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Cod depunere proiect: PN-III-P2-2.1-BG-2016-0269, Contract nr. 75BG/01.10.2016 

Sistem inteligent de monitorizare și management al calității energiei electrice 
la interfața dintre rețeaua electrică de distribuție și utilizatorii ei – SYMMPQI  

 
Durata proiectului: 01.10.2016 – 30.09.2018 

  

 
1. Obiectivul proiectului  

Proiectul Sistem inteligent de monitorizare și management al calității energiei electrice la interfața 
dintre rețeaua electrică de distribuție și utilizatorii ei (SYMMPQI) are ca obiectiv replicarea și 
personalizarea de către echipa de cercetători a unui pachet de cunoaștere la agentul economic  CEZ 
Distribuție SA, operatorul rețelei de distribuție a energiei electrice din zona Oltenia. Domeniul în care 
se va asigura transferul de cunoaștere este monitorizarea și managementul calității energiei electrice 
(CEE). Acestea sunt adaptate în raport cu specificul interacțiunii rețea electrică-utilizator, la nivel de 
produs (aplicația software numită Sistem de monitorizare și management al CEE la interfața RED-
utilizatori - SYMMPQI), dar  și de proceduri (instruire, aplicare și utilizare, dedicate personalului de 
exploatare din companie).  

Se urmărește creșterea nivelului de expertiză al operatorului și dezvoltarea competențelor sale 
organizaționale în domeniu, care îi vor permite identificarea de politici mai eficiente de creștere a 
competitivității tehnico-economice și calității serviciului de distribuție,  în contextul pregătirii 
rețelelor sale pentru trecerea la funcțiile Smart Grid [1]. 

 

2. Rezultatele estimate ale proiectului  

 1. Sistem software open-source personalizat SYMMPQI (aplicație MATLAB) validat și integrat în 
aplicația de analiza și managementul calității energiei electrice (CEE) aflată în dotarea ambilor 
parteneri - asociate documente de specificație. 
2. Formularea unor sisteme-cadru pentru calibrarea și setarea opțiunilor sistemelor de măsurare din 
dotarea CEZ D cu scopul de a localiza perturbaţiile electromagnetice şi eticheta nivelul CEE - asociate 
ghiduri metodologice. 
3. Dezvoltarea cunoașterii referitoare la impactul CEE asupra RED și a competențelor personalului de 
exploatare privind gestionarea bazei de date și a aplicării informațiilor - asociate bibliotecă 
electronică CEE, cursuri, workshop-uri, schimb de bune practici. 
4. Dezvoltarea unei strategii a operatorului de distribuție (OD) privind capacitatea de dezvoltare pe 
termen lung, incluzând adaptarea la reglementările viitoare, colaborări în activități de cercetare și 
sisteme de acreditare - asociate întâlniri tematice și ghiduri metodologice.  
5. Extinderea serviciului de informare a consumatorilor racordați la rețeaua de distribuție - propuneri 
extindere bază de date cu etichete CEE;  ghiduri procedurale asociate. 

 
3. Rezultate așteptate Etapa I 

Etapa I a derulării proiectului se referă la lunile 1-3 și are ca obiectiv Pregătirea procesului de 
transfer de cunoaștere. In această perioadă nu fost prevăzută finalizarea niciunuia din obiectivele ce 
presupun rezultatele mai sus menționate, ci au fost programate activități ce au ca rezultat inițierea și 
realizarea ulterioară a acestora. 

Astfel, s-a urmărit din punct de vedere tehnic și științific: 
1. Repartizarea sarcinilor în proiect  
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2. Definitivarea planului de realizare  
3. Documentarea privind sistemele la OD, legislație și proceduri interne OD  
4. Achiziționarea de date tehnice preliminare  
5. Definirea procedurilor de implementare și validare a aplicației SYMMPQI 
6. Definitivarea planului de desfășurare a cursurilor și întâlnirilor cu partenerul Agent economic  
7. Web-site funcțional 

 

4. Rezumatul etapei - Activități 

Etapa I a proiectului, prevăzută în lunile 1-3, a avut ca obiectiv demararea și realizarea parțială 
(finalizarea fiind programată în calendarul derulării Etapei II și Etapei III din proiect) a următoarelor 
activități, conform Planului de realizare a proiectului: 

 Activitate A.1.1. Integrare sistem inteligent de monitorizare și management al CEE  (SYMMPQI) 
în sistemul de monitorizare a CEE al OD   

Activități partener prevăzute conform Planului de realizare a proiectului 
 Elaborarea etapelor procedurii de pregătire a integrării SYMMPQI 
 Evaluarea în teren a condițiilor de implementare  a caracteristicilor sistemului de monitorizare extins 
 Pregătirea tehnică a integrării SYMMPQI .  

Participanți 
UCv CEZ 
Rușinaru Denisa   
Mănescu Leonardo-Geo  
Ciontu Marian  
Mircea Paul-Mihai  
Buzatu Cosmin  
Stoian Gabriel  
Popîrlan Claudiu Ionuț  
Negoiță Andrei  
Gherlan Ilie-Robert  

Albă Miron  
Zamfirache Silviu  
Cojoacă Adrian Ionuț 

Activități realizate Locul 
desfășurării  

Perioada 
desfășurării 

 Elaborarea etapelor procedurii de pregătire a integrării SYMMPQI UCv –INCESA 08.11.2016   
- 14.11.2016 

Evaluarea în teren a condițiilor de implementare  a caracteristicilor 
sistemului de monitorizare extins 

CEZ 
Distribuție 

  08.11.2016 
- 04.12.2016 

Pregătirea tehnică a integrării SYMMPQI UCv-INCESA  15.11.2016 
– 30.12.2016        

 Rezultatul preconizat în planul de realizare a proiectului obținut:  
1. Sarcini în proiect repartizate 
2. Proceduri de implementare și validare a aplicației – principii definite 

 
Activitate A.1.4.  Concepere și întreținere pagină web a proiectului  

Activități partener prevăzute conform Planului de realizare a proiectului 

 Design template site proiect.  

Participanți 
UCv 
Rușinaru Denisa  Popîrlan Claudiu Ionuț  
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Buzatu Cosmin   Gherlan Ilie-Robert 
Stoian Gabriel  

Activități realizate Locul desfășurării  Perioada desfășurării 

Design template site proiect  
Configurare server virtual 

UCv-INCESA 1.10.2016       -
28.11.2016 

Incărcare site – versiune inițială UCv-INCESA 28.11.2016 

 Rezultatul preconizat în planul de realizare a proiectului obținut: web-site funcțional 
http://bridge75.incesa.ro 

  
Activitate A.3.1.  Cursuri de formare a personalului CEZ D în domeniul exploatării 
echipamentelor de monitorizare a CEE  

Activități partener prevăzute conform Planului de realizare a proiectului 

 Pregătire elaborare material curs Monitorizarea calității energiei electrice 

Participanți 
UCv 
Rușinaru Denisa   Mircea Paul Mihai  
Mănescu Leonardo Geo  Buzatu Cosmin 
Ciontu Marian   Negoiță Andrei 

Activități realizate Locul 
desfășurării  

Perioada 

Pregătire elaborare material curs 
Monitorizarea calității energiei electrice cu: 
Secțiunea 1. Calitatea energiei electrice – noțiuni de bază (CEE-
general), 2 zile 
Secțiunea 2. Calitatea energiei în rețelele electrice (CEE-RE), 2 zile 
Secțiunea 3. Monitorizarea calității energiei electrice (CEE-SM), 3 zile 

UCv-INCESA 10.11.2016
-

30.12.2016 

 Rezultatul preconizat în planul de realizare a proiectului a fost obținut: plan de realizare definitivat 
-  componenta material curs Monitorizarea calității energiei electrice pentru personalul CEZ 
Distribuție (programă finalizată) 

 
Activitate A.4.1.  Activități de schimb de experiență  
Activități partener prevăzute conform Planului de realizare a proiectului 

 Organizare schimburi vizite de lucru cu reprezentanții CEZ pentru informarea reciprocă 
privind capabilitățile tehnice proprii, condițiile de integrare a pachetului informatic 
personalizat și de dezvoltare a proiectului, precum și planul de realizare a acestuia. 

Participanți 
UCv      CEZ 
Membrii echipei Reprezentanți: Direcția Strategie Dezvoltare Active, Serviciu 

Exploatare 110 kV, Serviciul suport și planificare -
Departament m.t. și j.t. 

Activități realizate Locul 
desfășurării  

Perioada 
desfășurării 

Vizită de lucru a reprezentanților CEZ 
Obiective: 
1. Prezentarea planului de realizare a proiectului (schema Gantt). 
2. Estimarea termenelor limită și a persoanelor de contact din 

UCv-INCESA 12.10.2016 

http://bridge75.incesa.ro/
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partea ambilor parteneri pentru fiecare obiectiv/rezultat al 
activităților din proiect. 

3. Prezentarea echipei CEZ a facilităților laboratorului de Rețele 
electrice inteligente din INCESA, precum și funcționalitatea 
echipamentelor utilizate în proiect: analizoare de rețea, 
biblioteca de programe software specializate pentru 
modelarea, simularea și analiza sistemelor electroenergetice. 

4. Prezentarea unui demo de funcționare al sistemului software 
de analiza și managementul bazelor de date de calitatea 
energiei electrice PQView.  

5. Discuții privind variante și condiții de integrare a pachetului 
informatic personalizat. 

6. Formularea celor două teme de disertație care urmează a fi 
finalizate de studenții masteranzi în seria I de internship (Etapa 
II a proiectului), tutoriați în cadrul CEZ. 

a. Interfațarea aplicației PQViewPRO cu sisteme și aplicații 
software specializate pentru administrarea bazei de date a 
parametrilor de calitate a energiei electrice la CEZ 
Distribuție SA. 

b. Managementul bazelor de date și evenimente de calitate a 
energiei electrice. 

7. Formularea unor teme suplimentare de disertație în domeniul 
proiectului și de interes pentru activitatea partenerului CEZ și 
care urmează să fie alocate în sesiunea 2017: 

a. Monitorizarea, analiza și managementul calității energiei 
electrice în rețeaua de distribuție a CEZ Distribuție SA. 

b. Metode și instrumente de informare și educare a 
consumatorilor de energie electrică din România.  

Vizită de lucru a membrilor echipei UCv 
Obiective: 

1. 1. Prezentarea organizării și obiectivelor generale ale CEZ, obiectul 
de activitate al direcțiilor și departamentelor. 

a. 2. Prezentarea obiectivelor principale ale Politicilor tehnice ale 
CEZ: Politica tehnică -  Măsurarea energiei electrice; Politica 
tehnică – Stații de transformare 110/20 kV; Politica tehnică – 
Posturi de transformare MT/JT, puncte de alimentare și puncte de 
conexiuni M; Politica tehnică – Sistem SCADA. 

2. 3. Prezentarea proiectului pilot al CEZ Sisteme de măsurare 
inteligente. 

3. 4. Prezentarea sistemului de măsurare, monitorizare și 
management al calității energiei electrice din dotarea CEZ: 
configurație, componență unități, tipuri echipamente de măsură, 
protocoale de comunicație, organizare bază de date.  

4. 5. Discuții privind articolele/modificările survenite în legislația în 
domeniul măsurării energiei electrice în general și al calității energiei 
electrice în particular: Ordin ANRE 291/18.04.2016 - privind 
Standardul de performanță pentru activitatea de distribuție a Energiei 
Electrice; Ordin ANRE 30/2013 - Condiții tehnice de racordare la 
rețelele de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice; 
Ordin 145/10.12.2014 privind implementarea sistemelor de măsurare 

CEZ 
Distribuție – 
Direcția 
Strategie 
Dezvoltare 
Active 

08.11.2016 
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inteligentă a energiei electrice. 
5. 6. Consultări privind procedura de implementare a aplicației 

SYMMPQI și de testare/validare a sistemului extins de 
monitorizare și management al calității energiei electrice – 
propuneri testare pe replica de laborator și configurare clonă 
server bază de date calitatea energiei electrice. 

6. 7. Formularea topicilor care urmează a fi abordate în cadrul 
Cursurilor de formare a personalului CEZ D în domeniul exploatării 
echipamentelor de monitorizare a CEE și modalitățile de 
evaluare/certificare a personalului instruit. 

 Rezultatul preconizat în planul de realizare a proiectului obținut:  
1. Planul de realizare definitivat 
2. Plan de desfășurare cursuri și întâlniri definitivat  
3. Documentare privind legislație și proceduri interne OD  

 

Activitate A.4.2.  Organizare de evenimente tematice și întâlniri formale cu reprezentanți CEZ 
D pe teme de politici de organizație și reglementări, identificare de proiecte noi de colaborare și 
programe naționale  

Activități partener prevăzute conform Planului de realizare a proiectului 

 Organizare de întâlniri formale cu reprezentanții CEZ D pe teme de reglementări în domeniul 
serviciilor de furnizare și a calității energiei electrice  

 Evaluarea rezultatelor etapei de inițiere a  

Participanți 
UCv      CEZ 
Membrii echipei Reprezentanți: Direcția Strategie Dezvoltare Active, Serviciul 

IT, Direcția Măsurarea energiei electrice, Departament 
dispecerat, Serviciul suport și planificare – Depart. m.t. și j.t.,  

Activități realizate Locul 
desfășurării  

Perioada 
desfășurării 

Întâlnire formală echipa UCv – reprezentanți CEZ 
Ordinea de zi a întâlnirii 

a. 1. Discuții privind aspecte de interes sau modificări survenite în 
legislația secundară în domeniul energiei electrice în general și al 
calității energiei electrice în particular: Ordin ANRE 
291/18.04.2016 - privind Standardul de performanță pentru 
activitatea de distribuție a Energiei Electrice; Ordin ANRE 
30/2013 - Condiții tehnice de racordare la rețelele de interes 
public pentru centralele electrice fotovoltaice; Ordin 
35/05.06.2013 - pentru aprobarea procedurilor privind 
soluționarea/medierea neînțelegerilor apărute la încheierea 
contractelor in domeniul energiei; Ordin 145/10.12.2014 - privind 
implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei 
electrice; Ordin177/29.12.2015 - pentru aprobarea procedurii 
privind acordarea despăgubirilor clienților casnici pentru 
receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor 
supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de rețea. 

7. 3. Analiza oportunității introducerii conceptului de etichetare a 
CEE pentru diversificarea/îmbunătățirea serviciului/relației 

CEZ 
Distribuție – 
Direcția 
Strategie 
Dezvoltare 
Active 

05.12.2016 
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operatorului de distribuție cu utilizatorii RED.  
8. 4. Evaluarea rezultatelor etapei de inițiere a proiectului. 
9. 5. Definitivarea planului de desfășurare a cursurilor prevăzute în 

proiect în Etapa a II-a. 
10. 6. Programarea acțiunilor din prima jumătate a Etapei II a proiectului. 

 Rezultatul preconizat în planul de realizare a proiectului obținut:  
1. Planul de realizare definitivat 
2. Plan de desfășurare cursuri și întâlniri definitivat  
3. Documentare privind legislație și proceduri interne OD  

 
Activitate A.5.1.  Analiza funcționării sistemelor de monitorizare și a bazei de date CEE la OD  

Activități partener prevăzute conform Planului de realizare a proiectului 

 Organizarea câmpurilor de cercetare și analiză privind funcționarea sistemelor și a bazei de date la OD 

 Inventarierea echipamentelor și caracteristicilor sistemului la OD  

 Stabilirea zonelor strategice de monitorizare în vederea validării rezultatelor 

Participanți 
UCv 
Rușinaru Denisa   Mircea Paul Mihai  
Mănescu Leonardo Geo  Buzatu Cosmin 
Ciontu Marian   Negoiță Andrei 

Activități realizate Locul 
desfășurării  

Perioada 

Analiza sistemului de monitorizare a CEE și a structurii bazei de date 
la CEZ Distribuție – documentare în teren 
Documentare tehnică stație 110/20 kV CE RmVâlcea 110 kV 
(19.11.2016) 
Documentare tehnică stație 110/20 kV CE Tg. Jiu 110 kV (25.11.2016, 
01.12.2016) 
Documentare tehnică departament m.t.&j.t. Pitești CE Argeș m.t.&j.t 
(26.11.2016) 
Documentare tehnică stație 110/20 kV CE Dr. Tr. Severin 110 kV 
(01.12.2016) 

CEZ 
Distribuție 

08.11.2016
-

01.12.2016 

Listă caracteristici echipamente de monitorizare CEE CEZ 
Distribuție –
UCv INCESA 

20.11.2016 
–  

01.12.2016 

Desemnare stații de distribuție și noduri în rețeaua de m.t. și j.t. în 
vederea monitorizării – achiziții preliminare   
Prelevare date și achiziție date eșantion stații CE Argeș (30.11; 
03.12.2016) 
Achiziție date eșantion stație 110/20 kV CE Tg. Jiu 110 kV (03.12-
04.12. 2016) 
Achiziție date eșantion stații CE Rm Vâlcea 100 kV (30.11.2016, 03.12-
04.12.2016) 

CEZ 
Distribuție –
UCv INCESA 

05.11.2016
- 

30.12.2016 

 Rezultatul preconizat în planul de realizare a proiectului a fost obținut:  
1. Documentare privind sistemele la OD 
2. Date preliminare achiziționate (eșantioane reprezentative). 
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5. Prezentarea cercetării și a rezultatelor acesteia 

5.1. CONTEXTUL ACTUAL AL ETAPEI I 

Monitorizarea calităţii energiei electrice (CEE) şi dialogul continuu cu consumatorii sunt activităţi 
obligatorii pentru înţelegerea modului în care perturbaţiile de calitate a energiei electrice afectează 
în mod direct utilizatorii rețelelor electrice de distribuție [2-6].  

Marea majoritate a sistemelor de monitorizare a CEE înregistrează o cantitate foarte mare de 
informaţii, astfel încât este necesară o selecţie a acestora în scopul separării informaţiilor relevante și 
o unificare a formatului, înainte de prelucrarea si analiza lor. Operatorul de rețea are la dispoziţie 
echipamente computerizate de monitorizare de generații și familii diferite, care îi permit 
identificarea problemelor de calitate a energiei electrice şi caracterizarea performanţelor 
consumatorilor şi sistemelor pe secțiuni ale rețelelor monitorizate sau în totalitate, în funcție de 
algoritmii și sistemele de procesare capabile sau nu să proceseze în mod unitar și global informația 
istorică sau prezentă. Aceasta devine principala provocare legată de sistemele actuale de 
monitorizare a CEE [7-9]. 

În ceea ce privește sistemele operatorului CEZ Distribuție, acestea permit monitorizarea CEE pentru 
un număr mare de stații și puncte de alimentare din rețeaua sa, însemnând gestionarea unui volum 
de date  de ordinul GBytes, provenite de la instrumente de fabricație și tehnologii diverse. 
Managementul bazei de date CEE devine astfel critic. Multe din echipamente au propriile soft-uri 
care pot fi folosite ca platforme pentru managementul bazei de date. Este de preferat ca soft-ul de 
monitorizare să furnizeze datele în format PQDIF (specific parametrilor CEE) [8-10], astfel încât analiza 
să poată fi efectuată cu platforma deschisă PQView (aflată în dotarea ambilor parteneri în proiect). 

Baza de date existentă asigură o referință pentru nivelul actual al CEE în rețeaua CEZ D și 
perspectivele de evoluție. Cu toate acestea, CEZ D nu dispune încă de o procedură standard de 
realizare a monitorizării în vederea stabilirii nivelului de CEE la nivel global sau local. Mai mult decât 
atât, menținerea unei infrastructuri de colectare a datelor CEE într-un număr foarte mare de locații 
pe o durată foarte mare este consumatoare de timp și prohibitivă (costurile de achiziție pentru un 
echipament cu performanțele necesare se ridică la aproximativ 10000 Euro) [10- 12].  

Această situație impune necesitatea dezvoltării unui sistem inteligent de management al calității 
energiei electrice, pentru care sunt definite criterii clare pentru achiziția de date, precum și metode 
de reconstituire și de management al acestora.  

Mai mult, funcțiile privind indicatorii CEE primari pot fi integrate în echipamentele de măsurare tip 
AMR (Automatic Meter Reading Technology) ale noului sistem măsurare inteligentă - proiect inițiat în 
2015 [13]. Operatorul CEZ D dispune de un sistem software dedicat de analiză și management al CEE 
gestionat cu aplicația PQViewPRO, cu modulele Power Quality Data Manager și Power Quality Data 
Analyser [10]. Comunicația pentru managementul la distanță al echipamentelor de măsurare se face prin 
protocoale RS-232, modem-uri, interfețe Ethernet și TCP/IP [14]. 

Pentru identificarea exactă și caracterizarea necesităților operatorului CEZ și a problemelor asociate 
ce urmează a fi soluţionate în cadrul proiectului, activitatea de cercetare în ETAPA I a urmărit 
obținerea următoarelor rezultate, în conformitate cu activitățile prevăzute în Planul de realizare a 
proiectului, în vederea Pregătirii tehnice a integrării aplicației SYMMPQI: 

1. Inventarierea analizoarelor de rețea fixe amplasate în rețeaua de m.t./j.t a CEZ D, cu punerea 
în evidență a formatelor datelor de ieșire (parametri achiziționați) și a posibilităților de 
interfațare cu sistemul PQView. 

2. Achiziția și prelucrarea unor eșantioane de date reprezentative - Scopul acestor determinări 
este acela de a studia în teren comportamentul tuturor tipurilor de echipamente de 

http://www.cez.ro/ro/proiecte/sistemul-de-masurare-inteligenta-a-energiei/proiect-2015.html
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monitorizare fixe și portabile disponibile și de a le testa capabilitățile de transmitere și de 
integrare a acestora în sistemul extins de monitorizare PQView-based. 

3. Realizarea unui mediu de testare replică de laborator a rețelei de distribuție reale 
monitorizate pentru configurarea și testarea preliminară a SYMMPQI - Acesta permite 
reconstituirea condițiilor de achiziție, de transmitere a datelor, precum și a colectării, 
prelucrării și organizării mărimilor electrice și parametrilor CEE cu ajutorul unui set de 
echipamente cu caracteristici identice sau similare cu cele din dotarea CEZ. Modelul realizat 
în Laboratorul de Rețele Electrice Inteligente al INCESA - UCv va fi utilizat în etapa următoare 
pentru teste de laborator privind compatibilitatea și integrarea aplicație SYMMPQI. În ETAPA 
I au fost realizate setările componentelor mediului de simulare și testată funcționalitatea lor. 
 

5.2. INVENTARIEREA ECHIPAMENTELOR DE MONITORIZARE A ENERGIEI ELECTRICE DIN 
STAȚIILE ȘI POSTURILE CEZ 

Monitorizarea permanentă a (CEE) în rețeaua operatorului CEZ D se realizează cu 3 sisteme fixe: (1) 
Sistemul de monitorizare a CEE în stațiile modernizate. Există un punct central de analiză a CEE doar 
pentru 28 de stații de transformare, echiparea urmând a fi făcută pentru toate stațiile OD; (2) Sistemul 
de monitorizare a CEE la interfața între RED și producătorii de energie electrică racordați direct, 
neprevăzut cu punct central stocare date. În punctele comune de conexiune (PCC) cu rețeaua de 
distribuție (RED), toate centralele electrice fotovoltaice (CEF) sunt prevăzute obligatoriu cu 
echipamente de măsurare a CEE, cu posibilitate de transmitere la distanță a datelor; (3) Sistemul de 
monitorizare CEE în posturile de transformare 20/0.4 kV, racordat la sistemul de monitorizare CEE din 
stațiile de transformare. În celelalte noduri de racord la rețea a utilizatorilor, CEE este monitorizată 
temporar cu analizoare portabile, ca urmare a reclamațiilor consumatorilor. Suplimentar, pentru 
analiza calității serviciului de alimentare cu energie electrică se utilizează și o parte din datele 
sistemului central de comandă și control (SCC), la care urmează să fie integrate toate stațiile din 
administrarea CEZ D. Caracteristicile echipamentelor sunt indicate în Tabelul 1. 
 
Tabel 1. Caracteristicile echipamentelor de monitorizare CEE în rețeaua CEZ D 

Doar o parte din echipamentele de monitorizare permanentă furnizează date privind indicatorii CEE 
și serviciul de alimentare cu energie electrică în format PQDIF sau compatibil, celelalte exportând 
datele în formate particulare – Figura 1.  

Asemenea informaţii eliptice, discontinue temporal şi neuniforme spaţial nu asigură totdeauna 
observabilitatea reţelei [15-19]. Aceste considerente justifică implementarea unui Sistem pentru 
integrarea monitorizării CEE, care răspunde cerințelor impuse de Standardului de performanţă pentru 
serviciul de distribuție a energiei (SPSDE) [3, 4] și care asigură condițiile hard și software pentru 
integrarea ulterioară a altor puncte de măsurare a parametrilor CEE. 

În general, datele extrase din analizoarele de energie electrică se referă la: 

Echipament Portabilitate Integrat/integrabil în sistem de 
monitorizare și management CEE 

Utilizator 

ION 7650 Fix Direct Stație de distribuție 
modernizată 

MAVOSIS10 Fix Direct Stație de distribuție 
modernizată 

MEG40 Fix Direct Post de transformare 

CA 8335 Portabil Direct OD 

Fluke 435 Portabil Direct Furnizor serviciu consultanță 

Janitza Fix Convertor interfațare PCC al centrale fotovoltaice 

SCC Fix Convertor interfațare Stație de distribuție 
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Parametri tehnici de calitate Stația Nivel 
tensiune 

Nr. întreruperi tranzitorii 
Nr. întreruperi scurte 
Nr. întreruperi lungi 
Nr. goluri de tensiune 
Frecvenţa medie (Hz) 
Tensiunea medie (V sau kV) 
Depăşiri ale limitelor normale de variaţie a tensiunii (valoare %, nr.săptămâni) 
Depăşiri limite normale pentru variaţiile rapide de tensiune (număr anual) 
Supratensiuni temporare la frecvenţa industrială faze-pământ (valoare %, nr.săptămâni) 
Depăşirea valorii normate de flicker, pe termen lung (nr.săptămâni) 
Depăşire valoare maximă armonică 2 (% din fundamentală, nr.săptămâni) 
Depăşire valoare maximă armonică 3 (% din fundamentală, nr.săptămâni) 
Depăşire valoare maximă armonică 25(% din fundamentală, nr.săptămâni) 
Depăşire factor de distorsiune armonică (valoare %, nr.săptămâni) 

  

 

  

Figura 1: Organizarea analizoarelor CEE în RED în raport cu interfațarea lor cu sistemul PQView 
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În ETAPA I a proiectului au fost inventariate analizoarele fixe mono- și trifazate din rețeaua de m.t. și 
j.t. a CEZ D, situația acestora fiind dată în Tabelul 2. 

Tabel 2: Situația analizoarelor fixe de calitate a energiei electrice din stațiile și posturile CEZ – 
(inventariere preliminară) 30.11.2016 

Echipament (familie) Producător Nr. Export date 
format PQDIF 

Transfer date 
PQView 

CA8335 CHAUVIN ARNOUX 28 NU NU 

CA8220 82 NU NU 

Analizor trifazat de energie electrica ELSPEC 5 NU NU 

FLUKE 345 FLUKE 42 DA NU 

MAVOSYS10 GOSSEN METRAWATT 45 DA DA 

JANITZA ALFA ENERG 1 NU NU 

MEG40 MEGA 222 NU NU 

ION7550 MERLIN JERIN 1 DA NU 

ION7650 15 DA NU 

Total general 441   

 

Integrare în sistemul PQView-based 

  
Din total analizoare inventariate, doar 23% exportă în format PQDIF și doar 10% (MAVOSYS) permit 
transferul datelor direct către PQView în configurația actuală. 
 
5.3. TIPURI DE RAPOARTE GENERATE DE ECHPAMENTELE DE MONITORIZARE CEE 
Analiza calității energiei electrice în sistemul se face pe baza informațiilor obținute în urma unor 
sesiuni de monitorizare efectuate cu echipamentele de monitorizare conform prevederilor Std. CEI 
6000-4-30.   

Prelucrarea informaţiilor echipamentelor de măsurare a fost făcută pe baza eşantioanelor semnalelor 
analizate şi utilizând numai eşantioane valide. Rapoartele generate de fiecare echipament au fost 
prelucrate și reprezentate în format unitar. 

Interfețele cu utilizatorul generate de aplicația software a fiecăruia din aceste echipamente poartă o 

110; 25% 

5; 1% 

42; 10% 

45; 10% 
1; 0% 

222; 50% 

16; 4% 
CA

Analizor ELSPEC

Fluke

MAVOSYS

Janitza

MEG40

ION

45; 10% 

58; 13% 

338; 77% 338; 
77% 

Integrate

Integrabile

De compatibilizat
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amprentă proprie, necesitând o prelucrare ulterioară a informațiilor exportate în Excel pentru 
integrarea facilă a rapoartelor în bazele de date ale aplicațiilor software utilizate. 

Pentru a stabili nivelul de informații care poate fi reconstituit format PQDIF, translatorul sistemului 
PQView, pentru fiecare tip de analizor CEE, a fost efectuată o analiză comparativă a  analizoarelor din 
familia Chauvin Arnoux, Fluke, Gossen Metrawatt și ION, care a pus în evidență modalitatea de vizualizare 
a rezultatelor prelucrării datelor privind parametrii CEE – rapoarte text .xls și/sau grafice, precum și 
opțiunea de prelucrare statică a parametrilor CEE (probabilitățile cumulate – ex. PC95%, PC99%).  

În plus, analiza formatelor de date tip .xls generate de fiecare familie de echipamente componente 
ale sistemului de monitorizare pune în evidență poziționarea pe coloane diferite a principalelor 
mărimi de stare, la nivelul parametrilor  CEE nemairegăsindu-se nicio corespondență.   

 Data/Timp Frecventa Tensiune Curent 

ION Col.1/2 Col.19 Col. 4, 5, 6 Col.23, 24, 25 

Fluke Col.1/2 Col.3 Col. 4, 5, 6 Col. 8, 9, 10 

CA Col.1/2 Col.3 Col. 4, 5, 6 Col. 33, 34, 35 

MAVOWATT Col.2/3 Col.8 Col.12, 16, 20 Col.9, 13, 17 

 
5.3.1. Analiza rezultatelor monitorizării CEE în stațiile CEZ – teste preliminare 

În vederea monitorizării şi analizei indicatorilor CEE în punctele de interes ale reţelei de distribuţie 
conform specificaţiilor din Codul RED, Standardul de performanţă al RED şi Standardul de 
Performanţă pentru Serviciul de Distribuţiei a Energiei Electrice, sunt necesare sesiuni de măsurare 
de min. 1 săptămână efectuate cu analizoare de reţea portabile clasă A (Fluke 435, Chauvin Arnoux 
8335, MAVOWATT240/30 – UCv) sau fixe (ION 7650, MAVOSYS – CEZ Distribuţie) în staţiile de 
distribuţie (SCADA și non SCADA) ale CEZ Distribuţie, conform prevederilor CEI 6000-4-30.  

Ţinând cont de caracterul aleatoriu al mărimilor ce definesc CEE, datele obţinute în urma 
înregistrărilor sunt prelucrate astfel încât să ofere informaţii statistice relevante. Sunt utilizate ca 
referinţă informaţiile corespunzătoare unei probabilităţi de 95% de realizare a mărimii, pe un interval 
de o săptămână (considerată valoare de dimensionare), precum şi unei probabilităţi de realizare de 
99% (considerată valoare maximă a mărimii). 

În această etapă a fost prevăzută realizarea unor teste de monitorizare a minim 5 puncte/noduri din 
rețeaua de m.t./j.t., dar și noduri de 110 kV în perioada 10.11-30.12.2016 – conform Tabel 3. Scopul 
acestor determinări este acela de a studia în teren comportamentul tuturor tipurilor de echipamente 
de monitorizare fixe și portabile disponibile și de a le testa capabilitățile de transmitere și de 
integrare a acestora în sistemul extins de monitorizare PQView-based. 

Tabel 3: Stații monitorizate – teste preliminare 

Statia Nivel de tensiune  Locatie Analizor 

Streiaha (CE Tg Jiu) 110 kV Cel Motru FLUKE 435 

Pitesti N (CE Argeș) 20 kV CEL Mas1 ION 7650 

Pitesti N (CE Argeș) 110 kV Merisani CA 8335 

Vâlcea N (CE Argeș) 110 kV CHE Fluke 435 

Vâlcea N (CE Rm. Vâlcea) 20 kV PRAM CA 4335 

Exemplificare raport - staţia de distribuţie STREHAIA 110 kV 
Staţie  Strehaia  

Punct monitorizat CEL Motru 110 kV  

Data de monitorizare 24 ore - 03.12.-04.12.2016 (10 min perioadă de mediere) 

Echipament monitorizare FLUKE 435 – Analizor portabil (Universitatea din Craiova)  

Tipuri fișiere prelucrate .xls 
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Sinteza determinărilor privind indicatorii CEE 

A fost realizată măsurarea (eșantion test de 24 ore) și prelucrarea ulterioară cu ajutorul soft-ului 
specializat al analizorului Fluke a datelor privind parametrii de calitate a energiei electrice. Au fost 
generate rapoarte de date .xls și determinate valorile statistice 95%PC ale acestor parametri, așa cum 
sunt indicate în tabelele următoare.  

Caracteristicile frecvenţei de alimentare în Staţia STREHAIA CEL Motru 110 kV 
Nivel 

tensiune 
Frecvenţa [Hz] Domeniu admisibil  

(reglementat Cod Tehnic al RET) 

Min Med  Max PC95 49.75-50.25 Hz 
95% dintr-o săptămână 110 kV 49.953 49.998 50.052 50.020 

Caracteristicile tensiunii de alimentare în Staţia STREHAIA CEL Motru 110 kV 
Nivel 

tensiune 
Parametrii tensiune 

Valoare U1 U2 U3 THD U1 THD U2 THD U3 kU 

[kV] [kV] [kV] [%] [%] [%] [%] 

110 kV Min 113.019 111.895 112.733 1.670 1.750 0.970 0.011 

Med 117.005 116.628 116.832 1.971 2.474 1.360 0.296 

Max 121.402 121.574 121.269 2.380 3.670 1.860 1.417 

PC95% 121.090 121.090 121.060 2.130 2.940 1.680 0.670 

Dom. adm. 99 kV … 121 kV 0.00…3.00 % 0.00...1.00 % 

(reglementat Standard de Performanţă SDEE) 

 Valoarea efectivă a tensiunii variază în domeniul 111.8 kV…121.6 kV, cu o medie de  aproximativ 
117 kV şi maxime care depăşesc valoarea acceptată.  

 Pe intervalul monitorizat nu au fost înregistrate goluri de tensiune.  

 VTHD variază în intervalul 0.9…3.7%, cu o valoare medie sub 2.5%. 

 Valorile sintetice ale factorului total de distorsiune de tensiune pun în evidenţă încadrarea 
valorilor sale în domeniul admis pe toate cele trei faze. 

 Armonicile preponderente de tensiune sunt cele de rang 3, 5, 7, 9, 11, 13, fără a se înregistra însă 
depăşiri ale valorilor limită admise. Se remarcă de asemenea prezenţa armonicilor de rang 
superior ridicat, inclusiv armonici pare, dar de amplitudini mici.  

 Curbele de curent sunt puternic distorsionate. Includ atât armonici de rang impar, preponderente cele 
de rang 3, 5, 7, 11, 13, cât şi armonici pare, cu valori neimportante.  Limitele recomandate au fost 
depăşite de valorile PC95% pentru armonicile de rang 5, 7, 11, 13 care au înregistrat valori extrem de 
ridicate pe toate fazele. Acest aspect poate necesita o analiză mai extinsă din punct de vedere 
temporal pentru identificarea cauzelor şi a efectelor potenţiale asupra pierderilor suplimentare de 
putere. Nesimetria de tensiune este relativ redusă Cu variaţii în domeniul 0.01...1.4%, caracterizate de 
valori medii mai mici de 0.3%, cu maxime supraunitare dar care nu depăşesc în frecvenţă valoarea de 
5% admisă, valoarea PC95% fiind sub limita acceptată (PC95%=0.67 %). 

 
5.3.2. Propunere de organizare a aplicației SYMMPQI pentru compatibilizarea sa  cu translatorul 

PQDIF, în conformitate cu nivelul de informații furnizat de analizoarele din dotarea CEZ  

Conversia formatelor de date CEE măsurate într-un format unitar presupune colectarea următoarelor 
informații din formatul fișierului original (obținut în urma achizițiilor efectuate) și transpunerea lui în 
format PQDIF (conform structură logică Figura 2): 
1. Informații echipament monitorizare – informații locație: nume locație, informații instalare, 
informații calibrare etc. Această informație trebuie scrisă în fișierul de înregistrări  Setări monitor al 
structurii logice a PQDIF.  
2. Tip date măsurate – descriere. Această informație asociată cu un set de date măsurate este 
asociată cu definirea canalului de date și este scrisă în fișierul de înregistrări Surse date al structurii 
logice a PQDIF.  
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3. Valori date măsurate – mărimi de stare  măsurate asociate unui canal de date definit. Această 
informație este scrisă în fișierul Înregistrări evoluție al structurii logice a PQDIF.  

 
 
 
 
 
Figura 2: Model de structură logică a PQDIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementele care trebuie asignate ca valori pentru fiecare canal (Inregistrare sursa date)  sunt date în 
Tabelul 4. 

Tabel 4: Elemente asignate pe canalele structurii logice a PQDIF 

Nivel Element Exemplu valoare 
0 tagRecDataSource neaplicabil 

1   tagChannelDfns neaplicabil 

2     tagOneChannelDfn neaplicabil 

3       tagPhaseID ID_faza 

3       tagQuantityTypeID ID_Tip marime_curba 

3       tagQuantityMeasuredID ID_Valoare marime_tensiune 

3       tagSeriesDfns neaplicabil 

4          tagOneSeriesDfn neaplicabil 

5          tagValueTypeID ID_Serie_Valoare_Tip_Timp 

5          tagQuantityUnitsID ID_Cantitate unitate_secunde 

5          tagQuantityCharacteristicID ID_Cantitate caracteristica_None 

5          tagStorageMethodID ID_Serie_Metoda_Valoare 

4       tagOneSeriesDfn neaplicabil 

5          tagValueTypeID ID_Serie_Valoare_Tip_Val 

5          tagQuantityUnitsID ID_Cantitate unitate_Volt 

5          tagQuantityCharacteristicID ID_Cantitate caracteristica_Instantanee 

5          tagStorageMethodID ID_Serie_Metoda_Valoare 

5          tagSeriesNominalQuantity 20000.00 (valoare tensiune de baza) 
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Categoriile de informații și modul lor de accesare, transmitere și prelucrare au impus o organizare a 
aplicației pe module care trebuie să gestioneze atât monitorizarea datelor, cât și configurarea 
instrumentelor pentru transferul datelor.  

 
 

SYMMPQI 

 
Modul Monitorizare 

date 

Monitorizare 
măsură/alarme 

Monitorizare CEE 

Modul Configurare instrumente 

Modul Translator PQDIF 

 
5.4. CONFIGURAREA UNUI MEDIU DE TESTARE REPLICĂ DE LABORATOR A REȚELEI DE DISTRIBUȚIE 

REALE MONITORIZATE PENTRU CONFIGURAREA ȘI TESTAREA PRELIMINARĂ A SYMMPQI 

În ETAPA I a fost creat un mediu de simulare a condițiilor și sistemelor de achiziție, transmitere la 
distanță, colectare și prelucrare a datelor CEE. Acest mediu este constituit ca o replică de laborator a 
unei secțiuni de rețea de distribuție MT/JT la care sunt racordate și surse regenerabile, pentru care 
monitorizarea parametrilor CEE este realizată cu echipamente fixe, cu transmitere de date la distanță 
și portabile, cu descărcarea datelor in-situ. Managementul și analiza datelor se realizează cu sistemul 
software PQView care poate gestiona până la 50 site-uri de măsură (variantă industrială la CEZ) .   

Configurația modelului de laborator permite reconstituirea condițiilor de achiziție, de transmitere a 
datelor, precum și a colectării, prelucrării și organizării mărimilor electrice și parametrilor calității 
energiei electrice cu ajutorul unui set de echipamente cu caracteristici identice sau similare cu cele 
din dotarea CEZ. Modelul astfel configurat va fi utilizat în etapa următoare pentru teste de laborator 
privind compatibilitatea și integrarea aplicație SYMMPQI. 

În această etapă, sunt realizate setările componentelor mediului de simulare și este testată 
funcționalitatea acestuia. 

Modelul a fost realizat în Laboratorul de Tehnici și Procese Inovative în domeniul Rețelelor Electrice 
Inteligente din cadrul INCESA - Universitatea din Craiova – Figura 3 și testat în vederea pregătirii 
pentru integrarea aplicației SYMMPQI în ETAPA II a proiectului. 

5.4.1. Structura și caracteristicile modelului 

Modelul de laborator INCESA include: 
1. SFV: unitate de producţie solaro-electrică de 3.5 kW cu componentele: 

 SFV1: 14 panouri fotovoltaice tip Conergy PJ 245P   

 SFV2: Invertor de reţea Sunny Boy 2500 HF 

 SFV3. Invertor de baterii SI 6.0H-11 

 SFV4. 16 x Baterii de acumulatori BSB din seria Solar 12V-250 Ah 

 SFV5. Unitate de control Sunny Island  

 SFV6. Unitate achiziție date invertoare Sunny Webbox 
2. SATD: sistem complex profesional de achiziție și de transmitere a datelor (conformitate cu 

Ordinul 74/2013 ANRE privind certificarea A3 pentru unitățile cu surse regenerabile) cu 
configurația realizată în laborator dată în Figura 4, având componentele [20-24]: 

 SATD1: Modulul de achiziţie FRONTDAQ 5-15 –AOIP  

 SATD2: Dispozitive de măsurare universale programabile SINEAX  DM5S şi DM5F  

 SATD3: Modulul Fastrack M1306B pentru transmisie celulară wireless GSM/GPRS  

 SATD4: Traductor pentru măsurarea frecvenţei SINEAX F534  

 SATD 5: Router TP-Link TL-MR3040 - conectare modem 3G USB sau cablu WAN 
Sistemul permite achiziţia datelor pe circuitul monitorizat şi transmiterea acestora la distanţă către o 
unitate centrală în cadrul căreia se realizează procesarea şi prelucrarea lor cu ajutorul unui soft 
specializat. Datele astfel prelucrate sunt transferate către un centru de management al energiei 
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(CME) echipat cu aplicaţia software de analiză şi management a datelor PQView capabilă să 
gestioneze un număr de până la 50 de site-uri, monitorizate cu echipamente compatibile. 

 

 

Figura 3: Mediu de simulare a condițiilor și sistemelor de achiziție, transmitere la distanță, colectare 
și prelucrare a datelor referitoare la calitatea energiei electrice – model laborator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Arhitectura sistemului de achiziţii de date şi monitorizare parametri electrici SATD 

 
3. AR: include 3 tipuri de echipamente, analizoare de rețea portabile clasă A: MAVOWATT (Gossen 

Metrawatt) 3x seria 30 și 1 x seria 240, 3x Fluke 435 (Fluke), 1 x CA 8335 (Chauvin Arnoux). 
Toate aceste tipuri de echipamente se regăsesc și în dotarea sistemelor de monitorizare ale 
CEZ. Tipurile MAVOWATT și Fluke generează formate compatibile cu sistemul PQView.  

4. PQV: Sistem software de management al bazei de date și analiză a calității energiei electrice 
PQView3.80. 

PQView integrează date de la echipamentele de monitorizare CEE, înregistratoare digitale de defect, 
relee electronice, contoare, și sisteme SCADA. PQView permite construirea unei baze de date unice 
de la mai multe modele de sisteme de achiziție a datelor, utilizând ca translator de date formatul 
PQDIF conform Tabel 3. 

Modul M1306B 

TP Link 

Alimentare Reţea 

PC/soft 

 

FRONTDAQ 

5-15 

F534 

DM5 

DM5 

DM5 

Sistem solaro-electric INCESA 

CA 8335 

Server BD  

(PQBD) 

PQView SYMMPQI 

Fluke 435 

MAVOWATT30 

MAVOWATT240 

SATD FRONTDAQ 
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PQView include două componente structurale: PQDM – componenta care gestionează conexiunea cu 
baza de date și PQDA – componenta care prelucrează datele. 

Tabelul 3: Compatibilitatea PQView cu echipamente/tipuri de date  

Tipuri fișiere Standarde Echipamente (producător) Opțiuni adaptare 

PQDIF Std. IEEE 1159.3-
2003 

Dranetz-BMI, Electrotek Concepts, 
EPRI, Power Monitors, PSL Power 
Standards Labs, Schneider 
Electric/Square D POWERLOGIC, 
System Manager Databases, 
SoftSwitching Technologies, Gossen 
Metrawatt 

Nu este cazul 

COMTRADE Std. IEEE C37.111-
1991/1999 

ABB, Ametek, Beckwith Electric, E-MAX 
Instruments, General Electric, Mehta 
Tech, Qualitrol/LEM Instruments BEN, 
Schweitzer Engineering Laboratories, 
Schneider Electric/Square D 
POWERLOGIC 

Power Xpert Meter 4000, 
Power Xpert Meter 6000, 
Power Xpert Meter 8000, 
Schneider Electric 
ION7550, and Schneider 
Electric ION 7650 meters 

 
5.4.2. Testarea modelului (Test 1 - 19.11-26.11.2016) 

Scop - Studiul a urmărit realizarea setărilor și testarea acestora pentru componentele modelului de 
laborator, precum și testarea aplicabilității acestuia în vederea dezvoltării soluției de integrare cu 
aplicația SYMMPQI a diferitelor tipuri de echipamente de monitorizare a CEE într-un sistem unic de 
monitorizare, analiză a CEE și management al bazei de date CEE deservit de aplicația software 
PQView. 

Instrument - modelul de laborator INCESA 

Rezultate  

 rapoarte de date privind evoluția parametrilor CEE generate de soft-urile specializate ale 
celor 5 echipamente/sisteme de măsurare – sistem de achiziție și transfer de date la distanță 
FRONDAQ AOIP-based; analizor MAVOWATT 30; analizor MAVOWATT 240; Fluke 435; CA 
4335.  

 bază de date parametri CEE gestionată cu PQView 

Etape 

 parametrizare componente sistem de achiziție și transfer de date la distanță FRONDAQ AOIP-based; 

 parametrizare analizoare; 

 setare comunicație sistem de achiziție și transfer de date la distanță FRONDAQ AOIP-based cu 
server PQView; 

 setare comunicație MAVOWATT 240 cu server PQView; 

 monitorizarea calității energiei electrice în nodul de racord al unității fotovoltaice la rețeaua de 
alimentare a clădirii prin măsurarea /analiza unui set de parametri în conformitate cu Codul RED;  

 descărcare date MAVOWATT 30 pe server PQView; 

 descărcare date Fluke 435 pe server PQView; 

 descărcare date CA 4335 pe unitate dedicată și prelucrare date și generare raport .xls cu software dedicat; 

 prelucrare date și generare raport .xls sistem de achiziție și transfer de date la distanță FRONDAQ 
AOIP-based, MAVOWATT 30/240, Fluke 435; 

 analiza formatelor de date. 

 

 

 

http://grouper.ieee.org/groups/1159/3/
http://grouper.ieee.org/groups/1159/3/
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Conținut rapoarte 
In urma monitorizării au fost generate rapoarte de evenimente, punându-se în evidenţă încadrarea 
parametrilor monitorizaţi în limitele admisisbile în intervalele reglementate de 95% din perioada de 
măsurare: 

 Analiza statistică a indicatorilor CEE; 

 Analiza per ansamblu a performanţelor reţelei de alimentare a laboratorului REI, referitoare la: 
tensiune – banda de variaţie; armonici de tensiune; nesimetria de tensiune; fluctuaţii de tensiune 
(flicker). 

Operații 

 Analiza valorilor valide ale indicatorilor şi eliminarea valorilor discrepante generate de 
evenimentele necontrolabile; 

 Prelucrarea datelor experimentale – variaţii şi evenimente în reţea, investigaţii centrate pe tensiune. 
Monitorizarea şi analiza indicatorilor de calitate în punctul de delimitare al unității fotovoltaice 
conform specificaţiilor din Codul RED, Standardul de performanţă al RED și Standardul de 
Performanță pentru serviciul de Distribuției a Energiei Electrice a fost efectuată cu sistemul de 
achiziție și monitorizare într-o sesiune de măsurare cu durata de 7 zile în anotimpul rece . 
Ţinând cont de caracterul aleatoriu al mărimilor ce definesc calitatea energiei electrice, datele 
obţinute în urma înregistrărilor au fost prelucrate astfel încât să ofere informaţii statistice relevante 
[10]. În acest sens, au fost utilizate ca referinţă informaţiile corespunzătoare unei probabilităţi 
cumulate de 95% de realizare a mărimii, pe un interval de o săptămână. Valoarea PC 95% a 
parametrului urmărit este comparată cu limita de compatibilitate prescrisă de normative. Prevederile 
SR EN160 reprezintă în acest sens cerințe minimale pentru calitatea curbei de tensiune, limitele 
admisibile fiind precizate în Tabelul 4.  

 
Tabelul 4: Calitatea curbei de tensiune conform prevederilor SR EN50160 [11] 

Fenomen la JT Limite admisible 
Limite pentru tensiunea contractuală  Valoarea medie efectivă pentru 10 min a tensiunii în 95% din 

perioada unei săptămâni nu trebuie să aibă o abatere mai 

mare de 10% din tensiunea nominală 
Flicker Indicatorul de flicker de lungă durată Plt  1 pentru 95% din 

săptămână 
Nesimetrie Kn Kn  2% pentru 95% din săptămână 
Factor de distorsiune a tensiunii VTDF VTDF  8% pentru 95% din săptămână 

Prelucrarea informaţiilor în interiorul echipamentelor de măsurare s-a făcut pe baza eşantioanelor 
semnalelor analizate, utilizând numai eşantioane valide.  
Evoluția parametrilor electrici ai sistemului fotovoltaic este descrisă complet in raportul generat de 
software-ul PQViewPRO. Acest raport include evoluțiile in timp, histogramele si tabelele cu informații 
statistice privind stările sistemului de producție. 
Informațiile conținute în raport sunt:  

1. Evoluțiile în timp ale mărimilor electrice U, I, P, Q, S, FP; 
2. Valorile parametrilor perturbațiilor electromagnetice de tip: nesimetrie de tensiune, 

distorsiune armonică, flicker; 
3. Conformitatea cu standardul SR EN50160; 
4. Vizualizare grafice evoluție în timp și histogramele parametrilor monitorizați, generate în 

raportul PQViewPro. 

Pentru configurarea centralizată, datele înregistrate de sistemul de achiziție de date sunt trimise la 
sistemul PQView. Acesta poate calcula starea rețelei pentru maxim 50 de site-uri de supraveghere, 
stochează în fișiere evenimentele care au rezultat din detecția anomaliilor în sistemul de putere 
monitorizat și poate genera rapoarte profesionale in formate Excel, Microsoft Access si HTML. 
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Informațiile obținute pot fi vizualizate atât în tabele, cât și în diagrame. Rapoartele pot fi trimise la un 
periferic, implementate în alte aplicații Windows sau accesate direct de pe Internet cu ajutorul unui 
browser Web.  
Ulterior achiziției, procesării și analizei informațiilor, datele și alarmele pot fi transmise prin Internet 
sau tehnologii wireless. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Evolutie valoare efectiva tensiune - V A, 
V B, V C (11/19/2016 - 11/26/2016 12:00:00) 

 

Figura 6: Histograma valoare efectivă tensiune - 
V A, V B, V C (11/19/2016 - 11/26/2016 12:00:00) 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Figura 7: Evoluţie factor de putere - PF A, PF B, PF 
C 11/19/2016 - 11/26/2016 12:00:00) 

Figura 7: Evoluţie puteri aparente - S A, S B, S C 
(11/19/2016 - 11/26/2016 12:00:00) 

Figura 8: Evoluţie factor de putere - PF A, PF B, PF 
C (11/19/2016 - 11/26/2016 12:00:00) 

Actualmente modelul este calibrat, testat și funcțional.  Suplimentar, se vor realiza (până la sfârșitul 
perioadei), teste pe model pentru diverse condiții meteo și variații de sarcină în rețea. 

5.5. REZULTATE ȘI DISEMINAREA ACESTORA 
Rezultatele obținute în cadrul acestei etape a proiectului au fost centralizate sub formă de rapoarte și 
diseminate ca și documente interne. 
S-au obținut următoarele rapoarte: 

1. Raport 1 – E1: Inventariere (faza inițială) a echipamentelor de monitorizare a energiei 
electrice din stațiile și posturile CEZ  
Raportul include tipurile și caracteristicile analizoarelor de rețea fixe racordate în rețeaua de 
m.t./j.t. a CEZ Distribuție, precum și tipurile de rapoarte generate de familiile de 
echipamente de monitorizare CEE. 

2. Raport 2 – E I: Analiza rezultatelor monitorizării CEE în stațiile CEZ D – teste preliminare 
Include rezultatele prelucrării statistice a datelor sesiunilor de măsurare preliminare în cele 5 
puncte din rețea selectate în  această fază pentru verificări și calibrări de echipamente și 
transmisie de date. 

3. Raport 3 – Configurarea și calibrarea componentelor mediului de testare replică de laborator 
Raportul prezintă etapele de configurare, setarea a componentelor și testare a ansamblului 
sistemului de achiziție și transmitere a datelor FRONTDAQ 5-15 AOIP-based. 

4. Programă curs de formare a personalului CEZ Distribuție - Monitorizarea calității energiei 
electrice.  
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5. Raport de întâlnire 1-  Activitate A.4.2.  Organizare de evenimente tematice și întâlniri 
formale cu reprezentanți CEZ D pe teme de politici de organizație și reglementări, identificare 
de proiecte noi de colaborare și programe naționale.  

6. Raport de vizită 1 - Activitate A.4.1.  Activități de schimb de experiență (locație UCv – 
INCESA). 

7. Raport de vizită 2 - Activitate A.4.1.  Activități de schimb de experiență (locație CEZ 
Distribuție). 
 
Indicatori de proces și rezultat 

Denumire indicator u.m./etapă 

 
Indicator de rezultat 

Documente interne 4 

Raport de vizită 2 

Raport de întâlnire 1 

Site proiect 1 
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