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REZUMAT 
Transportul energiei electrice şi monitorizarea echipamentelor trebuie realizate având în vedere compatibilitatea electromagnetică cu 
sistemele de transmisie a informaţiei. Condiţiile de mediu specifice staţiilor electrice (câmpuri electromagnetice ridicate, diferite nivele 
de tensiune, o multitudine de circuite de protecţie, semnalizare, control şi măsură) necesită o regândire a sistemelor de transmitere a 
informaţiilor aferente staţiilor electrice. O soluţie posibilă, devenită deja clasică în alte domenii, este utilizarea fibrei optice. În prezent 
fibra optică s-a impus în domeniul comunicaţiei, devenind un concurent serios pentru comunicarea la distanţă prin intermediul 
sateliţilor. Pe de altă parte, continua dezvoltare a sistemelor de măsură a determinat integrarea fibrelor optice. În sistemele electrice 
fibrele optice sunt folosite pentru transmiterea datelor sau măsurare, având dimensiuni mici, izolaţie galvanică intrinsecă, imunitate 
totală şi fiind inerte chimic. Aceste proprietăţi fac din echipamentele bazate pe fibră optică utilizate în sistemele electrice soluţii mai 
economice şi mai eficiente decât cele bazate pe tehnologiile clasice. Mai mult, atunci când este vorba despre măsurarea tensiunilor 
înalte, avantajele sunt determinate de însăşi natura izolantă a fibrelor optice. Lucrarea prezintă, prin soluţii specifice, implementarea 
sistemelor de transmisie a informaţiei precum şi a tehnicilor de măsurare în cadrul staţiilor electrice din RET. 
 
ABSTRACT 
Equipment monitoring and electrical energy transmission has to be achieved under electromagnetic compatibility with information 
transmission systems. Specific environmental conditions of the electrical substations (high electromagnetic fields, different voltage 
levels, many protection circuits, signaling, control and measurement) demand a design reconsideration of the information transmission 
systems inside the electrical substations. A possible solution, otherwise classic in other fields, is the fiber optic transmission. Nowadays 
optical fibres have imposed themselves in communications, becoming a serious concurrent for long distance satellite communications, 
pushing forward the information bus creation. On the other hand, the continuous development of the measuring systems has determined 
the optical fibre integration. In power systems optical fibres are widely used, either for data transmission applications or for measuring 
purposes, having small dimensions, galvanic intrinsic insulation, total immunity, chemically inert behaviour. These proprieties make optical 
fibre equipment used in electrical power systems more efficient, more economic than those based on classic electric techniques. More than 
that, when measuring high voltages, the advantages of optical fibre sensors is determined by the very insulating nature of optical fibres. The 
proposed paper deals with specific solution for implementation of the optical fibre information, transmission data and measurement 
techniques in electric power substation from the Romanian power grid. 
 

1. INTRODUCERE 

Monitorizarea consumurilor proprii din staţia electricǎ 
Domneşti poate fi consideratǎ o aplicaţie închisǎ, inde-

pendentǎ de tematica modernizǎrii canalelor de transmisie 
a informaţiei sau poate beneficia de planul de moder-
nizare şi stadiul în care acesta este deja implementat în 
staţie. Este de prevǎzut ca aplicaţia de monitorizare a 
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consumurilor proprii sǎ fie ulterior integratǎ într-o 
aplicaţie SCADA de telegestiune, teleconducere şi 
monitorizare a funcţionǎrii echipamentelor din staţie. 

Soluţia va beneficia în orice caz de utilizarea fibrelor 
optice pentu transmisia semnalelor, iar variantele de 
conversie a informaţiei utile (puteri, energii etc.) în 
vederea transmiterii la punctul central de prelucrare 
rǎmân la latitudinea factorilor decizionali. Soluţii imple-
memntate deja în ţarǎ iau în considerare utilizarea 
fibrelor optice dedicate aplicaţiei SCADA şi, având în 
vedere specificul temei – monitorizarea unei staţii cu 
perimetru restrâns şi bine definit, nu se întrevede 
utilizarea suportului de fibră opticǎ pentru alte servicii 
(comunicaţii). Folosirea tehnologiei cu fibră optică în 
reţele automatizate industriale şi controlul proceselor 
capătă o amploare din ce în ce mai mare în ultima de-
cadă. Un sistem de bază cu fibră optică, ce foloseşte un 
circuit optic de receţie şi transmisie prin intermediul 
unui mediu de fibră optică, oferă foarte multe beneficii 
care nu se regăsesc la sistemele clasice în care se face 
uz de conductoare din cupru: 

• rată mare a datelor cu lăţime mare a benzii; 
• imunitate la interferenţele electromagnetice sau 

radio, precum şi faţă de efectele distructive ale trăsnetelor; 
• nu există bucle de închidere a curenţilor parazitari 

prin circuitele de împământare; 
• atenuări reduse (deci, fără pierderi de date); 
• transmisia datelor pe distanţe mari, 2 sau 5 km, 

prin utilizarea unei fibre optice Multimode, sau chiar 
mai mult de 25 km, pentru fibra optică Single Mode; 

• diametre reduse ale cablurilor, care încap aproape 
oriunde, deci necesită puţin spaţiu alocat; 

• nu apar scântei dacă este tăiată, deci este ideală 
pentru aplicaţiile din mediile periculoase; 

• nu există risc de electrocutare; 
• greutate redusă; 
• comunicaţii sigure;  
• topologii flexibile ale reţelei; 
• foarte rezistentă la agenţii corozivi; 
• un timp de viaţă mai lung decât cablurile de cupru 

sau cele coaxiale; 
• costul total al sistemului este redus. 
În alegerea tehnologiei pentru transmiterea date-

lor/semnalelor destinate reţelelor pentru automatizări 
industriale şi controlul proceselor industriale trebuie 
avute în vedere următoarele dificultăţi implicate de 
utilizarea cablurilor: 

• cablare incomodă: greutate, pozare, dimenisiuni, 
atenuări, interferenţe; 

• distanţele între dispozitive sunt destul de reduse; 

• diametrele mari ale cablurilor ocupă mult spaţiu în 
canalele şi conductele destinate cablării; 

• necesită o pozare diferită şi distantă faţă de ca-
blurile pentru alimentare; 

• securitate redusă; 
• topologii limitate; 
• costurile pot fi mai mari decât cele corespunză-

toare fibrei optice. 

2. STANDARDUL IEC 61850 

Soluţiile oferite de procesele automatizate se bazea-
zǎ pe un numǎr mare de specificaţii sau standarde, ceea 
ce necesitǎ integrarea, verificarea, distribuirea şi inter-
pretarea informaţiilor în timp real în cadrul aplicaţiei, 
de la punctul de prelevare a informaţiei utile pânǎ la 
beneficiar, comerciant sau persoanǎ fizicǎ. Viitoarele 
sisteme energetice se vor confrunta cu o cerere crescutǎ 
de configurare coerentǎ a informaţiilor care descriu da-
tele procesului, dispozitivele automate şi – posibil – 
echipamentele de bazǎ. 

În sprijinul satisfacerii viitoarelor cerinţe au fost defi-
nite trei standarde: IEC61850, IEC61400-25 şi IEC61970. 
Aplicaţiile din energetică vizate de aceastǎ colecţie de 
standarde trebuie sǎ asigure configurarea sistemului, 
echipamentelor de protecţie şi control, asemenea inter-
feţelor de supraveghere şi control şi achiziţie de date 
(SCADA) al centrelor de comandǎ. Alte aplicaţii care 
deja au început sǎ se configureze pe baza acestor stan-
darde sunt: 

– monitorizarea de la distanţǎ şi diagnosticarea 
erorilor; 

– calitatea energiei; 
– control şi protecţie; 
– monitorizarea condiţiilor de funcţionare. 
Standardul IEC61850, vizând „comunicaţiile în reţea 

în sistemele energetice şi staţiile de transformare” este 
un element din standardizarea internaţionalǎ pentru 
modelele informatizate şi schimbul de informaţii pentru 
automatizarea staţiilor. Standardul IEC 61850 este 
destinat în principal creǎrii unei structuri deschise, ca 
standard pentru comunicaţii în sistemele automate ale 
substaţiilor. Scopul acestui standard este de a crea posibi-
litatea interoperǎrii dispozitivelor de control şi protecţie 
cu sistemul de control al staţiei. Traversând o structurǎ 
ierarhicǎ, datele de la echipamentul de înaltǎ tensiune 
sunt convertite în formǎ digitalǎ şi apoi sunt transmise 
la echipamentul de control, protecţie şi monitorizare 
utilizând reţele locale. În noua structurǎ, dispozitivele 
electronice inteligente (IED) iau locul celor electro-
mecanice din sistemele de control tradiţionale. 
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3. UTILIZAREA CONTOARELOR SL7000 

Contoarele SL7000 sunt echipate cu interfeţe RS232 
şi RS485, interfeţele de comunicaţie fiind independente, 
permiţând citiri simultane. Datele din contorul SL7000 
pot fi citite cu protocoalele standardizate IEC 61107 şi 
DLMS/Cosem. Deoarece protocoalele utilizate de contoa-
rele SL7000 sunt standardizate, sistemul de telegestiune 
poate fi dezvoltat pe viitor cu alte echipamente al căror 
protocol de comunicaţie este standardizat sau deschis. 

Reţeaua de citire a datelor este complexă, fiind de 
tip WAN, suportul fizic de transmisie a datelor fiind pe 
fibră optică, având în componenţă echipamente cum ar fi: 
routere, convertoare optice, convertoare Ethernet / RS485. 

Siguranţa transmisiei datelor este asigurată fizic: 
– prin alimentarea echipamentelor cu surse neintre-

ruptibile tip UPS; 
– ecranarea firelor electrice de transmisie de date ; 
– prin protecţie soft (protocoale de rutare) ; 
– printr-o aplicaţie de supraveghere a întregului sistem 

de comunicaţie. 
Pentru partea de raportare este utilizată o compo-

nentă software de vizualizare a bazei de date Sybase, o 
bază de date care este „dinamică” şi permite accesul si-
multan al mai multor utilizatori. Prelucrând această bază 
de date se obţin consumurile orare, zilnice şi lunare: 

– pe fiecare linie de alimentare ; 
– pe fiecare substaţie; 
– pe magistrale; 
– total instalaţii supravegheate. 
Pentru urmărirea modernizată a instalaţiilor electrice, 

acest contor este soluţia optimă, mai ales prin faptul că 
are implementat protocol de comunicaţie tip XML şi 
datele pot fi uşor vizualizate la distanţă. Se poate folosi 
pentru distanţe între aparate ce nu depăşesc 1km. 

4. PRELUAREA INFORMAŢIILOR 
TRANSMISE PRIN CIRCUITELE 
SECUNDARE DIN STAŢIILE ELECTRICE. 
CERINŢELE IMPUSE SISTEMULUI DE 
CIRCUITE SECUNDARE 

Sistemul de circuite secundare trebuie să fie proiectat 
[9, 10] astfel încât să satisfacă cerinţele privind: 

– funcţionarea, exploatarea şi întreţinerea; 
– mediul ambiant; 
– comportarea la seism; 
– compatibilitatea electromagnetică; 
– ergonomia; 
– raportul optim între profit şi cheltuieli. 

În continuare se vor analiza posibilitǎţile de satis-
facere a acestor cerinţe în cazul opţiunii de transfer al 
suportului de comunicaţie pe fibrǎ opticǎ. 

Cerinţele de funcţionare, exploatare şi întreţine-
re. Prin proiectare trebuie să se asigure realizarea urmă-
toarelor cerinţe de funcţionare, exploatare şi întreţinere, 
în condiţii de performanţă specificate, cum ar fi: 

– securitatea personalului şi a funcţiunilor operaţio-
nale (prin respectarea prevederilor normativului PE 119 
şi a instrucţiunilor de montaj şi exploatare ale furnizorilor 
de echipamente); 

– viteză de execuţie (prin alegerea unor echipamente 
de protecţie adecvate); 

– fiabilitate/disponibilitate; 
– uşurinţă în manevrare (printr-o amplasare adecvată 

a aparatelor care necesită efectuarea de manevre la anu-
mite intervale şi implementarea unor programe standard 
de comutare, pentru ajutarea operatorului la manevre şi 
evitarea manevrelor greşite); 

– uşurinţă în întreţinere (prin prevederea de culoare 
de acces şi întreţinere şi prin amplasarea judicioasă a 
componentelor); 

– uşurinţă în reparaţii (prin utilizarea de module de-
broşabile amplasate astfel încât să fie uşor accesibile); 

– uşurinţă în obţinerea pieselor de schimb (pe durata 
de viaţă a sistemului); 

– uşurinţă în testare la locul de funcţionare şi auto-
diagnoză (prin implementarea unor proceduri logice de 
testare). 

Nu existǎ incompatibilitǎţi între necesitatea asigurǎrii 
funcţiilor specificate şi mediul de comunicaţie pe fibrǎ 
opticǎ. În plus, viteza de execuţie este în continuare de-
terminatǎ exclusiv de echipamentele de protecţie/control 
alese. Facilitatea de manevrare, întreţinere şi reparaţii 
este mult îmbunǎtǎţitǎ, ca şi cea de implementare a 
funcţiilor de autodiagnozǎ, funcţii deja realizate pentru 
alte aplicaţii pe suport de fibrǎ opticǎ. 

Cerinţele de mediu. Cunoaşterea corectă a facto-
rilor ambientali este importantă atât pentru proiectanţi 
cât şi pentru furnizori, deoarece condiţii de mediu 
diferite pot afecta valorile nominale şi performanţele 
instalaţiei electrice şi ale echipamentului. 

Climatul, ca unul dintre factorii de influenţǎ care 
afectează performanţele echipamentului electric, consti-
tuie condiţia principală, fizică şi chimică, a atmosferei, 
atât în instalaţiile în aer liber cât şi în cele din încăperi. 
În climat se includ şi modificările zilnice sezoniere. Cli-
matul implică atât factorii naturali, cum sunt presiunea 
aerului, temperatura, variaţiile de temperatură, umidi-
tatea etc., cât şi efectele legate de poluare ca: poluarea 
aerului cu praf, sare şi gaze. 
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Informaţii referitoare la împărţirea climatică a pă-
mântului se găsesc în STAS 6535-83 (Împărţirea climatică 
a pământului, în scopuri tehnice) şi, mai detaliat, în 
DIN 50010 şi DIN 50019. Informaţii orientative referi-
toare la condiţiile climatice din ţara noastră sunt date în 
PE 101 (Normativ pentru construcţia instalaţiilor elec-
trice de conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV). 

Printre factorii climatici suplimentari se regăsesc: 
altitudinea, variaţiile de temperatură, căldura externă şi 
internă, ploaia – furtuna – vântul (reglementate prin 
STAS 5325: Grade normale de protecţie asigurate prin 
carcase. Clasificare şi metode de verificare, cu privire 
la gradul de protecţie împotriva intrării apei şi prafului 
în cabinele şi dulapurile exterioare) şi poluarea aerului. 

Factorii suplimentari de mediu se referă la: condiţiile 
nefavorabile ale solului care pot cauza valori nesatisfă-
cătoare ale rezistenţei de legare la pământ (reglementate 
prin STAS 12604 – Protecţia împotriva electrocută-
rilor); efectele biologice prin faună (animale mici, ca 
şobolani, şoareci, termite, păsări, reptile, care provoacă 
cele mai semnificative defecte – scurtcircuite) şi prin 
floră (mucegaiuri şi ciuperci). 

Îndeplinirea cerinţelor de mediu este primul avantaj 
esenţial al suportului pe fibrǎ opticǎ, inclusiv al mo-
dulelor suplimentare de adaptare a informaţiei pentru 
acest mediu de transmisie. 

Amplasarea în zone seismice. Componentele circui-
telor secundare trebuie să garanteze funcţionarea corectă 
în timpul şi după încetarea cutremurului. Caracteristicile 
cutremurelor probabile într-o anumită zonă pot fi obţinute 
din înregistrările unor cutremure care au avut loc în trecut. 
Astăzi există hărţi cu zone seismice pentru toate re-
giunile, macrozonarea seismică a teritoriului României 
este prezentată în SR 11100/1-93 (Zonare seismică. 
Macrozonarea teritoriului României). Componentele sau 
sistemele unei staţii se împart în două clase din punctul de 
vedere al seismelor: clasa A, care cuprinde dispozitive 
care nu influenţează funcţionarea corespunzătoare a staţiei 
în timpul defectării acestora în timpul sau după seism, 
şi clasa B, care cuprinde dispozitive care împiedică 
funcţionarea staţiei, în timpul sau după cutremurul de 
proiect (definit în PE 148 – Instrucţiuni privind condiţiile 
generale de proiectare antiseismică a instalaţiilor tehno-
logice din staţiile electrice). 

Compatibilitate electromagnetică. Interferenţele 
electromagnetice datorate diverselor surse de perturbaţii 
din staţiile electrice izolate cu aer (AIS) sau cu gaz (GIS) 
pot produce acţionări intempestive sau chiar deteriorări de 
echipament. Problemele referitoare la compatibilitatea 
electromagnetică pot fi împărţite în trei categorii: 

– definirea nivelului supratensiunii tranzitorii la 
bornele echipamentelor secundare; 

– definirea capacităţii echipamentelor secundare de a 
rezista şi formularea de recomandări pentru teste; 

– formularea de recomandări pentru întreaga instalaţie 
de circuite secundare, inclusiv instalaţia de legare la 
pământ, cu scopul reducerii supratensiunilor tranzitorii 
care afectează echipamentele secundare. 

Sursele de perturbaţii în staţiile electrice sunt: comu-
taţii în circuitele primare pe partea de înaltă tensiune, 
supratensiuni atmosferice, probe de înaltă tensiune 
efectuate chiar în staţie, puneri la pământ, comutări în 
circuitele secundare, descărcări electrostatice, emiţătoa-
re radio (staţii de transmisie-recepţie, telefoane mobile 
etc.). Sursele de perturbaţii prezentate se pot propaga 
prin cuplaj direct sau prin undele radiate, numai cele de 
înaltă frecvenţă, în domeniul MHz-lor. 

Cele mai importante măsuri pentru reducerea efecte-
lor perturbaţiilor electromagnetice sunt: 

• Proitectarea şi testarea adecvată a echipamentelor 
secundare în privinţa amplitudinii frecvenţei şi energiei 
conţinute a perturbaţiei, pentru a se asigura nivelul de 
imunitate garantat; 

• Construcţia adecvată a transformatoarelor de măsură 
(curent şi tensiune); ecranare efectivă între înfăşurările 
primare şi secundare, testarea comportamentului la trans-
misii de înaltă frecvenţă; 

• Adoptarea exclusivă de cabluri ecranate pentru 
circuite secundare, iar dacă se dovedeşte necesar, chiar 
de cabluri cu ecrane de construcţie specială; legarea la 
pământ a ecranului la ambele capete este, în general, 
avantajoasă; 

• Amplasarea în canale şi şanţuri, în paralel cu 
cablurile, a unor conductoare de legare la pământ pentru 
a reduce curentul prin ecran şi pentru a cupla inductiv 
circuitul secundar cu sistemul de legare la pământ; 

• La staţiile izolate cu gaz se recomandă în mod su-
plimentar: 

– legarea în diverse puncte a armăturii betonului 
armat la sistemul de legare la pământ, în special în 
pardoseală; 

– asigurarea unei ecranări bune la nivelul trecerilor 
izolate SIG – aer prin legături multiple în anvelopă şi 
perete (armătură, perete metalic) şi conexiuni suplimen-
tare multiple între perete şi reţeaua de legare la pământ 
şi între această reţea şi pământ; 

– legături galvanice între ecranele cablurilor de 
înaltă tensiune şi anvelopa SIG; dacă legarea la pământ 
a ecranelor este permisă numai într-un singur punct, se 
lasă liber capătul opus. 

Cerinţe ergonomice. Pentru a menţine o calitate 
rezonabilă a supravegherii, este necesar să se limiteze 
informaţia prezentată pe ecran. În acest sens, gradul de 
umplere al ecranului nu trebuie să depăşească 6%. 
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Totuşi, pentru mărirea cantităţii informaţiei afişate este 
bine să se crească numărul ecranelor. Pentru a îndeplini 
cerinţele ergonomice, aspectul şi amplasarea sistemului 
trebui să fie adaptate abilităţii umane. În acest scop: 

– informaţiile pe display-uri sau ecrane trebuie să fie 
uşor vizibile (lizibilitate) şi clasificate în mod logic 
(grafică, culoare); 

– ecranele, display-urile şi/sau panourile de comandă 
trebuie să fie dispuse astfel încât operatorul să acţioneze 
comod; 

– este necesar un sistem de reacţie rapidă după 
efectuarea unei acţiuni; 

– mediul ambiant (lumină, temperatură, umiditate) 
trebuie să fie adecvat. 

Aspecte economice. Pentru a obţine costul între-
gului ciclu al duratei de viaţă a circuitelor secundare 
trebuie să fie luate în considerare următoarele părţi: 

– costul investiţiei iniţiale; 
– costul punerii în funcţiune; 
– costul funcţionării, întreţinerii şi reparaţiilor; 
– costul pregătirii personalului; 
– costul extinderii şi/sau modernizării sistemului la o 

dată ulterioară. 
Pentru circuitele secundare (convenţionale şi nu-

merice noi) se recomandă să se dezvolte o arhitectură 
standard, cu specificaţii detaliate pentru diferite funcţi-
uni, pentru toţi parametrii importanţi ai sistemului şi 
interfeţe. Acest mod de lucru are următoarele avantaje: 

– mai puţină inginerie pentru proiectarea staţiei; 
– utilizarea CAD; 
– timpi de montaj şi punere în funcţiune mai scurţi; 
– întreţinere, reparaţii şi extinderi mai uşoare; 
– depozitarea unei cantităţi mai mici de piese de 

schimb; 
– un control mai bun al costurilor sistemului. 
Software-ul şi avantajele sale de a fi adaptat ce-

rinţelor utilizatorului fac dificilă estimarea costului; la 
un grad înalt de integrare există o dependenţă de aceste 
cerinţe. Calea cea mai potrivită pentru a obţine un cost 
acceptabil al software-ului este de a se utiliza software-
uri care conţin module de program standardizate. Pentru 
software-uri de aplicaţii se recomandă utilizarea de 
aplicaţii care pot fi configurate cu uşurinţă la fiecare 
instalaţie în parte, fără să fie necesară reproiectarea lor. 

5. FUNCŢIILE SISTEMULUI DE CIRCUITE 
SECUNDARE 

Sistemul de circuite secundare se realizează [4] din 
următoarele grupe de funcţii: 

– protecţie; 

– automatizări; 
– comandă (operare, comutare, blocare); 
– supraveghere (măsură, semnalizare, înregistrare); 
– autosupraveghere; 
– schimb de informaţii între staţii şi utilizatori; 
– alimentare auxiliară în c.c. şi c.a.; 
– condiţionare a aerului. 
Se poate considera că aceste grupe de funcţiuni sunt 

asigurate în cadrul unor subsisteme. Toate subsistemele 
cuprind cablarea şi conexiunile necesare. 

Funcţiile sistemului de circuite secundare nu sunt (în 
mod obligatoriu) asociate fizic unor echipamente distincte. 

6. PERFORMANŢELE CERUTE 
SISTEMULUI DE CIRCUITE SECUNDARE 

Performanţele acestor sisteme se referă la disponibi-
litate (o combinaţie între fiabilitate şi mentenabilitate). 

Disponibilitatea se defineşte ca raport între media 
timpilor de bună funcţionare (MTBF) şi timpul total, 

adică 
MTTRMTBF

MTBF
+

=A , în care MTTR reprezintă 

media timpului de reparaţie. Disponibilitatea depinde de: 
concepţie, proiectare, construcţie şi punere în funcţiune, 
calitatea echipamentului / componentele hardware şi 
software, obiectul şi felul redundanţei, mentenanţă şi 
autosupraveghere, rezistenţă la teste deosebit de severe, 
protecţia împotriva perturbaţiilor electromagnetice, con-
diţii de mediu. 

Fiabilitatea (siguranţă, securitate) poate fi amelio-
rată prin dublarea sau chiar triplarea funcţiunilor / 
echipamentelor critice realizând redundanţa. Funcţiunile 
(echipamentele) suplimentare pot fi active (permanent 
în funcţiune) sau pasive (în rezervă „rece”, activată 
automat sau manual). 

Redundanţa (asigurarea operabilităţii chiar în cazul 
disfuncţionalităţilor) este o opţiune al cărei obiect 
trebuie să fie stabilit la concepţie, în funcţie de gradul 
de fiabilitate necesar şi de aspectele economice (raport 
profit / cheltuieli). Se pot aplica mai multe tipuri de re-
dundanţe: paralelă, serie, serie-paralel. Prin adoptarea 
unor echipamente cu funcţiuni de supraveghere auto-
mată se obţine o creştere semnificativă a fiabilităţii, ceea 
ce este foarte important, mai ales pentru echipamentele 
de protecţie. 

Autosupravegherea (monitorizarea automată, testare 
automată) este relativ uşor de obţinut prin utilizarea teh-
nicii numerice, bazată pe tehnica de calcul. Intervenţia 
personalului este astfel posibilă la scurt timp după 
apariţia unui deranjament, acesta din urmă putând fi 
remediat operativ; în absenţa funcţiilor de autosuprave-
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ghere, deranjamentul este descoperit numai la verificările 
şi testările periodice (de mentenanţă) sau în urma unor 
avarii. 

Conectarea în paralel a două unităţi / componente 
trebuie să fie astfel realizată, încât cele două unităţi / 
componente să fie complet separate, independente din 
punct de vedere constructiv, al circuitelor de intrare, de 
execuţie, de alimentare operativă şi al căilor de transmi-
siuni. La conectarea în serie nu este întotdeauna necesar 
ca unităţile / componentele să fie complet separate. 
Redundanţa paralelă este utilizată mai des decât cea în 
serie. 

Procesul primar determină gradul de fiabilitate şi 
siguranţă necesar sistemelor secundare. Funcţionarea 
greşită activă sau pasivă limitează fiabilitatea sau 
siguranţa. Funcţionarea greşită a sistemelor secundare, 
care conduce la apariţia condiţiilor periculoase, afectea-
ză siguranţa. Fucţionarea greşită a sistemelor secundare, 
care are numai efecte dăunătoare, este nepericuloasă, dar 
limitează disponibilitatea. Pentru a realiza siguranţa de 
funcţionare sau / şi securitatea necesară împotriva func-
ţionărilor greşite, sistemele redundante sunt indispensa-
bile. Aceste sisteme trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: defectarea componentelor sau părţilor de sistem 
nu trebuie să afecteze siguranţa, defectarea de componente 
sau părţi de sistem nu trebuie să limiteze disponibilitatea. 

7. CONCLUZII 

Sistemele de comandă, supraveghere şi protecţie 
sunt strâns legate între ele în cadrul unei staţii. Siste-
mele de protecţie trebuie să prevină şi să limiteze 
avariile la echipamentul primar şi să protejeze stabili-
tatea sistemului energetic. Acest sistem constituie o 
componentă fundamentală a staţiei şi rolul lui este de  

a deconecta cât mai repede posibil numai circuitele 
defecte (10–50 ms, exclusiv timpul propriu al în-
treruptorului). De asemenea, funcţia de protecţie poate 
fi realizată diferit, în funcţie de obiectul protejat, de 
echipamentele de protecţie disponibile şi de utilizator. 
Avantajele constau în: necompromiterea circuitelor de 
realizare a celorlalte funcţiuni, este în funcţiune tot 
timpul şi are performanţe superioare, tolerează defecte 
atât la nivel de celulă cât şi la nivel de staţie, se asigură 
continuitatea funcţiei de protecţie, chiar şi la pierderea 
totală a comunicaţiei. 

Subsistemele de protecţie trebuie să comunice bine 
cu cele de comandă-control/supraveghere, pentru a da 
informaţii referitoare la funcţionare, faza defectă şi 
reglaje. 
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