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1. INTRODUCERE 

În ultima parte a secolului trecut, guvernele şi diferitele agenţii de dezvoltare 
au înțeles că preocupările pentru starea mediul ambiant şi dezvoltarea economică 
nu se exclud reciproc în procesul inevitabil de dezvoltare a societății umane, un 
mediu ambiant curat fiind esenţial pentru o dezvoltare continuă de durată şi o 
economie sănătoasă. Ca rezultat, activitatea în domeniul energetic este guvernată în 
prezent de conceptul de dezvoltare energetică durabilă care porneşte de la 
îngrijorările privind creșterea continuă a consumului de energie și impactul asupra 
mediului ambiant al utilizării combustibililor fosili. Principalele componente 
strategice ale politicii energetice durabile sunt următoarele: 

● creşterea eficienţei în utilizarea energiei, cu scopul folosirii benefice a 
resurselor existente; 

● dezvoltarea unui portofoliu echilibrat de resurse energetice interne bazat în 
principal pe exploatarea resurselor energetice regenerabile; 

● investiţii în cercetarea ştiinţifică şi tehnologii avansate; 
● protecţia mediului ambiant. 
Sistemele electroenergetice centralizate asigură încă alimentarea cu energie 

electrică a majorității utilizatorilor în condițiile menținerii unui nivel acceptabil de 
fiabilitate și calitate a energiei livrate, la costuri rezonabile; abilitatea acestora de a 
se adapta la schimbările privind consumul energetic și diversificarea resurselor 
primare este însă limitată. Atât pe plan mondial, cât şi în UE, energetica viitorului 
vizează implementarea practică a două noi concepte: reţeaua locală (microgrid) şi 
reţeaua inteligentă (smart grid). Primul dintre acestea urmăreşte valorificarea 
resurselor energetice clasice sau regenerabile (RER) disponibile într-un areal dat; al 
doilea are drept scop realizarea unui sistem energetic axat pe creşterea ponderii 
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componentelor informatice şi de control. Ca urmare, în prezent asistăm la 
modificarea semnificativă a regimurilor de funcționare a rețelelor de distribuție și a 
modului în care acestea trebuie exploatate. 

Integrarea sistemelor de generare bazate pe RER şi a tehnologiilor cu 
eficiență energetică (EE) ridicată presupune creşterea numărului echipamentelor 
electronice care reprezintă, din punct de vedere energetic, o clasă largă de sarcini 
neliniare; pe de altă parte, dinamica consumului de energie şi modificarea 
configuraţiei reţelei produc schimbări în circulaţia de putere activă şi reactivă, cu 
efecte negative asupra menţinerii mărimilor electrice de interes în limitele de 
calitate impuse de normele existente. 

Calitatea energiei electrice (CEE) se referă la interacțiunile electrice dintre 
rețeaua de distribuție și toate entitățile racordate la aceasta, având două componente 
principale: (i) calitatea tensiunii, ce se ocupă de modul în care tensiunea de 
alimentare afectează echipamentele existente; (ii) calitatea curentului, ce analizează 
impactul pe care curenții absorbiți din rețea de un echipament/utilizator îl au asupra 
acesteia [1]. Din punct de vedere al furnizorilor de energie, calitatea energiei este o 
măsură a nivelului serviciilor pe care le oferă clienților; situația ideală ar fi 
asigurarea unui semnal sinusoidal de tensiune, de amplitudine și frecvență 
constante pe durata întregului an. Din păcate, acest scenariu este imposibil deoarece 
diferiți factori determină reducerea calității; aceștia includ (i) efectele datorate 
sarcinilor poluante precum acționări reglabile, cuptoare cu arc, sisteme UPS de 
putere mare etc.; (ii) accidente provocate de activități umane (ruperi de linii aeriene 
sau subterane, accidente rutiere etc.); (iii) variații meteorologice sau deteriorări de 
echipamente legate de diferite fenomene naturale (trăsnete, depuneri de gheață, 
inundații, cutremure) și (iv) defectarea componentelor liniilor de transport și 
distribuție datorită îmbătrânirii sau altor factori. 

Pentru rețelele de distribuție moderne ce alimentează un mare număr de 
utilizatori sensibili la calitatea energiei furnizate și care pot suferi pierderi 
importante, financiare sau de altă natură, în cazul reducerii nivelului de calitate 
necesar, problemele se complică prin apariția sistemelor distribuite de generare, în 
special a celor ce utilizează resurse primare regenerabile [2, 3]. 

În primul rând, sistemele de generare distribuită afectează calitatea curentului 
și, prin intermediul rețelei, calitatea tensiunii la barele altor consumatori din zonă; 
pe de altă parte, echipamentele sistemelor de generare sunt la rândul lor afectate de 
calitatea tensiunii în punctul de racord, la fel ca oricare alt utilizator. In sfârșit, al 
treilea aspect legat de relația dintre generarea distribuită și calitatea energiei se 
referă la consecințele adverse pe care le poate avea în rețea deconectarea unei 
unități de generare; în special atunci când un număr ridicat de astfel de unități se 
deconectează simultan, fiabilitatea și securitatea rețelei publice pot fi serios 
afectate. 

Articolul abordează problematica rețelelor de distribuție de joasă tensiune 
(JT) ce conțin sisteme locale de generare a energiei electric, analizând modul în 
care calitatea energiei este afectată de utilizatorii acesteia; se evidențiază principalele 
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surse de perturbații și efectele reducerii calității resimțite de utilizatori și de 
operatorii de rețea. 

2. CARACTERISTICILE REȚELELOR  
DE DISTRIBUȚIE ACTUALE 

În sistemele electroenergetice convenţionale, energia electrică este produsă 
într-un număr relativ mic de centrale de putere ridicată, iar apoi transferată către un 
număr mare de utilizatori dispersaţi. Practic, se are în vedere că generarea energiei 
electrice în cantitate mare este mai economică, iar transportul acesteia la tensiune 
ridicată este mai convenabil deoarece odată cu creşterea tensiunii creşte capacitatea 
de transfer şi se reduc costurile aferente. 

Rezultatul implementării conceptelor amintite este o structură ierarhizată pe 
niveluri de tensiune, în care circulaţia de putere are un singur sens, dinspre 
nivelurile de tensiune ridicată spre cele de tensiune din ce în ce mai mică, pe 
măsura apropierii de utilizatorul final. Pe de altă parte, centralele electrice 
utilizează în mod curent combustibili fosili şi nucleari sau energia hidraulică. 

Politicile energetice actuale acordă însă o atenţie sporită obţinerii energiei 
electrice din resurse locale, situate cât mai aproape de consumatorul final; această 
abordare, cunoscută drept integrarea resurselor distribuite de energie (RDE), 
implementează în practică politicile guvernamentale de dezvoltare energetică 
durabilă (reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi conservare a combustibililor fosili), 
fiind sprijinită de deschiderea pieţelor de energie şi de realizările tehnologice din 
ultimele decenii [4, 5]. Resursele distribuite de energie includ generarea distribuită 
(GD) şi stocarea distribuită (SD), prima categorie având ponderea principală în 
majoritatea sistemelor electroenergetice din lume, inclusiv în România. 

Pe plan mondial, nu există o definiţie unanim acceptată a generării distribuite; 
mai mult, simultan se utilizează şi alte denumiri precum generare locală, generare 
dispersată sau generare descentralizată. Primul termen s-a impus însă în prezent, 
unităţile de GD fiind definite drept unităţi de generare a energiei electrice având o 
putere relativ mică (tipic, de la mai puţin de 1 kW la zeci de MW), care nu sunt 
componente ale unei centrale electrice de mare putere şi sunt conectate la o reţea de 
distribuţie a energiei electrice, în apropierea consumatorilor. CIGRE a definit că 
GD este o unitate de generare ce: 

● nu este planificată centralizat; 
● nu este dispecerizată centralizat; 
● se conectează uzual la reţele de distribuţie; 
● are o putere instalată mai mică de 50 – 100 MW. 
Această definiţie implică o mare varietate de posibile scheme de generare; pe 

de altă parte, GD nu trebuie confundată cu generarea regenerabilă deoarece 
tehnologiile de GD includ surse regenerabile de energie [6], dar nu se limitează la 
acestea. Tehnologiile regenerabile includ sisteme fotoelectrice, turbine eoliene, 
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generatoare hidro de mică putere, generatoare utilizând energia valurilor sau a 
biomasei etc.; cele neregenerabile utilizează sisteme cu cogenerare, motoare cu 
ardere internă, microturbine cu gaze, celule cu combustibil etc. 

Se poate spune că în prezent asistăm la trecerea treptată de la sisteme 
centralizate de producere a energiei electrice la sisteme distribuite de furnizare a 
electricității, în care generatoare de diferite puteri (mult mai mici decât cele 
instalate în centralele clasice) sunt conectate direct la unități productive, clădiri de 
birouri sau comerciale, locuințe private sau la rețelele de distribuție de medie sau 
joasă tensiune. Energia ce nu este consumată de către utilizatorii racordați direct la 
aceste unități este transferată, prin rețeaua de distribuție, către utilizatorii amplasați 
în alte zone; o soluție alternativă constă în amplasarea unor sisteme de stocare a 
energiei electrice ce pot fi folosite pentru păstrarea surplusului de energie [7]. 

Din punct de vedere al operatorilor de rețea, această evoluție a fost influențată 
de aspecte precum dificultatea de a găsi teren pentru extinderea sistemelor existente, 
necesitatea utilizării eficiente sau raţionale a energiei, diversificarea resurselor 
energetice și realizarea unor unităţi de generare şi/sau stocare modulare de puteri 
nominale mici, ce se instalează rapid, cu investiţii reduse. Pentru utilizatori, interesul 
privind implementarea RDE este determinat în principal de costul potențial mai redus 
al energiei achizitionate, o fiabilitate mai ridicată a serviciului de alimentare, 
îmbunătățirea calității energiei electrice, creșterea eficienței energetice și independența 
energetică [8]. 

Implementarea RDE este însoţită de apariţia unor noi provocări pentru 
operatorii reţelelor de distribuţie a energiei electrice, practicile tradiţionale de 
planificare şi exploatare trebuind reexaminate. In principal, modificările introduce 
de GD sunt datorate diferenţelor privind amplasarea şi principiul de funcţionare 
dintre unităţile de GD şi centralele electrice convenţionale. Cele mai importante 
diferenţe sunt următoarele: 

● majoritatea unităţilor de GD sunt conectate la reţele de distribuţie (RD). Ca 
urmare, în RD ce conţineau, tradiţional, doar consumatori, apar si sisteme de 
generare; 

● un număr ridicat de unităţi de GD sunt conectate la reţea prin convertoare 
electronice de putere, acestea având, în regimuri normale sau de defect, o 
comportare fundamental diferită de cea a generatoarelor sincrone sau de inducţie. 
Pe de altă parte, flexibilitatea convertoarelor oferă posibilitatea configurării acestora cu 
scopul evitării sau soluţionării unor probleme din reţelele în care se integrează; 

● câteva tipuri de unităţi de GD se bazează pe surse regenerabile de energie 
(eoliană, solară etc.) ce sunt necontrolabile şi au un caracter intermitent; 

● majoritatea unităţilor de GD sunt nedispecerizabile şi nu participă la 
controlul convenţional al reţelelor electrice. 

Existenţa RDE, și în special a GD, modifică deci semnificativ natura reţelelor 
de distribuţie actuale, determinând trecerea de la o structură pasivă a acestora 
(conţin numai sarcini) la una activă (o combinaţie de sarcini şi unităţi de generare 
cu putere mică sau medie). Modificările ce survin implementării noului concept de 
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reţea electrică au un efect considerabil asupra funcţionării reţelelor de distribuţie 
care sunt încă exploatate considerând structura pasivă tradiţională. Efectele 
prezenţei GD asupra reţelelor existente depind de poziţia şi puterea generatoarelor 
instalate, putând fi pozitive sau negative. 

In teorie, datorită apropierii de locurile de consum, GD ar trebui să contribuie 
la îmbunătăţirea securităţii şi calităţii alimentării cu energie electrică, reducerea 
vârfurilor de sarcină şi a congestiilor, precum şi la diminuarea pierderilor în reţelele 
de distribuţie. In realitate, integrarea GD ridică probleme datorită profilului de 
generare, respectiv a amplasării grupurilor şi disponibilităţii acestora pentru diferite 
servicii caracteristice sistemului electroenergetic, având în vedere că acestea nu 
sunt întotdeauna situate aproape de consumatori şi, în majoritate, nu sunt 
dispecerizabile. Ca urmare, producerea nu coincide, în multe situaţii, cu cererea (în 
special pentru GD bazate pe resurse regenerabile) iar grupurile respective nu pot 
participa în cazul în care apar constrângeri în reţeaua de distribuţie; pe de altă parte, 
injecţia spre niveluri de tensiune mai ridicate, atunci cînd generarea depăşeşte 
cererea locală, trebuie de asemenea luată în considerare. 

În mod evident, creşterea gradului de penetrare a RDE, caracteristică tuturor 
țărilor din UE, impune schimbări legate de modul în care reţelele de distribuţie sunt 
proiectate şi exploatate. In acest sens, pe plan mondial se urmărește implementarea 
unui nou model de gestionare a acestei probleme, model cunoscut sub numele de 
Managementul activ al reţelelor electrice. Acesta are drept scop asigurarea unei 
funcţionări corespunzătoare în noile condiţii, respectiv alimentarea sigură şi de 
calitate a consumatorilor, concomitent cu minimizarea pierderilor de putere şi energie 
în reţea. 

Prezența masivă a sistemelor electronice, fie în structura sistemelor de 
generare distribuită, fie în cea a receptoarelor instalate la diferite clase de utilizatori, 
a determinat modificarea semnificativă și de lungă durată a regimurilor de 
funcționare ale rețelelor electrice prin generarea unei palete largi de perturbații 
electromagnetice (PEM). Acest ansamblu de perturbații, sau mai corect spus 
abaterile de la regimurile teoretice pentru care este proiectat sistemul energetic pe 
care le produc aceste perturbații, este cunoscut în literatura de specialitate sub 
denumirea de calitate a energiei electrice. 

Așa cum s-a menționat anterior, fenomenele de CEE includ toate situațiile 
posibile în care forma tensiunii de alimentare (calitatea tensiunii) sau a curentului 
de sarcină (calitatea curentului) se abate de la o sinusoidă având frecvența nominală 
impusă de normele în vigoare, cu o amplitudine ce corespunde valorii efective 
nominale pe toate fazele unui sistem de distribuție trifazat; în plus, fazorii 
reprezentativi trebuie să formeze un sistem simetric. Plaja largă a PEM acoperă 
variații neașteptate de scurtă durată precum impulsuri, oscilații tranzitorii, goluri de 
tensiune sau întreruperi de scurtă durată, dar și abateri în regim permanent precum 
armonici sau variații rapide (flicker). Se pot diferenția, pe baza cauzei, perturbații 
relative la calitatea tensiunii de alimentare, respectiv la calitatea curentului absorbit 
din rețea. 
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Primei clase îi aparțin, printre altele, golurile de tensiune și întreruperile în 
alimentarea cu energie, majoritatea produse de defecte în sistemul energetic. Aceste 
perturbații pot cauza oprirea sau defectarea echipamentelor electronice sensibile, cu 
urmări dezastroase în anumite unități industriale, unde întreruperea funcționării 
receptoarelor critice poate determina oprirea întregului proces de producție, cu 
pierderile financiare sau de altă natură asociate; în anumite ramuri industriale aceste 
pierderi pot fi semnificative. Se poate spune că în acest caz sursa de alimentare este 
cea care perturbă sarcina și, pentru a evita pierderi bănești consistente, utilizatorii 
industriali decid adesea să instaleze echipamente de compensare care să le protejeze 
instalațiile de aceste perturbații. 

A doua clasă cuprinde fenomenele legate de calitatea redusă a curentului 
absorbit de consumator; în acest caz, sarcina este cea care influențează negativ 
rețeaua de alimentare; exemple tipice sunt curenții armonici caracteristici unor 
receptoare perturbatoare precum redresoarele cu diode/tiristoare sau curenții 
nesimetrici absorbiți de sarcinile dezechilibrate. Intr-o astfel de situație, utilizatorii 
nu resimt pierderi directe de producție legate de existența acestor fenomene, 
receptoarele respective fiind integrate în liniile de fabricație caracteristice 
consumatorului. Dar calitatea redusă a curentului total absorbit de mai mulți 
utilizatori va conduce în cele din urmă la o calitate redusă a energiei furnizate altor 
clienți, deoarece atât armonicile cât și curenții nesimetrici cauzează în final 
distorsiunea și nesimetria tensiunii rețelei. Din aceasta cauză, au fost elaborate 
standarde pentru limitarea perturbațiilor (armonici de curent, nesimetrie și/sau 
fluctuații) pe care o sarcină le poate introduce în sistem în punctul de cuplare la 
rețea sau în punctul comun de cuplare cu alți consumatori. Pentru a se încadra în 
limitele stabilite de standarde sau de operatorii de rețea, în multe cazuri practice 
utilizatorii trebuie să instaleze echipamente de reducere a emisiilor perturbatoare. 

3. SURSE DE PERTURBAȚII ELECTROMAGNETICE  
ÎN REȚELELE DE DISTRIBUȚIE DE JOASĂ TENSIUNE 

Perturbaţia electromagnetică reprezintă orice fenomen electromagnetic care 
poate degrada performanţa unui dispozitiv, echipament sau sistem, sau afecta în 
mod negativ materia vie sau inertă [9]; unele PEM apar în regimuri normale de 
funcţionare, determinate de activitatea diferitelor sarcinilor perturbatoare, în timp 
ce altele sunt caracteristice regimurilor de avarii sau post avarii. 

In ultimii ani, consumatorii industriali și comerciali alimentați din rețelele 
publice de distribuție au raportat un număr crescut al evenimentelor determinate de 
reducerea calității energiei electrice în aceste rețele. Necazurile provin de la 
complexitatea și sensibilitatea crescută a echipamentelor automatizate moderne, 
indiferent dacă vorbim despre acționări cu turație variabilă sau roboți, linii 
automate de producție sau mașini unelte, regulatoare logice programabile, surse de 
alimentare pentru sisteme informatice și birotică sau diferite categorii de receptoare 
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electrocasnice. Toate acestea sunt mult mai vulnerabile la perturbațiile din sistemul 
de alimentare decât generația anterioară de echipamente electromecanice și vechile 
sisteme de producție mai puțin automatizate și informatizate. De asemenea, un 
număr crescând de receptoare sensibile sunt legate de procesele critice ale 
utilizatorilor, fapt ce determină consecințe financiare importante la reducerea 
calității energiei livrate sau la întreruperea în alimentare [2, 10, 11]. 

Principalele surse de PEM sunt legate direct de utilizatorii racordați la o rețea 
de distribuție; în rețelele actuale, entităților tradiționale (consumatori industriali, 
casnici sau terțiari) li se adaugă unitățile de generare distribuite, majoritatea bazate 
pe surse regenerabile de energie, care de asemenea injectează numeroase perturbații 
de joasă frecvență. Suplimentar, în reţelele electrice de distribuţie se produc diferite 
evenimente tranzitorii care determină apariţia golurilor de tensiune şi a supra-
tensiunilor. Aceste evenimente pot să fie de natură diferită (atmosferică, provenite 
de la consumator, datorită instalaţiilor furnizorului etc.) şi se caracterizează prin 
faptul că, deși prezintă o durată de maxim 3 secunde, cauzează variaţii mari ale 
tensiunii de alimentare, afectând în acest fel funcţionarea consumatorilor şi a 
elementelor componente ale reţelei. 

In continuare se vor trece în revistă principalele surse de PEM caracteristice 
rețelelor de distribuție de JT actuale. 

3.1. Consumatori industriali 

La nivel industrial, există o presiune continuă legată de necesitatea creșterii 
productivității în majoritatea sectoarelor, o mare parte a echipamentelor ce 
realizează acest deziderat utilizând dispozitive electronice de putere. Ca urmare, ele 
sunt tot mai dependente de calitatea energiei electrice livrate, pe de o parte, fiind și 
sursa unor probleme suplimentare privind CEE, pe de altă parte [12]. 

În prezent, în industria modernă, circa 50% dintre receptoarele unui 
consumator constau din convertoare de frecvenţă (pentru alimentarea acţionărilor 
reglabile de tensiune alternativă sau continuă), surse în comutaţie (pentru 
alimentarea sistemelor de calcul sau a controlerelor de proces) şi din balasturi 
electronice. Datorită caracteristicilor neliniare ale acestor receptoare (care utilizează 
diode, tiristoare sau tranzistoare pentru conversiile tensiune alternativă – tensiune 
continuă, tensiune continuă – tensiune alternativă sau tensiune continuă – tensiune 
continuă), în sistemele de alimentare apar armonici şi/sau interarmonici de curent şi 
de tensiune. 

În general, consumatorii neliniari determină reducerea calităţii energiei electrice 
prin generarea de curenţi armonici, circulaţia acestora conducând la distorsionarea 
curbei de tensiune în punctul de racord (dar şi în alte părţi ale sistemului), din cauza 
impedanţelor finite ale sistemului electroenergetic. De interes sunt și fenomenele de 
rezonanţă, care pot amplifica armonicile existente și genera efecte nedorite (creşterea 
tensiunii în diferite puncte ale reţelelor electrice, supraîncărcarea transformatoarelor 
şi, în special, a bateriilor de condensatoare etc.). 
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Aceste elemente, precum şi faptul că nu există o alternativă viabilă la 
introducerea masivă a electronicii de putere în toate sectoarele vieţii economice şi 
sociale, au determinat în ultimii ani o nouă creştere a interesului specialiştilor 
pentru poluarea armonică produsă de utilizatorii industriali. Dacă abordăm doar 
problema rețelelor de JT, trebuie menționat că numărul utilizatorilor industriali 
alimentați la acest nivel de tensiune este totuși mic, fapt ce determină reducerea 
impactului acestora asupra CEE a sistemelor în cauză. 

3.2. Consumatori casnici și terțiari 

Structura consumatorilor casnici și terțiari s-a schimbat semnificativ în ultimii 
ani față de cea existentă la sfârșitul secolului anterior, când majoritatea acestora 
utilizau preponderent receptoare rezistive: lămpi cu incandescență, cuptoare 
electrice, echipamente de încălzire prin rezistență etc. În prezent, datorită evoluției 
tehnologice și a creșterii nivelului de trai, un consumator casnic tipic are în dotare 
aparate electrocasnice și sisteme audio/video sau informatice care conțin 
dispozitive electronice sofisticate; toate acestea generează o gamă largă de 
perturbații armonice. Aceeași evoluție se constată și la consumatorii terțiari, unde 
echipamentele de birotică sunt bazate pe dispozitive electronice de mică putere. 
Având în vedere aspectele amintite, specialiștii au studiat intens această nouă față a 
consumatorului casnic și terțiar, atât prin măsurători experimentale cât și prin 
analize teoretice, literatura de specialitate prezentând pe larg rezultatele obținute 
[13 - 20]. Pe baza informațiilor disponibile, majoritatea cercetătorilor propun ca în 
analiza rețelelor electrice actuale acești consumatori să fie modelați ca sarcini 
neliniare. 

Pe de altă parte, deși puterea unui consumator casnic este relativ redusă 
comparativ cu cea a consumatorilor industriali, numărul mare al acestor utilizatori 
face ca efectul cumulat să aibă un impact semnificativ în rețelele de distribuție de 
joasă tensiune la care sunt conectați. Mai mult, noile studii au arătat faptul că, față 
de anii precedenți, consumul de energie electrică al unui utilizator casnic a crescut 
simțitor, în ciuda politicilor de îmbunătățire a eficienței energetice. Intr-adevăr, 
categoriilor clasice de receptoare (iluminat prin incandescență, aparate electrocasnice 
de diferite tipuri etc.) li s-au adăugat aparate electronice precum calculatoarele 
personale, aparatură audio-video, aparate de aer condiționat și lămpi fluorescente 
compacte. 

Pentru o bună înțelegere a modului în care consumatorii casnici și terțiari 
influențează rețeaua de distribuție de joasă tensiune, este nevoie să se facă o 
caracterizare a utilizatorului tipic actual. Literatura de specialitate indică faptul că, 
în România, consumatorul casnic tipic este dotat cu aparate frigorifice, aparatură 
audio-video, calculatoare personale, surse de lumină, echipamente electrocasnice 
mari (mașini de spălat haine, aparate de aer condiționat și ventilatoare), precum și 
cu alte aparate electrocasnice mici (cafetiere, fier de călcat, cuptoare cu microunde 
etc.). O dotare asemănătoare se constată și la consumatorii terțiari; evident, 
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ponderea diferitelor categorii de receptoare în puterea totală instalată diferă față de 
cazul consumatorului casnic mediu. 

Având în vedere aceste considerații, în continuare se prezintă principalele 
receptoare casnice și de birotică, punându-se accentul pe problemele de calitate a 
energiei electrice pe care acestea le pot genera în rețeaua de alimentare. 

Sursele de lumină reprezintă sarcini importante din structura utilizatorului 
casnic și terțiar, în special datorită creșterii numărului acestora și a intensificării 
activităților umane. Pe de altă parte, din cauza politicilor energetice actuale, ce 
urmăresc eliminarea, la nivel mondial, a lămpilor cu incandescență (sarcini liniare) 
și înlocuirea acestora cu alte surse de lumină mai eficiente energetic, dar care sunt 
sarcini neliniare, impactul negativ asupra rețelelor de distribuție se accentuează. 

Alternativele existente în prezent la lămpile cu incandescență sunt lămpile 
fluorescente tubulare sau compacte, respectiv cele ce utilizează LED (Light Emitting 
Diode); aceste surse de lumină sunt mai avantajoase din punctul de vedere al eficienței 
energetice dar, fiind receptoare neliniare, au un impact negativ semnificativ asupra 
calității energiei, efect determinat de distorsiunea semnificativă a curentului absorbit. 
Aspectul menționat a fost studiat pentru numeroase tipuri constructive, puteri nominale 
și producători, măsurătorile experimentale urmărind determinarea exactă a 
componenței armonice a curentului și tensiunii pe lampă precum și obținerea unor 
modele cât mai corecte care să fie utilizate în studiile teoretice ale regimurilor de 
funcționare caracteristice diferitelor rețele electrice de distribuție. 

O serie de rezultate interesante au fost prezentate în [15, 18 - 26]. De 
exemplu, s-a observat faptul că o mare influență asupra comportării surselor cu 
descărcări o are tipul balastului folosit pentru amorsarea lămpilor și stabilizarea 
punctului de funcționare; astfel, distorsiunea armonică crește semnificativ în cazul 
utilizării balasturi electronice de generații mai vechi, comparativ cu cele 
electromagnetice, precum și odată cu scăderea tensiunii de alimentare. Acest ultim 
aspect este foarte important pentru rețelele electrice de JT slabe, în care valoarea 
tensiunii la bornele multor receptoare nu se încadrează în limitele recomandate de 
standardele de calitate impuse de reglementator. Măsurătorile au arătat că armonica 
dominantă este cea de ordinul 5 având defazajul față de fundamentală în jurul 
valorii de 180º, la care se adaugă cele de ordinul 3 (defazaj de 0º) și 7 (defazaj de 
50º); în schimb, armonicile de ordin superior (peste 20) sunt nesemnificative. Pe de 
altă parte, poluarea armonică se reduce semnificativ în cazul balasturilor electronice 
de ultime generații, care respectă prevederile normelor actuale privind emisiile 
poluante ale echipamentelor de mică putere. 

Lămpile cu LED reprezintă ultima tehnologie în domeniul iluminatului, fiind 
în prezent accesibile și consumatorului casnic; deși eficiența energetică a acestor 
surse de lumină este cea mai ridicată dintre alternativele existente în prezent la 
lămpile cu incandescență, ele introduc distorsiuni armonice ce depind de tipul 
tehnologiei utilizate și de producător. De exemplu, tabelul 1 prezintă rezultatele 
publicate în [20] ca urmare a unei campanii de măsurători de laborator asupra mai 
multor lămpi de acet tip. 
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Tabelul 1 

Conținutul armonic al curentului absorbit de unele lămpile cu LED 

Lampa testată 
Armonica [%] 

THDI Fundam, 3 5 7 9 

Philips 4 W 100 34,61 6,28 22,27 18,94 63,05 

Philips 5 W 100 36,92 7,16 19,81 19,39 63,83 

Philips 7 W 100 32,34 11,6 23,4 19,03 64,23 

Osram 4 W 100 89,24 70,05 51,19 38,57 173,9 

Osram 6 W 100 91,94 77,05 58,51 41,01 174,3 

Osram 8 W 100 22,25 15,04 2,34 9,73 30,94 

Osram 10 W 100 32,12 4,68 2,67 6,45 34,78 

Evenzo 3 W 100 90,7 77,34 58,89 45,32 164,35 

Bright 5 W 100 86,65 75,92 61,75 48,87 167,2 

Cash 7 W 100 91,23 74,81 56,41 41,06 168,2 

Toshiba 5,5 W 100 73,4 45,4 35,62 31,38 106,3 
 

Alți autori raportează însă rezultate semnificativ mai bune; de exemplu, în 
[18] se prezintă o comparație între lămpile fluorescente compacte și cele cu LED, o 
sinteză a rezultatelor obținute fiind dată în tabelul 2. Concluzia principală a 
studiului este că dintre lampa fluorescentă compactă și lampa cu LED, a doua sursă 
de lumină este alegerea cea mai bună, atât din punctul de vedere al eficienței 
energetice, cât și al efectelor negative asupra calității energiei. 

 
Tabelul 2  

Conținutul armonic al curentului absorbit de o lampă CFL,  
respectiv de una cu LED 

Ordinul 
armonicii 

CFL 

11 W 15 W 20 W 23 W 27 W 

1 0,020 0,067 0,030 0,095 0,118 

3 0,015 0,051 0,014 0,075 0,088 

5 0,01 0,036 0 0,052 0,058 

7 0,009 0,033 0,006 0,046 0,053 

9 0,009 0,031 0 0,039 0,41 

THDI 132,0% 128,3% 124,7% 138,6% 130,5% 
 

Ordinul 
armonicii 

LED 

11 W 22 W 50 W 

1 0,054 0,099 0,234 

3 0,0095 0,008 0,044 

5 0 0 0,018 

THDI 37 % 9 % 20,3 % 



RISCUL TEHNOLOGIC DATORAT ÎNGHETĂRII APEI ÎN CONDUCTE ȘI EFECTUL ACESTEIAASUPRA MEDIULUI  159 

 

Datele prezentate indică diversitatea performanțelor surselor de lumină 
existente în prezent pe piață precum și necesitatea unor măsurători experimentale 
care să furnizeze indicii privind comportarea reală a acestora și impactul asupra 
rețelei la care sunt racordați consumatorii care le utilizează. 

Aparatele de încălzit care utilizează energia electrică, în principal cuptoarele 
cu microunde și cele cu inducție, sunt tot mai mult folosite de consumatorii casnici, 
diferite studii [27 - 29] evidențiind impactul acestora asupra calității energiei 
electrice. De exemplu, pentru un cuptor cu microunde de 900 W și un cuptor cu 
inducție de 650 W, măsurătorile au indicat un factor de distorsiune armonică a 
curentului de 22,7 % în cazul cuptorului cu microunde, respectiv 6,3 % pentru 
cuptorul cu inducție [27]; valori comparabile au fost raportate în [28] și [29]. 

Echipamentele electronice reprezintă o categorie aparte a receptoarelor care 
pot fi găsite la consumatorii casnici și terțiari. Pe de o parte, vorbim de aparatele 
audio-video și calculatoarele personale; pe de altă parte, de echipamentele și 
dispozitivele electronice care intră în componența altor aparate electrocasnice (de 
exemplu, invertoarele care alimentează aparatele de aer condiționat, UPS etc.). 
Literatura de specialitate conține numeroase studii care analizează impactul 
aparatelor electronice asupra calității energiei electrice în rețelele din care sunt 
alimentate, în special cel al calculatoarelor personale, televizoarelor, invertoarelor 
și imprimantelor. 

Concret, calculatoarele personale reprezintă surse importante de regim 
deformant, toate studiile indicând valori ale factorului de distorsiune armonică al 
curentului între 70 % și 196 %; alte echipamente de birou, precum imprimantele, 
absorb curenți al căror factor de distorsiune armonică variază de la 36,4 % la 89,9 
% [13, 16, 19, 29]. 

In ceea ce privește televizoarele, cele mai utilizate aparate electronice la 
consumatorii casnici, toate măsurătorile au indicat date alarmante cu privire la 
valorile factorului de distorsiune armonică al curentului absorbit și, în consecință, al 
impactului asupra rețelei de alimentare. De exemplu, analiza mai multor tipuri de 
televizoare clasice, cu plasmă și LCD prezentată în [13] indică factori de 
distorsiune armonică a curentului ce variază de la 34,04 % pentru televizorul cu 
plasmă, la 18,92 % pentru LCD și la 178,21 % în cazul televizoarelor clasice. 

În paragrafele anterioare s-a prezentat impactul individual al sarcinilor din 
dotarea consumatorilor casnici și terțiari; o analiză reală a influenței consumatorului 
asupra calității energiei electrice presupune însă cumularea efectelor tuturor 
sarcinilor din structura acestuia. În acest sens, mulți dintre specialiștii din domeniu 
care au analizat impactul individual al sarcinilor consumatorilor de acest tip, au 
avut ulterior în vedere și impactul per ansamblu al unui consumator dat. Studii 
precum cele prezentate în [13, 16, 17, 19, 28 - 30] descriu influența consumatorilor 
casnici sau terțiari care conțin diferite tipuri de aparate electrocasnice și 
echipamente electronice. 

Măsurătorile efectuate, atât în laborator cât și în rețele reale, au arătat că 
impactul final depinde de tipul și combinarea receptoarelor individuale, de puterile 
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nominale ale acestora și de amplasamentul concret al utilizatorului. Cercetătorii 
sunt de acord că efectul cumulat al unui număr mare de mici echipamente neliniare, 
așa cum este cazul unui utilizator casnic sau terțiar, poate fi considerabil, iar 
factorul de distorsiune armonică a curentului poate să atingă valori chiar și de 130 
% în punctul de cuplare la rețea al consumatorului. Totuși, un singur utilizator nu 
crează probleme semnificative; funcționarea simultană a unui număr mare de 
consumatori casnici (mai ales seara) sau terțiari (pe parcursul întregii zile), poate 
însă genera preocupări serioase privind impactul asupra calității energiei în rețeaua 
de joasă tensiune care îi alimentează. 

3.3. Sisteme pentru iluminat public 

Iluminatul public reprezintă o categorie specială a consumatorilor conectați la 
rețeaua de distribuție de JT, aceasta datorită puterilor instalate și a faptului că 
utilizează surse de lumină care sunt sarcini neliniare. Într-adevăr, în iluminatul 
public sunt folosite în prezent lămpi cu descărcări în gaze sau cu LED, care au o 
caracteristică tensiune – curent neliniară; în consecință, acestea injectează în 
rețeaua de distribuție curenți armonici, iar în unele situații pot să determine apariția 
nesimetriei de curent și tensiune datorită repartizării dezechilibrate a lămpilor pe 
cele trei faze ale rețelei de alimentare [31 - 39]. 

4. SISTEME DE GENERARE DE MICĂ PUTERE BAZATE PE 
SURSE REGENERABILE DE ENERGIE 

Politica mondială de reducere a utilizării resurselor fosile pentru producerea 
energiei electrice, pe de o parte, și dorința multor consumatori de energie electrică 
de a avea propriile unități de generare, pe de altă parte, a determinat apariția tot mai 
frecventă a generatoarelor distribuite care utilizează resurse de energie regenerabile, 
precum radiația solară, vântul, biomasa ș.a. Utilizarea tehnologiilor de generare a 
energiei electrice din surse regenerabile este prioritară în implementarea politicilor 
de dezvoltare durabilă ce urmăresc asigurarea unei creșteri economice și a nivelului 
de trai, politică ce este cunoscută la nivel mondial și sub denumirea de dezvoltare 
verde (green growth) [40]. Principala caracteristică a acestui cadru de dezvoltare 
este recunoașterea resurselor naturale ca un factor de producție și a importanței 
acestora în creșterea nivelului de bunăstare a întregii societăți. 

Un alt avantaj important este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Deși orice tehnologie RER implică degajarea unei anumite emisii poluante (de 
exemplu, în procesele de fabricație a echipamentelor), diferitele analize realizate pe 
plan mondial pentru întregul ciclu de viață au evidențiat reducerea semnificativă a 
emisiilor în comparație cu tehnologiile de generare a electricității ce utilizează 
combustibili fosili. Aceste analize presupun că energia consumată în procesele de 
fabricație amintite provine de la un mix de centrale electrice, deci creșterea ponderii 
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tehnologiilor RER în sistemul energetic va determina o scădere semnificativă a 
emisiilor poluante. 

Tehnologiile bazate pe surse regenerabile ce pot furniza electricitate la nivelul 
retelelor de distributie de JT includ sisteme fotoelectrice (PV), turbine eoliene mici 
si microcentrale hidro. Deoarece ultimele sunt foarte scumpe (3.400 – 10.000 
UDS/kW sau chiar mai mult), necesită un debit sigur și consistent de apă și implică 
lucrări suplimentare considerabile pentru amenajare, articolul tratează doar două 
forme de energii regenerabile, respectiv cea eoliană și cea solară. Pe de altă parte, 
atât energia eoliană cât și cea solară au un potențial remarcabil pentru satisfacerea 
nevoilor energetice la nivel mondial și au un impact neglijabil asupra mediului [41]. 

Utilizarea practică a acestor resurse ridică însă două probleme, respectiv 
disponibilitatea și costul energiei electrice produse. Pe de o parte, variațiile zilnice 
și sezoniere ale energiei primare disponibile, precum și dificultățile de a realiza o 
prognoză corectă determină o generare intermitentă; pe de altă parte, deși ridicat la 
început, prețul electricității furnizate de aceste tehnologii scade în permanență și se 
speră atingerea în viitorul apropiat a prețului existent acum atât la consumatorul 
final cât și la nivel de rețea. O analiză comparativă a costului de producere, în 
funcție de sursa utilizată, este prezentată în tabelul 3 [42]; cifrele date includ 
costurile legate de recuperarea investiției inițiale și costurile de funcționare. 

 
Tabelul 3 

Costul electricității, în funcție de sursă, pentru anii 2009 – 2012  
[USD/kWh] 

Tipul centralei Minim Mediu Maxim 
Fotoelectrică 0,14 0,25 0,48 

Solară termică 0,17 0,19 0,20 

Eoliană terestră 0,03 0,06 0,09 

Eoliană marină 0,09 0,12 0,17 

Hidro de putere 0,03 0,06 0,11 

Nucleară 0,01 0,06 0,11 

Cogenerare 0,02 0,05 0,07 
 

In ultimele decenii, specialiștii au examinat atent posibilitatea utilizării 
resurselor locale existente la nivelul comunităților suburbane și rurale; studiile 
existente prezintă diferite niveluri de implementare a generării distribuite, de la 
sisteme domestice la minirețele comunitare și la sisteme conectate la rețelele 
publice. Toate aceste soluții utilizează unități de generare de putere mică bazate pe 
energie eoliană sau solară. 

4.1. Instalații fotoelectrice de mică putere 

În ultimul deceniu, prezența instalațiilor solare printre unitățile de generare 
distribuită a devenit tot mai notabilă, deoarece energia solară este cea mai abundentă 
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resursă primară iar soluțiile existente implementează o metodă de obținere a energiei 
electrice sigură și curată în ceea ce privește impactul asupra mediului. Cu tehnologiile 
existente, electricitatea poate fi generată direct (utilizând celule fotoelectrice - PV) 
sau indirect, prin colectarea și concentrarea energiei solare pentru producere de aburi 
ce antrenează apoi o turbină clasică; tehnologia PV este cea mai utilizată deoarece 
realizează o conversie directă și poate fi implementată atât pentru aplicații de putere 
mică cât și pentru sisteme de putere mare [43]. Instalațiile PV de putere mică pot fi 
utilizate ca sisteme independente (instalate de obicei în zone rurale sau îndepărtate, 
dar și în numeroase aplicații din zonele construite) sau ca sisteme conectate la rețeaua 
publică; a doua variantă reprezintă în prezent mai mult de 90% din totalul instalațiilor 
PV funcționabile la nivel mondial. 

Schema generală a unui sistem PV conectat la rețeaua de distribuție este 
prezentată în figura 1 [44]. Se poate observa că unitatea PV are în componență 
panoul PV (denumit uzual generator PV) care generează tensiune continuă, astfel 
că, pentru racordarea la rețeaua publică este nevoie și de un invertor; în plus, sunt 
necesare un echipament de măsură pentru electricitatea transmisă în rețea și un 
echipament de măsură pentru electricitatea consumată din rețea. Panoul fotoelectric 
constă din câteva module montate pe o structură suport și legate electric în 
serie/paralel pentru a forma un generator de tensiune continuă; modulele existente 
folosesc diferite tehnologii, cele mai utilizate fiind cele bazate pe siliciu cristalin 
sau pe o peliculă subțire de siliciu amorf. 

În zona rețelelor de distribuție de JT, panourile PV sunt integrate frecvent în 
structura clădirilor, având în vedere că acestea consumă în prezent peste 40% din 
energia totală și emit 24% din cantitatea de gaze cu efect de seră; practic, panourile 
pot fi amplasate pe acoperiș (opțiune cunoscută drept Building Adapted PV systems – 
BAPV) sau pot fi integrate în acoperiș sau în fațada clădirilor (soluție denumită 
Building Integrated PV systems – BIPV). In acest fel, modulele PV devin un 
element de construcție, putând servi și ca element decorativ, protecție climatică, 
izolare termică, protecție fonică etc. [45, 46] – figura 2. 

 

Fig. 1. Schema generală a unui PV conectat la rețeaua de distribuție. 
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Fig. 2. Sisteme BIPV in Freiburg [45] 
 

Datele existente în literatura de specialitate sugerează că electricitatea 
produsă într-un an de o instalație BIPV poate acoperi de obicei necesarul de energie 
al unei familii tipice dacă instalarea acestuia este acompaniată de un comportament 
energetic rațional și de implementarea unor soluții pentru cresterea eficienței 
energetice (de exemplu, o izolare termică îmbunătățită, dublarea geamurilor sau 
aparate electrocasnice moderne). 

4.2. Instalații eoliene de mica putere 

În ultimele decade, ponderea centralelor eoliene a crescut semnificativ; vântul 
reprezintă o resursă abundentă, disponibilă în întreaga lume, astfel încât energia 
eoliană este considerată o tehnologie importantă de generare a electricității în multe 
țări. Randamentul teoretic al turbinelor eoliene urcă până la 59%, dar valoarea 
medie atinsă în practică este mult mai mică. 

Majoritatea factorilor politici și a companiilor se concentrează asupra 
turbinelor eoliene de putere mare însă infrastructura reţelelor electrice de JT, 
dezvoltată pentru alimentarea consumatorilor, poate accepta doar racordarea unor 
centrale eoliene mici, dispersate pe un teritoriu relativ mare. Ca urmare a situației 
existente, caracterizată prin îmbunătățirea tehnologiilor și reducerea costurilor de 
fabricație, utilizarea turbinelor de putere mica (SWT) ca și sisteme de generare 
distribuită a devenit din ce în ce mai atractivă pentru public în ansamblu, ferme 
mici și comunități izolate. 

Un sistem de generare bazat pe SWT poate funcționa independent (off-grid), 
ca parte a unei microrețele (eventual cu generare hibridă) sau interconectat la 
rețeaua publică (grid-connected); echipamentele tipice lucrează cu o viteză minimă 
a vântului de 3 m/s și ating puterea nominală la 11 m/s, aspecte ce limitează 
aplicabilitatea geografică. Chiar și în aceste condiții, la sfârșitul lui 2013, la nivel 
mondial erau instalate un număr total de cel puțin 870.000 SWT (o creștere de doar 
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8 % compativ cu anul 2012), cu o putere instalată de circa 755 MW (o creștere de 
peste 12% față de același an) [47]. SWT sunt avantajoase în special pentru 
generarea electriciății la nivelul micilor utilizatori în zone rurale și izolate, dar și în 
zone suburbane sau chiar urbane – figura 3 [48]. 

 

 
 

Fig. 3. SWT instalate la utilizatori casnici. 
 

Majoritatea turbinelor eoliene de mică putere comercializate în prezent utilizează 
generatoare cu magneți permanenți, chiar dacă există și echipamente cu generator de 
inducție cu rotor bobinat sau cu rotor în scurtcircuit; acestea sunt antrenate de turbine cu 
axa orizontală (HAWT) sau verticală (VAWT), marea majoritate a echipamentelor 
comercializate având trei pale și axa orizontală. Deși sistemele electronice de conectare 
la rețea în cele două cazuri diferă, se dorește asigurarea unei fiabilități sporite a 
ansamblului instalației având în vedere că defectarea oricărui subsistem produce 
pierderi financiare semnificative datorită costurilor de înlocuire a componentei defecte 
și a repunerii în funcțiune [49]; topologia convertorului electronic necesar 
interconectării sistemului SWT depinde de puterea necesară și de costul sistemului, 
deoarece pot fi folosite diferite topologii și dispozitive electronice. 

4.3. Impactul asupra calității energiei electrice  
în rețelele de distribuție de joasă tensiune 

In rețelele active actuale, ce conțin echipamente locale de generare, trebuie 
considerate trei aspecte diferite ale calității energiei electrice. In primul rând, 
echipamentele de generare sunt afectate de calitatea tensiunii rețelei, la fel ca și alți 
utilizatori; este vorba despre reducerea duratei de viață, deconectări nedorite și 
deteriorarea sau chiar distrugerea echipamentelor. Aceste probleme sunt similare cu 
cele cărora trebuie să le facă față consumatorii industriali, deci trebuie tratate în 
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aceeași manieră; concret, trebuie agreată o divizare a responsabilităților între operatorul 
unității de generare și operatorul rețelei la care aceasta este racordată. O diferență 
semnificativă între o unitate de generare și un alt echipament conectat la rețea este 
aceea că o deconectare nedorită poate fi însoțită de un risc de securitate pentru 
producător deoarece întreruperea fluxului de energie poate determina supraturarea 
generatorului rotativ sau creșterea periculoasă a tensiunii la bornele convertorului 
electronic, dacă acesta există. Problema trebuie rezolvată cu ajutorul normelor privind 
racordarea la rețea a generatoarelor locale impuse de reglementator pe plan național sau 
internațional [50], astfel încât generatorul să suporte orice variație în cadrul regimului 
normal de funcționare al rețelei precum și toate evenimentele ce apar cu regularitate. 

Pe de altă parte, unitățile de generare distribuită afectează calitatea curentului 
și, prin intermediul rețelei, calitatea tensiunii la barele anumitor utilizatori. 
Caracterul special al acestor unități, precum și posibila lor penetrare pe scară mare 
în sistem, impun acordarea unei atenții speciale pentru studierea problemei pe baza 
caracteristicilor concrete ale subsistemului studiat, mai ales că acesta, în marea 
majoritate a cazurilor, nu a fost proiectat să conțină astfel de echipamente. 

In sfârșit, există și un al treilea aspect al relației dintre GD și calitatea energiei 
în rețea; practic, este vorba despre faptul că decuplarea accidentală a unui generator 
poate avea consecințe negative asupra rețelei. Mai ales în cazul concret al 
decuplării simultane a mai multor unități de generare, în rețea pot apare probleme 
privind fiabilitatea și securitatea acesteia, precum și siguranța alimentării cu energie 
a tuturor consumatorilor existenți. In multe situații este deci preferabilă 
deconectarea cât mai rapidă a GD la apariția unei perturbații în rețea pentru a evita 
interferența sistemelor de control ale generatoarelor cu sistemul de control și 
protecție al sistemului energetic. 

Pe plan mondial au fost realizate multe cercetări privind clarificarea aspectelor 
menționate anterior [51 - 62], cele mai importante aspecte identificate privind probleme 
de calitate a energiei în rețele de joasă tensiune la care sunt racordate sisteme de 
generare ce utilizează energia solară, eoliană și hidraulică fiind prezentate în tabelul 4. 

 
Tabelul 4  

Probleme de calitate a energiei în rețele electrice cu GD 

Tip problemă Generator eolian Generator PV Generator hidro Generator Diesel 
Gol de tensiune x - x x 
Supratensiune 
temporară 

x - x x 

Abatere de durată a 
tensiunii 

x - - x 

Dezechilibru tensiuni - x -  - 
Tensiuni tranzitorii x - - - 
Armonici de tensiune x x x - 
Flicker x x - x 
Intreruperi x x - - 
Armonici de curent x x x - 
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 4.3.1. Impactul asupra tensiunii rețelei  

Amplitudinea tensiunii reprezintă un parametru important privind calitatea 
alimentării cu energie electrică a consumatorilor racordați. O valoare prea mică va 
determina funcționarea incorectă a echipamentelor și, în unele cazuri, îmbătrânirea 
prematură a acestora; o amplitudine prea mare poate avea ca urmare funcționarea 
necorespunzătoare sau chiar defectarea echipamentelor prin distrugerea izolației. 
Interesul pentru analiza cât mai exactă a impactului introducerii unor unități de GD 
este justificat de urmările posibile ale schimbării circulației de putere în rețeaua în 
discuție, în cazul de față, asupra valorii tensiunii. In multe situații aceste urmări 
sunt benefice; îngrijorarea specialiștilor este însă legată de apariția unor valori prea 
mari ale tensiunii precum și de posibilele schimbări rapide ale amplitudinii acesteia 
(fluctuații de tensiune) [63 - 66]. 

Valoarea efectivă a tensiunii unei rețele electrice se modifică în timp și în 
lungul liniilor de distribuție, modificările fiind determinate de parametrii con-
structivi ai liniei (în special secțiunea conductoarelor și lungimea acestora), 
modificarea încărcării, modificarea poziției ploturilor transformatoarelor de putere 
și comutarea bateriilor de condensatoare pentru compensarea circulației de putere 
reactivă. Pentru consumuri ce se încadrează în limitele stabilite la proiectare, 
variația tensiunii între încărcarea maximă și cea minimă poate fi controlată în limite 
acceptabile prin alegerea corespunzătoare a rapoartelor de transformare ; creșterea 
consumului de energie electrică reprezintă însă o caracteristică a ultimelor decenii, 
rezultatul fiind creșterea căderilor de tensiune peste valorile preconizate. Ca 
urmare, tensiunea de alimentare la barele unor consumatori nu se mai încadrează în 
limitele impuse de reglementările în vigoare; situația poate deveni critică în rețelele 
rurale, unde comutatorul de ploturi este pus adesea pe poziția maximă pentru a 
permite construirea de linii lungi, dar care au o secțiune mică a conductoarelor. 

Integrarea unităților de generare locală poate reprezenta o soluție acceptabilă 
deoarece acestea reduc circulația de putere în linie și, în condiții de adaptare corectă 
a puterilor generate local la caracteristicile de consum, pot îmbunătăți suficient 
profilul tensiunii – figura 4. Pe de altă parte, dacă puterea activă generată este mai 
mare decât cererea locală, circulația de putere în rețea se inversează și, în anumite 
situații, poate exista o depășire a valorii maxim admise a tensiunii; în astfel de 
situații trebuie implementate măsuri specifice pentru controlul creșterii de tensiune 
în rețeaua de distribuție.  

O altă problemă legată de prezența GD într-o rețea de distribuție este legată 
de posibilitatea existenței unor fluctuații de tensiune ce determină apariția 
fenomenului denumit flicker. Acesta este caracteristic surselor ce utilizează resurse 
regenerabile, în special energia solară și cea eoliană, deoarece acestea pot suferi 
variații importante ale puterilor generate datorită schimbărilor meteorologice la 
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locul de amplasare. Trebuie menționat însă că impactul efectului de flicker asupra 
utilizatorilor poate fi neglijabil în marea majoritate a rețelelor electrice; el poate 
deveni însă supărător în rețelele cu putere mică de scurtcircuit (așa cum sunt multe 
rețele rurale sau microrețele), respectiv în cele cu un nivel ridicat de penetrare a 
sistemelor de GD ce utilizează resurse regenerabile. 
 

 
 

Fig. 4. Îmbunătățirea profilului tensiunii în prezența unei unități de GD. 
 

În sfârșit, un ultim aspect privind impactul surselor distribuite se referă la 
dezechilibrarea sistemului de tensiuni într-o rețea trifazată. Este vorba în special de 
rețelele de distribuție de joasă tensiune în care există numeroase generatoare 
individuale de mică putere care, din punct de vedere al rețelei, reprezintă surse 
monofazate – Figura 5. Așa cum se observă, prezența unui singur generator (sau a 
unui număr de generatoare ce nu sunt egal distribuite pe cele trei faze) determină 
modificarea nesimetrică a circulației de putere pe fazele rețelei de distribuție. 
Coroborată și cu un consum dezechilibrat, această situație determină pierderi 
diferite de tensiune, respectiv apariția unui sistem nesimetric de tensiuni la barele 
consumatorilor trifazați alimentați din aceeași rețea. Din aceste considerente, se 
recomandă utilizarea unor sisteme de interfațare trifazate sau repartizarea uniformă 
a generatoarelor monofazate pe fazele rețelei de distribuție – figura 6. 

 

. 
 

Fig. 5. Racordarea unui generator monofazat la rețeaua  
de distribuție trifazată de JT. 
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Fig. 6. Recomandări pentru racordarea GD în rețelele de distribuție de JT. 

4.3.2 Emisia de curenți armonici 

Distorsiunile armonice sunt produse de invertoarele folosite ca interfață între 
generatorul propriuzis și rețeaua de distribuție. Deși au fost identificate componente 
armonice (în special cele de ordin 3, 5, 7 și 9, cu un factor de distorsiune de până la 
20 %), concluzia studiilor privind impactul instalațiilor PV și eoliene de putere 
mică asupra rețelelor de JT este că unități de generare de până la 500 kW nu 
introduc un regim deformant care să depășească limitele recomandate prin 
standardele actuale. 

5. CONCLUZII 

Utilizarea tehnologiilor de generare a energiei electrice din resurse regene-
rabile şi implementarea la utilizatorii finali a tehnologiilor cu eficiență energetică 
ridicată sunt două elemente prioritare în realizarea politicilor de dezvoltare durabilă 
ce urmăresc asigurarea unei creșteri economice sustenabile și îmbunătățirea 
nivelului de trai al populației, politici devenite prioritare la nivelul UE. In aceste 
condiții, sistemele electroenergetice actuale trebuie să răspundă provocărilor 
determinate de aspectele menționate, caracterizate prin modificarea semnificativă a 
regimurilor de funcționare a rețelelor de distribuție, în special la nivelurile de medie 
și joasă tensiune. 

In primul rând, este vorba despre trecerea treptată de la sisteme centralizate 
de producere a energiei electrice la sisteme distribuite de furnizare a electricității, în 
care generatoare de diferite puteri (mult mai mici decât cele instalate în centralele 
clasice), dispersate din punct de vedere al amplasării geografice, sunt conectate la 
barele utilizatorilor sau la rețelele de distribuție (de medie sau joasă tensiune). 
Energia ce nu este consumată de către utilizatorii racordați direct la aceste unități 
este transferată, prin rețeaua de distribuție, către utilizatorii amplasați în alte zone; o 
soluție alternativă constă în amplasarea unor sisteme de stocare a energiei electrice 
ce pot fi folosite pentru păstrarea surplusului de energie. 
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Ca urmare, unele rețele de distribuție, considerate „pasive” deoarece funcția 
lor este transferul electricității de la centrale spre utilizatori, devin „active” prin 
faptul că au unități proprii de generare. Pe de altă parte, integrarea acestor sisteme 
de generare presupune creşterea numărului echipamentelor electronice din rețea 
deoarece conectarea la aceasta se face, în marea majoritate a cazurilor, prin 
intermediul unor convertoare de frecvență care reprezintă, din punct de vedere 
energetic, o clasă largă de sarcini neliniare. Pentru cazul concret al rețelelor de JT, 
configurația convertorului electronic necesar interconectării instalațiilor fotoelectrice și 
eoliene de mică putere depinde de puterea necesară și de costul sistemului, 
deoarece pot fi folosite diferite topologii și dispozitive electronice. 

In al doilea rând, majoritatea tehnologiilor cu eficiență energetică ridicată 
folosite de utilizatorii finali se bazează pe dispozitive electronice moderne. Intr-
adevăr, progresele tehnologice au permis creşterea performanţelor şi reducerea 
costurilor astfel încât electronica de putere a pătruns rapid şi masiv atât în sectoarele 
industriale cât şi în cele casnice sau terţiare. În prezent, în ţările dezvoltate, circa 50 % 
din receptoarele unui consumator industrial constau din convertoare de frecvenţă 
(pentru alimentarea acţionărilor reglabile de tensiune alternativă sau continuă), 
surse în comutaţie (pentru alimentarea sistemelor de calcul sau a controlerelor de 
proces) şi din balasturi electronice; o evoluție asemănătoare poate fi constatată și în 
cazul echipamentelor electrocasnice sau de birotică. 

Principalele avantaje ale noilor tehnologii şi echipamente sunt reducerea 
costurilor de producţie (prin creşterea randamentelor şi reducerea costurilor de 
mentenanţă), reducerea gabaritelor şi greutăţilor, îmbunătăţirea posibilităţilor de 
control etc. Pe de altă parte, toate receptoarele menţionate anterior au caracteristici 
neliniare (absorbind curenți nesinusoidali de la surse de tensiune sinusoidală), 
afectând prin aceasta condițiile de funcționare ale sistemelor de distribuție a 
energiei electrice. 

Cercetările efectuate la nivel mondial evidențiază o posibilă reducere a 
calității energiei electrice în rețelele ce conțin un număr mare de utilizatori 
neliniari, efect al PEM produse de către aceștia. Concret, în rețelele active actuale 
trebuie considerate trei aspecte diferite ale CEE: (i) impactul calității tensiunii 
rețelei asupra echipamentelor de generare; (ii) impactul unităților de generare 
asupra calității curentului și, prin intermediul rețelei, asupra calității tensiunii la 
barele anumitor utilizator; (iii) siguranța alimentării cu energie a tuturor con-
sumatorilor în condițiile prezenței sistemelor locale de producere a energiei 
electrice. 

Articolul face o analiză a acestor aspecte, cu focalizare asupra aspectelor 
caracteristice rețelelor de distribuție de JT. In acest caz, majoritatea utilizatorilor se 
încadrează în categoriile casnic și terțiar, iar instalațiile de generare se bazează pe 
energia solară, respectiv eoliană ce au un potențial remarcabil pentru satisfacerea 
nevoilor energetice și un impact neglijabil asupra mediului ambiant. 
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