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Rezumat: Alimentarea consumatorilor cu energie electrică de calitate este una din cerințele prioritare 
impuse sistemelor electrice.  În prezent, în sistemele electrice au loc un număr mare de deconectări 
planificate și neplanificate, care întrerup alimentarea cu energie și afectează consumatorii, provocând 
daune economice. Pentru a asigura calitatea alimentării cu energie, este necesar să se cunoască factorii 
care influențează fiabilitatea sistemelor electrice, care au un impact sesizabil asupra variației indicatorilor 
de fiabilitate, a echipamentelor instalate în rețelele de alimentare cu energie electrică. 

Această lucrare este dedicată problemelor de calcul și analiză a fiabilității sistemelor electrice și de 
estimare a impactului diferitor factori care influențează procesul de alimentare cu energie a consumatorilor. 

  
Cuvinte cheie: Calitate de funcţionare, fiabilitatea sistemelor de alimentare, indicatori de calitate, 

factori aleatori de influenţă, caracteristicile refuzurilor. 
  

1. Introducere 
Actualmente, asupra sistemelor de alimentare cu energie electrică, acţionează o serie de factori, care 

influenţează asupra calităţii alimentării cu energie electrică a tuturor consumatorilor, inclusiv şi a acelor din 
sectorul agrar [1,6,15]. Determinarea factorilor de cauză a acestor întreruperi şi estimarea nivelului de 
influenţă a lor asupra fiabilităţii echipamentelor instalate în sistemele electrice, permite elaborarea măsurilor 
de asigurare a continuităţii şi calităţii alimentării consumatorilor cu energie electrică.   

Distribuţiile în timp ale deconectărilor, cauzele apariţiei şi impactul lor asupra fiabilităţii alimentării 
consumatorilor cu energie electrică nu sunt studiate în prezent la nivelul stipulat de documentele în vigoare 
privind indicatorii de fiabilitate [2,4,9-17]. Asigurarea alimentării cu energie electrică a consumatorilor poate 
fi realizată numai în bază de cunoaştere profundă a fenomenelor ce însoţesc acest proces, ceea ce permite o 
planificare justificată din punct de vedere tehnic şi economic, a măsurilor şi activităţilor serviciilor de 
exploatare a sistemelor de alimentare cu energie, întru asigurarea indicatorilor normaţi de fiabilitate [8-14]. 

Această lucrare este consacrată aprecierii comportamentului factorilor de influenţă asupra fiabilităţii 
sistemelor şi reţelelor electrice şi estimării impactului lor asupra indicatorilor de calitate a alimentării cu 
energie electrică.  

 
2. Material şi metodă 

Obiectul cercetărilor efectuate l-au constituit caracteristicile refuzurilor din reţelele electrice ale 
sistemului electroenergetic republican, cauzate de diferiţi factori aleatori. 

Investigaţiile s-au realizat în următoarele etape:  
- colectarea şi procesarea datelor privind deconectările în reţelele electrice din Republica 

Moldova;  
- clasificarea întreruperilor după caracterul apariţiei lor (aleatorii, planificate şi de manevră) şi în 

funcţie de factorii de influenţă;  
- elaborarea conceptului de analiză şi sistematizare a refuzurilor în funcţie de sezon şi de 

amplasarea geografică a reţelelor electrice;  
- elaborarea criteriului de estimare a ponderii factorilor aleatori asupra indicatorilor de fiabilitate;  
- determinarea valorilor principalilor indicatori care caracterizează calitatea de funcţionare a 

sistemelor de distribuţie şi estimarea ponderii factorilor de influenţă asupra acestor indicatori;  
- elaborarea criteriului de prognoză a refuzurilor aleatorii în sistemele de distribuţie şi a 

parametrilor ce caracterizează aceste refuzuri. 
La soluţionarea problemelor formulate pentru cercetare au fost utilizate: teoria grafelor şi a matricelor; 

teoria probabilităţii; metodele de analiză statistică şi procesare a datelor experimentale; teoria ecuaţiilor 
liniare şi neliniare; modelarea matematică; tehnica de calcul cu soft-urile ,,Microsoft Excel“, ,,StatGraphics“, 
,,EasyFit 5.5 Professional“.    
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3. Rezultate şi discuţii 

În baza criteriului pentru estimarea impactului factorilor de influenţă asupra indicatorilor de fiabilitate a 
sistemelor şi reţelelor electrice [3,5,11,19], a fost utilizată noţiunea de coeficienţi de pondere a factorilor de 
influenţă asupra nivelului de fiabilitate (kp) şi au fost obţinute expresiile matematice pentru determinarea acestor 
coeficienţi, reieşind din numărul de refuzuri cauzate, de durata lor şi de numărul consumatorilor afectaţi de fiecare 
factor în parte.   

S-a stabilit, că pentru a prognoza influenţa factorilor aleatori asupra fiabilităţi este absolut necesar de 
determinat legile de distribuţie pentru refuzurile cauzate de factorii respectivi şi parametrii acestor distribuţii. 
În conformitate cu cele menţionate s-au examinat distribuţiile experimentale şi cele teoretice pentru următorii 
indici: frecvenţa de apariţie a refuzurilor pe fiecare sistem de reţele în funcţie de sezon, durata refuzurilor şi 
numărul consumatorilor deconectaţi.  

La prima etapă s-au analizat caracteristicile factorilor de influenţă cercetaţi, care au cauzat apariţia 
întreruperilor aleatorii. În conformitate cu cele expuse, s-au determinat coeficienţii de pondere asupra indicatorilor 
de fiabilitate pentru cei 12 factori examinaţi, valorile medii anuale ale cărora sunt prezentate în tabelul 1. 

 
Tabelul 1. Valorile coeficienţilor de pondere a factorilor de influenţă asupra calităţii de funcţionare 

Factorii 

Valorile medii anuale ale coeficienţilor de pondere  

Sistemul 
1 

Sistemul 
2 

Sistemul 
3 

Sistemul 
4 

Sistemul 
5 Total 

Nr Descrierea Kp.med,  
% 

Kp.med,  
% 

Kp.med,  
% 

Kp.med, 
% 

Kp.med,  
% 

Kp.med, 
 % 

1 Condiţii climaterice 25,5 41,0 37,6 26,7 39,7 34,1 

2 Defecte în echipamente 34,0 21,0 23,4 34,1 25,0 27,5 

3 Factori neidentificaţi 23,2 18,5 20,7 22,0 20,1 20,9 

4 Acte de vandalism 4,1 4,9 4,9 4,7 4,5 4,6 

5 Defecte în reţelele de transport 3,7 4,7 4,6 4,3 3,1 4,0 

6 Defecte la PDC-uri 2,1 2,9 2,7 1,4 1,7 2,1 

7 Acţiunea animalelor  2,0 2,3 1,2 1,7 1,2 1,6 

8 Acţiunea mecanismelor 1,8 1,7 2,1 1,7 1,5 1,7 

9 Avarii cauzate de vegetaţie 1,8 1,5 1,1 1,6 1,5 1,5 

10 Acţiunea consumatorului 0,8 0,5 0,5 0,9 1,1 0,7 

11 Calitatea energie electrice 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 

12 Erori de exploatare 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,42 

 
Analizând valorile medii anuale ale coeficienţilor de pondere asupra fiabilităţii, pentru cei 12 factori, se poate de 

constatat că cei mai influenţi dintre ei sunt: condiţiile climaterice, defectele în echipamente şi factorii neidentificaţi. 
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În figura 1 se prezintă grafic caracteristica factorilor de influenţă în funcţie de ponderea lor asupra 
indicatorilor de fiabilitate. 

 

 
 

Fig.1. Caracteristica factorilor de influenţă asupra fiabilităţii 
 

Analiza rezultatelor obţinute confirmă că, cea mai mare pondere asupra indicatorilor de continuitate a 
alimentării cu energie electrică o au trei factori: condiţiile climaterice – 34,1%, defectele în echipamente – 
27,5 şi factorii neidentificaţi – 20,91.  

La etapa a doua, conform conceptului de prognoză elaborat s-au determinat distribuţiile experimentale şi 
cele teoretice, şi valorile parametrilor ce caracterizează coeficienţii de pondere (Kp) asupra indicatorilor de 
fiabilitate pentru cei 12 factori aleatori de influenţă. Au fost determinaţi următorii parametrii ai distribuţiilor: 
ponderea medie asupra indicatorilor de fiabilitate, dispersia, abaterea medie pătratică, coeficientul de 
variaţie, ponderea minimă şi maximă, diapazonul, valorile marginale ale intervalului de încredere, 
coeficienţii de asimetrie şi exces şi tipul funcţiei teoretice. Toţi aceşti parametri, care au fost menţionaţi, dau 
posibilitatea de a prognoza valorile coeficienţilor de pondere a factorilor de influenţă asupra fiabilităţii cu 
credibilitatea de 95 %.  

În rezultatul examinării valorilor obţinute s-a constatat că, cei 12 factori de influenţă au o distribuţie a 
ponderilor asupra indicatorilor de fiabilitate apropiată de cea Normală-Gaussiană pentru reţelele cercetate. 
Caracteristica factorilor de influenţă, în funcţie de ponderea lor asupra indicatorilor de fiabilitate, indică că, 
ponderile calculate au o repartiţie uniformă şi o variaţie anuală nesemnificativă.  

Cercetările efectuate au dat posibilitatea de a constata că, factorii examinaţi determină nivelul de 
fiabilitate în funcţionare a echipamentelor instalate în reţelele electrice şi rezultatele obţinute privind 
prognozarea lor, permit o planificare justificată din punct de vedere tehnic şi economic a activităţilor de 
asigurare a continuităţii şi calităţii alimentării cu energie electrică a consumatorilor, cu respectarea indica-
torilor normaţi de fiabilitate. 
 
Concluzii 

1. Întreruperile care au loc în sistemele de alimentare, depind de o multitudine de factori, care 
influenţează asupra siguranţei şi calităţii alimentării consumatorilor cu energie electrică. Cunoaşterea 
nivelului de influenţă acestor întreruperi asupra fiabilităţii echipamentelor instalate în sistemele electrice 
permite o planificare justificată din punct de vedere tehnic şi economic a măsurilor de asigurare a 
indicatorilor de fiabilitate. 

2. Criteriul pentru estimarea influenţei diferitor factori asupra fiabilităţii a dat posibilitatea de a determina 
valorile principalilor indicatori de fiabilitate şi a coeficienţilor de pondere pentru toţi factorii aleatori şi a permis de 
a constata, că cea mai mare pondere asupra indicatorilor de fiabilitate o au 3 factori: condiţiile climaterice 34,1%, 
defecte în echipamente 27,5%, factorii neidentificaţi 20,9%. 

k p.  med , % 

1,7 

0,4 

1,6 
4,6 

20,91 

27,5 

0,7 1,5 2,1 
4,0 

0,5 
34,1 

Condiţii climaterice 
Defecte în echipamente 
Factori necunoscuti 
Acte de vandalism 
Acţiunea animalelor şi 
păsărilor 
Acţiunea 
mecanismelor 
Defecte din cauza 
consumatorului 
Avarii cauzate de 
vegetatie 
Defecte in retelele de 
transport 
Defecte la PDC-uri 
Erori de exploatare 
Calitatea energie 
electrice 
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