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REZUMAT 
Sistemele Expert, alături de Reţelele Neuronale, Sistemele Fuzzy şi Algoritmii Genetici, reprezintă unul dintre domeniile principale ale Inteli-
genţei Artificiale (IA). În ultimii ani se constată o explozie a preocupărilor privind introducerea aplicaţiilor sistemelor expert în energetică, în 
general şi în reţelele electrice în particular. Complexitatea crescută a sistemelor electroenergetice impune ca în procesul de conducere şi 
exploatare a acestuia să se utilizeze mijloace moderne de calcul dotate cu un software bine fundamentat matematic şi amplu elaborat. 
Sunt însă destule cazuri în care experienţa acumulată de experţii umani din domeniul conducerii şi exploatării Sistemului Energetic Naţional 
conduce la soluţionarea mai rapidă şi mai eficientă a unor probleme care apar în activitatea practică. Se conturează tendinţa captării şi 
codificării cunoştinţelor acestor experţi umani în cadrul unor programe pentru calculator şi cuplarea acestor programe orientate pe proce-
sarea cunoştinţelor cu programele tradiţionale orientate pe procesare numerică. Aplicarea procesului de reconfigurare a reţelelor electrice 
de distribuţie reprezintă unul dintre mijloacele pentru reducerea pierderilor de putere activă şi deci a consumurilor proprii tehnologice. În 
rezolvarea problemei de reconfigurare a reţelelor electrice de distribuţie, dat fiind caracterul combinatoriu, se pot utiliza cu succes unele 
dezvoltări ale tehnicilor de IA. Aplicarea reconfigurării este posibilă doar pentru reţelele electrice cu structură buclată, datorită manierei 
particulare de exploatare, care, pentru regimurile normale de funcţionare se face în configuraţie radială sau arborescentă. Sistemul expert 
pentru reconfigurare este bazat pe reguli de producţie şi utilizează rezultatele obţinute din procedurile algoritmice ale procesului de re-
configurare, returnând acestuia informaţiile şi deciziile necesare desfăşurării procesului pentru obţinerea configuraţiei finale. În conceperea 
şi introducerea sistemelor expert în energetică trebuie avut în vedere permanent că omul rămâne principalul element de decizie, sistemele 
inteligente asistându-l în această activitate în situaţii de rutină sau excepţionale pentru a-l elibera de anumite sarcini şi pentru a-i da 
posibilitatea să se concentreze pe acele activităţi care implică în mod necesar elementul uman în alegerea şi executarea acţiunilor. În acest 
sens, sistemele inteligente trebuie considerate, pentru o perioadă, ca auxiliare, şi nu ca alternative pentru funcţiile actuale ale dispecerilor. 
 
ABSTRACT 
The Expert Systems, among Neuron Networks, Fuzzy Systems and Genetic Algorithm represents one of the main areas of Artificial Intelli-
gence (AI). In the last years a blast consisting of preoccupations concerning the introduction of the applications of proficient systems power 
at large and in the particularly electric network. The grown complexity of electrical systems enforces in the process of management and 
exploits to be used with software well based mathematical, ample and elaborated. There are cases when many cases when accumulated 
experience of human experts from the domain of management and exploitation National Energetic Systems drives to solve faster and more 
efficient the problems which appear in the activity. By practicing the process of reconfiguration the electric network of casting represents 
one of the reasons for the decrease of active power loss and therefore the technological consumptions. The solution pf the problem of 
reconfiguration concerning the electric nets of casting, given by the character combination, can be used with success some developed AI 
techniques. The reconfiguration is possible just for electric network with curly structure, due to the particular manner of exploitation, which, 
for normal regimes of operation is done in the radial or tree-like configuration. The expert system for the reconfiguration is based on the 
rules of the production and utilizes the result obtained from an Algorithmic procedure of the reconfiguration process, returning the informa-
tion and the necessary decisions. In the conceive and introduction of the expert systems in energetic, it must be directed that man remains 
the main element of decision, the intelligent systems helping him in activity and exceptional situations for free of certain tasks and enable 
to centre in those activities which involve the necessary ways the human element to choose and execute the shares. In this sense the 
intelligent systems must be considered, for a period, as an auxiliary form and not as alternatives for the current functions of the dispatchers. 
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Aplicarea procesului de reconfigurare a reţelelor 
electrice de distribuţie reprezintă unul dintre mijloacele 
pentru reducerea pierderilor de putere activă şi deci a 
consumurilor proprii tehnologice. În rezolvarea proble-
mei de reconfigurare a reţelelor electrice de distribuţie, 
dat fiind caracterul combinatoriu, se pot utiliza cu 
succes unele dezvoltări ale tehnicilor de Inteligenţă 
Artificială (IA). Pentru regimurile normale şi critice, 
procesul de găsire a configuraţiei optime este de recon-
figurare, iar pentru regimurile de avarie procesul devine 
unul de reconstrucţie a reţelei. În ultimul caz interesea-
ză mai puţin problema optimului, mult mai importantă 
fiind repunerea în stare de funcţionare a părţii afectate 
de avarie, în scopul alimentării tuturor consumatorilor. 

Prin reconfigurarea unui sistem fizic se înţelege, în 
cazul general, modificarea (reorganizarea) legăturilor 
funcţionale care există între componentele sale, în scopul 
îmbunătăţirii funcţionării sistemului în ansamblu sau a 
unei părţi a acestuia, fără modificarea parametrilor 
caracteristici ai componentelor şi legăturilor dintre acestea. 
În cazul particular al reţelelor electrice de distribuţie, 
reconfigurarea vizează ameliorarea sau optimizarea re-
gimului de funcţionare prin modificarea doar a stării „în 
funcţiune"/ „în rezervă” a unor linii electrice din reţea. 

Aplicarea reconfigurării este posibilă doar pentru 
reţelele electrice cu structură buclată, datorită manierei 
particulare de exploatare, care, pentru regimurile normale 
de funcţionare se face în configuraţie radială sau arbores-
centă. De regulă, astfel de reţele sunt cele de distribuţie 
urbană. Problema găsirii configuraţiei optime de funcţio-
nare pentru o reţea electrică de distribuţie se poate formula 
pentru toate cele trei regimuri posibile de funcţionare: 

− regimul normal, caracterizat prin disponibilitatea 
tuturor elementelor reţelei, mărimile de stare găsindu-se 
între limitele admisibile de funcţionare; 

− regimul critic, caracterizat prin disponibilitatea 
tuturor elementelor reţelei, dar unele mărimi de stare se 
află la limita funcţionării normale (limita încărcării 
termice, limita stabilităţii de tensiune etc.); 

− regimul de avarie, caracterizat prin faptul că unul 
sau mai multe elemente ale reţelei se află în stare de 
avarie (în special liniile electrice), ca urmare a funcţio-
nării pe o perioadă mai lungă de timp cu unele mărimi 
de stare cu valori în afara limitelor normale. 

Sistemul expert pentru reconfigurare este bazat pe 
reguli de producţie şi utilizează rezultatele obţinute din 
procedurile algoritmice ale procesului de reconfigurare, 
returnând acestuia informaţiile şi deciziile necesare desfă-
şurării procesului pentru obţinerea configuraţiei finale. 

În componenţa sistemul expert pentru reconfigurare 
se pot regăsi cele trei componente ale unui sistem bazat 
pe reguli: 
• Baza de Cunoştinţe - cuprinde o colecţie de cu-

noştinţe specializate din domeniul reconfigurării reţelelor 

electrice de distribuţie, preluate de inginerul de cunoştin-
ţe de la expertul uman în aplicaţie. Aceste cunoştinţe 
reflectă elementele unei reţele electrice de distribuţie, 
relaţiile dintre ele, respectiv, reguli şi fapte. 
• Memoria de Lucru (mulţimea de conflicte) – 

conţine informaţii de stare necesare pentru rezolvarea 
problemei, reprezentate prin aserţiuni temporare. Aceste 
aserţiuni temporare sunt atât datele iniţiale ale proble-
mei de rezolvat cât şi toate faptele inserate pe parcursul 
rezolvării problemei. De obicei, datele din memoria de 
lucru respectă convenţiile sintactice ale faptelor din 
baza de cunoştinţe, ceea ce face ca aceste aserţiuni tem-
porare să se numească şi fapte dinamice, iar memoria 
de lucru să se numească memorie dinamică. 
• Motorul de Inferenţă – reprezintă componenta 

de control şi execuţie a sistemul expert, având rolul de a 
genera răspunsuri la întrebările puse de utilizator. La 
componentele prezentate anterior a fost adăugat un 
modul explicativ care are rolul de a prezenta şi argu-
menta deciziile luate în timpul proceselor de inferenţă. 
Una dintre caracteristicile sistemelor expert este aceea 
că sunt specializate în rezolvarea problemelor dintr-un 
anumit domeniu. 

Partea esenţială care diferenţiază sistemele expert 
între ele o reprezintă baza de cunoştinţe. Celelalte ele-
mente sunt determinate de baza de cunoştinţe sau depind 
de mediul utilizat pentru dezvoltarea sistemelor expert. 
Ţinând seama de aceste aspecte, în continuare este 
prezentată baza de cunoştinţe a sistemului expert pentru 
reconfigurare formată din baza de fapte şi baza de reguli. 

 Baza de Fapte a sistemului expert pentru recon-
figurare conţine informaţii referitoare la valorile anumitor 
variabile de stare sau de decizie asociate elementelor 
reţelei electrice. Faptele pot fi specifice, raportate la 
fiecare element al reţelei electrice sau generale, rapor-
tate la nivelul întregii reţele electrice. 

Faptele specifice se referă la noduri sau la laturi. În 
faptele referitoare la noduri trebuie să se regăsească in-
formaţiile legate de: numele şi tipul nodului, modulul 
tensiunii de serviciu şi diferenţa ei faţă de tensiunea 
nodului sursă de la care este alimentat nodul, iar în 
faptele referitoare la laturi informaţiile trebuie să pre-
cizeze: nodurile de la extremitate, starea topologică, 
curentul de serviciu şi curentul maxim admisibil. 

Faptele generale se referă la nivelul căderii de tensiune 
admisibilă din reţea. În afară de acestea, se mai utilizează 
o serie de fapte auxiliare care precizează existenţa 
violărilor asupra căderilor de tensiune, existenţa violărilor 
asupra curenţilor, alegerea criteriului de reconfigurare etc. 

 Baza de Reguli reprezintă ansamblul regulilor de 
producţie care se aplică asupra faptelor. În cadrul siste-
mului expert pentru reconfigurare regulile pot fi grupate 
în mai multe sarcini care intervin în anumite momente 
ale procesului de reconfigurare. 
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 Sarcina 1: Verificarea configuraţiei iniţiale 
În cazul studierii unor reţele electrice de distribuţie 

de dimensiuni mari (zeci sau sute de noduri) este posibil 
ca la introducerea datelor de intrare să apară erori. 
Unele dintre acestea, mai ales cele din datele laturilor, 
pot fi fatale, putând conduce la blocarea procesului de 
calcul în timpul reconfigurării. Cele mai periculoase 
sunt erorile legate de topologia reţelei şi constau în 
nerespectarea restricţiilor de egalitate (referitoare la co-
nexitatea şi arborescenţa configuraţiei iniţiale). Detectarea 
şi eventuala lor corectare se face o singură dată în cadrul 
procesului de reconfigurare, respectiv la începutul 
acestuia. Verificarea configuraţiei iniţiale se bazează pe 
utilizarea noţiunilor de „drum” şi, respectiv, „drum 
virtual”. Ambele noţiuni vizează stabilirea unei legături 
între două noduri oarecare, fără parcurgerea de două ori 
a aceleiaşi laturi şi fără intercalarea între cele două 
noduri a niciunui nod de tip sursă. Noţiunea de „drum” 
se referă numai la parcurgerea laturilor „în funcţiune”, 
în timp ce noţiunea de „drum virtual” se referă la par-
curgerea oricărei laturi, indiferent de starea ei topologică. 

Pentru verificarea configuraţiei iniţiale a reţelei se 
pleacă de la nodurile sursă şi se creează drumuri orien-
tate între toate nodurile adiacente, astfel încât sensul să 
corespundă sensului de circulaţie a curenţilor prin 
laturi. Una dintre cerinţele oricărei configuraţii a reţe-
lelor electrice de distribuţie este aceea ca fiecare nod 
consumator să fie alimentat în orice moment de la o 
singură sursă printr-o singură legătură (restricţia de 
arborescenţă). Prin introducerea greşită a stării „în 
funcţiune” pentru anumite laturi, în reţea apar bucle 
închise având drept origine fie două noduri sursă sau fie 
un nod oarecare (sursă sau consumator). 

O altă cerinţă a configuraţiilor reţelelor electrice de 
distribuţie este aceea ca toţi consumatorii racordaţi în 
nodurile reţelei să fie alimentaţi. Spre deosebire de 
prima situaţie, în care în datele de intrare există prea 
multe laturi având starea „în funcţiune”, în această 
situaţie apar prea multe laturi având starea „în rezervă” 
sau lipsesc anumite laturi. În acest caz, în reţea apar 
noduri „nealimentate” sau „izolate”. Prin nod „ne-
alimentat” se defineşte nodul conex unei reţele electrice 
în care se găsesc unul sau mai multe noduri sursă, dar 
care nu primeşte energie de la niciunul dintre aceştia. 
Prin nod „izolat” se defineşte nodul conex unei reţele 
electrice care nu conţine niciun nod sursă sau nodul 
neconex unei reţele electrice în care se află cel puţin un 
nod sursă. Pentru a pune în evidenţă nodurile „ne-
alimentate” sau „izolate”, se consideră că iniţial toate 
nodurile consumatoare fac parte din categoria nodurilor 
„nealimentate”. Corectarea erorilor legate de existenţa 
nodurilor „izolate” nu se mai poate face prin modifi-
carea stării topologice a unor laturi din reţea, ci doar 
prin introducerea în datele de intrare de noi laturi sau 

prin eliminarea nodurilor „izolate”. Această decizie tre-
buie luată de către utilizator. Prin omiterea introducerii 
unor noduri sau prin introducerea în plus a unor laturi în 
reţea pot exista laturi izolate. La fel ca şi în cazul 
existenţei nodurilor „izolate” şi în acest caz eliminarea 
acestei erori nu se poate face prin modificarea stării 
topologice a unor laturi, ci doar prin eliminarea laturilor 
în cauză sau prin introducerea altor laturi. 

În unele reţele electrice de distribuţie se poate pune 
în evidenţă existenţa mai multor subreţele indepen-
dente, între care singurele legături sunt reprezentate de 
nodurile sursă. Subreţelele independente pot avea 
structură arborescentă sau buclată şi au proprietatea că 
oricare ar fi configuraţia reţelei ele rămân invariante. 
Posibilitatea de delimitare a subreţelelor independente 
poate conduce în unele cazuri la uşurarea calculelor. 

 Sarcina 2: Alegerea criteriului de reconfigurare 
Regulile pentru alegerea criteriului de reconfigurare 

sunt aplicate la începutul fiecărui pas al procesului de 
reconfigurare, pe baza informaţiilor obţinute în urma 
calculului de regim permanent. Determinarea regimului 
de funcţionare şi implicit a criteriului ce trebuie adoptat 
se face în funcţie de poziţia faţă de limitele admisibile 
ale anumitor mărimi de stare din reţeaua electrică. Dintre 
cele trei regimuri posibile de funcţionare – normal, critic 
şi de avarie – în procesul de reconfigurare s-au luat în 
considerare doar cel normal şi cel critic. Situaţia cea 
mai gravă intervine în regimul critic în care apar pro-
bleme legate de nerespectarea restricţiilor de inegalitate 
pentru una sau mai multe mărimi de stare, care pot 
consta în: violarea curentului admisibil pentru unele 
laturi şi violarea căderii de tensiune admisibilă în lungul 
unor tronsoane. După identificarea stării reţelei şi 
punerea în evidenţă a eventualelor probleme din reţea, 
urmează alegerea criteriului de reconfigurare. În cazul 
existenţei simultane a mai multor probleme într-o reţea 
electrică, eliminarea lor se va face pe rând, în funcţie de 
consecinţele pe care le pot avea asupra funcţionării 
reţelei în ansamblul său. Atunci când în reţea nu există 
probleme sau acestea au fost rezolvate, criteriul ales 
vizează reducerea pierderilor de putere activă. De 
obicei, atunci când într-o reţea sunt detectate violări ale 
restricţiilor de inegalitate ale unor mărimi de stare, nu 
se urmăreşte atingerea unui optim pentru mărimile 
respective (cum ar fi minimizarea încărcării laturilor 
sau minimizarea căderilor de tensiune), ci doar aducerea 
lor în plaja de valori admisibile. Singurul criteriu pentru 
care se vizează atingerea optimului îl reprezintă nivelul 
pierderilor de putere activă din întreaga reţea. 

 Sarcina 3: Alegerea strategiei de reconfigurare 
În cadrul procesului de reconfigurare se utilizează 

metode euristice. Alegerea strategiei de reconfigurare se 
face astfel încât numărul de configuraţii analizate să fie 
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cât mai redus, pentru a se obţine un timp şi un volum de 
calcul cât mai mici. Metodele euristice utilizate în mod 
curent pentru reconfigurarea reţelelor electrice de dis-
tribuţie utilizează strategii de căutare de tip ireversibil. 
Dezavantajul lor este acela că, în anumite condiţii, 
soluţiile finale obţinute nu reprezintă decât un optim 
local pentru valoarea funcţiei obiectiv. Atunci când se 
doreşte obţinerea unei configuraţii finale cât mai apro-
piată sau chiar identică celei optime globale se poate 
folosi o strategie de căutare de tip tentativă, cum ar fi cea 
din metoda TABU. Deoarece metoda bazată pe strategia 
TABU înseamnă realizarea uneia sau mai multor per-
mutări elementare simultan, care să înrăutăţească soluţia 
curentă pentru ca în final să se poată ajunge la o soluţie 
mai bună decât aceasta, la aplicarea ei se va utiliza mai 
întâi o permutare elementară, respectiv două etc. Alegerea 
strategiei se face la începutul fiecărui pas al procesului de 
reconfigurare. În cadrul primului pas se utilizează strategia 
de tip irevocabil, iar la paşii următori alegerea strategiei se 
face în funcţie de rezultatele obţinute la pasul anterior. 

Odată stabilite criteriul şi strategia de reconfigurare se 
poate trece la aplicarea procedurilor algoritmice de re-
configurare. Pentru anumite criterii sistemul expert poate 
reduce volumul de calcul necesar acestor proceduri, prin 
indicarea numai a permutărilor potenţiale care pot con-
duce la obţinerea de configuraţii îmbunătăţite. 

Se pleacă de la observaţia că pentru criteriile de 
reducere a încărcării laturilor şi a căderilor de tensiune se 
realizează doar permutări elementare. După cum se ştie, 
doar o mică parte dintre permutări poate conduce la înde-
plinirea scopului urmărit. 

O primă condiţie este aceea ca latura care prezintă 
violarea curentului admisibil sau latura precedentă nodu-
lui pentru care se constată violarea căderii de tensiune şi 
latura „în rezervă” de la care se porneşte în efectuarea 
permutării să aparţină aceleiaşi subreţele. 

O a doua condiţie este ca sensul de realizare a 
permutării să fie ales astfel încât să conducă la evoluţia 
valorii funcţiei obiectiv în sensul dorit. 

 Sarcina 4: Validarea configuraţiilor îmbunătăţite 
Această sarcină reuneşte regulile care permit accepta-

rea sau respingerea configuraţiilor îmbunătăţite, care 
satisfac parţial sau total restricţiile de inegalitate, în 
funcţie de criteriul de reconfigurare utilizat. Ideea de 
bază a acestor reguli este aceea că, în cazul apariţiei unor 
probleme legate de violarea restricţiilor de inegalitate, se 
validează acele configuraţii care nu conduc la reapariţia 
problemelor care deja au fost rezolvate. Dacă nu s-ar ţine 
seama de acest aspect, procesul de reconfigurare ar intra 
într-o ciclare fără sfârşit, în care în mod continuu ar fi 
repetată aceeaşi succesiune de permutări de laturi. Altfel 
spus, se încearcă rezolvarea succesivă a eventualelor  

probleme din reţea, în ordinea impusă de pericolul pe 
care îl reprezintă fiecare dintre ele pentru funcţionarea 
reţelei, iar pe măsură ce acestea sunt rezolvate, se 
elimină posibilitatea revenirii lor în lista de probleme, 
prin creşterea exigenţei asupra configuraţiilor îmbună-
tăţite. Oricare dintre configuraţiile îmbunătăţite validate 
poate fi considerată drept configuraţie de substituţie 
pentru configuraţia curentă. 

 Sarcina 5: Alegerea configuraţiei de substituţie 
În strategia de căutare de soluţii îmbunătăţite de tip 

maximală se creează mai întâi la fiecare etapă mulţimea 
tuturor configuraţiilor îmbunătăţite ce se obţin din 
configuraţia curentă şi apoi se reţine cea care conduce 
la cea mai bună ameliorare a valorii funcţiei obiectiv. 
Această manieră poate fi îmbunătăţită dacă se ţine 
seama de o serie de elemente specifice reţelei electrice 
sau de evoluţia anterioară a procesului de reconfigurare, 
cum ar fi: existenţa echipamentelor de comutaţie 
acţionate de la distanţă, existenţa în bucla de reţea în 
care se realizează permutarea unei alte permutări 
anterioare (pentru reducerea numărului de manevre) etc. 

 Sarcina 6: Verificarea configuraţiei finale 
În cadrul acestei sarcini se prezintă un ansamblu de 

reguli care se aplică numai în situaţii deosebite. Acestea 
se referă la existenţa problemelor legate de nerespectarea 
restricţiilor de inegalitate în subreţelele cu structură 
arborescentă sau în subreţelele cu structură buclată, în 
care, prin aplicarea procesului de reconfigurare nu pot fi 
eliminate. Reţelele cu structură arborescentă au con-
figuraţie unică, toate laturile găsindu-se în starea „în 
funcţiune”, rezultând de aici că procesul de reconfigurare 
nu poate contribui la ameliorarea regimului de funcţio-
nare. În situaţia în care în reţea există probleme de nivel 
de tensiune scăzut, rezolvarea problemelor trebuie făcută 
prin alte metode şi cu alte mijloace, diferite de cele 
specifice reconfigurării. Rezolvarea acestor probleme se 
bazează pe utilizarea mijloacelor locale (baterii de con-
densatoare) sau centralizate (prizele transformatoarelor 
din staţiile coborâtoare) pentru reglajul tensiunii, iar 
pentru cazuri extreme se poate recurge la descărcarea 
parţială sau totală a sarcinii din unele noduri consuma-
toare pentru situaţia depăşirii curentului admisibil prin 
unele laturi. În principiu, problema de nivel de tensiune 
scăzut într-un nod este asemănătoare cu cea de nivel 
ridicat al căderilor de tensiune în lungul unor tronsoane. 
Diferenţa dintre ele constă în faptul că, în cazul re-
prezentării consumatorilor prin curenţi constanţi, nu se 
poate reduce nivelul căderilor de tensiune din reţea prin 
creşterea tensiunii nodului sursă. Aceasta se poate 
realiza în cazul reprezentării consumatorilor prin puteri 
aparente constante. 

 
 




