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Rezumat. Cre terea puterii instalate în sursele regenerabile de energie a dus la 
realizarea unei strânse leg turi între condi iile meteorologice i produc ia de energie. 
Acesta este principalul motiv pentru care a devenit interesant  problema influen ei 
factorilor de mediu asupra exploat rii re elelor electrice. Curentul limit  termic al 
conductoarelor este calculat pentru anumite condi ii atmosferice predefinite, inându-se 
cont de temperatura maxim  admisibil  sau de s geat  maxim  a liniei electrice. Dac  
limita termic  se calculeaz  în func ie de condi iile atmosferice reale, va rezulta un 
curent limit  termic variabil, mai mare sau, în unele cazuri, mai mic, fa  de cel calculat 
pentru condi iile atmosferice predefinite. Sursele de energie care solicit  în mod special 
re elele electrice, fiind caracterizate de o varia ie mare a puterii în intervale scurte de 
timp, sunt centralele electrice eoliene. Din acest motiv, subiectul principal al  acestui 
studiu este modul în care viteza vântului modific  sarcina admisibil  a re elelor 
electrice. Pe lâng  viteza vântului, în acest studiu au mai fost lua i în considerare i al i 
factori precum sec iunea conductoarelor, natura suprafe ei conductoarelor, direc ia 
vântului i temperatura mediului ambiant.Prognoza vitezei vântului este necesar  pentru 
a realiza o prognoz  a produc iei de energie. În mod similar, aceasta poate fi utilizat  i 
pentru a realiza o prognoz  a curentului admisibil al liniilor electrice. Adaptarea puterii 
centralei eoliene se face prin reducerea puterii produse în func ie de restric iile impuse 
de re ea. În prezent, pe baza acestei idei, au fost monta i senzori de temperatur  pe liniile 
de înalt  tensiune pentru ca acestea s  poat  fi monitorizate în timp real. Monitorizând 
temperatura liniilor electrice i realizând prognoze ale vitezei vântului precise, centralele 
eoliene pot fi dispecerizate astfel încât, chiar dac  puterea instalat  dep e te puterea 
admisibil  pe linie, re eaua electric  poate fi exploatat  în condi ii de siguran .  
Cuvinte cheie: admisibil, limit , temperatur , vânt, prognoz . 

INTODUCERE 

Având în vedere faptul c  re elele electrice nu au un ritm de dezvoltare la fel 
de rapid ca cel al surselor regenerabile de energie, acestea trebuiesc de multe ori 
exploatate la limit . În general apar probleme din cauza concentr rii surselor de 
energie într-o zon  restrâns  în care exist  condi ii meteorologice favorabile. Se 
ajunge astfel la supraînc rcarea unor linii elecrice. Variantele de rezolvare pentru 
aceast  problem  sunt: construirea de noi linii electrice, reconductorarea celor 
existente sau monitorizarea mai atent  a liniilor existente pentru a le putea exploata 
la limit . Construirea de noi linii în prezent este un proces foarte complicat i foarte 
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costisitor, reconductorarea este de asemenea un proces costisitor i presupune 
scoaterea liniilor de sub tensiune pentru o anumit  perioad , iar studiile privind 
varia ia curentului admisibil în func ie de condi iile atmosferice nu sunt înc  atât de 
avansate încât s  existe o metodologie de punere în practic . Deseori se ajunge la 
limitarea puterii ce poate fi instalat  într-o anumit  zon  sau se impun lucr ri 
pentru înt rirea re elei. 

Limita tehnic  a unei linii electrice aeriene este dat  de temperatura admisibil  
a conductoarelor. Cre terea temperaturii conductorului duce la modificarea 
propriet ilor fizice ale acestuia i la cre terea s ge ii. Dep irea limitei termice 
poate duce la mic orarea distan elor de izola ie i astfel exist  posibilitatea apari iei 
scurtcircuitelor. La baza determin rii curentului admisibil al conductoarelor st  
ecua ia de bilan  termic.  

1. ECUA IA DE BILAN  TERMIC 

Cunoscându-se temperaturile maxime admisibile pentru toate tipurile de 
conductoare, prin examinarea teoretic  a procesului fizic de înc lzire i r cire a 
acestora, pot fi deduse rela iile dintre curent i temperatur . Cu ajutorul acestor 
rela ii poate fi determinat curentul admisibil pentru o sec iune a conductorului în 
func ie de temperatura mediului înconjur tor.  

Bilan ul energetic dintre cantitatea de c ldur  ce rezult  în elementul de re ea 
parcurs de curent i cantitatea de c ldur  acumulat  în conductor i cea care se 
degaj  în mediul exterior, în unitatea de timp i pe unitatea de lungime, este dat de 
rela ia general : 

   (1)[3] 

în care: 
W1t – pierderile de energie transformate în c ldur  prin efect Joule-Lenz în 

conductoare; 
W2 – cantitatea de c ldur  înmagazinat  în conductor; 
W3 – cantitatea de c ldur  transmis  în mediul exterior prin convec ie; 
W4 – cantitatea de c ldur  transmis  în mediul exterior prin radia ie; 
W5 – cantitatea de caldur  transmis  prin conductibilitate în lungul 

conductorului i transversal pe acesta, c tre p r ile mai reci. 
Pentru analiza calitativ  a fenomenelor se poate neglija cantitatea de c ldur  

transmis  prin conductibilitate ( W5=0 ), considerând în acela i timp c  valoarea 
rezisten ei conductorului nu se modific  datorit  înc lzirii. În aceste condi ii, 
cantitatea de energie degajat  de conductor r mâne constant . De i cantitatea total  
de energie degajat  în conductor în unitatea de timp este constant , reparti ia 
acesteia între energia acumulat  în conductor i cea cedat  mediului exterior se 
modific  în timpul procesului de înc lzire astfel: 

 În primele momente, cea mai mare parte a c ldurii degajate este acumulat  
în conductor, a c rui temperatur  cre te aproape liniar; 
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 Treptat, conductorul înc lzindu-se, cre te cantitatea de c ldur  cedat  
mediului exterior, astfel încât temperatura conductorului cre te neliniar, mai încet 
decât în prima etap ; 

 Dup  un anumit interval de timp, care depinde de condi iile de r cire i de 
materialul conductorului, întreaga cantitate de c ldur  este cedat  mediului 
exterior, stabilindu-se un echilibru termic i atingându-se temperatura de regim 
permanent a conductorului max. 

În aceste condi ii ecua ia de bilan  energetic devine: 

 W1t = W3 + W4 (2) 

Dac  se consider  c  schimbul de c ldur  cu mediul exterior se face prin 
suprafa a lateral  a conductorului i se expliciteaz  ecua ia bilan ului termic (2) în 
func ie de materialul, dimensiunile geometrice i de condi iile de r cire ale 
conductorului, se poate scrie c :  

  (3)[3] 

în care: 
RI2dt este  energia electric  pierdut  (prin efectul Joule-Lenz) ca urmare a 

trecerii curentului prin conductor în intervalul de timp dt; 
c Vd  este c ldura înmagazinat  în conductor pentru o varia ie d  a 

temperaturii; 
S dt este c ldura transmis  mediului exterior prin radia ie i convec ie în 

intervalul de timp dt; 
R – rezisten a conductorului, în ; 
c – c ldura specific  a conductorului, în Ws/kg C; 
 – masa specific  a conductorului, în kg/m3; 

V – volumul de material al conductorului, în m3; 
S – suprafa a lateral  a conductorului prin care se cedeaz  c ldura, în m2; 

 – coeficientul de transmisie a c ldurii prin suprafa a conductorului, în 
W/m2 C; 

 – supratemperatura – are semnifica ia unei diferen e între temperatura 
oarecare a conductorului i temperatura mediului, în C; 

Dac  se consider  c  toate punctele conductorului au aceea i temperatur  de 
regim sta ionar, mediul înconjur tor- pe distan e suficient de lungi, având aceea i 
temperatur , vitez  a vântului i coeficien i de radia ie- rela ia 2 se poate crie sub 
forma: 

  (4)[3] 

în care: 
Imax este valoarea maxim  admisibil  a curentului prin conductor, în A; 
R – rezisten a conductorului, în  ; 

max – temperatura maxim  admisibil  a conductorului, în C; 
cv – coeficientul de transfer al c ldurii prin convec ie, în W/ C*cm2; 
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r – coeficientul de transfer al c ldurii prin radia ie, în W/ C*cm2; 
S = d – suprafa a lateral  a conductorului pe o lungime de 1 cm, prin care se 

evacueaz  c ldura în exterior, în cm2/cm; 
d – diametrul exterior al conductorului, în cm. 
Rezisten a electric  lineic  specific  la temperatura max este egal  cu : 

  (5)[1] 

unde: 
20 – rezistivitatea materialului la temperatura de 20 C (m surat  în curent 

continuu), în mm2/m; 
20 – coeficientul de varia ie la 20 C a rezistivit ii electrice în func ie de 

temperatur , egal dup  CEI cu 0,00393 pentru cupru i cu 0,00403 pentru aluminiu, 
în 1/ C; 

ys – factor de efect de suprafa ; 
yp – factor de efect de proximitate; 
s – sec iunea conductorului, în mm2; 
q – coeficient de corec ie a sec iunii conductorului; în cazul conductoarelor de 

o el-aluminiu (rezistivitatea o elului este mai mare decât cea a aluminiului), se 
poate considera c  tot curentul trece prin mantaua de aluminiu i   . 

În cazul frecven elor joase i pentru diametre curent folosite, efectul pelicular 
i cel de proximitate sunt practic neglijabile, ele fiind corectate i prin factorul q, 

astfel încât rela ia pentru determinarea curentului admisibil într-un conductor 
pentru o temperatur  maxim  max admis  devine: 

   [A] (6)[1] 

Rela ia 6 arat  c  intenstatea curentului admisibil în conductoare depinde de 
natura materialului, de dimensiunile geometrice ale conductorului, precum i de 
condi iile de r cire. 

2. PREZENTAREA RE ELEI ELECTRICE  
DE DISTRBU IE 

Pentru a putea analiza influen a condi iilor atmosferice asupra re elelor 
electrice, s-a creat un model de re ea de distribu ie în care, în unele condi ii, este 
dep it urentul admisibil al conductoarelor. 

Re eaua electric  analizat  este una radial  i cuprinde 15 noduri, nodul 1 fiind 
tratat ca nod de echilibru, iar celelalte fiind noduri consumatoare. În nodul 6 este 
racordat  centrala electric , alc tuit  din 4 turbine eoliene, fiecare cu transfor-
matorul ridic tor de tensiune aferent. 
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Fig. 1. Schema re elei electrice de distribu ie. 
 

Lungimile tronsoanelor de legatur  între cele 5 noduri consumatoare sunt 
urm toarele: L23=600 m; L34=1000 m; i45=600 m; L56=800 m. 

Leg turile între celelalte noduri se fac prin intermediul cablurilor de energie 
subterane. Lungimile acestora sunt: L67=200 m; L78=100 m; L79=50 m; L7-10=50 m; 
L7-11=100 m 

 
 

Tabelul 1 

Date nominale turbine eoliene LTW104 2000 kW/2500 kW 

Putere nominal  2000 kW 2500 kW 
Num r pale 3 3 
Diametru rotor 104,1 104,1 

Suprafa a palelor în rota ie 8495 m2 8495 m2 
Viteza de rota ie 6-14,8 rpm 6-14,8 rpm 
Viteza vântului de cuplare 3 m/s 3 m/s 
Viteza vântului de decuplare 25 m/s 25 m/s 
Frecven a 50 Hz 50 Hz 
Putere nominal  generator 2178 kW 2759 kW 
Clasa IEC IIA/IIIA IEC IIA/IIIA 
În l ime 95/143 m 95/143 m 

 
Pentru a dep i curentul admisibil al conductoarelor utilizate în mod frecvent 

pentru acest nivel de tensiune, am ales 4 turbine eoliene cu puterea nominal  de 
2500 kW, astfel puterea instalat  a centralei eoliene este de 10 MW. Generatoarele 
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func ioneaz  la un factor de putere 0,98 inductiv. Rezult  c  puterea aparent  atunci 
când turbina func ioneaz  la capacitate maxim  este de 2551 kVA. 

În cazul unui num r mai mare de turbine eoliene, intervin diverse probleme 
legate de neuniformitatea vântului i modul în care sunt aranjate turbinele i cum se 
influen eaz  între ele. În acest caz puterile generate de turbinele parcului eolian 
într-un anumit moment nu sunt egale. inând cont c  au fost alese doar 4 turbine, 
se poate considera c  pentru o anumit  vitez  a vântului puterea generat  de 
centrala eolian  este de 4 ori puterea unei turbine. 

 

 
 

Fig. 2. Caracteristica de putere a turbinelor eoliene 
 

Transformatorul cu puterea nominal  de 10 MVA este de tipul TTUS-OFAF: 
UnIT = 110 kV; UnJT = 20 kV; Sn = 10 MVA; uSC = 11 %; PSC = 68 kW; P0 = 16 kW; 
i0 = 1,3 % 

Transformatorul cu puterea nominal  de 3 MVA este de tipul TTU-ONAN: 
UnIT = 20 kV; UnJT = 0,69 kV; Sn = 3 MVA; uSC = 6,83 %; PSC = 27,8 kW; P0 = 5,6 kW; 
i0 = 1 % 

Conductoarele utilizate pentru liniile elctrice aeriene sunt de tipul ACSR, 
multifilare. În studiul efectuat s-au luat în calcul trei sec iuni care ar putea fi 
utilizate pentru o astfel de re ea electric . 

Curentul admisibil din Tabelul 2 este calculat pentru o u oar  adiere a vântului 
(0,5-0,6 m/s) i o temperatur  a mediului ambiant de 20 C.  

În continuare se va analiza modul în care curentul admisibil este influen at de 
factorii de mediu, i de modific rile propriet ilor fizice ale conductoarelor care 
apar în timp, datorit  actiunii factorilor de mediu. Aceast  analiz  este relevant  
pentru viteze ale vântului în intervalul de func ionare al turbinelor eoliene, adic  
pentru viteze mai mici de 25 m/s. 
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Tabelul 2 

Date pentru conductoarele liniilor electrice aeriene 

Conductor  25 mm2 35 mm2 50 mm2 

Sec iune total  s [mm2] 27,8 40,1 56,3 
Sec iune aluminiu sAl [mm2] 23,86 34,35 48,3 
Sec iune o el sOl [mm2] 3,98 5,73 8 
Diametru d [mm] 6,75 8,1 9,6 
Rezisten a electric  specific  r0 [ /km] 1,202 0,83 0,594 
Reactan a inductiv  specific  x0 [F/km] 0,37 0,365 0,354 
Conductan a specific  g0 [s/km] 0 0 0 
Susceptan a specific  b0  [ s/km] 2,92 3,012 3,102 
Curentul admisibil I [A] 192 243 302 

 
Tabelul 3 

Date pentru cablurile de energie 

Cablu  Conexiune turbine Conexiune re ea 
Sec iune conductor s [mm2] 95 150  
Rezisten  electric  specific  r0 [ /km] 0,32 0,206 
Reactan a inductiv  specific  x0 [F/km] 0,12 0,11 
Conductan a specific  g0 [s/km] 0 0 
Susceptan a specific  b0  [ s/km] 65,97 97,39 
Curentul admisibil- pozare în p mânt I [A] 227 288 
Curentul admisibil- pozare în aer I [A] 265 344 

 
Valorile curen ilor, atunci când circula ia de puteri are loc de la sta ia de 

transformare 110/20 kV c tre consumatori, sunt mult sub valoarea curentului 
admisibil. Din acest motiv se va studia linia electric  pe care apare curentul maxim 
la func ionarea centralei eoliene. În Fig. 3 este reprezentat  varia ia curen ilor prin 
liniile electrice ale re elei, determinat  de varia ia puterii produse de centrala 
eolian . 

Pân  la o vitez  a vântului de 3 m/s, curentul are o valoare mic , acesta dato-
rându-se doar consumului din nodurile re elei. Când viteza vântului dep e te 
3 m/s, se înregistreaz  o sc dere a curentului, mai accentuat  pe tronsoanele din 
apropierea transformatorului de 10 MVA. Dup  acest  sc dere, curentul cre te, 
respectând caracteristica de putere a centralei eoliene. Sc derea curentului în jurul 
vitezei de 3 m/s se datoreaz  schimb rii circula iei de puteri. 

Curentul maxim care apare în re eaua electric  se înregistreaz  pe linia 56. Din 
acest motiv limitele puterii produse de centrala electric  eolian  vor fi determinate 
prin compararea acestui curent cu cel admisibil. 
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Fig. 3. Varia ia curentului în re eaua electric . 

3. VARIA IA CURENTULUI ADMISIBIL  
AL CONDUCTOARELOR LINIILOR ELECTRICE AERIENE  

Principalul factor de mediu care influen eaz  curentul admisibil este vântul. 
Acesta influen eaz  procesul de transfer de c ldur  prin convec ie. Din formula 

pentru calculul coeficientului de convec ie  [W/grad 

cm2][1] , dac  se alege conductorul cu sec iunea de 25 mm2 (d = 6,75 mm), legea de 
varia ie a coeficientului de convec ie în func ie de viteza vântului este redat  de 
graficul din Fig. 4.  

Se observ  faptul c  în intervalul 1m/s-25m/s coeficientul de convec ie cre te 
de 5 ori. 

 

 
 

Fig. 4. Varia ia coeficientului de convec ie 
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3.1. Influen a sec iunii conductorului 

Se observ  faptul c  modificarea sec iunii conductorului are efecte atât asupra 
coeficientului de convec ie (prin modificarea diametrului conductorului), dar mai 
ales asupra curentului admisibil.  

În Fig. 5 este reprezentat  varia ia curentului admisibil în func ie de viteza 
vântului pentru cele trei tipuri de conductoare alese, atunci când direc ia vântului 
este normal  la axa conductorului i temperatura mediului ambiant este de 40 C. 
Se observ  faptul c , odat  cu cre terea sec iunii, cre te i curentul admisibil. 

Se poate observa faptul c , dac  se ine cont de valorile curentului admisibil 
pentru o u oar  adiere a vântului, niciunul din cele trei tipuri de conductoare nu 
este adecvat pentru re eaua electric . Dac  se ine cont de varia ia curentului 
admisibil în func ie de viteza vântului, apar unele restric ii doar în cazul 
conductorului cu sec iunea de 25 mm2. 

 

 
 

Fig. 5. Varia ia curentului admisibil în func ie de sec iunea conductorului. 

3.2. Influen a temperaturii mediului ambiant 

Temperatura mediului ambiant reprezint  un factor foarte important în 
evaluarea condi iilor de r cire a conductoarelor. Odat  cu cre terea temperaturii 
mediului, scade diferen a de temperatur  între suprafa a conductorului i agentul de 
r cire. Fluxul termic este direct propor ional cu diferen a de temperatur , rezult  c  
se diminueaz  transferul de c ldur  între conductor i mediu. Acest lucru determin  
o sc dere a curentului admisibil. 

În Fig. 6 este reprezentat  varia ia curentului admisibil pentru un conductor cu 
sec iunea de 25 mm2 pentru intervalul de temperaturi 0 C-40 C. Calculele au fost 
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f cute pentru o temperatur  maxim  a conductorului de 70 C. Pentru o vitez  a 
vântului de 1 m/s, valorile curentului admisibil sunt date în Tabelul 5. 

 
Tabelul 5 

Varia ia curentului admisibil în func ie de temperatura mediului 

T[ C] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 
Iadm[A] 226 218 209 201 191 181 171 160 148 

 
Se poate observa faptul c  valoarea curentului admisibil din catalog este 

calculat  pentru o temperatur  a mediului ambiant de 20 C. 
 

 
 
Fig. 6. Varia ia curentului admisibil în func ie de temperatura mediului ambiant. 

3.3. Influen a direc iei vântului 

La determinarea formulei pentru calculul curentului admisibil al liniilor 
electrice aeriene s-a considerat direc ia vântului normal  pe axa conductorului. În 
realitate, unghiul f cut de direc ia vântului cu axa conductorului nu este întotdeauna 
90  i nu este nici constant în timp. Pe m sur  ce acest unghi scade, componenta 
vitezei vântului perpendicular  pe conductor scade, rezult  c  se înr ut esc 
condi iile de r cire. Se poate ine cont de acest lucru în calculul coeficientului de 
convec ie, utilizând rela ia: 

[3] 

Analiza varia iei curentului admisibil în func ie de direc ia vântului devine 
complicat  pentru re elele electrice extinse deoarece se modific  atât orientarea 
liniilor electrice cât i direc ia vântului. 
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Pentru conductorul cu sec iunea de 25 mm2, varia ia coeficientului de convec ie în 
func ie de unghiul format de axa conductorului cu direc ia vântului este repre-
zentat  în graficul din Fig. 7. Acest unghi nu este acela i pe toat  lungimea re elei 
electrice analizate.  

În graficul din Fig. 8 este reprezentat curentul admisibil pentru un conductor cu 
sec iunea de 25 mm2 i o temperatur  a mediului ambiant de 25 C, atunci când 
unghiul format de vânt cu axa conductorului ia valori între 30  i 90 . Acesta este 
comparat cu valoarea maxim  a curentului din re eaua electric , respectiv curentul 
prin tronsonul 5-6. Se observ  faptul c  apar unele restric ii în cazul în care unghiul 
scade sub 50 . 

 

 
 

Fig. 7. Varia ia coeficientului de convec ie în func ie de direc ia vântului. 
 

 
 

Fig. 8. Varia ia curentului admisibil în func ie de direc ia vântului. 
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3.4. Varia ia coeficientului de radia ie 

Transferul de c ldur  de la conductor la mediul ambiant se realizez  nu numai 
prin convec ie ci i prin radia ie. Orice corp cu temperatura mai mare de 0 K emite 
radia ii. Cu cât temperatura corpului este mai mare, transferul de c ldur  prin 
radia ie se intensific . Acest lucru poate fi observat în Fig. 9., în care este repre-
zentat  varia ia coeficientului de transfer de c ldur  prin radia ie în func ie de 
temperatura conductorului. Spre deosebire de coeficientul de convec ie, acesta nu 
depinde nici de viteza vântului i nici de sec iunea conductorului. 

Un alt factor care influen eaz  transferul de c ldur  prin radia ie este natura 
suprafe ei conductorului. Sub ac iunea factorilor de mediu aceasta se poate oxida 
sau se poate acoperi cu praf. Pentru a analiza modul în care aceste modific ri 
ac ioneaz  asupra coeficientului de radia ie se poate utiliza formula urm toare, care 
ine cont de factorul de emisivitate al suprafe ei: 

[1] 

Rezultatele sunt prezentate în Fig. 10. S-au luat în calcul urm toarele cazuri:  
 Suprafa  oxidat : i = 0,35; 
 Suprafa  oxidat  i u or murd rit : i = 0,5; 
 Suprafa  foarte oxidat : i = 0,7. 

Temperatura maxim  a conductorului ( c) s-a considerat 70 C, iar temperatura 
mediului( a) în intervalul 0 C-40 C. 

Cu cât suprafa a conductorului se degradeaz , cu atât transferul de c ldur  se 
intensific . Odat  cu degradarea suprafe ei se modific  îns  i propriet ile 
materialelor din care este confec ionat conductorul. Formarea oxidului determin  i 
o sc dere a sec iunii utile. 

 

 
 
Fig. 9. Varia ia coeficientului de radia ie în func ie de temperatura conductorului. 
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Fig. 10.Varia ia coeficientului de radia ie pentru diferite tipuri de suprafe e. 
 
De i coeficientul de transfer de c ldur  prin radia ie variaz  semnificativ în 

func ie de natura suprafe ei conductorului, valoarea acestuia este de cel pu in un 
ordin de m rime mai mic  decât cea a coeficientului de convec ie. Din acest motiv 
curentul admisibil al liniilor electrice aeriene are o varia ie sc zut  în raport cu 
modificarea suprafe ei conductorului. 

Observa iile f cute sus in utilizarea conductoarelor gresate în construc ia liniilor 
electrice aeriene.  

4. LIMITAREA PUTERII GENERATE  
DE CENTRALA EOLIAN  

Pentru a adapta puterea centralei eoliene în func ie de capacitatea tehnic  a 
re elei electrice, trebuie s  se in  cont de to i factorii enumera i.  

În graficul din Fig. 11. este prezentat cazul cel mai dezavantajos de limitare a 
puterii generate pentru conductorul cu sec iunea de 25 mm2, atunci când unghiul 
format de direc ia vântului cu axa conductorului este de 30 . Se observ  faptul c  
doar pentru temperaturi mai mici de 10 C turbinele pot func iona în regim normal. 
Pentru temperaturi mai mari de 30 C, puterea este limitat  pentru orice vitez  mai 
mare de 8 m/s. 

S-a considerat c  viteza vântului i limit rile impuse sunt acelea i pentru toate 
cele patru turbine. Rezult  c , în cazul unei temperaturi a mediului de 40 C, puterea 
total  de 10 MW va fi limitat  la mai pu in de 8 MW. 

inând cont c  temperatura medie multianual  în România este de aproximativ 
10 C, temperatur  la care restric iile sunt nesemnificative, nu vor exista pierderi 
decât o mic  perioad  din an. Pentru temperatura de 20 C puterea produs  de cele 
patru turbine, inându-se cont de restric ii, este prezentat  în Fig. 12. Se observ  c  
exist  restric ii pentru viteza vântului între 10 m/s i 17 m/s, pierderile nedep ind 
1 MW. Puterea unei turbine se va reduce cu maxim 250 kW, la o vitez  a vântului 
de 11 m/s. 



100  EMERG 8 – 2018 Ionu  ALIXANDRU, Ion TRI TIU 

 

 
 

Fig. 11. Limitarea puterii generate de centrala eolian . 

 
 

Fig. 12. Consemnul centralei eoliene. 
 

Analizând puterea admisibil  pentru cele trei tipuri de conductoare luate în 
calcul, se poate observa c  în cazul sec iunii de 50 mm2 nu exist  restric ii. Aceast  
analiz  s-a f cut pentru condi iile cele mai defavorabile: temperatura mediului 
ambiant de 40 C i unghiul format de direc ia vântului cu axa conductorului de 30 . 
Dac  nu s-ar ine cont de varia ia curentului admisibil în func ie de viteza vântului, 
puterea generat  ar fi redus  de la 2500 kW la 1600 kW. 

Restric iile identificate vor fi integrate în sistemul de comand  al turbinei 
eoliene. Modelul matematic al turbinei eoliene nu se modific  i algoritmul de control 
r mâne acela i, deoarece comportamentul fizic al turbinei nu se modific . Se ine cont 
de restric iile identificate în stabilirea valorii de referin  a unghiului palelor ( 0).  

Stabilirea valorii de referin  se reduce la rezolvarea unei probleme de optimi-
zare care const  în maximizarea puterii produse de centrala eolian . Aceast  putere 
depinde de mai mul i factori, printre care viteza vântului i restric iile impuse de 
re eaua electric . Modificându-se aceste restric ii, se va modifica puterea produs  
de centrala eolian  i ca atare se va modifica unghiul palelor, sc zându-se voit 
randamentul turbinei. 
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Fig. 13. Puteri admisibile. 
 

Tabelul 6 

Puteri admisibile 

v[m/s] Putere admisibil  [MW] Putere generat  
[MW] 25 mm2 35 mm2 50 mm2 

1 1,015 1,300 1,597 0 
2 1,176 1,492 1,829 0 
3 1,287 1,625 1,988 0,057 
4 1,373 1,728 2,112 0,139 
5 1,445 1,814 2,215 0,281 
6 1,507 1,889 2,304 0,495 
7 1,562 1,955 2,382 0,793 
8 1,612 2,014 2,453 1,186 
9 1,657 2,068 2,514 1,67 

10 1,699 2,118 2,573 2,204 
11 1,738 2,164 2,628 2,5 
12 1,774 2,207 2,679 2,5 
13 1,808 2,248 2,727 2,5 
14 1,840 2,287 2,772 2,5 
15 1,871 2,323 2,815 2,5 
16 1,900 2,358 2,855 2,5 
17 1,928 2,391 2,894 2,5 
18 1,955 2,423 2,931 2,5 
19 1,980 2,453 2,967 2,5 
20 2,005 2,482 3,001 2,5 
21 2,029 2,511 3,034 2,5 
22 2,052 2,538 3,065 2,5 
23 2,074 2,564 3,096 2,5 
24 2,095 2,590 3,126 2,5 
25 2,116 2,614 3,154 2,5 
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CONCLUZII 

În urma analizei efectuate s-a observat faptul c  sarcina admisibil  a liniilor 
electrice aeriene nu este constant  ci variaz  în func ie de condi iile atmosferice. 
Principala dependen  studiat  a fost aceea între curentul admisibil i viteza 
vântului. 

Studiul a fost f cut în regim sta ionar, nu s-a inut cont de varia ia vitezei 
vântului în timp. inând cont de iner ia termic  a conductoarelor, rezult  c  o varia ie 
rapid  a vitezei vântului nu va determina o varia ie rapid  a temperaturii con-
ductorului.  

Prima analiz  a fost legat  de influen a sec iunii conductorului asupra curentului 
admisibil. S-a observat faptul c  odat  cu cre terea sec iunii cre te curentul admisibil 
i odat  cu cre terea vitezei vântului, cu cât sec iunea conductorului este mai mare cu 

atât cre terea curentului admisibil este mai accentuat .  
Din studiul efectuat a rezultat c  dac  se ine cont de influen a vitezei vântului, o 

sec iune a conductorului considerat  insuficient , în anumite condi ii poate asigura 
tranzitul întregii puteri. 

Pe lâng  caracteristicile constructive ale conductorului se observ  faptul c  
sarcina admisibil  este influen at  de condi iile de r cire. Procesele prin care se 
realizeaz  transferul de c ldur  sunt convec ia i radia ia. Rezult  c  studiul varia iei 
curentului admisibil este în strâns  leg tur  cu studiul proceselor de transfer de 
c ldur , mai exact cu studiul coeficien ilor de transfer de c ldur . 

Referitor la transferul de c ldur  prin convec ie, s-a observat faptul c  acesta 
depinde de viteza vântului, temperatura mediului ambiant i unghiul format de 
direc ia vântului cu axa conductorului. Odat  cu cre terea vitezei vântului cre te 
coeficientul de convec ie. Aceast  cre tere a coeficientului de convec ie este mai 
accentuat  în cazul curgerii turbulente decât în cazul curgerii laminare. 

Cu cât diferen a de temperatur  dintre suprafa a conductorului i mediul 
ambiant este mai mare cu atât transferul de c ldur  este mai accentuat. Rezult  c  
pentru o anumit  temperatur  a conductorului, cu cât temperatura mediului ambiant 
este mai sc zut  cu atât valoarea curentului admisibil este mai mare. 

Transferul de c ldur  prin convec ie depinde în principal de componenta 
vitezei vântului normal  pe axa conductorului. Aceast  component  scade cu cât 
unghiul format de viteza vântului cu axa conductorului este mai mic. Din graficul 
realizat, rezult  c  aceast  dependen  se reflect  i în varia ia curentului admisibil. 

Referitor la transferul de c ldur  prin radia ie, se observ  faptul c  acesta 
depinde de temperatura conductorului i de natura suprafe ei acestuia. În cazul 
metalelor, cre terea temperaturii conductorului duce la cre terea coeficientului de 
radia ie. Metalele au factorul de emisie redus, dar s-a observat c  acesta depinde de 
natura suprafe ei. Cu cât conductorul este mai oxidat, cu atât cre te factorul de 
emisie. În cazul unei suprafe e foarte oxidate, coeficientul de radia ie este de dou  
ori mai mare decât în cazul metalului neoxidat.  
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Cu toate acestea, valoarea coeficientului de radia ie este mult mai mic  decât 
cea a coeficientului de convec ie, nemodificând semnificativ curentul admisibil. 
Din acest motiv nu s-a luat în considerare nici c ldura primit  de conductor prin 
radia ie solar .  

Adaptarea puterii produse de centrala eolian  se va face prin modificarea 
referin ei sistemului de control al acesteia. Restric iile impuse de re eaua electric  
se vor modifica în func ie de viteza vântului. Din acest motiv, turbina eolian  nu va 
mai func iona întotdeauna la randament maxim.  

Cre terea curentului admisibil va influen a i protec iile prin relee din cadrul 
re elei electrice. Reglajul acestora se va modifica automat în func ie de viteza 
vântului astfel încât s  permit  cre terea curentului la valorile admisibile. 

Având în vedere evolu ia mijloacelor de realizare a prognozelor meteorologice 
i de progresul tehnologic în domeniul comunica iilor i instrumentelor de m sur , 

liniilie electrice pot fi monitorizate în timp real i pot fi realizate prognoze precise 
ale vitezei vântului i puterii generate de centralele eoliene. Aceste lucruri pot 
elimina limit rile impuse dezvolt rii surselor regenerabile de energie.  
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