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Abstract: An important aspect of power quality in a distribution network 

is the use of electrical energy in residential areas. Young students in the 

technical universities represent a subgroup of the energy users, having 

specific behaviour, mainly due to the teaching program, as this tends to 

become the 'normal' schedule of the inhabitants in the cities of the future. 

Also, in a university campus the end-users of electricity have common 

technical aptitudes and some preferences for spending the free time.  In this 

paper, several types of load curves registered with high reporting rate (1 

frame per second) for individual customers - UPB students living in the 

university campus are presented. To this, a minimal spatial aggregation was 

applied (the measurement points are at floor level of each dorm not for each 

user / room). The correlation between the consumption behaviour and the 

asymmetry of the voltage curves was analysed from the perspective of the 

variation of the rms values on each phase, during a day and a week, 

respectively. 

Keywords: smart metering, high reporting rate, residential electricity, 

consumption, load curve 

Rezumat: Un aspect important al calității energiei electrice într-o rețea 

de distribuție este reprezentat de consumul de energie aferent utilizatorilor 

rezidențiali. O categorie cu comportament specific este reprezentată de către 
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tinerii studenți în cadrul universităților tehnice. Aceștia au un comportament 

tipic datorită programului de studii atipic, așa cum tinde a deveni programul 

locuitorilor în orașele viitorului, dar și datorită aptitudinilor și aplecării 

acestora către preocupări în timpul liber din sfera tehnologiei, i.e. care 

implică utilizarea energiei electrice. În această lucrare se prezintă câteva 

tipuri de curbe de consum determinate cu rată mare de raportare (1 

înregistrare/s) pentru consumatori individuali din campusul universitar al 

UPB, pentru care s-a aplicat o agregare spațială minimală (determinările au 

fost efectuale la nivelul palierului din cămin și nu pentru fiecare 

utilizator/cameră). A fost analizată corelația dintre comportamentul de 

consum și nesimetria curbelor de tensiune din perspectiva analizei benzii de 

variație a valorilor efective pe fiecare fază, pe durata unei zile și a unei 

săptămâni. 

Cuvinte cheie: contoare inteligente, rată mare de raportare, consumator 

urban 

1. Introducere

În prezent, pentru a se alinia strategiei europene pe termen lung de 

protecție a mediului, se observă tendința de a analiza potențialele noi soluții în 

domeniul eficienței energetice mai mult prin intermediul utilizatorului decât 

prin abordarea tehnologiilor folosite. Astfel, în cercetare, accentul se pune pe 

relația dintre consumator și factorii socio-demografici ce îl influențează zilnic 

pe acesta [1-4]. Astfel sunt realizate studii orientate spre [5]: 

- identificarea factorilor psiho-sociologici care influențează consumul

rezidențial de energie electrică (educație, vârstă, numărul membrilor 

gospodăriei, numărul de copii, situația economică, tipologia consumului etc.); 

- teoriile din domeniul psihologiei sociale care pot fi aplicate

comportamentului  consumatorilor rezidențiali de energie electrică; 

- tipuri de acțiuni întreprinse cu scopul de a reduce consumul

rezidențial de energie electrică și de a spori eficiența energetică. 

Studiile utilizează datele de consum lunar total și consumul mediu al 

gospodăriilor fără a lua în calcul modificarea curbei de consum. Prin analiza 

curbelor reale de consum se pot îmbunătății predicțiile consumului/generării 

pe baza informațiilor referitoare la consumul de energie. 

Primul pas îl reprezintă stabilirea tipurilor de consumatori/utilizatori 

“finali” de energie electrică din România, fiind luați în considerare tinerii 

profesioniști cu un grad ridicat de conștientizare a utilității tehnologiilor 

moderne un eșantion reprezentativ din această categorie fiind reprezentat de 
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studenții înscriși în universitățile tehnice. În acest sens, pentru a-și izola 

strict comportamentul de consum, un campus universitar este folosit ca site 

pilot [6]. 

2. Utilizarea energiei electrice și curbele de consum asociate

O activitate esențială pentru planificarea și operarea rețelelor de 

distribuție este cunoașterea/estimarea  variației în timp  a producerii și 

consumului de energie electrică (așa-numitele curbe de generare și de consum), 

deoarece acest lucru  îmbunătățește semnificativ calitatea estimării fluxurilor de 

energie utilizate în planificarea optimă a investițiilor în infrastructura 

operatorilor de distribuție și transport [17]. În prezent, operatorii de sistem 

utilizează profiluri de consum care se bazează adesea pe date istorice, care nu 

mai sunt aplicabile consumatorilor din această generație. În multe țări, curbele 

zilnice relevante pentru fiecare tip de consumator (rezidențial, agricol, 

industrial sau terțiar) au fost obținute prin analizarea datelor reale obținute de 

contoarele inteligente de primă generație. Cu toate acestea, pot fi obținute 

informații pertinente dacă se utilizează date de măsurare cu rată ridicată de 

raportare (până la 1 secundă) [7] de la contoarele inteligente de a doua 

generație și pot fi obținute noi profiluri de consum (atât de putere/energie 

activă cât și reactivă) împreună cu alte date relevante (niveluri de tensiune, 

variații de frecvență, amprenta de carbon [8], indicatori de tipul “light power 

quality” [9]).  

În acest scop, în funcție de puterea maximă (în punctul de racordare) 

clienții pot fi împărțiți în două grupuri principale: consumatori mici și mari; din 

prima categorie fac parte consumatorii rezidențiali care au o mare diversitate a 

modurilor de utilizare a energiei electrice  neexistând  o categorisire clară a 

acestora, tipologia consumului de energie electrică fiind imprevizibilă și 

depinzând de parametrii aleatorii care se referă la comportamentul și stilul de 

viață al fiecărui utilizator specific [12]. Ca atare, profilurile de sarcină se 

asociază aceluiași grup de utilizatori finali, comportament omogen, nominal 

și, în consecință, același profil teoretic. Aceasta este o cauză a diferențelor 

deoarece toți consumatorii aceluiași grup au vârfuri care coincid, dar care nu 

sunt (întotdeauna) reale.  

O curbă de consum (denumită uneori și profil de încărcare) are asociată 

reprezentarea grafică a variației observate sau estimate a sarcinii (putere activă, 

rareori și putere reactivă) în funcție de timp. Valorile din seria de timp 

reprezintă, de cele mai multe ori, mediile pe intervalul de timp de raportare 

(uzual, 15 minute) a mărimilor înregistrate cu scopul facturării. Tehnicile de 
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anticipare (profilare) a curbei de consum  reprezintă „un set de proceduri care 

permit ca datele consumatorului care nu sunt echipate cu contor electronic să fie 

transformate în serii de curbe de sarcină estimate pentru o anumită categorie de 

clienți, numite curbe de sarcină", putându-se enumera [13]: 

- Metoda curbei de încărcare;

- Curba de sarcină netă;

- Metoda curbei de sarcină statică;

- Metoda curbei de sarcină similară;

- Metoda curbelor de sarcină statică ajustată;

- Curba de încărcare dinamică.

În literatura de specialitate au fost propuse diferite seturi de factori

care influențează consumul de energie electrică. Cei mai importanți factori 

socio-demografici identificați sunt: mărimea gospodăriei, numărul de 

persoane care trăiesc în gospodărie, câte dintre acestea se așteaptă să fie 

acasă în același timp, statutul salarial și al ocupării, inclusiv locul de muncă 

[14]. În plus, tipul și numărul de aparate electrice conduc la o mare varietate 

a profilurilor de sarcină [17].  

Clasificarea curbelor de sarcină se bazează pe [17]: 

- durată: zilnice (24 ore); lunare; anuale (8760 ore, echivalentul a

365 de zile, fiind mai greu de elaborat); 

- metodologie: experimentală (de la date reale de măsurare), tipică

(din informațiile statistice); 

- durată maximă de încărcare: maxim pe termen lung (15 min, 30

min, 60 min, utilizat pentru planificare), timp scurt maxim (vârf, de obicei 1-

10s, utilizat pentru protecție și detectare a erorilor); 

- tipul de consumatori (rezidențiali, industriali);

- factori externi (climat, sezon etc);

- tipul de zi: zi lucrătoare, week-end, sărbători, vacanțe.

3. Descrierea site-ului pilot

Universitatea Politehnica din București este nu numai cea mai veche 

(200 de ani) universitate tehnică din România, dar şi cea mai mare, cu 

aproximativ 30 de mii de studenți înmatriculați anual, studenți care în cea mai 

mare parte locuiesc în campusurile universității. Cel mai mare dintre acestea 

este campusul Regie cu 27 de clădiri ce permit cazarea a peste 10 mii de 

studenți. Pe lângă căminele studențești, în campus mai funcționează şi un 

cabinet medical, un post de poliție, câteva magazine alimentare, mai multe 

terase, cluburi şi restaurante. În prezent nu există nici o infrastructură dedicată 
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de măsurare pentru consumul de energie electrică, facturarea realizându-se pe 

baza consumului total la nivelul campusului, putându-se identifica doar 

consumul consumatorilor economici, nu şi cel din clădirile studențești, 

studenții achitând o sumă fixă lunară echivalentă unui consum mediu estimat. 

În acest context, au fost identificate mai multe potențiale probleme: 

- o creștere inexplicabilă a consumului de energie electrică la nivelul

campusului fără ca aceasta să provină de la agenții economici. O ipoteză este 

instalarea şi utilizarea „fermelor de minare a monedelor virtuale” ceea ce ar 

explica creşterea semnificativă a consumului de energie electrică;  

- o nesimetrie a consumului pe fiecare fază, nesimetrie ce rezultă din

natura neliniară a consumului (aparatură de birou, electrocasnice, sisteme de 

condiţionare a aerului etc) şi poate sta la baza unor probleme de calitatea 

energiei electrice sau chiar întreruperea alimentării cu energie electrică. 

- factura lunară a consumului total de energie electrică nu permite

identificarea potențialelor conexiuni neautorizate, studenții plătind o sumă 

lunară (nediferențiată) pentru utilizarea energiei. 

O analiză amănunțită a rețelei necesită informații sincronizate (din 

toate clădirile) cu granularitate în timp ridicată. 

Implementarea contoarelor clasice inteligente ar fi prea costisitoare și 

nu vor fi garantate rate de raportare ridicate; în plus, o infrastructură de 

comunicare și prelucrare a datelor ar fi implicat costuri ridicate de întreținere. 

În 2018, echipa UPB a reușit să realizeze o implementare completă 

(inclusiv conectivitate server, configurare etc.) pentru 39 SLAM-uri (Smart 

Low-Cost Advanced Meter și 12 USM (Unbundled Smart Meter) care conține 

1 SMX (extensie Smart Meter) conectat la un contor trifazat LandisGyr. 

Astfel a fost acoperită alimentarea cu energie a 5 clădiri (P7, P22, P23, P24, 

P25) - vezi Fig. 1a, b și 2. În total, sunt colectate date de la aproximativ 2000 

de studenți, ceea ce înseamnă aproximativ 20% din campus. 

Rezultatele sunt benefice atât utilizatorilor (studenților care pot evita 

calitatea scăzută a serviciilor), cât și managementului UPB (capacitatea de a 

furniza feedback adecvat în timp real privind consumul de energie electrică 

la nivelul clădirilor). 

În această lucrare au fost utilizate datele furnizate de contoarele 

monofazate dedicate (cu rată mare de raportare): SLAM este un sistem de 

măsurare a energiei electrice în care funcționalitățile inteligente ale 

contorului sunt grupate în mod adecvat în două componente separate: un 

Contor Inteligent (SMM) și o extensie de măsurare inteligentă (SMX). [16]. 

S-au considerat consumatori distribuiți în mod consistent pe fiecare

fază, pe fiecare etaj. 
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Figura 1. a) Configurația proiectului pilot Regie [6] 

Figura 1. b) Schema principială de conectare a contoarelor pentru un cămin 

cu 6 module (2 camere) pe etaj 
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Figura 2. Structura SLAM [9] 

Structura generală a SLAM este prezentată în figura 2, putându-se 

evidenția: 

- SMM: Această componentă este partea metrologică a SLAM și

acoperă toate funcțiile de măsurare în timp real (asociate unui contor 

monofazat numeric de energie electrica) cu funcții fixe. 

- SMX: această componentă are un grad înalt de flexibilitate și

aduce noi funcționalități contorului, cum ar fi răspunsul la cerere etc., care 

vor fi realizate si îmbunătățite potențial pe toată durata de utilizare a 

contorului, de exemplu pentru a sprijini evoluția viitoare a rețelelor 

inteligente și a serviciilor energetice. 

4. Curbe de consum caracteristice utilizatorilor din campusul

regie

În fig. 3 se prezintă variația în timp a valorilor efective a puterilor pe 

faza A, pe fiecare etaj al unui cămin dotat cu SLAM-uri, pe durata unei zile 

(3 aprilie) utilizând rata de raportare de 2 s, iar în fig. 4 se prezintă variația 

în timp a valorilor efective pe cele 3 faze ale unui etaj pe durata unei zile. 

S-au studiat similitudinea consumului (putere activă) totală într-un

cămin (toate cele trei faze ale sistemului de alimentare), pentru zilele de 

lucru dintr-o săptămână de vară și una de iarnă și, similar, zilele de 

sărbătoare. Repetarea analizei pentru fiecare dintre căminele dotat cu 

contoarele SLAM și pentru curba de consum agregat a evidențiat existența 

unor diferențe minore între zilele de lucru/de sărbătoare, cu tipare aleatoare 

de consum agregat la nivelul unei singure faze, ceea ce conduce la afirmația 
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că, pentru acest tip de utilizatori de energie electrică, clasificate curbelor de 

consum trebuie să fie parametrizată diferit de soluțiile clasice (ore de 

vârf/ore de gol de sarcină). 

Fig. 3. Variația puterii active transferată pe faza 1 (A) a sistemului de distribuție dintr-un cămin, 

prezentată pentru fiecare nivel al căminului 

Fig. 4. Variații puterii active pe fiecare dintre cele trei faze ale sistemului de distribuție 

dintr-un cămin 
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5. Calculul coeficienților de corelație a profilurilor de consum

În această secțiune este prezentat impactul profilului sarcinii asupra 

tensiunii la nivel de etaj. Acest lucru este important în efortul de a urmări 

eventualele evenimente (de ex. supraîncărcări, niveluri de armonice ridicate, 

etc). În acest sens, datele de la contoare pentru un cămin, toate etajele, toate 

fazele folosite pentru a prezenta variația de timp din secțiunea precedentă 

sunt baza coeficientului de corelare calculat și prezentate în tabelul de mai 

jos. 

Tabel 1. Corelații între curenți (reprezentare pe faze) 

I_A_et1 I_A_et2 I_A_et3 I_A_et4 

I_A_et1 X 0.0857 0.1563 0.2238 

I_A_et2 0.0857 X 0.1820 0.3591 

I_A_et3 0.1563 0.1820 X 0.1122 

I_A_et4 0.2238 0.3591 0.1122 X 

I_B_et1 I_B_et2 I_B_et3 I_B_et4 

I_B_et1 X 0.1473 0.0338 0.2360 

I_B_et2 0.1473 X 0.0958 0.2379 

I_B_et3 0.0338 0.0958 X 0.0278 

I_B_et4 0.9200 0.9172 0.9956 X 

I_C_et1 I_C_et2 I_C_et3 I_C_et4 

I_C_et1 X 0.2360 0.2379 0.0278 

I_C_et2 0.1149 X 0.3171 0.2728 

I_C_et3 0.1149 0.1722 X 0.1743 

I_C_et4 0.3171 0.1722 0.1578 X 

Tabel 2. Corelații între puteri (reprezentare pe faze) 

P_A_et1 P_A_et2 P_A_et3 P_A_et4 

P_A_et1 X 0.1564 0.1369 0.2483 

P_A_et2 0.1564 X 0.1982 0.3774 

P_A_et3 0.1369 0.1982 X 0.0808 

P_A_et4 0.2483 0.3774 0.0808 X 

P_B_et1 P_B_et2 P_B_et3 P_B_et4 

P_B_et1 X 0.1319 0.0939 0.2670 

P_B_et2 0.1319 X 0.0967 0.2172 

P_B_et3 0.0939 0.0967 X 0.0868 

P_B_et4 0.2670 0.2172 0.0868 X 

P_C_et1 P_C_et2 P_C_et3 P_C_et4 

P_C_et1 X 0.1267 0.3031 0.2877 

P_C_et2 0.1267 X 0.1775 0.2298 

P_C_et3 0.3031 0.1775 X 0.1601 

P_C_et4 0.2877 0.2298 0.1601 X 
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Corelația dintre diferite mărimi a fost determinată statistic și unele 

dintre rezultate sunt prezentate mai sus. Acest lucru este important în 

urmărirea eventuale evenimente (de ex. suprasarcină, niveluri armonice 

ridicate etc). În acest sens, date de la contoare dintr-un dormitor, toate 

etajele, toate fazele ce au fost utilizate și pentru prezentarea variației în 

timp sunt baza coeficientului de corelație calculat și prezentate în tabelele 

de mai jos. Scopul calculării acestor coeficienților de corelație între curba 

de sarcină (putere activă) și nivelul tensiunii este de a identifica posibilul 

impactul al acestui tip specific de consumului asupra indicatorilor locali de 

calitate a energiei electrice. În timp ce (așa cum este de așteptat) există o 

corelație ridicată între diferite niveluri de tensiune (între faze, etaje etc), 

practic nu există o corelație între consumul în mai multe puncte (atât la 

putere activă, cât la în curent), după cum se poate vedea în tabelul 1 și 2 

[18]. 

Corelația dintre curbele de consum (puterea consumată pe fiecare 

fază) și variațiile de tensiune corespunzătoare [17] prezintă valori foarte 

mici care indică pe de o parte că puterea de scurtcircuit în postul de 

transformare care deservește căminele este suficient de mare și, pe de altă 

parte, că există o legătură între consum și nivelul tensiunii (inclusiv 

asimetrii), legătură ce va fi investigată în continuare. 

5. Concluzii

Analiza datelor achiziționate pe un interval de timp semnificativ 

(mai mult de un an) a urmărit conturarea unei imagini mai clare asupra 

curbelor reale de consum de energie electrică într-un campus universitar. 

Informațiile cu rată mare de raportare permit formularea de sugestii de 

îmbunătățire a predicțiilor de consum/generare pe baza unui set de 

indicatori capabili să sintetizeze informația globală referitoare la consumul 

de energie și resurse energetice [6]. În această lucrare au fost analizate 

curbele de consum din campusul UPB, folosit ca site pilot caracteristic 

pentru categoria de clienți ai serviciilor publice din orașe: cea a tinerilor 

profesioniști cu un grad ridicat de conștientizare a utilității tehnologiilor 

moderne și a rolului acestora în limitarea risipei de resurse energetice, un 

eșantion reprezentativ din această categorie fiind reprezentat de studenții 

înscriși în universități tehnice. 
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