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Obiectivele tezei 
 Principalul obiectiv a acestei lucrări este evidențierea importantei utilizării sistemelor 

informatice, a rețelelor și modelelor de comunicație digitala și a standardelor ce descriu aceste 

structuri in  sistemele protecții, automatizări, control și monitorizare, existente in industria 

energetica, in stațiile de transformare și in centralele de producere a energiei electrice. 

 Proiectul studiază, compara și oferă alternative mai fiabile, mai eficiente economic, rapid 

de implementat, integrat și extins raportat la soluțiile clasice de protecții și automatizări descrise 

in acest moment in normativele de proiectare, construcție și exploatare pentru sistemele de 

producere, transmisie și distribuție a energiei electrice, aflate in circulație in acest moment in 

Romania.  

 Soluțiile si modelele propuse sunt bazate pe folosirea conceptelor si funcționalităților 

descrise de standardul IEC61850. In cadrul simulărilor vor fi folosite echipamente digitale 

inteligente (IED), sisteme de simulare digitale si echipamente de comunicație de ultima 

generație. 

 Totodată lucrarea își propune sa promoveze necesitatea utilizării in comun a cunoștințelor 

de informatica, sisteme și standarde de comunicație cu cele despre funcționarea rețelelor 

electrice, a stațiilor și centralelor electrice și a sistemelor de protecții și automatizări. 

 Tema abordată de proiect reprezintă un domeniu de cercetare bazat pe înțelegerea și 

utilizare in principal al standardului IEC-61850 si a celor mai importante capabilități ale sale. Ea 

are caracter multidisciplinar și se încadrează în politica energetică națională și internațională, 

prin transferul și implementarea celor mai recente tehnologii în ingineria energetică, având ca 

scop obținerea de soluții performante pentru sistemele de protecții, automatizări, comanda si 

monitorizare. 

 In cadrul proiectului sunt prezentate și studiate noi soluții de dezvoltare a unor sisteme 

de automatizare si implicațiile folosirii conceptelor si funcționalităților introduse in domeniul 

automatizărilor si protecțiilor din industria energetica de IEC-61850, de rețelele de comunicație 

locale din stațiile de transformare și între stațiile de transformare, de echipamentele digitale 

inteligente (IED) din aceasta categorie făcând parte releele numerice si automatele programabile. 
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Abrevieri 
ANRE  Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei 
AAR Anclanșare automata a rezervei
CC Centru de comanda
BC Baterie de condensatori
BS Bobina de stingere
CL Cupla longitudinala
BTN Bobina creare punct neutru
c.a.  Curent alterativ
c.c.  Curent continuu
CEE Centrala electrica eoliana
CHE Centrala hidroelectrica
CEF  Centrală electrică fotovoltaică (centrală fotoelectrică) 
CEED Centrala Electrica Eoliana Dispecerizabilă
DEN  Dispeceratul energetic național
DSP  Procesor numeric de semnal sau procesor de semnal digital (digital 

signal processor)
DMS Sistem de management a distribuției (Distribution management system)
DLC Dispecer Local Centrala
DASF Descărcarea automată a sarcinii la scăderea frecvenței 
DASU Descărcarea automată a sarcinii la scăderea tensiunii 
DRRI Declanșare rapida la refuz de întrerupător
EMS Sistem de management a energiei (Energy management system)
EM Element de măsura
FO Fibra optica
FV Fotovoltaic
GOOSE Mesaje orientate obiect pentru evenimentelor din stația de transformare 

(Generic Object Oriented Substation Events)
HMI Interfață om-mașină
IED Dispozitiv electronic inteligent (Intelligent electronic device) 
ÎT  Înaltă tensiune
LAN Rețea de comunicație locala (Local area network) 
L2TP Protocol de nivelul 2 pentru tuneluri (Layer 2 Tunneling Protocol)
GPS Sistem de Poziționare Globala
MT  Medie tensiune
MMS Specificație mesaje de fabrica (Manufacturing Message Specification)
MU Merging Unit (Unitate de fuzionare)
NTP Protocol pentru timp in rețele (Network Time Protocol ) 
OC  Releu maximal de curent
OCT Senzor optic de curent (Optical current transformer) 
OD  Operator de Distribuție sau Operatorul Sistemelor de Distribuție
OF  Releu de frecvență maximă
OFP  Protecție la supra frecvență
OSI Sistem deschis de interconectare (Open System Interconnection )
OV  Releu maximal de tensiune
Pi Putere instalată
PIF  Pus în funcțiune
PMB Punere la masa a barelor
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PRAM Protecții, relee, automatizări, măsura
P-V  Caracteristică putere-tensiune
RAR Reanclanșare automata rapida
RARM Reanclanșare automata rapida monofazată
RDE  Resurse distribuite de energie (distributed energy resources – DER)
RED  Rețea electrică de distribuție
RET  Rețea electrică de transport
RMS  Valoare efectivă/ eficace sau valoare medie pătratică (Root Mean 

Square) 
SCU Unitate centrala de stație (Substation Central Unit) 
SEE  Sistem electroenergetic sau instalație electroenergetică  
SEN  Sistemul electroenergetic național
SRE  Surse regenerabile de energie (Renewable Energy Sources – RES)
TC Transformator de curent
TNP Terminal numeric de protecție
TT Transformator de tensiune
TCP Protocol de transmisie si control (Transmission Control Protocol)
TRAFO Transformator
TSI Transformator de servicii interne
TSP Transformator de servicii proprii
UC  Releu minimal de curent
UF  Releu de frecvență minimă
UFP  Protecție la sub frecvență
UPS  Surse de alimentare neîntreruptibile (uninterruptible power supplies)
UV  Releu minimal de tensiune
UDP User Datagram Protocol
UDC Unitate dispecerizabilă comuna
VPP Centrala de producție virtuala (Virtual Power Plant) 
WAN Rețea de comunicație extinsa (Wide Area Network) 
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Simboluri cu caractere latine 
I   Curent   A(Amper) 

U  Tensiunea  V (Volt)  

R  Rezistență  Ω (Ohm) 

X  Reactanță  Ω (Ohm) 

Z  Impedanță  Ω (Ohm) 

P  Putere activa  W(Watt) 

Q  Putere reactiva VAr (Volt Amper reactiv) 

S  Putere aparenta VA (Volt Amper) 

f  frecvență  Hz (Hertz) 

t  timp   s (secunde)  

 

Lista tabelelor 
 

Tabelul 1 - Rezultate ale testelor efectuate cu privire la timpii de acționare 
Tabelul 2 - Avantaje și dezavantaje a soluțiilor propuse 
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Figura 27 - Evoluția în timp a tensiunilor pe barele de 0,4 kV ale postului de transformare din 
vecinătatea căruia s-a produs scurtcircuitul în rețeaua de MT, eliminat prin manevră de RARM 
Figura 28 – Secțiunea RARM (1) din programul implementat în PCM600 

  



     
 

10 
 

Capitolul 1.Stadiul actual al implementării sistemelor de protecții 
în instalațiile electroenergetice 

 

1.1.Prezentare generală 
Procesele complexe de producere, transformare, transport, distribuție și consum al 

energiei electrice care au loc în sistemele energetice sunt caracterizate de prezența unor 
particularități specifice, care le deosebesc de procesele desfășurate în instalațiile din alte ramuri 
ale industriei. Printre cele mai importante particularități se pot distinge următoarele: 
a) efectele scurtcircuitelor și, în general, influența proceselor tranzitorii pot fi resimțite pe mari 
porțiuni ale sistemelor energetice, în intervale foarte mici de timp; 
b) producerea și consumul energiei electrice se efectuează practic simultan, puterea produsă 
trebuie să urmărească în permanență variațiile puterii cerute de consumatori, pentru asigurarea 
stabilității si funcționarii optime a sistemului; 
c) buna funcționare a sistemelor energetice este legată direct de buna funcționare a industriei, a 
transportului electric, a telecomunicațiilor, a alimentarii populației și, în general, a societății 
umane actuale, orice întrerupere în alimentarea cu energie electrică determinând mari perturbări 
în funcționarea consumatorilor și conducând la pierderi economice și sociale grave. Astfel 
asigurarea continuității alimentării cu energie electrică și lichidarea cât mai rapidă a defectelor 
din sistemele energetice pentru restabilirea unui regim normal de funcționare al acestor sisteme 
au o importanță primordială; 
d) sistemele energetice ocupă spații foarte întinse, generatoarele, stațiile de transformare și 
consumatorii conectați prin linii în cadrul unui sistem aflându-se la distanțe de zeci sau sute de 
kilometri. 

Condiția principală pe care trebuie să o îndeplinească protecția rețelelor electrice este 
aceea de a limita la minimum efectele producerii unui defect pe o linie aeriană sau în cablu, 
asupra funcționarii restului rețelei. Această condiție reclamă, în primul rând, o mare selectivitate 
a protecției; totodată, ea reclamă rapiditatea acționării protecției, tocmai această calitate fiind 
aceea care limitează deteriorările. 

Producerea scurtcircuitelor (care reprezintă defectele pe care protecția rețelelor trebuie să 
le lichideze) este însoțită de variația importantă a două mărimi: creșterea curentului în partea de 
rețea care alimentează defectul și scăderea tensiunii în rețea. Pe sesizarea și prelucrarea acestor 
variații, în scopul determinării locului și caracterului defectului, se bazează, în general, 
funcționarea protecțiilor rețelelor electrice. Aceste două mărimi variază nu numai la capetele 
liniei defecte, ci, mai mult sau mai puțin, în întreaga rețea, de aceea  numai simpla sesizare a 
acestor variații nu este suficientă pentru a determina acționarea selectivă a protecțiilor. În scopul 
realizării selectivității, este necesară asocierea altor mărimi, de exemplu  sensul de circulație a 
puterii în timpul defectului, și prelucrarea tuturor acestora de către relee, pentru realizarea 
selectivității. 

Pe baza acestor mărimi sesizabile în regim de defect și a condițiilor menționate s-au 
dezvoltat, odată cu dezvoltarea rețelelor, diferitele tipuri de protecții ale acestora. Aceste funcții 
de protecție pot fi realizate individual de către relee electromagnetice dedicate sau pot fi cumulate 
în același terminal numeric de protecție (TNP). 

 

1.2.Protecția maximală de curent 

1.2.1. Protecția maximală temporizată, cu caracteristică independentă 

Protecția folosită în general în rețelele electrice radiale este cea maximală de curent. 
Aceasta acționează în cazul creșterii, peste o anumită valoare, a curentului pe linia protejată. Ea 
este folosită atât împotriva scurtcircuitelor (polifazate sau monofazate), cât și a suprasarcinilor. 
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1.2.2. Protecția maximală temporizată, cu caracteristică dependentă 

 Aceste protecții se realizează prin relee maximale de inducție sau relee numerice a căror 
acționare se produce cu o temporizare cu atât mai mică cu cât curentul este mai mare. 
 În releele numerice funcția este implementată în software-ul de funcționare al releului, 
curbele de acționare putând fi alese dintr-o bibliotecă de diagrame de acționare standardizate.  

1.2.3. Protecția maximală direcționată de curent 

 În cazul liniilor electrice cu alimentare din ambele capete, situație specifică rețelelor 
complex buclate, protecția maximală nu mai poate fi utilizată cu eficiență maximă, defectele 
apărute fiind izolate neselectiv. 
 Într-o asemenea rețea, pentru realizarea selectivității protecției este necesară 
introducerea unui nou criteriu, pe baza căruia să se producă declanșarea, în afara celui al 
curentului mărit. Această protecție acționează numai în cazul în care fluxul de putere circulă 
dinspre barele stației de transformare către linia protejată. 
 Protecțiile direcționale acționează în cazul când apare o modificare importantă a 
defazajului dintre curentul și tensiunea din circuitul protejat [3]. 

1.2.4. Protecția maximală de curent homopolar  

 Aceasta protecție este utilizată pentru identificarea și eliminarea defectelor monofazate 
(simple puneri la pământ sau scurtcircuite monofazate) în rețelele având neutrul legat direct la 
pământ sau tratat prin impedanță sau rezistență de valoare mică. Principial, această protecție este 
o protecție maximală de curent, însă care este alimentată de la înfășurările secundare legate în 
paralel ale transformatoarelor de curent ale celor trei faze ale liniei protejate, montaj care 
formează așa numitul filtru de secvența homopolară (filtru Holmgreen). 

1.2.5. Protecția maximală direcționată de curent homopolar 

 În cazul unui defect cu pământul, fiecare din liniile conectate la barele colectoare ale 
stației de transformare aduce propriul aport de curent capacitiv la curentul total de la locul 
producerii defectului. Curentul de defect care se întoarce către sursă este suma curenților care 
circulă prin capacitățile față de pământ a tuturor liniilor conectate la barele stației în momentul 
producerii nesimetriei transversale [2]. 
 Tensiunea homopolară poate fi obținută din triunghiul deschis al înfășurărilor secundare 
ale transformatoarelor de tensiune instalate pe barele stației de transformare [5]. 

1.2.6. Protecții cu relee sensibile la curenți homopolari de armonici superioare 

 Astfel, s-au realizat sisteme de protecție care sunt sensibile la curenți homopolari de 
armonice superioare și care selectează linia cu simplă punere la pământ prin comparația nivelului 
armonicelor superioare conținute în curenții homopolari ai tuturor liniilor din stație, nivelul cel 
mai ridicat corespunzând liniei cu defect[6].  

Aceste principii sunt utilizate și în terminalele numerice de protecție (TNP), un exemplu 
de astfel de echipament, utilizat pe scara destul de mare în Romania, este modelul EOR-D, produs 
de A-Eberle [8]. Releele de acest tip deservesc mai multe linii electrice simultan, fiind necesară 
compararea mărimilor electrice ale tuturor liniilor conectate la barele stației de trans-formare, 
pentru determinarea liniei cu defect.  

1.2.7. Protecția împotriva dublei puneri la pământ. Protecția maximală de curent de 
secvență inversă 

 O astfel de protecție o constituie protecția cu releu-filtru de curent de componentă 
simetrică inversă [7]. Varianta electromagnetică a acestei protecții este constituita dintr-un filtru 
de componentă inversă, la intrarea căruia se conectează curenții liniei protejate, iar la ieșirea 
căruia se regăsește, în cazul unor defecte, o mărime proporțională (tensiunea electromotoare si 
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curentul de acționare) cu, curentul de secvența inversă. Această mărime se aplică unui releu 
maximal de curent care acționează la depășirea valorii reglate. 

Această funcție se regăsește în terminalele numerice de protecție, realizată prin algoritmul 
implementat în software, componenta inversă fiind calculată funcție de curenții de fază conectați 
la releul digital. Este necesară setarea unui prag și a unui timp de acționare, terminalul numeric 
îndeplinind aceleași funcționalități ca și ansamblul electromagnetic descris mai sus. 

 
1.3. Protecția de distanță 
 Protecțiile de distanță se realizează cu relee de impedanță care acționează atunci când 
impedanța circuitului protejat se micșorează, devenind inferioară, ca valoare, în raport cu niște 
valori de prag prestabilite.   

Releele de distanță sunt protecțiile de bază utilizate pentru majoritatea liniilor electrice 
de 110 kV, 220 kV și 400 kV (înaltă tensiune - IT). Cel mai utilizat model de releu de distanță 
electromagnetic este releul RD110, de producție germană [3]. Acesta, împreuna cu alte relee de 
distanță din aceiași generație sunt relee de impedanță analogice și  au o diagramă de funcționare 
circulară, de tip MHO. 

Protecțiile de distanță actuale folosesc caracteristici de acționare poligonale, mai eficiente 
decât caracteristicile circulare (MHO). Caracteristicile poligonale permit reducerea erorilor la 
defectele cu pământul, datorate rezistentei pământului și a arcului electric, având disponibili o 
serie de parametri reglabili, ce pot corecta aceste erori si sunt utilizate in TNP. Un exemplu de 
caracteristică poligonală este acela redat în figura 1 [9]. 

Funcția de protecție de distanță implementată în terminalele numerice monitorizează 
continuu canalele de curent trifazat și cele trei canale de tensiune fază-pământ cu care este echipat 
releul digital. Pe baza acestor mărimi vectoriale, se calculează impedanța secvenței pozitive a 
liniei, de la punctul de măsurare până la locul de defect, care este apoi comparată cu zonele de 
protecție setate în terminalul numeric.  

 
Figura 1 – Caracteristica poligonală pentru protecția de distanță   
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1.4.Protecții diferențiale și comparative ale liniilor 

1.4.1. Considerații generale 

Lichidarea selectivă și rapidă a defectelor de pe liniile din rețelele complexe se poate 
obține nu numai prin protecția de distanță, ci și prin protecții diferențiale longitudinale, care 
compară sensurile curenților de la cele două capete ale zonei protejate. Această comparare 
necesită fie conductoare auxiliare de legătură între releele de la cele două capete ale liniei, fie 
realizarea unei legături între aceste relee prin intermediul curenților de înaltă frecvență sau a 
cablurilor de fibră optică.  

1.4.2. Protecții diferențiale longitudinale ale liniilor 

Protecțiile diferențiale acționează în cazul când apare o diferență între valorile curenților 
de la cele două capete ale zonei protejate  [3]. 
 Pentru linii electrice scurte (având lungimea de maximum 20 km) și tensiuni de lucru mai 
mari de 110 kV, caz rar întâlnit, se utilizează protecții electromagnetice în varianta cu circulația 
curenților sau cu echilibrarea tensiunilor [3].  

Pentru linii electrice mai lungi, se folosesc instalații de curenți de înaltă frecvență, 
obținându-se protecțiile prin curenți de înaltă frecvență, pentru aceasta este necesară instalarea 
unui echipament pentru separare, astfel obținându-se canalul de înaltă frecvență. 

1.4.3. Sisteme de teleprotecții și teledeclanșări 

 Aceste sisteme sunt realizate, în principal, având ca element central protecțiile de distanță, 
acestea transmițând, prin intermediul unor instalații specializate, semnale în capătul opus al liniei 
protejate. Releele de distanță asigură eliminarea cea mai rapidă a defectelor în prima lor zonă de 
acționare, zonă care acoperă aproximativ 80% din lungimea liniei supravegheate. Defectele din 
celelalte zone sunt eliminate cu temporizări mai mari, durata mai mare a defectelor putând 
produce perturbații grave în SEN. 

A. Interdeclanşare directă 
 Protecțiile de distanță instalate la capetele liniei protejate transmit comanda de declanșare 
ambelor întreruptoare. În acest fel, orice defect apărut pe linie este lichidat rapid, întrucât orice 
punct de defect de pe linie se găsește în zona rapidă a cel puțin unuia dintre cele două relee de 
distanță [10]. Aceasta este schema cea mai defavorabilă, putând apărea declanșări eronate 
datorate unor semnale parazite. 

B. Interdeclanşare indirectă 
Această variantă se deosebește de cea anterioară prin faptul că executarea comenzii de 

interdeclanşare are loc numai dacă a acționat elementul de pornire al protecției de la capătul care 
recepționează semnalul de la celălalt capăt, având, astfel, loc o verificare a faptului că a apărut 
un defect pe linie. 

C. Interdeclanşare cu prelungirea treptei rapide 
 Această variantă se deosebește de cele anterioare prin faptul că semnalul de 
interdeclanşare nu comandă declanșarea întreruptorului, ci determină comutări sau schimbări de 
reglaje în cazul terminalelor numerice în schema releului de distanță de la capătul opus al liniei. 
Ca urmare a acestor comutări, treapta rapidă a acestei protecții este prelungită, de la circa 80 % 
din lungimea liniei la circa 130 %, acoperind în întregime linia protejată și trecând și pe linia 
vecină (figura 2) [10]. 
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Figura 2 – Exemplu de schemă de interdeclanşare cu extinderea zonei 1 

D. Scheme de blocare a interdeclanșărilor 
 Pentru evitarea acționărilor neselective la defecte în afara zonei protejate, elementele 
direcționale ale protecțiilor de distanță emit semnale care validează sau nu prezența defectului în 
direcția corectă. Schemele de blocare folosesc logica inversă, mai precis, dacă defectul este în 
zona protejată nu este emis semnal de blocare, acesta fiind generat doar când defectul este extern 
zonei protejate [10]. 

E. Interdeclanşare cu semnal de autorizare 

 În această variantă constructivă, treapta I a celor două relee de distanță de la extremitățile 
liniei se extinde până la liniile vecine, selectivitatea fiind asigurată prin introducerea condiției ca 
pentru comanda declanșării fiecărui întrerupător să fie necesară acționarea ambelor relee [3]. 
 Dezavantajul principal al utilizării terminalelor numerice pentru realizarea protecțiilor 
comparative este lipsa interoperabilității, mai precis releele utilizate trebuie sa fie de la același 
producător și eventual același model (sau foarte asemănător) pentru a putea comunica între ele, 
cât și necesitatea unei linii de comunicație directe dedicate (fibra optică) [11][12][13].  

 
1.5.Protecții pentru autotransformatoare și transformatoare de putere 

1.5.1. Protecția de gaze 

 Principala protecție contra defectelor interne, cu care trebuie prevăzut orice transformator 
cu puterea mai mare decât 1000 kVA, precum și transformatoarele pentru serviciile interne ale 
centralelor și stațiilor cu puteri mai mari de 250 kVA, este protecția de gaze [3]. Această protecție 
poate fi aplicată numai transformatoarelor cu ulei și cu conservator, ea acționând numai în cazul 
defectelor din interiorul cuvei transformatorului.  

 

1.5.2. Protecția diferențială longitudinală 

 Prin calitatea ei principială, aceea de a fi auto-selectivă, protecția diferențială longitu-
dinală este utilizată pe scară largă pentru protecția transformatoarelor de putere. Principiul de 
funcționare al acesteia se bazează pe compararea valorilor și a sensurilor curenților de la intrarea 
și de la ieșirea fiecărei faze a elementului protejat [10]. Pentru realizarea protecției diferențiale 
longitudinale, transformatorul trebuie să aibă accesibile, din exterior, ambele capete ale fiecărei 
faze, iar acestea să fie echipate cu transformatoare de curent.  

In cazul terminale numerice de protecție și control, având disponibilă funcția de protecție 
diferențială pentru transformatoare de putere, necesitatea blocării funcționarii protecției la șocul 
de magnetizare, compensarea diferenței de fază între  înfășurări, compensarea diferenței 
curenților secundari ai transformatoarelor de măsură și compensarea curenților de dezechilibru 
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sunt realizate fără utilizarea unor echipamente suplimentare (transformatoare de egalizare, 
transformatoare de frânare) sau prin montaje speciale [14]. 

Acționarea protecției diferențiale în cazul terminalelor numerice se face după o 
caracteristică de funcționare ce descrie evoluția curentului diferențial raportată la curentul de 
frânare sau stabilizare, așa cum rezultă din reprezentarea grafică dată în Figura 3[17].  

 
Figura 3 – Exemplu de caracteristică de funcționare pentru protecția diferențială longitudinală 

 
1.6.Protecții de frecvență și tensiune 

1.6.1. Protecțiile de tensiune 

Protecțiile de tensiune sunt tot protecții simple, alimentate cu o singură mărime electrică. 
Protecțiile de tensiune se utilizează pentru protejarea unităților de baterii de condensatoare, 
transformatoare de putere și ca protecții generale de rezervă, pentru situațiile în care punerile la 
pământ pe liniile electrice nu sunt sesizate de protecțiile aferente liniilor respective [3]. 

A. Protecția la minimă tensiune 

Protecțiile minimale de tensiune sunt cele mai frecvent utilizate și acționează în cazul 
scăderii tensiunii, care are loc la apariția unui scurtcircuit. Releele minimale de tensiune 
acționează atunci când tensiunea din circuitul protejat scade sub valoarea stabilită pentru 
acționarea protecției, numită tensiune de pornire a protecției.  
 Funcția poate opera fie cu tensiunea de succesiune directă, fie cu tensiunile între faze și 
poate fi asociată și cu un criteriu de curent [16]. Sunt posibile conexiunile monofazate sau 
trifazate [18].  

B. Protecția maximală tensiune 

 Protecțiile maximale de tensiune, realizate cu relee maximale de tensiune, acționează la 
creșterea tensiunii circuitului protejat peste tensiunea de pornire a protecției.  

Funcțiile de minimă/maximă tensiune poate fi utilizată pentru determinarea fazei cu 
defect, în cazul unei simple puneri la pământ în rețelele de MT având neutrul izolat sau tratat cu 
bobină de stingere (pe faza cu defect tensiune scade aproape de zero, iar pe fazele sănătoase 
crește de √3 ori). Această informație poate fi folosită pentru automatizări locale, de tipul 
întrerupător șunt sau utilizarea automaticii de RAR monofazat în rețelele de MT. De asemenea, 
ele sunt folosite la punctele de racordare a centralelor din surse de energie regenerabilă, apărute 
masiv în ultimii ani în SEN [19]. 
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1.6.2. Protecțiile de frecvență  

A. Protecțiile de minimă/maximă frecvență 
 Protecția de minimă/maximă frecvență funcționează la depășirea limitelor de frecvență 
reglate. În mod normal, aceasta este utilizată pentru a iniția acțiuni de descărcare a sarcinii 
(protecția de minimă frecvență) sau a puterii generate (protecția de maximă frecvență), care reduc 
cererea sau puterea generată, pentru a restabili o stare de funcționare stabilă.  
 Funcțiile de protecție de minimă/maximă frecvență pot fi folosite și împotriva 
insularizării. Funcția de maximă frecvență este utilizată și în automatizări de restabilire a sarcinii, 
după acțiunile automate de descărcare a acesteia. 

B. Viteza de variație a frecvenței în timp – df/dt 
 Protecția de monitorizare a vitezei de modificare a frecvenței garantează, de obicei, o 
reacție mai rapidă la abaterile de frecvență decât funcțiile de minimă și maximă frecvență și 
permite o inițiere mai rapidă a automatizărilor de încărcare și descărcare, pentru a restabili, cât 
mai curând posibil, condițiile normale de funcționare a sistemului. Atunci când derivata frec-
venței este aplicată pentru eliminarea insularizării, permite deconectarea rapidă a generatoare-
lor rămase separate de restul rețelei, ceea ce crește rata de succes a secvențelor de RAR ulterioare 
[4].  
1.7.Protecții cu detecție de arc electric. Protecții pentru barele colectoare 

1.7.1. Protecții cu detecție de arc electric 

 Majoritatea defectelor în interiorul celulelor de medie tensiune sunt însoțite de apariția 
arcului electric, care produce deteriorări importante ale echipamentelor și care, în condițiile 
nerespectării normelor de electrosecuritate, poate periclita sănătatea sau chiar viața operatorilor.  
 Există două tipuri de realizare a protecțiilor de arc. Primul tip se bazează pe detectarea 
radiației luminoase rezultate în urma apariției arcului electric, iar al doilea tip se bazează pe 
vibrațiile și mișcarea clapetelor de la tubulatura de evacuare a gazelor, rezultate în urma prezen-
ței arcului electric [21][22]. 

1.7.2. Protecții pentru barele colectoare 

Carcasele celulelor de MT aflate în exploatare nu sunt perfect etanșeizate, neexistând, 
astfel, posibilitatea instalării protecțiilor optice sau mecanice de arc, în cadrul lucrărilor de 
retrofit. Soluția clasică este aceea a monitorizării curenților ce trec prin carcasa celulelor și, în 
cazul apariției unei circulații anormale de curent, este declanșat transformatorul de putere aflat 
în funcție (figura 4). 

 
Figura 4 – Protectie împotriva punerii la masă a barelor de medie tensiune (PMB) 
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1.8.Automatizări utilizate  în sistemele electroenergetice 
 Automatizările din sistemul energetic au rolul de a împiedica sau de a limita avariile din 
sistem. Deși au aceeași destinație ca și schemele de protecție, dacă acestea reacționează numai 
la avarii cu caracter local, automatizările permit atât sesizarea, cât și acționarea la incidente mai 
ample ca extindere. 

1.8.1. Reanclanșarea automată rapidă (RAR) 

Un dispozitiv RAR constă dintr-o instalație complexă care realizează reanclanșarea 
automată a unui întrerupător declanșat de protecția prin relee, după un timp de la această 
declanșare, timp care nu trebuie să depășească cu mult intervalul necesar pentru stingerea arcului 
electric de la locul producerii defectului [1]. 

O schema generala pentru o instalație de tip RAR este prezentata in figura 5. 

 
Figura 5 – Schema de principiu pentru automatizarea RAR 

1.8.2. Anclanșarea automată a rezervei (AAR) 

Automatizare AAR sau anclanșarea rapidă a rezervei, presupune reconectarea unei surse 
de alimentare de rezervă, în cazul în care sursa de alimentare de bază nu mai funcționează la 
parametrii necesari [3]. 

Cazul prezentat este acela al implementării automatizării AAR între două transformatoare 
de IT/MT din stațiile electrice de transformare. Utilizarea terminalelor numerice permite 
implementarea logicii de funcționare a AAR prin configurarea software a acestora, dar 
elementele necesare în realizarea acestor programe, care rulează la nivelul procesoarelor releelor 
digitale (poziții de echipamente de comutație, demaraje și funcționări de protecții), sunt preluate 
tot prin cablaje electrice, de la nivelul celulelor din stația electrică. 



     
 

18 
 

 
Figura 6 – Schema de principiu automatizare AAR  

1.8.3. Descărcarea automată a sarcinii la scăderea frecvenței (DASF) 

 Elementul de pornire al schemei electrice de automatizare DASF este releul de frecvență, 
reglat la o frecvență de revenire mai mică decât cea nominală. La creșterea consumului în sistem, 
frecvența scade și când aceasta devine mai mică decât frecvența de reglaj a releului de frecvență, 
pune în funcțiune blocul de prelucrare și decizie al instalației care, funcție de nivelul la care a 
ajuns frecvența, comandă elementele de execuție (relee intermediare) pentru deconectarea 
consumatorilor selectați a fi sacrificați [15].  

1.8.4. Descărcarea automata a sarcinii la scăderea tensiunii (DASU) 

Spre deosebire de scăderea frecvenței, care constituie un criteriu sigur al deficitului de 
putere activă din sistem, scăderea tensiunii din rețea poate fi provocată și de defecte cu caracter 
local, care sunt eliminate prin acționarea temporizată a protecțiilor și nu necesită sacrificarea 
consumatorilor. Schema DASU cuprinde trei relee minimale de tensiune și un releu special, 
capabil să sesizeze existența componentelor de tensiune inversă în rețea [3]. Acestea relee 
formează elementul de măsura (EM) , schema de principiu DASU fiind identica cu cea de DASF, 
diferit fiind acest element de măsura. 
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Capitolul 2. Utilizarea terminalelor numerice de protecție în 
instalațiile electroenergetice 
 

2.1.Principii de funcționare 
 Protecțiile prin relee reprezintă o categorie importantă de dispozitive automate. 
Principiile informaticii și ale telecomunicațiilor se pot aplica, cu succes, în acest domeniu, atât 
pentru analiza funcționării schemelor de protecție, cât și pentru sinteza acestor scheme în 
conformitate cu anumite condiții de funcționare optimă impuse. 
 Un releu numeric este, principial, un calculator care prelucrează în timp real fluxul de 
informații preluate din procesul supravegheat sau controlat, pe baza lor luând anumite decizii, 
preluând, astfel, funcțiile sistemelor de protecție. Pe lângă asigurarea funcțiile de protecție, IED 
au și capabilități de a stoca, afișa și trimite informațiile din proces către sisteme de comandă și 
control de la distanță, numite sisteme de teleconducere sau SCADA (Supervisory Control and 
Data Acquisition). 

Majoritatea IED au posibilitatea de rulare a unor programe software realizate de inginerii 
specializați în protecțiile din sistemele energetice, cu ajutorul unor platforme software dedicate, 
logica de funcționare a protecțiilor și anumite automatizări fiind implementate prin intermediul 
acestor programe.  

Terminale numerice includ mai multe funcții de protecție și automatizare în cadrul 
aceluiași echipament, limitările funcționalităților fiind date de configurația hardware, mai precis 
de interfețele cu procesul industrial (numărul de canale analogice, numărul de canale digitale, 
numărul de ieșiri de comanda, porturile de comunicație, interfețe grafice etc). În funcție de 
rezultatul prelucrării informațiilor primite, releele digitale, în conformitate cu programul introdus 
și prin compararea cu reglajelor funcțiilor de protecție disponibile în firmware, stabilesc dacă 
este necesară comanda declanșării întreruptoarelor instalației protejate și, în cazul când această 
decizie este luată, transmit comanda de declanșare.  
 
2.2. Protocoale de comunicație industriale. Sisteme SCADA 

2.2.1. Descriere generală 

 Un protocol de comunicație definește un set de reguli care trebuie utilizate pentru ca 
diferite entități sa “vorbească” și să se “înțeleagă” între ele. Rolul unui protocol de comunicație 
este de a asigura de faptul că informația ajunge la destinatar, la timp și fără erori, acestea fiind 
detectate și corectate uneori, după caz[26][27]. 

Protocoalele de comunicație industriale au evoluat, de la apariția lor, în sensul 
îmbunătățirii siguranței, a rapidității, al creșterea volumului și a complexității schimbului de 
informații dintre dispozitivele electronice[28][29]. Câteva exemple de domenii de activitate și 
de protocoale de comunicație folosite, sunt descrise în cele ce urmează: 

1. Automatizarea și controlul proceselor de producție: Modbus RTU/ASCII, Modbus TCP, 
Profibus, Profinet, SNMP, OPC; 

2. Industria automotive pentru comunicația între diverse dispozitive electronice aflate în 
componente autoturismelor: CAN; 

3. Domeniul contorizării energiei consumate prin sisteme de smart-metering: VDEC, 
DLMS, Modbus; 

4. Transportul și distribuția energiei electrice: 
 Automatizarea și telecontrolul centralelor, stațiilor electrice de transformare: 

Modbus, DNP3, IEC 60870-5-101/103/104, IEC-61850; 
 Schimbul de informații între centrele de dispecerat de nivel superior: ICCP TASE 

2, IEC-60870-5-104. 
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2.2.2. Protocolul Modbus 

 Unul din primele protocoale de comunicație apărute a fost publicat de compania 
Modicon, în anul 1979, și poartă denumirea de Modbus. La acel moment, pentru transportul 
informațiilor erau folosite linii de comunicație seriale, cu viteze de transfer reduse comparativ 
cu cele de astăzi[30].  
 Modbus este un protocol de tip Master/Slave și presupune prezența unui automat sau a 
unui calculator industrial având rolul de Master, aflat în comunicație directă cu echipamentele 
digitale care achiziționează datele din procesul industrial, acestea având rolul de Slave [31].  
 Este utilizat intens și în energetică, mai ales pentru monitorizarea unor procese non-
critice, în care nu apar evenimente pasagere și schimbări de stare rapide.   

2.2.3. Protocolul DNP3 

 În anul 1993, a fost lansat protocolul DNP3.0, destinat, în principal, pentru companiile 
de utilități cum sunt și cele de distribuție de apă sau de electricitate, devenind, ulterior, cel mai 
utilizat standard de comunicație [33]. 
 DNP3 definește conceptul de stație exterioară (Outstation), reprezentată de un calculator 
instalat în teren, de exemplu într-o stație sau post de transformare, care achiziționează datele și 
interferează direct cu procesul industrial. Aceasta este similară cu dispozitivele de tip Slave 
definite în arhitectura Modbus, fiind considerate și sursele de date ale sistemului centralizat. În 
cazul DNP3, echipamentele destinație a datelor sau centrul de comandă se considera a fi un 
calculator situat în centrul de comanda al sistemului [34]. 

2.2.4. Protocolul IEC-60870-5-101/103 

 În anul 1995, a apărut primul protocol de comunicație din această categorie și anume 
IEC-60870-5-101 (IEC-101 sau T101). Au urmat IEC-60870-5-102 (ca o extensie a 101) și IEC-
60870-5-103 (dedicat pentru funcții de protecție și automatizare). Aceste protocoale folosesc 
medii de transmise cu viteze reduse, specifice acelor ani (V24/V27 rata de transfer nominala de 
9600 biți/sec) [33][41].  
 IEC 60870-5-101 este cunoscut pentru flexibilitate stratului său de legătură și pentru 
stratul său de aplicație simplu structurat. S-a pus accentul pe optimizarea performanței trans-
misiei de date, astfel încât unele informații necesare pentru decodificarea datelor nu sunt 
transmise în cadrul telegramei. Pentru ca decodarea datelor să funcționeze, setările parametri-
lor, precum lungimea obiectului informației, lungimea adresei stației etc., trebuie să fie setate 
corect de către inginerii integratori [38][40].  

2.2.5. Utilizarea rețelelor TCP/IP pentru transportul IEC60870-5-101. IEC-60870-5-104 

 Extinderea tot mai mare și utilizarea rețelelor locale și WAN tip TCP/IP oferă o 
infrastructură de comunicație atractivă pentru sistemele SCADA, datorită economiilor care pot 
fi realizate, prin renunțarea la instalarea unei infrastructuri de comunicație dedicate. Utilizarea 
rețelelor TCP/IP permite optimizarea fundamentală a traficului de date, datorită vitezei, 
siguranței și fiabilității acestora. În anul 2000, extinderea utilizării modelului TCP/IP a permis 
apariția protocolului IEC-69870-5-104 (IEC-104), care utilizează mecanismele TCP/IP pentru 
trimiterea informațiilor și este foarte asemănător, la nivelul stratului de Aplicație, cu IEC-101 
[33][39]. 
 Avantajele TCP/IP au determinat modificarea protocoalelor industriale existente, pentru 
a le face compatibile cu structura standard al acestuia pentru transportul mesajelor de protocol. 
În industria utilităților de energie electrică, rezultatul implementării TCP/IP a fost apariția, în 
anul 2000, a unui nou protocol IEC-60870-5-104 sau T104. 
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2.2.6. Standardul IEC61850 

 IEC-61850 este un standard internațional dezvoltat pentru integrarea echipamentelor 
inteligente de achiziție și transmitere de date existente în stațiile electrice de transformare. De la 
apariția lui, în anul 2002, standardul este utilizat pentru automatizarea multor stații de 
transformare din toată lumea devenind, rapid, cel mai important standard de comunicație pentru 
automatizări la nivelul stațiilor electrice de transformare [47].  
 Standardul descrie, într-un limbaj intuitiv, universal standardizat, entitățile componente 
ale sistemelor energetice, referindu-ne, aici, la funcții de protecție și automatizare, la echipa-
mente de comutație, precum și la elemente din sistemele de producere a energiei electrice din 
surse regenerabile, așa cum sunt instalațiile hidroenergetice și cele eoliene [47][48][49]. 
 IEC-61850 include mai multe protocoale de comunicație Ethernet (TCP/IP, MMS, 
ACSI), împreuna cu o standardizare a obiectelor și modelelor de date folosite [49].  
 Arhitectura generală a standardului permite ca datele din proces să fie distribuite în noduri 
logice, între mai multe echipamente fizice. Acest tip de organizare a datelor a permis dezvoltarea 
unui mecanism de interconectare a acestor noduri distribuite, denumit, în standard, mesajele 
GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event). Mesajele GOOSE reprezintă sistemul, din 
cadrul acestui standard, care permite schimbul direct de date între relee, realizându-se, astfel, 
sisteme distribuite de protecții și automatizări prin înlocuirea metodelor convenționale de 
utilizare a intrărilor și ieșirilor digitale și a legăturilor realizate prin intermediul conductoarelor 
electrice clasice [48].  

2.2.6.1.Concepte și utilizarea IEC-61850 în realizarea sistemelor de protecție și 
automatizare 

 Structura de date virtuala a unui IED poate fi împărțita in mai multe dispozitive logice, 
împărțite funcție de utilitatea informațiilor conținute : control, măsura, protecții. Nu exista o 
standardizarea a dispozitivelor logice, denumirea si conținutul lor fiind la libera alegere a 
producătorilor e echipamente. 
 Dispozitivele logice sunt, la rândul lor, alcătuite din noduri logice. Acestea reprezintă un 
grup de date și servicii sau metode asociate acestora, descriind, la nivel logic, funcții și elemente 
din procesele aferente sistemelor energetice. Există o mare varietate de noduri logice, de exemplu 
noduri logice ce descriu funcții de protecție, și a căror denumire începe cu litera P,  noduri logice 
ce reprezintă echipamente de comutație (X),  noduri  logice pentru funcții de măsură (M), 
intrări/ieșiri generice (G) etc [51].  
 Nodurile logice conțin elemente informaționale  reprezentând datele ce descriu modelul 
respectiv. Fiecare astfel de element are un denumire unică, descrisă în standard. De exemplu, 
nodul logic întrerupător XCBR conține mai multe tipuri de elemente: Pos care reprezintă poziția 
întrerupătorului,  Loc reprezentând posibilitatea de control local sau de la distanță a 
echipamentului etc.  
 Pentru a exemplifica structura logică arborescentă a unui terminal numeric, în figura 7 
este redată grafic o descriere a modelului informațional al unui întrerupător, conform 
standardului IEC-61850 [49]. Întrerupătorul este modelat si virtualizat de standardul IEC-61850 
prin câteva clase de obiecte dedicate XCBR sau CSWI, care conțin diverse informațiile despre 
starea de funcționare, poziția, timpul ultimei schimbări de stare, calitatea informațiile transmise 
etc[51].  
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Figura 7 - Concept de descriere a echipamentelor din stațiile electrice conform IEC-61850 

2.2.6.2. Mesaje GOOSE – concept și utilizare 

 Dezvoltarea industrială și a tehnologiei informației a permis realizarea conducerii 
operative de la distanță a sistemelor de distribuție și transport a energiei electrice, prin imple-
mentarea sistemelor SCADA EMS/DMS . 
 Utilizarea mesajelor GOOSE, mecanism specific IEC-61850, permite realizarea unor 
sisteme de automatizare locală fără utilizarea unor echipamente suplimentare dedicate[50]. 
Tehno-logia GOOSE este bazată pe modelul Publisher/Subscriber, putând fi asimilată cu 
sistemul broadcast de transmitere a datelor (Figura 8) [49]. 

Fiecare Publisher transmite pe magistrala de date a stației informațiile necesare, într-o 
anumită, ordine, sub forma unui set de date, fără a specifica o destinație anume. Fiecare 
subscriber recepționează toate seturile de date de pe magistrala de date a stație și, funcție de 
configurația realizată de inginerul de sistem, folosește, în logica de automatizare, doar anumite 
informații din seturile de date existente. Important de precizat este faptul că un IED poate avea 
și rol de publisher și de subscriber, în același timp, transmițând și recepționând astfel mesaje 
GOOSE. În exemplul din Figura 8, IED1, IED2 (Publisher) trimit, fiecare, pe magistrala de 
comunicație a stației (LAN) câte un set de date conținând diverse informații de stare achizițio-
nate de cele două dispozitive inteligente. Aceste date sunt recepționate de toate IED având rol de 
Subscriber, acestea decizând, pe baza configurației realizate de inginerii automatiști, care dintre 
informațiile citite vor fi utilizate în logicile locale. 
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Figura 8 – Modelul Publisher/Subscriber al mesajelor GOOSE  
 Pentru realizarea sistemelor SCADA locale,  în stațiile electrice de transformare au fost 
instalate, în diferite etape, IED implementând standardul de comunicație IEC-61850. Un model 
de arhitectură pentru un sistem SCADA local, dintr-o stație de transformare, este prezentat în 
Figura 9 [46].  

 
Figura 9 – Arhitectură sisteme de protecții, comandă, control și automatizare dintr-o stație de transformare în care 
se implementează automatizarea AAR folosind GOOSE  

2.2.7. Sisteme SCADA de comandă și control 

Pentru realizarea sistemelor SCADA locale,  în stațiile electrice de transformare au fost 
instalate, în diferite etape, IED si TNP implementând diverse standarde de comunicație. Sistemul 
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local SCADA utilizează, la rândul lui, un protocol de comunicație standard pentru comunicația 
cu dispeceratul, prin intermediul căruia se realizează conducerea operativă de la distanță. 

Câteva din cele mai utilizate standarde de comunicație în sistemele de teleconducere a 
stațiilor și centralelor electrice sunt: DNP3.0, Modbus, IEC61850, IEC60870-5-101/103/104 
[31][33][37][42]. Singurul protocol din cele prezentate, utilizat doar pentru comunicația cu IED, 
este IEC61850, celelalte putând fi utilizate și pentru comunicația dintre sistemele locale și 
dispecerate [53]. 

Un sistem local SCADA are următoarea componență (Figura 9) [54]: 
 Unitate centrală la nivel de stație de transformare SCU (Substation Central Unit), cu rol de 

asigurare a comunicației cu TNP si IED si legătură cu centrul de comanda; 
 Sistem GPS pentru sincronizarea de timp a IED si TNP prin protocol NTP [55]; 
 IED-uri distribuite la nivelul celulelor de IT și MT; 
 Echipamente active de rețea - switch-uri Ethernet si fibra optica. Rețeaua LAN poate fi 

realizată în topologie radială sau inelară, iar mediul fizic de transmitere a datelor poate fi 
fibră optică sau cabluri ethernet din cupru. 

2.2.8. Concluzii 

 Atât IEC 60870-5-101, cât și DNP3 sunt protocoale deschise care au fost proiectate 
special pentru aplicațiile de telecontrol. Au fost dezvoltate pentru a satisface nevoile comune, au 
un punct de origine comun și au apărut într-o perioadă similară de timp. Ambele au fost 
dezvoltate pentru a satisface nevoile industriei de utilități de electricitate, deși DNP3 are mai 
multe tipuri de date pentru utilizarea generală în sisteme SCADA din diverse industrii. 
 Compararea caracteristicilor fiecăruia a arătat că fiecare are diferențe care se pot traduce 
în beneficii în unele situații și dezavantaje în altele. IEC-60870 pare să fie un protocol mai 
simplu, dar acest lucru nu se va traduce, neapărat, într-o implementare mai simplă. 
 Pentru ambele protocoale există organisme internaționale de certificare (KEMA, 
DNVGL, TUV etc), a implementării corecte, pe baza cărora se poate verifica, rapid, interope-
rabilitatea între echipamentele aparținând unor producători diferiți. 
 Alegerea dintre IEC 60870-5-101/104 sau DNP3 pentru o companie de distribuție sau 
transport a energiei electrice depinde mulți factori. În termeni funcționali, ambele obțin rezul-
tate similare. Pentru dezvoltatorul de produse, în mod clar, protocolul acceptat va depinde de 
nevoile clienților. IEC este utilizat mai mult în Europa și Africa, iar DNP3 în America și 
Australia, în Asia fiind utilizate ambele protocoale, în proporții aproximativ egale. 
 Nici unul dintre cele două protocoale nu reglementează mecanisme de interconectarea și 
de „identificare” automată a parametrilor de comunicație, a adreselor și a structurii logice interne 
a echipamentelor, la conectarea în rețea necesitând suportul și implicarea producătorilor și 
integratorilor de echipamente, operațiunile de interconectare fiind costisitoare, ca timp și resurse. 
Evoluția rapidă a tehnologiei și extinderea rapidă a rețelelor electrice a căror monitori-zare 
permanentă devine obligatorie necesită conectarea rapidă și simplă a dispozitivelor inteligente 
aplicând conceptul din industria software - plug-and-play (conectează și utilizează). Proiectul 
inițiat sub denumirea de Utilities Communication Architecture (UCA), al cărui rezultat este 
standardul UCA, ulterior standardului IEC61850, reușește, parțial, obținerea inter-operabilității 
și implementarea modelului plug-and-play pentru IED, la scară mare. 
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Capitolul 3. Alternative utilizând IEC-61850 la soluțiile clasice de 
sisteme de protecție și automatizări 
 

3.1. Descrierea soluțiilor clasice abordate 

3.1.1. Anclanșarea automată a rezervei 

Schema de principiu unui astfel de ansamblu este prezentata în Figura 6 [24]. 

3.1.2. Protecția împotriva defectelor din zona barelor colectoare sau a compartimentelor 
celulelor de MT 

 Altă tema analizată în cadrul lucrării este aceea a protecției distribuite împotriva 
defectelor din zona barelor colectoare sau a compartimentelor celulelor de MT. Carcasele 
celulelor de MT aflate în exploatare nu sunt perfect etanșeizate, neexistând, astfel, posibilitatea 
instalării protecțiilor optice sau mecanice de arc, în cadrul lucrărilor de retrofit.  
 Soluția clasică este aceea a monitorizării curenților care trec prin carcasa celulelor și, în 
cazul apariției unei circulații anormale de curent, este declanșat transformatorul de putere aflat 
în funcție. Schema de principiu a acestei protecții este dată în Capitolul 1, figura 4. Aceasta 
variantă presupune pozarea unei cantități însemnate de cabluri electrice, montarea unor relee de 
protecție și a unor transformatoare de curent dedicate pentru această protecție. Masa metalică a 
celulelor trebuie izolată față de pământ, nefiind permisă existența nici unei legături galvanice cu 
pardoseala de beton sau cu alte căi de circulație a curentului. 

3.1.3.  Protecția comparativă centralizată a liniilor de MT în rețele electrice cu neutrul 
tratat prin bobină Peterson 

 La o punere la pământ apar, pe lângă curenții capacitivi cu frecvența de 50 Hz, 
curenți capacitivi specifici armonicelor impare, de ordinul 3, 5 și 7, și care au valori relativ 
mari. Aceste armonice superioare sunt datorate, în special, transformatoarelor din rețea, care, 
funcționând cu saturație magnetică a miezului, au curenți de magnetizare nesinusoidali, cu 
conținut mare de armonice impare.  
 Deoarece impedanțele capacităților fazelor sănătoase, prin care circulă curenții capa-
citivi, scad cu creșterea frecvenței, la o punere la pământ cresc amplitudinile armonicelor de 
curent. 
 Curenții capacitivi ai tuturor linilor se adună în locul punerii la pământ și circulă 
însumați pe linia cu defect, deci nivelul curenților de armonice superioare pe această linie 
va fi mai mare decât nivelul respectiv pe liniile sănătoase.. Tocmai acesta este criteriul după 
care funcționează releele pentru determinarea comparativă a liniei cu simplă punere la pământ. 
 Principiul clasic de detectare a liniei cu simplă punere la pământ prin metoda centrali-
zată de comparare a nivelului armonicei  a 5-a pe fiecare linie și selectarea liniei cu defect ca 
fiind cea cu cel mai mare nivel al acestei armonice prezintă o serie de dezavantaje [1][3][8]: 
 valoarea mică a diferenței dintre nivelul armonicei de ordin 5 de pe linia cu defect și de 

pe una dintre liniile sănătoase, valoare care poate fi chiar sub nivelul de eroare; 
 existența unor consumatori caracterizați printr-un regim deformant, ce afectează inclu-

siv armonica a 5-a, fapt care conduce la creșterea nivelului acesteia peste pragul de 
acționare al protecției, chiar în condițiile în care nu s-a produs în rețea o simplă punere la 
pământ, și, în final, poate conduce la declanșări neselective. 

3.1.4. Teleprotecții și teledeclanșări 

 Un alt subiect analizat este acele al instalațiilor clasice de teleprotecții și teledeclanșare, 
care presupun costuri semnificative de achiziționare și necesită suport de comunicație dedicat, 
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atât la nivel logic, cât și fizic. Aceste sisteme sunt realizate, în principal, având ca element central 
protecțiile de distanță, acestea transmițând, prin intermediul unor instalații specializate, semnale 
în capătul opus al liniei protejate, așa cum rezultă din Figura 10 [56]. 

 
Figura 10 – Schema de teleprotecție utilizând instalații și linii de comunicație dedicate 

 În cazul apariției unui defect pe linia de înaltă tensiune (IT), pe o porțiune de linie 
considerată ca fiind în zona I de protecția de distanță din stația A și în zona II de protecția de 
distanță din stația B, protecția din stația A va declanșa întrerupătorul liniei instantaneu, protecția 
de distanța din stația B va declanșa întrerupătorul liniei cu temporizarea aferentă zonei II de 
acționare a protecției (în practică, de aproximativ 50 ms). Această temporizarea face ca defectul 
de pe linie să fie alimentat, în această perioadă, din stația B, existând posibilitatea producerii 
unor defecțiuni majore, în principal la nivelul echipamentului din celula liniei de IT. Utilizarea 
instalațiilor de teledeclanșare permite deconectarea mai rapidă decât temporizarea zonei II a 
întrerupătorului din stația B, defectul fiind, astfel, eliminat într-un timp mai scurt   

3.2. Alternative și soluții noi propuse utilizând capabilitățile protocoalelor de 
comunicație (IEC61850, GOOSE) 

Soluțiile propuse presupun existența unor protecții digitale sau IED, la nivelul celulelor 
de medie și înalta tensiune dintr-o stație electrica de transformare, având ca standard de comuni-
cație implementat standardul IEC-61850. Prin configurarea terminalelor numerice și prin acti-
varea mecanismului mesajelor GOOSE, se realizează schimbul direct de informații între releele 
numerice, acestea fiind transmise pe magistrala de comunicație a stației. 

3.2.1. Automatizarea AAR realizată prin schimbul de mesaje GOOSE  

 Cazul automatizării AAR presupune preluare și transmiterea ca mesaje GOOSE a 
informațiilor din celulele implicate în schema de automatizare - celulele de MT și de IT ale 
transformatoarelor, celulele de MT de măsură, servicii interne, cuplă longitudinală, baterie de 
condensatoare și a unor linii pe care sunt conectați producători de energie. Semnalele utilizate în 
realizarea unei automatizări AAR între două transformatoare sunt demarajele și funcționările de 
protecții, pozițiile echipamentelor de comutație, starea unor micro-întrerupătoare automate din 
zona de circuite secundare a celulelor, prezența tensiunii pe barele de MT etc. Schema AAR 
realizata in baza metodei este data in Figura 11. 
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Figura 11 – Schema de AAR realizat prin schimb de mesaje GOOSE 
La nivelul celulelor de 110kV de Transformator sunt montate dispozitive IED, care au 

rol de preluare si transmitere a semnalizărilor preluate din sistemul clasic de automatizări si 
protecții electromagnetice existent in stația de transformare la nivelul acestor celule. Cu ajutorul 
interfeței grafice a acestor IED se pot controla echipamentele de comutație si vizualiza 
semnalizările existente la nivelul acestor celule. Celulele de MT de transformator, baterie de 
condensatoare si servicii TSI sunt echipate cu TNP prin care se realizează tot sistemul de 
automatizări, protecții si comanda/control local al acestora. 

Toate IED si TNP au disponibil ca protocol de comunicație IEC-61850, cu 
funcționalitatea de transmitere a mesajelor GOOSE, fiind integrare in sistemul local SCADA, 
infrastructura de comunicație locala fiind realizata prin intermediul cablurilor de fibra optica si 
a switch-urilor Ethernet. 

Automatizarea AAR este realizata in unul din IED aflate la nivelul celulelor de 110 kV, 
prin preluarea si transmiterea semnalelor GOOSE de la TNP de pe celulele enumerate anterior 
si evidențiate in Figura 11. Testele funcționale se efectuează în același mod ca și în cazul clasic, 
cu simularea directă a situațiilor ce produc funcționarea sau blocarea automatizării AAR. 

3.2.2. Protecția împotriva defectelor din zona barelor colectare sau a compartimentelor 
de cabluri (PMB) realizată prin schimbul de mesaje GOOSE 

 Mesajele GOOSE permit implementarea sistemului distribuit de protecție împotriva 
defectelor din zona barelor colectare sau a compartimentele de cabluri, fără cablaje și fără echipa-
mente suplimentare. Fiecare terminal numeric de protecție este configurat să transmită demara-
jele de la funcțiile protecție maximală de curent și protecție homopolară de curent, pe magistrala 
de comunicație a stației, ca mesaj GOOSE. 
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 În cazul în care apare un demaraj a funcției de protecție maximală de curent la releele 
numerice instalate în celula de înalta tensiune aparținând transformatorului de putere aflat în 
funcție, iar la protecțiile digitale instalate în celulele de medie tensiune nu apar demaraje ale 
protecțiilor de curent, se poate considera că scurtcircuitul s-a produs în compartimentele celulei 
și, ca efect, este trimis un impuls de declanșare către celulele de MT și IT ale transformatorului 
aflat în funcție, conform succesiunii de evenimente înregistrate de terminalul numeric în care 
este realizată logica de funcționare, succesiune redată în Figura 12. 
 Daca pe una din liniile de MT racordate la barele stației apare un defect, protecțiile de 
curent de pe această linie vor demara și vor bloca acționarea protecției maximale de curent rapide 
(denumita protecția PMB) de pe celula de MT a transformatorului, așa cum rezultă din succesi-
unea de evenimente reprezentată grafic în Figura 13. 

 
Figura 12 - Succesiune de evenimente înregistrate în IED la funcționarea protecției PMB 

  
Figura 13 - Succesiune de evenimente înregistrate de IED la blocarea protecției PMB 
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3.2.3. Protecții comparative pentru rețelele de MT cu neutrul tratat prin bobină de 
stingere realizate prin schimbul de mesaje GOOSE 
 Utilizând comunicarea între terminale numerice prin mesajele GOOSE, pot fi imple-
mentate sisteme comparative de protecții utilizate pentru determinarea liniilor cu simplă punere 
la pământ din rețelele de medie tensiune funcționând cu neutrul tratat prin bobină de stingere .  
 Protecție tip DeSIR  este o funcție de protecție pentru linii electrice de medie tensiune cu 
neutrul tratat prin bobina, caracterizat printr-o selectivitate superioară sistemului bazat pe protec-
ția homopolara de curent direcționată [57]. Protecția DeSIR se bazează pe un criteriu global, 
decizia de declanșare a liniei cu simplă punere la pământ fiind luată pe baza analizei tuturor 
curenților homopolari de linie, în corelație și cu tensiunea homopolară.  
 Având în vedere ca într-o stație de transformare echipată cu terminale numerice există 
posibilitatea de a măsura, permanent și simultan, curenții homopolari ai liniilor, în modul și fază, 
este îndeplinită prima condiție a implementării metodei DeSIR. Aceste măsurători pot fi 
transmise, prin mesajele GOOSE, către un TNP, dintre cele existente, pentru implementarea 
protecției centralizate DeSIR. În acest TNP, care dispune de funcții matematice avansate la 
nivelul firmware-ului, se realizează următorul algoritm, descris în concordanță cu schema și cu 
diagrama fazorială date în Figura 14 [57]:  
 se face suma fazorială a curenților homopolari, obținându-se: 𝐼 ∑ 𝐼  ; 
 se face proiecția fazorilor curenților homopolari pe linia perpendiculara pe fazorul ISUM; 
 linia electrică cu simpla punere la pământ se considera ca fiind aceea al cărui curent 

homopolar proiectat (IH_PR) pe fazorul ISUM are sens opus celorlalți; 
 după identificarea liniei cu defect, se trimite, printr-un mesaj GOOSE recepționat de 

terminalul numeric a celulei liniei, o comandă de deconectare a întrerupătorului. 

3.2.4. Soluție de implementare a schemelor de interdeclanşare a protecțiilor de distanță  

Toate schemele de interdeclanşare pot fi implementate utilizând mesajele GOOSE, aces-
tea fiind trimise de TNP instalate în stațiile de transformare de la capetele liniei supravegheate. 
Utilizarea acestui mecanism nu necesită o legătură de  comunicație dedicată și se realizează prin 
configurarea terminalelor numerice și a echipamentelor de comunicație din ambele capete a liniei 
protejate, conform reprezentării schematice date în Figura 15 [56]. 

Unii parametri specifici tipului de terminal numeric utilizat este necesar să fie calculați 
funcție de informațiile generale despre linia protejată și referitoare la caracteristicile releelor de 
protecție de distanță utilizate [9][11][58]. Este necesar ca în urma setărilor realizate să se obțină 
aceiași caracteristică de acționare pentru ambele releele digitale. Cazul studiat presupune 
utilizarea unei caracteristici poligonale (Figura 16) de acționare a protecției de distanță. 
Temporizările de funcționare a protecției de distanță, pentru ambele relee, sunt nule pentru 
defectele din treapta I și de 0,5 s pentru defectele din treaptă II [59]. 

Acționarea în treapta I a protecției de distanță va produce transmiterea unui mesaj 
GOOSE pe magistrala de date locală a stației de care aparține switch-ul. Router-ul va fi 
configurat pentru a permite tranziția mesajelor GOOSE de la o stație către cealaltă. Mesajele 
GOOSE folosesc nivelul 2 a stivei OSI, iar router-ul este un echipament de comunicație care 
utilizează nivelul 3 OSI pentru tranzitarea informațiilor [60]. Transmiterea mesajelor de nivel 2 
OSI printr-un echipament ce utilizează nivelul 3 necesită configurarea specială a router-lor( 
crearea unui bridge virtual), prin intermediul căruia pot fi tranzitate mesaje de nivel 2 OSI [61].  

Mesajul GOOSE produs de funcționarea unei protecții de distanță în treaptă I este 
recepționat de terminalul numeric a cărui funcție de protecție de impedanță procesează defectul 
și îl încadrează ca fiind în treaptă II. Se creează, în ambele relee, o logică locală de funcționare, 
la execuția căreia, dacă există un demaraj al treptei a II-a a protecției de distanță și se primește 
un mesaj GOOSE care atestă funcționare protecției de distanță în treapta I în celălalt capăt al 
liniei, se generează, instantaneu, un semnal de declanșare, fără a se mai aștepta expirarea timpului 
de acționare a treptei a II-a [56]. 
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Figura 14  - Diagrama de implementare a algoritmului DeSIR  
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Figura 15 – Schema de teleprotecție utilizând mesajele GOOSE fără necesitatea unor echipamente sau linii de 
comunicație dedicate 

 

 
Figura 16 - Caracteristica de acționare a protecției de distanta pentru treptele I si II 
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3.2.5. Automatizarea RAR monofazat în rețelele electrice de MT 

 În scopul reducerii numărului de întreruperi de scurtă durată, pe care le resimt 
consumatorii, generate de către funcționarea automatizării RAR trifazat, s-a avut în vedere 
implementarea în rețeaua de medie tensiune reanclanșarea monofazată, precum și a aceleia 
monofazate sau trifazate alese funcție de natura defectului, variante utilizate, de altfel, în 
rețelele de înaltă tensiune [62]. 
 Pentru implementarea soluției propuse, s-a realizat automatizarea la nivelul unor termi-
nale numerice de protecție, model REF630 produse de ABB, considerându-se particularitățile 
rețelelor de MT cu topologii diverse.  
 Automatizarea RARM va funcționa numai în cazul defectelor monofazate, fiind blocată 
în cazul defectelor polifazate, la cele din urmă acționând doar funcția de RAR trifazat. 
 Identificarea fazei cu defect se face prin monitorizarea și compararea permanentă a 
valo-rilor tensiunilor pe fazele sănătoase și pe cea cu defect. Astfel, putem considera faza cu 
defect ca fiind aceea pe care se înregistrează, în momentul producerii simplei puneri la pământ, 
tensiunea cea mai mică, comparativ cu celelalte două faze. 
 Terminalul numeric, la nivelul căruia se realizează automatizarea, va fi integrat într-un 
sistem SCADA local, existând posibilitatea unei analize ulterioare a fluxului de evenimente 
înre-gistrat în sistemul de teleconducere în timpul funcționarii automatizării. Funcție de 
comporta-mentul general a rețelei, pot fi stabilite criterii de monitorizare a dispariției sau 
menținerii defectului pe perioada pauzei de RARM. Eventualele informații suplimentare, 
necesare a fi preluate de la alte elemente componente ale stației de transformare (funcționări 
de protecții, depășiri de praguri a unor mărimi monitorizate), pot fi preluate de la IED unde 
acestea sunt înregistrate, folosind mesajele GOOSE. Schema de principiu este dată în figura 17 
[63].  
 

 
Figura 17 – Schema de principiu pentru implementare în software de configurare a terminalului numeric a 
automatizării de RAR monofazat 

Anterior implementării efective a RARM, s-a  realizat un studiu, in s-au luat în 
considerare cazurile distincte ale unor rețele de MT aferente unor stații de transformare 110/20 
kV cu neutrul tratat prin rezistor sau prin bobina Peterson. Realizarea modelului echivalent al 
rețelei necesită considerarea tuturor elementelor componente și a caracteristicilor lor electrice, 
iar modelul a fost validat pe baza rezultatelor înregistrate în rețeaua reală, sub formă de 
oscilograme.   
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3.2.6. Automatizarea conducerii prin dispecer. Agregarea a două centrale electrice 
eoliene într-o unitate dispecerizabilă comună 

3.2.6.1. Obiectiv 

 Creșterea diversității și numărului de surse de energie regenerabilă a dus la necesitatea 
implementării unor soluții rapide și sigure de conducere operativă de la distanță, de către 
dispeceri, a acestora [64]. Implementarea unor automatizări la nivel de sistem permite operarea 
rapidă, cu un grad redus de eroare, a sistemelor care, în mod clasic, erau gestionate individual 
de operatori umani. 
 O astfel de soluție este dezvoltarea unui modul de automatizare la nivel de sistem 
SCADA EMS pentru agregare a două grupuri generatoare, CEED 1 și CEED 2, într-o singura 
unitate dispecerizabilă comuna (UDC). Soluția este instalată în centrul de comandă 
SCADA/EMS al dispecerului local (DLC), care monitorizează și controlează cele două stații 
de transformare aferente centralelor electrice. Acest centru de dispecer se afla în legătură cu 
sistemul SCADA EMS/DMS din dispeceratul național (DEN), acesta putând, la rândul lui, să 
impună limite de putere și să opereze celule de legătură la SEN ale celor două CEED, din 
stațiile de transformare aferente lor. DEN poate, oricând situația o cere, să preia conducerea 
operativă a celor două centrale, prin elementele pe care le controlează (întrerupătoare de pe 
celulele de racord) [65]. 

3.2.6.2. Descrierea soluției adoptate 

 Soluția adoptată presupune implementarea unui algoritm pentru funcționarea 
repartitoru-lui de putere ce va rula pe o platforma software produsă de compania portugheză 
EFACEC, platforma CLP500, pentru rulare algoritmi și o platformă SCADA EMS/DMS 
pentru control și monitorizare DLC [66]. Pentru aceasta, este necesară și integrarea unor 
semnale noi din sistemele existente în instalațiile SCADA locale ale centralelor CEED 1 și 
CEED 2, în platforma DLC, folosind protocol standard IEC 60870-5-104 [43]. 

3.2.6.3.Echipamente hardware existente si necesare 

 Pentru implementarea soluției repartitor UDC, se instalează, în centrul de comandă, un 
calculator industrial pe care va rula platforma SCADA EFACEC CLP 500, pe care se va imple-
menta logica de reglaj automat, utilizând software de configurare specific acestei platforme, 
denumit Automation Studio. 
 În fiecare dintre stațiile electrice care deservesc cele două centrale, CEED 1 și CEED 
2, există sisteme SCADA locale care transmit informații către dispecerat DLC, folosind 
protocolul de comunicație IEC-60870-5-104 [43]. Suplimentar, aceste sisteme SCADA din 
stațiile de trans-formare preiau informațiile și controlează sistemele de comandă și 
monitorizare a parcurilor de producere a energiei electrice (stare turbine eoliene etc), utilizând 
protocoale de comunicație industriale precum MODBUS RTU sau MODBUS TCP. Prin aceste 
sisteme se face controlul și monitorizarea din DLC a celor două CEED. 
 Din aceste sisteme locale se vor prelua, în UDC, informațiile suplimentare din cele două 
CEED, pentru a fi utilizate în logica implementată.  Comunicația între centrul de dispecer și 
cele doua stații de transformare aferente centralelor eoliene CEED1 și CEED2 are arhitectura 
prezentată în Figura 18. 
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Figura 18 – Arhitectura generală a soluției UDC 
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Capitolul 4. Rezultate ale testării soluțiilor propuse în instalații 
reale de transport și distribuție a energiei electrice 
 

4.1. Metode de testare și criterii de evaluare 

4.1.1. Echipamente și soluții de testare 

Pentru testarea soluțiilor propuse și pentru analiza rezultatelor s-a folosit, în cadrul 
cercetărilor efectuate pentru realizarea prezentei teze de doctorat, un ansamblu de echipamente 
active și de testare, configurarea și testarea efectuându-se în condiții de laborator. Terminalele 
numerice care au fost folosite (Figura 20) pentru testarea soluției AAR sunt următoarele : 

- UAC420 – produs de compania EFACEC [69]; 
- REF541 – produs de compania ABB [70]; 
- AREVA P139 – produs de compania AREVA [71].  

 Pentru soluția de implementare a sistemului de teledeclanșare, terminalele numerice 
care au fost utilizate sunt TPU500D, produs de firma EFACEC, și SIPROTECT 7SA86, produs 
de firma SIEMENS (Figura 21). Releele digitale utilizate au disponibilă funcția de protecție de 
impedanță, aceasta fiind activată și configurată pentru a asigura protecția aceleiași linii, la 
ambele capete ale sale, considerând-se că aceste terminale vor fi instalate în stațiile A și B, la 
care este racordată linia de IT. 
 Sistemul de comunicație este alcătuit dintr-un switch layer 3 (MOXA PT7728) și un 
router (CISCO 1921), în cazul soluției de realizarea a teleprotecțiilor [72][73].  
 Instrumentul de testare folosit a fost o trusă de injectare curenți/tensiuni DRTS-6, pro-
dusă de ISA [74]. Cu ajutorul acestui echipament a fost simulată producerea unor defecte 
monofazate și polifazate, înregistrându-se comportamentul terminalelor numerice, pentru 
diferite defecte și situații. 
 Componenta software a standului de teste este formată din programele de parametrizări 
ale terminalelor numerice de protecție utilizate și din software-ul de control a trusei de injecție 
curenți și tensiuni ISA. Pot fi menționate următoarele aplicații software de configurare: DISGI 
4 și DIGSI 5 - pentru terminalele SIEMENS; CAP 505 și PCM600 - pentru relee ABB; 
WINPROT și AUTOMATION STUDIO - pentru releele EFACEC; MICOM S1 Studio - 
pentru releele AREVA/SCHEIDER [71][75][76][77][78][79][80]. 
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Figura 20  - Instalație de simulare a automatizării AAR între doua transformatoare IT/MT, realizată utilizând 

mesajele GOOSE 
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Figura 21  - Instalație de simulare unei instalații de teleprotecție între două stații de transformare, realizată 

utilizând mesajele GOOSE 
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4.2. Anclanșarea automată a rezervei – implementare, testare 

Definirea modului de funcționare a AAR, cu toate stările, condițiile de lucru și de blocaj 
aferente, este necesară pentru a avea o imagine generală, corectă, asupra logicii ce trebuie 
implementata în IED-urile implicate în dezvoltarea soluției[81].  
 Logica automatizării AAR se implementează într-un singur terminal numeric din cele 
existente, în cazul aplicației prezentate în lucrare fiind ales IED model UAC420, produs de 
firma EFACEC, utilizat pentru teleconducerea și telesupravegherea celulelor de 110 kV de 
transformator, fără a avea funcții de protecție specifice. TNP care deservesc celule de MT 
realizează funcțiile de protecție necesare la nivelul acestor celule, precum și preluarea și 
transmiterea, în sistemul SCADA, a informațiilor din proces (controlul echipamentelor de 
comutație, semnalizări de la nivel de celula). 
 Condițiile de pornire, validarea funcționarii, transmiterea impulsurilor de deconectare/ 
conectare la întrerupătoarele celulelor implicate în soluție și condițiile de blocare a automati-
zării AAR sunt transmise, prin mesaje GOOSE, de către și între releele digitale care le 
înregistrează și recepționează. Logica de funcționare care folosește, ca date de intrare, o parte 
din aceste semnale și furnizează, ca variabile de ieșire, mesajele GOOSE de deconectare/ 
conectare a întrerupătoarelor este implementată în UAC420 instalat la nivelul celulei de 110 
kV Trafo 1.  
 Software-ul de configurare folosit se numește WinProt și este produs de compania por-
tugheza EFACEC, pentru configurarea IED model UAC420 [69], instalate la nivelul celulelor 
de 110 kV aferente transformatoarelor și liniilor de IT. TNP instalate în celula de MT a Trafo 
și în celula de cuplă longitudinală sunt de tipul REF630, de producție ABB, iar software-ul 
pentru configurarea și parametrizarea acestora se numește PCM600 [78]. 
 Am implementat logica de funcționare a AAR, în UAC420 aferent celulei de 110 kV 
TRAFO 1, utilizând modulul WinLogic din software WinProt. WinLogic pune la dispoziție 
inginerilor automatiști porți logice specifice de tip AND, OR, NOT și TIMER, cu ajutorul 
cărora se pot realiza programe de automatizare complexe, având ca date de intrare și ieșire, 
informațiile achiziționate de IED. 

O captura de ecran din modulul software WinLogic prin care am realizat logica de 
funcționare AAR, in UAC420 TRAFO 1 prin mesaje GOOSE este data in figura 22.
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  Figura 22 -  Exemplu de secțiunea din logica AAR realizate în software WinLogic (WinPROT) 
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4.3.Teleprotecții și teledeclanșări 
 Pentru testarea soluției și scoaterea în evidență a rezultatelor, s-a folosit un ansamblu 
de echipamente active și de testare, configurarea și testarea efectuându-se în laborator. Termi-
nalele numerice utilizate sunt de tipuri și de la producători diferiți și au fost configurate atât 
din punctul de vedere al funcțiilor de protecție activate, cât și prin activarea mecanismului de 
trimitere și recepție a mesajelor GOOSE. Terminalele numerice folosite sunt de tip TPU500D, 
produs de firma EFACEC, și respectiv SIPOTECT 7SA86, produs de firma SIEMENS [11]. 
 Releele digitale utilizate au disponibilă funcția de protecție de impedanță, aceasta fiind 
activată și configurată pentru a asigura protecția aceleiași linii la ambele capete, considerând-
se că aceste terminale vor fi instalate în stațiile de transformare generic notate cu A și B, la care 
este racordată linia de IT, conform reprezentării grafice date în Figura 15. 

Sistemul de comunicație este alcătuit dintr-un switch layer 3 (MOXA PT7728) și un 
router (CISCO 1921), ansamblul format din cele trei echipamente (releu, switch și router) fiind 
instalat în fiecare dintre stațiile A și B.  
 Switch-ul este considerat element principal al rețelei de comunicație locale, la nivel de 
stație de transformare, iar router-ul reprezintă echipamentul de conectare între stațiile de 
transformare. Terminalul numeric este conectat printr-un cablu de fibră optică în switch-ul 
MOXA, iar acesta este conectat în unul din porturile Ethernet destinate comunicației cu rețelele 
locale ale router-ului CISCO. Router-ele trebuie conectate între ele prin porturile de mare 
viteza Gigabyte, realizându-se, astfel, o simulare a unui sistem de comandă și control a unor 
stații de transformare, acest model comun fiind utilizat de mai multe companii de distribuție 
din Romania [54]. 
 Instrumentul de testare folosit a fost o trusă de injectare curenți/tensiuni de tip DRTS-
6, produsă de ISA. Cu ajutorul acestui echipament s-au simulat defecte monofazate și polifazate 
și s-a înregistrat comportamentul terminalelor numerice, pentru diferite defecte și situații. 

4.3.1. Implementarea soluției 

 Funcția de protecție de distanță disponibilă în terminalele numerice a fost activată și 
configurată pentru asigurarea protecției unei linii de 110 kV. Parametrii generali ai liniei și ai 
zonelor de protecție sunt setați în releele digitale, ținându-se cont de particularitățile acestora 
și de particularitățile software-ului de configurare specific.  
 Este necesar ca în urma setărilor realizate să se obțină aceeași caracteristică de acționare 
pentru ambele releele digitale care sunt instalate la extremitățile liniei protejate. Cazul prezentat 
în lucrare presupune utilizarea unei caracteristici poligonale de acționare a protecției de 
distanță. Temporizările de funcționare ale protecției de distanță, pentru ambele relee, sunt: 

 0 s - pentru defectele din treapta I 
 0,5 s - pentru defectele din treaptă a II-a de acționare.  

 Modalitatea de introducere a parametrilor de funcționare a protecției de distanță, în 
cazul celor două terminale numerice utilizate, SIEMENS 7SA86 și respectiv EFACEC 
TPU500D, este prezentată în mod specific pentru fiecare TNP. Pentru configurarea acestora, 
s-au folosit aplicații software dedicate: DIGSI 5, în cazul TNP SIEMENS și respectiv  
Automation Studio, în cazul TNP EFACEC. 
 Funcționarea protecției de distanță va produce acționarea unei releu de ieșire, ales dintre 
cele disponibile în furnitura releului. Acționarea în treapta 1 a protecției de distanță va produce 
transmiterea unui mesaj GOOSE pe magistrala de date locală a stației de care aparține switch-
ul. Router-ul va fi configurat pentru a permite tranziția mesajelor GOOSE, de la o stație la alta.   
 Transmiterea mesajelor de nivel 2 OSI printr-un echipament (router CISCO), ce 
utilizează nivelul 3 OSI, necesită configurarea specială a router-lor, între acestea fiind creat un 
bridge virtual (concept de nivel 2 OSI), prin intermediul căruia pot fi tranzitate mesaje de nivel 
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2 OSI. Conceputul de bridge permite rețelelor de comunicație având parametrii diferiți (de 
exemplu, clase de IP) să se interconecteze și să funcționeze ca și cum ar fi o singură rețea de 
comunicație, spre deosebire de router-ul în care aceste rețele funcționează separat. 
 In reprezentarea grafică din Figura 23 sunt date liniile de cod pentru configurarea 
completă a unui router dintr-o stație, prin care se face, în primul rând, comunicația cu sistemul 
SCADA de la punctul de control central. Acest router asigură separarea rețelei locale din stația 
de transformare A (Figura 15) de restul rețelelor din celelalte stații de transformare, generând 
o clasa de IP-uri unică (în cazul prezentat 10.141.100.XXX). Router-ul din stația de transfor-
mare B va avea clasa de IP-uri 10.141.101.XXX, aceasta fiind singura diferență semnificativă 
în configurare.  
 Pașii de activare a sistemului de transmitere/recepție a mesajelor GOOSE, la nivelul 
router-ului CISCO 1921, sunt următorii: 

1. Activarea mecanismului de bridge virtual; 
2. Includerea interfeței fizice GigabitEthernet0/1 în grupul 1 deservit de bridge-ul activat la 

punctul 1; 
3. Definirea unei rețele virtuale, cu ID 2 (VLAN 2), în care va fi inclusă interfața fizică 

FastEhernet0/0/0 prin care se face conexiunea fizica a router-ului cu LAN stație; 
4. Rețeaua virtuală definită (VLAN2) va fi inclusă, și ea, în grupul 1 deservit de bridge-ul 

virtual; 
5. Setarea parametrilor de funcționare ai bridge-ului activat la punctul 1. 

Producerea unui defect pe o linie de înaltă tensiune, sesizat de o protecție într-un capăt 
al liniei ca făcând parte din zona 1, va fi identificat ca fiind în zona 2 de protecția instalată în 
celălalt capăt al liniei protejate. Aceasta produce eliminarea completă a defectului, cu tempori-
zarea treptei a 2-a a protecției de distanță, în cazul în care nu există un sistem de teleprotecții 
între cele două stații de transformare de la capetele liniei protejate. 
 Mesajul GOOSE produs de funcționarea unei protecții de distanță în treaptă 1 a sa este 
recepționat de terminalul numeric al cărui funcție de protecție de impedanța procesează 
defectul și îl încadrează ca fiind în treaptă a 2-a a sa. Se creează, în ambele relee, o logică locală 
de funcționare, la execuția căreia, dacă exista un demaraj al treptei a 2-a a protecției de distanță 
și se primește un mesaj GOOSE care atestă funcționare protecției de distanță în treapta 1, în 
celălalt capăt al liniei, se generează, instantaneu, un semnal de declanșare, fără a se mai aștepta 
expirarea temporizării setate pentru acționarea în treapta a 2-a. 

4.3.2. Efectuarea testelor 

 Unii parametri specifici tipului de terminal numeric utilizat este necesar să fie calculați, 
funcție de informațiile generale despre linia electrică protejată și despre caracteristicile de 
protecție de distanță utilizate [82][83]. 
 Prima etapă este aceea de verificare a funcționarii corecte a protecției de distanță pentru 
fiecare dintre cele două terminale.  

Trusa ISA DRT-6 utilizată este echipată cu șase canale de injecție de curent și patru 
canale de tensiune, în acest fel fiind posibilă testarea simultana a celor două relee de impedanță. 
Contactele de declanșare utilizate de funcția de protecție, de la nivelul releelor digitale, au fost 
conectate la trusa de testare, aceasta fiind echipată cu canale dedicate înregistrării timpului de 
acționare a contactelor, după demararea testului de injectare curenți și tensiuni. 
În aplicație, s-a utilizat modulul software dedicat testării protecțiilor de impedanță, inclus în 
pachetul software de utilizare a trusei de injecție ISA (TDMS) [84]. În acest modul, s-a definit 
caracteristica de funcționare a protecției de impedanță pentru linia de IT protejată, funcție de 
parametrii electrici ai acesteia, conform reprezentării grafice din Figura 24. 
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Figura 23 – Programul de configurare a router-ului CISCO 1920 

După introducerea datelor aferente caracteristicii protecției, s-au simulat defecte în 
zonele 1 și 2 (punctul de culoare roșie reprezintă acționarea în zona 1, respectiv cel de culoare 
verde acționarea în zona 2), pentru unul din terminalele numerice, și s-a validat, cu ajutorul 
software-ului trusei de testare, funcționarea corectă a protecției de impedanță. Aceleași defecte 
(treptele 1 și 2) au fost simulate și pentru celălalt terminal numeric, funcționarea protecției de 
impedanță trebuind sa fie identică, așa cum a și rezultat.  

Din cauza faptului că trusa de injecție are șase canale de curent și doar trei canale de 
tensiune, rezultă că tensiunile injectate pentru simularea defectelor vor fi identice la nivelul 
ambelor terminale numerice. Acest fenomen este puțin probabil să se petreacă în cazul unui 

1 

2 

3 

4 

5 

version 15.1 
service timestamps debug datetime msec 
service timestamps log datetime msec 
no service password-encryption 
! 
hostname r100 
! 
boot-start-marker 
boot-end-marker 
no aaa new-model 
no ipv6 cef 
no ip source-route 
ip cef 
multilink bundle-name authenticated 
crypto pki token default removal timeout 0 
license udi pid CISCO1921/K9 sn FCZ1620C4CX 
redundancy 
! 
bridge irb      
! 
interface Embedded-Service-Engine0/0 
no ip address 
shutdown 
! 
interface GigabitEthernet0/0 
no ip address 
shutdown 
duplex auto 
speed auto 
! 
interface GigabitEthernet0/1 
ip address 10.141.3.100 255.255.255.0 
duplex auto 
speed auto 
no cdp enable 
bridge-group 1 
! 
interface FastEthernet0/0/0 
switchport access vlan 2 
no ip address 
! 
interface FastEthernet0/0/1 
no ip address 
! 
interface FastEthernet0/0/2 
no ip address 

! 
interface FastEthernet0/0/3 
no ip address 
! 
interface Vlan1 
no ip address 
! 
interface Vlan2 
no ip address 
bridge-group 1 
! 
interface BVI1 
ip address 10.141.100.1 255.255.255.128 
! 
ip forward-protocol nd 
! 
no ip http server 
no ip http secure-server 
! 
ip route 10.141.101.0 255.255.255.128 10.141.3.101
! 
! 
arp 10.141.3.101 6c20.56fd.a141 ARPA 
control-plane 
! 
bridge 1 protocol ieee 
bridge 1 route ip 
! 
line con 0 
line aux 0 
line 2 
no activation-character 
no exec 
transport preferred none 
transport input all 
stopbits 1 
line vty 0 4 
login 
transport input all 
! 
scheduler allocate 20000 1000 
end 
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defect real, dar scopul testului este acela al verificării funcționarii corecte a sistemului de 
protecții propus. Având în vedere restricțiile impuse de instrumentul de testare, cele două 
defecte simulate au aceeași parametri, în modul și fază, pentru tensiune și parametri diferiți 
pentru curent. Pentru simularea unui singur defect, care să fie interpretat de o protecție ca fiind 
în zona 1 și de cealaltă ca fiind în zona 2, ar fi necesare două truse de testare sincronizate printr-
un sistem GPS, pentru a injecta, la același moment de timp, parametrii de defect. 
 Valorile curenților și tensiunilor, în modul și fază, necesare pentru generarea defectelor 
au fost introduse în modul software de control manual, conform exemplului de captură de ecran 
dat în Figura 25, deoarece modul software din pachetul ISA TDMS, dedicat pentru testarea 
funcției de protecție de distanță, nu poate controla cele șase canale de curent disponibile la 
nivelul trusei de injecție [85]. 
 În urma testelor sistemului de interdeclanşare propus în lucrare, a rezultat o reducere a 
timpului de eliminare a defectului de către terminalul numeric care sesizează avaria ca fiind în 
zona 2 de acționare a protecției de impedanță, așa cum rezultă din tabelul 1, ceea ce duce la 
îmbunătățire fiabilității rețelei din care face parte linia și cele două stații de transformare de la 
capetele ei. 

Tabelul 1 – Rezultate ale testelor efectuate cu privire la timpii de acționare 

Timpi de acționare protecție 
de distanță zona 2 

Instalația de 
teledeclanșare 

este scoasă 
din funcție 

Instalația de 
teledeclanșare 
este activată 

Îmbunătățirea timpilor de 
eliminare totală a defectelor 

prin utilizarea soluției propuse

secunde % 

Releu digital SIEMENS 7SA 
(secunde) 

0,5152 0,0362 0,4790 92,97 

Releu digital EFACEC 
TPU500D (secunde) 

0,5290 0,0454 0,4836 91,42 

 

4.4.Automatizare RAR monofazat în rețelele de MT 
 Susținerea tehnică și economică a unei astfel de soluții necesită, în prima etapă, anali-
zarea implicațiilor și solicitărilor pe care le generează utilizarea automatizării RARM asupra 
rețelei electrice de MT și JT și a consumatorilor racordați. În mod natural, un asemenea studiu, 
care implică analiză parametrică, nu se poate realiza în rețelele reale, ci prin modelarea rețelelor 
reale și simularea secvențelor de regimuri tranzitorii determinate de producerea defectelor și 
de funcționarea automaticii de RARM [86][87][88]. 

4.4.1. Cazul rețelei de MT cu neutrul tratat cu bobină Peterson 

 Analiza secvenței de regimuri tranzitorii electromagnetice a fost efectuată pentru simu-
larea producerii unei simple puneri la pământ pe o linie de 20 kV, defect eliminat prin automa-
tizarea RAR monofazat, de către întrerupătorul acestei linii.  

La producerea simplei puneri la pământ, tensiunile de pe barele stației trec printr-un 
regim tranzitoriu în care tensiunea fazei cu defect devine apropiată de valoarea zero, în timp ce 
tensiunile fazelor sănătoase trec printr-un regim tranzitoriu caracterizat de existența unei 
supratensiuni, prin care ajung la o valoare stabilizată egală cu tensiunea de linie. La efectuarea 
manevrei de RARM (pe faza R), apare un regim tranzitoriu specific unei nesimetrii 
longitudinale, prezența bobinei de stingere, în regim de supracompensare 15 %, determinând 
un nou regim tranzitoriu caracterizat de existența unor supratensiuni .  Reconectarea polului de 
pe faza cu defect determină un regim similar stingerii arcului electric de defect, revenirea fiind 
și ea caracterizată de existența unor supratensiuni, așa cum se întâmplă în cazul acordului în 
afara rezonanței al bobinei de stingere .  
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Figura 24 - Caracteristica de acționare a protecțiilor de impedanță utilizate în implementare/testarea soluției 
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Figura 25 – Valorile mărimilor injectate pentru simularea unor defecte în zona 1 și 2 a protecțiilor de impedanță 
  
La nivelul barelor de 20 kV ale stației de transformare, supratensiunea maximă pe una 

dintre fazele sănătoase apare la producerea defectului, pe cealaltă fază sănătoasă apare în 
perioada în care polul întrerupătorului fazei cu defect este deschis, în timp ce pe faza cu defect 
aceasta supratensiune maximă apare după reconectare. 

Eliminarea defectului prin manevră de RARM conduce la apariția unor supratensiuni 
suplimentare față de cazul autostingerii arcului electric de defect, supratensiuni care apar în 
regimul în care polul fazei cu defect este deschis (în pauza de RARM). Aceste supratensiuni 
mărite apar numai pe una dintre fazele sănătoase, însă sunt rapid eliminate la conectarea polului 
fazei cu defect a întrerupătorului de linie. După această manevră de reconectare, tensiunile 
devin, într-un interval de timp de maximum 80 ms, practic identice cu aceea corespunzătoare 
autostingerii arcului electric de defect, atât ca valori, cât și ca evoluție în timp. 

În cazul în care supracompensarea rețelei este de 10 %, se schimbă evoluția în timp a 
tensiunilor, în sensul unei oarecare micșorări a duratei de restabilire a tensiunilor la valorile de 
regim normal. 

În același timp, însă, nivelul maxim al supratensiunii tranzitorii crește puțin în cazul 
reducerii supracompensării, de la 15 % la 10 %. 

Spre deosebire de cazul autostingerii arcului electric de defect, în cazul eliminării 
simplei puneri la pământ prin manevră de RARM, consumatorii conectați pe partea de joasă 
tensiune de pe linia cu defect resimt existența pauzei de RARM (existența nesimetriei longi-
tudinale din rețeaua de MT) prin modificarea profilului tensiunilor, așa cum rezultă din repre-
zentarea grafică dată în Figura 26. 
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Această modificare a profilului tensiunilor de pe barele de joasă tensiune ale posturilor 
de transformare nu este resimțită și de consumatorii de pe partea de joasă tensiune de pe alte 
plecări de medie tensiune din stația de transformare. 

 
Figura 26 – Evoluția în timp a tensiunilor pe barele de 0,4 kV ale unui post de transformare din 

vecinătatea locului de producere a simplei puneri la pământ, eliminată prin manevră de RARM cu 
întrupătorul liniei pe care se află defectul 

 

4.4.2. Cazul rețelei de MT cu neutrul tratat cu rezistor 

Neutrul rețelei este tratat cu rezistor de limitare a curentului de scurtcircuit, astfel 
dimensionat încât curentul de scurtcircuit din apropierea barelor de MT ale stației de transfor-
mare să fie limitat la o valoare efectivă a curentului de defect de 300 A. 

Nivelul tensiunilor pe barele de MT ale stației de transformare  nu este afectat de 
realizarea manevrei de RARM reușite, ci numai de producerea defectului, reconectarea fazei, 
după eliminarea defectului, generând doar o foarte mică și foarte rapid amortizată 
supratensiune tranzitorie. Se poate observa menținerea unui anumit nivel al tensiunii pe faza 
cu defect și revenirea tensiunii pe aceasta imediat după deconectarea polului fazei cu defect, 
revenire care are loc, practic, la  valoarea de regim normal. 

Supratensiunile cele mai mari se înregistrează în regimul de scurtcircuit monofazat, pe 
durata alimentării defectului, în întreaga rețea de din afara plecării cu defect, dar pot fi cu până 
la 2 % mai mari pe plecarea pe care s-a produs defectul, în regimul de reconectare a polului 
fazei care a fost afectată de defect, însă cu o amortizare foarte rapidă.  

În ceea ce privește evoluția în timp a tensiunilor de pe partea de joasă tensiune, se poate 
concluziona că sunt afectați, în oarecare măsură, doar consumatorii de joasă tensiune de pe 
plecarea cu defect (așa cum rezultă din curbele trasate în Figura 27), în restul rețelei consuma-
torii neobservând existența unui defect în rețeaua de medie tensiune. Profilul tensiunilor joase 
de pe durata de existență a defectului se schimbă și prin aceea că, după un regim tranzitoriu de 
maximum 40 ms, tensiunile de pe fazele pe care se înregistrează o scădere a tensiunii devin, 
practic, în opoziție de fază cu aceea a fazei care nu a suferit modificarea nivelului tensiunii. 
Reducerea tensiunii pe cele două faze este cuprinsă, în general, între 45 % și 53 %. 
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Figura 27 - Evoluția în timp a tensiunilor pe barele de 0,4 kV ale postului de transformare din vecinătatea 

căruia s-a produs scurtcircuitul în rețeaua de MT, eliminat prin manevră de RARM 
Consumatorii conectați pe joasă tensiune pe celelalte linii ale rețelei, nu percep, practic, 

producerea defectului și încercarea nereușită de eliminare a acestuia prin RARM. 
Analiza regimurilor tranzitorii în cazul secvenței de RARM a fost efectuată cu scopul 

evidențierii eventualelor solicitări mai intense ale echipamentelor sau a izolației acestora. În 
aceste condiții, este util să fie comparate valorile obținute cu acelea rezultate prin simularea 
secvenței de reanclanșare automată rapidă trifazată (RART), automatică operațională pentru 
întrerupătoarele din celulele de linie ale rețelelor de distribuție existente. 
 In majoritatea situațiilor nivelul maxim al supratensiunilor tranzitorii care apar în cazul 
secvenței de RARM este inferior aceluia din cazul secvenței de RART. Există și situații 
contrare, însă nivelul supratensiunii tranzitorii nu-l depășește cu 10 % pe acela din cazul 
secvenței de RART și, în orice condiții, rămâne inferior nivelului tensiunii de linie. 

Consumatorii conectați pe partea de joasă tensiune a rețelei, aferenți plecării de medie 
tensiune pe care s-a produs defectul, resimt, în oarecare măsură existența regimului cu 
nesimetrie transversală, însă vor sesiza golul de tensiune trifazat din pauza RAR. Revenirea 
tensiunilor la valorile de regim normal are loc printr-un regim tranzitoriu caracterizat de 
supratensiuni pe toate fazele, cu factor de supratensiune inferior valorii de 1,1 u.r. (unități 
relative)., regim care este rapid amortizat, într-un interval de timp de ordinul a 30 ms de la 
momentul reconectării trifazate. 

În concluzie, atât în cazul rețelelor având neutrul tratat prin bobină de stingere, cât și al 
acelora având neutrul tratat prin rezistor de limitare, nu apar solicitări suplimentare semnifica-
tive față de situația utilizării actuale a reanclanșării automate rapide trifazate, existând chiar 
multe situații în care solicitările sunt mai reduse. În plus, de loc de neglijat, în cazul RARM nu 
sunt sacrificați consumatorii monofazați de pe toate cele trei faze ale plecării cu defect, fapt 
care nu poate fi neglijat. 

4.4.3. Implementare soluției 

 Logica se dezvoltă prin reconfigurarea unui releu digital existent într-o stație de trans-
formare, instalat pe o celulă LEA de MT. Modificările presupun, în principal, crearea autom-
atizării de RAR monofazat, integrarea întrerupătorului cu acționare monopolară cu semnaliză-
rile specifice și adăugarea, în sistemul SCADA local, existent, a informaților suplimentare 
apărute. 
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 Majoritatea elementelor existente în configurația terminalului numeric utilizat pentru o 
linie aeriana de MT, cu automatizarea de RAR trifazat implementată, se păstrează, modificările 
operate necesare implementării soluției RARM fiind prezentate în cele ce urmează. 
 Implementarea automatizării se face cu pachetul software PCM600. utilizat pentru 
configurarea releelor ABB REF630 [18]. Programul implementat în releului numeric definește 
toate funcționalitățile îndeplinite de acesta, fiind împărțit în mai multe secțiuni sau pagini 
dedicate (intrări/ieșiri numerice, măsura, protecții, comandă și semnalizare, comunicații etc). 
 Selecția fazei cu defect transversal monofazat se face pe baza criteriului valorilor ten-
siunilor de fază. La o simplă punere la pământ într-o rețea de MT cu neutrul izolat sau legat la 
pământ prin rezistor sau bobina de stingere, tensiunea pe faza cu defect este cea mai mică 
raportată la celelalte două tensiuni de fază. 
 În captura de ecran prezenta ca exemplu, in  Figura 28, regăsim o secțiune din 
configurarea de funcționare a releului, alcătuita din  elementele (blocuri logice și variabile) 
fundamentale pentru implementarea automatizării de RARM. Aceasta pagină este adăugată și 
conectată la secțiunile deja existente. 
 Blocul standard din firmware IED-ului, MINMAXR (FAZA_U_MIN) are conectate, 
ca date de intrare pe primele trei canale, tensiunile de fază măsurate de releul digital și produce, 
la ieșire, numărul canalului pe care se afla valoarea cea mai mică, la orice moment. 
Automatizarea pornește daca funcționează una dintre protecțiile homopolare direcționate sau 
nedirecționate variabila HOMOPOLARA_RAR_1F.  
 Logica de funcționare a automatizării este realizata similar cu exemplul din Figura 28, 
fiind alcătuită din mai multe secțiuni având funcții diferite. In aceste secțiuni se folosesc blocuri 
logice având denumiri si funcționalități similare cu cele definite de standardul IEC61860 : 
DARREC (pentru definirea obiectului de RAR trifazat), CSWI (pentru definirea obiectelor de 
tip întrerupător). 
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Figura 28 – Secțiunea RARM (1) din programul implementat în PCM600 
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Capitolul 5. Concluzii Finale. Contribuții personale 

5.1.Concluzii 

 În această lucrare de doctorat am urmărit descrierea și utilizarea proceselor și 
cunoștințelor din domeniul informaticii în digitalizarea sistemelor de protecții, automatizări, 
comanda si control din industria energetică, aceasta putând fi împărțită în mai multe etape 
distincte. 
 Prima etapă constă în instalarea terminalelor numerice de protecție, care înlocuiesc 
sistemul clasic de protecții și automatizări realizat cu relee electromagnetice. 
 Etapa a II-a presupune integrarea acestor terminale numerice într-un sistem SCADA 
local, acesta fiind, la rândul său, integrat într-un sistem de dispecerat, eventual redundant, prin 
intermediul căruia se face conducerea operativă de la distanță și monitorizarea în timp real a 
echipamentelor, astfel încât în stațiile electrice de transformare să nu mai fie necesară prezența 
permanentă a personalului operativ. 
 Etapa a III-a este reprezentată de realizarea sistemelor de protecție distribuită și 
automatizare locale și la nivel de sistem (între stații de transformare) prin comunicația și 
schimbul de informații direct între terminale numerice și sistemele SCADA locale existente. 
Această etapă nu necesită montajul unor echipamente sau sisteme noi dedicate și/sau 
intervenția personalului operativ sau de dispecer, prin efectuarea de manevre în sistem. Opera-
țiunile necesare acestei etape sunt constituite de configurări software și de instalarea unor 
module software pe echipamentele numerice existente în infrastructura sistemului. 
 Etapa a IV-a constă în montarea și integrarea transformatoarelor de măsura inteligente, 
capabilele să digitalizeze valorile curenților și ale tensiunilor măsurate pe elementele de rețea 
și să le transmită, în formate standardizate, către TNP capabile să interpreteze și să utilizeze 
aceste informații, pentru realizarea funcțiilor de protecție și automatizare cunoscute. Această 
etapă poate presupune înlocuirea terminalelor numerice introduse în prima etapă, cu unele 
capabile să „citească” valorile curenților și ale tensiunilor primite sub formă digitalizată, prin 
rețeaua locală de fibră optică, de la transformatoarele de măsura inteligente. 
 În acest moment, majoritatea stațiilor electrice de transformare din România sunt în 
desfășurare etapele I și II, existând și situații în care aceste două etape sunt deja parcurse, stațiile 
fiind echipate cu sisteme locale SCADA, integrate, la rândul lor, în sisteme centrale de 
dispecerat pentru teleconducerea de la distanță. Deși există toate premisele pentru realizarea 
etapei a III-a, aceasta este implementată pe scară redusă, mai ales din cauza dificultăților în 
configurarea software a sistemelor bazate pe schimbul de mesaje GOOSE și a analizei ulteri-
oare a evenimentelor înregistrate în terminalele numerice. Personalul implicat trebuie să posede 
cunoștințe diverse din domeniul comunicațiilor și al informaticii, pe lângă cele specifice 
domeniului electroenergetic. 
 Implementarea optimă și rapidă a acestor etape necesită utilizarea standardelor 
internaționale pentru sistemul de automatizări, protecții, de circuite secundare, primare și de 
comunicație. Trecerea la etapele ulterioare este facilitată de utilizarea acestor standarde. 
Tendința generală este aceea a folosirii unui singur standard IEC-61850 pentru sistemele de 
transmitere de date (protocol de comunicație), existând eforturi pentru armonizarea acestuia în   
sensul utilizării pentru configurarea terminalelor numerice cu funcțiile specifice de protecții și 
automatizări. IEC-61850, prin virtualizarea elementelor componente și a funcțiilor ce descriu 
un sistem energetic, a deschis calea creării unui limbaj de programare și comunicare pentru 
sectorul energetic. Astfel, stația digitală, care presupune implementarea software a tuturor 
elementelor unei stații de transformare, poate fi realizată indiferent de producătorul echipamen-
telor digitale. 
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 În aceasta lucrare, am prezentat câteva soluții utilizabile în etapa a III-a de digitalizare 
și trecerea către etapa a IV-a. Soluțiile sunt prezentate atât din punct de vedere teoretic și 
practic, cât și din punct de vederea al impactului pe care îl pot avea sau îl au asupra sistemelor. 
 Modelele prezentate au rolul de reducere a costurilor de implementare în cazul 
automatizării AAR și al protecției distribuite a barelor colectoare sau de îmbunătățire a 
rapidității de acționare, în cazul protecțiilor de distanță a liniilor de IT interconectate, prin 
accelerarea treptei a doua de funcționare a acestor relee. Aceste soluții sunt realizate având la 
baza tehnologia GOOSE, implementarea făcându-se fără investiții suplimentare în echipa-
mente costisitoare, dedicate pentru sisteme de teledeclanșare sau pentru automatizări locale. 
 În laborator, au fost testate soluțiile de AAR și inter-declanșare, rezultatele obținute 
fiind evidențiate și interpretate în lucrare. Testarea automatizării AAR implementată prin 
mesaje GOOSE a fost făcută și în mod direct, în stații de transformare, prin generarea 
condițiilor de pornire a AAR și prin urmărirea funcționarii reale a automatizării, fapt ce a 
presupus conectarea și deconectarea automată a întrerupătoarelor celulelor implicate. Soluția 
de automatizarea AAR prezentată în lucrare este implementată în aproximativ 20 de stații de 
transformare aparținând unor diferite companii de distribuție a energiei electrice din România, 
proiecte in care am participat activ la partea de configurare și testare în teren a acestei soluții. 

Sistemului de interdeclanşare prin extindere treptei a doua a protecției de distanță, 
realizat prin schimbul de mesaje GOOSE între TNP aflate în stații diferite și protejând aceiași 
linie electrică de IT, a fost creat și testat în laborator cu echipamente specifice (TNP, echipa-
mente de telecomunicație, trusa de injecție digitală). S-au compară timpii de acționare pentru 
ambele TNP, în cazul în care soluția propusă este activă, dar și în cazul dezactivării acestei, în 
această ultimă situație protecțiile de distanță funcționând cu timpul de acționare propriu. 
 În urma testelor sistemului de interdeclanşare propus în lucrare, a rezultat o reducere a 
timpului de eliminare a defectului, în cazul în care soluția propusă este activată, ceea ce duce 
la îmbunătățire fiabilității rețelei din care face parte linia și cele două stații de transformare de 
la capetele ei. 
 Soluția de realizarea a inter-declanșărilor aduce doar beneficii în exploatare, funcțio-
narea normală, clasică, a sistemului de protecții al liniei (fără schemă de teledeclanșare) nefiind 
afectată. De asemenea, datorită fluxului redus de informații ce urmează a fi tranzitat prin 
rețelele de transport de date existente, impactul în această zonă este minim. 
 Implementarea automatizării RAR monofazat pentru liniile de medie tensiune permite 
menținerea unui număr de consumatori alimentați pe perioada pauzei de RAR in cazul unor 
scurtcircuite monofazate, ce produc deconectarea tuturor consumatorilor, in varianta clasica de 
automatizare de RAR trifazat specifica acestui tip de linie si nivel de tensiune. 
 Implementarea soluției a cuprins si analizarea implicațiilor și solicitărilor pe care le 
generează utilizarea automatizării RAR monofazat asupra rețelei electrice de MT și JT și a 
consumatorilor racordați la aceasta. În mod natural, un asemenea studiu, care implică analiză 
parametrică, nu se poate realiza în rețelele reale, ci prin modelarea rețelelor reale și simularea 
secvențelor de regimuri tranzitorii determinate de producerea defectelor și de funcționarea 
automaticii de RARM. Pentru aceasta, s-a utilizat o aplicație software dedicată, ATP – EMTP, 
cu ajutorul căreia s-au modelat două rețele reale distincte de MT, având neutrul tratat prin 
rezistor sau prin bobină Peterson. Concluziile acestei etape au evidențiat, din punct de vedere 
teoretic, oportunitatea realizării practice a acestei automatizări în rețelele de MT. 
 Ca aplicație practică, am implementat aplicația software pe un terminal numeric dispo-
nibil, având capabilități suficiente software și hardware, următorul pas parcurs fiind acela al 
testării în laborator a sistemului, prin utilizarea unor simulatoare și a unei truse de injecție de 
curenți și tensiuni. Am urmărit comportamentul sistemului și am optimizat și perfecționat 
soluția software, pregătind-o pentru implementare, testare și funcționare în stațiile de transfor-
mare ale operatorilor de distribuție a energiei electrice. 



     
 

52 
 

 Soluția de RAR monofazat pentru LEA MT a fost implementată în stații de transformare 
cu topologii diferite din punctul de vedere al tratării neutrului (bobina/rezistor), fiind, 
actualmente, în funcție. Testele s-au efectuat și în teren, în rețeaua electrică, prin generarea 
unor scurtcircuite monofazate reale, prin legarea unui scurtcircuitor pe o faza a liniei de MT , 
efectuându-se conectări manuale succesive ale întrerupătorului celulei liniei în cauză și prin 
urmărirea comportamentului terminului numeric pe care a fost implementata automatizarea. În 
funcționarea normală, s-a constat o reducere a numărului de consumatori afectați de apariția 
unor defecte monofazate, acestea fiind eliminate, în majoritatea cazurilor, doar de automatiza-
rea nou implementată, iar, pe perioada pauzei de RAR, consumatorii conectați pe partea de JT 
a transformatoarelor din posturile rețelei nefiind afectați, în nici un fel. 
 Un alt sistem prezentat și propus în lucrare, și anume protecția distribuită a barelor de 
MT din stațiile unde neutrul este tratat prin rezistor, este funcțional în două stații de 
transformare aparținând unei companii de distribuție, înlocuind, într-un caz, o protecție de arc 
defectă și, în alt caz, fiind utilizată pentru reducerea investițiilor și lucrărilor necesare, stația 
respectivă trecând printr-o etapă de retrofit. Soluția propusă și analizată permite reducerea 
semnificativă a timpilor și, mai ales, a costurilor de implementare a protecției de punere la 
pământ a barelor de MT în stațiile cu neutrul tratat prin impedanță redusă. 
 Sistemul distribuit de detecție a punerilor la pământ în rețelele cu neutrul tratat prin 
bobină de stingere, bazat pe algoritmul DeSir și implementat cu ajutorul mesajelor GOOSE, 
are ca avantaj principal reducerea costurilor de implementare datorită utilizării TNP montate 
în etapa a III-a de digitalizare. Prin comparație, soluția clasică necesită montajul unui echipa-
ment digital dedicat - DSLPP (dispozitiv de selectare a liniilor cu punere la pământ) și, 
suplimentar, transformatoare de curent de construcție specială, precum și lucrări de construcții- 
montaj extinse.  

Soluțiile descrise prezintă o serie de avantaje și dezavantaje (Tabelul 24), raportate la 
sistemele clasice utilizate pe scară largă, acestea rezultând din experiența obținută în implemen-
tarea și utilizarea lor în instalații reale.   

Extinderea digitalizării prin realizarea acestor patru etape și existența unui standard și 
a unui limbaj universal de digitalizare în sectorul energetic permit utilizarea pe scară largă a 
inteligenței artificiale, a sistemelor big-data și cloud pentru analizele de rețea și de incidente, 
optimizarea și extinderea rețelelor electrice, calcularea automată a parametrilor sistemelor de 
protecție și automatizare, programarea și configurarea automată a terminalelor numerice și 
sistemelor de teleconducere, precum și operarea acestora fără intervenția omului. Aceasta poate 
fi considerată ca fiind o nouă etapă în procesul de digitalizare a sistemelor energetice. 

Soluțiile descrise prezintă o serie de avantaje și dezavantaje, raportate la sistemele 
clasice utilizate pe scară largă, acestea fiind rezultate din experiența obținută în implementarea 
și utilizarea lor în instalații reale (Tabelul 2). 

Extinderea digitalizării prin realizarea acestor patru etape si existenta unui standard și 
a unui limbaj universal de digitalizare în sectorul energetic permite utilizarea in viitor a 
inteligentei artificiale, a sistemelor big-data si cloud pentru analizele de rețea si incidente, 
optimizarea si extinderea rețelelor electrice, calcularea automata a parametrilor sistemelor de 
protecție si automatizare, programarea si configurarea automata a terminalelor numerice si 
sistemelor de teleconducere si operarea acestora fără intervenția omului. Aceasta poate fi 
considerata o noua etapa in procesul de digitalizare completa a sistemelor energetice. 
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Tabelul 2 – Avantaje și dezavantaje a soluțiilor propuse 

  

5.2.Contribuții personale 
 Lucrarea de față propune și analizează, teoretic și practic, o serie de soluții noi pentru 
implementarea unor sisteme de protecții și automatizări în stațiile electrice de transformare. 
 Am o experiența de 15 ani în implementarea și testarea sistemelor de protecții și 
automatizări clasice și digitale, a integrării diverselor tipuri de TNP și IED în sisteme SCADA 
utilizând protocoale de comunicație industriale diverse, în mod special a celor dedicate 
sistemelor de producere, transport și distribuție a energiei electrice. 
 Prin analizarea bibliografiei existente în literatura de specialitate, am realizat un 
rezumat al principalelor funcții de protecții și automatizări și al modului și principiilor de 
funcționare ale terminalelor numerice utilizate pe scară largă în rețelele electrice, pentru 
îndeplinirea acestor funcții. 
 Experiența acumulată în utilizarea diverselor protocoale de comunicație specifice 
industriei energiei electrice, cât și studiul diverselor standarde aflate în vigoare, mi-au permis 
realizarea unei analize comparative a acestor protocoale. Am pornit de la prezentarea 
elementelor de structură a celor mai importante funcții și a modului de funcționare a acestor  
protocoale, rezumatul realizat putând fi de un real folos inginerilor SCADA din domeniul 
energiei electrice. Studierea completă a documentației diverselor standarde de comunicație este 
costisitoare ca timp, literatura de specialitate din România, în acest domeniu, fiind destul de 
redusă ca resurse. 
  Automatizarea AAR prin schimbul de mesaje GOOSE a fost realizată prin configurarea 
completă, cu ajutorul pachetelor software specifice fiecărui TNP sau IED, a logicilor și a 
mecanismelor de transmisie și recepție a semnalelor GOOSE.  
 Modul de realizare a acestei automatizări este nou pentru rețelele de distribuție din 
România, utilizarea releelor numerice de la producători diferiți fiind una dintre caracteristicile 
cele mai importunate ale acestei soluții. Au fost realizate teste de interoperabilitate de schimb 
de informații IEC61850 - GOOSE, între echipamente digitale aparțin unor producători 
importanți (SIEMENS, ABB, AREVA, EFACEC), pentru aceasta studiindu-se bibliografia 
pusă la dispoziție de către aceștia. S-a exemplificat un mod de documentare a soluțiilor de 

Avantaje Dezavantaje 
1. Nu sunt necesare lucrări suplimentare de 

construcții montaj
1. Analiza unor eventuale neconcordanțe în 
funcționare este dificilă

2. Nu sunt necesare elemente suplimentare 
de releistică, conectică sau terminale de 
protecție dedicate

2. Realizarea sistemului necesită cunoștințe 
avansate din domenii diverse: 
telecomunicații, informatică, energetică.

3. Timp de realizare și implementare redus 3.  Risc crescut de atacuri informatice 
4. Nu sunt necesare întreruperi de tensiune 

pe perioada implementării 
 

5. Flexibilitate superioară – principiile de 
funcționare se pot schimba doar prin 
reconfigurare software a sistemului, fără 
lucrări de construcții-montaj 
suplimentare 

 

6. Scalabilitate superioară 
7. Algoritmii implementați pot fi modificați 

rapid în cazul detectării unor erori în 
funcționare 

 



     
 

54 
 

automatizare bazate pe schimbul de mesaje GOOSE care permite monitorizarea și testarea mai 
facilă a acestor soluții. 
 Dezvoltarea unei noi soluții de interdeclanşare fără utilizarea unor echipamente 
dedicate, așa cum se întâmplă în practica curentă, a presupus identificarea unei modalități de a 
trimite și recepționa mesajele GOOSE prin intermediul echipamentelor de telecomunicație de 
tip router. Această modalitate de transmitere a mesajelor GOOSE nu este reglementată de 
standardul IEC61850, acestea fiind specifice aplicațiilor realizate în aceeași rețea de comuni-
cație locală. 
 Am realizat, studiat și testat cazul interdeclanşarii cu accelerarea treptei a doua a 
protecțiilor de distanță care supraveghează o linie de IT interconectată. La nivelul router-elor 
de comunicație, am identificat o modalitate de configurare care să permită tranziția mesajelor 
GOOSE între LAN distincte și anume crearea unor bridge-uri virtuale.  
 Releele digitale având activată protecția de distanță au fost configurate cu parametrii și 
logicile de funcționare pentru protecția aceleiași LEA de IT interconectate. A fost necesară 
studierea bibliografiei puse la dispoziție de producătorii de echipamente pentru cele două 
terminale numerice (SIEMENS, EFACEC), cat și a pachetelor software de configurare. 
 Pentru testarea soluției au fost calculate valorile tensiunilor și ale curenților necesari a 
fi injectați, din echipamentul de testare, pentru simularea unor puncte de defect, pe baza 
caracteristicilor de acționare a protecției de distanță din cele două TNP. Am identificat o 
modalitate de testare simultană a ambelor terminale numerice, cu o singură trusă de injectare 
curent și tensiune. 
 În  urma testării sistemului de interdeclanşare propus în lucrare, a rezultat o reducere a 
timpului de eliminare a defectului de către terminalul numeric care sesizează avaria ca fiind în 
zona a doua de acționare a protecției de impedanță, ceea ce duce la îmbunătățire fiabilității 
rețelei din care face parte linia și cele două stații de transformare de la capetele ei. 
 Realizare logicii de funcționare a TNP pentru automatizarea RAR monofazat s-a făcut 
pe baza rezultatelor studiului de impact asupra rețetei cu ajutorul software-ul ATP-EMTP și a 
studierii bibliografiei puse la dispoziție de producătorul releului digital (ABB) și a pachetului 
său software de configurare. Ca și în cazul AAR, am realizat complet logica de funcționare, 
aceasta fiind explicată în lucrare prin utilizarea capturilor de ecrane din software-ul de 
configurare. 
 Logica, mecanismele și comportamentul acestor soluții noi au fost testate în laborator, 
pentru aceasta am realizat standuri de testare specifice fiecărei propuneri analizate. Standurile 
de testare au avut în componență TNP, IED, echipamente de comunicație și echipamente de 
testare - simulatoare de relee intermediare,  trusă de injecție de curenți și tensiuni și, în mod 
natural, sursele aferente de alimentare de c.c. și c.a. 
 Propunerea teoretica a unei soluții de identificare liniilor de MT cu punere la pământ în 
stațiile de transformare se bazează pe algoritmul DeSIR și pe schimbul de mesaje GOOSE, 
între acele TNP a căror etichetă de timp este stabilită de un echipament de sincronizare în timp 
cu acuratețe ridicată. 
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