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Rezumat: În lucrare se prezintă o serie de probleme tehnice care pot apărea la conectarea 
surselor regenerabile în rețelele de medie tensiune, având în vedere că în prezent un număr 
important de centrale electrice eoliene și fotoelectrice cu putere mai mică de 10 MW sunt 
conectate la această reţea. Conectarea acestor surse la reţeaua electrică poate determina 
apariţia de perturbaţii electromagnetice în reţea în cazul în care nu se iau măsuri adecvate 
de limitare a acestora. În mod obişnuit pot să apară probleme de suprasarcini și depășiri de 
tensiune precum și perturbaţii sub formă de: armonice şi interamonice; fluctuaţii de 
tensiune, nesimetrie şi supratensiuni. În ultimii ani, studiile efectuate pentru conectarea la 
reţeaua electrică a unor surse regenerabile cu puteri instalate mici a evidenţiat importanţa 
caracteristicilor reţelei în care acestea ar urma să se conecteze, asupra posibilităţilor de 
conectare şi a condiţiilor tehnice impuse echipamentelor. Date fiind caracteristicile tehnice 
și funcționale ale surselor regenerabile de energie (SRE), conectarea acestora la rețeaua 
publică ridică probleme deosebite de calitate a energiei electrice. Aceste efecte sunt 
dependente de caracteristicile tehnice ale centralelor dar și de caracteristicile rețelei în care 
se conectează (“Rigiditatea nodului”, capacitatea de preluare a variațiilor și a perturbațiilor, 
sunt proporționale cu puterea de scurtcircuit trifazată din punctul comun de conectare). 
Variațiile puterii de scurtcircuit în timpul funcționării dau și variația THD de tensiune și de 
curent electric, a factorului de nesimetrie și a fluctuațiilor de tensiune (Pst, Plt). Indicatorii 
de calitate trebuie să respecte normele specifice fiecărui nivel de tensiune. Conectarea 
surselor regenerabile are importante implicații tehnice și economice, fiind necesare noi 
soluții de management a puterii generate, printre care și metode de control al circulaţiei de 
putere utilizând sisteme FACTS (Flexible Alternating Current Transmission Systems), 
smart grid. În prezent, există tendinţa ca zone de reţea să devină independente şi să se 
bazeze tot mai puţin pe ajutorul reţelei de distribuţie publice. Aceasta înseamnă că aceste 
zone folosesc în principal surse de generare locale şi sisteme de stocare pentru a alimenta 
utilizatorii prin realizarea unor microreţele. 
 
Cuvinte cheie: surse regenerabile, calitatea energiei electrice, microrețele. 

1. SITUAŢIA ENERGETICĂ ACTUALĂ 

Din punct de vedere energetic, în prezent România se confruntă cu următoarele 
probleme: 

a) O putere instalată în surse regenerabile din ce în ce mai mare, cu 
preponderenţă centrale electrice eoliene (CEE – 3176 MW) şi centrale fotoelectrice 
(CEF – 1306 MW) (fig. 1). 
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b) O scădere a necesarului de putere şi energie electrică, determinând o 
referinţă pesimistă pentru prognoză. 

 

 
 

Fig. 1. Evoluția puterilor instalate în surse regenerabile. 
 

În prezent, vârful de sarcină este sub 9000 MW, iar structura puterii disponibile 
în centrale clasice este diferită față de anul 1989 (sunt conectate grupurile 1 și 2 de 
la CNE Cernavodă și grupul de 800 MW instalat la Brazi). Aportul surselor 
regenerabile de energie conduce la momente în care se exportă puteri de peste 
1000 MW. 

Uniunea Europeană și Comisia Europeană au elaborat o serie de documente 
menite să stimuleze și să asigure cadrul de dezvoltare a surselor regenerabile de 
energie. Uniunea Europeană, aprofundând analizele asupra fenomenului surse 
regenerabile de energie (SRE), a evidenţiat următoarele:  

− este convinsă că realizarea SRE este necesară şi reprezintă o soluţie pentru 
furnizarea de energie în viitor; 

− realizarea SRE înseamnă obligatoriu şi adaptarea sistemelor electroenergetice 
şi acest lucru nu presupune numai construcţia de noi linii, staţii, transformatoare şi 
mijloace de compensare, ci şi implementarea conceptului de Smart Grid şi investiţia 
în sisteme de stocare de energie; 

− propune ca analiza schemei de sprijin pentru SRE să aibă în vedere şi 
costurile necesare pentru adaptarea sistemului electroenergetic, iar aceste costuri nu 
trebuie suportate numai de către operatorii de reţea ci și de investitorii în instalații 
de generare. 
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2. ANALIZA PERTURBAŢIILOR INTRODUSE  
ÎN REŢEA  

Restricțiile impuse centralelor utilizând surse regenerabile depind de o serie 
de factori precum zona de amplasare a centralei, tensiunea rețelei publice în punctul 
de conectare, caracteristicile rețelei electrice în care este conectată centrala cât și 
ale sistemului electroenergetic în ansamblu. 

Restricţiile de putere locale sunt determinate de capacitatea de transport a 
liniilor din zonă și de capacitatea de evacuare/ utilizare a puterii generate. De 
asemenea, pot apărea restricții legate de realizarea nivelului admis de calitate a 
energiei electrice, precum și de condițiile tehnice impuse în punctul de conectare 
sau în punctul comun de conectare (PCC). 

Evaluarea impactului surselor regenerabile asupra reţelei impune verificarea 
compatibilităţii acestora cu reţeaua electrică, din punctul de vedere al respectării 
indicatorilor de calitate normaţi: 

 asigurarea încadrării în limita de emisie planificată de fluctuaţii de tensiune 
(fenomen de flicker); 

 asigurarea respectării prevederilor CEI 61000-3-6 [8] privind distorsiunea 
armonică; 

 asigurarea încadrării în banda de tensiune admisibilă (de regulă Unominal ± 
± 10% în punctul comun de cuplare - PCC). 

2.1. Fluctuaţii de tensiune (fenomen de flicker) 

Centralele eoliene echipate cu generatoare asincrone pot afecta calitatea 
energiei electrice la funcţionarea în regim normal, la comutaţii, inclusiv la pornire 
[IEC 61400-21]. Fluctuaţiile de tensiune, determinate de instalaţiile eoliene cu 
conectare directă, rezultă atât în funcţionarea normală a acestora, cât şi la operaţiile de 
conectare a instalaţiei la revenirea vântului cu viteza necesară repornirii acesteia. 

Astfel, pentru evaluarea fluctuaţiilor de tensiune introdusă de CEE, con-
structorul grupurilor eoliene trebuie să comunice: 

− factorul de flicker c(ψsc,va) definit pentru un anumit unghi ψsc al impedanţei 
reţelei electrice (ψsc = arctan(Xsc/Rsc), în punctul de conectare al instalaţiei eoliene, 
şi pentru o anumită viteză medie anuală va a vântului la înălţimea axului turbinei 
eoliene; 

− factorul de variaţie a tensiunii ku (ψsc); 
− factorul de flicker la variaţii treaptă kf (ψsc), definit pentru o anumită 

instalaţie şi pentru un punct de conectare în reţeaua electrică (PCC) caracterizat de 
un unghi ψsc al impedanţei reţelei electrice; 

− N10 – numărul de operaţii de comutare pe durata a 10 minute; 
− N120 –numărul operaţiilor de comutare pe durata a două ore. 
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Pe durata de funcţionare a instalaţiei, fluctuaţiile de tensiune pot fi determinate de 
variaţia rapidă a vitezei vântului, modificarea unghiului de reglare a palelor, 
trecerea palelor prin dreptul turnului. 

Pentru funcționare continuă, nivelul perturbaţiei emisă de mai multe grupuri 
eoliene conectate în PCC sub formă de fluctuaţii de tensiune, cu o probabilitate de 
99%, poate fi determinat din relaţia: 
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în care c(ψsc,va) este factorul de flicker, definit pentru un anumit unghi ψsc al 
impedanţei reţelei electrice (ψsc = arctan(Xsc/Rsc), în punctul de conectare al 
instalaţiei eoliene, şi pentru o anumită viteză medie anuală va a vântului la înălţimea 
axului turbinei eoliene, Sr – puterea aparentă normată a instalaţiei eoliene i, Ssc – 
puterea aparentă de scurtcircuit trifazat în punctul de conectare a instalaţiei eoliene 
la reţeaua electrică publică (PCC), Nwt – numărul total al instalaţiilor eoliene 
conectate în PCC.  

Pentru operaţii de comutaţii, în cazul în care mai multe instalaţii eoliene sunt 
conectate în PCC, indicatorii Pst şi Plt sunt determinaţi prin relaţiile: 
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în care: N10,i este numărul de operaţii de comutare ale instalaţiei i, pe durata a 
10 minute, kf,i – factorul de flicker la variaţii în treaptă, pentru instalaţia eoliană i, 
iar Sr,i – puterea normată a instalaţiei eoliene i, N120,i este numărul operaţiilor de 
comutare ale instalaţiei i, pe durata a 120 minute.  

Relaţiile de mai sus sunt utilizate pentru evaluarea nivelului perturbaţiei în 
punctul de conectare a instalaţiei eoliene în reţeaua electrică. În cazul unor instalaţii 
realizate sub forma unui parc eolian, punctul de conectare în reţeaua electrică 
proprie este diferit de punctul de conectare în reţeaua electrică publică. Acest fapt 
impune efectuarea unui calcul de propagare a perturbaţiilor sub formă de fluctuaţii 
de tensiune între reţeaua proprie şi PCC al reţelei publice, având în vedere faptul că 
evaluarea efectelor perturbatoare ale parcului eolian se face pentru reţeaua publică 
şi nu pentru reţeaua proprie a parcului. 

Pentru instalaţiile eoliene, este interesant de analizat limitele de variaţie ale 
diferiţilor parametri în funcţie de fabricant (tabelul 1).  
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Tabelul 1 

Caracteristici tipuri generator eolian 

Tip Generator c ku kf N10 N120 PF 

GAMESAG87-2MW (generator asincron) 4,24 0,36 0,12 2 24 0,98ind-0,96cap 

SUZLON  S88-2,1MW (generator asincron) 13,89 0,70 0,39 1 12 0,92ind-0,997cap 

GE 2,5MW (generator sincron) 2,03 0,48 0,19 1 12 0,95ind-0,95cap 

SIEMENS –SWT 2,3MW (generator asincron) 2,24 0,39 0,07 1 1 0,9ind-0,9cap 

VESTAS V90-2MW (generator asincron) 2,1 0,39 0,04 2 10 0,98ind-0,96cap 

VESTAS V90-3MW (generator asincron) 1,87 0,26 0,04 2 10 0,98ind-0,96cap 

Fuhrlander FL2500-2,5MW (generator asincron) 3 0,4 0,1 1 1 0,95ind-0,95cap 

ENERCON E82-2MW(generator sincron) 1,7 0,41 0,04 3 35 0,9ind-0,9cap 

REPOWER 2MW (generator asincron) 6 0,13 0,1 10 120 0,95ind-0,95cap 

NORDEX N90 2,5MW (generator asincron) 2 0,1 0,4 1 1 0,9ind-0,95cap 
 

Conform datelor din tabelul 1, pentru generatoarele eoliene existente în mod 
uzual în CEE, coeficientul de flicker variază între 1,7 (la un generator sincron de 
2 MW) şi 13,89 (generator asincron). O valoare medie a acestui coeficient pentru 
generatoare sincrone este 2‒3. În cazul unor valori ale coeficientului c mai mici 
decât 3, de regulă, nu au apărut probleme de calitate a energiei electrice precum 
depăşiri ale limitelor normate pentru indicatorii de flicker pe termen scurt şi pe 
termen lung. 

În cazul conectării unei CEE de putere  relativ redusă, echipată cu generator 
asincron, într-o reţea de 20kV, considerând că în staţia 110/20kV nu se poate face 
comutarea ploturilor de la regim cu CEE la cazul fără CEE, la vârf sau la gol de 
sarcină, încadrarea în banda admisibilă de tensiune la CEE şi în PCC impune, de 
regulă, o analiză a necesităţii compensării puterii reactive la CEE. 

În tabelul 2 se prezintă o analiză comparativă privind conectarea unei CEE cu 
o putere instalată de 10 MW într-o reţea de 20kV, în diferite PCC (aport de putere 
de scurtcircuit din sistemul electroenergetic naţional de diferite valori). Calculele au 
fost efectuate considerând CEE realizată din 5 generatoare tip Vestas de 2 MW 
fiecare, cu următorii factori: c = 2,1, kf = 0,04, kU = 0,39, N10 = 2, N120 = 10. 

     

Tabelul 2 

Caracteristici generator eolian Vestas 2 MW 

a) VESTAS 2MW Ssc 

30 MVA 40 MVA 50 MVA 60 MVA 

Variaţia de tensiune la comutaţii pentru un 
generator 

ΔU [%] 2,73 2,05 1,64 1,36 

ΔU în cazul pornirii simultane a tuturor 
generatoarelor 

ΔU [%] 13,6 10,2 8,2 6,8 

Nivelul de flicker în funcţionare continuă Pst=Plt 0,329>0,25 0,247 0,197 0,164 

Nivelul de flicker în cazul comutaţiilor Pst 0,103 0,077 0,062 0,051 

Plt 0,075 0,056 0,045 0,038 
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Pentru comparaţie, s-a considerat un al doilea tip de generator eolian Suzlon 
de 2 MW, cu indicatori de calitate mult diferiţi: c = 13,89, kf = 0,39, kU = 0,70, N10 
= 1, N120 = 12 (tabelul 3). 

 
Tabelul 3  

Caracteristici generator eolian Suzlon 2 MW 

b) Suzlon 2MW Sk 

30 MVA 40 MVA 50 MVA 60 MVA 

Variaţia de tensiune la 
comutaţii pentru un 
generator 

ΔU[%] 4,9 3,67 2,94 2,45 

ΔU în cazul pornirii 
simultane a tuturor 
generatoarelor 

ΔU[%] 24,5 18,35 14,7 12,25 

Nivelul de flicker în 
funcţionare continuă 

Pst=Plt 2,17>0,25 1,63>0,25 1,30>0,25 1,09>0,25 

Nivelul de flicker în 
cazul comutaţiilor 

Pst 0,809>0,35 0,607>0,35 0,486>0,35 0,405>0,35 
Plt 0,777>0,25 0,583>0,25 0,466>0,25 0,389>0,25 

 
Calculele au fost făcute în ipoteza funcţionării sincronizate a grupurilor 

eoliene (cazul cel mai dezavantajos). 

2.2. Perturbaţii armonice şi interarmonice 

CEE utilizând generatoare asincrone poate fi conectată la reţea direct (situaţie 
în care variaţiile de tensiune în special la comutări sunt importante), sau printr-un 
convertor. În primul caz nu apar, în mod normal, armonice de curent electric. În 
cazul în care pornirea se face prin convertor de interfaţă, apare o “injecţie” de 
armonice, de scurtă durată, care totuşi nu constituie o problemă atâta timp cât ele nu 
apar prea frecvent şi atâta timp cât durata lor este sub câteva zecimi de secundă. 

Un generator eolian cu generator sincron, cu un convertor electronic la interfaţa 
cu reţeaua, pentru funcţionarea cu viteză variabilă, va produce o distorsiune armonică şi 
interarmonică importantă pe durata funcţionării. Este necesar să se verifice injecţia de 
curenţi electrici armonici (până la armonica de rang 50) şi factorul de distorsiune. 
Curenţii electrici armonici trebuie specificaţi ca valori medii pe 10 minute pentru 
fiecare rang al armonicei la bornele sursei. 

La ora actuală  în România sunt în curs de revizuire normele tehnice: 
– Norma tehnică energetică privind limitarea regimului deformant în reţelele 

electrice de transport şi de distribuţie – Proiect tehnic; 
– Normă tehnică energetică privind limitarea regimului datorat conectării 

instalaţiilor nesimetrice în reţelele electrice de transport şi de distribuţie – Proiect 
tehnic. 

 Prin normele CEI şi cele din România se stabilesc limite numai pentru 
distorsiunea de tensiune. În această situaţie, s-a apelat la prevederile IEEE 519 
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„IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in 
Electrical  Power Systems” (care normează nivelul admisibil al distorsiunii în 
funcţie de puterea de scurtcircuit din PCC şi puterea conectată) şi IEEE 1547. 

2.3. Reglaj de tensiune 

În ordinul 51/2009 există cerința ca la valori ale tensiunii în punctul de 
conectare situate în banda admisibilă de tensiune, puterea reactivă produsă/ 
absorbită de o CEE dispecerizabilă (putere mai mare de 5MW) trebuie să poată fi 
reglată continuu corespunzător unui factor de putere situat cel puţin în gama 
0,95 capacitiv şi 0,95 inductiv. 

De asemenea, se prevede posibilitatea ca operatorul de rețea să solicite 
reglarea tensiunii la bară fără a condiționa valoarea factorului de putere. Aceasta a 
doua metodă este preferabilă întrucât, de regulă se reduce valoarea necesară pentru 
sursele de compensare. Nu întotdeauna este necesară, pentru reglajul tensiunii, 
utilizarea întregii benzi de la 0,95 capacitiv la 0,95 inductiv. 

Din punctul de vedere al posibilităţii de reglare a puterii reactive în PCC, se 
constată că grupurile cu o bandă largă de variaţie continuă ar putea asigura 
respectarea condiţiilor din Ordinul ANRE 51/03.04.2009 completat cu Ordinul 
ANRE nr. 29/2013, fără instalaţii speciale de reglare. 

Pentru toate celelalte tipuri de generatoare, în funcţie de schema de conectare 
a grupurilor între ele, cât şi la reţeaua electrică, de regulă a rezultat necesară 
instalarea unor mijloace de reglare în PCC sau la CEE. Pentru reglajul de tensiune 
sunt două tipuri de probleme care trebuiesc urmărite, și anume, păstrarea limitelor 
admisibile a tensiunii la CEE precum și păstrarea în limite admisibile a tensiuniilor 
din rețeaua de medie tensiune.  

Majoritatea problemelor apar în momentul în care sursa analizată se află la o 
distanță mare de stația de 110 kV/ MT de evacuare. 

Conectarea unei centrale de putere mică se poate realiza: 
− direct în bara de medie tensiune a unei stații 110/MT; 
− în bara de medie tensiune prin intermediul unei linii electrice aeriene sau în 

cablu; 
− într-o linie de medie tensiune, prin realizarea unui punct de conexiune. 
În figura 2 se prezintă cazul în care o CEE este amplasată în apropierea unei 

linii de 20kV.  
În cazul în care linia de 20 kV este foarte lungă, atunci tensiunile din rețeaua 

de 20 kV pot ieşi din banda admisibilă. Pentru încadrarea acestor tensiuni în 
limitele normate (±10% din tensiunea nominală), se propune modificarea plotului 
uzual de funcționare al transformatorului (dacă tensiune la bare nu devine prea 
mare) sau utilizarea unor mijloace de compensare montate în PCC sau în stația 
proprie sursei regenerabile. 

Chiar dacă din punct de vedere electric, punctul comun de conectare al noii 
surse se află mai aproape de stația de evacuare B, schema normală de funcționare a 
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liniilor de 20 kV conduce la situația în care noua centrală evacuează puterea în 
stația C aflată la o distanță de cca. 35 km. 
 

 
 

Fig. 2. Amplasarea unei CEE în RED 
 

Stația de transformare 110/20kV C este echipată cu un transformator cu 19 
ploturi (±9x1.78%). 

 
Tabelul 4 

 Plot trafo 110/20kV Tensiuni staţie 110/20kV Tensiune în PCC CEE 

CEE 5MW Plot 3 în regim normal 115,03kV / 20kV 23,08kV 

 
Din tabelul de mai sus se constată că tensiunea în PCC al noii CEE depășește 

limita adimisibilă de ±10% ( este cca. 12% din tensiunea nominală), fiind necesare 
măsuri de limitare a acestei tensiuni. 

Centralele eoliene conectate în linii de 20kV au o putere maximă de cca. 
5 MW, iar utilizatorii conectaţi la linie au un necesar de cca. 1MW.  Excedentul de 
4 MW va circula pe linia pe 20 kV pentru a fi evacuat prin stația de 110/ 20kV,  sau 
este utilizat în stația de 20 kV de utilizatori conectaţi direct pe bară sau prin 
celelalte linii de 20kV conectate la stația de 20 kV. 

În analizele realizate, la apariția unei noi surse, se urmărește ca plotul de 
funcționare al transformatorului 110/20 kV să nu fie influențat de regimul de 
funcționare al acestei noi surse. 



PROBLEME PRIVIND CONECTAREA ÎN REŢELELE DE MEDIE TENSIUNE A SURSELOR REGENERABILE 15 

 

Pentru o sursă de cca. 5 MW conectată la o distanță de cca. de 35 km, este 
necesară o sursă de compensare de 1-2 MVAr (în exemplul ales este necesară 
utilizarea unei bobine). 

 

Tabelul 5 

Utilizarea unei bobine (1,5 MVAr) 

 Plot trafo 110/20kV Tensiuni staţie 110/20kV Tensiune în PCC CEE 

CEE 5MW plot 3 în regim normal 115,03kV / 20kV 21,83 kV 

 
Pentru o putere minimă a utilizatorilor conectaţi în aval de CEE de 1MW, 

tensiunea obținută la 20kV este la limita admisibilă. 
Din analiza nivelul tensiunii se constată că noua CEE nu influenţează 

tensiunea în staţia 110/20kV, care este un nod de injecţie conectat în reţeaua de 
distribuţie de 110kV. 

Totuşi, apar multiple probleme legate de funcţionarea mijloacelor de compensare 
care, dacă se montează în PCC, pot funcţiona în paralel pentru toate CEE conectate 
în nodul respectiv. În aceste condiţii, trebuie stabilită metodologia de determinare a 
participării fiecărei CEE. 

3. MICROREȚELE 

Evoluția sistemelor de producere, transport și utilizare a energiei electrice a 
determinat trecerea de la dominația structurii de macroreţea electrică de alimentare 
(în sistemul centralizat) la cea a microreţelei de alimentare cu energie electrică.  

Noul concept necesită o flexibilitate sporită atât a surselor, cât şi a utilizatorilor. 
Este necesar, de asemenea, un dinamism deosebit, o interfaţă pentru realizarea unor 
sisteme integrate etc. Noul concept determină, în acelaşi timp, datorită utilizării 
unor noi surse primare de energie şi a unor noi configuraţii de conversie a acestor 
energii primare în energie electrică, şi găsirea unor noi tipuri de utilizatori care să 
poată răspunde impredictibilităţii noilor surse de energie. Mai mult, noile 
microreţele implică găsirea unor sisteme speciale de stocare a energiei produse, 
sisteme speciale de gestionare a acestei energii în vederea optimizării energiei 
utilizate pentru reducerea cheltuielilor şi a impactului negativ asupra mediului.  

De asemenea, noua strategie necesită şi utilizarea de noi căi pentru alimentarea 
utilizatorilor (se pot dezvolta atât microreţele de tensiune alternativă, cât şi microreţele 
de tensiune continuă, sau un mix al acestora, în funcţie de specificitatea surselor de 
energie şi a utilizatorilor). Pentru o fiabilitate crescută (a microreţelelor integrate) şi 
pentru asigurarea continuităţii alimentării cu energie electrică a utilizatorilor este 
necesar să se creeze posibilitatea trecerii rapide de la o microreţea la alta (de la una 
de tensiune alternativă la una de tensiune continuă, şi viceversa).  
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În prezent există tendinţa ca zone de reţea să devină independente şi să se 
bazeze tot mai puţin pe ajutorul reţelei de distribuţie/transport publice. Aceasta 
înseamnă că aceste zone folosesc în principal surse de generare locale şi stocare 
pentru a alimenta utilizatorii. 

Microreţelele pot funcţiona decuplate de la reţea sau pot funcţiona interconectat 
cu reţeaua electrică, iar energia primită prin interconexiunile cu reţeaua să fie 
gestionată de sistemul central. 

Aspectele de calitate a energiei electrice prezintă un interes deosebit în cazul 
microreţelelor, definite ca reţele de dimensiuni relativ mici, care pot funcţiona şi 
independent de reţeaua publică de alimentare. În special în cazul funcţionării izolate 
apare necesar controlul frecvenţei, a nivelului tensiunii de alimentare şi a formei 
curbelor de tensiune şi de curent electric. Ca exemplu, în figura 3 este indicat 
modul de funcţionare a unei microreţele, cu controlul calităţii energiei electrice. 

 

 
 

Fig. 3. Elementele componenete ale unei microrețele [1]. 
 

Prin intermediul DRV (dynamic voltage restorer), echipamentul UPQC (unified 
power quality controller) poate controla nivelul şi forma tensiunii la barele de 
alimentare.  

Deoarece nu toţi utilizatorii au nevoie de tensiune de calitate superioară, în 
schema din figura 3, utilizatorii sunt împărţiţi în 3 clase privind calitatea 
alimentării: utilizatori critici, care au nevoie de calitate foarte bună (premium) a 
energiei electrice, utilizatori prioritari care au nevoie de o calitate superioară a 
energiei electrice, şi utilizatorii standard care nu au cerinţe speciale privind calitatea 
energiei electrice. 

Utilizatorii standard pot fi deconectaţi, prin intermediul întreruptorului IA,în 
cazul funcţionării izolate a microreţelei în cazul unui deficit de putere. Întreruptorul 
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static IB este deconectat în ipoteza funcţionării izolate a microreţelei şi poate asigura 
aportul reţelei publice în cazul unor perturbaţii importante în microreţea. În toate 
cazurile, alimentarea utilizatorilor critici se face cu tensiune în limitele impuse prin 
controlul nivelului de tensiune cu ajutorul DVR. Funcţionarea microreţelei este 
controlată de către sistemul de management al energiei EMS (energy management 
system). 

Odată cu dezvoltarea microrețelelor este de luat în considerare și introducerea 
unui sistem automatizat de management pe principiul Smartgrid. 

Microrețelele pot fi realizate în zone care au instalate surse regenerabile de 
puteri mici dar este necesară realizarea de investiții pentru achiziționarea de sisteme 
de stocare și tipuri de generare controlabilă (motoare Diesel) precum și realizarea 
infrastructurii și implicarea utilizatorului final de energie electrică. 

Dezvoltarea microreţelelor impune ca nivelul de calitate în microreţea să fie 
cel puţin egal cu cel din reţeaua publică iar preţul energiei electrice să fie cel mult 
egal cu cel din reţeaua publică. 

4. CONCLUZII 

Conectarea la reţeaua de medie tensiune a unor centrale eoliene sau 
fotoelectrice nedispecerizabile (cu puteri mai mici de 5 MW) poate determina 
schimbarea sensului circulației de puteri prin reţelele electrice, ceea ce necesită o 
reexaminare a concepției de exploatare, a protecțiilor și automatizărilor. Operatorii 
de distribuție au elaborat, pe baza reglementărilor în vigoare, instrucțiuni pentru 
conectarea surselor la rețea, pentru a evita problemele întâlnite în exploatare în 
ultimii ani. 

Posibilitatea de participare la reglajul tensiunii în PCC şi efectele conectării 
unei CEE asupra calităţii energiei electrice (fenomen de flicker, perturbaţii armonice)  
sunt determinate de puterea minimă de scurtcircuit din nod, de „rigiditatea nodului”. 

Caracteristicile grupurilor generatoare eoliene instalate (sau prevăzute a fi 
instalate în RED) depind de tipul de generator:asincron, asincron cu dublă alimentare, 
sincron, precum şi de producător. Dezvoltarea tehnologiilor moderne conduce la 
noi scheme de management a sistemului electroenergetic: pornind de la problemele 
actuale ale sistemului, cum ar fi dezvoltarea fără precedent a surselor regenerabile, 
se propun noi modalităţi de control cu scopul implementării conceptului de smart 
grid. 

O exploatare sigură și eficientă economic se poate realiza prin introducerea 
smart grid, care prin monitorizarea continuă a situației funcționării unei rețele, în 
special în condițiile unor variații de producție importante și impredictibile, ar 
constitui unica soluție. 

Crearea de microreţele poate fi o soluţie pe termen lung ce poate fi imple-
mentată în special în zonele în care s-au instalat deja surse regenerabile de puteri 
mici. 



18  EMERG 4 – 2016  G. BALABAN, H. ALBERT, N. GOLOVANOV, G. Cr. LAZAROIU 

Realizarea unor dezvoltări de reţea sau implementarea unor noi tehnologii 
necesită inițiativa și sprijinul operatorilor de distribuţie şi justificarea tehnico-
economică a investiţiilor suplimentare necesare. 
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