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1 Introducere 

Problemele de calitate a energiei electrice, importante pentru funcționarea sistemelor 

energetice în ansamblu, au căpătat în ultimii ani o actualitate și o importanță deosebită mai ales 

din cauza apariției unor consumatori din ce în ce mai sensibili la perturbații. 

Această situație a făcut ca în etapa actuală să existe o preocupare permanentă pentru 

calitatea energiei electrice, planificarea, monitorizarea, standardizarea emisiilor perturbatoare 

și stabilirea nivelurilor de compatibilitate atât pe plan internațional, european cât și la nivel 

național. 

Subiectul propus în această teză răspunde preocupărilor din prezent referitoare la 

calitatea energiei electrice furnizate și identificarea zonelor de abatere a parametrilor de 

fiabilitate raportați la protecția sistemelor prin relee.  

 

2 Obiectivele tezei 

 Obiectivele acestei teze au apărut din necesitatea reală a unei mai bune  cunoașteri a 

zonelor de impact asupra indicatorilor calității energiei electrice, având în vedere că sistemele 

electroenergetice actuale devin din ce în ce mai încărcate și sensibile din cauza creșterii 

alimentării cu energie atât pe partea consumatorilor industriali cât și a celor rezidențiali.  

 Prin realizarea unui studiu simulativ, obiectivul principal al acestei teze îl reprezintă 

obținerea unor noi seturi de informații privind indicatorii de calitate a energiei electrice raportați 

la funcționalitatea în sistemele electroenergetice a protecțiilor prin relee. Pornind de la bazele 

teoretice și reglementările actuale din domeniul energetic, lucrarea este orientată pe studiul  

influențelor releelor de protecție asupra și dinspre sistemul energetic din punct de vedere al 

calității energiei electrice furnizate către utilizatori.  

 În baza studiului simulativ realizat, pe lângă identificarea comportamentului releelor de 

protecție asupra calității energiei electrice, prezenta lucrare își propune să identifice și zonele 

ce necesită modificări legislative asupra reglementărilor și normativelor aflate în vigoare în 

domeniul energetic.  

 

3 Importanța și actualitatea subiectului 

Tendința actuală de dezvoltare a rețelelor electrice inteligente, implementarea largă a 

surselor de generare distribuită și a surselor regenerabile de energie precum și exigențele 

specifice pieței de energie electrică au determinat creșterea preocupărilor privind calitatea 

energiei electrice furnizată utilizatorilor finali. Caracterul variabil al energiei generată de 

sursele regenerabile, posibilitatea participării utilizatorilor la piața de energie electrică în 

calitate de utilizator activ (producător și utilizator), posibilitatea funcționării insularizate a 

microreţelor inteligente, creșterea substanțială a echipamentelor controlate electronic, pot 

determina variații mari ale fluxurilor de putere în rețelele electrice de transport și de distribuție 

precum și propagarea, în rețelele electrice, a unor importante perturbații electromagnetice cu 

efecte negative asupra indicatorilor de calitate a energiei electrice. 

Asigurarea nivelului de calitate a energiei electrice la utilizatorii finali depinde atât de 

acțiuni ale furnizorului de energie cât şi ale utilizatorilor activi. Principala măsură care trebuie 

adoptată pentru menținerea calității energiei electrice în rețea constă în stabilirea nivelului 

alocat de perturbații pentru fiecare utilizator astfel ca la nivelul rețelei să se asigure nivelul de 

calitate impus prin normative. 
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4 Structura tezei 

 Analizând și studiind mai mult de 80 lucrări bibliografice, științifice din domeniul 

energetic, această teză este structurată în 5 capitole ce conțin informații consistente și de 

actualitate, prezentate în aproximativ 200 de pagini. Capitolele tezei sunt structurate după cum 

urmează: 

⎯ Capitolul 1 reprezintă o introducere în studiul realizat prin prezentarea obiectivelor și 

structurii tezei, punctând importanța și actualitatea subiectului studiat; 

⎯ Capitolul 2 se concentrează pe trasarea noțiunilor teoretice de bază privind releele de 

protecție și rolul acestora în sistemele energetice. În plus, sunt trasate cerințele impuse 

protecțiilor prin relee cu precizarea tipurilor de protecție în funcție de rolul în sistem sau 

în funcție de mărimea controlată. În acest capitol sunt clasificate și tipurile de relee 

existente, punctând diferențele tehnice de la o generație la alta; 

⎯ Capitolul 3  prezintă aspectele teoretice generale privind calitatea energiei electrice,  

standardele și reglementările în vigoare, cu evidențierea componentelor primare și 

secundare ale calității energiei electrice. În acest capitol sunt prezentate și noțiunile 

teoretice referitoare la indicatorii necesari pentru evaluarea calității serviciului de 

alimentare cu energie electrică și impactul perturbărilor de sistem asupra releelor de 

protecție. În acest capitol sunt prezentate și informații referitoare la normativele 

generale în vigoare privind calitatea energiei electrice cu identificarea reglementărilor 

referitoare la compensațiile oferite pentru nerespectarea indicatorilor de performanță în 

alimentarea cu energie electrică. În partea finală a capitolului sunt introduse și 

prezentate noțiunile de bază referitoare la daunele asociate abaterilor de la indicatorii de 

calitate ai energiei electrice. 

⎯ Capitolul 4 introduce noțiunile teoretice de bază referitoare la probabilități și statistică 

aplicată, noțiuni ce au fost utilizate în studiul aplicativ al acestei teze. Sunt prezentate 

în acest capitol și metodele statistice de probabilitate și corelații.  

⎯ Capitolul 5 reprezintă partea de aplicație a tezei în care s-a realizat o analiza statistică 

și tehnico-economică a influenței releelor de protecție asupra calității energiei electrice. 

Acest studiu își propune să identifice modul de funcționalitate al diferitelor tipuri de 

protecție în sistemele energetice din punct de vedere al parametrilor de calitate ai 

energiei electrice. Capitolul final este orientat spre stabilirea concluziilor și 

perspectivelor, precum și spre sublinierea tuturor aspectelor originale ale acestei teze.  

 

Partea teoretică a tezei de doctorat, cuprinsă în primele 4 capitole, se concentrează pe 

prezentarea noțiunilor de bază privind calitate energiei electrice în raport cu impactul în 

funcționalitatea releelor de protecție în sistemele electroenergetice, cu orientare în prezentarea 

noțiunilor utilizate în realizarea studiului aplicativ prezentat în capitolul 5.  Această partea a 

fost redactată studiind și analizând un volum de peste 80 articole și lucrări bibliografice, 

realizându-se un studiu comparativ al informațiilor existente  și publicate în domeniul energetic, 

cu scopul de a prezenta teoria într-o formă de actualitate și raportată la subiectul tezei.  

 

5 Studiul simulativ 

În cadrul capitolului 5 sunt prezentate rezultatele obținute și metodele utilizate pe cale 

simulativă pentru evaluarea comportamentului releelor de protecție de tip clasic și numerice în 

raport cu indicatorii de calitate a energiei electrice. Studiul aplicativ are ca principal scop 

identificarea influențelor releelor de protecție asupra și dinspre rețelele electrice de distribuție, 

influențe raportate la nivelul calității energiei electrice.  

 Studiul simulativ a fost realizat pornind de la o schemă electrică de distribuție reală ce 

a fost transpusă și implementată sub formă de algoritm de calcul pentru evaluarea unui set de 

parametrii de fiabilitate (timpul și numărul de întreruperi, puterea și energia nefurnizate) 
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raportați la două scenarii (relee de protecție de tip numerice și relee de protecție clasice). Studiul 

realizat cuprinde următoarele etape: 

⎯ Etapa 1: Stabilirea parametrilor studiați și identificarea caracteristicilor tehnice → 

etapă prezentată în capitolul 5.2. În acestă etapă sunt identificați parametrii studiați 

începând de la indicatorii de fiabilitate până la caracteristicile releelor studiate (relee 

numerice și relee clasice) și structura sistemului de distribuție utilizat; 

⎯ Etapa 2: Analiza statistică a indicatorilor secundari de calitate a energiei electrice → 

etapă prezentată în capitolul 5.3. În această etapă sunt prezentate rezultatele simulărilor 

realizate pe rețeaua test implementată cu algoritm de funcționare și metodă 

probabilistică de calcul (metoda Monte Carlo) pe cele două scenarii studiate (relee 

digitale și relee numerice); 

⎯ Etapa 3: Evaluarea distribuțiilor de probabilitate ale indicatorilor de calitate, timp de 

întrerupere și număr de întreruperi pentru rețeaua test de distribuție → etapă prezentată 

în capitolul 5.4. În această etapă sunt prezentate rezultatele obținute pe rețeaua test 

pentru curbele de distribuție probabilistice și corelații între scenariile studiate; 

⎯ Etapa 4: Metoda de confirmare a rezultatelor obținute (simulat – real) → etapă 

prezentată în capitolul 5.5. În această etapă au fost determinate erorile de tip MSE, 

RMSE și MAPE pentru rezultatele simulate comparativ cu o situație reală; 

⎯ Etapa 5: Analiza prognozei tehnico-economice a timpilor de întrerupere pentru rețeaua 

test studiată → etapă prezentată în capitolul 5.6.  

⎯ Etapa 6: Propunerea unei formule de calcul pentru recompensarea utilizatorilor → 

etapă prezentată în capitolul 5.7.  
 

6 Concluzii 

C1 – Concluzii generale 

⎯ A fost implementat cu succes un algoritm matematic realizat în programul MATLAB 

care să simuleze regimul de funcționare real al sistemelor de medie tensiune având în 

componență activă atât echipamentele de comutație cât și de protecție prin relee; 

⎯ Algoritmul realizat pentru simularea rețelelor electrice a fost implementat având ca 

metodă probabilistică de apariție a defectelor în sistem, metoda Monte Carlo; 

⎯ În algoritmul de simulare a fost implementată ca rețea test, schema monofilară a rețelei 

electrice a UPB cu identificarea caracteristicilor de calitate (probabilitatea de conectare 

și probabilitatea de selectivitate a întreruptorului) pentru releele de protecție utilizând 

datele comparative obținute atât din simulările realizate pe rețeaua test în programul 

ETAP cât și din manualele de utilizare ale releelor de protecție de la mai mulți 

producători.  Au fost trasate astfel 2 scenarii de studiu (Scenariul 1 având în componență 

relee numerice și Scenariul 2 având în componență relee clasice); 

⎯ Rezultatele obținute pe rețeaua test implementată în algoritmul de simulare au fost 

comparate cu valorile analitice ale indicatorilor de fiabilitate, demers ce a scos în 

evidență faptul că metoda Monte Carlo aplicată datelor se încadrează în intervalul de 

încredere de 95% față de datele obținute din cadrul sistemului fizic. 

⎯ Din graficele curbelor de probabilitate corelate între scenarii se poate observa că releele 

numerice prezintă o selectivitate mai bună și o durată de răspuns mai mică în comparație 

cu releele clasice; 

⎯ Compararea rezultatelor simulate cu datele obținute din sistemul fizic (situația reală 

înregistrată în 3xSDEE diferite, scheme electrice asemănătoare cu rețeaua test) confirmă 

corectitudinea studiului realizat și identifică o creștere de 15% a duratei de întrerupere 

pentru releele de generație mai veche (Scenariul 2, relee clasice) în comparație cu releele 

moderne, relee numerice (Scenariul 1). Se poate concluziona că sistemele având în 
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componență relee de generație mai veche aduc anual costuri suplimentare prin perioada 

mai mare de întrerupere cu 15% mai mult față de releele de generație mai nouă. 

 

C2 – Contribuții originale 

⎯ Algoritmul realizat pentru simularea rețelelor de distribuție poate fi utilizat pentru orice 

schema monofilară prin stratificarea liniilor și a nodurilor și prin extragerea matricelor 

de incidență și implementarea în algoritm; 

⎯ A fost realizat un studiu complex referitor la influența calității energiei electrice asupra 

și dinspre partea de protecții prin relee, comparând 2 generații diferite de relee de 

protecție; 

⎯ Ținând seama de rezultatele obținute în studiul realizat, a fost propusă o formulă pentru 

recompensarea utilizatorilor ce au în componența sistemelor interne relee de generație 

noua. 

 

C3 – Perspective de dezvoltare ulterioară 

⎯ Algoritmul ce poate fi îmbunătățit prin utilizarea algoritmilor de inteligenta artificiala 

in vederea reducerii timpilor de analiza precum si a erorilor ce pot apărea in urma 

analizei numerice;  

⎯ Publicarea unor articole in literatură de specialitate din Romania care sa popularizeze 

necesitatea integrării ultimelor generații de protecții si de sisteme tip SCADA; 

⎯ Baza implementării formulei de calcul a penalităților cu susținerea retehnologizării 

stațiilor pe partea de protecții; 

⎯ Continuarea rafinării algoritmului de analiza statistică bazați pe date reale din sistem; 

⎯ Propunerea de implementare la nivelul reglementatorului de energie electrică a 

schemelor de bonificație / penalizare pentru neîncadrarea în limitele standard a calității 

tensiuni energiei electrice pentru distribuitorii de energie electrică din România; 

⎯ Identificarea unui mecanism de repartizare judicioasa a costului de implementare a 

noilor Tehnologii din domeniul protecțiilor si a controlului activ in vederea optimizării 

costurilor ridicate de posibile penalizări asociate distribuitorului precum și reducerea 

consistentă a timpilor de întrerupere a alimentării cu energie electrică a utilizatorilor. 
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