
 
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 1/2011 

 

 
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Engineering Series, Issue 1/2011 

 91

 
SISTEM INTEGRAT PENTRU 

MONITORIZAREA 
PARAMETRILOR CLIMATICI  

ÎN EXPLOATĂRILE  DE 
CĂRBUNE 

 

Grofu Florin, conf.dr.ing., 
Universitatea “Cosntantin Brâncuşi” 

din Târgu-Jiu 
Cercel Constantin, asist.ing., 

Universitatea “Cosntantin Brâncuşi” 
din  Târgu-Jiu 

 

REZUMAT: În această lucrare este prezentată o 
soluţie de monitorizare a parametrilor climatici în 
carierele de suprafaţă din cadrul SNLO (Societăţii 
Naţionale a Lignitului Oltenia). Deşi aparent 
cunoaşterea parametrilor climatici (temperatură, 
cantitate de precipitaţii, direcţia şi viteza vântului) nu 
influenţează procesele tehnologice din carierele de 
lignit, totuşi o cunoaştere în timp real şi centralizată a 
parametrilor de mediu poate duce la o creştere a 
productivităţii muncii şi la luarea unor decizii privind 
evitarea unor situaţii periculoase în exploatarea 
utilajelor. 
 
CUVINTE CHEIE monitorizare, parametrii 
climatici, exploatare, cărbune 
 
1.INTRODUCERE 

Cărbunele este un  combustibil fosil, iar 
lignitul este unul dintre tipurile de cărbune 
extras şi utilizat la noi în ţară. Lignitul este un 
cărbune galben-maroniu închis, rareori negru, 
cărbune care a fost format din turbă sub 
presiuni moderate; este unul dintre primele 
produse ale carbonizării şi este intermediarul 
între turbă şi cărbune subbituminos. Lignitul 
uscat conţine aproximativ 60 – 70% carbon. 

În cazul carierelor de lignit din cadrul 
SNLO nu este implementat un sistem de 
monitorizare în timp real a condiţiilor 
meteorologice. Aparent condiţiile 
meteorologice nu influenţează foarte mult 
procesul tehnologic din carierele de lignit. 
Dacă analizăm  influenţa parametrilor 
climatici putem observa ca o cunoaştere 
amănunţită a acestora poate duce la creşterea 
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ABSTRACT: In this paper is presented a solution for 
weather parameters monitoring for coal mining pit 
from SNLO. Although apparently weather parameters 
(temperature, rain, wind direction and speed) not 
influence so much the technological processes lignite 
mining pit, yet a central knowledge in real time of 
environment parameters goes to an increasing of 
productivity and to take of decisions regard to avoid 
some dangerous situation in equipment exploitation. 
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1. INTRODUCTION 
Coal is a fossil fuel and lignite is one of 

coals extracted and used in our country. 
Lignite is a dark yellow-brown coal, rarely 
black, coal was formed from peat under 
moderate pressure, is one of the first products 
of the carbonization and is the intermediary 
between peat and sub-bituminous coal. Dry 
lignite contains about 60-70% carbon. 

In the SNLO coal pits is not a system for 
real-time monitoring of weather conditions. 
Apparently the weather conditions do not 
greatly influence the process of coal pits. If 
we analyze the influence of climatic 
parameters can see that a thorough 
knowledge of these can increase productivity 
and avoid unwanted situations. For example 
real-time insight into the outdoor temperature 
can result in negative temperatures at the start 
of anti frost protection program to protect 
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productivităţii sau evitarea unor situaţii 
nedorite. De exemplu cunoaşterea în timp 
real a temperaturii exterioare poate duce in 
cazul temperaturilor negative la pornirea unor 
programe de protecţie anti îngheţ care sa 
protejeze utilajele din carierele de lignit  

De asemenea în cazul  cărbunelui 
depozitat în stive, se ştie că acesta trece prin 
oxidări la temperaturi atmosferice joase, 
datorită prezenţei metanului şi a altor materii 
volatile pe suprafaţă Această oxidare 
exotermică cauzează creşterea temperaturii 
cărbunelui şi dacă această încălzire nu este 
înlăturată, urmează o etapă în care cărbunele 
ia foc. Acest fenomen se numeşte combustie 
spontană şi duce la izbucnirea focului în 
depozitul de cărbune. Acest fenomen poate fi 
amplificat de anumite condiţii de temperatură 
şi umiditate a mediului. De aceea cunoaşterea 
acestor condiţii şi monitorizarea evoluţiei 
parametrilor climatice poate duce la luarea 
unor masuri suplimentare care sa duca la 
evitarea unor fenomene nedorite precum 
autoaprinderea cărbunelui în depozite. 

O altă situaţie în care este necesară 
cunoaşterea condiţiilor climatice este legată 
de evacuarea apelor pluviale din carieră. În 
carierele de lignit din bazinul Olteniei apar 
probleme deosebite datorită cantităţilor mari 
de apă provenite atât din infiltraţii cât şi din 
precipitaţii. Pentru evacuarea acestor cantităţi 
mari de apă se utilizează agregate de pompare 
al căror număr şi capacitate depinde de 
suprafaţa carierei şi de cantitatea de apă 
estimată a fi evacuată din cariera respectivă. 
Consumul de energie electrică al acestor 
agregate de pompare este foarte mare, 
aproximativ 10% din consumul total de 
energie electrică în cadrul carierei Roşia.  

Pentru a reduce consumul de energie 
electrică, este necesară în primul rând o 
corelare a parametrilor energetici (curenţi 
absorbiţi, factor de putere cos φ etc.) ce 
caracterizează motoarele electrice care 
acţionează pompele de evacuare, cu 
parametrii tehnologici precum nivelul apei în 
bazinul de colectare, nivelul de avertizare al 
apei din bazinul de colectare dar şi cu 
cantitatea de precipitaţii.  În cazul nepornirii 
în timp util a unui număr corespunzător de 

machinery from coal pits. 
Also in the case of coal stored in piles, it 

is known that this passes through oxidation at 
low temperature, in presence of methane and 
other volatile material on it surface. This 
exothermic oxidation causes increased of coal 
temperature and if the heating temperature is 
not removed, there is a stage to coal on fire. 
This phenomenon is called spontaneous 
combustion and lead to outbreak of fire in the 
coal deposit. This phenomenon may be 
exacerbated by certain conditions of 
temperature and humidity of the environment. 
Therefore knowledge of these conditions and 
monitoring the evolution of climate 
parameters can lead to taking additional steps 
to take to avoid undesirable phenomena such 
as coal auto-combustion in deposits.  

Another situation where it is necessary to 
know the climate is related to storm water 
discharges from the quarry. In pit-coal from 
Oltenia special problems occurs due to large 
quantities of water from both infiltration and 
precipitation. To evacuate such large amounts 
of water are used pump units whose number 
and capacity depends on the pit area and 
estimated quantity of water shall be 
discharged from this pit. The power 
consumption of these pump units is very 
high, about 10% of total electricity 
consumption in pit. 

To reduce electricity consumption, it is 
necessary first of all a correlation of power 
parameters (input current, power factor cos φ, 
etc..), characterizing the electric motors 
acting pumps, with the technological 
parameters such as water level from 
collection basin, warning level of the water 
collection basin and the amount of 
precipitation. In case of unstarting on time a 
corresponding number of pumps, depending 
on the amount of precipitation, can lead to 
flooding such as that in Figure 1 which may 
disrupt the smooth running of the 
technological process. 
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pompe în funcţie de cantitatea de precipitaţii  
se poate ajunge la inundaţii precum cea din 
figura 1 care poate perturba buna desfăşurare 
a procesului tehnologic . 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 Excavator portcupe 

În cazul unor utilaje de asemenea 
dimensiuni trebuie ţinut cont în exploatare 
viteza şi intensitatea vântului pentru a 
poziţiona utilajul astfel încât sa fie evitate 
situaţiile periculoase.  

O monitorizare a condiţiilor climatice 
doar la nivel de carieră este utilă la nivel local 
dar fără o dispecerizare centralizată la nivel 
de SNLO nu poate fi  programată o activitate 

Fig. 2 Excavator 

In the case of machines with this size 
should take into account the operating wind 
speed and intensity to position the machine 
so as to avoid dangerous situations. 

A monitoring of climatic conditions at the 
pit is only useful locally but without a 
centralized dispatching to SNLO there can 
not be scheduled an operational effective 
work. Thus the central dispatcher can 

Alţi parametrii climatici pot duce la 
apariţia unor situaţii extreme în funcţionarea 
utilajelor având în vedere dimensiunile mari 
ale acestora. În figura 2 este prezentat un 
excavator portcupe utilizat in exploatarea 
cărbunelui. 

Other climatic parameters can lead to 
extreme situation in equipment functioning 
taking into account the big dimensions on it. 
In Figure 2 it is presented an excavator used 
in coal exploitation. 
 

Fig. 1 Inundaţie în carieră Fig. 1 Flooded pit
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eficientă de exploatare. Astfel dispecerul 
central poate coordona activitatea de 
exploatare in carierele de lignit astfel încât să 
satisfacă cererea de cărbune în condiţii de 
siguranţă  sporită. Astfel dispecerul central 
poate cere reducere activităţii si chiar oprirea 
în carierele cu condiţii nefavorabile de lucru 
concomitent cu creşterea activităţii acolo 
unde este posibilă funcţionarea în condiţii de 
siguranţă. 
 
2.APLICAŢIA PROPUSĂ PENTRU 
MONITORIZAREA 
PARAMETRILOR CLIMATICI 

Pentru monitorizarea parametrilor 
climatici se propune o aplicaţie care să 
conţină în fiecare carieră o staţie 
meteorologică care să furnizeze informaţii 
complete privind parametrii meteo. Datorită 
faptului ca amplasarea dispecerului de carieră 
este de cele mai multe ori în afara zonei unde 
se desfăşoară procesul de exploatare a 
cărbunelui este necesară amplasarea staţiei 
meteo pe o casă electrică din apropierea 
utilajelor mari. 

Pentru a gestiona uşor datele şi a evita 
încărcarea dispecerului cu aplicaţii de 
configurare şi gestionare a bazei de date a 
staţiei meteo se propune amplasarea în casa 
electrică a unui calculator industrial care se va 
ocupa de monitorizarea staţiei meteo, crearea 
bazei de date şi transmiterea acesteia la 
dispecerul local. Datorită distanţei relativ 
mari dintre casa electrică şi dispecerul de 
carieră se propune utilizarea unui sistem de 
comunicaţie wireless , iar intre dispecerul de 
carieră si cel central utilizarea reţelelor locale 
sau internet-ul. Structura sistemului propus 
este cea prezentată în figura 3. 

coordinate their operations in the coal pits to 
meet the demand of coal in safety conditions. 
Thus the central dispatcher can require 
reduction in activity and even stop working 
in pits with unfavorable conditions while 
increasing the activity where in possible to 
operate safely. 

 
 

 
2.THE PROPOSED 
APPLICATION FOR 
MONITORING WEATHER 
PARAMETERS 

To monitor climatic parameters is 
proposed an application that contains a 
weather station in each career to provide 
complete information on weather parameters. 
Due to the location of the pit dispatcher is 
often conducted outside the area where the 
process coal mining is, it is required to place 
the weather station in an electrical house near 
big equipments. 

To easily manage data and avoid load 
dispatcher with configuration application and 
database management is proposed that in 
electrical house to place an industrial 
computer that will handle weather monitoring 
station, creating a database and sending it to 
local dispatcher. Due to the relatively large 
distance between the electrical house and pit 
dispatcher is proposed using a wireless 
communication system and between the 
central dispatcher and local pit dispatcher to 
use local network connections or the internet. 
Proposed system structure is presented in 
Figure 3. 
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2.1. Staţia Meteo MetPak™ II 
MetPak™ II este o staţie meteo multi 

senzor  care măsoară un domeniu larg de 
parametrii climatici, incluzând: viteza şi 
direcţia vântului, temperatura aerului, 
umiditatea relativă, presiunea atmosferică şi 
punctul de rouă. 

Tehnologia cu ultrasunete Gill, utilizată în 
instrumentele WindSonic, măsoară viteza şi 
direcţia vântului. Temperatura şi umiditatea 
sunt măsurate folosind  sonde industriale 
standard plasate într-un zona cu aspiraţie 
naturală protejată de radiaţii. Presiunea 

2.1. Weather station MetPak™ II 
The MetPak™ II is an enhanced multi-

sensor weather station that measures a wide 
range of weather parameters, including: wind 
speed and direction; air temperature; relative 
humidity; barometric pressure and dew point. 

Gill ultrasonic technology, as used in the 
proven WindSonic instrument, measures 
wind speed and direction. Temperature and 
humidity are measured using industry 
standard probes housed in a naturally 
aspirated radiation shield. Barometric 
pressure is measured within a vented 

Network 

Casa Electrică 

Dispecer Local 

Dispecer Central 

1

2 

3 4 

2

Fig.3  Structura sistemului de monitorizare   Fig.3 Structure of monitoring system 



 
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 1/2011 

 

 
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Engineering Series, Issue 1/2011 

 96

atmosferică este măsurată într-o incintă cu 
mai multe orificii. Este pusă la dispoziţie o 
interfaţă serială de date pentru interfaţarea 
dispozitive industriale standard (data logger). 

Staţia meteo MetPak™ II poate fi 
conectată folosind standardele SDI-12, 
RS232 şi RS422. Consumul redus de energie 
face ca staţia meteo să fie utilizată în locaţii la 
distanţă, unde energia este importantă. O 
cutie de conexiuni electrice este fixată pe 
suportul de montare, permiţând o uşoară 
conectare a tuturor cablurilor. Staţia meteo 
MetPak II este furnizată cu aplicaţia software 
Gill MetView, care permite monitorizare 
meteorologică completă prin intermediul unei 
interfeţe de lucru uşoare (figura 4). 

enclosure. A serial data output is provided to 
interface with industry standard data loggers. 

The MetPak™ II weather station can be 
supplied with digital SDI-12, RS232 & 422 
outputs. Low power consumption enables this 
weather station instrument to be used in 
remote locations where power is at a 
premium. An electrical junction box is fitted 
to the mounting bracket allowing convenient 
termination of all electrical cables. 

MetPak II weather station is provided 
with Gill MetView software, which allows 
for complete weather monitoring via one 
easy-to-navigate screen. (figure 4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig.4 Interfaţa grafică 
 
Parametrii – Viteza vântului şi direcţia, 
temperatura, umiditatea, presiunea 
atmosferică, punctul de rouă 
Domeniu viteză vânt – 0-60m/s 
Domeniu direcţie vânt – 0-359º 
Domeniu temperatură – 35ºC la +70ºC 
Domeniu umiditate – 0 la 100% RH 
Presiunea atmosferică – 600 la 1100 hPa 
Rezoluţia punctului de rouă – 0.1ºC 
Montare – Profil U solid 
Formatul datelor de ieşire – RS232, 422, 
SDI-12 
Protecţia la radiaţii – 6 lamele, aspiraţie 
naturală 

 

Fig.4 Easy-to-navigate screen 
 
Parameters - Wind Speed & Direction, 
Temperature, Humidity, Barometric Pressure, 
Dew Point 
Wind Speed Range - 0-60m/s 
Wind Direction Range - 0-359º 
Air Temperature Range - 35ºC to +70ºC 
Relative Humidity Range - 0 to 100% RH 
Barometric Pressure Range - 600 to 1100 hPa 
Dew Point Resolution - 0.1ºC 
Mounting - Single rugged U-bolt 
Output Format  - RS232, 422, SDI-12 
Radiation Shield - 6-plate Naturally 
Aspirated 

 
 

 



 
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 1/2011 

 

 
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Engineering Series, Issue 1/2011 

 97

2.2. Modul wireless CL4790 
Transceiver-ul independent ConnexLink 

poate fi setat foarte uşor pentru a îndepărta în 
mod virtual cablurile de conectare între 
dispozitivele RS232 sau RS485. Preţul şi 
flexibilitatea permit utilizatorilor schimbarea 
rapidă de la modul cablat la operarea fără fir 
în aplicaţiile industriale, comerciale sau 
particulare. Utilizând unde radio de 100mW 
la 2,4GHz sau 1000mW la 900MHz, fiecare 
modul este mic şi uşor de transportat şi poate 
folosit în aplicaţii mobile sau montaje 
temporare la fel de bine ca şi în aplicaţii fixe. 
Software-ul opţionale permite utilizatorului 
particularizarea în funcţie de necesităţi. 
ConnexLink implementează un protocol 
propriu de comunicaţie pentru a furniza 
comunicaţii locale de date securizate. 
Deoarece utilizează tehnologia FHSS, date 
pot fi “transportate” pe distanţe de până la 20 
mile (30km), linie dreaptă (versiunea 
900MHz). Utilizând benzi de frecvenţă ce nu 
necesită licenţă, modulele pot fi folosite fără 
a mai fi nevoie de alte certificate.  

•  Arhitectura de reţea – Server / client 
•  Interfaţă standard – RS232 (DB9 

tată) sau RS485 
•  Banda de frecvenţă – 902-928 MHz 
•  Modularea – FHSS FSK 
•  Rata de transfer interfaţă serială – 

până  la 115.2 Kbps 
•  Puterea de ieşire – 1000mW variabil 
•  Alimentare – 7Vdc la 18Vdc 
•  Echilibrul puterilor – 400mA TX, 

40mA RX 
•  Alimentator – Tranformator AC ieşire 

7.5Vdc 
•  Cerinţe electrice – tensiunea de linie 

240V, frecvenţa 50-60 Hz 
•  Canale – până la  32 
•  Securitate – 1-byte sistem ID, DES 
•  Sensibilitate – -99 dB @ rată RF 

completă 
•  Distanţă (linie dreaptă) – până la 20 

miles (32 km) 
•  Temperatură – -40ºC la +80ºC 
•  Umiditate (fără condens) - 10% la 

90% 
•  Dimensiuni - (121 x 70 x 30 mm) 

2.2. Wireless module CL4790 
ConnexLink stand-alone transceivers can 

be set up in minutes to virtually cut the cables 
between RS232 or RS485 devices. Their 
flexibility and price allow users to quickly 
upgrade wired terminals to cordless operation 
in industrial, commercial, even residential 
applications. Powered by a 100mW 2.4GHz 
radio or a 1000mW 900MHz radio, each unit 
is small and easily portable for use in mobile 
and temporary settings as well as for fixed 
installations. Optional software enables 
custom configurations based on user needs. 
ConnexLink implements a proprietary 
communication protocol to provide secure 
local data transmissions. Because it uses 
FHSS technology, the data remains reliable 
over distances of up to 20 miles (32 km) line-
of sight (900MHz version). Use of license-
free frequency bands ensures that units are 
ready to use with no further certification 
requirements. 

•  Network architecture - Server/client 
•  Standard interface - RS232 (DB9 

male) or RS485 
•  Frequency band - 902-928 MHz 
•  Modulation - FHSS FSK 
•  Serial interface data rate - Up to 

115.2 Kbps 
•  Output power - 1000mW variable 
•  Input power - 7Vdc to 18Vdc 
•  Power draw -400mA TX, 40mA RX 
•  Power supply - AC transformer to 

7.5Vdc 
•  Electrical requirements - Line voltage 

240V Frequency 50-60 Hz 
•  Channels - Up to 32 
•  Security -1-byte system ID, DES 
•  Sensitivity - -99 dB @ full RF data 

rate 
•  Range (line-of-sight) - Up to 20 miles 

(32 km) 
•  Temperature --40o to +80ºC 
•  Humidity (non-condensing) - 10% to 

90% 
•  Dimensions - (121 x 70 x 30 mm) 
•  Weight  < 170 g 
•  Antenna - connector – Dipole, 

RPSMA jack (female) 
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•  Greutate  < 170 g 
•  Antena - conector – Dipole, RPSMA 

jack (mamă) 
•  Configuraţie software – Windows  

 
2.3. LPC-100M - Mobile Ultra 

Small Mini PC 
Stealth a scos pe piaţă noul său 

miniPC LPC-100M ultra compact folosit în 
aplicaţii încorporate, mobile şi în vehicule. 
PC-ul are dimensiuni mici iar alimentarea 
este între 10 şi 26 VDC, făcându-l ideal 
pentru aplicaţii la distanţă şi în vehicule. 

LPC-100M este dotat cu procesor dual 
core Intel Celeron T3100 sau, opţional, 
procesor Core 2 Duo P840 la 2,26GHz, 
chipset Mobile GM45 Express, memorie 
RAM până la 8GB DDR3, harddisk intern de 
2,5 inch şi capacitate de până la 500GB. 
Utilizatorii pot opta pentru înlocuirea 
hardisk-ului intern cu un harddisk SSD pentru 
aplicaţii solicitante şi pentru o fiabilitate mai 
mare. Noul LittlePC oferă următoarele tipuri 
de conexiuni: Gigabit LAN, 4 USB, 2 Serial, 
1 DVI-I, 1 DVI-D Video, intrări/ieşiri audio, 
2 porturi PS/2 şi un slot de extensie. Sistemul 
de blocare al conectorului de alimentare DC 
asigură conectare la alimentare în siguranţă. 
Caracteristici: 

•  Construit pentru implementare în 
aplicaţii mobile şi în vehicule 

•  Funcţie de întârziere a pornirii şi a 
opririi 

•  Alimentare cu tensiune DC 10V-
26VDC  

•  Dimensiuni 4.0" x 6.1" x 1.45" (10,2 
x 15.5 x 3,7 cm)  

•  Procesor puternic Mobile Intel Core 2 
Duo  

•  Harddisk intern de până la 500GB  
•  Placă grafică 3D cu funcţie 16x9  
•  Integrate: Gigabit LAN, USB 2.0, 

Audio, Serial, Video  
•  Carcasă solidă de aluminiu 
•  Solid State Hard Drive (SSD) opţional 
•  Posibilitate de montare pe panou sau 

pe perete  
•  Compatibil Windows 7 & XP Pro 

 

•  Configuration software -Windows  
 

 
 
 

2.3. LPC-100M - Mobile Ultra Small Mini 
PC 

Stealth introduces its new LPC-100M 
ultra compact mini PC for mobile, in-vehicle 
and embedded applications. The small form 
factor PC uses 10-26 VDC power input 
making it ideal for DC powered applications 
typically found in vehicles and remote 
applications. 
The LPC-100M is boosted by Intel’s Celeron 
T3100 dual core processor or optional Core 2 
Duo P8400 2.26GHz processor, Mobile 
GM45 Express Chipset, up to 8GB DDR3 
memory, built-in 2.5-inch hard drive with up 
to 500GB capacity. Users may want to 
replace the hard drive with SSD for more 
demanding application and more reliable 
storage. This new LittlePC offers Gigabit 
LAN, 4-USB, 2-Serial, 1-DVI-I, 1-DVI-D 
Video, Audio In/Out, 2-PS/2 ports and 1-
external express card slot. The rear locking 
DC power connector ensures power is 
securely in place. 
Features: 

•  Built for Mobile, In-Vehicle 
Computing  

•  Start Up/Shut Down Delay Features  
•  DC Power Input 10V-26VDC  
•  Only 4.0" x 6.1" x 1.45" in size  
•  Powerful Mobile Intel Core 2 Duo 

Processors  
•  Up to 500GB Internal Storage  
•  3D Graphics with 16x9 Capability  
•  Built-in Gigabit LAN, USB 2.0, 

Audio, Serial, Video  
•  Low Profile Rugged Aluminum 

Chassis  
•  Solid State Hard Drives (SSD) 

optional  
•  Panel/Wall Mount Brackets Included  
•  Windows 7 & XP Pro Compatible 
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3. CONCLUZII 
În urma implementării sistemului integrat 

pentru măsurarea parametrilor climatici se va 
asigura măsurarea parametrilor climatici la 
nivelul fiecărei cariere cu ajutorul staţiilor 
meteo montate în casele electrice apropiate de 
punctele de interes. La nivelul carierei pot fi 
montate una sau mai multe staţii meteo. 
Fiecare staţie meteo este conectată la un mini 
calculator local care are rolul de a gestiona 
baza de date a staţiei meteo, de a asigura 
transmisia datelor către dispecerul de carieră 
şi de a porni automat la nevoie anumite 
alarme locale sau regimuri de lucru în 
vederea evitării unor situaţii periculoase. 

Dispecerul de carieră comunică cu mini 
calculatoarele din staţiile electrice de pe raza 
carierei şi preia în mod continuu sau la 
anumite intervale de timp datele legate de 
parametrii climatici monitorizaţi. De la 
nivelul dispecerului local se pot transmite şi 
comenzi către calculatorul din staţia electrică 
în vederea pornirii unor alarme locale sau a 
anumitor regimuri de lucru . 

Dispecerul  central este conectat cu 
dispecerii de carieră prin intermediul reţelei 
de internet sau prin reţele locale proprii. 
Dispecerul central primeşte de la toţi 
dispecerii de carieră datele monitorizate şi le 
afişează. În funcţie de parametrii fluxului 
tehnologic şi de parametrii meteo, dispecerul 
central poate lua anumite decizii privind 
conducerea centralizată a activităţii 
desfăşurate în vederea obţinerii unei eficienţe 
maxime în condiţii de maximă siguranţă. 
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3. CONCLUSIONS 
Following the implementation of the 

integrated system for measuring climatic 
parameters will ensure the climatic 
parameters measured at each pits with 
weather station mounted in electric houses 
near points of interest. At pit level may be 
mounted one or more weather stations. Each 
weather station is connected to a local mini-
computer designed to manage the database of 
the weather station, to provide data 
transmission to the pit dispatcher and 
automatically start, when need, some local 
alarms or schemes of work for the avoidance 
of dangerous situations. 

Pit dispatcher communicates with mini-
computers from electrical houses on the area 
of pit and takes on a continuous basis or from 
time to time data related to climatic 
parameters. From the local dispatcher can 
transmit commands to the computer from the 
electrical house to start some local alarms or 
certain regimes. 

Central dispatcher is connected to pit 
dispatchers through Internet network or 
private networks. Central dispatcher receives 
from all pit dispatchers monitored data and 
displays them. Depending on the process 
flow parameters and weather parameters, the 
central dispatcher can take certain decisions 
on centralized management of the activities 
undertaken to achieve maximum efficiency in 
the maximum security conditions. 
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