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ABSTRAKT
Tekologjia e sistemeve të mbikqyrjes, kontrollimit dhe përvetësimit të të dhënave
(SCADA) ka evoluar shumë këto 35 vitet e fundit si nje metodë e monitorimit dhe kontrollimit
të proceseve të mëdha. Ky studim ofron një pasqyrë të komponenteve teknologjike të sistemit
e gjithashtu edhe detajet e nevojshme për një kuptim global. Sistemet e mbikqyrjes, kontrollimit
dhe përvetësimit të të dhënave mund të implementohen në sisteme ekzistuese apo të reja gjatë
ndërtimit të objekteve të procesit, ku fizikisht objektet mund të jenë të shpërndara apo qasja në
to është e limituar.
Me anë të këtij materiali është hedhur dritë në dallimet e këtij sistemi nga telemetria,
dirigjimi dhe automatizimi. Qëllim i këtij studimi është përshkrimi dhe njohja e këtyre
sistemeve, në mënyre që të bëhen më të afërta për lexuesin. Këto sisteme ndërlidhin jo vetëm
lëmitë e përmendura më lart por këto ngërthejnë në vete edhe kompjuterizimin, programimin
etj. Në këtë studim është paraqitur natyra e proceseve në të cilat ky lloj sistemi mund te
aplikohet dhe çfarë duhet të presim nga ky implementim.
Caktimi i parametrave duhet të bëhet në mënyre shumë të saktë në mënyrë që SCADA
të mund të kryej funksionin e saj sa më besnikërisht. Njohja e paisjeve harduerike dhe softuerike
të secilit element të SCADA-s na mundëson një implementim më të lehtë të këtij sistemi. Në
këtë punim janë studjuar tema të ndryshme siç janë: sistemet e kohes reale, senzorët dhe
aktuatoret, interfejsi njeri-makinë etj. Benefitet e implementimit dhe shpenzimet e ulta të
mirëmbajtjes bënë që ky sistem të përdoret çdo ditë e më shumë në çdo fushë të teknologjisë.
Fjalët kyqe: sistemet e kohës reale, senzoret, aktuatoret, interfejsi njeri-makinë dhe
komunikimi.
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ABSTRACT
Supervisory control and data acquisition (SCADA) technology has evolved over the
past 35 years as a method of monitoring and controlling large processes. This study offers
overviews of SCADA component technologies, as well as details necessary to understand the
big picture. Supervisory control and data acquisition (SCADA) can be implemented in existing
processes or new systems during construction of the process, where physical objects can be
distributed or access to them is limited.
Through this paper is to highlight the difference of this system from the telemetry,
control and automation. The purpose of this study is to describe and knowledge of these
systems, in order to become closer to the reader. These systems not only relate to the above
mentioned areas but these differ to the computerization, programming etc. In this study it was
presented the nature of the processes in which this type of system can be applied and what to
expect from this implementation.
Setting parameters should be precise in order for SCADA to perform its function
faithfully. Knowledge of hardware and software equipment of each SCADA elements allows
us an easier implementation of this system. In this study are researched various topics such as:
real-time systems, sensors and actuators, human machine interface, etc. Benefits of
implementation and low maintenance costs make this system be used more and more in every
area of technology.
Key words: real-time systems, sensors, actuators, human machine interface and
communication.
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TABELA E SHKURTESAVE

SCADA
I/O
MTU
RTU
LAN
UPS
DCS
ADC
LSB
CRC
AM
FM
PM
UHF
HMI
PCCP
MC150-4
PLC
CPU
ON

Supervisory, Control And Data
Acquisition
Input Output
Master Terminal Unit
Remote Terminal Unit
Local Area Network
Uninterruptable power supply

Mbikqyrja, kontrolli dhe
përvetësimi i të dhënave
Hyrje dalje
Paisja terminale kryesore
Paisja terminale periferike
Rrjeta lokale
Burim i pandërprerë i fuqisë

Distributed Control System
Analog Digital Converter
Least Significant Bit
Cyclic Redoudancy Code
Amplitude Modulation
Frequency Modulation
Phase Modulation
Ultra High Frequency
Human Machine Interface
Power Command Control
Paralleling
Master Controler

Kontrollë e shpërndarë e sistemit
Shëndërrues analog digjital
Bit me vlerë më të ulët
Kodi për detektim gabimi ciklik
Modulimi i amplitudës
Modulimi i frekuencës
Modulimi i fazës
Frekuncë ultra e lartë
Interfejsi njeri makinë
Kontrolla e fuqisë dhe e
paralelizimit
Kontrolleri kryesor
Kontroller i programueshëm
logjik
Procesori (njësia qëndrore)
Objekt ndares

Programmable logic controller
Central processing unit

SPU

Stacion pompimi i ujitjes
Stacion pompimi kryesor
Korporata Elektroenergjetike e
Kosoves
Diode me emitim drite
Kyqje/Ckyqje
Norme e plote pune

SPK
KEK
LED
ON/OFF
FTE

Light-emitting diode
Full time equivalent
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1 HYRJA
SCADA sistemet çdo ditë e më shumë marrin një rrol të veçantë në procese industriale
dhe shërbyese. Proceset të cilat udhëhiqen dhe monitorohen me këtë lloj sistemi mund të jenë
nga më të ndryshmet, duke filluar nga sistemet e grumbullimit dhe distribuimit të ujësjellësit,
proceset e distribuimit të energjisë elektrike, sistemet e distribuimit të gasit etj. SCADA sistemi
mund të implementohet në sisteme ekzistuese por ka edhe procese të tilla të cilat nuk mund të
paramendohen apo nuk mund të funksionojnë pa SCADA.
Duke parë këtë varitet të proceseve të cilat mund të udhëhiqen nga SCADA atëherë
proceset duhet të njihen paraprakisht. Njohja e procesit dhe caktimi i parametrave është
fundamental për implementimin e SCADA sistemit.
Ti kthehemi edhe një herë kuptimit të SCADA-s apo sistemeve për mbikqyrje,
kontrollë dhe pervëtesim të të dhënave. Nga vetë titulli shihet se këtu nuk kemi të bëjmë me
sisteme për udhëheqje të thjeshtë, apo me automatizim e dirigjim por këtu kemi të bëjme me
udhëheqje, mbikqyrje dhe përvetësim të të dhënave të dala nga procesi i udhëhequr. Qarku i
rivprimit në këtë rast nuk është një qark i thjeshtë por është një strukturë më e komplikuar e
cila merr parasysh më shumë parametra dhe kushte të shumta të paracaktuara.
Dihet se kjo është një teknologji relativisht e re, andaj i është dhënë një rëndësi e
veçantë njohjes së elementeve të këtij sistemi. Hapsirë e veçantë i është ndarë edhe koncepteve
fillestare siç janë sistemet e kohës reale, senzorëve, aktuatorëve, komunikimit ndërmjet paisjeve
etj. Pasi që kemi fituar një baze solide mbi këto koncepte kemi filluar me pjesët përbërëse të
SCADA sistemit dhe atë me RTU dhe MTU.
Duke pasur parasysh shumëllojshmërinë dhe rëndësinë e proceseve të cilat udhëhiqen
nga SCADA atëherë një rëndësi e veçantë duhet t’i kushtohet edhe sigurisë së sistemit. Duke
ditur kohën në të cilën jetojmë dhe numrit në rritje të akteve terroriste atëherë ky sistem mund
të jetë cak i tyre. Varësisht nga lloji i procesit i cili udhëhiqet atëherë edhe dëmet që shkaktohen
nga keqpërdorimi i procesit mund të jenë të paparapara. Kësaj problematike i kushtohet një
rëndësi e veçantë, si softuerikisht po ashtu edhe harduerit.
Edhe pse kjo teknologji nuk është edhe aq e lire në momentin e implementimit,
benefitet janë ato të cilat bëjnë që ky sistem të shpaguaj veten në kohë të shkurtër. Gjithashtu
edhe mirëmbajtja e tij nuk është shumë e kushtueshme duke pasur parasysh se aparaturat e reja
kryesisht janë paisje solide dhe përmbajnë çdo ditë e me pak paisje mekanike. Përveq këtyre që
u tha fleksibilitei do të jetë më i larte dhe të dhënat e raportet të cilat mund të nxirren me rastin
e proceseve të cilat kanë të instaluar SCADA sistemin ndaj atyre që nuk kanë, janë të
pakrahasueshme.

1.1 Motivimi
Në mënyrë që të përcillen të gjitha procedurat e operimit të një procesi para se në të të
instalohet SCADA sistemi atëhere shohim se aty do të ketë të involvuar shumë orë punë për
operatorim dhe mirëmbajtje. Nëse kemi parasysh edhe faktin se objektet e procesit në raste të
shumta mund të kemi qasje të limituar atëherë shohim se SCADA është një zgjidhje e vetme
e cila mund t’i zëvendesoj shumë orë pune.
Zëvendësimi dhe shkurtimi i këtyre procedurave me një teknologji të avansuar është
motivi kryesor i këtij punimi. Vlen të theksohet se implementimi i këtij sistemi në procese
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teknologjike nuk bën vetëm një zëvendësim të thjesht, por me të shkohet edhe me larg ku
raportet dhe analizat që dalin nga SCADA sistemi i japin procesit një dimension tjetër.

1.2 Njoftimi me SCADA sistemet
Mbikqyrja, kontrolli dhe përvetësimi i të dhënave apo në anglisht Supervisory, control
and data acquisition SCADA është një teknologji e cila i mundëson shfrytëzuesit të grumbulloj
të dhëna nga objekte në largësi dhe dërgon instruksione për kontrollë të limituar të këtyre
objekteve. Edhe pse ky lloj sistemi është i disajnuar që të monitoroj dhe kontrolloj objekte të
mëdha për lehtësim të procesit të punës përdoret edhe në objekte më të vogla apo procese të
cilat janë fizikisht të shpërndara apo në raste kur qasja në disa pjesë të objektit është e
pamundur.
Nëse ndalemi dhe analizojmë titullin e këtij sistemi i cili fillon me mbikqyrje
(supervizim) e nuk fillon vetëm me kontrollë, medoemos duhet të hyjmë në thelbin e fjalës
mbikqyrje. Një mbikqyrës (supervizor) i mirë nuk mikromenaxhon, ai ia cakton qëllimin çdo
punëtori dhe i monitoron kohë pas kohe. Sistemi me mbikqyrje të kontrolluar cakton qëllimin
e çdo seksioni të tij, u jep kohë që seksionet të i afrohen qëllimit dhe monitoron secilin seksion
se sa e kanë arritur atë qëllim. Zakonisht ky sistem e njofton operatorin përmes paraqitjes
grafike dhe tekstuale në monitorin e kompjuterit, e në raste më të thjeshta njoftimi bëhet përmes
lampave indikatore. Ka raste kur njoftimi i operatorit bëhet përmes audio sinjalit, në mënyrë që
të ia tërheq vëmendjen operatorit për ndonjë gjendje të caktuar të procesit. Operatori përmes
paisjeve të kompjuterit, monitorit, tastierës dhe miut merr dhe jep të dhëna këtij sistemi por në
sisteme më të thjeshta ky komunikim mund të bëhet edhe përmes tabelave të ndërprerësve dhe
indikatorëve.
Në mënyrë që të kemi një pasqyrë më të qartë të këtyre sistemeve do të mundohemi të i
ilustrojmë me disa shembuj të dhënë më poshtë:
1. Shqyrtojmë rastin e një grupi të hidroelektranave të vogla kaskadike, të cilat kyqen e
çkyqen sipas kërkesës dhe ngarkesës së konsumatorëve. Kontrolla e këtillë duhet të bëhet
në distancë. Kjo arrihet duke i kontrolluar ventilat e ujit të cilët furnizojnë turbinat. Reagimi
i sistemit të tillë duhet të jetë i menjëhershëm kurse monitorimi i sistemit të jetë i
vazhdueshëm.
2. Sistemi i transmisionit të energjisë elektrike i cili mbulon disa qindra kilometra katrorë,
mund të kontrollohet (operohet me ndërpresa) dhe të i përgjigjet ndyshimeve të ngarkesës
në çdo moment.
3. Një sistem i ujitjes i cili mbulon gjithashtu një sipërfaqe të madhe, mund të kontrollohet e
monitorohet dhe të përcillet gjendja e shpenzimit si dhe balanci ndërmjet furnizuesit dhe
shfrytëzuesve.
4. Një sistem i klimatizimit të ndonjë objekti gjigant mund të kontrollohet e monitorohet duke
iu përshtatur kërkesave të shfrytëzuesve të ndryshëm në atë objekt.
Janë këta shembuj ku SCADA sistemi me sukses mund të aplikohet në këto lloje procesesh,
por zbatimi i këtij sistemi nuk ndalet vetëm me kaq. Këta shembuj janë më shumë si ilustrim
dhe nuk duhet të japin përshtypjen e kufizimit të këtyre sistemeve vetëm në raste të tilla.
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1.3 Elementet që përbëjnë SCADA sistemin
Në figurën 1 janë paraqitur elementet kryesore të një SCADA sistemi. Siq shihet,
operatori është në qendër i cili ndërlidhet përmes paisjeve hyrëse/dalëse I/O (Input/Output).
Pra, operatori përmes paisjeve I/O komunikon me MTU (Master Terminal Unit). Paisja
qëndrore MTU komunikon me paisjet periferike RTU (Remote Terminal Unit) dhe në këtë
degëzim të këtillë paisjet RTU komunikojnë me senzorë dhe aktuatorë. Përveq paisjeve të
përmendura më lart nga figura dallojmë edhe modemët dhe radio modemët të cilët mundësojnë
komunikim ndërmjet elementeve kryesore të këtij sistemi. Dy qëllime kryesore të këtij sistemi
janë: të i ofroj mundësinë që operatori të njoftohet se çfarë është duke u bërë me procesin si
dhe t’i ofroj mundësinë operatorit të ndikoj dhe bëj ndryshime në proces. Pavarësisht se
operatori është i njoftuar me gjendjen e parametrave të procesit kjo nuk e eleminon mundësinë
e njofimit të gjendjes së parametrave në baza lokale, i cili njoftim mund të bëhet përmes
indikatorëve të procesit.
MTU (Master Terminal Unit) apo paisja qëndrore është kontrolluesi i sistemit. Shpesh
mund të haset edhe si kompjuteri kryesor , kompjuteri qëndror apo serveri. Ky është një
kompjuter qëndror dhe për thjeshtësim në do ta quajmë si MTU. Pra, MTU është kompjuter
qëndror i cili me një softuer adekuat monitoron dhe operon me procesin edhe në momentet kur
operatori nuk është prezent. Ky operim është i mundësuar dhe i paracaktuar me instrukcionet e
paradhëna dhe të programuar me softuerin e sistemit. Për shembull, MTU është e paracaktuar
të kërkoj informata nga çdo RTU periodikisht çdo 5 munita. Paisja I/O e operatorit dhe SCADA
sistemi në përgjithësi është paisje dykahëshe. Pra, ky system nuk bën vetëm grumbullim e të
dhënave të procesit por njëkohësisht jep instrukcione se si procesi të vazhdoj në bazë të
informatave të marrura nga periferia dhe parametrave të caktuara më parë në softuerin e tij.
Paisja qëndrore apo siq e njohim tani MTU mund të ketë konfiguracione të ndryshme, i cili
varet nga kreativiteti i prodhuesit dhe kërkesat e shfrytëzuesit. Kompjuteri kryesor zakonisht
është i paisur edhe me paisje periferike siq mund të jetë shtypsi, monitori, miu etj.
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Figura 1 Komponentet kryesore të SCADA sistemit

MTU mund të lidhet me rrjet (LAN) por paisjet tjera të lidhura në rrjet nuk
konsiderohen MTU. Paisje tjetër e SCADA sistemit janë edhe paisjet periferike apo RTU
(Remote Terminal Unit) të cilat lehtësojnë punën MTU-s. Në një MTU të SCADA-s mund të
jetë lidhur një RTU deri në disa mija sosh. Janë dy detyra kryesore të RTU-s në mënyrë që të
ia lehtësojnë punën MTU-s. Njëra është që të komunikoj me MTU-në kurse detyra e dytë është
që të komunikoj me senzorët e aktuatorët e lidhur për RTU. Në mënyrë që RTU të komunikoj
me MTU duhet që RTU ta kuptoj se çfarë mesazhi dërgon MTU; ta dekodoj atë mesazh; të
veproj në bazë të atij mesazhi; të formuloj përgjigjen dhe të e dërgoj të MTU; të pres për
urdhërin e ardhshëm nga MTU. Veprimet që duhet t’i bëj RTU pas urdhërave të marrur nga
MTU janë komplekse, duke marrur parasysh gjendjen paraprake të paisjeve, si dhe përgjegja
që duhet ta kthej se a janë paisjet në gjendje të dëshiruar nga MTU. Për shkak të këtij
kompleksiteti, RTU-të moderne duhet të jenë paisje kompjuterike. Figura 2 tregon një shembull
të thjesht të konfiguracionit të RTU-së.
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Figura 2 RTU dhe lidhjet e saj

RTU është e lidhur përmes kontakteve elektrike me senzorët dhe aktuatorët të cilat i
udhëheq. Është e preferueshme që këto paisje të kenë burim të pandërprerë të fuqisë elektrike
(UPS), posaqërisht në rastet kur ndërpreja e funksionimit të këtyre paisjeve mund të shkaktoj
dëme në pronë apo jetë njeriu. MTU skenon çdo RTU të lidhur, sikurse edhe RTU që skenon
çdo senzorë dhe aktuatorë, por frekuenca e komunikimit të RTU-së me sensorë dhe aktuatorë
është shumë më e madhe se sa frekuenca e komunikimit të MTU-së me RTU-në.
Janë dy rrugë të mundshme të komunikimit ndërmjet MTU dhe RTU dhe atë radio
lidhje apo lidhje tokësore. Edhe lidhjet telefonike mund të përdoren por është detyrë e
modemëve që deformimet e sinjalit të kompensohen dhe informata të përcillet në mënyrë
besnike. Duke pasur parasysh që tentativë e SCADA sistemit është që t’i plotësoj nevojat e
shfrytëzuesit dhe të mbetet sa më i thjeshtë. Atëherë norma e shënimeve me të cilën
komunikojnë paisjet e SCADA-ës është zakonisht rreth 300-bit për second, e në raste të rralla
mund të jetë edhe më e madhe.
Shtrirja e sistemit dallon në raste të ndryshme dhe varet nga natyra e funksionit që SCADA
sistemi kryen, infrastruktura që e përdorë dhe niveli i sigurisë që duhet përdoret. Lidhja e MTUsë me RTU-të përcjellëse në sistemin e komunikimit në raste të thjeshta mund të bëhet përmes
radio modemeve, përmes rrjetit të telefonisë mobile, radio repetitorëve, transmetues satelitor,
rrjete të dedikuara kabllovike apo kabllo optike etj.

1.4 Dallimi nga sistemet e ngjajshme
Në shikim të parë SCADA duket sistem i limituar në mundësinë e kontrollit të
funksionit dhe procesit, por është mbikqyrja që e bën të dalloj nga sistemet tjera telemetrike
(sisteme të komunikimit njëkahor).

16

Në anën tjetër, mundësia e kontrollit të limituar e bën këtë sistem të dalloj nga sistemet
tjera kotrolluese siq mund të jenë sistemet e kontrollit të shpërndarë DCS (Distributed Control;
System). Duke pasur parasysh shtrirjen shumë më të gjerë të SCADA sistemit kjo e bën këtë
sistem një DCS me përmasa shumë më të gjëra dhe dimension tjetër.

1.5 Etapat e zhvillimi
Në mënyrë që termi SCADA të jetë më familjar për në është e natyrshme të flasim
diçka mbi historikun e këtij sistemi. Kohët e mëhershme të SCADA sistemit janë ngushtë të
lidhura me zhvillimin e elektronikës. Siq e dimë elektronika në fillim ishte vetëm pjesa analoge
e saj por mu para se SCADA sistemet të marrin kompleksitetin që e kanë dhe në pamundësi që
funksionet e pritura nga ky sistem të realizohen me elektronikë analoge, elektronika digjitale
del në pah.[1]

1.5.1 Sinjalet analoge, matjet dhe kontrolli
Një tjetër defenicion i SCADA do të ishte se ky është mjet që i ofron operatorit të
procesit të mësoj se çfarë po ndodhë me procesin, si dhe t’i mundësoj operatorit të procesit të
kontrolloj me të. Nga kjo përspektivë, të shohim se çfarë do të bënte operatori me procesin nëse
operatori do të ishte brenda tij.
Operatori përcjellë një pjesë të procesit ku detyrë e tij është të kontrolloj nivelin e lëngut
në një rezervoar. Nëse rezervoari afrohet që të zbrazet, operatori rritë sasinë e furnizimit dhe
zvogëlon sasinë e daljes nga rezervoari duke i kontrolluar ventilat në hyrje e dalje. Menjëherë
këtu na asocon në elektronikën analoge ku sinjali i nivelit do të i korrespondoj një 0% për
rezervoar të zbrazur dhe 100% i sinjalit për rezervoar të mbushur plot. Me kohën operatori do
të kuptoj se cilin nivel të dëshiruar do ta mirëmbaj. Ky nivel është pikë e dëshiruar (set point)
dhe në këtë nivel mundet të relaksohet për një kohë. Po që se mbikqyrësi do të kuptoj se ky
operator ka kohë të lirë do të e angazhoj që të njejtën detyrë ta kryen edhe në një rezervoar jo
larg nga i pari. Nëse rezervoar të tillë ka me shumë në proces atëherë operatori do të mund të i
përcillte më shumë se dy nëse niveli i tyre pasqyrohet me nga një shkop i cili lartësohet sipas
ngritjes së nivelit të lëngut në ta. Në të njejtën analogji mund të punojnë treguesit e parametrave
tjerë siq janë temperatura, shpejtësia, shtypja etj. Temperatura ndikon në ngritjen e merkurit
apo alkoolit me ngjyrë në enën e termometrit kurse shpejtësia, shtypja tregohet duke e
zhvendosur gjilpërën e treguesit etj.
Sikurse matja e parametrave po ashtu edhe kontrolla arrihet në mënyrë simulative ku
për shembull mbyllja e ventilit mund të bëhet nga vlera 0% deri në 100% varësisht nga nevoja
e operatorit. Në të njejtën mënyrë mund të kontrollohet edhe temperatura, shpejtësia apo
shtypja. Ishin këta shembuj të matjes dhe kontrollit në shembuj analog.
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1.5.2 Sinjalet digjitale, matjet dhe kontrolli
Kategori tjetër e sinjaleve janë sinjalet digjitale të cilat nuk tregojnë vlera kontinuale
sikurse ishte rasti tek sinjalet analoge por tregojnë gjendje të sistemit. Shembull më i thjeshtë i
kësaj do të ishte ndërprerësi, të cilin mund ta gjejmë si “të kyqur” dhe “të ç’kyqur” apo ON dhe
OFF. Në proceset që udhëheqen nga operatori ky lloj sinjali mund të shfrytëzohet në shumë
raste. Fillojmë ilustrimin me shembuj: Një ndërprerës notues do të tregoj kur rezervuari është i
mbushur, në rastin tjetër do të tregoj kur dera kapaku është e mbyllur, gjendjen e motorit kur
është duke punuar apo kur mbrojtja termike e motorit ka reaguar etj.
Sukseset e zhvillimit të elektronikës, fillimisht të elektronikës analoge, janë të
inkurajuara nga prodhuesit e kontrollës së proceseve duke zhvilluar prodhimin e paisjeve
kontrolluese. Paisjet elektronike japin më shumë fleksibilitet se sa paisjet mekanike. Në këtë
mënyrë më shumë parametra mund të kontrollohen dhe të shtjellohen. Kjo ka ndikuar që
operatori të largohet fizikisht nga procesi dhe të fitoj një pozitë qëndrore (pa lëvizur shumë)
nga ku ai ka shikueshmëri në proces por edhe kontrollë të procesit. Krahas elektronikës
digjitale, hov të veçant SCADA sistemeve iu ka dhënë edhe zhvillimit të radio komunikimit,
që mundëson lidhjen ndërmjet RTU-ve dhe MTU-së si një ndër metodat më të përdorshme.
Përderisa jemi tek historiati i SCADA sistemit nuk mundemi të anashkalojmë pa folur pak
për telemetrinë (greq. tele-largesi dhe metrik-matje) si një ndër shtyllat dhe paraardhësit e
këtyre sistemeve. Edhe pse telemetria është përdorur edhe në shekullin XIX dallueshëm është
zhvilluar në shekullin e kaluar ku ndihme të madhe zhvillimit të saj i kanë ofruar lëmitë e
aviacionit, meteorologjia si dhe degë tjera ku grumbullimi i të dhënave është qenësor. Vlen të
përmendet se telemetria ka rrjedhje të njëkahshme të informatës për dallim nga SCADA të e
cila kemi rrjedhje dykahëshe- kah operatori dhe prej operatorit.
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2 LITERATURA
2.1 Strukura dhe konfiguracioni i SCADA sistemit

2.1.1 Sistemet në kohë reale
Për shumë kohë SCADA ka operuar në mënyrë të pavarur nga sistemet tjera kompjuterike,
atëherë kur qështja e sinkronizimit të komunikimit ndërmjet paisjeve ishte e parëndësishme.
Fillojmë me një definicion të thjeshtë rreth asaj se çka quajmë sistem në kohë reale?
Një definicion i cili deri diku do t’i afrohej do të ishte ky: “Sistemi tek i cili dalja e tij
(përgjegja e sistemit) paraqitet në të njejtën kohë kur ai ngacmohet në hyrje do të ishte një sistem
në kohën reale”. Në realitet një system i tillë nuk ekziston andaj për në do të ishte sistem i
kënaqshëm nëse ky sistem do të ishte “ekstrem i shpejtë” apo “virtualisht i menjëhershëm”. Duke
pasur parasysh hierarkinë dhe arkitekturën e kompjuterëve dijmë se si instrukcionet procesohen
njëra pas tjetrës nga procesori dhe po ashtu duhet të kemi parasysh edhe instrukcionet me prioritet
më të lartë që arrijnë në formë të interapteve shkaktojnë vonesa. Kur krejt kësaj i shtojmë edhe
faktin se një sistem i tillë ka edhe senzorë të shumtë, tek të cilët secili ka kohën e reagimit të tij
atëherë vonesat duhet të jenë edhe më të theksueshme. Pas kësaj do të shtrohej pyetja se a ka në të
vërtetë sisteme të kohës reale dhe sa do të ishte vonesa e një sistemi në mënyrë që prap një sistem
i tillë t’i plotësoj nevojat e shfrytëzuesit? Është detyrë e inxhinierit se cili sistem i plotëson nevojat
e parashtuara dhe cili sistem do të jetë më i shpejtë në pergjigje se sa të tjerët. Përmes shembullit
të mëposhtëm do mundohemi të shpjegojmë një sistem të kohës reale. Në figurën 3 tregohet një
shembull ku SCADA përmes MTU-së skenon tre RTU. MTU e pyet RTU-në me numër një për
informatën mbi rrjedhjen në FE-101, e pastaj pyet RTU-të tjera për rrjedhjen në elementet e tyre
përkatëse. Intervali i skenimit është intervali kohorë ndërmjet dy përgjigjeve të RTU-së së njejtë.[2]

Figura 3 Konfiguracioni MTU kontrollon 3 RTU

Në figurën e 4-të janë paraqitur intervalet kohore të përgjigjes së RTU-ve dhe intervalin e
skenimit. Nga ky shembull shohim se SCADA sistemet konsiderohen të jenë sisteme të kohës reale
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edhe pse ka vonesa kohore të neglizhueshme të përcjelljes së informatës por gjithmonë e arsyeshme
për nevojat dhe kërkesat e shfrytëzuesit.

Figura 4 Vonesat kohore në SCADA sistem

2.2 Komunikimi master - slave, intervali i skanimit
Paisjet elektronike që përbëjnë SCADA sistemin komunikojnë ndërmjet vete. Ky
komunikim varet nga natyra e konversionit, shpejtësia e komunikimit, statusi relativ ndërmjet
paisjeve dhe metodave të qasjeve etj. Kërkesat e komunikimit përcaktohen dhe kontrollohen nga
protokoli i komunikimit të paracaktuar. Një mënyrë e komunikimit e shfrytëzuar nga SCADA
sistemi është metoda e quajtur ”Master-Slave”. Në bazë të kësaj metode vetëm njëra paisje (me
çrast MTU) ka aftësinë që ta inicoj komunikimin. MTU pyet RTU-1 për informatë dhe fillon të
pret përgjigjen. Pasi të e merr përgjigjen nga RTU-1, fillon komunimin me paisjen tjetër RTU-2 e
kështu me radhe. RTU nuk mundet të inicoj mesazh pa urdhërin e MTU-së. Procesin e komunikimit
të MTU-së në cikël me çdo RTU quhet skenim. Kontrolla nuk mund t’i nënshtrohet ndonjë kohë të
gjatë të vonesës por njëkohësisht jemi të detyruar që vonesa të jetë evidente pasi që transferet
ndërjmet MTU-së dhe çdo RTU të kryhen. Andaj në paracaktimin e intervalit të skanimit duhet të
jetë norma më e mirë e cila varet nga numri i RTU-ve të paracaktuara gjatë dizajnimit të sistemit.
Faktor i dytë që ndikon në paracaktimin e kësaj norme është edhe sasia e informatës që duhet të
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transferohet gjatë një skanimi. Varësisht nga kompleksiteti i SCADA sistemit mund të kemi vetëm
një pikë matëse por mund të jetë kompleks, i cili mund të ketë disa qindra pika matëse dhe pika
alarmimi të cilët gjenerojnë disa dhjetra qindra vlera analoge. Në mënyrë që kominikimi ndërmjet
paisjeve të arrihet atëherë nevotet që së paku dy bita të i fitojmë për sinjal alarmi dhe së paku 16
bit për matësat analog. [3]
Për thjeshtësim dhe për shkaqe sigurie duhet të mirret në llogari RTU më e madhe që është
në SCADA dhe shumëzohet me numrin total të RTU-ve të cilat i kontrollon MTU. Gjithashtu duhet
të mirret në konsideratë edhe dyfishi i kohës së përgjigjes së paisjes më të ngadalshme në sistem.
Faktor tjetër që duhet të mirret në konsideratë është sasia e të dhënave të cilat barten nga RTU tek
MTU. Zakonisht norma e të dhënave me të cilën punon sistemi arrin deri 19200 bps (bit për sekond)
por mund të jetë edhe më e madhe.

2.3 Siguria e sistemit
Derisa flasim për SCADA sistemet do të ishte moment i mirë të bëjmë dallimin ndërmjet
SCADA-ës dhe paisjeve me kontrollim nga distanca. Duke i pasur parasysh të gjitha të mirat e
SCADA sistemeve prap se prap janë disa zona ku ky sistem nuk do të duhej të aplikohej. Si
shembull primar për këtë do të ishin paisjet e sigurisë së personelit dhe pronës ku gjithmonë këto
paisje duhet të operohen manualisht apo automatikisht por jo të operohen nga SCADA. Paisjet e
sigurisë duhet të reagojnë dhe alarmojnë në mënyrë të menjëhershme e jo të presin nga SCADA që
të reagoj. SCADA duhet të njoftohet për veprimin e marrë por paisjet e sigurisë duhet të reagojnë.

Figura 5 Matrica për percaktimit të shkallës së rrezikut

Në figurën 5 është paraqitur matrica e rrezikut, e cila duhet të mirret parasyshë gjatë
projektimit dhe dizajnimit të një SCADA sistemi varësisht nga rrezikshmëria e procesit të cilin do
të udhëheqim përmes këtij sistemi.
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Në figurën 6 do të shohim se si MTU përcjell dhe krahason rrjedhjen e lëndës djegëse e cila hyn
dhe del nga gas sjellësi. Nëse sasia e rrjedhjes dallon nga hyrja në dalje atëherë MTU automatikisht
mbyll ventilat e hyrjes dhe daljes duke detektuar rrjedhje në sistem dhe inicon sistemin e alarmimit.

Figura 6 SCADA sistemi shembull komunikimi mes paisjeve

2.4 Senzorët, aktuatorët dhe lidhjet e tyre
Ka raste kur detyrë e SCADA-ës është të monitoroj dhe udhëheq me ndonjë proces
ekzistues. Me këtë rast RTU-të dhe MTU-të na japin një pamje të mirë të një sistemi serioz por për
punë të mirëfillët të sistemit janë më me rëndesi të kemi senzorë dhe aktuatorë të përshtatshëm dhe
adekuat për procesin që duhet udhëhequr. Njëkohësisht edhe çmimi i këtyre paisjeve ka raste kur
është dukshëm më i lartë se RTU dhe MTU e SCADA sistemit, andaj zgjedhja adekuate e tyre është
e domosdoshme.
Senzorët dhe aktuatorët luajnë rol të veçantë në SCADA sistemet, për arsye se nga to
marrim informatat e duhura dhe përmes tyre operojmë dhe udhëheqim procesin. Senzorët dhe
aktuatorët janë të njohur dhe studiuar edhe para se SCADA sistemet të ekzistojnë, por për
përdorimin e tyre në këto sisteme është dashur të adoptohen dhe modifikohen në mënyrë që të i
përshtaten sistemit. Senzorët të cilët janë të lexueshëm për njeriun mund edhe mos të jenë shumë
të shtrenjtë, por senzorët të cilët janë të lexueshëm për makinën janë më të shtrenjtë. Këtij çmimi
duhet medoemos të i shtohet edhe çmimi i kabllos dhe i lidhjeve me anë të të cilave ky senzor duhet
të ofroj sinjalin deri të RTU. Zakonisht këto janë fije bakri por duhet të mbështillen me mbështjellës
metalik kundër interferencës elektromagnetike për ruajtje të sinjalit, mbështjellës plastik për
mbrojtje ndaj ambientit, apo mbrojtje ndaj ndonjë materie rreth së cilës punohet dhe prap të jetë
fleksibil për punë më të lehtë.
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Varësisht se ku përdoren këto aparatura duhet të mirren në konsideratë edhe disa nga
specifikat dhe kushtet në të cilat sistemi do të punoj. Si shembull marrim procesin e prodhimit dhe
të transportit të hidrokarbureve duhet që senzorët, aktuatorët dhe kabllot përcjellëse të jenë të tilla
që mos të shkaktojnë zjarr apo eksplozion. Në industrinë kimike duhet të kemi kujdes nga materiet
korrozive si dhe ndotjes së ambientit. Në sistemet elektroenergjetike kujdes të veçantë duhet të
kemi nga mbitensionet dhe fushat e mëdha elektromagnetike të cilat mund të interferojnë në
instrumente, kurse në industrinë e ushqimit duhet të ruhemi nga kontaminimi.
Përzgjedhja e senzorëve dhe aktuatorëve është problem në vehte. Duhet të bëhen
konsultime paraprake mbi prodhuesin që duhet të zgjidhet para së të bëhet përzgjedhja e këtyre
paisjeve dhe të kemi parasysh që minimum 10 vite të ardhshme pas instalimit të këtyre paisjeve
prodhuesi të furnizoj me pjesë rezervë. Arsyeja e zgjedhjes më strikte të senzorëve dhe aktuatorëve
ndaj RTU-ve dhe MTU-ve është se senzorët dhe aktuatorët kanë më shumë pjesë lëvizëse dhe
ekspozimi i tyre ndaj kushteve të punës dhe ambientit është më i theksuar. Sikur edhe çdo paisje
tjetër edhe senzorët e aktuatorët kërkojnë mirëmbajtje të rregullt për punë të besueshme dhe të
sigurtë. Më poshtë në figurën 24 dhe 25 janë paraqitur statistikisht numri i prishjeve të senzorëve
dhe aktuatorëve në varshmëri të kohës (jetëgjtësisë së tyre) dhe atë për paisje solide dhe ato
mekanike.

Figura 7 Profili i mundësisë së defekteve të paisjeve solide në varshmëri të kohës

Figura 8 Profili i mundësisë së defekteve të paisjeve mekanike në varshmëri të kohës
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2.5 Komunikimi
Komunikimi është zhvendosje e shënimeve apo informatës nga një lokacion në tjetrin. Në
mënyrë që komunikimi të arrihet apo informata të qarkulloj, janë tri elemente që duhet të ekzitojnë:
dhënësi apo dërguesi i informatës, mediumi nëpër të cilin informata dërgohet dhe pranuesi i
sinkronizuar për informatën e dhënësit.
Në rastin tonë duke e ditur se një SCADA përbëhet nga së paku një MTU dhe disa RTU
përcjellëse të cilat pandërprerë duhet të komunikojnë me MTU-në shohim se rol jetik në këto
sisteme luan komunikimi. Nëse linjat komunikuese nuk mund të arrihen ndërmjet pikave të cilave
duam t’i monitorojmë dhe kontrollojmë, atëherë SCADA nuk mund të realizohet. Komunikimi
ndërmjet MTU-së dhe RTU-së bëhet në sistemin binar. Një shembull nga figura 7 tregon
ndërprerësin limitues i cili tregon gjendjen e ventilit. Në momentin kur ventili është i mbyllur
ndërprerësi jep 0 (zero) volt në dalje dhe informon sistemin për ventil të mbyllur me një zero
logjike.

Figura 9 Dalja diskrete nga ndërprerësi limitues

Në momentin kur ventili është i hapur ndërpresi jep në dalje një indikacion për ventil të
hapur me njësh “1” logjik apo 5V. Tani të shohim se si do të duket një kovertimi i sinjalit analog
nga një instrument analog. Në figurën 8 është paraqitur ventili i cili në pozitën komplet të mbyllur
i korrenspondon 0.00V në dalje kurse në pozitë plotësisht të hapur do të kemi +5.00V në dalje. Për
çdo hapje tjetër të ventilit i korrespondon ndonjë vlerë tjetër ndërmjet vlerave 0.00V dhe +5.00V.
Kjo vlerë e dalë nga matësi do të kaloj nëpër konverterin analog në digjital (ADC), ku kjo vlerë
kthehet me kod binar dhe ruhet në regjistër. Zakonisht ky regjister është 8 (tetë) apo 16

(gjashtëmbëdhjetë) bita. Të gjitha komunikimet ndërmjet MTU dhe RTU janë serike. Kjo do të
thotë se një varg i karaktereve binare dërgohet njëri pas tjetrit.

Figura 10 Sinjali analog i gjeneruar nga pozita e hapjes së ventilit

Në bazë të protokolit të paracaktuar së pari transmetohen bitat me paritet më të lartë (MSB)
e pastaj të tjerët me radhë deri të biti me paritet më të ulet (LSB) apo anasjelltas. Baset paralele që
përdoren në lidhjet ndërmjet kompjuterëve apo ndërmjet kompjuterëve dhe printereve mund të
përdoren në rastin e SCADA-s por kjo do ta bënte sistemin shumë më të kushtueshëm. Figura 9
pasqyron lidhjen ndërmjet MTU dhe RTU përmes mjeteve të komunikimit.

Figura 11 Mënyra e lidhjes MTU, RTU

2.6 Protokolet
Protokolet janë grumbull rregullash që definojnë kuptimin e mostrave të fjalëve binare.
Tani veq e kuptuam se si rrjedh vargu i bitave binar ndërmjet RTU-së dhe MTU-së në mënyrë të
njëpasnjëshme. Me këtë rast protokoli na tregon se çfarë kuptimi kanë secili bit. Kodi i cili lansohet
nga dhënësi duhet të jetë i njejtë apo besnik i kopjes që pranohet nga pranuesi. Ekzistojnë lloje të
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ndryshme të protokoleve të standardizuara por për një SCADA protokoli duhet të jetë unik në RTU
dhe MTU në mënyrë që të jetë funksional.

Figura 12 Shtrirja e mesazhit bazuar në protokolin IEEE C37.1

Në figurën 10 është dhënë një shtrirje e një mesazhi të dërguar i cili është protokoluar në bazë
të standardit IEEE C37.1, ku qëllimi i çdo biti është i definuar. Të i shohim me rend se çfarë kuptimi
ka secili element i këtij vargu:
•

Totali i informatës përbëhet nga shuma e bitave të cilët transmetohen dhe bitave në
kornizën e shënimeve “data”

•

Korniza e shënimeve për sinkronizim “synch” bën harmonizimin e takteve të dhënësit dhe
të marrësit

•

Korniza “remote address” tregon se nga ku është nisur ky shënim

•

Korniza funksionale “function” ka 8 bita dhe mund të adresoj 256 mesazhe të ndryshme
për 256 funksione të ndryshme punuese

•

Korniza “internal address” tregon destinacionin ku është nisur ky shënim

•

Korniza “modifyer” përbëhet gjithashtu nga 8 bita dhe bën modifikimin e adresës interne

•

CRC (Cyclic Redoudancy Code) është korniza e detektimit dhe korrigjimit të gabimit, etj
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2.7 Modemet
Tek këto sisteme modemi është paisje e cila kontrollon dhe cakton se a është mediumi i
komunikimit në shfrytëzim dhe përgatit radio transmetuesin për shfrytëzim. Njëkohësisht përgatit
sinjalin binar nga RTU apo MTU për transmetim nëpër medium deri të modemi i cili do ta pranoj
këtë sinjal. Për transmetim më besnik të sinjalit binar nga një paisje RTU apo MTU në një paisje
tjetër MODEM-ët përdorin seritë Furie për zbërthimin e formave valore të sinjaleve në forma
sinusoidale bazike.
Modulatorët e komunikimit mund t’i ndryshoj tri karakteristikat e sinjalit përcjellës:
amplitudën, frequencën dhe fazën. Ndryshe këto modulime i quajmë edhe modulimi amplitudor
(AM), modulim frekuencor (FM) dhe modulimi fazor (PM). Demodulatorët janë paisje përbërëse
të modemit të cilat sinjalin përcjellës të marrur nga modulatori e kthejnë në formë të duhur dhe e
dërgojnë në destinacion tek regjistrat përkatës.

2.8 Mediumet transmetuese
Në të kaluarën ishin dy kritere të cilat përcaktonin se cili medium transmetues do të
përdoret: kostoja dhe rangu përcjellës. Tani këtyre kritereve duhet t’i shtohet edhe siguria e të
dhënave. Ekzistojnë metoda të kalkulimit për përcaktimin e arsyeshmërisë së sistemit të cilat
bazohen në rangun përcjellës dhe intervalet e skenimit e ndonjeherë edhe siguria e të dhënave.
Në bazë të kërkesave dhe kalkulimeve mediumi transmetues mund të kemi këto zgjedhje:
Fibra optic, mikrovalor, sistem UHF apo linja telefonike.
Ndonjëherë për shkaqe të sigurisë së të dhënave do të preferohet të përdoren linja të
dedikuara të groposura por në raste tjera do të ishte më mirë të përdoren radio sistemet. Çmimi i
ulët i blerjes dhe instalimit të kabllit ndonjëherë do të ishte i pranueshëm por ka disa probleme që
mund të paraqiten me kohën dhe atë sidomos me dëmtimin e kabllit nën tokë. Problemi i dëmtimit
të kabllit mund të eleminohet me përdorimin e kabllove me mbështjellës metali si dhe përdorimi i
metodave të avancuara të gropimit, shtrirjes dhe mbulimit të kabllove.

2.8.1 Radio komunikimi
Ky lloj komunikimi është ndër tipet më komplekse të komunikimit të shrytëzuar nga
SCADA sistemi. Radio komunikimi mund të jetë i njëanshëm ose i dyanshëm, me ç’rast secili
marrës është edhe dhënës njëkohësisht. Nga mënyra se si këto radio paisje komunikojnë dallojmë
disa lloje për shembull: Simpleks, gjysëm dupleks dhe dupleks i plotë. Sistemi simpleks është lloj
komunikimi ku dhënësi jep informacion pa pasur indikacion nga marrësi se informata e dërguar ka
arritur. Shembuj të sistemeve simplekse mund të përmendim sinjalet telemetrike të dërguara nga
balonat meteorologjike, sinjali komercial radio-televiziv etj. Për shkak se përmes këtij sistemi nuk
mund të marr informacione nga fusha se çfarë po ndodh nga momenti kur në e dërgojmë urdhërin
për ndryshim të parametrave, të SCADA sistemi ky lloj komunikimi është i papërdorshëm. Si
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përgjigje të kësaj që u tha më lart përdoren sisteme të plota duplekse ku komunikimi bëhet i
dyanshëm dhe i njëkohësishëm në dhënie dhe pranim. Është ky sistem i cili në vete ngërthen
sistemin e dyfisht simpleks por vendosur në mënyrë opozitare. Shembuj konkret të këtij lloj
komunikimi kemi semaforin apo edhe telefoni etj.

Figura 13 Sistem dupleks ose dupleks i plotë

Një sistem tjetër i cili do të ishte diçka ndërmjet të dy sistemeve të përmendura më lart do
të ishte sistemi gjysëm dupleks i cili do të shfrytëzonte kanalin e njejtë po një herë për dhënie e jo
njëkohësisht për pranim. Nëse kërkesa për SCADA sistem do ta lejonte një gjë të tillë dhe vonesat
e shkaktuara nuk do të paraqisnin ndonjë problem, një sistem i tillë do të ishte i arsyeshëm për
shfrytëzim.
Një rast që ia vlen të shqyrtohet është nga shembulli i paraqitur në figurën 13 ku SCADA
sistemi përbëhet nga një MTU dhe pesë (5) RTU.

Figura 14 Sistemi gjysmë dupleks
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Figura 15 Radio sistem tipik i SCADA-së

Është ky një shembull i radio modemit të SCADA-s gjysëm dupleks. Nëse analizojmë
kohën e hargjuar për performimin e një skenimi atëherë shohim se është hargjuar një kohë e
konsiderueshme për stabilizimin e transmetuesve. Me një rritje të vogël të çmimit dhe ndryshim të
sistemit nga gjysëm dupleks në dupleks të plotë do të fitojmë efikasitet më të lartë. Me këtë rast
kemi nevojë për frekuencë tjetër të dhënësit dhe marrësit dhe që të dy punojnë njëkohësishtë, ku
nuk ka nevojë për pritje të stabilizimit të tyre sa herë që aktivizohen.

2.9 Shfrytëzimi i rrjeteve ekzistuese për SCADA
Telefonat mobil në vete janë një paisje dhënëse marrëse të cilën mund ta shfrytëzojmë për
SCADA. Gjenerata e dytë dhe e tretë e telefonave mobil ofron këtë mundësi edhe më të mirë për
këto lloj sistemi. Gjithashtu mbulueshmëria me rrjet të telefonisë mobile ka bërë që gati të mos ketë
kufizime teritoriale të shfrytëzimit të këtij sistemi. Shumë kompani mobile kanë ofruar mundësinë
që pako të vogla të dhënash për nevoja të SCADA sistemeve të transmetohen nëpërmes rrjeteve
mobile duke e pasur parasysh se gjatë bisedave telefonike ekzistojnë hapësira apo momente kur
biseda pushon të cilat momente do të shfrytëzohen nga SCADA me anë të metodave të
multipleksimit. Ky lloj shfrytëzimi i këtij rrjeti nga SCADA bëhet në ato raste kur shpejtësia e
transmetimit nuk është shumë kritike dhe çmimi i këtij lloj shërbimi është i arsyeshëm.
Formë tjetër e komunikimit përmes rrjeteve ekzistuese do ta përmendim komunikimin
gjeostacionar satelitor. Parimi është i njejtë ku çdo MTU dhe RTU është e paisur me antena
përkatëse dhe komukimi bëhet nga MTU në RTU dhe anasjelltas përmes satelitëve. Duke pasur
parasysh koston e instalimit të antenave të tilla dhe koston mujore të shërbimit të tillë atëherë ky
sistem përdoret vetëm në raste të veçanta ku distanca ndërmjet paisjeve është shumë e madhe dhe
kostoja është e përballueshme për shfrytëzuesin.
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2.10 Komponentet përbërëse të SCADA-s

2.10.1 RTU (Remote Terminal Unit)
Përsërisim edhe një herë se çdo SCADA përbëhet nga RTU dhe MTU dhe atë minimum një MTU
dhe disa RTU përcjellëse për çdo MTU. Në këtë pjesë më hollësisht do të flasim se çfarë është roli i këtyre
paisjeve dhe si ndërlidhen me pjesët e tjera që të i kryejnë funsionet e veta për funksionimin e SCADA
sistemit. Për të shpalosur më vonë mënyrën se si kjo paisje i realizon këto funksione, tani do të përmendim
vetëm se kjo paisje grumbullon informata nga rrethina mbi vlerat analoge, alarmet, gjendjet e sistemit si
dhe vlerat e matura etj. Këto vlera RTU do t’i ruan përderisa MTU do të pyes për këto informata. Në
momentin kur MTU kërkon informatë nga RTU, kjo do të e kodoj dhe përcjell këtë informatë tek MTU.
Gjithashtu RTU i përgjigjet komandave të marra nga MTU me ç’rast RTU bën ndryshimin e gjendjes së
paisjeve në periferi në bazë të komandave të marra. Vlen të përmenden disa shembuj të sinjaleve të marra
nga MTU: mbyllja apo hapja e ndonjë ventili, mbyll e hap ndonjë ndërpres, apo të operoj me ndonjë motor
elektrik në shpejtësi të caktuar etj. Në shikim të parë duken si detyra të thjeshta të cilat RTU i bën dhe i
kryen por në të vërtetë këto janë detyrat qenësore e të cilat kërkohen nga kjo paisje të kryhen për
funksionimin e SCADA sistemit.

Figura 16 Sinjali hyrës në RTU-së
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Figura 17 Sinjali dales nga RTU-së

Figura 18 Konfiguracioni i mbrenshëm i RTU-së

2.10.2 Pjesët përbërëse të RTU-së
Në figurën 16 shihet një përshkrim detal i një RTU. RTU-të moderne përbëhen nga mikroprocesori
i cili përmes paisjeve për interfejs komunikon me paisjet periferike siq janë senzorë, aktuatorë dhe
kalkulatorë të procesit. Derisa RTU është në modin e pranimit grumbullon informata nëpërmjet modemit
nga paisjet periferike. Këto janë sinjale digjitale të koduara para se të arrijnë në RTU. Mikroprocesori bën
përpunimin e informatave të pranuara dhe në bazë të protokolit merr vendime të cilat do të ruhen derisa
MTU pyet për këto informata. Në bazë të kësaj shihet se RTU përveq në momentin e procesimit të
informatave tërë kohën tjetër është në pritje të komandës nga MTU. Edhe gjatë modit të pritjes RTU kryen
procese të tjera, me ç’rast vazhdon të grumbulloj, procesoj, ruaj informatat nga rrethina. Modi i pritjes
ndërrohet në momentin kur MTU kërkon informatë nga RTU me ç’rast RTU kalon në modin e transmetimit.
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Më poshtë do të ilustrojmë një shembull të një kontrolle diskrete përmes RTU-së. Mesazhet më të
shumta të cilat i pranon RTU nga MTU kanë të bëjnë me kontrollë. Në bazë të këtyre sinjaleve RTU
detyrohet që të ndryshoj gjendjen e ndonjë paisje periferike.

Figura 19 Rexhistri hyrës në RTU-së për hapjen e ventilit

Në rastin tonë do të kemi kontrollën e ventilave ku pozicioni në memorie i ventilit të parë është 32
dhe numri total i tyre është dy. RTU do ta lokalizon pozicionin e regjistrit për kontrollin diskret të ventilit.
Në rastin tonë nga figura 17 regjistri përbëhet nga një tetëshe bitash dhe me këtë rast dihet se ky regjistër
mund të kontrolloj deri me tetë paisje. Nga shembulli i mëparshëm RTU në regjstrin specifik, në pozicionin
32 ka bitin me vlerën “1”, me çrast përgjigje e sistemit do të jetë ta hap këtë ventil. Hapi tjetër është të
vazhdoj me pozicionin 33 i cili i korrespondon gjendjes së ventilit të ardhshëm. Me këtë rast RTU përmes
kartës dalëse ka mbyllë reletë të cilat do të i hapin ventilat. Vebonntilat do të mbesin të hapur përderisa nuk
marrin komandë kontrolluese tjetër nga RTU. Edhe pse në këtë shembull morrëm hapjen/mbylljen e një
ventili, në mënyrë krejtësishtë të njejtë do të kontrollohej edhe startimi i ndonjë motori apo çfarëdo kontrolli
tjetër i cili është i natyrës diskrete.
Ilustrojmë tani një shembull analog ku tani RTU merr një instruksion nga MTU ta hap ventilin 75%
të hapjes së tij maksimale. Dijmë se ky nuk mund të jetë instruksion një bitësh. Andaj sikur ilustruam në
shembullin e kaluar regjistri me numër 22 i cili është tetë bitësh do ta caktoj sasinë e hapjes së ventilit. Në
rastin tonë me kombinimin tetë bitësh mund të kontrollohet hapja e ventilit. Vlera minimale inkrementuese
do ta kishte vlerën 1/28 =0.00390625. Kjo vlerë zakonisht përdoret dhe në shumicën e rasteve është e
kënaqshme për aplikacionet e përgjithshme. Të shohim më poshtë funksionimin e kartës dalëse analoge ku
sinjali digjital duhet të kthehet në atë analog. Nga figura 19 shohim se vlerat korresponduese të tensioneve
pranë bitave të regjistrave me vlere “1” shumëzohen dhe mblidhen, ku vlerë dalëse do të kemi 7.5V, e cila
vlerë do të i korrespondoj 75% të hapjes së ventilit. Është ky shembull i thjeshtë ilustrimi ku kemi marr se
10V është vlera e tensionit i cili i korrespondon hapjes maksimale të ventilit.
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Figura 20 Mesazhi analog i MTU, regjistri 22

Figura 21 Moduli analog dalës

Tani do të shohim se si do të konvertojmë vlerën e nivelit të rezervuarit në sinjal digjital.
Instrumenti i cili tregon nivenin e rezervoarit është i ushqyer me 24VCD kurse sinjali dalës nga ai do të jetë
4-20mA, varësisht nga mënyra se si ai është i paracaktuar. Ky sinjal nëpër rezistorin prej 250Ω, do të jep
vlerën e tensionit prej 1 – 5VDC. Ky sinjal arrin në RTU dhe pas konvertimit në konverterin digjital-analog
do të jetë i gatshëm në regjistër.
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Figura 22 Shembull i matësit analog

Ishte ky një shembull i matjes së nivelit në rezervuar por në mënyrë dhe parim të njejtë punojnë
edhe senzorë të shtypjes, matjes së vlerës së pH, temperaturës etj.
Lloj tjetër i senzorëve të cilët përdoren në SCADA janë edhe senzorët me sinjal të numërimit të
pulseve. Shumë instrumente të cilët kanë numratorë në vehte janë të modifikuar në atë mënyrë që SCADA
të mund të e përcjell këtë numërim. Një metodë më e lirë është rasti kur sinjali i numërimit dërgohet në
RTU kurse numërimin e bën vetë RTU. Siq shihet nga figura 21 çdo impuls i tensioni të mbyllur ndërron
një gjendje në numrator. Numratori pastaj dërgon sinjal në RTU duke mbyllur një impuls të 24VDC të cilin
sinjal e pranon RTU. Kalibrimi i këtyre instumenteve është i pashmangshëm ngase për çdo sinjal të pranuar
duhet t’i tregojmë RTU-së se sa sasi e lëngut ka kaluar nëpër gyp për njësi të kohës.

Figura 23 Sinjali i monitoruesit pulsiv numërues

2.10.3 Funksione shtesë të RTU-së
Siq edhe kemi cekur më parë funksione elementare të RTU-ve janë grumbullimi i informatave nga
rrethina dhe përgatitja e tyre për dërgim të MTU. Tek RTU-të të cilat kanë mundësi programimi ka edhe
funksione tjera të cilat mund t’i ipen në mënyrë që një pjesë e funksioneve të kryhen në këtë nivel. Para se
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të i caktohen detyrat shtesë RTU-së, duhet të kemi parasysh që mos të e tejngarkojmë CPU-në e RTU-së,
në mënyrë që të mos shkaktojmë vonesa në detyrat e saj elementare.

2.10.4 Master Terminal Unit (MTU)
Është kjo paisja e cila ka rol vendimatar në SCADA sistem. Detyrat kryesore të saj janë mbledhja
e informatave, dhënia e urdhërave, grumbullimi i informatave, përcjellja e këtyre informatave më lart dhe
komunikimi përmes interfejsit të tij me njeriun i cili udhëheq me procesin. Ndonjëherë këtë paisje e quajmë
edhe si host kompjuter. Kjo paisje shfrytëzon mediumin e njejtë të komunikimit si dhe protokolin plotësisht
të njejtë me RTU-në. Dallimi kryesor ndërmejt MTU-së dhe RTU-së është se RTU nuk mund të inicoj
konversion, kurse MTU mundet. Komunikimi ndërmjet tyre mu për këtë arsye bëhet në metodën e quajtur
master-slave, ku rrolin e master e ka gjithmonë MTU kundrejt RTU-së që në të shumtën e rasteve do të jetë
slave (nëse nuk është e caktuar ndryshe në krahasim me RTU-të tjera). MTU duhet të kominikoj edhe me
paisje tjera siq janë kompjuterë të tjerë monitorë apo paisje tjera periferike siq janë printer e të tjerë. Lloji i
komunikimit me kompjuterë të tjerë bëhet përmes metodës peer to peer dhe komunikimet prej këtij niveli
e më lart nuk dallojnë nga komukimet që bëjnë kompjuterët e zakonshëm.
Në mënyrë që të mund ta vizualizojmë më qartë se çfarë procesi kontrollon një SCADA do të ishte
mirë që ta shohim një skicë të procesit. Në këtë mënyrë do të shohim rolin e secilës pjesë të SCADA-s dhe
njëkohësisht rolin e MTU-së. Është ky një shembull ku SCADA bën monitorimin dhe udhëheqjen e një gas
sjellësi. RTU-1 ka për detyrë kontrollën e pompës dhe kontrollën e ventilave kurse RTU 2 ka për detyrë të
inicoj sinjalet alarmuese përmes ndërprerësit të shtypjes së ulët dhe në fund tek RTU 3 kemi po të njejtat
paisje me RTU 1 përveq se këtu nuk kemi nevojë për kontrollë pompash. Se a do të punoj se si duhet ky
konfiguracion do të kuptohet vetëm atëherë kur aty paraqitet ndonjë problem. Në rastin e këtij gas sjellësi
detyrë e SCADA-ës është që ky proces të monitorohet dhe udhëhiqet pa probleme 7 ditë në javë dhe 24 orë
në ditë. Nëse ndodhë që shtypja në sistem të bie, atëherë RTU do të informoj MTU-në, se kemi shtypje të
ulët në sistem, prej nga MTU urdhëron RTU-të tjera që të i mbyllë ventilat bllokues, ndaloj pompat dhe
njoftoj operatorin për problemin e shkaktuar. Nëse me këtë rast ndonjëri nga ventilat bllokues nuk
përgjigjet, atëherë RTU do të detyrohet që të tentoj prap të e mbyllë të njejtin ventil. Nëse ventili refuzon
të mbyllet pas disa tentativave atëherë operatori duhet të njoftohet se ventili bllokues refuzon të mbyllet.
Përveq kësaj detyrë tjetër e paracaktuar do të ishte që në fund të ndërrimit të printoj raportin mbi sasinë e
gasit i cili ka kaluar nëpër sistem si dhe raportin e problemeve të shkaktuara gjatë kohës së këtij ndërrimi.
Siq do të shohim më poshtë konfigurimi i MTU-së është i ngjajshëm me konfigurimin e një kompjuteri
personal dhe hierarkia e tij për shembullin tonë është paraqitur skematikisht në figurën 23.
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Figura 24 Përpunimi dhe shpërndarja e ujit kontrolluar nga SCADA

Ky është vetëm shembull se si duket skema e procesit që MTU e SCADA-ës e udhëheq procesin,
por kjo normalisht ndërron nga rasti në rast, varësisht nga konfiguracioni i procesit. Po ashtu në konfigurim
do të kemi numër më të madh të RTU-ve por edhe të elementeve tjera periferike.

2.10.5 Ruajtja e të dhënave
Detyrë tjetër e MTU-së është që t’i ruaj një sasi informatash e cila sasi paracaktohet nga operatori
dhe prodhuesi. Kjo varet nga faktorët e shënuar më poshtë: sa kritike janë ato shënime, mundësia e ramjes
së rrjetit dhe kominikimit me paisje tjera, etj. Me kohën kanë ndryshuar edhe kërkesat e operatorëve dhe
tani ruajtja e shënimeve si dhe e pasqyrës së gabimeve të së kaluarës në sistem është imperativ kohë.
Gjithashtu shumë shënime nuk janë relevante jashtë SCADA sistemit andaj do të ishte e arsyeshme
edhe fshirja e tyre pas një kohë të caktuar.
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Figura 25 Konfiguracioni i MTU-së

2.11 Interfejsi i operatorit
Tani do të flasim diçka lidhje me mënyrën e udhëtimit të informatës nga makina tek operatori dhe
nga operatori tek makina-SCADA. Kjo bëhet përmes interfejsit të operatorit apo siq mund të quhet edhe
Human Machine Interface (HMI)- interfejsi njeri-makinë. Nuk mund të kalohet kjo pjesë e të mos flasim
diçka lidhje me sigurinë e sistemit. Duke ditur se me anë të SCADA-s mund të monitorohen dhe udhëhiqen
procese shumë vitale apo edhe të rrezikshme, fjala vie sistemi i ujësjellësit apo sistem i naftësjellësit, atëherë
qasja në sistem e personave jo të autoriziuar apo të pandërgjegjshëm mund të shkaktoj probleme të mëdha.
Për këtë arsye rol i veçantë duhet t’i kushtohet sigurisë fizike të paisjeve përbërëse të SCADA sistemeve.
Gjithashtu edhe qasja në sistem duhet të jetë e ranguar në më shumë nivele. Zakonisht ofrohen tri nivele të
qasjeve por në raste të caktuara mund të shkohet deri në pesë nivele.[4]
Në sistemin trinivelësh niveli më i ulët do të ishte niveli i operatorit. Në këtë nivel nuk ka mundësi
të setohen pikat e punës, nivelet e alarmeve si dhe kyqja e ç’kyqja e sistemit.
Niveli i ardhshëm do të ishte niveli i teknikut të instrumenteve ku i cili mund të ketë nivel më të
lartë se operatori dhe me këtë rast mund të ndryshoj parametra të alarmeve, parametra tjerë të sistemit,
mirëmbajë rrjetin e komunikimit si dhe mund ta bëj mirëmbajtjen dhe shtjellimin e senzorëve dhe
aktuatorëve.
Niveli më i lartë do të ishte niveli i inxhinierit të sistemit apo administratorit. Ky nivel do të
përfshijë të gjitha mundësitë që kanë nivelet më poshtë si dhe mundësinë të ndryshoj algoritmin dhe të bëj
ndryshime në setimin e instrumenteve matëse etj.

2.11.1 Alarmet
Dy nga arsyet kryesore të instalimit të SCADA sistemit janë mbajtja e procesit në operim të
pandërprerë dhe mundësia e kthimit në operim në rast të ndërprerjes së procesit. Gjithashtu kemi përmendur
më herët lidhje me ndërprerjet që duhet të bëhen në proces, në rast se jeta e njeriut apo prona vije në rrezik.
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Në mënyrë që të këto alarme të identifikohen dhe të inicohen, shkrepja i tyre fillon në RTU, ku secili alarm
në RTU konsiderohet sikur edhe gjendjet tjera të sistemit, kurse në anën tjetër MTU duhet të i bëj një trajtim
të veçant alarmeve. SCADA sistemet janë të dizajnuara në mënyrë që të mund të pranojnë deri në 3000
alarme. Edhe pse në numër kaq të madh, të gjitha alarmet duhet të kategorizohen, në pesë apo më shumë
nivele prioritetesh. Nëse vie deri të alarmi atëherë MTU reagon dhe në bazë të algoritmit të paracaktuar
veprimet merren, efektet speciale lëshohen në punë p.sh sirena dhe drita vezulluese. Alarmi do të largohet
vetëm nga operatori në procedurë të veçantë dhe atë pasi që alarmi të jetë pranuar. Detyrë tjetër e MTU-së
në këtë rast është edhe marrja e shënimeve të këtij alarmi siq janë përshkrimi dhe koha se kur ka ndodhur.

Figura 26 Efektet e alarmeve me prioritet të ndryshëm

2.11.2 Pamja e monitorit kontrollues
Në figurën 27 është paraqitur një shembull i dukjes së një monitori të një SCADA sistemi për
kontrollimin e kompresorit të tubacionit të gasit. Në të figurativishtë dhe në mënyrë sa më të thjeshtë
paraqiten të gjitha komponentet të cilat duhet të monitorohen dhe kontrollohen në këtë sistem. Në paisjet
të cilat monitorohen, ndryshimet në to paraqiten në mënyrë vizuale dhe alfanumerike, të cilat i përgjigjen
gjendjes së procesit. Kurse, nëse kemi pjesë apo paisje të cilat duhet të kontrollohen apo mund të
kontrollohen edhe manualisht atëherë në monitor tregohen ndonjë pullë të cilën mund ta shtypim përmes
miut apo direkt në displej me prekje.

2.11.3 Pamja e monitorit të statusit
Përveq operatori që duhet të jetë i informuar me gjendjen e përgjithshme të sistemit, ky duhet të
njoftohet edhe me statusin e paisjeve të veçanta në zonën ku ai monitoron dhe kontrollon. Të gjitha këto
arrihen përmes pamjeve dhe faqeve të paraqitura në ekran të cilat duhet të dizajnohen në atë menyrë që të
manipulohet lehtë më to nga ana e operatorit.
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Figura 27 Pamjet e monitorit kontrollues

Figura 28 Pamje e monitorit të statusit
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2.11.4 Paraqitjet grafike dhe trendet
SCADA sistemet e mëhershme kanë përdorur tabela të mëdha komanduese të cilat kanë pasur
numër të madh të ndërprerësve me anë të të cilëve është kontrolluar, si dhe një numër të madh të
indikatorëve në bazë të të cilëve është monitoruar statusi dhe gjendja e procesit. Tani ky monitorim dhe
kontrollim bëhet në monitor të komputerit ku në bazë grafike dhe skematike paraqitet procesi i cili
kontrollohet. Gjthashtu edhe shënime tjera alfanumerike e shoqërojnë çdo paisje të paraqitur grafikishtë por
edhe kombinimi i ngjyrave dhe blikimeve na jep një pamje më të qartë të gjendjes dhe statusit të procesit
që monitorohet e kontrollohet.
Përveq kësaj, nëse disa nga parametrat e paracaktuar të sistemit duhet të monitorohen kontinualisht
në varshmëri të kohës, atëherë paraqitja grafike dhe trendet duhet të jenë të pashmangshme në këto raste.

2.11.5 Raportet
Në bazë të kërkesës së përdoruesit dhe operatorit bëhen edhe raportet, të cilat rregullohen në atë
mënyrë që SCADA t’i gjeneroj automatikisht apo në bazë të kërkesës së operatorit. Këto raportime dallohen
si raportim i parametrave, gjendjes dhe raport i alarmeve.
Forma e prezentimit të raporteve tek operatori bëhet në email, por preferohet që raportimi të bëhet
në formë të shtypur përmes printerit.

2.11.6 Operimi me interfejse paralele
Edhe pse dimë se SCADA operohet nga një MTU ka mundësi që më tepër se një pult komandues
apo kompjuterë paralelisht të e percjellin dhe kontrollojnë procesin. Në këtë mënyrë i jep mundësi
inxhinierit të sistemit dhe teknologut paralelisht të kryejnë punën e tyre në menyrë të pavarur duke i ndarë
përgjegjësitë dhe kompetencat në nivele të ndryshme administrative të këtij procesi. Kjo metodë e operimit
rrit rëndësinë e sigurisë së sistemit pasiqë tani kemi më shumë pika të kontrollimit të procesit.

2.11.7 Shembull i implementimit
Një vendbanim i përkohshëm, me kapacitet banimi 5000 banorë, ka infrastrukturë interne dhe të
pavarur. Uji i pijes i cili shfrytëzohet për pije dhe nevoja tjera nxirret nga puset të hapura në këtë vendbanim,
impianti i ujrave të zeza është i ndërtuar dhe i dizajnuar për nevoja të vendbanimit. Grumbullimi dhe
reciklimi i mbeturinave gjithashtu kryhet mbrenda vendbanimit. Energjia elektrike është e prodhuar nga
gjeneratorë me naftë, kurse shpërndarja e energjisë elektrike bëhet në tension të ulët. Gjeneratorët janë të
vendosur afër shpenzuesve. Numri total i gjeneratorëve të instaluar në këtë vendbanim është rreth 200 por
janë gjashtë mini impiante kryesore të fuqisë. Secili nga këto impiante ka të installuar tre ose katër
gjeneratorë të sinkronizuar. Fuqia maksimale të cilën një gjenerator prodhon është 1124kw dhe nje impiant
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i këtillë maksimalisht mund të ngarkohet deri me 4.4MW. Paralelizimin dhe sinkronizimin e gjeneratoreve
arrihet përmës paisjes së quajtur PCCP (Power Command Control Paralleling), të cilat janë të vendosura
mbrenda në gjeneratorë në secilin prej tyre. Në ndërtesën afër gjeneratorëve gjindet kabineti me zbarra të
fuqisë të dizajnuara për rryma deri më 10000 amp. Në të janë të lidhur katër gjeneratorët dhe nga këtu fillon
shpërndarja e energjisë. Në të njejtën ndërtesë është edhe paneli kontrollues MC150-4 i cili cakton renditjen
se cili gjenerator do punoj i pari, merr informata mbi ngarkësen totale në rrjet, thirr gjeneratorë tjerë për
punë nëse ngarkesa është me e madhe se sa kapaciteti i gjeneratorëve të cilët janë duke punuar në atë
moment. Po e njejta kontrollë ka mundësinë edhe kontrolloj edhe ngarkesën jokritike në rast të havarivë
apo ngarkesës së paktrolluar. Prioritete e ngarkesës janë të paracaktuara nga operatori.
Një nga detyrat të cilat i është dhënë kompanisë operuese dhe mirëmbajtese të këtij vendbanimi
nga ana e autoritete me jurisdiction në këtë vendbanim, është që furnizimi me energji elektrike të mos bie
nën 99% të kohës. në dukje të pare duket detyrë e arritshme por duke pasur parasysh se këta janë dizel
gjeneratorë, të cilët duhet të mirëmbahen dhe monitorohen 24 ore në dite në 6 pika të ndryshme atëherë
numri i punëtorëve të cilët duhet të angazhohen vetëm për monitorim, alarmim e intervenim do të ishte i
madh. Zgjidhje e propozuar e propozuar e kompanise drejt autoriteteve do të ishte implementimi i SCADA
sistemit. Para se të shohim se si është implementuar një system i tillë, të njihemi me hollësisht me një
impiant dhe paisjet përbërëse të tij. Gjeneratorët janë të fuqizuar nga motor me djegie të mbrendshme me
vëllim veprues motori prej 50 litra. Furnizimi me karburant është i dizajnuar në atë mënyrë që nga rezervuari
kryesor me anë të pompave të karburanti kalon në në rezervuar ditor, nga i cilet me anë të gravitetit bëhet
furnizimi i motorit. Shpenzimet mesatare të këtij gjeneratori varen nga ngarkesa dhe arrijne nga 80 deri 250
litra në ore karburant. Sistemi i furnizimit me karburant të motorit është i paraparë që në rast se ngarkesa
në gjenerator rritet nga 0 në 90% e kapacitetit të këtij gjeneratori, ky kërcim të bëhet pa ndryshim të numrit
të rrotullimit të motorit me çka reflekton në mosndryshim e frekuencës së rrjetit dhe paralelizim më të lehtë.

Figura 29 Dizel gjeneratori Cummins KTA-50

2.11.8 Paneli kontrolues i gjeneratorit: PCCP (Power Comand Control Paraleling)
Eshtë kjo një kontrollë e konfiguruar rreth mikroprocesorit që bën kontrollin e punës së gjeneratorit.
Përmes kësaj kontrolle bëhet monitorimi, matja dhe kontrolli i punës së gjeneratorit. Me anë të kësaj
kontrolle bëhet edhe rregullimi i tensionit dalës të alternatorit të gjeneratorit, udhëheqesi i punës së motorit
si dhe nga kjo kontrollë mund të shfrytëzohen reletë që na nevoiten rreth gjeneratorit. Gjithashtu kjo
kontrollë na mundëson një shkallë të lartë të diagnostifikimit gje qe ben mirëmbajtjen e gjeneratorit me të
sofistikuar.
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Figura 30 Pamja e PCCP

2.11.9 MC 150-4 Master Controller
Eshtë ky kontoller i konfigurueshëm dhe i dizajnuar në mënyrë që të operoj automatikisht, ku
përfshihet sinkronizimi, startimi automatic, shpërndarja e ngarkesës në katër gjeneratorë të cilët janë të
paisur me PCCP. MC 150-4 është e përbërë nga matesi i fuqisë, PLC (Programable Logic Control) dhe
paneli i indikatorëve njoftues. PLC është e prodhuar nga MAGELIS dhe është e paraprogramuar për këtë
aplikacion. Ka 12 pulla funksionale, 10 pulla shërbyese dhe 12 pulla numerike si dhe display alfanumerik
me anë të të cilave marrim dhe japim shënime për sistemin. Matesi digjital i fuqisë ION 7300 me anë të të
cilit matet fuqia aktive, reaktive dhe e dukshme. Po ashtu me anë të këtij instrumenti sistemi informohet
edhe për tensionin në rrjet, rrymën, frekuencën e parametra të tjerë relevant për procesin. Panelat e
indikatorëve njoftues janë grupe indikatorëve të cilët tregojnë mbi gjendjen e procesit me çrast janë të
caktuar të tregojnë se cili gjenerator është në punë; se a është ndërpresi i mbyllur; alarmon në rast se sistemi
nuk është në modin automatik apo në rast se kemi ndonjë problem në gjeneratorë etj.

Figura 31 Master Controller MC 150-4
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Paisjet e përshkruara më lartë janë truri i nje mini impianti, prodhues i energjisë elektrike i cili
punon në menyrë automatike. Nese do të kishim dashur që të gjitha impiantet e këtij vendbanimi të
monitorohen, kotrollohen e mbikqyren nga një zyre qëndrore, atëherë SCADA sistemi do të ishte e vetmja
zgjidhje. Me këtë rast në zyrën qëndrore nga ku ky sistem do të mbikqyrej do të vendoset MTU apo
kompjuteri qendror. Secili MC150-4 do të konsideroj si një RTU. Duke pasur parasyshë se në
infrastrukturën ekzistuese nuk është paraparë instalimi i një sistemi të tillë dhe gypa të pashfrytëzuar nga
secili impiant deri të zyrja nuk ekzistojnë, atëherë zgjidhje e vetme do të mbetej radio modemi si paisje
komunikimi. Pra secili RTU është e paisur me një radio modem të cilët përmes antenave i dejtohen MTUsë në radio modemin e saj. Radio modemet e shfrytëzuar për këtë aplikacion janë SRM6200 të cilët punojnë
në frekuncë prej 900MHz apo 2.4GHz. Janë paisje të sigurta dhe të besueshme të cilat janë dëshmuar me
punë dhjetë vjeqare pa defekte deri tani. Pasiqë disa RTU duhet të komunikojnë me MTU-në e njejtë atëherë
ky konfiguracion i përdorur është point to multipoint.

Figura 32 Pamja e gjendjes se një mini impianti

Figura 33 Pamja e gjendjes se pergjithshme e sistemit
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Nga monitori i MTU-së i cili është i vendosur në zyrën kryesore nga ku monitorohen dhe udhëhiqen
këto mini-impiante mund të lexojme në formë numerike dhe grafike gjendjen e gjeneratorëve, tensionin e
rrjetit, fuqinë momentale, energjinë e shpenzuar etj. Gjithashtu nga ky monitor marrim informata mbi
defektet dhe gabimet e mundshme që mund të shkaktohen në sistemet e udhëhequra. Në figurat 32, 33, 34,
35 mund të shihen pamjet e gjendjeve të gjeneratoreve në fushe. Varesisht nga ashpërsia e gabimit apo
defektit disa nga alarmet janë të programuar që të lajmerohen përmes radiolidhjeve. Kjo bëhet për të vetmen
arsye që intervenimi të bëhet sa më i shpejtë dhe sanimi i defektit të bëhet në kohë sa me të shkurtër. Me
këtë rast vlen të përmendet rasti kur niveli i karburantit në rezervuarin e gjeneratorit i cili furnizohet me anë
të pompës elektrike bie nën nivelin e dëshiruar atëherë sinjali përmes RTU-së lokale shkon në MTU dhe
përmes saj alarmohen radiolidhjet. Teknikët në fushë marrin kodin e caktuar dhe në bazë të tij identifikojnë
lokacionin dhe pason intervenimi para së gjeneratori të bie nga funksioni. Softueri është i punuar me
CIMPLICITY HMI. Ky softuer mundëson ndërtimin e pamjeve grafike të cilat i përshaten aplikacionit dhe
mënyrave më të lehta për prezentim me anë të të cilave shpesh na asocon në mënyre grafike në procesin i
cili udhëhiqet. Po ashtu me anë të këtij softueri bëhen edhe faqet e raportimit, logimit dhe alarmimit për
alarmet e paracaktuara në gjendje të caktuara të sistemit.[6]

Figura 34 Pamja e trendeve të parametrave

Figura 35 Pamja e gjendjes së gjeneratoreve nga SCADA
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3 DEKLARIMI I PROBLEMIT
3.1 Hyrja
Në vazhdim do të shtjellojme propozimet për një sistem automatik dhe monitorim kompjuterik të
komplet aseteve të Ibër Lepencit me theksim në pjesen e Ibrit duke filluar nga Liqeni i ujmanit e deri të
stacionet e fundit. Qëllimi i instalimit të këtij sistemi është që të permirësohet menaxhimi i burimeve
(aspekti sasior) nga Liqeni i Ujmanit dhe monitorimi i parametrave fizik të ujit (aspekti kualitativ). Në
mënyrë që kjo që u tha me larte të arrihet sygjerohet perdorimi i sistemit SCADA për monitorim dhe
kontrollim në komplet asetet egzistuese. Kanalet e Ibër Lepencit synojne të furnizojnë me ujë për perdorim
të ndyshem: ftohjen e gjeneratorëve të termocentraleve, xehetari, industry, ujitje, ujë të pijes për disa
vendbanime. Turbullimi i ujit ndyshon ndjeshëm pas shirave dhe shkakton problem për termocentralet.
KEK-u posedon një rezervuar dy-orësh në KOSOVA B i shfrytezueshëm në momentet kur uji ka turbullim
të madh. Ky rezervoar nuk është i bollshëm kur do që turbullira vazhdon për kohë më të gjatë. Një nga
detyrat e SCADA-s do të ishte të inkorporoj komponetet e që të përmirësoj këtë situatë. Në fazën e
dizajnimit të SCADA duhet të perfshihen edhe identifikimi i burimit të ndotjeve, monitorimi i parametrave
të qualitetit të ujit (turbullimi, pH, përqushmerija e ujit etj), raportimi i gjendjes aktuale të cilësisë së ujit.
Pyetjet e logjikshme te cilat do gjejne pergjigje ne kete dokument jane te shtuara me poshte:
•
•
•

Analiza e pjeses teknike te realizimit te sistemit SCADA – kerkesat e sistemit?
Realizimi praktik i SCADA sistemit – implementimi
Kosto analiza, arsyeshmeria ekonomike e instalimit dhe implementimit të sistemit të tillë

3.2 Rasti Studimor – Implementimi i SCADA-s në Ibër Lepenc
3.2.1 Rëndësia e ujit
Trupi i njeriut është i perbere nga uji dhe ate uji është perberes i çdo qelize, organi dhe lekures. Uji
rregullon temperature trupore dhe dhe mirëmban funksione tjera trupore. Për arsye se trupi njeriut humb
ujin gjatë frymëmarrjes, djersitjes, tretjes etj, është me rëndesi rehidrimi i trupit duke pi ujë apo marrjes së
lengjeve gjatë ngenjes së ushqimit që permban ujë.
Uji është substance kimike e pa ere, shije pa ngjyre e cila është perberese kryesore e sipërfaqes së
tokes dhe është lengu kryesor perberes i organizmave në toke. Uji mbulon 71% të sipërfaqes së tokes në
forme të lumejve, liqejve deterave dhe oqeaneve.
Uji luan një rol shume të rendesishem në ekonomine boterore. Perafersisht 70% e ujit, perdoret në
bujqesi. Uji është tretes i mirë i shume substancave kimike, si i tille është shume i perdorur në procese të
ndyshme industriale, pastrim dhe kuzhine. Një zbatim tjeter ku energjia potenciale e ujit mund të
shfytëzohet janë edhe hidrocentralet për prodhimin e energjise elektrike.
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3.3 Hidropotencialet e kosoves
3.3.1 Pozita gjeografike
Kosova ka pozitë qendrore gjeografike në Gadishullin Ballkanik. Shtrihet në mes të 41°50’58” dhe
43°51’42” të gjerësisë gjeografike veriore dhe 20°01’30” dhe 21°48’02” të gjatësisë gjeografike lindore.
Kosova ka sipërfaqe 10.887 km², me rreth 2.1 milion banorë (vlerësim i vitit 1991) dhe me dendësi mesatare
prej 192 banorë në km².

3.3.2 Relievi
Kosova është vend malor dhe me ultësira, i përbërë nga Fusha e Kosovës (me lartësi mbidetare
510-570 m) dhe Rrafshi i Dukagjinit (lartësia mbidetare 350-450 m). Lartësia mesatare mbidetare e
Kosovës është 810m, kurse pika me e ulët është 270m e ajo me e larta 2656m (Gjeravica). Format kryesore
në relievin e Kosovës janë: Malet me (63%) dhe fushëgropat (37%).

3.3.3 Klima
Klima është e mesme-kontinentale, me ndikim mbizotërues të klimës adriatikomesdhetare në
Rrafshin e Dukagjinit, përmes luginës së Drinit të Bardhë, si dhe me ndikim më të vogël të klimës së
ndryshuar adriatiko-egjeniane në fushën e Kosovës. Të reshurat mesatare vjetore 596 mm. Temperaturat
mesatare vjetore 10 OC, (temperatura minimale -27 OC dhe maksimale 39 OC1). Faktorët lokal kryesorë
që ndikojnë në klimën e Kosovës janë: relievi, ujërat, trualli dhe bimësia. [11]

3.3.4 Hidrografia
Kosova ka rezerva të pamjaftueshme ujore, që në të ardhmen do të jenë një faktorë kufizues për
zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të vendit. Vlerësohet se Kosova ka vetëm 1600 m3 /ujë/vit për kokë
banori. Në aspektin hidrografik Kosova ndahet në 4 pellgje lumore: Drini i Bardhë, Ibri, Morava e Binçës,
dhe Lepeneci. Nga territori i Kosovës në vitin me lagështi mesatare rrjedhin përafërsisht 3.8 x 109 ujë
përkatësisht 121.2 m3 /sec. Karakteristikë kryesore hidrologjike në Kosovë është shpërndarja jo e barabartë
dhe jo adekuate e resurseve ujore në krahasim me nevojat. Potenciali për energji ujore në Kosovë është
shumë i vogël dhe deri më tani shfrytëzimi i saj është mjaft modest. Kosova ka numër të vogël të liqeneve
natyrore. Liqene artificiale janë: Batllava, Gazivoda, Radoniqi, Përlepnica dhe Badovci, si dhe një numër
të vogël të liqeneve për ujitje. Kosova ka burime të rëndësishme të ujërave termale të cilat shfrytëzohen për
qëllime shërimi dhe rekreacioni. Mbrojtja, ruajtja dhe zhvillimi i resurseve ujore është shumë i rëndësishëm
dhe një ndër sfidat më të mëdha mjedisore të Kosovës. [14]
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Figura 36 Harta hidrografike e Kosovës

Emertimi

Gjatësia (km)

Sipërfaqja(km²)

Drini i Bardhe

122

4.622

Sitnica

90

2.873

Lumbardhi i Pejes

62

424.9

Lepenci

53

679

Ereniku

51

510.3

Ibri

42

1.155

Lumebardhi i Prizrenit

31

262.6

Tabela 1 Gjatësia në kilometra dhe sipërfaqja e pellgjeve të lumenjve kryesorë të Kosovës
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Nr

PELLGU

S(km²)

Gjatësia(km)

Q-Sasia
(m³/s)

q(l/s*km²)

Rrjedha vjetore
(milion m³)

Kahja e rrjedhes

1

Drini i Bardhe

4649

122

61

14.6

2200

Deti Adriatik

2

Ibri

4009

42

32.6

8.13

771

Deti i Zi

3

Morava e Binqës

1564

60

6.1

4.35

330

Dete Adriatik

4

Lepenci

658

53

8.7

12.7

307

Deti i Zi

5

Plava

252

4.71

18.6

Tabela 2 Pellgjet ujëmbledhës, sipërfaqja, gjatësia, sasia rrjedhëse e ujit dhe vend derdhja
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Deti Adriatik

4 METODOLOGJIA
Duke pasur parasysh rendesine e ujit te pijes dhe ujrave industrial ne jeten e njeriut ishte jo shume
e veshtire te percaktohem per kete titull kerkimi. Duke ditur se njohurite ne kete fushe jane te bollshme ne
literature sa i perket ujit dhe perpunimit te tij atehere u drejtuam ne menagjimin e tyre dhe ate duke perdorur
teknologjine e fundit. Është ky nje gershetim pervojash duke u bazuar ne implementimin e ketij lloji te
sistemit ne nje vendbanim ne kosove te permasave me te vogla ne krahasim me sistemin i cili është i
shqyrtuar ne rastin e studimit. Duke pasur parasysh se natyra e problemit është e ngjajshme po ne
dimensione te ndryshme, u drejtuam ne identifikimin e sfidve dhe ndyshimeve te ketyre sistemeve ne
dizajnim dhe implementim. Gjate bisedave dhe intervistave me personelin teknik dhe administrativ te
kompanise Iber lepenci, menagjuses e resurseve ujore ishte kerkese evidente dhe e kahmotshme si dhe nje
gershetim i pervojave shume i frytshem. Andaj është evidente se metodologji e kerkimit ne kete rast është
ajo kualitative, ku rezultatet e kerkimit jane arritur permes intervistave dhe bisedave te bera me personelin
e kompanise. Nje pjese ketij intervistimi ka zene vend ne historikun e kompanise dhe strategjite e tyre.
Strategjia e kompanise dhe vullneti i tyre per zgjerim si dhe implementim i teknologjise se fundit ishte edhe
synimi i yne ne punim. Po ashtu siq edhe do shohim me poshte kjo nuk do ishte e mundshme pa nje vizite
dhe pershkrim te hollesishem te sitemit egzistues. Gjate pershkrimit te sistemit siq edhe shihet ne vazhdim
te punimit jane identifikuar resurset dhe mundesite per instalimin e paisjeve per monitorim pa te cilat
implementimi do te ishte i pamundshem.

4.1 Ndërrmarja Hidroekonomike - Ibër Lepenci
NH “Ibër-Lepenc” është shoqatë aksionare me seli në Prishtinë, është ndërmarrje
shumëfunksionale e cila furnizon industrinë, ujësjellësit dhe bujqësinë me ujë të papërpunuar si dhe
prodhon energji elektrike nga Hidrocentrali i Ujmanit. Kjo nderrmarrje është themeluar me Vendimin e
Kuvendit të Kosovës me 28 Shkurt 1967, me seli në Prishtinë dhe konstituar në vitin 1986 si Ndërmarrje
shoqërore me qëllim të operimit dhe mirëmbajtjes të infrastrukturës të këtij sistemi shumfunksional. [8]
Ndërtimi i këtij sistemi është paraparë të bëhet në dy faza:
IBRI – kjo pjesë ka përfunduar në vitin 1986
LEPENCI e pa realizuar deri me sot për shkak të tesioneve multietnike në fillim të viteve të
nëntëdhjeta në ish-Jugosllavi
Vlen të theksohet se projekti i realizimit të Ibrit si dhe pjesa e parealizuar e Lepencit ekziston në
letër dhe ruhet në objektet e Ndërrmarjes me shprese se do del në dritë një ditë. Ndërkaq kjo Ndërmarrje që
nga pas lufta është transformuar në Ndërmarrje Publike N.H., Ibër-Lepenc” nga UNMIK-u. Pas
Korporatizimit të Ndërrmarjes, më 01/01/2008, Ndërmarrja është shëndërruar në Ndërrmarje HidroEkonomike “Ibër-Lepenc” Shoqate Aksionare.
Ndërmarrja është Shoqëri Aksionare në pronësi 100% të Qeverisë Republikes Kosovës.
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4.2 Veprimtaria dhe asetet
Penda e Ujmanit – mundëson akumulimin e ujit sasia e të cilit messatarisht është 375 milion m³ me
lartesi prej 107.5 metra. Kjo sasi e ujit përdoret për prodhimin e energjisë elektrike në Hidrocentralin e
Ujmanit i cili ka kapacitet prej 2 x 17.5 MW – dhe prodhimtaria vjetore e saj arrin 95GWh/vit. NH Ibër
Lepenci ka kontratë të përhershme me KEK-un për shitjen e energjisë elektrike. Akumulimi i ardhshëm
është ai i Pridvoricës i cili akumulon (Bazë kompenzuese) 480.000 m³ ujë si dhe 146km kanale të hapura,
14 stacione pompimi të ujit, katër ojekte ndarëse, 766 km rrjet i ujitjes nëntoksore si dhe 120km lartpërques.
Këto janë disa nga asetet e kësaj ndërmarrje e cila shtrihet në 8 komuna të Kosoves duke filluar nga Zubin
Potoku, Mitrovica, Vushtria, Drenasi, Obiliqi, Prishtina, Fushe Kosova dhe Graqanica. Kanali kryesor që
u përmend më lart shërben për furnizimin e shfrytëzuesve kryesor KEK, Feronikel dhe Trepça. Kapaciteti
i furnizimit të këtyre shfrytëzuesve arrin 500 l/sec për Trepçën dhe ujsllësin e Mitrovicës, KEK për nevoja
të ftohjes me kapacitet prej 400 l/sec si dhe në Drenas/Feronikel arrin 170 l/sec. Kjo ndërmarrje në
bashkpunim me komunat përkatëse mirret edhe me preventivën dhe ruajtjen të pastërtisë së ujit të
papërpunuar industrial dhe për pije. Sektor me rëndësi është edhe furnizimi me ujë për nevoja bujqësore në
këtë territor. Sistemi i ujitjes mbulon 20000 hektar për nevoja të agrokulturës dhe operhet nga tri njësi:
Vushtrri, Shkabaj dhe Komoran. Sistem i rehabilituar është në vetëm 11000 Ha tokë bujqësore për shkak
të vjetërsisë së sistemit dhe shkatërrimeve që kanë ndodh në vitet e fundit. Rehabilitimi i kanaleve të ujitjes
është proces i vazhdueshëm dhe kjo ndërmarrje ndan fonde çdo vit për këtë qëllim.

4.3 Synimet e Ndërmarrjes
Mbajtja, shfrytëzimi maksimal dhe rritja e aseteve është qëllimi kryesor i ndërmarrjes.
Maksimalizimi i të hyrave me një shfrytëzim sa më efikas të këtyre aseteve mbetet prioritet i ndërmarrjes.
Duke i pasur parasysh keto synime të përmendura me lart atëhere implementimi i teknologjisë si dhe
automatizimi i proceseve do të ishte imperative kohe.

4.3.1 Gjendja momentale e kanalit
Më poshte janë të listuara objektet e Kanalit të Ibër lepencit të cilat në të ardhmen do të mund të
monitorohen me sistemin SCADA dhe përshkrimin aktual të gjendjes së tyre:
•

Penda E Ujmanit (Gazivoda)

•

Hidroelektrana e Predvorices

•

Penda e Predvorices dhe portat në hyrje të kanalit

•

4 Objekte ndarëse (ON)

•

3 Stacione pompimi SPK (pronesi e komunave për nevoja të ujsjellësve),

•

10 stacione pompimi për nevoja të ujitjes STU
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•

Rezervoari i balancimit në fund të kanalit Shkabaj

•

Rezervuar afer Mihaliqit dhe stacion pompimi.

Figura 37 Shpërndarja e strukturave në kanalin e Ibër Lepencit
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4.3.2 Penda e Ujmanit
Penda e Ujmanit ka lartesi prej 107.5 metra që mban ujin e liqenit artificial. Eshtë i punuar me gurë
dhe argjilë i cili ka kapacitet prej 370 milion m³. Kjo pende drejton ujin përms një tuneli me diameter 4
metra në hidrocentralin e Ujmanit Rrjedha e këtij tuneli është e kontrolluar nga 4 porta hidraulike të cilat
kanë kontrolle elektrike.

Figura 38 Pjesa e epërme e pendës

Figura 39 Portat hidraulike të kanalit në hidrocentral

Në këtë pikë do ishte e nevojshme që niveli i ujit në pendë dhe hapja e portave të rrjedhes të
monitorohen nga SCADA. Për shkaqe sigurie ky pozicion do të duhej të monitorohej nga personeli dhe
operimi i tyre të bëhet në mënyrë manuale.
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4.3.3 Hidrocentrali i ujmanit
Centrali është i pozicinuar diku në 1km lagrësi nga penda dhe është i paisur me dy njësi (Turbina
Francis me boshte vertikale) me kapacitet të instaluar 33.35MW. Tuneli i ujit që bashkon rezervuarin dhe
centralin është i gjatësisë 900m dhe diameter 4 metra. Rezervoari shtytes i hidrocentralit është në distancen
prej 820 metra nga turbinate. Diametri i tij është 7 metra kurse lartësia e tij është 88.54 metra ku pjesa më
e lartë e tij është në 702.2 m lartësi mbidetare. Në distancën prej 102.5 metra diametri i rezervuarit shtytes
bije nga 7 metra në 3 metra ku perfundon në ndarje dyshe për furnizimin e dy turbinave. Shkarkimi
maksimal në këtë pjese është 2X21.3 m³/sec. Nga kjo pikë uji shkon në Liqenin e Predvoricës i cili në
maximumin e tij arrin 578.3 m lartësi mbidetare.

4.3.4 Objekti i hidroelektranës dhe karakteristikat teknike
Hidrocentrali gjindet në ndërtesë me madhësi 20.5X12 metra dhe dhomë të ndarë kontrolluese,
lartësi mbidetare 575.2 m lartësi mbidetare. Karakteristikat teknike të turbinave janë dhënë:
•

Tipi i turbinës: Francis F 1.38/230-16

•

Lartësia e shtylles ujore: Hk=87m

•

Rrjedhja maksimale për njësi: Q=21.3 m³/s

•

Fuqia nominale: Pn=18MW

•

Shpejtësia e rrotullimit: N=428 r/min

Figura 40 Turbina Francis

53

Dhoma e gjeneratorëve është në kuotën prej 580 m lartësi mbidetare. me kapacitet prej 20MVA
secila dhe tension operimi në 6.3kV. Këta gjeneratorë janë të lidhur në turbine në mënyrë vertikale dhe
karakteristikat teknike janë më poshtë:
•

Fuqia nominale S=19.5 MVA

•

Faktori i fuqisë cos ϕ=0.9

•

Numri i rrotullimeve n=428 r/min

•

Tesioni nominal Un=6.3 kV

•

Rryma nominale në stator In=1787A

•

Frekuenca f=50 Hz

Figura 41 Dhoma e gjeneratorëve

Energjia e prodhuar nga ky hidrocentral, i cili kryesisht mbulon pikun e ngarkeses, kyqjen në rrjet
elektroenergjetik të Kosoves bëhet përmes trasformatorit 6.3/110kV.
Karakteristikat e transformatorit:
•

Fuqia nominale Sn=20MVA

•

Tensioni 6.3 / 110 kV

•

Tipi i kyqjes YNd 5

•

Frekuenca f=50Hz
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4.3.5 Penda e Predvoricës
Paisjet hidraulike të kësaj pikë janë të fuqizuara nga transformatori elektrik me kapacitet 50kVA
10/0.4kV. Portat hidraulike dhe pjesa elektrike e tyre janë të prodhim i ish Jugosllavisë dhe operohen
varesisht nga gjendja e liqenit të ujmanit (hidrocentralit). Dhoma kontrolluese gjenden në mes të dy portave.
Pozita e mbylljes së portave është e matur nga sistemi mekanik ku pesha e portes e lidhur në litar qeliku
mbyll portën dhe si e tillë është e shkallëzuar.

Figura 42 Skema e Predvoricës

Komanda e mbyllje/hapjes kontrollohet nga PLC (e prodhuesit FATEK). Përmes hyrjes analoge
PLC bën matjen e rezistences së shkallezuesit dhe informohet për mbyllje/hapjen e portës.
Portat si të tilla janë funksionale dhe në gjendje të mirë. Komunikimi nga kjo structure, qendër të
Kompanisë dhe Hidrocentralit të Ujmanit është i realizuar përmes radio-lidhjeve.
Implementimi i SCADA sistemit në këtë strukture do të ishte i mundur përmes instalimit të një
RTU dhe komunikimin direkt mes SCADA dhe PLC.

Figura 43 Porta dhe PLC kontrolla, Predvoricë
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4.3.6 Objektet ndarëse të kanalit
Përgjatë kanalit IBËR LEPENCIT kemi edhe katër objekte ndarëse (ON):
•

Vërbnice

•

Mihaliq

•

Hamidi

•

Drenica (Vasileva)

Të gjitha këto objekte ndarëse janë të dizajnuara dhe prodhura nga prodhues ish Jugosllav dhe si të
tilla janë ende në funksion. Këto janë paisje elektrohidraulike të cilat kontrollohen përmes panelit elektrik.
Pesha e pllakës së qelikut e sila është e varur në litar qeliku mbyll kanalin dhe si e tillë zvogëlon rrjedhjën.
Kufizues elektrik (nderpresa kufizues) janë të instaluar në dy pozicionet e ndarësit: mbyllje e plotë dhe
hapje e plotë. Ky është parimi i punës në katër objektet ndarëse. Paisjet operohen manualisht - jo automatik,
por janë në gjendje të kënaqshme teknike. Komunikimi për operim ndërmjet personelit bëhet momentalisht
me telefon dhe ka mbulushmeri të mirë të dy operatoreve IPKO dhe VALA në këtë zone apo me radio
lidhje.
Në asnjë objekt ndarës nuk ka paisje për matje e sasisë së ujit. Kjo matje per momentin bëhet shkop
të shallëzuar, me ane të të cilit përmes tabelave mund të kalkulohet përafersisht sasia e rrjedhjes. Paisje për
kontrollimin e qualitetit të ujit nuk egzistojnë.

4.3.6.1 Objekti ndarës – Vërbnicë ON-1
Në këtë strukturë ndarëse, rrjedha nga kanali kryesor ndahet në degë:
•

Kanali kryesor në drejtim të ON-2 Mihaliq

•

Furnizimi me ujë industrial në kampusin industrial Trepça (për momentin joaktiv, ska kërkesë
për ujë)

Figura 44 Skema e ON Vërbnicë
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Figura 45 Objekti dhe matësi i nivelit - ON Vërbnicë

4.3.6.2 Objekti ndarës - Mihaliq ON-2
Në këtë objekt ndarës furnizimi nga kanali kryesor ndahet në dy drejtime:
•

Stacioni kryesor i pompimit (SPK Besi)

•

Objekti ndarës në Hamidi – ON-3

Figura 46 Skema e ON Mihaliq

4.3.6.3 Objekti ndarës - Hamidi ON-3
Në këtë objekt ndarës furnizimi nga Mihaliqi ndahet në dy drejtime:
•

Dega që furnizon qytezën e Obiliqit dhe Kosova-B

•

Dega që ndahet për në Bivolak (stacionin kryesor të pompimit)
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Figura 47 Skema e ON Hamidi

4.3.6.4 Objekti ndarës - Drenicë ON-4
Ky objekt ndarës është i furnizuar nga Stacioni i pompimit Bivolak. Rrjedha nga kjo pikë ndahet
në dy degë të quajtura dega e majtë dhe e djathtë. Që të dy degët furnizojne stacione pompimi dhe operojne
vetëm gjatë verës (Qershor-Shtator), të dedikuara për ujitje të kulturave bujqësore në këtë rajon.

Figura 48 Skema e ON Drenicë
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4.3.7 Stacionet e pompimit për ujitje
Në vazhdim do përshkruajmë dhjetë stacione pompimi të ujitjes - SPU

4.3.7.1 SPU 1 – Çagllavicë
Ky stacion pompimi shërben për furnizimin e liqenit të Badovcit i cili siguron ujë për Kompaninë
e ujit PRISHTINA. Normalisht se para furinizimit ky ujë trajtohet. Po ashtu ky stacion pompimi furnizon
me ujë për ujitje të kulturave bujqësore në këtë regjion. Sacioni i pompimit është rehabilituar me 2009 dhe
furnizimi nominal i tij arrin 800 l/s. Duke pasur parasysh se ky është një stacion bukur i ri, dhe si i tillë
është i paisur me paisje modern të automatizimit. Sistemi elektrik ka kyqje në tesionin 35kV dhe
transformator adekuat pë furnizim me rrymë në këtë objekt. Në kushte normale me ujë furnizojnë dy nga
tri pompa të instaluara dhe një është gjithmonë rezervë. Motorët elektrik janë të fuqisë nominale prej 400kW
me rrotullim 1450r/min te cilë punojnë në tesion prej 6.3kV. Po ashtu këta motorë kanë mbrojtje termike
në mbëshjella dhe kushineta, mbrojtje nga lidhja e shkurtë dhe tejngarkesa. Në pultin komandues i cili ka
mundësi të operimiit manual dhe automatik ka mundësi që edhe pompave të iu nderrohet edhe prioriteti i
punës me çrast mirëmbajmë numrin e barabartë të orëve të punës ndërmjet pompave. Motorët elektrik
kontollohen përmes PLC-së (e prodhuar nga OMRON) ku para se pompa te hyjë në funksion operohet
automatikisht me valvula. Nuk janë të paisur me shëndrrues frekuencor por hyrjet dhe daljet digjitale në
PLC dhe statuset e gjendjet që i njeh PLC janë të bollshme për operim dhe monitorim me sistemin SCADA.

Figura 49 Objekti i stacionit të pompimit Çagllavicë

4.3.7.2 SPU 2 – Samadrexhë
Ky stacion pompimi shfytëzohet vetëm për ujitje të kulturave bujqësore në regjionin e Vushtrrisë.
Të installuara janë katër pompa dhe operimi i tyre është 24 orë. Ky stacion operon vetëm në sezonën e
ujitjes dhe ate nga Qershori deri në Shtator. Kapaciteti maksimal është 570l/s dhe mbulon një sipërfaqe prej
1386 hektar. Motorët punojnë në mënyrë manuale. Përveq mbrojtjes së mbrendshme këta motor nuk
posedojnë asnjë komunikim tjetër me rrethinë. Valvulat janë të vendosura në hyrje dhe dalje të çdo pompe.
Parametrat si niveli, presioni në gypa, qualiteti i ujit etj. janë të monitoruar lokalisht. Gjatë operimit të këtij
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stacioni në këtë pikë punojnë katër punëtorë total ku secili mban një ndërrim. Katër ndërrime mbulojne 24
orë operim gjatë sezonës.

Figura 50 Pompat SPU Samadrexhë

4.3.7.3 SPU 3 – Banjska
Sikurse edhe në stacionin e kaluar të pompimit edhe ky shërben për ujitje dhe punon vetëm në
sezonë. Mbulon me ujitje rajonin e Mitrovices në sipërfaqe prej 734 hektar dhe sasia maksimale rrjedhëse
është 328 l/s. Në sezonë kur ujitja është kërkesë (Qershor – Shtator) në këtë stacion punojnë 4 punëtorë të
cilët mbulojnë 7/24. Motorët elektrik kanë mbrojtje të mbrendëshme të tejngarkesës dhe mbrojtje nga puna
e thatë (ndalojnë në rast se nuk ka ujë). në këtë pikë nuk ka PLC dhe si i tillë i tërë operimi bëhet manualisht.

4.3.7.4 SPU 4 - Pantinë
Edhe ky stacion mbulon me ujitje territorin e Vushtrrisë. Rrjedhja maksimale mund të arrine
kapacitet prej 445l/s dhe territori i mbuluar me ujitje është 995 hektar. Operimi në këtë stacion është i njejtë
me stacionet e kaluara, operon vetëm në sezonë dhe katër punëtorë mbulojne 7/24. Motorët elektrik që
fuqizojnë këto pompa janë të mbrojtura nga ngarkesa tejrrymorë, lidhja e shkurte dhe nga puna në të thatë.
As ky stacion nuk posedon PLC dhe operimi është vetëm manualisht. Në afersi të këtij stacioni është
Stacioni i trajtimit të ujit të pijes i furnizuar nga SPU-4 për furnizimin e Vushtrrisë me ujë të pijes.

Figura 51 Kanali SPU Pantinë
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4.3.7.5 SPU 5 - Medunak
Gjendja e këtij stacioni pompimi nuk është e mirë, me një fjale është jofunksionale. Kapaciteti i
këtij stacioni arrin 195 l/s. Operimi i këtyre pompave është i njejtë me stacionet e përmendura më lartë dhe
me një investim jo shume të madh mund të rehabilitohet.

Figura 52 Objekti SPU Medunak

4.3.7.6 SPU 6 - Zubin Potok
Gjendja e këtij stacioni është i njejte me ate parakrak. Kapaciteti maksiam arrin 195 l/s dhe mbulon
territorin e Zubin Potokut.

Figura 53 Objekti SPU Medunak
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4.3.7.7 SPU 7 – Fushticë
Stacioni i Fushtices mbulon territory prej 1396 ha dhe ka kapacitet maksimal prej 337 l/s. Operimi
i këtij stacioni është vetëm në sezonë (Qershor-Shtator) dhe ujitje ofron në regjionin e Drenasit. Gjendja e
këtij stacioni është e mirëmbajtur dhe funksionale. Katër pompat kryesorë dhe dy ndihmese posedojne panel
kontrolues me mbrojtje nga lidhja e shkurte, tejngarkese dhe mbrojtje në punë të thatë. Sikurse edhe
stacionet e mëhershme nuk posedon paisje matëse të nivelit dhe rrjedhjes.

Figura 54 Pompat SPU Fushtice

4.3.7.8 SPU 8 – Gjurashin
Stacioni i pompimit Gjurashin mbulon 468 hektar dhe kapacitet maksimal prej 290 l/s operon në
regjionin e Drenasit. Periudha e operimit është sezona Qershor – Shtator dhe operohet nga katër punëtorë
në katër turne gjatë gjithë kohës. Elektromotorët e pompave kanë mbrojtje tejrrymorë, të lidhjes së shkurte
dhe ndaj punës së thatë. Nuk posedojne PLC dhe operimi i tyre bëhet vetëm manualisht. Gjendja e këtij
stacioni është e mirë, funksionale dhe ende e përdorshme.

Figura 55 Pompat SPU Gjurashin
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4.3.7.9 SPU 9 – Korroticë

Është ky edhe një stacion pompimi që sherben për ujitje në rajonin e Drenasit, që në rrjedhë
maksimale arrin 706 l/s dhe ka mbulushmeri prej 1138 hektar. Si edhe stacionet tjera punon vetëm në
sezonën verore Qershor- Shtator si dhe ka mbulushmeri 7 ditë 24 orë me katër punëtorë në katër turne.
Sitata është plotësishtë e njetë me disa nga rastet e kaluara ku elektromotorët kanë mbrojtje të mbingarkesës,
lidhjes së shkurtë dhe të punës së thatë. Nuk posedojne PLC dhe tregues niveli. Kërkesa për punë bëhet
vetëm me kërkesë të klientit dhe operimi është manual.

Figura 56 Pompat SPU Korroticë

4.3.7.10 SPU 10 - Krashticë
Është ky stacioni i fundit i pompimit për ujitje i cili furnizimin e ka nga Objekti Ndarës ON-4
Drenica dhe mbulon me ujitje edhe një pjese të regjionit të Drenasit. Kapaciteti maksimal arrin në 586 l/s
dhe nga ky stacion ujiten 1554 hektar. Mënyra e operimit është krejtësisht e njejtë me stacionet operacionale
dhe gjendja e këtij stacioni relativisht të madh krahasim me tjerët është bukur e mirë dhe funksionale.

Figura 57 Skema e Krashticë
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4.3.8 Stacione Kryesore të Pompimit - SPK
Së fundmi do të përshkruajmë gjendjen e stacioneve kryesore të pompimit, Besi, Bivolak,
Ferrpnikel dhe Mitrovicë.

4.3.8.1 SPK Besi
Nga ky stacion, uji ndahet nga rrjedhja e lirë e Ibrit dhe ngritet në një lartesi për të u lëshuar i lirë
në rrjedhën e tij me gravitet në kanale të hapura.
Ky stacion furnizon:
•

Kërkesat për ujitje të kulturave bujqësore në rrethinën e Prishtinës, Fushë Kosovës dhe Obiliqit,

•

Stacionin e pompimit (PS1),

•

Termo Elektranën KOSOVA-A (në sezonën e verës)

Kapaciteti maksimal arrin 3.1 m³/s.

Figura 58 Skema e SPK Besi

Eshtë ky stacion pompimi i fuqisë më të madhe dhe si i tillë disponon me tri pompa të fuqisë
nominale prej 900kW të cilat njëkohësisht mund të punojnë dy dhe e treta është rezervë. Këta elektromotorë
punojnë në tension 6.3kV dhe kanë furnizim të rrjetit adekuat. Operimi i motorëve është manual dhe
mbrojtja e motorëve sikur edhe në rastet e mëhershme kanë mbrojtje mbirrymore, mbitension, lidhjes së
shkurtë dhe punës së thatë. Startuesit janë direkt pra nuk kanë shëndrrues frekuencor. Monitorimi i
parametrave elektrik bëhet në tregues konvencional. Portat ndarëse të hyrjes dhe daljes nuk kanë kufizues
elektrik dhe operimi bëhet manual.
Konkludimi i përgjithshem në këtë stacion është së kjo pikë është në gjendje funksionale dhe të
mirëmbajtur por mungojnë senzora për komunikim me SCADA, elektromotorët nuk posedojne PLC dhe
shëndrrues frekuencor.
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4.3.8.2 SPK Bivolak

Stacioni i pompimit Bivolak përmban në vete dy stacione pompimi:
•

Stacioni i pompimit i cili furnizohet nga ON-3 Hamidi dhe furnizon me ujitje të agrokulturave
regjionin e Drenicës ON-4

•

Stacioni i pompimit i cili furnizon Ferroniklin dhe Drenasin me ujë të pijes

Edhe pse ky është një ndër stacionet më të mëdha të pompimit konfiguracioni dhe gjendja e tij është
e ngjajshme me të kaluarat. Ka furnizim të veqant të rrjetit elektrik dhe ate në kyqje 35kV. Transformator
të dedikuar për këtë stacion dhe kthine të tensionit të mesëm. Elektromotorët punojnë në tension nominal
6.3kV dhe kanë fuqi prej 1600kW me rrotullime prej 990r/m dhe kapacitet maksimal prej 1.45 meter kub
për minutë.

Figura 59 Skema e Bivolak

Porta hyrëse operohet manualisht dhe ka system elektrik të ulje/ngritjes. Portat individuale të
pompave të cilat perdorën gjatë mirëmbajtjes së tyre operohen me kran i cili mund të pozicionohet sipas
dëshirës. Matësit e niveleve nuk janë fuksionale në këtë pjesë. Po ashtu edhe matësi sasisë së daljes së ujit
(model turbinor) është jo funsional për shkak të papastërtisë së ujit. Operimi i këtij sistemi bëhet manualisht
dhe ate 3 pompa janë funksionale dhe punojnë njëkohësisht dhe një është rezervë. Elektromotorët e
pompave kanë mbrojtje dhe monitorim të parametrave. Nuk posedojnë PLC dhe shnëndrrues frekuencor.
Komunikimi i këtij stacioni bëhet përmes radio lidhjeve dhe telefoneve cellular.
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Figura 60 Objekti SPK Bivolak

4.3.8.3 Ferronikeli SP
Stacioni i pompimit Ferronikeli dhe Drenasi uji i pijshëm lokalizohen në afersi të Bivolakut SPK.
Parimi i punës së këtij stacioni tregohet në diagramin me poshtë:

Figura 61 Skema e SP Ferronikel

Ne këtë Stacion pompimi janë të instaluara katër pompa por vetëm tri janë funksionale. Fuqia e
seciles pompe arrin 315kW dhe viti i prodhimit është 2009. Në bazë të kërkesës së Ferronikelit dy pompa
punojnë dhe e treat është rezervë. Pompat operojnë manualisht dhe nuk ka shëndrrues frekuencor. Po ashtu
në këtë pikë nuk posedojnë me porta automatike të operimit në hyrje dhe dalje. Po ashtu në këtë pikë bëhet
edhe trajtimi i ujit të pijes ku në anë të pompave injektuese mbahet në kontrollë pH, dhe matja e turbullirës
së ujit. Kjo bëhet për ujësjellesin e Drenasit.
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4.3.8.4 SPK Mitrovica
Detyrë e këtij Stacioni pompimi është që ujin nga Kanali ON-1 to shkarkoj në stacionin e trajtimit
të ujit të pijes i cili gjindet në një kilometër largësi. Mitrovica me rrethinë furnizohet me ujë nga kjo pikë
e trajtimit të ujit. Ky stacion pompimi furnizon edhe Skenderajn dhe Vushtrrine. Kapaciteti maksimal i këtij
stacioni është 450 l/s. (kapaciteti është reduktuar nga 570 l/s në mënyrë që flokulimi i ujit të këtë kohë
adekuate). Pompat operojne në mënyrë manual dhe nuk posedojne shëndrrues frekuencor. Portat hyrese
dhe dales e operohen manualisht dhe nuk posedojne monitories të hapjes së portave.

4.4 Zgjidhje teknike
Metodë e operimimit dhe menaxhimit të Kanalit të lumit Ibër sygjerohet të jetë përmes
implementimit te sistemit SCADA i cili do te operonte ne nivel monitories dhe kontrollim i limituar.
Objektiv i këtij implementimi do te ishte permiresimi i menaxhimit te resurseve (aspekti kuantitativ) nga
liqeni i Ujmanit dhe monitorimi i prametrave fizik (aspekti kualitativ). Per funksionalizimin e ketij sistemi
do te nevoitej instalimi i instrumenteve matese (senzoreve, detektoreve) paisjeve komunikuese dhe pulteve
komanduese/monitoruese e cila do tu mundësonte mbikqyresve shikushmeri dhe kontrollë te limiruar të
kanalit.

4.4.1 Mënyra e deritanishme e menaxhimit të kanalit
Kanali i Ibër-Lepencit më mirë të themi pjesa e Ibrit deri tani menxhohet në mënyrë konvencionale.
Opertorët janë te stacionuar në secilën pikë dhe nga aty marrin instrukcione nga zyra qëndrore. Disa nga
pikat kanë distancë bukur të madhe nga zyra qëndore, por komunikimi më i veshtirë është në pikat te cilat
janë në veri te vendit. Njëkohësisht këto janë pikat kryesore dhe vitale te këtij sistemi. Siq edhe do shohim
më poshtë në përshkrimin detal të pikave të njëpasnjëshme operatorët hapin kanalin sipas kërkesës së zyrës
qëndrore. Matja e sasisë së rrjedhës bëhet në mënyre të thjeshtë Kjo arrihet me anë të shkopit të shkallëzuar
duke matur thellësinë dhe në baze të një llogaritje të përafërt vijnë në konkludim për sasinë e rrjedhjes
(shpesh përdorin tabela të parallogatirura). Gjithashtu shënimet rreth gjendjes se pikave mbahen lokalisht
dhe këto shënime në menyrë selective transferohen në zyrat qëndrore. Keto shenime nuk mbahen për të
gjitha pikat por në mënyrë selektive vetëm në pikat kyqe.
Sa i përket kontrolles së kualitetit të ujit në keto pika nuk jemi në dijeni për kontrolle te kualitetit
të ujit. Duke ditur se nga ky kanal bëhet edhe furnizimi i ujësjellesit atëhere masat të cilat operatorët i marrin
për kontrollin e kualitetit të ujit arrihen përmes ndaljes së ujit në rast të shiut apo turbullirave te tjera te cilat
depërtojnë në këto pjesë të kanalit. Në asnjë pikë të kanalit nuk kemi evidence të kontrollimit të kualitetit
të ujit në mënyrë të vazhdueshme, apo perodike. Analizat e vetme te ujit bëhen nga Institutet shetërore në
baza të rregullta.
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4.5 Definimi i SCADA sistemit per kanalin e Iber-Lepencit
Ti kthehemi edhe një here definimit të sistemit SCADA dhe detyrave dizajnuese. SCADA është
një system që operon me sinjale të koduara përmes kanaleve të komunikimit në mënyrë që të ofroj kontrollë
të paisjeve në distancë me një shkallë të kënaqshme të besushmerisë. Ky system i mbikqyrjes zakonisht
është i kombinuar me përvetsimin e të dhënave i cili përmes sinjaleve të koduara në kanalet e komunikimit
merr informata mbi statusin e paisjeve në distancë të cilat shënime i shfrytëzon për monitorim dhe ruajtje
të të dhënave.

4.5.1 Mënyra e tanishme e operimit
Momentalisht kanali operohet manualisht pa ndonjë metodë operimi. Për momentin kemi
komunikim shume të limituar ndërmjet operatorëve për shkak së nuk është kritike disponushmeria e sasise
së ujit. Po ashtu komunikimi ndërmjet operatorëve të stacionuar nëper pika të ndryshme dhe zyres qëndrore
në Shkabaj është shumë i limituar. KEK-u për momentin dikton orët e operimit të hidroelektranës në
Predvorices dhe ate në orët e shpenzimit maksimal të energjisë elektrike. Ekipet e operimit janë të
mobilizuara nëper stacione pompimi operojnë vetëm gjatë orëve të dites në sezonës së ujitjes.
Duke pasur parasysh të rritjes së kërkesës në të ardhmen dhe njëkohësitsh burimet e limituara ujore
vijme te konkludimi se implementimi i automatizimit në këtë kanal është e vetmja zgjidhje për shrytëzimin
racional të resurseve ujore. Me identifikimin dhe kategorizimin e shfrytezuesve të ujit, menagjmenti do të
këtë mundësi për dhënjen e prioriteteve. Por e tërë kjo nuk është e mundur pa pasjen e një pasqyre të saktë
dhe në kohë reale të resurseve. Nga kjo rrjedhe edhe mundësia e ujitjes dhe ate vetëm kur kërkesa egziston
dhe prioritetet udhehiqen nga zyra e menagjimit. Pra një system i këtille i jep mundësinë zyres qëndrore të
Ibër-Lepencit për marrjen e kontrollit të resurseve.
Një system SCADA perfshinë:
•

Senzorët, detektorët dhe aktuatorët të instaluar në paisje luajnë rolin e kontrolluesit të
komandave të dhëna

•

Paisjet e transmisionit dhe rrjeti i komunikimit në distancë

•

Softueri dhe hardueri mbikqyrës me interfejs njeri-makinë

•

Funksionet bazike të një sistemi SCADA janë:

•

Grumbullim dhe sistemim të të dhënave mbi gjendjen e sistemit në kohë reale

•

Njoftimi gabimeve (alarmet)

•

Urdhërat dhe instruksionet

•

Komunikimi i personelit mbrenda sistemit

Me kombinimin e këtyre funsioneve bazike arrihet monitorimi në distance, gjë e cila deri me tani
nuk është e perdorur në Ibër Lepenc. Të hyjme në zbërthim të këtij sistemi dhe të shohim ndërtimin e
mbrendshëm të tij.
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Sistemi SCADA perbëhet nga tri nënsisteme të cilat në një ndarje të vrazhde do të duket keshtu:
Niveli i lartë: një komunikim makinë njeri i shfaq të dhënat tek operatori, duke ia mundesuar atij
të udhëheq dhe komandoj me proceset dhe njëkohësisht ndodh edhe përvetesimi i të dhënave.
Niveli i mesem: RTU shëndrrojnë sinjalet e koduara numerike të marra nga gjendja në
fushë/plantacion (rastin tonë kanal) dhe duke e furnizuar me këto të dhëna nivelin e lartë.
Infrastruktura komunikative: e bën lidhjen ndërmjet nivelit të lartë, mesëm dhe të ulët. Ky
komunikim mund të realizohet përmes kablove optike, rrjeti egzistues telekomunikimi tokësor apo atij
GSM (radio komunikim).
Niveli i ulët: senzorët detektorët dhe aktuatorët.

Figura 62 Parimet e organizimit të SCADA në rastin e kanalit të Ibër Lepencit

Të dhënat mirren nga niveli i ulët ku burim i tyre janë senzorët dhe detektorët dhe ruhen në nivelin
e lartë dhe në bazë të tyre operatori njoftohet me gjendjen e kanalit dhe strukturave të kanal. Në rast të
nevojes për intervenim me anë të komandave nga niveli i larte përmes RTU dhe aktuatorëve operatori
ndërron gjendjen e kanalit apo strukturave në të.

4.6 Kërkesat e SCADA për secilën strukturë
4.6.1 Penda e Ujmanit
Paneli elektrik kontrollues duhet të instalohet në dhomën e kontrollit, në vend të përshtatshëm dhe
sipas standardeve. Të gjitha paisjet e nevojshme për SCADA duhet të vendosen brenda këtij paneli dhe,
furnizimi si dhe mbrojtja në rryma bëhet në këtë dhomë. Furnizimi i paisjeve në panel duhet të bëhet me
UPS për furnizim të pandërprerë dhe mbrojtje nga luhatjet e parametrave të rrymës elektrike.
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Paisjet Periferike RTU (Remote Terminal Unit)

Paisja periferike RTU në panelin kontrollues të SCADA-s do të bëj grumbullimin e të dhënave nga
senzorët ,të cilët na e mundësojnë monitorimin e pikave të cdo objekti. Në rastin tonë në këtë objekt do të
monitorohen:
•

Niveli i liqenit

•

Pozita e hapjes së portave

Matja e Nivelit

Kërkesë për realizimin e matjes së nivelit do të ishte instalimi i senzorëve të nivelit, të cilët do të
zënë vend në shtyllën egzistuese në Liqe. Duke ditur se thellësia e liqenit është afersisht 68 metra, atëherë
senzorë të besueshëm dhe adekuat duhet të përdoren për këtë aplikacion.
Matja e hapjes së portave

Nga vizita në këtë lokacion morrëm informatë se senzori për monitorimin e hapjes egziston dhe
është në gjendje funksionale, si i tillë mund edhe të përdoret në të ardhshmen. i vetmi ndryshim që duhet të
bëhet nësë vendoset që të përdoret, duhet që të lidhet në Panelin e ardhshëm të SCDADA për këtë lokacion.

4.6.2 Hidrocentrali/Penda i Ujmanit
Te ky lokacion duhet të vendoset panel që shërben për paisjet e SCADA-s. Furnizimi me rrymë do
të bëhet me burim të pandërprerë UPS i cili do të kyqet në qarqet egzistuese.

Paisjet Periferike RTU (Remote Terminal Unit)

Paisja periferike RTU e cila do të vendoset brenda SCADA panelit do të bëj grumbullimin e të
dhënave nga senzorët lokal në mënyrë që të kemi monitorim të parametrave të domosdoshëm nga ky
lokacion. Kjo është e mundur duke marrë shënime dhe të dhëna nga sistemi egzistues dhe pikat e mundshme
të cilat do të mund te monitorohen janë
•

Sasia e rrjedhjes së ujit

•

Shtypja

•

Fuqia momentale e prodhuar e rrymës në cdo turbinë

•

Shpejtësia e rrotullimit

•

Gjendja e ndërprersëve limitues, etj
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Një aneksë të këtij lokacioni është edhe penda e cila në një strukturë të ngjajshme do të i monitoroj
këto pika:
Hyrjet digjitale:
•

Prania e tensionit

•

Porta plotësisht e hapun (4 porta)

•

Porta plotësisht e mbyllur (4 porta)

•

Statusi i pompës hidraulike (4 porta)

•

Shtypja në pompat hidraulike (4 porta)

Hyrjet analoge:
•

Niveli i liqenit

•

Pozicioni i portës (4 porta)

4.6.3 Objektet ndarëse ON (e ngjajshme për të katër ON)
Objektiv kryesor i sistemit SCADA është sinjalizimi i gjendjes së struktures ridrejtuese të rrjedhjes
së ujit. Sipas kësaj kërkese këto pika duhen të paisen me instrumente/ senzora dhe komunikues në distancë
për marrjen e pikave të shënuara më poshtë:
Shënimet të cilat duhet të indikohen në panel (llampa kontrolluese):
•

ON/OFF LED drita kontrolluese:
o
o
o
o

•

Prezenca e tensionit
Porta e hapur
Porta e mbyllur
Shtypja e vajit në pompën hidraulike

Matësat
o
o
o
o

Niveli i ujit në hyrje (m)
Niveli i ujit në dalje (m)
Pozicioni hapjes së portës (%)
Llogaritjet e sasisë së rrjedhjes (m3/s)

Llogaritja e pozicionit të hapjes së portës (%) duhet të bëhet në PLC lokale.
Gjithashtu matja e pozicionit të hapjes dhe sasisë së ujit të rrjedhjes duhet të bëhet me sensor të
përshtatshëm për këtë aplikacion.
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4.7 Stacionet e pompimit për ujitje SPU (e ngjashme për dhjetë SPU)
Objektivi kryesor i sistemit SCADA është sinjalizimi i gjendjes të stacioneve të pompimit për ujitje.
Panel i veqantë dedikohet për cdo stacion pompimi në të cilin do ketë hapsirë të bollshme për RTU dhe
UPS.
Paisja periferike RTU do të mund ti i grumbulloj dhe transmetoj të dhënat e grumbulluara lokalisht
sipas shënimeve më poshtë:
•

Hyrje ON/OFF (digjitale):
o
o
o
o
o

•

Prani e mbitensionit
Prani e nëntensionit
Parametrat në brez të lejueshëm
Pompa punon
Pompa në alarm

Hyrje analoge:
o

Shtypja e ujit në dalje

4.8 Stacionet kryesore të pompimit
Objektiva kryesore e SCADA është sinjalizimi (monitorimi) i gjendjes së operimit të pompave
kryesore dhe transmetimi i komandave primare. Sygjerohet që instrumentacioni i SCADA-s në këto
stacione të mundësoj transmetimin e të dhënave:
•

Hyrje ON/OFF (digjitale):
o
o
o
o

•

Prani e mbitensionit
Prani e nëntensionit
Parametrat në brez të lejueshëm
Pompa punon

Hyrje analoge:
o

Shtypja e ujit në dalje

Këto janë kërkesat minimale për funksionimin e SCADA sistemit i cili në këtë hap është menduar
të jetë vetem monitories i gjendjes së sistemit. Me këtë rast ia vlen të përmendet se mundësia e zgjerimit
duhet të egzistoj në cdo panel SCADA ku në të ardhmen mund të shtohen pika digjitale apo analoge për
ndonjë parameter i cili do të mund të shtohej në të ardhmen, shembull:
•

Matja e turbullimës (turbiditetit)

•

Matja e shtypjes

•

Matja e niveleve
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•

Matja e tensionit

•

Matja dhe monitorimi të parametrave të ndyshëm në hidrocentral, etj

Gjithashtu, përveq monitorimit, përmes këtij sistemi mund të bëhet në mënyrë të ngjajshme edhe
kontrollimi i disa nga pikave siq janë kyqja në distancën e pompave/motorëve elektrik, hapja-mbyllja e
portave kontrolluese.
Kjo mund të realizohet përmes vendosjes së pikave kontrolluese apo daljeve digjitale/analoge në
secilën RTU.
Përjashtim në këtë rast do të bënin pikat e rëndësisë së lartë dhe pikat të cilat duhet të kontrollohen
lokalisht. Dihet se besushmëria e këtij sistemi është e mirë por jo edhe shumë e lartë që t'i i besohet
kontrollimi i hidrocentralit, apo portave me vitalitet të lartë.

4.9 Arkitektura e SCADA sistemit
Në diagramin e mëposhtëm është dhënë arkitektura e një sistemi SCADA i cili do ti korrespodonte
kërkesave të këtij sistemi. Duke mos patur shumë informata rreth infrastrukturës së tanishme të rrjetit të
komunikimit e kemi lënë të padefinuar. Si i tillë ka mundësi te ndryshme të komunikimit të cilat mund të
përdoren në cilen do formë (GSM, ADSL apo Fibra optik), ose si kombinim i tyre.

Figura 63 Arkitektura e SCADA sistemit

4.10 Kostoja e instalimit te sistemit
Në tabelën e mëposhtme do të mund të gjeni koston e instalimit të këtij sistemi të ndara për objekte,
dhe natyrën e punës/paisjeve të cilat duhet të instalohen ose riparohen.
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Objekti

Total(EURO)

Studimi i sitemit egzistues
Ekzekutimi i studimit te objekteve
Konfigurimi i SCADA paneleve
Zhvillimi i software-it per RTU
Mbikqyrja e zhvillimit te sistemit
Dokumentimi
TOTAL
Qendra kontrolluese
Serveri mbikqyres
Kabinetet elektrike SCADA
Mobilimi i qendres kontrolluese
TOTAL
Penda e Ujmanit
SCADA paneli
Rrjeti Elektrik
Senzor nivelit
TOTAL
Penda e Predvorices
SCADA paneli
Rrjeti Elektrik
Senzor nivelit/mbajtesat
Senzoret e turbullires
TOTAL
Hidrocentrali i Ujmanit
SCADA paneli
Rrjeti Elektrik
TOTAL
Objektet Ndarese (ON)
Riparimi i portave ndarese (x2)
Senzori i Nivelit/mbajtesve (x3)
Nderpreresit kufitar (x4)
Riparimi i indikatoreve te pozicionit te portave (x2)
Senzori i pozites se portes (x2)
SCADA paneli
Rrjeti Elektrik
Sistemi i nxemjes se pllakes transformatori (x2)
Sistemi i nxemjes se pllakes kabllimi
TOTAL
Total per (4xON)
Stacionet e pompimit kryesore SPK
Riparimi i portave hyrese (x3)
Senzor niveli
Transmiter i Shtypjes
SCADA paneli
Rrjeti Elektrik
TOTAL
Total per (3xSPK)
Stacionet e pompimit ujitjes SPU
Senzor niveli
Transmiter i Shtypjes
SCADA paneli
Rrjeti Elektrik
TOTAL
Total per (10xSPU)
Miremebajtja
Pjese rezerve
Mirembajtja dhe operimi per nje vit
TOTAL

TOTALI i PERGJITHSHEM
Tabela 3 Parallogaria e implemetimit të SCADA
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20648,00
20648,00
34414,00
20648,00
6883,00
103241,00
24778,00
4130,00
6883,00
35791,00
11701,00
6883,00
4818,00
23402,00
8948,00
4130,00
6883,00
4818,00
24779,00
11701,00
1377,00
13078,00
27531,00
10324,00
2202,00
2753
2202,00
11701,00
2753,00
3304,00
1101,00
63871,00
255484,00
24778,00
862,00
1377,00
11701,00
2065,00
40747,00
122241,00
862,00
1377,00
11701,00
2065,00
16005,00
160050,00
13766,00
68828,00
82594,00

798402,00

4.11 Përparesitë e operimit me kanal në mënyrë automatike me anë të
SCADA sistemit
Duke pasur parasysh se klientet kryesorë të Ibër Lepencit janë Termocentralet, industria dhe uji i
pijes për qytetare, kjo kategori çdo herë do të këtë prioritet. Por njëkohësisht ky ujë është i ripërdorshëm
atëherë vijmë të klientet e dytë apo sekondar me çrast kemi ujitjen e kulturave bujqësore. Me anë të
SCADA-s menagjmenti do ta këtë me të lehte të listoj prioritet e klienteve dhe plotësimin e nevojave të tyre
varesisht nga kërkesa dhe resurset. Po ashtu furnizimi me ujë industrial do të mund të bëhet në mënyrë
shume me racionale me crast do të këtë mundësi edhe të zgjerimit të klienteles dhe sipërfaqes së mbuluar
me ujitje. Në rast të ndryshimit të parametrave kualitativ të ujit (rasti i ndotjeve pas të reshurave apo në
raste tjera) përmes laboratorëve elektronik të cilët mendohet të jenë pjesë e SCADA sistemit do të mund
të bëhet identifikimi në kohë reale i këtyre problemeve dhe intervenimi në kohë të duhur pa pasur humbje
kohë dhe të resurseve. Mundësi të cilën SCADA ofron ku matja e sasisë së ujit bëhet në dalje të kaskadës
së eperme dhe hyrjes së kaskades së poshtme operatori është në gjendje të identifikoj edhe humbjet e
qëllimshme apo edhe ato të pa qëllimshme dhe intervenimi të bëhet aty për aty. Dihet së kjo perparësi e bën
këtë system të pazëvendësueshëm duke ditur se në mënyrën e deritashme të përdorimit humbjet e tilla ka
pas raste të jenë të pamundura të identifikohen shpejtë.
Monitorimi i kanalit në distancë i prezentuar nga figura më lartë do të këtë funksionet e shënuara
më poshtë:
•

Përvetësimin e të dhënave të kanalit

•

Krahasimi i shenimeve në nivel të lartë

•

Ruajtja e të dhënave

•

Alarmimi i operatorëve në detyrë apo në kujdestari në çdo moment (në baze të prioriteteve të
alarmit)

•

Njofimi me gjendjen dhe reagimi në distance (sanimi i gjendjes pa intervenim në fushë)

Me këto që u tha më lartë monitorimi në distancë ofron përparësite e këtij sistemi. Ja disa nga to:
•

Përmirësim të sigurise së operimit dhe hetim të menjëhershëm të incidenteve

•

Përmirësim të shërbimit të shpërndarjes së ujit drejt klientëve përmes një njohjeje më të mirë
të kushteve të punës dhe përmes një menaxhimi të shpejtë të ngjarjeve

•

Përfitime ekonomike në operim dhe mirëmbajtje:
o
o
o
o

Reduktim i orëve të punës dhe
Reduktim i shpenzimeve të udhëtimit nga ekipet e mirëmbajtjes përmes reduktimit të vizitave në
struktura
Reduktim i udhëzimeve të papërshtatshme të përdorimit (p.sh: zbrazja aksidentale e rrjetit të ujitjes,
derdhja ...)
Reduktim i shpenzimeve të mirëmbajtjes duke përmirësuar programin e mirëmbajtjes përmes
analizës së historisë së operimit për çdo artikull të pajisjeve
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5 REZULTATI (KOSTO ANALIZA), PERFUNDIMI

Tabela 4 Dallimin në personel pas implementimit të SCADA-s

Dihet se me automatizimin e procesit të udhëheqjes së kanalit të ujit industrial, ujit për ujitje dhe
atij te pijes shumë procese te cilat deri me tani janë kryer nga personi i pranishëm ne objekt. Në shumicën
e objekteve është dashur të ketë mbulushmeri 24 orë. Këto janë objektet e rendësisë së veqantë
(hidrocentrali), por në anën tjetër disa nga objektet ndarëse dhe ato të pompimit kanë pasur mudësi të
operohen vetëm gjatë ditës dhe të menaxhohen si të tilla. Ojekte të rendësisë më të ulët, cilat janë operuar
vetëm gjatë sezonës verore janë stacionet e pompimit te ujitjes.
Pas automatizimit të këtij procesi egziton mundësija e operimit automatik apo operimit në distancë
e disa nga këto objekte. Dihet se me anë të automatizimit dhe implemetimit te sistemit SCADA një nga
benefitet e saj është edhe kursimi i resurseve ujore dhe shpenzimi më i arsyeshëm i ujit, por në anën tjetër
në bazë të një kosto analize siperfaqsore të bërë, kemi ardh në përfundim se do te kemi kursim edhe ne fuqi
punëtore. Ne tabelën 4 është paraqitur vetëm dallimi ne fuqi punëtore pas implementimit te SCADA. Njësi
matëse e fuqisë punëtore në rastin tonë kemi perdorur FTE (full time equivalent 2080h/vit) apo normë e
plotë vjetore.
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Duke i pasur parasysh objektet e rëndesisë së lartë siq i kemi konsideruar Penden e Ujmanit,
Hidrocentralin dhe Penden e Predvorices, në këtë rast fuqia egzistuese punëtore do të jetë në vend të punës
por shtese do të jetë një ekipe prej dy teknikeve të cilët do të operojnë dhe mirëmbajnë SCADA sistemin
në këtë pjesë. Duke pas parasysh pozitën gjeografike të këtyre objekteve ateherë ky ekip do te mbuloj te tri
objektet.
Natyra e thjeshtë e operimeve të cilat bëhen në pikat e ardhshme, atëhere është parashikuar se
objektet e radhes siq jane objektet ndarëse, stacionet e pompimit dhe ato të ujitjes të jenë plotësisht
automatike. Me këtë rast fuqia punëtore do të mund të reduktohet vetem nga stafi i cili operon permanent
dhe jo nga ai i mirëmbajtjes. Kjo është arsyeja që në tabelën 4 janë paraqitur vetëm dallimet e jo gjendja
ezistuese në tërësi. Për dallim nga objektet më lartë në objektin qendror të Ibër Lepemcit në Prishtinë dhe
Shkabaj duhet te shohet stafi profesional me inxhinier të operimit dhe mirembajtjes. Trainimi i stafit
egzistues dhe atij shtesë është i pa evitueshëm. Ky process duhet te filloj qysh në fazën e implementimit të
SCADA sistemit. Trainimet e stafit dhe rifreskimi i trainimeve sugjerohet të perfillet nga kompania Iber
Lepenci në mënyrë që ky system te punoj dhe te jetë efikas.

5.1 Arsyeshmëria ekonomike
Sikurse të secili projekt edhe të SCADA duhet të evaluohet arsyeshmëria ekonomike në atë
mënyrë që të krahasohen çmimi dhe benefitet të cilat i kemi nga instalimi i këtij sistemi. Qëllimi ynë është
që të shqyrtojmë kriteret e evoluimit të një sistemi duke ditur se evoluimi do të ndërroj nga rasti në rast.
Në mënyrë që të bëhet një evoluim i përpiktë i arsyeshmërisë ekonomike të instalimit të këtij sistemi atëherë
duhet që të mblidhen të dhëna mbi koston dhe benefitet. Ky nuk është proces aspak i lehtë. Derisa koston
e instalimit, përkrahjes teknike dhe mirëmbajtjes mund të caktohet relativisht lehtë, benefitet janë ato të
cilat nuk mund të kuantifikohen dhe krahasohen me koston. Posa këto të bëhen si parametra të
krahasueshëm atëherë dallojmë arsyeshmërinë e instalimit të sistemit të tillë.

5.1.1 Shpenzimet e investimit
Të shohim edhe një herë në hollësi se cilat janë shpenzimet të cilat hyjnë në shpenzimet e investimit.
Në këtë kategori hyjnë shpenzimet e projektimit dhe inxhinieringut, shpenzimet e punëtorëve për instalim
dhe përkrahje teknike, shpenzimet e transportit, taksat e tatimet, si dhe shpezime të tjera të kësaj natyre.
Gjithashtu në këtë kategori hyjnë edhe shpenzimet shtesë të modifikimit të infrastrukturës ekzistuese siq
janë modifikimi i lokaleve dhe objekteve në mënyrë që t‘i përshtatën nevojave të sistemit, si dhe
modifikimet tjera të sistemeve kompjuterike dhe atyre elektrike.

5.1.2 Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe trajnimit
Janë këto shpenzime shtesë të një natyre tjetër nga shpenzimet e investimit, të cilat janë më të vogla
në sasi por gjithësesi ekzistojnë. Këto shpezime duhet të mirren në konsideratë gjatë analizës kosto-benefit
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dhe varen nga lloji i SCADA sistemit të zgjedhur. Sisteme të ndryshme marrin kohë të ndryshme për trajnim
të operatorit por edhe shpenzimet e mirëmbajtjes janë jo të njejta. Do të ishte në të mirë të
kompanisë/institucionit i cili e bën implementimin e këtij sistemi nëse identifikimi i personelit për
mirëmbajtje dhe operim të bëhet para se instalimi i sistemit të përfundoj dhe trajnimi i tyre të filloj në këtë
kohë. Lokacioni i trainimeve fillestare mund të zgjidhet në bazë të numrit të personelit i cili trainohet dhe
trainuesve. Me një fjalë duhet të shikohet nga perspektiva e shpenzimeve të udhëtimit dhe e qëndrimit të
personelit. Nëse më e arsyeshme është që trainuesit të udhëtojnë në lokacionin ku sistemi është i instaluar
apo të trainuarit, me këtë rast operatorët dhe personeli i mirëmbajtjes së sistemit, duhet të udhëtojnë në
lokacionin e trainuesve.
Derisa shpenzimet e investimit janë më të mëdha në fillim këto janë shpenzime të njëhershëm,
shpenzimet e mirëmbajtjes së sistemit me kohën shkojnë duke u rritur. Shumica e shpenzimeve të
mirëmbajtjes së SCADA sistemit do të ishte kalibrimi dhe riparimi i instrumenteve matëse, senzorëve dhe
aktuatorëve. Shumica e këtyre paisjeve kanë pjesë mekanike lëvizëse të cilat mund të vjetrohen dhe prishen,
të cilave u nevitet mirëmbajtje e mirëfillët për punë të besueshme. Në këtë kategori shpenzimesh hyjnë edhe
ndërrimi i sistemeve operative në sisteme kompjuterike më të reja e më të avansuara.

5.1.3 Shpenzimet e operimit
Si shpezime të operimit mirret koha të cilën operatori e shpenzon për opermin me SCADA sistemin
e instaluar. Varen nga madhësia e sistemit të instaluar dhe orari i operimit. Për sisteme vitale dhe sisteme
të mëdha zakonisht duhet të ketë operim 7/24. Edhe pse shpenzimet shtesë të letrës dhe raportimit
ekzistojnë, këto zakonisht hyjnë në shpezime të natyrës tjetër.

5.1.4 Benefitet- reduktimi i shpenzimeve të investimit
Deri këtu i trajtuam vetëm shpezimet të cilat nevoiten për implementim dhe operimin e SCADA
sistemit. Tani do të i shohim edhe benefitet dhe të mirat që i kemi nga ky sistem. Janë këto benefite të cilat
bëjnë reduktimin e shpenzimeve të procesit të prodhimit apo shërbimit, varësisht veprimtarisë së kompanisë
apo institucionit. Ka raste edhe kur benefite të tilla nuk ekzitojnë dhe implementimi i këtij sistemi është i
pashmangshëm, me një fjalë implementimi i SCADA është i domosdoshëm.
Për një analizë të mirëfillët të benefiteve duhet punë e palodhshme e një ekipi multidiciplonor dhe
një analizë e përpiktë e procesit.

5.1.5 Benefitet-reduktimi i shpenzimeve të procesit të operimit
Benefite që i kemi nga implementimi SCADA sistemit janë kryesisht të kësaj natyre. Siq edhe
cekëm më lart do të duhej një komision multidisciplinor duke perfshirë këtu teknik, operatorë, mirëmbajtës
etj. në mënyrë që të bëhet një analizë e mirëfilltë ku do të nxirreshin në mënyrë kuantitaive të gjitha dallimet
para dhe pas instalimit të SCADA sistemit. Në mungesë të SCADA sistemit në një proces ku pikat e matjes
e monitorimit do të ishin të shpërndara në lokacione me distancë fizike relativisht të madhe një nga
shpenzimet kryesore do të ishte udhëtimi i operatorëve nga një pikë në tjetrën për disa herë në ditë.
Grumbullimi i këtyre shënimeve, procesimi dhe pastaj dhënia e urdhërave kontrollues. Dhënia e këtyre
urdhërave kontrollues do të duhet prap angazhim i operatorëve të cilët duhet prap të udhëtojnë në secilën
pikë që të bëjnë rregullimin e këtyre parametrave të punës. Me këtë rast dallojmë një ndryshim bukur të
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madh të reduktimit të shpenzimeve në fuqi punëtore por edhe në amortizim të mjeteve nëse kemi parasysh
se distanca ndërmjet objekteve të mbikqyrura mund të jetë e madhe mbrenda procesit.

5.1.6 Benefitet-rritja e efikasitetit të procesit
Me anë të një shembulli do të mundohemi të tregojmë benefitet e rritjes së efikasitetit të procesit
më anë të implementimit të SCADA sistemit. Po që se do të paraqitet një defekt në proces të një sistemi i
cili ka të instaluar SCADA sistemin atëherë koha nga momenti i havarisë deri të alarmimi do të ishte
teorikisht i menjëhershëm. Por edhe koha deri sa të identifikohet problemi do të jetë e shkurtër, falë leximit
që mund ta bëjmë në monitorët e SCADA sistemit. Reagimi ndaj havarisë mund të bëhet direkt nga sistemi
nëse për këto lloj problemesh është paraparë rruga paralele e procesit. Në rast se ky problem do të ndodhte
në procese ku SCADA sistemi nuk është i implementuar atëherë do të duhej një kohë shumë më e gjatë për
alarmim, identifikim dhe reagim ndaj havarisë së paraqitur.

5.2 Përfundimet dhe kufizimet
Si përfundim i kësaj që u tha, posaqërisht në pjesën e definimit te sistemit dhe benefiteve vijmë në
përfundim se një implementim i një sistemi SCADA për kanalin e IBER LEPENCIT është jo vetem i
domosdoshëm por edhe i vonuar. Duke pas parasysh trended e konsumit te ujit, si atij te pijes dhe atij
industrial vijme në përfundim se menaxhimi i ujrave në mënyre të kompjuteriazuar përmes ketij sistemi
është imperative kohe. Kjo mundëson operatorin që te drejtoj sasinë e ujit në drejtim të deshiruar me humbje
minimale. Nga përvoja dhe intervistimet e punonjësve kuptohet se sasi të mëdha te ujit janë humbur apo
drejtuar në vija te panevojshme si shkak i inercionit te sistemit ekzistues dhe komunikimit me telefon si
mjet i vetëm informimi. Gjithashtu grumbullimi i shënimeve mbi sasine e furnizuar me ujë për secilin
shfytezues mund të bëhet në menyre shumë më të sofistikuar. Me anë të nxerrjes së raporteve nga SCADA
mund të bëhen analiza të thukta mbi shfrytëzimin e ujit (aspect kualitativ dhe kuantitativ).
Duke pas parasysh furnizimin me ujë në territorin e Kosovës dhe sfidat nëpër të cilat janë duke
kaluar disa pjesë te Kosoves në sezonin e thatë të verës do të duhej që te hiqet pluhuri nga pjesa e dytë e
Kanalit Ibër –Lepenc, në pjesën e Lepencit. Nese një gjë e tillë do të fillohej do të duhej që paralelisht me
të, të mendohet për menagjimin e tij përmes sitemit SCADA.
Duke ditur gjithashtu se në formen konvencionale të menaxhimit kualiteti i ujit është kontrolluar
shumë pak, për mos të thënë aspak. Me anë të menaxhimit përmes SCADA sistemit ka mundesi të
installohen pika të laboratoreve elektronike në mënyrë që kualiteti i ujit të kontrollohet në pika të posaqme
dhe strategjike. Derisa turbullira apo turbiditeti i ujrave të rrjedhshëm mund të bëhet relativisht lehtë (flitet
për pjesë të laboratorit elektronik), parametrat tjerë maten por kërkon paisje pak me të shtrejta. Mostrimi
dhe dozimi në rastin e ujrave të rrjedhshëm me rrjedhje jokonstantë është me i ndërlikuar. (pH, TDS etj).
Eshtë e vërtetë se ky është një sistem i kushtueshëm dhe në rastin e Iber Lepecit me gjasë investimi
mundësohet nga kredia e dhënë nga Banka Botërore. Kthimi i investimit nuk është llogaritur në këtë punim.
Një sfide tjetër që ia vlen të përmendet në këtë nivel është pozita gjeo-politike e një pjesë te pikave
të kanalit Ibër-Lepenc. Këto gjinden në Veri dhe infrastruktura për lehtësimin e SCADA do të duhej te
shtrihet në një territor relativisht të kontrollueshëm nga autoritet shtetërore. Kemi shpresë të madhe që këto
vështërsi të tejkalohen deri në momentin e fillimit te implementimit përfundimtar.
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Shtojcë:
Intervistat dhe kontaktet e stafit të Kompanisë Hidroekonomike Ibër-Lepenc
Kontakti i parë me përfaqsues të stafit teknik dhe menaxhues ishte në fillim te vitit 2014. Ishte
interesimi i tyre përmes ish kolegeve te Fakultetit Elektroteknik në Prishtinë për një vizitë në Kampin
Bondstill. Arsyeja e vizitës ishte njoftimi me sistemin SCADA për menaxhimin e ujit të pijes dhe
distribuimit të energjisë elektrike. Duke pasur parasysh përvojën time rreth këtij sistemi, pasi që isha pjesë
e stafit implementues qysh në vitin 2001, atëherë mua me u besua të udheheq turnenë në kamp.
Kjo ishte një gërshetim përvojash shumë i frytshëm pasiqë aty u panë ngjajshmeritë e sistemeve dhe
mundësia e implementimit të një sistemi të tillë në kanalin e Ibër Lepencit.
Ballafaqimi i dytë me anetarët e kompanisë Ibër Lepenc, ishte ftesa e tyre që më është berë për
konsultime rreth përpunimit te draftit final të kërkesës për kredi në Bankën Boterore për implementimin e
sistemit SCADA në kanalin e Ibër Lepencit. Kontaktet tona ishin te rregullta dhe vazhduan deri në fazat e
ardhshme të shqyrtimit te kerkesave te ardhura nga Banka Boterore për skjarime te radhes. Vizitat dhe
ndima e tyre për identifikimin e cdo pike te kanalit u bene në kete faze, ku pjesë e ekipi hulumtues isha
edhe unë.
Për momentin procedura ka arritur në fazën e përzgjedhjes se kompanive për implementim të
SCADA sistemit. Këto janë procedura të ngadalshme administrative duke ditur kompleksitetin e një sistemi
te tillë me shumë faktorë kyq.

Për shkak të shtrirjes kohore të këtyre takimeve, nuk ka qenë e mundur mbajtja e procesverbalit
dhe shënimeve të hollësishme reth takimeve.
Kontaktet e stafit menaxhues-teknik me të cilet kam bashkpunuar:
1. Shahadije Murati Rexha – Inxh. elektrike
2. Ernest Kerqeli - Menaxher NJ.A.U dhe gjenerimi
3. Vigan Syla - Kordinator njësisë zbatuse të projekteve
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