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Abstract. Artificial Intelligence (AI) and Computational Intelligence (CI) pursue 
similar objectives. There are however fundamental elements that differentiate the two 
concepts.  The first steps in the establishment and development of AI concepts, as we 
know them at present, date back from the first half of the XXth century. The 
technologies underpinning the CI include the Artificial Neural Networks (ANN), the 
Fuzzy Systems (FS) and the Evolutionary Computation (EC). As to the concepts of 
sets and fuzzy logic, the theoretical basis thereof was established in 1965 by Lofti A. 
Zadeh. The fuzzy logic and fuzzy sets, as they are currently known and applied, are 
the ones that Zadeh proposed.  The uses of Artificial Intelligence and Computational 
Intelligence in the energy field may be found in the studies on the Integration of 
Production from Renewable Sources (ANN), Integration of Distributed Generation 
(SF, EV), Prognosis on Electric Power Conversion and Price Thereof (ANN), Electric 
Power Quality Control (ANN), Improving the stability of electric power systems 
(ANN, EV). The paper presents the basis of Artificial Intelligence and Computational 
Intelligence applications, with a special focus being given to the modern problems 
faced by the current energy systems. 
Keywords: neural networks, fuzzy logic, genetic algorithms, evolutionary computation, 
heuristic methods, metaheuristics. 

1. INTRODUCERE 

În paginile web a numeroase situri de pe Internet, în paginile a foarte multe 
articole științifice sau în prezentările audiate în cadrul simpozioanelor și 
conferințelor științifice mulți dintre noi am citit sau am auzit termini cum ar fi rețele 
neuronale artificiale, logica fuzzy, algoritme genetice, programare genetică, calcul 
evolutiv, sisteme expert, algoritmul gravitațional, algoritmul furnicii, optimizarea în 
grupuri de particule, sisteme multi-agent și altele. Toți acești termini sunt concepte 
care descriu diferite metode și tehnici de rezolvare a unor probleme de complexitate 
medie și mare pe baza simulării comportamentului inteligent și care sunt reunite 
sub umbrela a două sintagme care sună asemănător, dar, de obicei, se referă la 
lucruri diferite: Inteligența Artificială și Calculul Inteligent. 

Deși există adepți ai ideii că cele două denumiri se referă de fapt la unul și 
același lucru, cele mai multe opinii consideră că deși Inteligența Artificială și 
Calculul Inteligent au obiective asemănătoare, există totuși elemente fundamentale 
care le deosebesc. Inteligența Artificială (IA) este cea mai bătrână dintre cele două 
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sintagme, termenul fiind utilizat pentru prima dată, în accepțiunea sa modernă, în 
anul 1956, în cadrul unui simpozion științific organizat la Dartmouth College, din 
Hanover, S.U.A. Părintele IA, John McCarthy, a definit-o ca fiind “știința și ingineria 
de a crea mașini inteligente”, sub formă hardware sau software iar una dintre cele mai 
des amintite definiții este cea a “studiului și proiectării agenților inteligenți”, prin 
agent inteligent înțelegându-se o entitate autonomă care observă și interacționează cu 
mediul înconjurător și urmărește atingerea unor obiective (Marakas 2014).  

Cea de a doua sintagmă, Calcul Inteligent (CI) sau Inteligență Computațională, a 
fost folosită pentru prima data în anul 1990 de către IEEE Neural Networks Council, 
înființat cu zece ani înainte și care a devenit societate a IEEE în anul 2001, iar mai 
târziu și-a schimbat numele în IEEE Computational Intelligence Society, pentru a 
include noi domenii de interes, cum sunt sistemele fuzzy și calculul evolutiv 
(http://cis.ieee.org/). Domeniul CI poate fi definit ca o colecție de tehnici și metode 
de calcul de inspirație naturală, altele decât cele tradiționale asociate IA, destinate 
creării sistemelor inteligente. Această colecție cuprinde, dar nu se limitează doar la 
acestea, subdomenii cum ar fi rețelele neuronale artificiale, sistemele fuzzy, calculul 
evolutiv, învățarea automata, raționamentul Bayesian ș.a. Tehnologiile de bază ale CI 
includ Rețelele Neuronale Artificiale (RNA), Sistemele Fuzzy (SF) și Calculul Evolutiv 
(CE), precum și sisteme inteligente hibride care conțin aceste tehnologii și alte 
paradigme conexe. O taxonomie a sistemelor inteligente, împreună cu principalele 
domenii de cercetare și componente care le definesc, este prezentată în figura 1. 

 

 
 

Fig. 1. Domenii de cercetare orientate către crearea de sisteme inteligente,  
după (Schmutter 2002): 

 CI – Calcul Inteligent; CE – Calcul Evolutiv; RNA – Rețele Neuronale Artificiale;  
LF – Logică Fuzzy; IDE – Inteligență Distribuită Evolutivă; IA – Inteligență Artificială; 

IAD – Inteligență Artificială Distribuită. 
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Sectorul energetic este unul din sectoarele strategice pe plan mondial care 
poate profita sub multe aspecte de tehnicile și metodele noi și performante puse la 
dispoziție de IA și CI. De altfel, consultarea bazei de date IEEE Xplore, 
recunoscută la nivel internațional ca una din cele mai complete și cuprinzătoare 
baze de date în domeniul ingineriei electrice, energetice, electronice și a științei 
calculatoarelor, arată că un număr apreciabil din lucrările științifice publicate pe 
plan internațional în domeniul energeticii tratează soluții de implementare a 
tehnicilor de IA sau CI pentru rezolvarea unor probleme specifice acestui sector. 
Mai mult decât atât, foarte recent, la sfârșitul anului 2016, divizia de IA a 
companiei Google, cunoscută sub numele DeepMind, a anunțat că, folosind 
algoritmii generali de învățare cu întărire (reinforcement learning) pe care i-a pus la 
punct, a reușit să reducă cu 40% cantitatea de energie electrică consumată pentru 
răcirea serverelor din centrele lor de date. Acest lucru a fost posibil prin controlul 
inteligent a circa 120 variabile, care includ ventilatoare, sisteme de răcire și chiar 
ferestre (DeepMind 2017). 

2. SCURT ISTORIC AL SISTEMELOR INTELIGENTE 

Deși conceptului IA i se atribuie origini foarte timpurii, în miturile din antichitate, 
primii pași pentru crearea și dezvoltarea conceptelor IA, așa cum le cunoaștem în 
prezent, datează din prima jumătate a secolului XX. În 1943 Norbert Wiener pune 
bazele unei noi științe, cibernetica, pe care mai apoi o definește ca „studiul științific 
al controlului și comunicării pentru animale și mașini” (Wiener 1948). Tot în anul 
1943, Warren McCulloch și Walter Pitts stabilesc fundațiile calculului neuronal, 
publicând volumul "A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity" 
(McCulloch and Pitts 1943). Câțiva ani mai târziu, în 1950, Allan Turing publică 
lucrarea în care caută răspunsul la întrebarea „Pot mașinile să gândească ?” și propune 
testul care îi poartă numele și care este de actualitate și în prezent, ca măsură a 
inteligenței mașinilor (Turing 1950). Apoi, rezultatele cercetărilor în domeniul IA s-au 
acumulat treptat pentru a fundamenta progresul în subdomeniile componente. 

2.1. Rețele neuronale artificiale 

Inspirația biologică a RNA o reprezintă structura de bază a creierului uman – 
neuronul (fig. 2) – și recunoașterea faptului că modul în care calculează creierul 
este complet diferit de cel al calculatoarelor numerice convenționale. În biologie, 
fiecare neuron primește impulsuri de intrare de la neuronii vecini prin intermediul 
fibrelor nervoase denumite dendrite. Aceste impulsuri pot avea caracter excitator 
sau inhibitor. Când „suma” acestor impulsuri produce în corpul neuronului – denumit 
soma – un potențial care depășește un anumit prag, neuronul se activează și 
transmite el însuși impulsuri prin fibra nervoasă de ieșire, axonul. Axonul are o 
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structură arborescenta, fiecare ramură terminându-se printr-o sinapsă, prin intermediul 
căreia axonul se leagă cu dendritele altor neuroni. 

 

Fig. 2. Neuronul biologic. Fig. 3. Perceptronul simplu. 
 

În cazul neuronului artificial, denumit perceptron (fig. 3), dendritele sunt 
modelate prin intermediul conexiunilor sinaptice caracterizate prin ponderile w, 
suma impulsurilor este înlocuită de așa-numita intrare netă neti, iar axonul este 
modelat direct de ieșirea neuronului yi. Activarea (yi=+1) sau dezactivarea (yi= –1) 
perceptronului se face prin intermediul funcției de activare fa de tip treaptă, care se 
aplică intrării nete neti, comparată cu o valoare prag θi, pentru a produce ieșirea  
yi= fa(neti). 

 

  

(a) (b) (c) 

Fig. 4. Separabilitatea liniară pentru funcții logice elementare.  
Funcțiile OR (a), AND (b) și XOR (c): 

  - 0 -fals;  - 1 – adevărat. 
 

Perceptronul, ca unitate neuronală de sine stătătoare, a fost inventat de către 
Rosenblatt (Rosenblatt 1957), care intenționa să dezvolte o mașină de calcul pentru 
domeniul recunoașterii imaginilor. Ulterior, în anul 1959, Bernard Widrow și Marcian 
Hoff propun primele modele de RNA; este vorba de așa-numitele rețele ADALINE 
sau MADALINE, prescurtări de la Multiple ADAptive LINear Elements. Trei ani mai 
târziu, cei doi autori au dezvoltat și un algoritm de învățare specializat. În perioada 
anilor 1960, cercetători precum Bernard Widrow, Marcian Hoff, Frank Rosenblatt si 
Stephen Grossberg contribuie la aprofundarea cunoașterii în domeniul RNA, însă 
către sfârșitul acestei perioade, în anul 1969, Marvin Minsky și Seymour Papert 
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publică „Perceptrons – An introduction to Computational Geometry”, lucrare în care 
prezintă limitele perceptronului, în speță imposibilitatea acestuia de a învăța modele 
care nu sunt linear separabile (Minsky și Papert 1972). Cel mai simplu și popular 
exemplu al unei asemenea probleme este modelarea funcției logice XOR (fig. 4).  

Revigorarea cercetărilor are loc în anul 1982, când se propun două noi arhitecturi 
și principii de învățare. Astfel, profesorul Teuovo Kohonen de la Universitatea Tehnică 
din Helsinki propunere conceptul de rețea neuronală cu hărți de trăsături cu auto-
organizare (Self-Organizing Feature Maps), denumită pe scurt SOFM (Kohonen 
1988). Totodată, John Hopfield publică lucrarea „Computing with Neural Circuits: A 
Model”, în care propune o arhitectură originală de RNA, cu un singur strat și cu 
conexiuni multiple de tip feedback (Hopfield 1982). Pe de altă parte, limitările 
perceptronului indicate anterior în (Minsky și Papert 1972) sunt depășite prin pro-
punerea de către Ronald Williams a Perceptronului Multistrat (PMS) și a algoritmului 
de învățare bazat pe propagarea înapoi a erorii (Rumelhart și McClelland 1986). 

În prezent, interesul pentru RNA se regăsește prin referințele către numeroase 
domenii posibile de aplicare. Cele mai recente asemenea referințe sunt cele deja 
amintite în secțiunea introductivă (DeepMind 2017) și (GridSense 2017), dar și 
numeroasele publicații științifice care fac referire la RNA în jurnale internaționale 
de prestigiu, cum sunt și cele publicate de IEEE Computational Intelligence Society 
(http://cis.ieee.org/). Pe de altă parte, datorită dimensiunilor uriașe ale problemelor 
pentru care se încearcă în prezent aplicarea unor soluții de tip RNA, limitele de 
procesare (timp și memorie) impun abandonarea soluțiilor software și trecerea la 
aplicațiile hardware.   

2.2. Mulțimi și logica fuzzy 

Bazele teoretice ale mulțimilor și logicii fuzzy au fost puse în anul 1965 de 
către Lofti A. Zadeh, profesor la Universitatea Berkely din California (Zadeh 
1965). Termenul logică fuzzy a fost introdus de către Zadeh simultan cu propunerea 
mulțimilor fuzzy, însă elemente ale logicii fuzzy au fost studiate încă din anul 1920, 
după cum se menționează în (Garrido 2012), care amintește opera lui Łukasiewicz 
și Tarski (1930), în care se propune așa-numita logică cu n-valori. Oricum, logica și 
mulțimile fuzzy așa cum sunt acestea cunoscute și folosite în prezent sunt cele 
propuse în (Zadeh 1965). 

În matematica clasică, un element face sau nu face parte dintr-o mulțime, aparține 
sau nu aparține mulțimii respective. Cu alte cuvinte, apartenența elementelor la o 
anumită mulțime este tratată pe baze binare. De cealaltă parte, teoria mulțimilor fuzzy 
propusă de Zadeh definește mulțimile clasice și valorile asociate lor prin termenul crisp 
(fig. 5.a). În plus, noua teorie oferă posibilitatea evaluării graduale a apartenenței unui 
element la o mulțime, cuantificarea acesteia folosind așa-numitele funcții de 
apartenență, care iau valori în intervalul [0, 1] (fig. 5.b). 
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Fig. 5. Mulțimi clasice (crisp) (a) și mulțimi 
fuzzy cu funcții de apartenență (b), după 

(Gavrilaș 2005). 

Fig. 6. Reprezentarea tradițională și fuzzy a 
valorilor fals și adevărat în logica crisp și 

logica fuzzy, după (Gavrilaș 2005). 
 

În logica fuzzy valorile discrete din logica booleană (fals și adevărat) sunt 
înlocuite cu o funcție de apartenență cu caracter continuu, care ia valori în 
intervalul [0,1] (fig. 6), unde 0  reprezintă falsul absolut, iar 1 adevărul absolut. Ca 
urmare, o formulare imprecisă va avea asociată o valoare de adevăr intermediară, 
cuprinsă între 0 și 1. Exemplul din figura 6 arată că, pentru o valoare d a variabilei 
x, modelul crisp produce rezultatul fals, în timp ce modelul fuzzy conduce la 
valorile fals în proporție de 80% și adevărat în proporție de 20%.  

Pentru noile mulțimi fuzzy a fost necesară definirea operațiilor elementare, pentru 
care s-a propus utilizarea complementului față de 1 pentru negare, a operatorului max 
pentru reuniune și a operatorului min pentru intersecție (Zadeh 1996). Apoi s-au definit 
numerele fuzzy, operațiile algebrice elementare cu numere fuzzy, intervalele fuzzy și 
relațiile între mărimi fuzzy. În plus, pentru a menține legătura cu limbajul natural și 
pentru a permite o reprezentare matematică simplă, s-a introdus noțiunea de 
modificator sau calificativ, un echivalent al adjectivelor sau adverbelor din gramatică; 
astfel, se folosesc calificative ca: aproape, foarte, extrem de, posibil, cu certitudine etc. 

Câteva momente importante din istoria sistemelor fuzzy sunt enumerate în 
continuare (Garrido 2012). După momentul inițial din 1965, profesorul Zadeh propune 
în anul 1968 folosirea algoritmelor fuzzy (Zadeh 1968), în anul 1970 a sistemelor de 
decizie fuzzy (Belman și Zadeh 1970), iar în anul 1971 publică lucrarea „Quantitative 
Fuzzy Semantics” (Zadeh 1971), în care propune elementele formale pe baza cărora s-
au dezvoltat ulterior metodologia și diferitele tipuri de aplicații ale logicii fuzzy. În 
1973 publică o lucrare de referință (Zadeh 1973), în care definește variabilele 
lingvistice și regulile de tip IF-THEN pentru formarea bazelor de cunoștințe. 

Primul regulator fuzzy, destinat controlului unui motor și a unui cazan cu aburi a 
fost proiectat de către Ebrahim Mandani la mijlocul anilor 1970 (Mandani și Assilian 
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1975). 1987 este anul dezvoltării și construirii primelor aplicații comerciale pentru 
diverse tipuri de regulatoare fuzzy, cum sunt cel dezvoltat de firma Hitachi pentru 
cunoscutul tren japonez Sendai (Terano et al. 1994) sau cele proiectate de Omron, o 
altă firmă japoneză, creatoarea celui mai rapid regulator fuzzy sau a primului chip 
fuzzy pentru microcomputere (Omron 2017). Mai târziu, în 1993, se înregistrează 
prima aplicație a logicii fuzzy pentru controlul unei stații de tratare a apei – desigur, 
tot în Japonia (Sugeno 1985). 

Mijlocul anilor 1980 marchează primele tentative de fundamentare teoretică  și 
dezvoltare practică a sistemelor de Reguli Fuzzy, bazate pe seturi de date fuzzy, 
combinate cu învățarea fuzzy. Bazele sistemelor de reguli fuzzy le datorăm 
profesorilor Tomohiro Takagi de la Univeristatea Meiji (Tokyo) și Michio Sugeno 
de la Univeristatea Doshisha (Kyoto) (Takagi T. și Sugeno M. 1985). 

Începând cu anii 1990 aplicațiile mulțimilor și logicii fuzzy în viața de zi cu zi 
au devenit tot mai prezente, dezvoltându-se rapid. Numeroase aplicații de acest tip 
se regăsesc în industria de profil, cele mai cunoscute fiind sistemele de control 
pentru mașinile de spălat (Ahmed și Toki 2016), sistemele ABS pentru frânare 
(Subbulakshmi 2014), sistemele auto-focus pentru camerele video (Yang et al. 
2008), sistemele de control al ascensoarelor (Patjoshi R.K., Mohapatra K.K. 2010) 
sau filtrele împotriva mesajelor spam (Vijayan et al. 2011). 

2.3. Calcul evolutiv 

Problemele de optimizare intervin în numeroase domenii cum ar fi ingineria, 
transporturile, comerțul, medicina și aproape în orice proces decizional. Tehnicile sau 
algoritmele de rezolvare a acestor probleme pot fi împărțite în două mari categorii: 
metode exacte și metode euristice. Metodele exacte (deterministe) garantează 
determinarea soluției optime într-un interval de timp limitat (finit). Deseori însă, pentru 
problemele foarte dificile, de mari dimensiuni, acest timp finit poate crește exponențial, 
astfel încât soluția optimă nu mai poate fi identificată în practică, într-un timp rezonabil. 
În plus, multe dintre metodele deterministe cunoscute prezintă o sensibilitate accentuată 
față de aspecte cum ar fi depășirea optimelor locale, riscul divergenței, dificultăți legate 
de tratarea restricțiilor sau de calculul derivatelor numerice (Fletcher 2000).  

Metodele euristice, chiar dacă nu garantează identificarea soluției optime, 
conduc de regulă la soluții acceptabile, într-un timp care poate fi considerat rezonabil. 
De regulă, metodele euristice se prezintă sub forma unor tehnici de căutare a căror 
implementare este puternic dependentă de problema analizată, încercând să profite la 
maximum de particularitățile acesteia. De asemenea, majoritatea euristicilor, fiind 
tehnici de căutare greedy (lacom), suferă și ele de neajunsul blocării în optime locale. 

Pe de altă parte, metodele metaeuristice sunt, în general, tehnici de optimizare 
aplicabile independent de specificul problemei analizate, considerate ca o structură 
algoritmică de nivel înalt, care pune la dispoziție strategii speciale pentru dezvoltarea 
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unor algoritme euristice de optimizare. Chiar dacă sunt independente de problemă, 
aplicarea metaeuristicilor necesită ajustarea unor parametri și proceduri interne pentru 
adaptarea la problemă. În comparație cu metodele euristice de căutare, o 
metaeuristică poate fi considerată în mai mică măsură o tehnică greedy. De altfel, 
tocmai strategiile interne ale unei metaeuristici asigură o balanță corectă între 
explorarea și exploatarea spațiului de definiție, în căutarea soluțiilor (sub)optimale, 
minimizând astfel riscul blocării în optime locale (Researchgate 2017). 

Termenul metaeuristică a fost inventat de (Glover 1986) care a combinat două 
cuvinte din limba greacă: prefixul meta (dincolo de, în sensul nivel înalt) și substantivul 
heuriskein (a descoperi). Un scurt istoric al metaeuristicilor este prezentat în (Sorensen 
et al. 2016), făcând referire la cinci perioade importante: (i) perioada pre-teoretică (până 
în 1940), când sunt utilizate tehnicile euristice și chiar cele metaeuristice, însă fără o 
formalizarea teoretică; (ii) perioada timpurie (între 1940 și 1980), când sunt publicate 
primele studii formale privind tehnicile euristice; (iii) perioada dezvoltării metodelor 
(între 1980 și 2000), care cunoaște o mare efervescență legată de dezvoltarea metodelor 
și tehnicilor metaeuristice; (iv) perioada dezvoltării structurilor (după 2000 și până în 
prezent), când punctul de vedere că metaeuristicile ar trebui privite mai mult ca 
structuri și mai puțin ca metode, adună tot mai mulți adepți; (v) perioada științifică (în 
viitor), care va marca trecerea de la proiectarea metaeuristicilor ca artă, la știință. 

Pe de altă parte, taxonomia prezentată în (Glover și Sörensen 2015) distinge 
următoarele trei categorii importante:  

● Metaeuristici bazate pe căutarea locală, care aplică în mod iterativ schimbări 
de mică amploare asupra unui model unic al soluției căutate. Câteva metaeuristici 
reprezentative pentru această categorie sunt Călirea Simulată (Simulated Annealing – 
SA) (Kirkpatrick et al. 1983); Căutarea cu Vecinătăți Variabile (Variable 
Neighborhood Search - VNS) (Mladenović și Hansen 1997) și Căutarea Tabu (Tabu 
Search – TS) (Glover 1989, 1990). 

● Metaeuristici constructiviste, care construiesc soluția problemei prin îmbinarea 
părților componente. La fiecare iterație, cel mai bun element este adăugat soluției 
curente, stimulând astfel caracterul greedy al algoritmului de căutare. Majoritatea 
metaeuristicilor de acest tip folosesc în final o procedură de căutare locală pentru 
ameliorarea soluției complete identificată anterior. Cele mai cunoscute metaeuristici din 
această categorie sunt Procedura de Căutare Adaptivă Aleatorie Greedy (Greedy 
Randomized Adaptive Search Procedure – GRASP) (Feo și Resende, 1995); Căutarea 
în Vecinătăți Largi (Large Neighborhood Search – LNS) (Shaw 1998) sau Optimizarea 
bazată pe Colonia de Furnici (Ant Colony Optimization – ACO) (Dorigo et al. 1996). 

● Metaeuristici bazate pe populații, care combină în mod iterativ mai multe 
modele de soluții existente pentru a crea altele noi. Aceste metaeuristici identifică 
soluția (sub)optimală a problemei analizate prin combinarea unor soluții intermediare, 
dintr-o populație de soluții posibile. Principalii reprezentanți ai acestei categorii sunt 
așa-numiții algoritmi evolutivi, de tip stocastic, din care fac parte bine cunoscuții 
Algoritmi Genetici (Genetic Algorithms – GA) (Goldberg et al. 1989); Programarea 
Evolutivă (Evolutionary Programming – EP) (Koza 1992), Strategiile Evolutive 
(Evolution Strategies – ES) (Beyer și Schwefel 2002) sau Calculul Evolutiv 
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(Evolutionary Computation – EC) (Fogel 2006). Tot din această categori fac parte și 
algoritmii de inspirație naturală bazați pe inteligența de grup, cum ar fi Optimizarea în 
Grupuri de Particule (Swarm Particle Optimization – PSO) (Kennedy și Eberhart 
1995); Hrănirea Grupurilor Bacteriene (Bacterial Foraging – BF) (Passino 2010); 
Optimizarea bazată pe Colonia de Albine (Bee Colony Optimization – BCO) 
(Karaboga și Akay 2009); Sistemele Imunitare Artificiale (Artificial Immune Systems 
– AIS) (Timmis et al. 2008) sau Optimizarea bazată pe Geografia Grupurilor (Bio-
Geography-based Optimization – BGO) (Simon 2008). 

3. APLICAȚII ALE INTELIGENȚEI ARTIFICIALE ȘI 
CALCULULUI INTELIGENT ÎN ENERGETICĂ 

În cadrul acestei secțiuni se prezintă o serie de aplicaţii ale AI și CI în 
domeniul energeticii. Organizarea prezentării nu urmărește categoriile de tehnici de 
CI (rețele neuronale, calcul evolutiv etc), ci tipurile de probleme specifice 
domeniului ingineriei energetice. Totuși, pentru orientarea cititorului interesat mai 
degrabă de anumite tipuri de aplicații, titlul fiecărui subcapitol conține și categoria 
de tehnică de CI aplicată, folosind convențiile: RNA (rețele neuronale artificiale); 
SF (sisteme fuzzy) și EV (calcul evolutiv). 

3.1. Integrarea producției din resurse regenerabile (RNA) 

O aplicație tipică a RNA privind integrarea producției din resurse regenerabile 
adresează problema prognozei puterii generate de o centrală eoliană situată în N-E 
României, fiind prezentată în (Coroamă și Gavrilaș 2010). Modelul de prognoză 
estimează puterea electrică generată pe baza prognozelor meteorologice pentru 
viteza și direcția vântului. Pentru construirea predictorului s-a ales o rețea neuronală 
de tip PMS cu un singur strat ascuns. În cadrul studiului s-a urmărit identificarea 
arhitecturii optime a PMS, folosinduse următoarele ipoteze: 

(a) numărul de neuroni din stratul ascuns. Studiile de caz realizate au folosit un 
număr variabil de neuroni ascunși din gama 10, 50, 100, 200 și 300. Testele efectuate 
au sugerat că utilizarea unui număr prea mic de neuroni ascunși afectează precizia 
estimărilor, în timp ce un număr prea mare determină creșteri ale timpului de calcul, 
fără efecte semnificative asupra preciziei. Rezultatele obținute au recomandat o 
valoare a acestui parametru egală cu 100. 

(b) trei variante pentru codificarea direcției vântului, și anume: (i) direcția este 
măsurată prin unghiul geometric (în grade) față de axa polului Nord, considerată ca 
referință; (ii) direcția este măsurată folosind o busolă cu 8 cadrane și codificată pe 
3 biți; (iii) direcția este măsurată folosind o busolă cu 16 cadrane și codificată pe 4 biți. 

(c) trei variante pentru lungimnea istoricului vitezei vântului, și anume: 
(i) varianta fără istoric de consum, folosind doar mărimea la momentul prognozei 
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v(t); (ii) variantele cu istoric de consum de ordin 1 și 2, folosind mărimile v(t) și  
v(t – 1), respectiv v(t), v(t – 1) și v(t – 2). 

Rezultatele testelor efectuate sunt prezentate în tabelul 1, unde se indică valorile 
maximă, minimă și medie ale erorilor procentuale ponderate, abaterilor standard și 
cotelor procentuale ale erorilor de prognoză care se înscriu sub limita de ±10%. 
Datele din acest table recomandă ca variantă optimă pentru proiectarea arhitecturii 
PMS varianta 3, cea care conține pe stratul de intrare 5 neuroni (4 neuroni pentru 
codificarea direcției vântului folosind busola cu 16 cadrane și 1 neuron pentru 
prognoza vitezei vântului la momentul prognozei v(t)). Pentru acest caz, erorile de 
prognoză variază între –10,96% și +10,41%, iar 99,6% dintre erorile de prognoză 
se încadrează în limita de ±10%.  

În cadrul unui studiu ulterior (Gavrilaș 2010) modelul prezentat mai sus a fost 
îmbunătățit folosind o reprezentare fuzzy a direcției vântului. Erorile de prognoză s-
au redus după cum urmează: eroarea minimă, până la –5,24%, erpoarea maximă 
până la 4,68%, iar abaterea standard până la 2,55%. 

 
Tabelul 1 

Performanțele prognozei producției de electricitate în diferite ipoteze privind 
codificarea vitezei și direcției vântului, după (Coroamă și Gavrilaș 2010) 

# 
Caracteristicile vântului Statistica privind eroarea procentuală ponderată 

Direcție Viteză 
Max 
(%) 

Min 
(%) 

Medie 
(%) 

STD 
(%) 

K±10% 
(%) 

1 Degrees 

vt 

19,94 –9,66 0,40 2,84 99,2 

2 Compass 8 22,88 –9,24 0,40 2,69 99,6 

3 Compass 16 10,41 –10,96 0,22 2,58 99,6 

4 Degrees 

vt + vt-1 

19,94 –11,22 0,28 2,92 98,8 

5 Compass 8 22,40 –9,85 0,19 2,74 99,4 

6 Compass 16 17,62 –8,77 0,20 2,64 99,5 

7 Degrees 
vt + vt-1 + 

vt-2 
19,72 –12,69 0,29 2,87 98,7 

 
O abordare particulară a problemei prognozei producției de electricitate în 

centralele eoliene este prezentată în (Liu et al. 2012). Modelul propus estimează 
producția de electricitate ținând seama simultan atât de viteza, cât și de direcția 
vântului, folosind o rețea neuronală recurentă în numere complexe (RNRNC).  

La dezvoltarea modelului de prognoză propus autorii au avut în vedere o serie 
de aspecte particulare menționate succint în continuare. Astfel, datele istorice 
referitoare la viteza și direcția vântului au fost preluate doar de la un număr redus 
de turbine din parcul eolian (două turbine reprezentative) pentru a reduce volumul 
de date prelucrate. Pe de altă parte, pentru extragerea din baza de date a datelor 
celor mai semnificative s-a procedat la preprocesarea acestora folosind o rețea 
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neuronală probabilistică (RNP). În sfârșit, pe baza similitudinii între caracteristica 
dinamică a vântului și reprezntarea numerelor complexe (viteza și direcția vântului 
vs. modulul și argumentul unui număr complex), se propune utilizarea unei 
RNRNC pentru predicția puterii generate de întregul parc eolian. 

Preprocesarea datelor cu ajutorl RNP se impune datorită existenței în 
caracteristica experimentală de putere a parcului eolian a unor date neconforme 
(fig. 7). În acest context, RNP este folosită pentru clasificarea datelor de intrare, pe 
baza următoarelor 5 clase predefinite: (a) puncte în zona normală de funcționare; 
(b) puncte corespunzătoare unor viteze reduse ale vântului și unor valori mari ale 
puterii produse; (c) puncte cu valori negative ale vitezei vântului; (d) puncte cu 
valori negative ale puterii produse; (e) puncte corespunzătoare unei valori mari a 
puterii generate la o viteză mică a vântului. Prima dintre aceste clase este singura 
corespunzătoare unui regim normal de funcționare a centralelor eoliene. RNP 
selectează (ieșire egală cu 1) numai modelele din clasa (a) și respinge (ieșire egală 
cu 0) toate modelele din clasele (b) – (e). 

 

 
Fig. 7. Caracteristica experimentală  

de putere a parcului eolian,  
după (Liu et al. 2012). 

 
Fig. 8. Arhitectura RNRNC pentru prognoza 

puterii produse de parcul eolian,  
după (Liu et al. 2012). 

 
Arhitectura RNRNC este prezentată în figura 8. Pentru prognoza puterii 

produse de parcul eolian la momentul t, notată p̂(t), pe intrare rețelei se aplică un set 
de valori ale vietzei vântului și un alt set de valori corespunzător puterii generate. 
Pentru primul set se folosesc valorile vitezei vântului cu 3 pași de timp în urmă. În 
ceea ce privește cel de al doilea set de valori, rețeaua RNRNC poate fi antrenată în 
două moduri: (a) modul paralel, caz în care pe intrări sunt returnate valorile 
simulate ale ieșirii, p̂(t – 2), p̂(t – 1) și p̂(t); (b) modul serie-paralel, caz în care pe 
intrări se aplică valorile efective ale puterii generate din pașii de timp anteriori  
p(t – 2), p(t – 1) și p(t). După cum se menționează în (Liu et al. 2012) utilizarea 

w(t) 

w(t-1)

w(t-2)

p̂(t-2) / p(t-2) 

p̂(t-1) / p(t-1) 

p̂(t) / p(t) 
p̂(t+1) 

Viteza vântului (m/s)

P
ut

er
e 

(M
W

) 



84  EMERG 5 – 2017  Mihai GAVRILAȘ 

 

modului paralel are dezavanatajul acumulării erorilor în cazul unor predicții 
imprecise, motiv pentru care analiza a folosit exclusiv modul serie-paralel. 

Performanțele modelului propus în (Liu et al. 2012) sunt sintetizate în Tabelul 2, 
pentru cazul folosirii unei rețele PMS în numere reale și 2 cazuri particulare ale 
modelului propus: Modelul 1 – RCRNC cu date exclusive pentru viteza vântului și 
Modelul 2 – RCRNC cu date pentru viteza și direcția vântului.  

 
Tabelul 2 

Performanțele modelului de prognoză a puterii generate de un parc eolian,  
după (Liu et al. 2012). Erorile absolută medie (EAM), pătratică medie (EPM), 

procentuală absolută medie (EPAM) și abaterea standard a erorii (AS) 

Cazul EAM (%) EPM (%) EPAM (%) AS (MW) 

RCRNC-modelul 1 9,901 13,613 12,163 10,722 

RCRNC-modelul 2 7,874 9,408 11,204 9,408 

PMS – numere reale 16,210 17,086 22,535 30,672 
 

Un aspect specific intergrării producției din resurse regenerabile se referă la 
cazul centralelor fotovoltaice, în particular la problema predicției valorilor MPP 
(Maximum Power Point) (O’Leary 2015). Modelul de RNA utilizată în (O’Leary 
2015) este un Perceptron Multistrat (PMS), care folosește pe intrare informații 
privind intensitatea radiației solare directe și difuze, iar pe ieșire valorile MPP 
asociate panoului fotovoltaic pentru care se proiectează modelul de predicție. 

Setul de date de învățare folosit pentru antrenarea rețelei PMS a fost generat în 
cadrul unei campanii de măsurări care a folosit: (i) un sistem pentru construirea 
caracteristicilor I-V ale panourilor fotovoltaice în vederea determinării valorilor 
MPP; (ii) un piranometru spectral de precizie (PSP) pentru măsurarea intensității 
radianței solare directe și difuze; (iii) un pirheliometru de incidență normală (PIN) 
pentru măsurarea intensității radiației solare directe. Utilizarea RNA pentru 
predicția datelor, în general, și a valorilor MPP, în particular, presupune de obicei 
preprocesarea prealabilă a datelor de intrare și ieșire, care constă în normalizarea 
acestora prin scalarea în intervalul [0, 1]. 

Pentru evaluarea preciziei prognozelor în (O’Leary 2015) se folosește o 
caracteristică de tipul celei din figura 9, care descrie distribuția valorilor MPP reale 
și dorite, în planul corespunzător. Se menționează că, în cazul unei prognoze 
perfecte aceste puncte ar trebui să se situeze toate pe bisectoarea din primul cadran. 
Cele două drepte trasate pe graficul din figura 9 reprezintă limitele asociate unor 
abateri de ±20 W între valorile reale și cele dorite. Conform (O’Leary 2015), 90% 
din punctele din figura 9 cad în interiorul domeniului delimitat de aceste două drepte. 

În general, performanțele modelului de prognoză propus în (O’Leary 2015) 
sunt descrise de următoarele valori ale parametrilor statistici (raportate la o putere 
nominală a panoului fotovoltaic în studiu egală cu 170 W): coeficientul de 
determinație R2=90.88%, eroarea medie pătratică RMSE=16.98 W și eroarea medie 
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absolută MAE=6.33 W. Aceste valori sunt comparate în (O’Leary 2015) cu cele 
raportate în (Pedro și Coimbra 2012), constatându-se valori similare. 

 

 
 

Fig. 9. Distribuția valorilor reale (prognozate) și a celor dorite (măsurate)  
ale MPP, conform (O’Leary 2015). 

 
După prezentarea acestor performanțe în (O’Leary 2015) se propune îm-

bunătățirea lor pe baza modificării arhitecturii RNA. Astfel, analiza rezultatelor 
prognozelor realizate cu modelul inițial evidențiază tendința de grupare a punctelor 
în interiorul unor intervale de timp specifice din cursul zilei și o corelație puternică 
între erorile mari de estimare și ora din zi. Astfel s-a constata că cele mai mari erori 
de prognoză se produc între orele 6 și 8 dimineața, respectiv 14 și 16 spre seară, 
când se constată volatilitatea maximă a resursei primare: intensitatea luminoasă se 
modifică în mare măsură, la trecerea de la noapte la zi sau de la zi la noapte. În 
acest context, modificările propuse au la bază pre-procesarea datelor în vederea 
formării unor șabloane-mască care, aplicate datelor de intrare – ieșire ale RNA, să 
permită restricționarea folosirii lor numai în anumite intervale orare. De exemplu, 
intrarea inițială pentru valorile radiației difuze PSP este înlocuită cu alte patru 
intrări: PSP-noapte; PSP-dimineață; PSP-zi și PSP-seară. Intrarea pentru PSP-
dimineață are aceleași valori cu cele ale intrării PSP originare doar între orele 6 și 8 
dimineața, în restul zilei valorile fiind nule. Se procedează în mod asemănător și cu 
celelalte două intrări (PSP-zi, PSP-seară și PSP-noapte), iar acest tipar se aplică și 
intrărilor pentru radiația directă PIN și ieșirilor pentru valorile MPP. Astfel, rețeaua 
originară cu două intrări și o ieșire este înlocuită de o rețea cu 8 intrări și 4 ieșiri, 
pentru cele 4 intervale din zi. 

Rezultatele obținute folosind noua arhitectură a rețelei PMS indică o îmbunătățire 
semnificativă în comparație cu rezultatele inițiale. Astfel, coeficientul de determinație 
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crește la valoarea R2 = 92,20%, eroarea medie pătratică scade până la RMSE = 
= 15,82 W, iar eroarea medie absolută scade și ea la  MAE = 5,99 W. 

Pentru metodele de prognoză a producției de electricitate din surse bazate pe 
resurse regenerabile, cum sunt și cele prezentate în această lucrare, s-a constatat că 
impredictibilitatea accentuată a resursei primare (vântul, radiația solară etc) face ca 
erorile de prognoză să se mențină la valori relativ ridicate, ceea ce poate ridica 
probleme privind funcționarea sigură și eficientă a sistemului electroenergetic, ca 
urmare a programării și dispecerizării neraționale a grupurilor din centralele 
convenționale. De exemplu, în cele mai bune condiții eroarea orară a prognozelor 
de consum pe termen scurt se poate încadra între 1% și 3%, în timp ce prognozele 
pe termen scurt ale producției centraleleor eoliene se caracterizează de erori mult 
mai mari, de ordinul a 15 – 20% (Fan și Hyndman 2012). În acest context, din 
perspectiva producătorilor din surse convenționale, este convenabilă cunoașterea 
așa-numitei cereri nete, definită ca diferența dintre sarcina din sistem și puterea 
generată din surse regenerabile. 

În prezent, majoritatatea metodelor de prognoză a cererii nete folosesc o 
abordare indirectă, care pornește de la prognozele de consum și producție din 
resurse regenerabile și, prin diferența acestora, generează prognoza cererii nete. Din 
această perspectivă, lucrarea (Abedinia și Amjadi 2016) prezintă rezultatele unor 
studii privind analiza seriilor de timp pentru date referitoare la consumul de 
electricitate, producția din resurse regeneabile și cererea netă și propune o nouă 
metodă hibridă pentru prognoza directă a cererii nete. Metoda hibridă de prognoză 
propusă folosește o RNA de tip PMS, în etapa de explorare, și o tehnică stocastică 
de căutare din categoria metaeuristicilor, în etapa de exploatare. Metoda comple-
mentară folosită pentru concentrarea la nivel local a căutării este metoda  de 
Optimizare după Modelul Rechinului (OMR) - Shark Smell Optimization. Autorii 
argumentează că, în ansamblul ei, noua metodă de antrenare are proprietăț de 
explorare superioare și capacitatea de identificare a optimului global, evitând 
totodată stagnarea în optime locale sau problemele de supra-învățare. 

Ținând seama de tendințele pe termen scurt și mediu, în (Abedinia și Amjadi 
2016) se recomandă utilizarea unui orizont de prognoză cu lungimea de 200 de ore. 
Ca urmare, mulțimea datelor de intrare disponibile SDID,h pentru prognoza cererii 
nete la oar h, CNh, este formată din istoricul cererii nete (CNh-1, CNh-2, ... CNh-200), 
istoricul consumului (PCh-1, PCh-2, ... PCh-200), istoricul producției din resurse 
regenerabile (PRh-1, PRh-2, ... PRh-200) și prognozele pentru consumul și producția 
din resurse regenerabile la ora de prognoză, PCh, respectiv PRh: 
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Din totalul celor 602 date de intrare disponibile, în etapa de preprocesare se 
selectează cele mai semnificative din punctul de vedere al prognozei cererii nete 
folosind o metodă de selecție în doi pași, bazată pe criteriul informației mutuale, 
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cum este cea descrisă în (Amjady și Keynia 2010). Rezultatele selecției sunt 
transmise ca date de intrare pentru cea de a doua etapă a procedurii de prognoză. 

În cadrul celei de a doua etape are loc antrenarea rețelei de tip PMS folosind ca 
date de intrare informația selectată anterior. Aceasta este etapa exploratorie a 
metodei hibride de prognoză, când procesul de căutare evoluează prin depășirea 
optimelor locale și orientarea generală către optimul global. În continuare urmeaza 
etapa de exploatare când , prin aplicarea unei metode stocastice de căutare, în speță 
metoda de Optimizare după Modelul Rechinului (OMR), procesul de căutare se 
concentrează la nivel local, pentru identificarea exactă a optimului localizat. 

Performanțele metodei propuse sunt bine evidențiate în Tabelul 3, în care se 
prezintă valorile erorilor procentuale absolute medii pentru metoda propusă și alte 
două metode alternative.  

 
Tabelul 3 

Rezultate pentru prognoza directă a cererii nete prin metoda propusă și alte două 
metode alternative: metoda seriilor de timp ARIMA și metoda Rețelelor Neuronale cu 

Funcții de Bază Radiale (RNFBR), după (Abedinia și Amjady 2016). Valorile 
numerice indicate corespund erorilor procentuale absolute medii 

Perioada 
Metoda ARIMA Rețele RNFBR Metoda propusă 

Prognoză 
directă 

Prognoză 
indirectă 

Prognoză 
directă 

Prognoză 
indirectă 

Prognoză 
directă 

Prognoză 
indirectă 

Februarie 3,11 3,79 2,57 3,10 1,25 1,46 

Mai 3,44 4,24 2,99 3,12 1,18 1,39 

August 2,98 3,39 2,54 2,82 1,20 1,37 

Noiembrie 2,14 3,53 1,91 3,22 1,12 1,31 

Media 2,92 3,74 2,50 3,07 1,19 1,38 

3.2. Impactul integrării generării distribuite (SF, EV) 

Integrarea accentuată a surselor distribuite de energie în rețelele actuale de 
distribuție determină o serie de efecte secundare, pentru rezolvarea cărora în 
literatura de specialitate au fost propuse diferite tipuri de abordări, dintre care multe 
bazate pe logica și sistemele fuzzy. De exemplu, în (Kashfi și El-Hawary 2014) se 
propune o abordare originală pentru dimensionarea și amplasarea optimă a surselor 
de generare distribuită (GD). În acest caz se folosesc două sisteme fuzzy, dintre 
care primul pentru determinarea puterii active necesar a fi instalată, pe baza 
deficitului de putere din rețea și a perioadelor din zi. Cel de al doilea sistem fuzzy 
este folosit pentru identificarea nodurilor din rețea în care se instalează sursele 
distribuite cu puterea nominală stabilită anterior. 

Primul sistem fuzzy folosește ca intrări mărimile fuzzificate conform următoarelor 
seturi de calificative și intervale de definiție: (i) deficitul de putere din rețea: Mic 
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(0÷0.5 MW); Mediu (0÷1.0 MW) și Mare (0.5÷1.0 MW); (ii) perioada din zi: Gol – 
AM (0÷5); Vârf – AM (5÷10); Gol – AM+PM (10÷17); Vârf – PM (17÷22) și Gol – 
PM (22-24). 

Pentru intrările referitoare la perioada din zi și pentru celelalte mărimi fuzzy 
care urmează, în (Kashfi și El-Hawary 2014) se folosesc funcții de apartenență 
trapezoidale, în timp ce pentru deficitul de putere din rețea se folosesc funcții de 
apartenență neliniare: funcții de tip sigmoid decsrescător (pentru calificativul Mic) sau 
crescător (pentru calificativul Mare) și o funcție de tip Gaussian (pentru calificativul 
Mediu). Ieșirea primului sistem fuzzy corespunde puterii active ce trebuie instalată 
în sursele distribuite (P-GD) și folosește următoarele calificative și intervale de 
definiție: Mică (0÷1 MW); Medie (1÷2 MW) și Mare (2÷4 MW). Regulile prin 
aplicarea cărora se trece de la mărimile de intrare la mărimea de ieșire pentru 
primul sistem fuzzy sunt definite în Tabelul 4. 

Cel de al doilea sistem fuzzy folosește două intrări, dintre care una este tocmai 
ieșirea P-GD a primului sistem fuzzy, iar a doua este distanța față de postul de 
transformare la care se instalează sursa de generare distribuită: Mică (0÷2500 m); 
Medie (2500÷4500 m) și Mare (4500÷5500 m). Ieșirea acestui sistem este nodul 
(nodurile) în care se instalează sursa(ele) de putere identificate de către primul 
sistem. În (Kashfi și El-Hawary 2014) se menționează că în timp ce primul sistem 
fuzzy folosește un model de inferență Mamdani, cu ieșiri fuzzy, cel de al doilea 
sistem folosește un model de inferență Sugeno, cu ieșiri constante, crisp. Regulile 
pe baza cărora funcționează al doilea sistem fuzzy sunt prezentate în Tabelul 5. 

 
Tabelul 4 

Regulile pentru primul sistem fuzzy (P-GD), după (Kashfi și El-Hawary 2014) 

Deficit 
Perioada din zi 

Gol-AM Vârf-AM Gol-AM+PM Vârf-PM Gol-PM 

Mic Mic Mic Mic Mic Mic 

Mediu Mic Mediu Mic Mediu Mic 

Mare Mediu Mare Mediu Mare Mediu 
 

Tabelul 5 

Regulile pentru al doilea sistem fuzzy (noduri), după (Kashfi și El-Hawary 2014). 
Numerele corespund nodurilor din rețea 

P-GD 
Distanță 

Mică Medie Mare 

Mică 634 675 652 

Medie 633 684 680 

Mare 632 646 611 
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Unul dintre efectele colaterale ale integrării GD în rețelele de distribuție, cu 
implicății serioase asupra asigurării calității energiei electrice, îl reprezintă apariția 
fluxurilor de putere bidirecționale și schimbarea conceptelor de bază privind reglajul 
tensiunii. În acest context, în (Hashim și Mohamed 2013) se propune implementarea 
unui model de reglaj al tensiunii în rețelele de distribuție cu o penetrare importantă a 
GD, bazat pe logica fuzzy. Metoda propusă folosește o strategie de reglaj combinată, 
bazată pe trei metode: reglajul factorului de putere (RFP), reglajul direct prin 
modificarea ploturilor de funcționare ale transformatoarelor (RD) și reducerea voluntară 
a producției de energie (RP). 

Metoda de calcul propusă are la bază calculul regimului permanent de funcționare 
al rețelei analizate în diferite ipoteze privind sarcinile din noduri, urmat de calsificarea 
tensiunilor la consumatori, respectiv a puterii produse de sursele distribuite de 
energie pe baza unui set de mulțimi fuzzy asociate celor două categorii de mărimi: 
(i) tensiune: Mic (0,90÷0,95); Mediu (0,92÷1,05), Mare (1,02÷1,07) și F. Mare 
(1,05÷1,10); (ii) putere: Mic (0÷1,02); Mediu (0,75÷2.00); Mare (1,60÷3.00). 

În mod asemănător se definesc și mulțimile fuzzy pentru mărimile de ieșire, 
corespunzătoare celor trei metode de reglaj asupra cărora se poate opta (RFP, RD 
sau RP). Pentru metoda RFP au fost considerate 3 situații: cos φ = 0,85 inductiv 
(pentru valori reduse ale tensiunii în rețea); cos φ = 0,95 capacitiv (pentru valori 
medii ale tensiunii în rețea) și cos φ = 0,90 capacitiv (pentru valori mari și foarte 
mari ale tensiunii în rețea). Pentru metoda RD se consideră 2 situații pentru raportul 
de transformare: k = 1,02 u.r. (pentru valori foarte mari ale tensiunii în rețea) și  
k = 1,05 u.r. (pentru valori mari și medii ale tensiunii în rețea). În sfărșit, pentru 
metoda de reglaj RP, s-au considerat alte două situații pentru factorul de reducere:  
r = 0 (pentru tensiuni în rețea de valori reduse, medii și mari) și r = 40% (pentru 
tensiuni în rețea de valori foarte mari). 

Folosind ca intrări nivelul tensiunilor din rețea și puterea produsă de sursele 
distribuite și ca ieșiri acțiunile celor trei metode de reglaj al tensiunii menționate, în 
(Hashim și Mohamed 2013) se propune o structură a regulatorului fuzzy descrisă de 
reguli cum sunt cel de mai jos: 

IF (Tensiunea = Mică) AND (Puterea = Mică) THEN (RFP = 0.85 ind.) 
IF (Tensiunea = Mică) AND (Puterea = Medie) THEN (RFP = 0.85 ind.) (RP = 0%) 
IF (Tensiunea = Mică) AND (Puterea = Mare) THEN (RFP = 0.85 ind.) 
IF (Tensiunea = Medie) AND (Puterea = Mică) THEN (RFP = 0.95 cap.) 
IF (Tensiunea = Medie) AND (Puterea = Medie) THEN (RFP = 0.95 cap.) 
IF (Tensiunea = Medie) AND (Puterea = Mare) THEN (RFP = 0.95 cap.) 
IF (Tensiunea = Mare) AND (Puterea = Mică) THEN (RFP = 0.90 cap.)  

(RD = 1.02 u.r.) (RP = 0%) 
IF (Tensiunea = Mare) AND (Puterea = Medie) THEN (RFP = 0.90 cap.)  

(RD = 1.05 u.r.) (RP = 0%) 
IF (Tensiunea = Mare) AND (Puterea = Mare) THEN (RFP = 0.90 cap.)  

(RD = 1.05 u.r.) (RP = 0%) 
IF (Tensiunea = Mare) AND (Puterea = Mare) THEN (RFP = 0.90 cap.)  

(RD = 1.05 u.r.) (RP = 0%) 
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Metoda propusă a fost validată pe rețeaua de distribuție test IEEE cu 13 noduri, în 
ipoteza instalării în rețea a două generatoare care folosesc resurse regenerabile. 
Rezultatul final al aplicării procedurii de reglaj al tensiunii fără și cu regulatorul 
fuzzy, sub forma profilurilor de tensiune în nodurile rețelei, este prezentat în figura 10. 
După cum se constată, utilizarea regulatorului fuzzy permite menținerea tensiunii în 
rețea sub valoarea maximă admisibilă de 1.05 u.r. (Hashim și Mohamed 2013). 

 

 
 

Fig. 10. Profilurile tensiunii în rețea cu și fără regulatorul fuzzy,  
după (Hashim și Mohamed 2013). 

 
În lucrarea (Gavrilaș și Coroamă 2013) se prezintă o abordare originală a 

problemei compensării puterii reactive în rețelele de distribuție în prezența GD pe 
baza unei forme îmbunătățite a algoritmului gravitațional de căutare (AGC). AGC a 
fost propus în (Rashedi et al. 2009) ca o nouă tehnică de optimizare bazată pe legile 
newtoniene ale gravitației. Soluțiile posibile sunt reprezentate sub forma unor 
particule care conțin coduri ale soluției problemei; aceste particule se deplasează în 
spațiul de căutare sub acțiunea forțelor de atracție specifice legii gravitației. Forma 
îmbunătățită a AGC propusă în (Gavrilaș și Coroamă 2013) are la bază trei 
concepte: elitismul (E), hiper-mutațiile (H) și o nouă strategie de explorare numită 
supraveghere dinamică (SD). 

Ca și în cazul altor metaeuristic, natura stocastică a proceselor de căutare poate 
determina pierderea unor particule care descriu soluții promițătoare. Pentru 
prevenirea unor asemenea situații s-a propus folosirea procedurii de elitism, 
împrumutată de la AG. În forma cea mai simplă și cea mai eficientă,  elitismul se 
aplică prin copierea în generația următoare a particulei din populația curentă care 
are cea mai bună valoare a funcție de adaptare.  

Forma tradițională a AGC nu include aplicarea unor operatori specifici geneticii, 
cum ar fi încrucișarea sau mutația. Pentru a contribui la controlul diversității populației 
care se dezvoltă în cadrul AGC, s-a propus folosirea operatorului de hiper-mutație. 
Acest operator se activează ori de câte ori valoarea funcției de adaptare a celei mai bune 
soluții identificate în fiecare iterație nu se schimbă cu mai mult de o valoare-prag 
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prestabilită, de-alungul unui număr precizat de iterații consecutive. După activarea 
operatorului de hipermutație, condiția atingerii valorii prag nu mai este verificată timp 
de un număr precizat de iterații, aplicându-se doar forma standard a AGC. 

Tot în scopul diversificării populației curente și evitării optimelor locale, s-a 
propus o nouă strategie de căutare denumită supraveghere dinamică. Metodă constă 
în definirea unor particule suplimentare care se deplasează independent în spațiul 
de căutare, denumite comete. Prezența cometelor influențează mișacrea particulelor 
de bază, însă mișcarea cometelor este independentă de prezența particulelor de bază.  

Noua formă a AGC a fost testată, împreună cu alte două metode alternative 
(algoritmul genetic AG și optimizarea bazată pe colonia de albine HBMO), pentru 
problema compensării puterii reactive în rețelele de distribuție, în prezența GD. 
Comparația s-a făcut folosind o rețea de distribuție cu structura celei din figura 11. 
Rețeaua alimentează 18 consumatori și conține 3 surse de tip GD, amplasate în 
nodurile 6, 15 și 17. Procesul de optimizare urmărește minimizarea unei funcții 
obiectiv (pierderi de energie), prin compensarea puterii reactive care se poate asigura 
pe două căi: (i) folosirea bateriilor de condensatoare instalate la consumatori și (ii) 
reglajul puterii reactive furnizată de sursele GD.  

 

 
 

Fig. 11. Rețea de distribuție test. 
 

Codificarea unei soluții admisibile este reprezentată în figura 12 (nodurile 5 și 12 
sunt excluse din lista posibilelor locații pentru instalarea bateriilor de condensatoare). 
Toate genele cromozomului din figura 12 folosesc reprezentarea în numere reale, 
însă la decodificarea soluției genele sunt tratate diferit: (i) valorile genelor asociate 
nodurilor de consum, unde se instalează baterii de consdensatoare, sunt rotunjite la 
cel mai apropiat număr întreg, în timp ce (ii) valorile genelor asociate nodurilor cu 
surse GD sunt folosite fără a fi modificate. 

Rezultatele aplicării diferitelor algoritme de căutare și forme modificate ala 
AGC sunt prezentate sintetic în tabelul 6, doar pentru pozițiile optime ale bateriilor 
de condensatoare. Pentru sursele GD soluțiile optime identificate furnizează profile 
zilnice pentru puterea reactivă generată (Gavrilaș și Coroamă 2013).  
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Nod 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 
                   

Gene X X X X A X X X X X X X A X A X X X 
 

 Fig. 12. Codificarea soluțiilor pentru problema compensării optime  
a puterii reactive. 

 
Un tip special de problemă de optimizare care poate interveni în aplicațiile 

specifice sistemelor energetice este optimizarea multicriterială în sens Pareto. O 
asemenea abordare, care tratează condițiile de încărcare optima a surselor de generare 
distribuită (GD), combinată cu o strategie de modificarea a consumului din 
categoria Demand Response (DR) este prezentată în (Coroamă et al. 2012). 

În general, problemele de optimizare multicriterială necesită o abordare diferită de 
cea a problemelor monocriteriale. În ultimul caz, obiectivul este identificarea unei 
singure soluții, care de regulă este optimul global. În cazul unor obiective multiple 
contradictorii, soluția nu este unică, ci se vorbește de o mulțime de soluții fezabile 
pentru toate obiectivele urmărite. În cazul problemei descrise în (Coroamă et al. 
2012) obiectivele contradictorii sunt minimizarea pierderilor de energie în rețea, a 
costurilor de producție sau a emisiilor de gaze cu efect de seră și maximizarea 
profitului. Tratarea problemei folosește una din cele mai populare tehnici de optimizare 
multicriterială, și anume Algoritmul Genetic cu Sortare Non-dominată II (NSGA II 
- Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II). 

Problema analizată în (Coroamă et al. 2012) folosește o rețea de distribuție cu 
structură radială cu 44 noduri, 47 laturi și 7 separatoare de debuclare. În rețea sunt 
conectate următoarele surse de energie: două turbine eoliene cu puteri nominale de 
50 kW; un sistem fotovoltaic cu puterea de 50 kW; un generator Diesel cu puterea 
de 90 kW; un sistem de celule de combustie cu puterea de 70 kW și o micro-
centrală pe cărbune cu puterea de 80 kW.  

Pentru alegerea obiectivelor ce urmează a fi încluse în problema de optimizare 
multicriterială s-a folosit o simulare off-line bazată pe un algoritm de optimizare 
monocriterială pentru optimizarea unei funcții și analiza evoluției celorlalte funcții 
în paralel. Rezultatele acestei analize sunt prezentate în Tabelul 7. Se observă că, 
spre exemplu, la optimizarea după costuri în sensul minimizării acestora, emisiile 
scad și ele, însă profitul și pierderile de energie cresc. 

În aceste condiții, pentru aplicarea NSGA II s-au ales 2 probleme distincte de 
tip bi-obiectiv: (i) minimizarea pierderilor de energie și a costurilor de producție; 
(ii) minimizarea pierderilor de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Rezultatele obținute în urma rulării NSGA II pentru cele două probleme sunt 
prezentate sintetic în figura 13, sub forma fronturilor Pareto descrise de soluțiile 
non-dominate identificate. Deoarece, în absența altor informații, nu se poate spune 
despre nici o soluție dintr-un front Pareto că este superioară sau inferioară alteia, 
soluția optimă urmează să fie stabilită de un decident independent, pe baza 
propriilor obiective. 



 

Tabelul 6 

Soluții optime de compensare a puterii reactive (locațiile optime ale bateriilor de condensatoare),  
după (Gavrilaș și Coroamă 2013) 

Varianta 
Noduri 

NBC 
Pierderi 
[MWh] 

Timp 
CPU [s]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Fără DG 0 0 3 1 - 5 5 9 10 2 4 - 8 7 7 5 9 10 5 10 100 1.212 1 

DG+AG 0 0 1 2 - DG 2 3 6 2 3 - 2 2 DG 2 DG 4 6 8 43 1.098 1.068 

DG+ HBMO 0 0 1 2 - DG 2 3 6 2 3 - 2 2 DG 2 DG 4 6 7 42 1.096 1.223 

DG+AGC(E) 0 0 1 2 - DG 2 3 6 2 3 - 2 2 DG 2 DG 4 6 8 43 1.098 1.104 

DG+ AGC (E+H) 0 0 1 2 - DG 2 4 6 2 3 - 2 2 DG 2 DG 4 6 7 43 1.094 1.209 

DG+ AGC (E+DS) 0 0 1 2 - DG 2 3 6 3 3 - 2 2 DG 2 DG 4 6 7 43 1.094 1.191 

DG+ AGC 
(E+H+DS) 

0 0 1 2 - DG 2 4 6 3 3 - 2 2 DG 2 DG 5 6 7 45 1.087 1.428 

 
Tabelul 7 

Comparație între evoluțiile funcțiilor obiectiv pentru optimizarea monocriterială,  
după (Coroamă et al. 2012) 

Optimizare după 
Funcții obiectiv 

Costuri Emisii Profit 
Pierderi de 

energie 

Costuri scade scade cerște cerște 

Emisii scade scade cerște cerște 

Profit scade scade cerște cerște 

Pierderi de energie cerște cerște scade scade 
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(a) (b) 

Fig. 13. Soluții optime în sens Pareto pentru problemele  
de optimizare bi-obiectiv, după (Coroamă et al. 2012). 

 
O problemă specială este tratată în lucrarea (Kyriakarakos et al. 2012), care 

descrie proiectarea unui sistem de management al energiei bazat pe logica fuzzy 
(MELF) pentru o microrețea autonomă cu surse de energie multiple. Principalele surse 
de energie sunt un set de panouri fotovoltaice și o turbină eoliană. Microrețeaua mai 
conține o baterie electrică, o celulă de combustie de tip PEM (Proton Exchange 
Membrane), un electrolizor PEM, un rezervor pentru hidrură metalică și o unitate 
pentru desalinizare cu osmoză inversă cu recuperarea energiei.  

Structura de bază a sistemului de management este prezentată în figura 14. Ca 
mărimi de intrare se utilizează frecvența din microrețea (F), starea de încărcare a 
bateriei (SOC – State of Charge) și apa disponibilă în rezervorul de apă potabilă (W). 

Sistemul MELF are un prim nivel ierarhic, denumit Sistem cu Logică Fuzzy de 
Nivel Înalt (SLFNI), cu două intrări și patru ieșiri. Ca intrări se transmit valorile 
măsurate al mărimilor SOC și W, iar sistemul produce ieșirile D1, D2, D3 și D4. 
Reprezentarea mărimilor fuzzy de intrare este descrisă de calificativele și intervalele de 
definiție de mai jos: (i) variabila SOC: Mic (Mc – 0÷45%); Mediu (Md – 45÷65%); 
Mare (Mr – 65÷100%); (ii) variabila W: Mic (Mc – -1,00÷0,35 u.r.); Mare (Mr –  
-0,35÷1,00). 

Cele patru ieșiri ale sistemului au valori crisp și sunt stabilite pe baza 
următoarelor patru reguli: 

IF (SOC este Mr) AND (W este Mr) THEN (D1: Lansează SLF 1); 
IF (SOC este Mr) AND (W este Mc) THEN (D2: Lansează SLF 2); 
IF (SOC este Md) THEN (D3: Deconectează toate subsistemele); 
IF (SOC este Mc) THEN (D4: Lansează SLF 3). 
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Astfel sistemul de nivel înalt stabilește, în funcție de valorile variabilelor SOC si 
W, care dintre cele trei susbsisteme va intra în funcțiune (D1, D2 și D4) sau le va 
deconecta pe toate (D3). Componenta de nivel scăzut a sistemului MELF este 
formată din trei sisteme fuzzy (SLF 1, SLF 2 și SLF 3), acționate de cele patru mărimi 
de ieșire ale SLFNI. Toate cele trei subsisteme au ca mărimi de intrare variabilele 
SOC și F, care folosesc însă suporturi de funcții de apartenență diferite. Subsistemele 
SLF 1 și SLF 2 controlează împreună funcționarea electrolizorului și a unității de 
desalinizare, în timp ce subsistemul SLF 3 controlează  exclusiv celula de combustie.  

Cu caracter ilustrativ, mai jos se indică calificativele și intervalele de definiție 
pentru mărimile de intrare ale subsistemului SLF 1: (i) Mărimi de intrare: variabila 
SOC: Mic (Mc – 60÷70%); Mediu (Md – 67÷78%); Mare (Mr – 75÷85%); F. Mare 
(FM – 80÷100%); variabila F: Mic (Mc – 49÷50 Hz); Mediu (Md – 49÷51 Hz); Mare 
(Mr – 50÷52 Hz); F. Mare (FM – 51÷52 Hz). (ii) Mărimi de ieșire: subsistemul 
Electrolizor: Deconectat (OFF – 0÷20%); Scăzut (SC – 15÷40%); Mediu (MD – 
30÷85%); Maxim (MX – 80÷100%); subsistemul Desalinizator: Deconectat (OFF – 
0÷45%); Scăzut (SC – 35÷60%); Mediu (MD – 45÷90%); Maxim (MX – 80÷100%). 
Regulile pe baza cărora funcționează subsistemul SLF 1 sunt indicate în tabelul 8. 

 

 
 

Fig. 14. Diagrama funcțioanlă a sistemului MELF, după (Kyriakarakos et al. 2012). 
 

Tabelul 8 

Reguli de funcționare ale subsistemului SLF 1, după (Kyriakarakos et al. 2012) 
(fonturile normale se referă la electrolizor, iar cele bold se referă la desalinizator) 

F (Hz) 
SOC (%) 

Mc Md Mr FM 
Mc OFF / OFF OFF / OFF OFF / OFF SC / OFF 
Md OFF / OFF MD / OFF MD / OFF MD / OFF 
Mr SC / OFF MD / OFF MD / OFF MX / SC 
FM MX / SC MX / SC MX / MD MX / MX 
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3.3. Prognoza consumului de energie electrică  
și a prețului acesteia (RNA) 

Prognoza pe termen scurt a consumului de energie electrică are un impact 
semnficativ asupra managementului eficient al energiei, în special după intrarea în 
funcțiune a piețelor de electricitate. Simultan, la începutul anilor 1990 a avut loc 
reorientarea cercetărilor în domeniul prognozei consumului de energie electrică pe 
termen scurt și mediu către modelele construite pe baza elementelor de CI, în general, și 
a RNA, în particular. Studiile întreprinse în cazul prognozei pe termen scurt au 
evidenţiat o dependenţă relativ strânsă a consumului de energie electrică mai cu seamă 
în raport cu factorii meteorologici, iar dintre aceştia cel mai important este temperatura.  

Rețeaua PMS din figura 15 a fost propusă pentru prognoza pe termen scurt a 
consumului de energie electrică în (Gavrilaș et al. 2000). Mărimile de intrare și 
ieșire pentru această rețea au fost stabilite în urma analizei statistice a bazei de date 
cu istoricul de consum (autocorelația sarcinii și corelația sarcini-temperaturi). 
Astfel, au fost reținute: (i) mărimi de ieșire – sarcina prognozată la ora t, P(t); (ii) 
mărimi de intrare - sarcinile cu 1, 2, 3, 24 şi 168 ore înaintea momentului prognozei, 
P(t – 1), P(t – 2), P(t – 3), P(t – 24) și P(t – 168); temperaturile minimă și maximă 
estimate pentru ziua prognozei, Tmin și Tmax; tipul zilei din săptămână sub forma 
unui cod binar (Z = 1 pentru zi lucrătoare și Z = 0 pentru zi de repaus) şi ora pentru 
care se realizează prognoza (cod binar pe 5 biți, H). 

 

P(t-192)

P(t-1) P(t-3) 

P(t-2) 

P(t-168)

P(t-24)

Tmin 

Tmax

Z H1 H2 H3 H4 H5

P(t)

.  . . . . . . . . .

Sarcini 
Tempera-

turi
Zi Ora

 
 

Fig. 15. Arhitectura RNA pentru prognoza pe termen scurt  
a consumului de energie electrică, după (Gavrilaș 2005). 

 
Testele preliminare efectuate pe acest model au condus la rezultatele prezentate în 

tabelul 9. Analiza s-a desfăşurat luând în considerare două tipuri de  arhitecturi  –  cea  
standard  prezentată  în  figura 15 şi o arhitectură cu număr sporit de intrări, care 
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foloseşte şi consumurile orare de energie cu 1, 2, 3, 4, 5, 24, 25, 26, 168, 169 şi 170 ore 
înaintea prognozei – şi alte două variante privind numărul tranşelor anuale de date 
folosite la antrenarea reţelei. Ultimul parametru depinde de dimensiunile bazei de date 
existente şi de lungimea tranşei elementare (numărul de zile consecutive din perioada 
de referinţă folosită pentru construirea setului de date de învăţare). Rezultatele obţinute 
au recomandat spre utilizarea varianta II dom Tabelul 9, care foloseşte arhitectura 
standard şi un număr de două tranşe anuale, cu o lungime a tranşei elementare de circa 
30 de zile. 

 
Tabelul 9 

Performanțele prognozei pe termen scurt în diferite ipoteze  
privind datele de intrare și istoricul de consum (Gavrilaș et al. 2000) 

Nr. crt. 
Tip rețea neuronală Nr. tranșe E+

max 
(%) 

E–
max 

(%) 
Emed 
(%) Standard Extinsă 1 2 

I 
II 
III 
IV 

X 
X 

–--- 
–--- 

---- 
–--- 
X 
X 

X 
–--- 
X 

–--- 

---- 
X 

–--- 
X 

+16.35 
+21.90 
+1.55 
+8.96 

–15.87 
–9.40 

–18.84 
–19.36 

–6.01 
+0.47 
–11.24 
+2.99 

 
Modelul de prognoză orară pe termen scurt astfel construit a fost testat pe o 

varietate largă de baze de date, iar rezultatele obţinute au condus la următoarele două 
concluzii importante: (i) abaterile maxime se înscriu, de regulă între limitele de ± 6 %, 
însă există unele situaţii în care se obţin valori mari, de peste 15 – 20 %. Aceste din 
urmă valori corespund, de regulă, zilelor de repaus sau sărbători legale, pentru care 
precizia prognozelor reprezintă o problemă des menţionată în literatura de specialitate 
(Drezga și Rahman1998). (ii) abaterile medii ale consumului orar de energie la nivelul 
unei zile, care reprezintă de altfel abaterea medie pentru prognoza consumului zilnic de 
energie, se înscriu în limite reduse, care nu depăşesc câteva procente și de cele mai 
multe ori valorile absolute ale  acestei  abateri  se situează sub valoarea de 1%.  

Un al tip de abodare a prognozei pe termen scurt a consumului de energie 
electrică este cea prezentată în (Siwek et al. 2009). În acest caz, folosind metoda 
ansamblului de rețele neuronale se obține o prognoză unică prin combinarea unui 
număr de prognoze realizate independent (fig. 16). Lucrarea menționată folosește 
trei surse pentru prognozele independente, și anume o rețea de tip PMS și alte două 
rețele competitive cu auto-organizare de tip Kohonen. Pentru combinarea prognozelor 
independente se pot folosi diferite metode de fuziune sau integrare. În (Siwek et al. 
2009) se folosesc trei asemenea metode, și anume: o metodă bazată pe simpla 
mediere a prognozelor individuale, a doua bazată pe aplicarea Analizei Componentelor 
Principale (ACP) și o a treia metodă bazată pe Separarea Oarbă a Surselor (SOS). 

Primul predictor folosește o rețea de tip PMS cu o arhitectură particulară, a 
cărei structură a fost optimizată în scopul determinării numărului optim de intrări, a 
numărului optim de straturi ascunse și a numărului de neuroni din fiecare strat 
ascuns. În principiu, prognoza consumului de energie electrică pentru ziua d, la ora 



98  EMERG 5 – 2017  Mihai GAVRILAȘ 

 

h se face în funcție de următorii parametri de intrare: s – cod binar pe 2 biți pentru 
reprezentarea anotimpului (primăvară, vară, toamnă, iarnă); t – cod binar pe 1 bit 
pentru reprezentarea tipului de zi (lucrătoare sau de repaus); P(d,h-1), ... P(d,h-H) – 
nivelul de consum din ziua curentă d, din ultimele H ore față de ora de prognoză, h; 
P(d – 1, h – 1), ... P(d – 1, h – H) – nivelul de consum din ziua anterioară d – 1, din 
ultimele H ore față de ora de prognoză, h. Câte un asemenea set de date se indică 
pentru D zile anterioare prognozei. Valorile optime stabilite în urma testelor sunt 
următoarele: 2 straturi ascunse, cu căte 20, respectiv 15 neuroni ascunși; 24 neuroni 
pe stratul de ieșire, corespunzător celor 24 paliere orare ale profilului zilnic de 
sarcină și 19 neuroni pe stratul de intrare, corespunzător valorilor optime ale 
parametrilor D și H (D = 3 și H = 4). 

 

 
 

Fig. 16. Modelul ansamblului de RNA. 
 
Ceilalți doi predictori folosiți în cadrul modelului de prognoză pe termen scurt 

au la bază rețelele competitive cu auto-organizare de tip Kohonen și se deosebesc 
prin tipul de reprezentare folosit: reprezentarea crisp (modelul de Auto-organizare 
Crisp – AOC) sau reprezentarea fuzzy (modelul de Auto-organizare Fuzzy – AOF). 

Ambele modele folosesc auto-organizarea pentru învățărea caracteristicilor 
profilelor zilnice de sarcină din istoricul de consum. La finalul procesului de învățare, 
fiecare neuron-clasă din rețeaua Kohonen va avea asociat un prototip care descrie de 
fapt profilul de consum caracteristic unui grup de zile similare din istoricul analizat. Ca 
și în cazul primului predictor, s-a dorit identificarea structurii optime a rețelei Kohonen, 
stabilindu-se o grilă-suport de dimensiuni (10,10), deci un total de 100 neuroni-clasă. 

Pentru cele două modele bazate pe auto-organizare, în (Siwek et al. 2009) se 
menționează preprocesarea datelor de intrare pentru a elimina influența tendinței 
generale de variație multi-anuală a sarcinii. În acest scop, datele istorice de consum 
au fost modificate prin scăderea valorii medii și împărțirea rezultatului la abaterea 
standard pentru datele din ziua respectivă: 

)(

)(),(
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d

dPhdP
hdp m





 

(2) 
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După antrenarea rețelelor Kohonen, acestea pot fi utilizate pentru prognoza 
profilului de sarcină pentru ziua și ora dorită, folosind prototipul neuronului-clasă 
cel mai apropiat ca și caracteristici și relația inversă: 

)(ˆ),(ˆ)(ˆ),(ˆ dPhdpdhdP m   (3) 

în care simbolul ^ indică o mărime prognozată. În relația (3), pe lângă valoarea-
țintă P̂(d,h) este necesară prognozarea și a valorii medii P̂m(d) și a abaterii standard 
σ̂ (d) pentru ziua de prognoză. Estimarea mărimilor P̂m(d) și σ̂ (d) s-a făcut folosind 
două rețele PMS independente. 

Performanțele modelului de prognoză sunt descrise de datele din tabelele 10 – 
13, în care se indică eroarea procentuală absolută medie (EPAM), eroarea pătratică 
medie simplă (EPM) și normalizată (EPMN) și eroarea procentuală maximă 
(EPMAX), conform (Siwek et al. 2009).  

 
Tabelul 10 

Estimare cu predictori independenți 

Metoda 
EPAM 

(%) 
EPM (MW2) EPMN 

EPMAX 
(%) 

PMS 1,98 1,65 105 0,64 10-3 16,92 

AOC 2,35 2,45 105 0,96 10-3 18,10 

AOF 2,34 2,43 105 0,95 10-3 18,08 

 
 

Tabelul 12 

Prognoza integrată prin metoda ACP 

Metoda 
EPAM 

(%) 
EPM (MW2) EPMN 

EPMAX 
(%) 

5 comp, 2,15 1,92 105 0,75 10-3 17,08 

11 comp, 1,81 1,46 105 0,57 10-3 16,23 

20 comp, 1,89 1,52 105 0,59 10-3 16,88 

 
Tabelul 11 

Prognoza integrată prin metoda medierii 

Metoda 
EPAM 

(%) 
EPM 

(MW2) 
EPMN 

EPMAX 
(%) 

Medie simplă 1,86 1,48 105 0,58 10-3 16,98 

Medie ponderată 1,84 2,47 105 0,57 10-3 16,97 
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Tabelul 13 

Prognoza integrată prin metoda SOS 

Metoda
EPAM 

(%) 
EPM (MW2) EPMN 

EPMAX 
(%) 

1 – 2 1,99 1,67 105 0,65 10-3 17,18 

1 – 3 1,73 1,25 105 0,49 10-3 16,21 

2 – 3 99,87 2,64 108 1,03 110,93 
 

Tabelul 14 

Comparație între performanțele metodei tradiționale a zilelor 
similare (MZS) și metoda neuronală bazată pe PMS, după 

(Mandal et al, 2007) 

Data 

EPAM 
(%) 

EPM ($/MWh) EAM ($/MWh) 

PMS MZS PMS MZS PMS MZS 

20 ianuarie 
10 februarie 
5 martie 
7 aprilie 
13 mai 

6,93 
7,96 
7,88 
9,02 
6,91 

13,90 
12,16 
8,56 

14,14 
8,94 

4,57 
6,12 
5,39 
5,87 
4,34 

8,32 
9,95 
5,40 
9,41 
4,34 

3,68 
4,74 
4,03 
2,21 
2,68 

7,32 
7,27 
4,42 
7,83 
3,45 

 
 

 
 
 
 

Fig. 17. Arhitectura rețelei PMS  
pentru prognoza prețului energiei  

electrice. 
 
 
 
 
 

 

O dată cu dezvoltarea piețelor de energie electrică, alături de prognoza de 
termen scurt și mediu a profilurilor zilnice orare de energie, de un interes aparte s-a 
bucurat și prognoza prețurilor orare ale energiei electrice. Dintre metodele de 
prognoză propuse în literatura de specialitate, prezentăm în continuare o soluție 
relativ simplă bazată pe RNA de tip PMS, propusă în (Mandal et al. 2007). 

Metoda propusă este de fapt o generalizare a metodei simple de mediere a 
profilurilor zilnice de preț pentru un număr precizat de zile similare cu ziua de 
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prognoză. În acest scop se folosește o rețea neuronală PMS care primește pe intrare 
tocmai valorile medii menționate. Se vorbește astfel despre modificarea de către 
rețeaua PMS a profilurilor de preț mediate . 

Metoda tradițională de mediere a profilurilor de preț pentru zile similare (MZS) 
selectează zilele similare pe baza unui index de similaritate definit cu relația: 

4321 ZZZZZ 
 

(4) 

unde: 
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unde Lt și Pt sunt consumul de energie și prețul în ziua de prognoză, iar 
p
tL și 

p
tP  

sunt consumul de energie și prețul în zile similare din trecut. ΔLt și ΔPt sunt 
abaterile dintre consumuri și prețuri între ziua de prognoză și zilele similare, iar wi 
sunt factori de ponderare stabiliți pe baza unui model de regresie. 

În (Mandal et al. 2007) metoda zileleor similare este folosită în paralel cu un 
model neuronal ce folosește o rețea cu arhitectura celei din figura 17. Prognoza se 
face în raport cu o oră de referință, notată t. Pentru generarea prognozei la ora t+24, 
notată P*t+24, pe intrările rețelei se aplică consumul de energie și prețul acesteia la 
ora de referință (Lt și Pt) și o secvență de h prețuri medii ce succed ora de referință 
(Pm,t+1, Pm,t+2, ... Pm,t+h). Prețurile medii sunt calculate pentru ora respectivă din 
cinci zile similare din istoric. 

Performanțele modelului de prognoză prezentat în (Mandal et al. 2007) sunt 
descrise de valorile erorii procentuale absolute medii (EPAM), a erorii absolute 
medii (EAM) și a erorii pătratice medii (EPM), conform datelor din Tabelul 14. În 
acest tabel, valorile medii menționate sunt calculate pentru toate cele 24 de valori 
din profilul de preț al zilei indicate. Se constată că în toate cazurile prezentate 
metoda bazată pe modelul neuronal PMS are performanțe superioare celor ale 
metodei zilelor similare (MZS). 

3.4. Calitatea energiei electrice (RNA) 

În problemele de calitate a energiei o poziție importantă o ocupă analiza 
armonică și evaluarea gradului de poluare cu armonici a sistemului. Probleme de 
acest tip devin cu atât mai semnificative cu cât pătrunderea sarcinilor neliniare în 
rețelele de distribuție se accentuează. În acest context, în lucrarea (Gokozan et al. 
2015) este descris un algoritm bazat pe RNA pentru monitorizarea și detectarea 
armonicilor în rețelele electrice. 
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Fig. 18. Arhitectura RNAA. 

 
Fig. 19. Exemplu de modificare a erorilor de estimare 

între învățare și reamintire, după (Gokozan et al. 2015). 
 
Algoritmul a fost dezvoltat și testat folosind măsurări de current și tensiune 

efectuate în rețeaua care alimentează un cuptor industrial cu inducție. Prelucrarea 
prealabilă a acestor date în cadrul unor simulări LabVIEW a permis identificarea 
ordinului și amplitudinii armonicelor din semnalul analizat. Rezultatele acestei 
analize au permis selectarea armonicilor identificate și folosirea lor în cadrul 
algorimtului de antrenare a sistemului neuronal. 

Elementul central al modelului descris în (Gokozan et al. 2015) este o Rețea 
Neuronală Auto-Asociativă (RNAA) cu o arhitectură foarte asmănătoare cu cea a 
Perceptronului Multistrat (PMS) și cu un număr egal de neuroni pe straturile de 
intrare și ieșire (fig. 18). În cursul etapei de învățare, neuronii din stratul ascuns 
acționează în sensul comprimării informației care sosește la ei dinspre stratul de 
intrare, urmând ca această informației să fie decomprimată ulterior și transmisă 
către stratul de ieșire, unde semnalul de ieșire trebuie să fie egal cu cel de intrare. 
Rețelele de tip RNAA sunt proiectate să memoreze și să-și reamintească modelele 
din setul de învățare ori de câte ori pe stratul de intrare se aplică un model memorat 
sau chiar și o formă modificată a acestuia. 

Pe această cale rețeaua poate detecta deosebirile între ieșirile memorate și cele 
înregistrate în timp real. Ca urmare rețelele RNAA sunt folosite frecvent în aplicații 
de tipul monitorizării, detectării și validării semnalelor provenite din diverse surse. 
În cazul aplicației descrise în (Gokozan et al. 2015) topologia RNAA este descrisă 
de câte 19 neuroni de intrare și ieșire (corespunzători celor 19 armonici identificate 
în etapa de preprocesare) și 5 neuroni ascunși. După antrenare rețeaua a fost testată 
în diferite condiții de funcționare ale sistemului, pornind de la regimul permanent 
de funcționare și mergând până la diferite categorii de regimuri tranzitorii. Conform 
rezultatelor studiului (Gokozan et al. 2015), valori mari ale abaterilor între ieșirile 
reale și cele meorate indică prezența armonicelor respective în sistem (fig. 19). 
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3.5. Exploatarea eficientă a rețelelor electrice (SF) 

Problema creșterii preciziei de calcul a pierderilor de energie în rețelele de 
distribuție folsind reprezentări fuzzy este abordată în (Lezniuk et al. 2008). Atunci 
când se cunosc toate caracteristicile rețelei și datele de consum se poate aplica bine-
cunoscuta formulă de calcul exact al pierderilor: 

 
 


K
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H

h
ihi IRtW
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(6) 

unde: K – numărul de tronsoane de rețea; H – numărul de eșantioane de timp de 
durată Δt; Ri – rezistența electrică a tronsonului i; Iih – valoarea medie a curentului 
pe tronsonul i, în intervalul h. Aceste informații sunt însă rareori disponibile, astfel 
încât în practică se utilizează formule aproximative de calcul, cum este cazul 
metodei parametrilor generalizați, recomandată în (Lezniuk et al. 2008): 
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(7) 

unde: kL – coeficient care ia în considerare distribuirea sarcinii în lungul liniei  
(kL = 0,33÷0,50); kt – coeficient care ține seama de reducerea pierderilor de energie 
pe derivațiile distribuitorului, datorită unor densități de curent mai mici; kN – 
coeficient care ține seama de diferențele dintre densitățile de curent pe axul principal 
al distribuitorilor (kN = 1,04÷1,16); kns – coeficient care ia în considerare creșterea 
pierderilor datorită încărcării nesimetrice a fazelor (kns = 1,15÷1,55 pentru linii cu 
sarcini distribuite, respectiv kns = 1,05÷1,10 pentru linii cu sarcini concentrate); kf – 
coeficientul de umplere al graficului de sarcină; tg φ – coeficientul de utilizare a 
puterii reactive; WF – energia totală tranzitată pe conductoarele liniilor cu secțiunea 
F(mm2); LF – lungimea totală a conductoarelor liniilor cu secțiunea F(mm2); NF – 
numărul de distribuitori cu secțiunea F(mm2); U– tensiunea de lucru (kV); T – 
durata de studiu.  

Chiar și în cazul utilizării formulei indicate, deoarece coeficienții de mai sus se 
determină ca valori medii, eroarea de determinare a pierderilor de energie poate 
depăși uneori 30%. Pentru evaluarea mai precisă a acestor coeficienți (Lezniuk et 
al. 2008) recomandă calculul lor prin aplicarea unor reguli fuzzy de tipul IF–THEN 
pe un set de factori de influență de care depinde valoarea fiecărui asemena 
coeficient. Astfel, pentru fiecare din coeficienții k în (Lezniuk et al. 2008) se indică 
factorii de influență, după cum urmează: (a) k2

f – numărul relativ de consumatori cu 
coeficient maxim (kM); numărul relativ de consumatori cu timp maxim de utilizare 
(tm); proporția de consumatori cu coeficient de simultaneitate minim (σS); (b) kns –
secțiunea dominantă a conductorului de nul (F0); secțiunea dominantă a conductoarelor 
active (F); gradul de nesimetri a distribuției sarcinii între faze (nns); (c) kt – 
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lungimea relativă a derivațiilor din total lungime rețea (nL); raportul dintre secțiunea 
derivațiilor și cea a axului principal (nc); proporția din sarcină conectată pe derivații 
(p); (d) kt – proporția din sarcină concentrată la sfârșitul distributorului (d); (e) kN – 
proporția distribuitorilor cu aceeași secțiune (Nf); proporția distribuitorilor cu 
încărcari diferite (Pf). (f) krg = (1+ tg2φ) – consumul relativ de putere reactivă 
(Qcon); proporția de putere reactivă compensată (Qcom). 

Toate mărimile astfel definite se exprimă ca mulțimi fuzzy definite de 
calificativele fuzzy Mic, Mediu și Mare. Astfel, în Tabelul 15 se indică regulile 
fuzzy pentru stabilirea valorii coeficientului k2

f. 
 

Tabelul 15 

Reguli fuzzy pentru coeficientul k2
f 

IF THEN 

kM tm σS k2
f 

Mare Mare – Mare 

Mare Mediu Mare Mare 

Mediu Mediu Mare Mare 

Mic Mare Mediu Mare 

Mic Mare Mic Mediu 

Mic Mediu Mic Mic 
 
Performanțele modelului propus au fost stabilite prin compararea rezultatelor 

calculelor pierderilor de energie stabilite cu metoda exactă, cu metoda parametrilor 
generalizați și cu metoda propusă. Concluzia autorilor este că metoda propusă este 
mai precisă decât metoda parametrilor generalizați și necesită cunoașterea unui 
volum de date mult mai mic decât în cazul metodei exacte (Lezniuk et al. 2008).  

O altă problemă specifică exploatării eficiente a rețelelor de distribuție, care 
poate fi rezolvată cu succes folosind sistemele și logica fuzzy, este cea a echilibrării 
distribuției consumatorilor monofazați pe cele trei faze ale distributorilor din 
rețeaua de distribuție la joasă tensiune. Această problemă este abordată în (Ukila și 
Siti 2008) într-o formă hibridă: mai întâi se determină cu ajutorul unui sistem fuzzy 
cantitatea de sarcină care trebuie redistribuită între faze, după care un modul 
distinct care folosește tehnici de optimizare combinatorie stabilește cum se 
redistribuie această putere între punctele de branșament ale consumatorilor. 

Metodele tradiționale de redistribuire a sarcinilor între faze folosesc măsurări 
instantanee realizate în rețea și aplică reconfigurarea la nivelul punctelor de conexiune a 
derivațiilor de pe axul principal. Această abordare poate aduce beneficiile urmărite, dar 
de multe ori – datorită caracterului local al măsurărilor instantanee – efectele sunt de 
scurtă durată și nu sunt valabile pentru întreaga curbă de sarcină a rețelei. Metoda 
propusă în (Ukila și Siti 2008) consideră valorile sarcinilor din noduri ca variabile 
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independente și stările separatoarelor / comutatoarelor ca variabile de optimizare. 
Algoritmul generic de aplicare a acestei metode este descris de următorii pași: 

1) Citirea datelor de consum (distribuția inițială a sarcinilor pe faze) și 
calculul dezechilibrului mediu pe fază; 

2) IF Dezechilibrul mediu pe fază < 10 kW THEN salt la pasul 6); 
3) Aplicarea etapei fuzzy pentru stabilirea sarcinii totale pentru redistribuire; 
4) Aplicarea etapei de optimizare pentru stabilirea nodurilor în care are loc 

redistribuirea; 
5) Salt la pasul 1); 
6) Sistemul este echilibrat în limita acceptată. 
Dezechilibrul mediu pe fază dSmed se calculează cu relația: 

3
ACCBBA

med

SSSSSS
dS




 
(8) 

în care SA, SB și SC sunt puterile aparente totale pe cele trei faze. Dacă pragul de 
10 kW al dezechilibrului mediu pe fază nu este îndeplinit, se procedează la aplicarea 
etapei fuzzy de echilibrare. Valorile de ieșire ale sistemului fuzzy sunt puterile totale 
pe fiecare fază care trebuie redistribuite pe celelate faze. Aceste valori pot fi pozitive 
sau negative. O valoare pozitivă indică faptul că faza respectivă este mai puțin 
încărcată și pe ea ar trebui redistribuită puterea indicată. O valoare negativă indică 
faptul că faza respectivă este supraîncărcată și ar trebui descărcată de puterea 
indicată. Valorile astfel stabilite reprezintă mărimile de intrare pentru etapa de 
optimizare, care stabilește nodurile în care se redistribuie puterile respective pe faze 
pentru asigurarea unui anumit criteriu de optimalitate. 

Pentru prima etapă, sistemul de inferență fuzzy este un sistem simplu cu o 
singură intrare și o singură ieșire. Intrarea corespunde variabilei fuzzy Sarcină pe 
fiecare din cele trei faze, iar ieșirea corespunde variabilei fuzzy Sarcină redistribuită 
pe fiecare fază. Calificativele și intervalele de definiție ale funcțiilor de apartenență 
pentru cele două variabile fuzzy sunt cele indicate mai jos: (i) variabila Sarcină: 
Foarte slab încărcată (FSI - 0÷50 kW); Slab încărcată (SI - 35÷85 kW); Mediu-slab 
încărcată (MSI - 65÷115 kW); Încărcare optimă (IO - 100÷150 kW); Ușor 
supraîncărcată (USI - 125÷175 kW); Mediu supraîncărcată (MSpI – 165÷215 kW); 
Supraincărcată (SpI – 200÷250 kW); Foarte supraîncărcată (FSpI – 235÷300 kW). 
(ii) variabila Sarcină redistribuită: Scădere mare (SM - -150÷-85 kW); Scădere (S - 
-100÷-50 kW); Scădere medie (SMd - -65÷-15 kW); Scădere ușoară (SU - -50÷25 
kW); Adăugare optimă (AO - 0÷50 kW); Adăugare medie (AMd – 35÷85 kW); 
Adăugare mare (AM – 65÷115 kW); Adăugare foarte mare (AFM – 100÷150 kW). 

Setul de reguli care guvernează sistemul de inferență fuzzy corespunzător celor 
două variabile de mai sus este prezentat mai jos: 

IF (Sarcina este FSI)  THEN (Sarcina redistribuită este AFM) 
IF (Sarcina este SI)  THEN (Sarcina redistribuită este AM) 



106  EMERG 5 – 2017  Mihai GAVRILAȘ 

 

IF (Sarcina este MSI)  THEN (Sarcina redistribuită este AMd) 
IF (Sarcina este IO)  THEN (Sarcina redistribuită este AO) 
IF (Sarcina este USI)  THEN (Sarcina redistribuită este SU) 
IF (Sarcina este MSpI)  THEN (Sarcina redistribuită este SMd) 
IF (Sarcina este SpI)  THEN (Sarcina redistribuită este S) 
IF (Sarcina este FSpI)  THEN (Sarcina redistribuită este SM) 

Rezultatele etapei de inferență fuzzy sunt transmise ca date de intrare sistemului 
de optimizare combinatorie care stabilește soluția finală a problemei.  

După prezentarea unui exemplu numeric, autorii lucrării (Ukila și Siti 2008) 
evidențiază calitatea rezultatelor produse de metoda nou propusă și menționează 
posibilitatea extinderii acestei metode pentru a putea acoperi o gamă cât mai largă 
de structuri ale distribuitorilor de joasă tensiune și ale caracteristicilor de consum 
din rețea. 

3.6. Estimarea stării sistemelor electroenergetice (EV) 

În prezent, sistemele electroenergetice se caracterizează prin dimensiuni mari și 
foarte mari și un grad ridicat de interconectivitate. Simplificarea analizei regimurilor 
de funcționare ale acestor sisteme se poate face dacă se apelează la echivalenții statici 
sau dinamici de rețea. Proiectarea rațională a echivalenților statici de rețea este 
abordată în (Gavrilaș et al. 2008), pentru cazul particular al echivalenților REI, 
folosind algirtmul genetic (AG) și analiza senzitivității tensiunilor din nodurile 
sistemului în studiu în raport cu o serie de contingențe reprezentative pentru același 
sistem. Proiectarea optimală a echivalentului REI urmărește determinarea numărului 
optim de noduri fictive REI și a modului de grupare a nodurilor eliminate în jurul 
nodurilor REI identificate. 

 

(a) (b) 

Fig. 31. Gruparea nodurilor din sistemul extern (a)  
și formarea echivalentului REI (b). 
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Tabelul 16 

Abaterile medii absolute pentru circulațiile de putere activă și reactivă pe laturile 
sistemului intern, pentru soluția optimă și pentru patru contingențe din setul inițial, 

după (Gavrilaș et al. 2008) 

Contingența 
Circulații de putere activă 

(MW) 
Circulații de putere reactivă 

(MVAr) 

Latura 28-29 0.112 0.170 

Latura 22-23 0.087 0.239 

Nodul 50 (-100%) 0.106 0.576 

Nodul 53 (-50%) 0.099 0.414 
 
Pornind de la procedura standard de construire a echivalenților REI, se 

urmărește determinarea acelei structuri de echivalent care se adaptează cel mai bine 
condițiilor de funcționare ale sistemului intern (în studiu) pentru un set dat de 
contingențe. Gradul de adaptare este apreciat prin abaterea procentuală medie 
absolută dintre valorile reală (sistem complet) și estimată (sistem cu echivalent) ale 
tensiunilor complexe în nodurile sistemului intern, pentru toate contingențele luate 
în considerare: 

100
1

1 1 ,

,,






 

 

NI

i

NC

j
ref

ji

eq
ji

ref
ji

U

UU

NINC
FO

 

(9) 

unde NI este numărul de noduri din sistemul intern, iar NC este numărul de 
contingențe luate în considerare la proiectarea echivalentului REI. 

Implementarea AG pentru pentru proiectarea optimală a echivalenților REI a 
fost validată pentru o formă modificată a rețelei test IEEE cu 57 noduri (Gavrilaș et 
al. 2008). Pentru acest model s-au conisderat două tipuri de contingențe (variații ale 
injecțiilor de puteri în noduri și deconectări de laturi) și două locații (sistemul intern 
și sistemul extern). Deși analiza echivalenților statici de rețea este centrată pe 
sistemul intern, și deci contingențele din acest sistem sunt primele luate în 
considerare, evenimentele din sistemul extern pot influența și ele reacția sistemului 
intern. Astfel, s-au considerat câte 2 contingențe nodale și câte 4 contingențe de 
laturi în fiecare din cele două sisteme.   

Reprezentarea internă a soluțiilor pentru AG folosește o structură 
cromozomială cu 15 gene, câte una pentru fiecare nod din sistemul extern. Dacă 
se notează cu NREI numărul maxim de noduri fictive ce definesc echivalentul 
REI, atunci valoarea memorată într-o genă indică cărui nod fictiv REI îi este 
alocat nodul extern corespunzător genei respective. De exemplu, dacă 
parametrul NREI are valoarea 6, atunci structura unui cromozom de forma 
②⑥①⑥②②②⑥①②④①④②⑥ descrie o soluție a problemei care 
folosește de fapt numai 4 noduri fictive REI, iar asocierea nodurilor externe celor 
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fictive este următoarea: nodurile 3, 9 și 12 sunt asociate la nodul REI-1, nodurile 1, 
5, 6, 7, 10 și 14 sunt asociate la nodul REI-2, nodurile 11 și 13 sunt asociate la 
nodul REI-4, respective nodurile 2, 4, 8 și 15 sunt asociate nodului REI-6. Acest 
cromozom descrie de fapt soluția optimă de grupare a nodurilor din sistemul extern 
la definirea echivalentului REI cu 4 noduri fictive. Corespunzător, valoarea funcției 
obiectiv este 0,0736%. Pentru ilustrarea completă a performanțelor metodei propuse, 
în tabelul 16 se indică abaterile medii absolute pentru circulațiile de putere activă și 
reactivă pe laturile sistemului intern, corespunzătoare soluției optime pentru 4 
noduri fictive REI. 

Problema amplasării optime a dispozitivelor de măsură fazorială (PMU) în 
nodurile sistemului monitorizat în vederea proiectării optimale a estimatorului de 
stare (ES) este abordată în (Gavrilaș et al. 2009) folosind ca tehnică de optimizare 
algoritmul genetic (AG). În general o problemă de acest tip aplicată unui sistem cu 
N noduri, pentru amplasarea a M PMU, poate fi notată P(N, M). 

AG a fost aplicat pornind de la o configurație descrisă de un anumit număr și 
tip de măsurări convenționale (tensiuni nodale și circulații de puteri pe linii / 
transformatoare) preluate din sistemul SCADA existent. Pentru fiecare soluție 
posibilă, configurația de bază a fost modificată prin adăugarea unor PMU și ES a 
fost rulat pentru calculul funcției de adaptare asociate acelei soluții. 

Atunci când se dorește rezolvarea problemei analizate pentru amplasarea 
optimă a M PMU, un cromozom care descrie o soluție posibilă a problemei este 
format din M grupuri de gene, fiecare asociat unui PMU. Un asemenea grup descrie 
codul binar al numărului de ordine al nodului în care se instalează PMU. De 
exemplu, pentru cazul sistemului test IEEE-14 (N = 14) folosit în cadrul lucrării, 
fiecare grup folosește o reprezentare pe 4 biți. Astfel, o soluție posibilă pentru 
problema cu 3 PMU poate folosi nodurile 4, 13 și 10, iar cromozomul ce descrie 
această soluție are structura: 0100 1101 1010. Folosind această reprezentare, AG 
poate fi aplicat dacă în cursul procesului iterativ diferitele soluții intermediare 
satisfac următoarele restricții: (i) codul binar pentru fiecare grup de gene trebuie să 
se încadreze între 1 și N; (ii) toate grupurile de gene dintr-un cromozom trebuie să 
fie distincte, deoarece în fiecare nod se poate amplasa un singur PMU; (iii) două 
PMU nu pot fi amplasate în noduri adiacente (deoarece PMU furnizează informații 
și despre fazorii de curenți ce străbat liniile incidente unui nod, tensiunile în 
nodurile adiacente pot fi determinate pe baza acestor informații).  

Funcția de adaptare pentru un cromozom, care este o măsură a preciziei ES, se 
calculează ca inversa valorii medii a abaterilor absolute dintre valorile estimate și 
cele exacte ale circulațiilor de puteri pe laturile rețelei (Sij, unde i și j sunt nodurile 
extreme ale laturii), în mărimi relative: 

  ref
ij

est
ij SSLFF 1

 
(10) 

Pentru a ține seama de distribuția neuniformă a erorilor de măsură, în (Gavrilaș 
et al. 2009) s-au considerat 3 clase de măsură, corespunzătoare la 3 ordine de 



APLICAȚII ALE INTELIGENȚEI ARTIFICIALE ȘI CALCULULUI INTELIGENT ÎN ENERGETICĂ 109 

 

mărime a abaterii standard: mică (ASMc), medie (ASMd) și mare (ASMr), așa cum 
se indică în tabelul 17, care conține valorile funcțiilor de adaptare FF pentru cele 
3 clase de măsură obținute prin rularea AG pentru trei clase de probleme (M = 2, 3 
sau 4) și problema de referință (M = 0). 

Pentru a ilustra complexitatea problemei de optimizare analizată, în figura 32 
se indică reprezenatrea 3-D a graficului funcției de adaptare în raport cu cele două 
noduri în care se pot amplasa PMU pentru clasa de probleme (14,2), în cazul 
utilizării datelor pentru categoria ASMr. 

Datele din tabelul 17 arată că valorile funcției de adapatre cresc în mod semnificativ 
între varianta de referință (fără PMU) și variantele cu 2, 3 sau 4 PMU. Când ES 
folosește doar măsurări tradiționale (prima linie din Tabelul 17), abaterea standard a 
erorilor de măsură influențează în mare măsură precizia estimatorului (funcția de 
adaptare variază de la simplu la dublu). Pe de altă parte, utilizarea PMU determină 
două tipuri de efecte: (i) precizia estimării se îmbunătățește semnificativ (funcția de 
adaptare cerște de 2 până la 4 ori); (ii) pentru un număr dat de PMU, preciza de 
estimare se modifică în foarte mică măsură la variația abaterii standard a erorilor de 
măsurare. De asemenea, prin creșterea numărului de PMU amplasate în rețea 
precizia ES crește, dar rata de creștere este descrescătoare. 

 
Tabelul 17 

Valorile funcțiilor de adaptare (u.r.) pentru 
4 tipuri de probleme, după (Gavrilaș et al. 2009) 

Număr 
PMU 

ASMr ASMd ASMc 

0 4.57 7.66 9.33 

2 16.8 16.16 16.22 

3 17.52 17.51 17.52 

4 17.93 18.12 17.95 
 

 
 

Fig. 32. Variația funcției de adaptare pentru clasa de probleme (14,2)  
și categoria ASMr (Gavrilaș et al. 2009). 



110  EMERG 5 – 2017  Mihai GAVRILAȘ 

 

 
 

Fig. 33. Structura sistemului IDNC, după (Liu et al. 2003). 

3.7. Ameliorarea stabilității sistemelor  
electroenergetice (RNA, EV) 

Pentru amortizarea oscilațiilor de viteza și/sau de putere de joasă frecvență care se 
produc în anumite situații între generatoarele din zone apropiate sau îndepărtate ale 
sistemului, în circuitele regulatoarelor automate de tensiune (RAT) se pot monta 
dispozitive special proiectate în acest sens, numite Stabilizatoare de Putere (PSS – 
Power System Stabilizer). Pentru proiectarea optimală a sistemelor PSS, în 
literature de specialitate au fost propuse numeroase tehnici bazate pe mijloace 
convenționale sau moderne. În (Liu et al. 2003) se propune o soluție de proiectare a 
dispozitivelor PSS folosind un regulator indirect bazat pe RNA, denumit IDNC 
(Indirect Neural Network Controller). 

Sistemul IDNC este format din două rețele neuronale, denumite neuro-controler 
(NC) și neuro-identificator (NI). Structura de princpiu a sistemului IDNC, care 
evidențiază cele două componente amintite, este prezentată în figura 33. Componenta 
NC este responsabilă de generarea semnalului adițional din sistemul de excitație, 
VPSS (asociat dispozitivului PSS). La rândul ei, componenta NI este folosită pentru 
modelarea dinamicii instalației controlate și pentru adaptarea dinamică a parametrilor 
componentei NC. 

Conform schemei din figura 33, funcționarea NI este determinată de ecuația: 
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Din punct de vedere funcțional, component NI este o rețea neuronală de tip 
PMS cu un singur strat ascuns, cu 6 neuroni de intrare, 10 neuroni ascunși și 1 
neuron de ieșire. Componenta NC este de asemenea o rețea neuronală de tip PMS 
cu 3 neuroni de intrare, 6 neuroni ascunși și 1 neuron de ieșire. Intrările sunt abaterile 
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vitezei în 3 pași succesivi, iar ieșirea este semnalul adițional asociat dispozitivului 
PSS, VPSS.  

Performanțele sistemului IDNC sunt evaluate în (Liu et al. 2003) pentru cazul 
sistemului simplu al generatorului debitând pe barele unui sistem de putere infinită 
și a unor defecte simulate în rețea, pentru care proprietățile de amortizare ale 
modelului propus s-au dovedit eficiente.   

O abordare distinctă a problemei proiectării optimale a stabilizatorului PSS, ca 
sursă adițională de semnal pe intrările RAT al generatoarelor sincron, este prezentată 
în (Stativă et al. 2014). Stabilizatoarele tradiționale folosesc ca mărimi de intrare 
semnale locale de viteză, frecvență sau putere culese de la bornele generatorului pe 
care este montat sistemul PSS. Structura PSS propusă în (Stativă et al. 2014) 
folosește pe intrare, pe lângă semanlele locale, o serie de semanle de la distanță alese 
astfel încât să contribuie cât mai bine la amortizarea oscilațiilor de putere între 
anumite zone ale sistemului. Semnalele de la distanță  folosite de către PSS sunt 
frecvența și schimbul de putere activă pe diferite linii de interconexiune. Asemenea 
semnale pot fi puse cu ușurință la dispoziție de către sistemele sincronizate de măsură 
care folosesc dispozitive PMU. Astfel, structura PSS propusă în (Stativă et al. 2014) 
folosește trei mărimi de intrare: semnalul local pentru viteza generatorului controlat, 
respectiv semanlele de frecvență și putere activă de la distanăț (fig. 34). 

 

 
 

Fig. 34. Stabilizator PSS cu semnale de intrare multiple locale  
și la distanță, după (Stativă et al. 2014).  

 

 
 

Fig. 35. Structura de principiu a particulei – soluție  
pentru problema PSS, după (Stativă et al. 2014).  



112  EMERG 5 – 2017  Mihai GAVRILAȘ 

 

 
 

Fig. 36. Oscilații de putere pe o linie de interconexiune  
pentru al doilea sistem test, după (Stativă et al. 2014). 

 
Pentru fiecare canal se utilizează un bloc amplificator, un bloc de ștergere și 

două blocuri de compensare. În ansamblu, proiectarea optimă a stabilizatorului PSS 
constă în alegerea corespunzătoare a semnaleleor de intrare și a parametrilor optimi 
ai blocurilor de control. Pentru toate blocurile de ștergere s-a considerat o valoare 
unică a parametrului Tw (Tw = 10 s), astfel încât mai rămân de determinat valorile 
optime a câte 5 parametri pentru fiecare canal, și anume câștigul K și cele 4 
constante de timp T. Ca urmare, pentru un număr de N stabilizatoare montate în 
sistem, care folosesc fiecare câte ni semnale de intrare locale și la distanță, vectorul 
care descrie o soluție posibilă a problemei de optimizare (o particulă a modelului 

metaeuristic folosit) va conține  


N

i in
1
5 . De exemplu, în figura 35 se indică 

structura unei asemenea particule pentru cazul a N = 2 stabilizatoare, care folosesc 
câte ni = 2 semnale de intrare. 

Testele au fost efectuate pe rețeaua test cu 4 centrale din (Kundur 2008) și pe o 
zonă a SEN din România. Funcția obiectiv a fost definită pe baza valorilor proprii 
ale matricei de stare asociată sistemului analizat și ia în considerare amortizarea 
tuturor modurilor de oscilație care la fiecare pas al algoritmului de căutare se află în 
afara conului de stabilitate definit de parametrii σ0 – partea reală a valorii proprii și 
ε0 – factorul de amortizare: 

   



00

2
0

2
0




ii

iiFO
 

(12) 

unde α este un coeficient de ponderare a importanței celor două criterii din definiția 
funcției obiectiv. Parametrii folosiți în simulări au avut valorile: α = 10; σ0 = -2 și ε0 = 
= 0,6. 
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Efectul pozitiv al proiectării optimale a stabilizatorului PSS cu metoda propusă 
este ilustrat în figura 36. În această figură se prezintă evoluția oscilațiilor de putere pe o 
linie de interconexiune, ca urmare a unui eveniment în rețea de tipul scurtcircuitului, 
pentru al doilea sistem test (zonă SEN românesc). Curbele din figura 36 ilustrează 
amortizarea mai rapidă a oscialțiilor de putere în cazul utilizării stabilizatoarelor 
PSS cu structură duală (semnale locale și de la distanță). 

4. PERSPECTIVE ALE APLICAȚIILOR CI ÎN ENERGETICĂ 

În prezent, între bazinul producătorilor și cel al consumatorilor de energie 
electrică se creează o punte de legătură dincolo de rețeaua electrică de transport și 
distribuție: instalațiile de stocare a energiei electrice. Această punte, la care se vor 
adăuga micro-rețelele și sistemele de management al energiei, vor elimina treptat 
deosebirile dintre producătorii și consumatorii dispersați pe teritoriul controlat de 
actualii operatori de distribuție și îi vor transforma în prosumatori. 

În noile condiții, este de așteptat să se obțină reduceri semnificative ale cantității 
de energiei electrică folosită de consumatori fără a apela la noi elemente de 
infrastructură, fiind suficientă doar simpla optimizarea a modului în care folosim 
această energie. În acest context, IA și CI se vor constitui cu siguranță ca tehnologii 
cheie care să conducă sectorul energetic către transformările deja preconizate. 

Ca o ilustrare a acestei tendințe, amintim cazul firmei Alpiq InTec Group din 
Elveția care în anul 2014 a creat sistemul inteligent GridSense care se adresează 
consumatorilor casnici sau comerciali și urmărește coordonarea consumului de 
energie electrică a echipamentelor pe care este montat (boilere, pompe de căldură, 
dispozitive de încărcare pentru vehiculele electrice etc), pe baza unor informații 
măsurate sau preluate din sistem, cum ar fi sarcinile din rețea, prognozele meteo 
sau tarifele la electricitate (GridSense 2017). 
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