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1. Reţeaua hidrografică 
 

Prin unităţi hidrografice se vor înţelege cursurile permanente şi 
temporare de apă, lacurile naturale sau artificiale, mlaştinile. 

O rețea hidrografică este constituită din totalitatea unităţilor hi-
drografice. 

Bazinul hidrografic al unui curs de apă este teritoriul de pe cu-
prinsul căruia se alimentează cursul de apă respectiv. Bazinul hidrogra-
fic este: 

- de suprafaţă, incluzând mărimea teritoriului care determină 
alimentarea cursului de apă, rezultând din precipitaţii, 

- subterane, care provin din apele subterane care ajung în albia 
aceluiaşi curs de apă. 
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2. Debite caracteristice 
 
 Hidrograful este dependenţa cronologică a debitului. 
 Curba de durată se obţine ordonând în ordine descrescătoare 
valorile debitului şi reprezentându-le în funcţie de timp.  

Prin durata "t" a debitului curent "Q" se înţelege timpul cumulat 
în care este înregistrată cel puţin valoarea "Q" a debitului respectiv. 
 În figura 1 este reprezentat hidrograful – curba a – şi curba de 
durată – curba b – pentru un râu. 
 

 
 

Fig. 1  Curbele caracteristice de debit ale unui curs de apă 
 
 Pe baza hidrografului, de asemenea, se defineşte excesul de 
apă, prin volumul Vex, respectiv deficitul de apă, prin volumul Vdef , con-
form figurii 2, în raport cu volumul de apă care asigură în toată perioada 
debitul mediu, Qmed.  

Volumul în exces este definit de : 
 

( ) ⋅=
t

0
medex dtQ - Q(t)V , 

 
(1) 

 
iar volumul de deficit va fi definit de: 
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( ) ⋅−=
t

0
meddef dtQ(t)Q V , 

 
(2) 

 
cu 
 

 ⋅⋅=
t

0
med dtQ(t)Q

T
1 . 

 
(3) 

 

 

Fig. 2  Excesul, respectiv deficitul de apă 
 
 

3. Compensarea 
 
 Având în vedere fluctuaţia în timp a debitului afluent, se impune 
echilibrarea ei, prin acumulare, independent de valoarea debitului aflu-
ent. Acest lucru se realizează prin procedura de regularizare a debite-
lor, prin compensare. 
 Calculele privind compensarea au la bază curba integrală a de-
bitelor, care reprezintă dependenţa volumelor afluente de apă în lacul 
de acumulare în timp: 
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 ⋅=
T

0
afl dtQ(t)V . 

 
(4) 

 
 În figura 3 este reprezentată curba integrală a debitelor. 
 

 
 

Fig. 3  Curba integrală a debitelor 
 
 Curbei integrale i se asociază o scară radială a debitelor astfel: 
în curba integrală a debitelor, se va roti axa timpului cu unghiul 
 







=

T
Varctgα 0

0
   ,  

(5) 

 
cu V0 = max(Vafl), obţinându-se imaginea din figura 4 (curba a). 
 Având trasată curba integrală în coordonate oblice şi cunos-
când volumul util al lacului (Vu = 973,6 m3, în cazul nostru), se transla-
tează curba a cu valoarea volumului util, obţinând-se curba b din figura 
4. Rezultă astfel limitele exploatării lacului, între nivelul maxim – curba 
a – şi nivelul minim – curba b. 
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Fig. 4  Curba integrală rotită 
 
 Coeficientul de volum al acumulării, care defineşte caracterul 
acumulării, este dat de raportul dintre volumul util al lacului de acumula-
re şi volumul scurs într-o perioadă de timp : 
 

0.1786
5452,335

973,6
V
Vβ

0

u ===     
(6) 

 
 Se observă că, pentru exemplul dat, hidrocentrala în discuţie 
prezintă un coeficient de volum mai mare decât cel corespunzător com-
pensării anuale (β = 0,05 … 0,15), dar mai mic decât cel corespunzător 
compensării multianuale (β = 0,35 … 0,7). 

Pentru cazul analizat, se recomandă o compensare pe un nu-
măr mic de ani: 2 … 3. 
 

4. Compensarea dispecer 
 
 Regimul hidrologic al unui curs de apă este dificil de estimat.  

 
Ca urmare, se pot întocmi planuri de exploatare a unei centrale 

hidroelectrice doar pe baza debitelor medii şi prin aproximarea abateri-
lor probabile faţă de acestea. 
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 Compensarea dispecer este o metodă de a controla ritmul for-
mării şi valorificării volumului util de apă dintr-un lac de acumulare faţă 
de variaţia reală a debitului afluent, prin modificarea periodică a volu-
melor restante în lac, în raport cu variaţia acestora pe o perioadă de 
timp aleasă. 
 Pentru exemplificare, şi ţinând cont de valoarea coeficientului 
de volum, β = 0,1786, se va considera perioada analizată tcomp = 1 an, 
pe perioada căruia volumele de apă din lac au evoluat de la valoarea 
VA la valoarea VB , conform figurii 5. 
 Se cere să se analizeze modul de consum al apei din lac pen-
tru perioada tcomp. 
 La începutul perioadei, volumul de apă din lac este VD - con-
form figurii 5. Deoarece nu se cunoaşte modul în care se vor acumula 
volumele de apă, se începe exploatarea apei din lac cu un debit definit 
de direcţia definită de volumele VD – VB . Se constată că, după perioa-
da de timp t1 , anul curent a fost mai bogat în precipitaţii decât anul de 
referinţă, astfel că în lac se află un volum de apă mai mare cu ΔV1 .Ca 
urmare, pentru următoarea perioadă trebuie să se consume un debit 
suplimentar : 
 

1comp

1
1 tt

ΔVΔQ
−

=   , 

 
exploatarea trebuind să se facă după direcţia definită de volumul VB + 
ΔV1 .După trecerea intervalului de timp t2, se constată că surplusul de 
apă din lac este ΔV2. Pentru perioada următoare, sporul de debit care 
trebuie consumat va fi : 
 

21comp

2
2 ttt

ΔVΔQ
−−

=   , 

 
exploatarea trebuind să se facă după direcţia definită de volumul VB + 
ΔV1 + ΔV2 .După trecerea intervalului de timp t3 , se constată că sur-
plusul de apă din lac este ΔV3 . Pentru perioada următoare, sporul de 
debit care trebuie consumat va fi : 
 

321comp

2
3 tttt

ΔVΔQ
−−−

=   , 
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Fig. 5  Principiul compensării dispecer 
 
 
exploatarea făcându-se după direcţia definită de volumul  
 

VB + ΔV1 + ΔV2 + ΔV3 = VE . 
 

 
5. Concluzii 

 
 ■ În lucrare se prezintă o modalitate de a exploata resursa 
energetică a unui lac ce deserveşte o hidrocentrală, astfel încât volumul 
de apă disponibil să fie utilizat în mod eficient. 
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