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Unele dintre primele lucruri la care ne gândim atunci când auzim despre o microreţea

inteligentă sunt generatoarele de energie verde, componentele de stocare a energiei regenerabile,

sistemul de control, soluţii de eficiență energetică și tehnologiile high-tech. Definiţia unanim

acceptată „Smart Gridul este o colecţie de microgriduri” prinde tot mai mult contur şi

impulsionează construcţia de microreţele, iar necesitatea eficienţei energetice conduce la

dezvoltarea de sisteme de control avansate.

Care sunt unele dintre problemele care pot fi rezolvate cu ajutorul tehnologiei într-un oraș

modern și ce altceva este esențial pentru ca acest lucru să se întâmple? Adresaţi-vă unui expert

tehnic SIS (sis@sis.ro) pentru a evalua gratuit performanţele unui microgrid, pentru orice tip de

locaţie.

O abordare atentă a procesului de colectare a datelor și a logicii de control

SIS iși propune să demonstreze performanţele şi avantajele unei microreţele inteligente

conducând la creşterea numărului sistemelor microgrid implementate la nivel național, asigurând

sustenabilitatea în utilizarea tehnologiilor ecologice prin creşterea eficienței în producerea și

utilizarea locală a energiei, facilitând tranzacțiile directe între producție și consumator.

Statele Unite reprezintă cea mai mare piață regională pentru sistemele de control al

microrețelei, reprezentând o cotă estimată de 32,0% din totalul global. Un controler dezvoltat de

SIS pe o platformă Siemens redundantă S7-1500, pe un studiu de caz real de microreţea, ce

deservește clădirea de birouri a firmei Monsson, poate asigura monitorizarea și controlul

elementelor astfel încât să se utilizeze eficient resursele de generare şi stocare disponibile și să

se optimizeze în funcție de cost, cantitatea de energie preluată din rețeaua națională.

Alegeţi saă implementaţi un proiect microgrid la cheie – proiectare, execuţie, suport –

alături de SIS

SIS a elaborat metodologia de dezvoltare microreţele inteligente apelând şi la mediile de

modelare-simulare MATLAB şi SIMULINK, ce garantează obţinerea performanţelor estimate.

Pentru a face o evaluare corectă a diverselor tehnologii de microreţea, trebuie luate în

considerare o serie de criterii: componente, control, dispecerizare şi piaţă. Identificăm cea mai

bună soluţie de finanţare, fie că este vorba de atragerea de fonduri nerambursabile (pentru care

vă ajutam să întocmiţi şi să depuneti cererea de finanţare), proiecte de cercetare sau de soluţia de

finanţare în regim credit-funizor.

Creşteţi gradul de flexibilitate şi independenţă energetică

➢ Se pot utiliza acolo unde nu există posibilitatea racordării la reţeaua publică de energie;

➢ Contribuie la atingerea obiectivelor privind nivelul producţiei de energie din resurse

regenerabile;

➢ Un impact pozitiv asupra mediului şi utilizarea resurselor regenerabile de energie;

➢ Creşteţi profitabilitatea prin reducerea costurilor cu energia electrică achiziţionată din reţea.

mailto:sis@sis.ro
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Principalii factori care determină controlul componentelor 

unui microgrid

Pentru a urmări stadiul proiectului Smart µGC (finanțat din fonduri norvegiene prin programul Green Industry Innovation)

accesaţi link: https://www.sis.ro/documentatie/revista-tendinte/

Componentele unei microreţele
BATERIILE

➢În momentul de faţă există două baterii în microreţea, dar achiziția celui de-al treilea tip este incertă în acest moment.

Deoarece capacitatea de stocare (energia totală) este diferită, pentru echilibrarea puterii în microgrid, comanda de

încărcare/descărcare este setată proporțional cu capacitatea sa maximă

➢Regimurile de funcționare ale bateriilor sunt stabilite de controller. Acesta trimite valori de referință la cele două

convertoare DC-DC

➢Se urmărește menținerea aceleiași stări de încărcare

➢Sunt utilizate pentru a acoperi fluctuațiile temporare, pozitive și negative în raport cu curba medie, însă nu sunt utilizate

pentru a acoperi pe termen lung, din cauza capacității mici. Cu toate acestea, pentru a menține constantă, cantitatea de

energie disponibilă în microretea şi pentru a acoperi încărcătura timp de cel puțin 30 de minute, starea de încărcare ar trebui

menținută în intervalul 60-70%

GENERATOR DIESEL (va fi implementat la finalul proiectului)

➢Puterea activă de referință este stabilită de controler pe baza strategiei de funcționare a microrețelei

➢Va funcționa în permanență în regim “slave” sau“grid follower”, folosind un regulator de viteză cu caracteristică statică

(droop)

➢Generatorul trebuie sa fie tot timpul conectat, iar în lipsa acestuia puterea este dată de baterii; deconectarea unor

consumaroti este esenţială (energia din baterii este esenţială noaptea când ştim sigur că nu există producţie din parcul

fotovoltaic)

INVERTORUL

➢În regim normal (sincronizat), convertorul este în regim slave (grid follower), iar în regim insularizat acesta devine

master (grid former), adică devine elementul principal care reglează frecvența și formează unda de tensiune pe partea

AC

➢Identifică condițiile de insularizare si comandă deconectarea întreruptorului

➢Asigură funcția de sincronizare a microrețelei cu rețeaua publică

➢Comunică cu controllerul privind activarea sau dezactivarea unor funcții

Sistemul de control

APLICATIA SCADA

➢Configurație client-server

➢Serverul este singurul punct de conexiune cu controlerul

➢Stația client preia datele de la server pe baza adresei de IP sau a numelui calculatorului

➢Pot exista mai multe stații client

PLC SIEMENS S7-1500

➢CPU redundant de ultimă generație

➢Flexibilitate în implementarea logicii de control

➢Flexibilitate ridicată în integrarea și controlul unor echipamente variate

➢Monitorizare și operare de la distanță

https://smartmicrogridcontroller.com/
https://www.sis.ro/documentatie/revista-tendinte/


Page 3

TENDINŢE

Finalizarea proiectului Multiscale

Titlu proiect: Cercetări asupra dezvoltării de materiale avansate şi optimizare multiscalară prin integrarea

materialelor nano-structurate în sisteme energetice avansate

Acronim: MultiScale

Link: www.multiscale.ro

Scopul proiectului: facilitarea accesului unui grup de intreprinderi interesate în dezvoltarea de produse şi servicii cu

valoare adaugată ridicată prin transferul de cunoştinţe din activitatea de cercetare, la expertiza avansată din cadrul

UOC-INSAE în domeniul dezvoltării de materiale nano-structurate şi al integrării acestora în sisteme energetice

complexe şi accesul la facilităţile existente pe platforma de cercetare HyRES din cadrul institutului.

În cadrul acestui proiect, SIS SA a realizart documentația tehnică detaliaăa în vederea definirii unui caiet de sarcini

pentru o instalatie pilot de tip microretea care să deservească o staţie de epurare.

În cadrul proiectului s-a finalizat prima etapă având ca rezultat o analiză privind randamentul soluţiei energetice,

detaliind măsuri şi metode de creştere a eficenţei energetice şi de integrare a resurselor energetice regenerabile precum

şi impactul produs în funcţionarea staţiei de epurare. S-a realizat, de asemenea, analiza asupra profilului de consum

energetic al aplicaţiei din punct de vedere al strategiei de control şi au fost identificate resurse pentru optimizarea

reglării la nivelul sistemui de control.

Următoarele activităţi ale proiectului derulat în cadrul SIS au inclus:

1. Evaluarea caracteristicilor curbelor de sarcină şi a curbelor clasate de la consumatorii majori din staţiile de epurare.

S-au efectuat analize asupra profilului de consum energetic şi analiza corelată a indicatorilor de consum şi stabilirea

unei strategii energetice

2. Evaluarea predicţiilor privind caracteristicile de producere de energie din surse regenerabile (energie eoliană şi

solară). S-au prezentat reguli generale de exploatare a microrețelei, iar pentru componenta de control inteligent s-a

prezentat obiectivul problemei de optimizare

3. Modelare şi simulare sistem microgrid în vederea optimizării proceselor energetice. În cadrul acestei activităţi, SIS a

realizat modelul matematic general şi a simulat comportamentul componentelor microretelei ce va putea fi

implementată la Staţia de Tratare Constanţa Nord. Echilibrarea puterilor active într-o microrețea reprezintă pentru SIS

o cerinţă importantă şi care a fost abordată în acest proiect.

4. Analiza comparativă asupra soluţiilor software de modelare şi simulare a microreţelelor. Echipa SIS a analizat atât

din punct de vedere financiar, cât şi din punct de vedere tehnic soluţii testate sau validate pentru dezvoltarea de

microgriduri inteligente şi s-a efectuat o comparatie a rezultatelor de dimensionare microreţea, utilizând software

dedicat dimensionarii parcurilor fotovoltaice/microgrid cu rezultatele obţinute prin utilizare MATLAB şi Simulink, ca

parte a metodologiei de dezvoltare microreţea realizată de SIS.

http://www.multiscale.ro/
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□ Anunţ angajare

□ Noutãţi - Thermal Flow Meters Help Electric Power Plants Keep Their 

Cool with Hydrogen Gas

SIS - Intergator de sisteme de automatizare, sigurţă şi securitate

Angajăm “full time” absolvenţi de Automatică, masteranzi sau

doctoranzi pentru activităţi de cercetare-dezvoltare, proiectare, configurare - programare

sisteme de control, sisteme cu siguranţă mărită etc.

Angajam “part time” studenţi din ani terminali pentru activităti suport,

întocmire proiecte de an sau disertaţie.

Tematici de cercetare-dezvoltare proiecte europene

➢ Sistem de control avansat pentru microgriduri

➢ Culegere şi prelucrare date pentru mentenanţă predictivă

➢ Dezvoltare soluţii Digital Twin pentru control procese

Proiecte sisteme control, siguranţă şi securitate

➢ Sistem performant detecţie incendiu şi gaze explozive

➢ Integrare sisteme detecţie incendiu şi gaze explozive în dispecerat local

➢ Sisteme de automatizare pentru parcuri petroliere

Contact transmitere CV-uri: sis@sis.ro sau la telefon +40 756 046 646

Noile debitmetre termice ajută centralele electrice să se mențină mediul răcoros cu

hidrogen gazos. Aceste echipamente au fost instalate și funcționează cu success de luni

de zile la o centrala electrică, drept studiu de caz. S-au instalat și pus în funcțiune fără

probleme. Echipa de ingineri FCI raportează că datele de flux H2 mai consistente (mai

fiabile) și că acum se realizează răcirea generatoarelor în mod automat.

Cu tehnologia directă a senzorului de debit de masă, debitmetrul ales de echipa centralei

de generare a energiei electrice include și compensare încorporată a temperaturii în timp

real. Această capacitate asigură măsurători repetabile chiar și în aplicații în care sunt

prezente variații sezoniere ale temperaturii procesului, de exemplu centrale electrice în

funcționare continuă pe tot parcursul anului (vara si iarna). Fără piese în mișcare sau

orificii de înfundat, murdărite sau uzate, debitmetrele termice de masă sunt practic imune

la praf și murdărie.

Această tehnologie de detectare fără probleme, cu

ambalajul său robust are ca rezultat un instrument

ce necesita un minim de întreținere, care oferă

funcționare continuă și la un cost de instalare

redusa si o durată de viață extrem de lungă, cu

costuri reduse ale ciclului de viață.
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