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REZUMAT. Această lucrare abordează cauzele apariției perturbărilor în sistemele de alimentare, precum și 

măsurile de remediere. În timp ce majoritatea modelelor de sistem de protecție sunt realizate în jurul 

componentelor individuale, deviațiile la nivel de sistem în sistemele de alimentare devin o problemă frecventă 

și provocatoare pentru utilitățile electrice. Obiectivul principal al acestei lucrări este acela de a aprofunda 

fenomenele aflate în spatele acestor situații și de a contribui la combaterea evenimentelor negative. 

Cuvinte cheie: supratensiune, relee de protecție, pierderea sincronismului, putere activă și putere reactivă, 

echilibrul sistemului. 

ABSTRACT: The present paper aims to study the causes of disturbances in power systems, as well as the 

remedial measures that may be taken. While most of the protection systems are built around individual items, 

system disturbances become a recurring and challenging issue for electrical utilities. The main objective of the 

current article is to research the phenomena behind these events and to mitigate against negative outcomes.   
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1. INTRODUCERE 

Apariția unor perturbări majore ale sistemelor de 
alimentare cu energie electrică a navelor și a altor 
sisteme din industria navală necesită acțiuni coordo-
nate de protecție și control pentru a opri degradarea 
sistemului, a restabili starea normală și a minimiza 
impactul perturbărilor. Sistemele de protecție locală, 
adesea, nu sunt capabile să protejeze sistemul global 
care poate fi afectat de perturbare. Printre fenomene-
le care creează în sistemul de alimentare perturbările 
sunt diferite tipuri de instabilitate a sistemului, 
suprasarcini și apariția sistemului de alimentare în 
cascadă [1-5] .   

Planificarea sistemului energetic trebuie să țină 
cont de marjele de exploatare strânse, cu mai puțină 
redundanță, din cauza noilor constrângeri impuse de 
restructurarea întregii industrii energetice navale. Se 
preconizează că tehnologia avansată de măsurare a 
mărimilor electromecanice și comunicare a acestora, 
monitorizarea și controlul pe arii extinse a întregului 
echipament de la bord-mașină și punte, va oferi 
modalități noi, mai rapide și mai bune de detectare și 
control a eventualelor avarii, în cazul unei situații de 
urgență [6]. 

2.FENOMENE DISTURBATOARE ÎN 

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU 

ENERGIE ELECTRICĂ 

Fenomenele care creează deviații ale sistemului 

de alimentare cu energie electrică sunt împărțite în 

următoarele categorii: instabilitate tranzitorie, insta-

bilități de tensiune, suprasarcini, sistem de alimen-

tare în cascadă, etc. Acestea sunt atenuate folosind o 

varietate de relocări de protecție și măsuri de control 

de urgență [7].   

Protecția împotriva desincronizării are ca obiectiv 

eliminarea  posibilității deteriorării generatoarelor ca 

urmare a unei stări de desincronizare. În cazul în 

care separarea sistemului de alimentare este iminen-

tă, aceasta ar trebui să separe sistemul de-a lungul 

unor limite, formând insule cu sarcină echilibrată. 

Releele de distanță sunt adesea folosite pentru a 

oferi o funcție de protecție la desincronizare, prin 

care acestea sunt folosite  pentru a realiza funcția de 

declanșare a aparatelor de măsură și control la 

detectarea unei situații de desincronizare. Cea mai 

comună schemă predictivă pentru combaterea pier-

derii sincronismului este criteriul zonei egale și a 
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variațiile sale. Această metodă presupune că sis-

temul de alimentare se comportă ca un model 

echivalent cu două dispozitive în care o zonă 

oscilează împotriva restului sistemului.  Ori de câte 

ori presupunerea de bază este adevărată, metoda are 

potențial pentru detectarea rapidă a anomaliilor de 

funcționare a sistemului electroenergetic naval, a 

componentelor sale. 

Instabilitatea tensiunii în sistemele de alimentare 

cu energie electrică rezultă din încărcarea puternică 

a sistemului, resursele de sprijin reactive inadecvate, 

situațiile neprevăzute și/sau acțiunea necoordonată a 

transformatoarelor.  Astfel de incidente pot duce la 

pierderea energiei electrice la bordul navei, anomalii 

la nivelul întregului sistem electroenergetic. Riscul 

de instabilitate a tensiunii crește pe măsură ce 

sistemul de transmisie devine mai puternic încărcat. 

Scenariul tipic al acestor instabilități începe cu o 

încărcare ridicată a sistemului, urmată de o acțiune a 

releului din cauza unei defecțiuni, de o supra-

încărcare a liniei sau de funcționare dincolo de 

limita de excitație a generatoarelor.   

Supraîncărcarea unuia sau a câtorva elemente ale 

sistemului de alimentare poate duce la o supra-

încărcare în cascadă a mai multor elemente, în mare 

parte linii de transmisie scurte și în cele din urmă, 

poate duce la o pană de curent completă a sistemului 

de alimentare cu energie electrică a navei. O 

modalitate rapidă, simplă și fiabilă de a restabili 

echilibrul de putere activă este de a descărca sarcina 

prin relee de subfrecvență. Rolul tabloului PGS-

protecție generator sincron, este esențială în con-

trolul generatoarelor și în buna funcționare a siste-

mului electroenergetic al navei. 

O atenție deosebită trebuie să se acorde sche-

melor de descărcare a sarcinii având la bază 

caracteristicile sistemului de generare a sarcinii.  

Rata de schimbare a frecvenței este un indicator 

instantaneu al deficitului de putere și poate permite 

recunoașterea incipientă a dezechilibrului de putere. 

Cu toate acestea, schimbarea vitezei diesel genera-

torului este oscilantă prin natura sa, datorită inter-

acțiunii dintre generatoare. Aceste oscilații depind 

de locația senzorilor în sistem și de răspunsul 

generatoarelor la apariția unor perturbații. Un sistem 

cu inerție mai mică determină o valoare mai mare a 

oscilațiilor  necesitând suficient timp pentru ca releul 

să calculeze rata reală de schimbare sigură a 

frecvenței. Măsurătorile la barele de încărcare din 

punctul central de comandă sunt mai puțin sus-

ceptibile la oscilații (valorile de vârf fiind mai mici). 

Un sistem cu inerție mai mică determină o frecvență 

mai mare de oscilații, lucru care permite calcularea 

mai rapidă a ratei reale de schimbare a frecvenței. 

Cu toate acestea are loc o rată mai rapidă de 

schimbare a frecvenței și, în consecință, o scădere de 

frecvență mai mare. Setările adaptive ale frecvenței 

si ale releelor derivate de frecvență pot permite 

implementarea unei funcții derivate de frecvență mai 

eficient și mai fiabil.   

3.PĂSTRAREA SINCRONISMULUI 

GENERATOARELOR  ȘI ANALIZA 

STABILITĂȚII TRANZITORII  

De fiecare dată când o defecțiune sau o 

modificare topologică afectează echilibrul de putere 

din sistemul electroenergetic, dezechilibrul de putere 

instantaneu creează oscilații între generatoare. Osci-

lațiile stabile duc la tranziția de la un punct de 

echilibru (prefault) la un altul (postfault), în timp ce 

oscilațiile instabile permit mașinilor să oscileze 

dincolo de intervalul acceptat. Dacă oscilațiile sunt 

mari, atunci în sistemul electroenergetic al navei  pot 

apare fluctuații severe de tensiune și în cele din urmă 

decuplarea din bare [1]. În cazul în care se întâmplă 

acest lucru, resincronizarea ulterioară a genera-

toarelor ar putea dura mult timp. Prin urmare, este de 

dorit decuplarea mașinii expusă la oscilații tran-

zitorii instabile menținând în același timp celelalte 

elemente auxiliare.   

Frecvența oscilațiilor tranzitorii este de obicei, 

între 0,5 și 2 Hz. Deoarece defecțiunea impune 

modificări aproape instantanee asupra sistemului, 

viteza lentă a perturbațiilor tranzitorii poate fi utili-

zată pentru a remedia defecțiunea.Pentru a exem-

plifica, vom presupune că un sistem de alimentare 

este format din două mașini, A și B, conectate prin 

bare la tabloul principal de distribuție. Figura 1 

reprezintă traiectoriile oscilațiilor stabile și instabile 

dintre mașinile electrice ce funcționează în regim de 

generator, precum și o caracteristică a releului care 

acoperă linia dintre ele, indicată în planul de 

impedanță. 
 

 
 

Fig. 1. Traiectorii de oscilații stabile și instabile 

 în planul de impedanță. 
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Oscilația stabilă se deplasează de la punctul de 
funcționare stabil îndepărtat spre zona de decuplare 
a releului și poate chiar să-l depășească pentru ca 
apoi să se deplaseze din nou.  Traiectoria instabilă 
poate trece prin întreaga zonă de decuplare a 
releului. Sarcinile emise au rolul  de a detecta și apoi 
decupla (sau bloca) releul, în funcție de situație. 
Detecția este realizată de releele pas cu pas, care au 
caracteristici multiple. Atunci când traiectoria impe-
danței identificată de relee intră în zona exterioară 
(un cerc cu o rază mai mare), cronometrul este 
activat și în funcție de viteza cu care traiectoria de 
impedanță se deplasează în zona interioară (un cerc 
cu o rază mai mică) sau părăsește zona exterioară, se 
poate lua  decizia de declanșare a acestuia.  Caracte-
ristica releului poate fi aleasă pentru linii drepte, 
cunoscute sub denumirea de "blinders", care împie-
dică sarcina  să fie interpretată greșit  ca fiind drept o 
defecțiune sau instabilitate.  

Oscilațiilor tranzitorii sunt simetrice și nu creează 
curenți de secvență zero sau negativi. În cazul în 
care separarea sistemului de alimentare este imi-
nentă, protecția la desincronizare vor avea loc de-a 
lungul limitelor arătate în figură. Releele de distanță 
sunt adesea utilizate pentru a oferi o funcție de 
protecție împotriva ieșirii din pas a unității, prin care 
acestea sunt acționate să furnizeze semnale de 
blocare sau declanșare, la detectarea unei situații de 
pierdere a sincronismului. Cea mai comună schemă 
predictivă pentru combaterea pierderii sincro-
nismului este criteriul zonei egale și variațiile sale. 
Această metodă presupune că sistemul de alimentare 
se comportă ca un model cu două mașini electrice, în 
care o zonă oscilează împotriva restului sistemului. 
Ori de câte ori presupunerea de bază este adevărată, 
metoda are potențial de detectare rapidă. 

4. ANALIZA COMPORTĂRII 
GENERATOARELOR  ELECTRICE   LA 
SUBFRECVENȚĂ ȘI ANALIZA 

SUPRASARCINII LA BORD 

Întreruperile uneia sau mai multor componente 

ale sistemului de alimentare cauzate de suprasarcină 
pot duce la supraîncărcarea altor elemente din 

sistem. Dacă suprasarcina nu este atenuată la timp, 
procesul de cascadă al sistemului de alimentare 

poate începe, conducând la suprasolicitarea siste-
mului de alimentare. Atunci când un sistem de 

alimentare se separă, se formează un dezechilibru 
între generare și sarcină. Asfel apare o abatere a 

frecvenței de la valoarea nominală, ca o  consecință 
a dezechilibrului. Dacă generatoarele electrice nu 

pot gestiona dezechilibrul, atunci are loc descărcarea 
sarcinii. Această separare poate fi de asemenea 

realizată de un sistem special de protecție.  

O modalitate rapidă, simplă și fiabilă de a re-

stabili echilibrul de putere activă este de a descărca 

sarcina prin relee de subfrecvență. Descărcarea de 

sarcină este adesea concepută ca o acțiune multipas, 

iar setările de frecvență și blocurile de sarcină care 

urmează să fie descărcate sunt atent selectate pentru 

a maximiza siguranța și a crește fiabilitatea siste-

mului. Există o mare varietate de practici în 

proiectarea schemelor de descărcare a sarcinii bazate 

pe caracteristicile unui anumit sistem. În timp ce 

frecvența sistemului este un rezultat final al 

deficienței de putere, rata de schimbare a frecvenței 

este un indicator instantaneu al deficienței de putere 

și poate permite recunoașterea incipientă a dez-

echilibrului de putere. Cu toate acestea, schimbarea 

vitezei mașinii diesel și a generatorului este oscilantă 

prin natura sa, datorită interacțiunii dintre diesel-

generatoare. Aceste oscilații depind de locul în care 

sunt montați senzorii și de răspunsul generatoarelor. 

Problemele legate de rata de schimbare a funcției de 

frecvență sunt: 

– Sistemele cu inerție mică pot provoca oscilații 

mari. Astfel, trebuie să se acorde suficient timp 

pentru ca releul să calculeze rata reală de schimbare 

a frecvenței în mod fiabil. Măsurătorile la barele de 

încărcare din punctul central  de comandă - PCC, al 

centrului electric al sistemului sunt mai puțin 

susceptibile la oscilații. Inerția mai mică a sistemului 

determină o frecvență mai mare a oscilațiilor, ceea 

ce permite calcularea mai rapidă a ratei reale de 

schimbare a frecvenței. Cu toate acestea, avem o rată 

mai rapidă de schimbare a frecvenței și, în 

consecință, o scădere mai mare a frecvenței.   

– Chiar dacă rata de schimbare a releelor de 

frecvență măsoară valoarea medie din întreaga rețea, 

este dificilă setarea lor în mod corespunzător, cu 

excepția cazului în care limitele tipice ale sistemului 

și dezechilibrele pot fi anticipate. În cazul unui astfel 

de scenariu, rata de schimbare a releelor de frecvență 

poate îmbunătăți schema de descărcare a sarcinii în 

sensul ca să fi mai selectivă și mai rapidă. 

5.STABILITATEA TENSIUNII ÎN 

CIRCUITELE NAVEI ȘI MODUL DE 

COMPORTARE LA DEFECT  

Stabilitatea tensiunii este definită ca fiind ca-

pacitatea unui sistem de a menține tensiunea 

constantă și atunci când crește sarcina, va avea loc în 

sistem o creștere a puterii - puterea de încărcare va 

crește, dar atât puterea cât și tensiunea sunt con-

trolabile. De asemenea, lipsa tensiunii este definită 

ca fiind procesul prin care instabilitatea tensiunii 

duce la o scădere a acesteia într-o parte consi-

derabilă din sistemul electroenergetic. Este acceptat 
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faptul că această instabilitate este cauzată de caracte-

risticile de sarcină, spre deosebire de instabilitatea 

unghiulară, care este cauzată de dinamica de rotație 

a generatoarelor. 

Problemele de stabilitate a tensiunii se manifestă 

prin mai multe caracteristici distincte: valori diferite 

de tensiune joasă ale sistemului electroenergetic, 

fluxuri diferite pe liniile reactive, reactanțe in-

adecvate și sisteme de alimentare puternic încărcate. 

Pierderea tensiunii în sistemul energetic al navei are 

loc de obicei brusc, după o perioadă simptomatică, 

ce poate varia în intervale de timp de la câteva 

secunde până la câteva minute sau ore. Pierderea 

tensiunii este adesea accelerată de situații ne-

prevăzute, care în mod normal ar avea probabilitate 

scăzută de apariție. Consecințele acestui colaps im-

plică adesea o durată de revenire lungă a sistemului, 

timp în care numeroși consumatori sunt lăsați fără 

sursă de alimentare. Nava are în componența 

sistemului electroenergetic de protecție scheme care 

combat acest tip de colaps și acestea trebuie să 

analizeze manifestările anterioare ale  fenomenului 

pentru a efectua diagnoza la timp și pentru a iniția 

acțiuni corective.   

Analiza modelelor de colaps al tensiunii se poate 

împărți în două categorii principale, statice sau 

dinamice: 

• Rapid: perturbări ale structurii sistemului, care 

pot implica întreruperi ale echipamentelor sau 

defecțiuni urmate de întreruperi ale echipamentelor. 

Aceste perturbări pot fi similare cu cele ale simpto-

melor tranzitorii de stabilitate. Totuși, instrumentele 

de atenuare pentru ambele categorii sunt în esență 

similare, ceea ce determină ca distingerea între cele 

două să fie mai puțin importantă. 

• Lent: perturbări de sarcină, cum ar fi fluc-

tuațiile sarcinii sistemului. Fluctuațiile lente de 

sarcină pot fi tratate ca fiind în mod inerent statice.  

Ele determină ca reglarea stabilă a sistemului să fie 

lentă, ceea ce face posibilă aproximarea modifi-

cărilor profilului de tensiune printr-o secvență 

discretă de stări constante, mai degrabă decât un 

model dinamic. În figura 2 avem o reprezentare 

simbolică a relației dintre tensiuni, puterile active și 

reactive ale sarcinii și pierderea tensiunii. Trebuie să 

avem un echilibru între puterile stabile și instabile la 

variații lente de sarcină, astfel încât să evităm 

căderea și pierdere tensiunii. Curba VPQ  reprezintă 

traiectoria tensiunii de sarcină a unui model de 

sistem cu două bare  atunci când puterile active (P) 

și reactive (Q) ale sarcinii se modifică arbitrar. Se 

poate observa traiectoria tensiunii de sarcină V 

atunci când puterile active (P) și reactive (Q) se 

modifică independent. De asemenea, se observă  

limitele puterilor activă și reactivă ca proiecții ale 

unor distanțe. Limita de stabilitate a tensiunii este 

reprezentată de o proiecție pe planul PQ (o curbă 

abruptă). Se poate observa că: 

– pot exista multe traiectorii posibile către (și 

puncte de) colaps de tensiune; 

– marjele de putere activă și reactivă depind de 

punctul de funcționare inițial și de traiectoria către 

black out 

Eistă numeroase încercări de a utiliza aceste ob-

servații. Acestea se bazează, de obicei, pe măsurarea 

stării unui anumit sistem aflat în sarcină, în stare 

tranzitorie și derivația anumitor parametri care 

indică stabilitatea sau apropierea de instabilitatea 

acelui sistem. 
 

 
 

Fig. 2. Relația dintre tensiuni, puterile active și reactive ale 

sarcinii și pierderea tensiunii. 

 

Parametrii bazați pe măsurarea stării sistemului 

sunt utili pentru planificare și operare, pentru a evita 

situația în care ar putea avea loc black out. Cu toate 

acestea, este dificil de calculat starea sistemului și 

obținerea parametrilor în timp real.  Derivația și 

analiza parametrilor cu rapiditate sunt importante 

pentru inițierea de acțiuni corective automate sufi-

cient de repede, astfel încât să se evite prăbușirea în 

condiții de urgență, ce apare ca urmare a modi-

ficărilor topologice sau a modificărilor de sarcină 

foarte rapide.  

Este de preferat ca o serie de parametri critici ce 

pot fi măsurați direct să poată fi utilizați în timp real 

pentru a indica rapid apropierea de black out a 

sistemului. Un exemplu de astfel de indicator este 

sensibilitatea puterilor reactive generate cu privire la 

parametrii de sarcină (puteri active și reactive ale 

sarcinilor). Atunci când sistemul este aproape de 

black out, creșteri mici ale sarcinii duc la creșteri 

relativ mari ale absorbției puterii reactive în sistem. 

Aceste creșteri ale absorbției puterii reactive trebuie 

să fie alimentate de surse dinamice de putere 

reactivă-generatoare de putere reactivă – mașini 

sincrone. La punctul de colaps - black out, rata de 

schimbare a puterii reactive generate la sursele 

esențiale în ceea ce privește creșterea sarcinii la 

consumatorii esențiali tinde spre infinit.  
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Matricea de sensibilitate a puterilor reactive 
generate în ceea ce privește parametrii de încărcare este 

relativ ușor de calculat, dar ar putea constitui o 
problemă în aplicațiile în timp real, din cauza 

necesității de obținere a unor informații de măsurare la 

nivel de sistem. Norma unei astfel de matrice de 
sensibilitate reprezintă un indicator de proximitate util, 

dar unul care este dificil de interpretat. Nu puterea 
reactivă generată, ci derivații săi, în ceea ce privește 

parametrii de încărcare, sunt cei care devin infiniți în 
punctul de colaps iminent. Instabilitatea tensiunii poate 

fi atenuată printr-o combinație a următoarelor măsuri 
de remediere: - compensații reactive; 

– consolidarea liniilor de transmisie; 
– variația condițiilor de funcționare;  

– profilul de tensiune;  
– coordonarea releelor și a comenzilor; 

– eliminarea sarcinii apărute. 
Majoritatea măsurilor se bazează pe studii de pla-

nificare și operare pentru a realiza protecția împotriva 
instabilității tensiunii. Se folosesc măsurători de 

tensiune pentru a obține eliminarea sarcinii ca măsură 

împotriva instabilității incipiente a tensiunii.  Eficiența 
descărcării sarcinii depinde de pragurile de tensiune 

selectate, de locațiile punctelor pilot în care sunt 
monitorizate tensiunile, de locațiile și dimensiunile 

blocurilor de sarcină care urmează să fie disipate, 
precum și de condițiile de operare, care pot activa 

eliminarea. Varietatea largă de factori care pot conduce 
la instabilitatea tensiunii indică faptul că deciziile cele 

mai precise ar trebui să implice echipamente de 
supraveghere și control care să acționeze în timp real și  

în stadiul de dezvoltare timpurie. 

6. SISTEME DE PROTECȚIE A 

SISTEMULUI ELECTRIC NAVAL 

În sistemul electroenergetic naval se găsesc 

sisteme de protecție și măsuri de remediere a 
defectelor [8,9]. În funcție de sistemul electroener-

getic al fiecărei nave se identifică situații 
neprevăzute sau combinațiile de condiții de funcțio-

nare, care pot duce la fenomene tranzitorii cu 
consecințe dezastruoase [10]. Astfel de probleme 

includ, dar nu se limitează la, defecțiuni ale liniilor 
de transmisie, întreruperi ale liniilor și posibile 

efecte în cascadă, întreruperi ale generatoarelor, 
modificări rapide ale nivelului de încărcare, 

probleme cu transmisia de tensiune alternativă-DC, 
înaltă (HVDC) sau cu sistemele de curent continuu, 

AC, flexibile de transmisie (FACTS) sau cu orice 
altă combinație a acestor evenimente.   

Printre numeroasele tipuri de sisteme speciale de 
protecție (SSP), au fost utilizate[2]:  

– echipamente care asigură controale speciale de 

stabilitate;  

– sisteme de supraveghere;  

– sisteme de protecție adaptivă; 

– sisteme de măsuri corective; 

– sisteme de securitate energetică.  

Sistemele speciale de protecție(SSP) au urmă-

toarele proprietăți [9]: 

o SSP răspund la evenimente cu probabilitate 

foarte scăzută de apariție; prin urmare, ele sunt 

active rareori mai mult de o dată pe an.   

o SSP funcționează pe legi de control simple, 

prestabilite, adesea calculate pe baza unor studii off-

line extinse. 

o Adesea, SSP implică comunicarea datelor ob-

ținute prin măsurare la distanță (control de supra-

veghere și achiziționare de date - SCADA) din mai 

multe locații, pentru a lua o decizie și a recurge la o 

regulă de control.  

Procedura de proiectare a SSP se bazează pe 

următoarele [2]: 

o Identificarea condițiilor critice: Pe baza unor 

studii extinse off-line asupra sistemului în cauză 

aflat în stare stabilă, o varietate de condiții de 

funcționare și situații neprevăzute sunt identificate 

ca potențial periculoase, iar acelea dintre ele care 

sunt considerate cele mai periculoase sunt recu-

noscute ca fiind condițiile critice. Problema 

monitorizării lor continue, a detectării și atenuării lor 

este rezolvată prin studii off-line. 

o Declanșatoare de recunoaștere: Acestea sunt 

semnalele măsurabile care pot fi utilizate pentru 

detectarea condițiilor critice. De multe ori, o astfel 

de detectare se realizează printr-un raționament logic 

euristic complicat, folosind circuitele logice pentru a 

îndeplini sarcina:  

o Controlul operatorului: În ciuda simulărilor și 

studiilor extinse efectuate în procesul de proiectare a 

SSP, este adesea necesar să fie inclusă intervenția 

umană, adică, să fie inclusă interacțiunea umană în 

bucla de feedback. Acest lucru este necesar deoarece 

SSP nu sunt necesare tot timpul, iar decizia de a le 

folosi sau nu rămâne în mâinile unui operator. 

7. CONCLUZII  

Toate instalațiile de înaltă tensiune navale trebuie 

să fie prevăzute cu blocări electrice sau mecanice în 

scopul realizării protecției echipajului. Deschiderea 

carcaselor și a altor îngrădiri de protecție se poate 

face după scoaterea de sub tensiune a echipa-

mentului electric. 

Sistemele de comandă folosite trebuie astfel alese 

încât să reziste la perturbațiile, defecțiunile și la alte 

solicitări previzibile pe timpul funcționării siste-

mului electroenergetic naval, permițându-se oprirea 

echipamentelor și instalațiilor în caz de necesitate. 
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Plecând de la dezideratele de siguranță, ne alini-
em scopului firmei Schneider care are ca motto 
siguranța maximă. Calitatea și disponibilitatea 
alimentării cu energie electrică sunt cruciale la 
bordul fiecărei nave. Orice întrerupere a energiei 
electrice  la bord periclitează procesele electromeca-
nice, pune în pericol nava și echipajul. EcoStruxure 
Power permite monitorizarea completă a consumului 
electric de energie al navei, având la bază măsurări 
de parametri, colectare de date și afișare cu analizare 
a tuturor măsurătorilor. Pentru efectuarea măsu-
rătorilor se folosesc aparate de măsură și control-
contoare, relee, întreruptoare, disjunctoare, amper-
metre, voltmetre, wattmetre, etc. Toate  datele 
măsurate sau supravegheate sunt colectate folosind 
sistemul de comunicații Enerlin'X, care le afișează și 
analizează în timp real.  

Se urmărește estimarea potențialului de econo-
misire a energiei mecanice și electrice astfel încât 
folosind soluții cu un grad înalt de disponibilitate să 
se controleze și supervizeze sistemele electro-
energetice ale navei, oferind managementul alar-
melor și al energiei electrice. 

Supravegherea se realizează cu un sistem  
SCADA, bazat pe panouri tactile redundante Vijeo 
Citect și Magelis [11]. Această soluție maximizează 
fiabilitatea navelor și eficiența echipajului. Pentru o 
mai mare disponibilitate și pentru timpi de răspuns 
mai rapizi, sistemele speciale de protecție care sunt 
alături de  PLC-ul compact și consolidat, realizează 
un sistem eficient și optimizat al energiei electrice 
(PMS) pentru generatoare care permite o economie 

de energie de 20%. Serverele SCADA redundante și 
PLC-urile oferă disponibilitate 100% la  avarie. 
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