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DISTRIBUŢIILE DECONECTĂRILOR DIN REŢELELE ELECTRICE
Popescu V.S. (Universitatea Agrară de Stat din Moldova)
Rezumat. La momentul actual în reţelele electrice au loc un număr mare de deconectări, care
determină nivelul fiabilităţii de alimentare cu energie electrică a tuturor consumatorilor. Pentru
soluţionarea problemei asigurării fiabilităţii reţelelor electrice este strict necesar de cunoscut factorii
de cauză a deconectărilor şi legile lor de distribuţie, ceea ce-ar permite elaborarea mecanismului de
prognoză şi sporire a indicatorilor de fiabilitate. Lucrarea este dedicată determinării distribuţiilor
deconectărilor din reţelele electrice, cauzate de diferiţi factori, care influenţează direct asupra
procesului de funcţionare a reţelelor electrice.
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distribuţiile refuzurilor.
DISTRIBUTION ANALYSIS OF THE POWER SYSTEMS FAULTS
V.S. Popescu
State Agrarian University of Moldova
Abstract. In our days the significant number of power systems faults is taking place in power grids, being caused by
various random factors. An in-depth analysis of these factors and of their distribution is needed in order to provide
reliable forecasts and the desired degree of the power grids stability. The current study is aimed at assessing the
distribution of the power system faults and defining factors that causes these faults, having a direct impact on the power
grids operation.
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РАСПPЕДЕЛЕНИE ОТКАЗОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
Попеску В.C. (Государственный Аграрный Университет Молдовы)
Аннотация. На современном этапе развития электрических сетей, из-за большого числа непредвиденных
отказов, недоотпуск электрической энергии потребителям является весьма значительным. Изменение структуры
генерирующих узлов и рост их установленной мощности приводят к тому, что разные факторы сопровождаются
различными явлениями вплоть до возникновения отказов. В результате чего ухудшаются условия работы
установленного электрооборудования, что влияет на надежность их функционирования.
В
статье
представлен метод при помощи которого предлагается проводить процесс анализа и прогноз отказов
электрических сетей.
Ключевые слова: непредвиденные отказы; показатели надежности; вероятностные факторы; электрические
сети; прогноз отказов.

Introducere
În prezent gradul de complexitate a reţelelor electrice creşte destul de semnificativ. Aceasta se
explică prin faptul că, datorită modernizării societăţii contemporane, apar un număr tot mai mare de
consumatori noi de energie electrică, fapt ce duce la apariţia a mai multor noduri de sarcină. Creşterea
în continuu a numărului de elemente componente ale schemelor reţelelor face ca să sporească riscul
de apariţie a deconectărilor în alimentare cu energie electrică a consumatorilor [2-5].
Destul de frecvent în reţelele electrice de diferite niveluri de tensiuni au loc un număr mare
de deconectări, condiţionate de diferiţi factori cu caracter aleatoriu, care determină calitatea şi
siguranţa alimentării consumatorilor cu energie electrică.
Sporirea nivelului de fiabilitate poate fi realizată numai prin cunoaşterea comportărilor
statistice ale factorilor de influenţă, care cauzează apariţia deconectărilor aleatoare, ceea ce-ar permite
elaborarea mecanismului de prognoză şi asigurare a indicatorilor normaţi de fiabilitate [1,3,6].
Lucrarea de faţă este consacrată aprecierii comportamentului statistic a deconectărilor
aleatoare care au loc în reţelele electrice de diferite niveluri de tensiuni, luând în consideraţie factorii
de influenţă, care condiţionează apariţia lor.
Dezvăluirea problemei
Cercetările cu privire la fiabilitatea de funcţionare a reţelelor electrice au fost efectuate în baza
reţelelor republicane. Întru aprecierea caracteristicilor statice ale refuzurilor în funcţionare a
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echipamentelor conectate în reţelele electrice au fost examinate reţele din diferite zone geografice ale
ţării.
Pentru a evidenţia factorii de cauză a deconectărilor aleatoare, au fost colectate şi procesate
datele statistice cu privire la fluxurile deconectărilor din reţelele electrice.
A fost elaborat criteriul de clasificare a întreruperilor, în conformitate cu care au fost selectate
şi procesate toate deconectările aleatoare condiţionate de diferiţi factori de influenţă, pentru fiecare
zonă geografică şi în funcţie de sezon.
Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific privind procesarea datelor experimentale a fost asigurat de:
teoria probabilităţii; modelarea matematică; tehnica de calcul cu soft-urile specializate în prelucrarea statistică.
Conform criteriului de clasificare a întreruperilor, au fost evidenţiaţi 12 factori de cauză şi au fost
determinate distribuţiile deconectărilor cauzate de fiecare factor în parte.
Distribuţiile refuzurilor au fost examinate în funcţie de următorii parametrii:
- frecvenţa de apariţie la 100 km de linie;
- durata întreruperii;
- numărul consumatorilor deconectaţi.
În tabelul 1 sunt prezentate tipurile de distribuţii care au fost stabilite pentru a descrie comportamentul
statistic al factorilor de influenţă.
Tabelul 1. Distribuţiile deconectărilor din reţelele electrice
Parametrii examinaţi
Nr.

1
2
3

Factorii de influenţă

Frecvenţa de
apariţie

Durata
deconectărilor

Consumatori
deconectaţi

Acte de vandalism
Acţiunea animalelor şi
păsărilor

Normală

Weibull

Weibull

Normală

Weibull

Weibull

Acţiunea mecanismelor

Normală

Weibull

Weibull

Normală

Weibull

Weibull

Normală

Weibull
Lognormal
3-parametri

Weibull
Lognormal
3-Param.

5

Avarii cauzate de
vegetaţie
Calitatea energiei

6

Condiţii climaterice

Normală

7

Defecte din cauza consumatorilor

Normală

Weibull

Weibull

8

Defecte în echipamente

Normală

Lognormal
3-parametri

Weibull

9
10
11

Defecte în RT
Defecte la PDC
Erori de exploatare

Normală
Normală
Normală

Weibull
Weibull
Exponentială

12

Factori neidentificaţi

Normală

Weibull

4

Weibull
Weibull
Weibull
Log-Logistic
3-Param.

Rezultatele obţinute cu privire la aprecierea comportamentului statistic al deconectărilor condiţionate de
diferiţi factori de influenţă, permite o prognoză veridică a acestor evenimente aleatoare. Acest fapt asigură o
planificare justificată din punct de vedere tehnic şi financiar, a activităţilor şi măsurilor de sporire a continuităţii şi
calităţii de funcţionare a reţelelor electrice.
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În figura 1 sunt prezentate grafic ca exemplu distribuţiile experimentale ale deconectărilor, în funcţie de
durată, condiţionate de factorii de influenţă: acte de vandalism, defecte din cauza consumatorului, calitatea
energiei electrice, erori de exploatare.
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Figura 1. Distribuţiile experimentale ale deconectărilor în funcţie de durată, cauzate de factorii:
a) acte de vandalism;
b ) defecte din cauza consumatorului;
c) calitatea energiei electrice;
d) erori de exploatare
În baza analizei rezultatelor obţinute cu privire la procesarea datelor experimentale
caracteristice fluxurilor de deconectări din reţelele electrice republicane, s-a constatat că din punct de
vedere a apariţiei pe sezon, deconectările cauzate de factorii de influenţă au o distribuţie uniformă.
Acest rezultat dă posibilitatea de a procesa şi analiza toate deconectările ca un ansamblu comun de
date, compatibile, care aparţin aceleiaşi comunităţi de date.
Rezultatele obţinute au demonstrat că în funcţie de durata deconectărilor cauzate, factorii de
influenţă au comportări statistice diferite: nouă factori au o distribuţie de tip Weibull (acte de vandalism,
acţiunea animalelor si păsărilor, acţiunea diferitor mecanisme, avarii cauzate de vegetaţie, calitatea
energiei electrice, defecte din cauza consumatorilor, defecte în reţele de transport, defecte la PDC-uri şi
factorii neidentificaţi), doi factori au o distribuţie de tip Lognormal (defecte în echipamente, condiţii
climaterice), iar un factorul ,,erori de exploatare” are o distribuţie Exponentială.
În figura 2 sunt prezentate grafic distribuţiile experimentale ale deconectărilor, în funcţie de numărul
consumatorilor afectaţi, condiţionate de factorii de influenţă: acte de vandalism, defecte din cauza
consumatorului, calitatea energiei electrice, erori de exploatare.
În dependenţă de numărul consumatorilor afectaţi, majoritatea factorilor au o distribuţie de tip Weibull
(acte de vandalism, acţiunea animalelor si păsărilor, acţiunea diferitor mecanisme, avarii cauzate de vegetaţie,
calitatea energiei electrice, defecte din cauza consumatorilor, defecte în reţelele de transport, defecte la PDC-uri,
defecte în echipamente, erori de exploatare), un factor are o distribuţie de tip Lognormal (condiţiile climaterice),
iar factorii neidentificaţi au o distribuţie de tip Log-Logistic.
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Figura 2. Distribuţiile experimentale ale deconectărilor în funcţie numărul consumatorilor afectaţi, cauzate de
factorii:
a) erori de exploatare;
b ) calitatea energiei electrice;
c) acte de vandalism;
d) defecte din cauza consumatorului
În conformitate cu rezultatele obţinute cu privire la analiza efectuată asupra reţelelor electrice
repubilcane, se pot trasa căile de asigurare a indicatorilor normaţi de fiabilitate, în baza prognozării
credibile a deconectărilor condiţionate de diferiţi factori aleatori, ca evenimente cu caracter
probabilist.
Concluzii
Deconectările aleatoare din reţelele electrice republicane depind de o multitudine de factori,
care influenţează asupra siguranţei şi calităţii alimentării consumatorilor cu energie electrică.
Cunoaşterea legităţilor derulării acestor întreruperi în timp permite planificarea măsurilor de
asigurare a indicatorilor normaţi de fiabilitate, prin utilizarea unor modele matematice argumentate şi
veridice.
În baza analizei şi procesării unui ansamblu extins de date experimentale cu privire la fluxurile de
întreruperi din reţelele electrice au fost evidenţiaţi 12 factori de influenţă, precum şi determinarea distribuţiilor
deconectărilor în funcţie de sezon şi amplasarea geografică a reţelelor electrice, care corespund repartiţiei
Normale-Gaussiene.
S-au determinat distribuţiile teoretice cele mai apropiate care descriu intensitatea refuzurilor în funcţie de
durată şi numărul consumatorilor afectaţi, cu evidenţierea a patru tipuri de repartiţii teoretice, cum sunt: Weibull,
LogNormal, Log-Logistic şi Exponenţială şi care acoperă tot ansamblul distribuţiilor experimentale determinate
pentru factorii de influenţă.
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