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Etapa II.2 - Elaborare documentatie model functional 
 
 
 

 

Obiectivele fazei (etapei)  

  
Elaborare documentatie model functional, cu activitatile: 

• Activitatea II.3.  Elaborare  pachet program soft achizitie, prelucrare, monitorizare 
sistem de racire 

 
•Activitatea II.4. Elaborare soft implementare metoda teoretica de calcul analitic 

camp termic sistem racire 
 
 
Rezumatul etapei 
 
 In cadrul acestei etape au fost realizate  de catre CO-ICMET Craiova,                 

P1-Universitatea din Craiova si P2-S.C. Simtech International Bucuresti, activitatile din 

planul de realizare, urmarindu-se incadrarea acestora in obiectivele proiectului. 

Activitatile (II.3 si II.4) prezentate in continuare, sunt complementare activitatilor   

(II.1 ; II.2) prezentate intr-o faza anterioara si impreuna intregesc obiectivele etapei                 

II-elaborare documentatie model functional. 

 

Activitatile II.3. Elaborare  pachet program soft achizitie, prelucrare, 
monitorizare sistem de racire 

 
Software-ul de monitorizare este o aplicatie desktop, utilizata pentru estimarea 

eficientei bateriilor de racire aferente transformatoarelor de putere din statiile electrice. 

Acesta ruleaza pe MS Windows  si permite o prezentare accesibila a datelor in ferestre 

special proiectate, precum si stocarea datelor achizitionate in fisiere text si EXCEL. 

     Sunt asigurate urmatoarele functii: 

- Afisarea datelor online; 

- Afisarea datelor de sistem; 

- Crearea de rapoarte pentru datele stocate; 

- Simularea functionarii sistemului . 
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Aplicatia este dezvoltata in limbajele C+  si Visual C. Sistemul pe care ruleaza 

aplicatia este Microsoft WINDOWS XP SP3. 

Aplicatia reprezinta un mediu de vizualizare complex si complet al parametrilor 

specifici unei baterii de racire, avand o rata de actualizare a parametrilor de maxim 10 

secunde, tinand cont de faptul ca parametrii monitorizati sunt parametrii cu variatie lenta.  

S-a tinut cont de posibilitatea vizualizarii simultane a parametrilor unei baterii de 

racire, cat si de vizualizarea starii bateriilor de racire aferente unei unitati de transformare. 
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Marimile constante ale aplicatiei cat si marimile variabile culese din proces, sunt 

stocate in subrutine ale programului. Softul de calcul privind fluxurile termice pentru 

circuitele de ulei si circuitele de aer, cat si eficienta procesului de racire, sunt create in 

limbajul C+.                             

 
 

 

Activitatile II.4. Elaborare soft implementare metoda teoretica de calcul analitic 
camp termic sistem racire 

 
In cadrul transformatorului de putere, similar cu circuitul electric, poate fi descris 

matematic si modelat si un circuit termic printr-o relatie de tipul: 
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Astfel, poate fi calculata temperatura uleiului electroizolant in zona superioara a 

transformatorului θulei, precum si in zona inferioara θi,ulei 

Se cauta ca intre θulei,m (temperatura uleiului masurata) si θulei,c (temperatura uleiului 

calculata) sa se pastreze o diferenta cat mai mica, pentru o racire eficienta.                 

Daca temperatura masurata este, tot timpul, mai mare decat temperature calculata, trebuie 

sa verificam daca rezistenta termica Rth a scazut fata de rezistenta termica nominal Rthn, 

verificandu-se in acest mod daca exista o problema a sistemului de racire (poluarea 

racitoarelor, defectarea pompelor, ventilatoarelor). 

In cazul in care se doreste supraincarcarea transformatorului, trebuie sa se asigure o 

incalzire incipienta, astfel incat cresterea temperaturii sa nu fie brusca. Trebuie sa se 

asigura corespondenta optima intre pierderile din transformator si puterea necesara racirii. 

Pierderile masurate/calculate se compara cu puterea sistemului de racire, reusindu-se 

automatizarea sistemului de racire in functie de aceasta diferenta (pierderile sunt mai mari, 

inseamna ca trebuie pornita o grupa de racire, iar in caz contrar trebuie oprita). 

Avand calculate temperaturile uleiului in partea superioara si in partea inferioara, 

putem calcula puterea termica ce trebuie disipata: 

 

[ ]uleiiuleisuleiuleiuleiTH cP ,, ϑθρ −Ψ= ,        

                                                                   

unde: PTH – este puterea termica ce trebuie disipata, ψulei – debitul uleiului [m3/s]. 

Aceasta putere o comparam cu valoarea nominala (PTHn) si vom avea o imagine a 

racirii: daca valoarea calculata este mai mica decat cea nominala, va rezulta ca avem o 

problema la sistemul de racire (poluarea racitoarelor, defectarea pompelor, ventilatoarelor). 

  Software-ul de monitorizare “E Monitor” este o aplicatie desktop, folosita pentru 

monitorizarea-diagnosticarea transformatoarelor de putere din statiile electrice 

Aplicaţia a fost dezvoltată in mediul de programare Microsoft Visual Studio . NET 

2005, limbajul de programare Visual BASIC.Sistemul pe care rulează este Microsoft 

WINDOWS Xp SP2. Serverul de baze de date folosit pentru stocare este My SQL 5.0 

Software-ul de monitorizare “EMonitor” este o aplicatie desktop, folosită pentru 

monitorizarea – diagnosticarea transformatoarelor de putere din staţiile electrice. Aceasta 

rulează pe MS Windows şi oferă o prezentare accesibilă a datelor de măsurare, 

numeroase combinaţii şi posibilităţi de zoom, iar impreuna cu aplicatia EStocare ofera si o 
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vizualizare a datelor si alarmelor istorice.  

 

 

Spre exemplu in cazul in care se doreste evidentierea unui anume regim termic al 

transformatorului, se acceseaza butonul “Regimuri termice” si daca folosim marimile 

achizitionate, se obtine un regim similar cu cel prezentat in continuare: 

 

 


