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- 2006 incepe implementarea sistemului 

SCADA  

- 2011 s-a implementat DMS pentru  

     Cluj Napoca 

- 2016 incepe implementarea ADMS 

(SCADA/DMS/EMS) – Schneider Electric 

 

• In acest moment se primesc date in 

timp real din: 
- 90 statii de transformare 

110kV/MT; MT/MT 

- 1230 reanclansatoare si 
separatoare telecomandate 

- 570 PA/PT/PC 

 

INTRODUCERE 

Imagine reprezentativă  



     Avantajele ADMS: 

 platforma unica software 

 model unic de date  

 interfață unica cu utilizatorii 

 un singur punct de integrare a 

sistemelor externe 

 prelucrare în timp real a tuturor 

evenimentelor care elimină 

complet aplicații similare mai 

vechi si baze de date manuale, 

 un set complet de functii care 

permit funcționarea in timp real, 

dezvoltarea,  planificarea, 

simularea și analiza rețelei 

    de distribuție 110kV si MT 

  Solutia ADMS permite: 

- monitorizarea și controlul în timp 

real a intregii retele de 

distributie110kV si MT  

- modelarea matematica a rețelei și 

aplicații cu mare putere de calcul, 

- gestionarea eficientă a defectelor 

și îmbunătățirea nivelelor de 

tensiune, 

- analiza de rețea (scurtcircuite, 

selectivitate relee de protectie, 

pierderi, fiabilitate, performanțe)  

- diminuarea încărcarii maxime a 

rețelei  si a pierderilor de putere 

- creșterea profitului si a veniturilor 

- imbunătățirea calitatii energiei 

electrice si a relatiilor cu clientii. 

 

ADMS: SCADA/DMS/EMS 





A. Centru Comanda Cluj:  

- Production (Core) 

- Access Services (DMZ) 

- QA and Test 

B. Centrul comanda Oradea:  

- Production (Core) 

- Access Services (DMZ) 

 

C. Remote Control Center Users 

D. Webserver users 

 

 

ADMS Arhitecturi: 



- Network Model - Modelul de rețea  

- Load Flow (LF) - Flux de sarcina 

- State Estimation (SE) - Estimare de Stare  

- Contingency Analysis(CA) - Analiza contingentelor  

- Performance Indices (PI) - Indicatori de performanță  

- Fault Calculation (FC) - Calcul defecte  

- Work Order Management (WOM) - Managementul proceselor de      

                                                          munca 

- Switching Validation (SV) - Validarea manevrelor 

- Optimal power flow (OPF) – Optimizare flux de putere 

- Optimal topology change (OTC) - Optimizare topologie retea  

 

 

EMS Functions 





Modelul de rețea ruleaza in fundalul aplicației ADMS, oferind pentru 

toate elementele rețelei de distributie 110kV caracteristici electrice, 

conectivitate si model de calcul. 

 

Network Model 

Load Flow 

Funcția Load Flow este folosita pentru a determina starea de regim 
permanent a rețelei de transmisie pentru o anumita topologie a rețelei in 
anumite condiții de consum 



Determina starea de operare a 

modelului de rețea, bazându-se 

pe monitorizările telemetrice de 

masuri disponibile in timp real 

conform unor criterii specifice 

State Estimation 
SE calculeaza valori de marimi electrice in 

puncte in care nu se dispune de date in 

timp real: 

- Pseudo measure 

- Virtual measure 
Sunt disponibile doua metode pentru calcul: 
    Estimarea de stare cu pre-estimare 
    Estimare de stare cu detectia masuratorilor 
eronate 



Funcția de analiza a contingentelor indica daca rețeaua este capabila sa 

reziste și să opereze în limitele tehnice, fără reducerea incarcarii, in 

caz de indisponibilitate neplanificata a unuia sau a mai multor 

elemente de rețea.  

Aceasta suporta criterii de securitate "n-1" pana la "n-x" 

Contingency Analysis 



Performanta retelei de distributie  se bazeaza pe 3 indicatori 

fundamentali: rata de defect al elementelor, durata intreruperilor in 

distributia energiei electrice si disponibilitatea energiei electrice. 

Performance indices  



Este folosita pentru a calcula starea retelei de distributie in cazul 

aparitiei unui defect pentru o anumita configurație a retelei.  

Este posibila simularea  defectelor de scurtcircuit pe liniile si in 

nodurile retelei, precum si defectele de intreruperi ale fazelor liniilor. 

Fault Calculation 



Managementul ordinelor de munca este o componenta a ADMS destinata 

pentru gestionarea secventelor de comutatie aferente procedurilor și 

activităților legate de lucrări planificate și neplanificate în rețelele 

electrice. 

Acesta oferă succesiunea corecta a secventelor de comutatie de la 

solicitarea și pana la efectuarea manevrelor pe elementele de 

comutatie ale unei rețele, în scopul efectuarii lucarilor de mentenanta, 

reconfigurare a retelei sau restaurarea retelei in urma întreruperilor. 

Work order management 



Validarea manevrelor este o funcționalitate care permite dispecerilor sa 

aibă o imagine de ansamblu asupra  posibilelor consecințe a oricărei 

manevre înainte de executarea acesteia 

Switching validation 

Sunt 4 nivele de atentionare: 

- Permise  

- Informare  

- Avertizare  

- Blocare  



Functia optimizare flux de putere este folosita pentru a calcula starea 

stationara a retelei de distributie prin optimizarea fluxului de putere in 

liniile de distributie si a costurilor de productie in centralele electrice.  

Optimal Power Flow 

Functia OPF realizeaza calculele in doua moduri: 
- Minimizarea costurilor de productie 
- Reducerea pierderilor in reteaua de distributie 



Este folosita pentru a calcula si sugera cea mai buna topologie a retelei 

de distributie. Scopul principal al acestei functii este sa elimine 

abaterile de la limitele de tensiune si supraincarcarile in linii prin 

modificarea optima a topologiei retelei de distributie. 

Optimal Topology change 

Functia OTC este disponibila in doua moduri: 
- Eliminarea abaterilor de la limite 
- Reducerea pierderilor in reteaua de distributie 



- Utilizand functiile "load flow" si "state estimation" dispecerul dispune 

de informatii in timp real cu privire la parametrii de functionare a 

retelei, preluati  in timp real prin SCADA, repectiv calculati pentru 

elemetele de retea nemonitorizata. 

- Imbunatatirea parametrilor de performanta a retelei de distributie 

prin reducerea pierderilor si mentinerea lor in limitele impuse.  

- Reducerea timpului de raspuns in caz de defect prin reducerea 

duratei de localizare, izolare si realimentare a utilizatorilor. 

- Siguranța în manevrare prin utilizarea funcțiilor de validare. 

- Analiza performanței energetice a rețelei prin intermediul 

indicatorilor de performanță. 

- Posibilitatea analizei preventive a comportamentului rețelei în 

diferite scenarii. 

- Reducerea costurilor de operare ale RED. 

Beneficii 







Thank you! 





Thank you! 


