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REDUCTION OF TRANSMISSION COSTS OF ELECTRICAL ENERGY BY 
IMPROVING LOSSES FORECASTING MODELS. PART 1. - ABSTRACT: The paper 
proposes a forecasting model for the next day active energy losses related to a transmission 
overhead line. The proposed model is based on weather forecasting in the region of the line and 
on the forecasted power flow through the line. All types of energy losses are considered. This 
paper is focused on the possibility to forecast the Joule-Lentz type of losses integrating in the 
procedure the weather forecast. In a second paper, forecasting models for the corona discharge 
losses and for the losses through leakage currents on the surfaces of insulators are also proposed. 
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REZUMAT: Lucrarea propune un model de prognoză, pentru ziua următoare, a pierderilor de 
energie activă aferente unei linii electrice aeriene (LEA) de transport. Modelul propus se bazează 
pe prognoza vremii, în regiunea LEA şi pe prognoza circulaţiei de puteri prin LEA. Sunt avute în 
vedere toate sursele de pierderi de putere activă. În această lucrare este prezentată metoda de 
predeterminare a pierderilor Joule-Lentz cu integrarea prognozei meteorologice. O a doua lucrare 
este dedicată prognozei pierderilor prin descărcare corona şi a pierderilor prin curenţi de fugă pe 
suprafeţele izolatoarelor.  

Cuvinte cheie: transportul energiei electrice; reducerea cheltuielilor de transport; prognoza 
pierderilor; pierderi Joule-Lenz; pierderi corona; pierderi prin curenţi de fugă. 

1. INTRODUCERE 

Transportul energiei electrice, de la producători la 
distribuitori şi mari consumatori industriali se face 
prin intermediul reţelei electrice de transport (RET), 
care cuprinde staţii electrice de  transformare şi linii 
electrice de transport, de către un operator de 
transport şi de sistem (OTS). În România, transportul 
energiei electrice se face, practic, numai prin linii 
electrice aeriene (LEA), cu tensiuni nominale – în 
ordinea importanţei – de 400 kV, 220 kV şi 110 kV, 
singura LEA de 750 kV funcţionând la tensiunea de 
400 kV. La nivelul anului 2010, RET dispunea de 
155 km de LEA 750 kV, 4701 km de LEA 400 kV, 
4035 km de LEA 220 kV şi numai 38 km de LEA 
110 kV, EPRI (2008). Situaţia actuală nu diferă 
semnificativ de aceasta. 

Transportul energiei electrice implică o serie de 
pierderi de energie activă, în staţiile electrice şi pe 

LEA de transport, pierderi care se constituie într-un 
aşa numit "consum tehnologic propriu" (CTP) al 
RET. O bună parte a acestui CTP revine LEA de 
transport şi reprezintă rezultatul a trei categorii de 
pierderi de putere activă, respectiv: (i) pierderi prin 
efect Joule-Lenz în conductoare, dependente, în 
principal, puterea transportată pe linie și, în mai mică 
măsură de factorii atmosferici de influență; 
(ii) pierderi prin descărcare corona pe conductoare, 
dependente în principal de agenţii meteorologici care 
acţionează asupra liniei; (iii) pierderi prin curenţi de 
fugă pe suprafeţele izolatoarelor care echipează linia, 
dependente de agenţii meteorologici care acţionează 
asupra liniei. 

Energia electrică corespunzătoare CPT al RET se 
achiziţionează prin contracte reglementate, costul 
acesteia fiind inclus în tariful de transport. Depăşirea 
CPT prevăzut prin respectivele contracte reprezintă 
cheltuieli suplimentare, nerecunoscute în tariful de 
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transport, iar energia electrică suplimentară trebuie 
achiziţionată de către transportator, pe cheltuiala sa, 
pe Piaţa pentru ziua următoare (PZU) şi pe Piaţa de 
Echilibrare (PE). 

În general, costul energiei achiziţionate pe PZU este 
semnificativ mai mic decât al celei achiziţionate pe 
PE şi din acest motiv este important ca o parte cât 
mai mare din energia achiziţionată suplimentar faţă 
de cea achiziţionată prin contractele reglementate să 
fie achiziţionată de pe PZU, pe baza prognozei de 
CPT pentru ziua următoare. 

Lucrarea propune un model de prognoză pentru ziua 
următoare a părţii din CPT care revine LEA de 
transport. Modelul consideră intervale de timp orare, 
în care circulaţia de puteri prin LEA este cvasi-
constantă şi vremea şi starea suprafeţei 
conductoarelor sunt aceleaşi şi nu variază în timp 
de a lungul unor segmente semnificative ale liniei. 
Datele de intrare ale modelului sunt prognoza vremii, 
furnizată de Administraţia Naţională de 
Meteorologie, pentru tot teritoriul ţării şi prognoza 
circulaţiei de puteri prin LEA de transport 
considerată, elaborată de OTS. 

Într-o primă parte a lucrării se prezintă un model de 
prognoză numerică a vremii în culoarul LEA şi o 
metodă de estimare a pierderilor de energie activă 
prognozate pentru ziua următoare, corespunzătoare 
efectului Joule-Lenz în conductoarele liniei. A doua 
parte a lucrării este rezervată subiectului, mult mai 
amplu, privind estimarea pierderilor de energie activă 
prognozate corespunzătoare descărcării corona pe 
conductoarele LEA şi curenţilor de fugă pe 
izolatoarele liniei. 

2. PROGNOZA NUMERICĂ A VREMII 

Un model numeric de prognoză a vremii încearcă să 
anticipeze starea viitoare a atmosferei pornind de la 
starea sa actuală, pe baza legilor care guvernează 
interacţiunile din atmosferă. Formularea matematică 
a acestor legi conduce la un sistem de ecuaţii 
diferenţiale cu structură complexă, denumit model, 
care nu poate fi rezolvat decât prin integrare 
numerică, de unde și denumirea de model numeric de 
prognoză. Rezolvarea acestui sistem de ecuaţii, chiar 
utilizând cele mai avansate tehnici si echipamente de 
calcul, necesită adoptarea unor ipoteze 
simplificatoare, care conduc la abateri inevitabile ale 
rezultatelor de la starea reală a atmosferei. Prognoza 
obţinută cu modelele numerice nu este exprimată in 
termeni de vreme, ci sub forma valorilor numerice 
ale unor parametri meteorologici calculaţi în nodurile 
unei grile referenţiate geografic.  

La Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), 
operational sunt rulate zilnic mai multe modelele de 

prognoză numerică a vremii pe arie limitată: 
ALADIN, COSMO, HRM (High Resolution 
Modeling). Sursa prognozelor la care se face 
referinţă în această lucrare este modelul regional 
COSMO elaborat in cadrul consorţiului european 
COSMO (CoNsortium for Small Scale Modelling) 
din care România face parte încă din anul 2007. 
Pentru teritoriul naţional, grila modelului este 
construită cu o rezoluţie spaţială de 0.125 grade 
(aproximativ 7 km). 

Parametrii meteorologici utilizaţi în evaluarea 
pierderilor de putere activă sunt următorii: 
temperatura aerului (la 2.0 m de la sol), temperatura 
punctului de rouă, presiunea, cantitatea și natura 
(lichidă sau solidă) a precipitaţiilor, viteza respectiv 
direcţia vântului (la 10.0 m de la sol). Valorile 
prognozate sunt valori medii orare prin care se 
trasează evoluţia în timp a unui parametru în fiecare 
nod spaţial al grilei de prognoză. Imaginea din 
figura 1 ilustrează principalele caracteristici ale 
prognozei numerice pentru o zonă geografică extrasă 
din grila generală de prognoză care cuprinde 
culoarele liniilor electrice aeriene studiate.  

Parametrul ales pentru exemplificare este cantitatea 
de precipitaţii prognozată pe durata unei ore; în 
interiorul curbelor de contur reprezentate pe figură, 
valorile prognozate sunt mai mari de 0.2 mm/oră. 
Distribuţia orară a precipitaţiilor este suprapusă peste 
traseul liniilor studiate. În figură sunt vizibile limitele 
zonei pentru care s-a dispus de prognoze. 

 

Fig.1. Exemplu de distribuţie spaţială a valorii orare a 
intensităţii ploii (în mm/oră). 

Pentru extragerea profilului de variaţie în lungul 
liniei a unui parametru meteorologic, în vederea 
utilizării sale în algoritmii de evaluare a pierderilor 
de putere, este suficient să se realizeze interpolarea 
valorilor parametrului cunoscute în 3 sau 4 dintre 
nodurile grilei de prognoză din vecinătatea punctului 
de calcul situat pe linie.  

Rezultatul procedurii de extragere a profilelor orare 
din datele generale de prognoză este ilustrat în 
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figura 2, în care este reprezentată familia de 24 de 
profile orare pentru temperatura aerului (a) respectiv 
cantitatea de precipitații lichide (ploaie), obţinute 
prin interpolarea datelor generale de prognoză pe 
traseul uneia dintre liniile reprezentate în figura 1. 
Marcarea orei pentru care este trasat profilul a fost 
realizată prin folosirea unei combinaţii de 24 de 
culori, combinaţie denumită în continuare scală de 
culoare. Scala de culoare este reprezentată în dreapta 
graficului împreună cu corespondenţa oră – culoare. 
Timpul este măsurat în unităţi de timp universal 
coordonat (UTC). 

 (a) 

 (b) 

Fig.2. Profilele orare ale temperaturii aerului prognozate 
pentru 24 de ore (a) și profilele orare ale precipitaţiilor 
lichide (b). 

 

Fig.3. Familie de 24 profile orare ale vitezei vântului în 
lungul liniei. (a)-modulul vitezei; (b)-unghiul de incidenţă 
pe deschidere. 

Pentru fiecare parametru meteorologic de tip scalar, 
familia celor 24 de profile orare este suficientă pentru 
caracterizarea variaţiei diurne a parametrului în 
lungul linie analizate. Singurul parametru 
meteorologic de tip vectorial care intervine în 
algoritmul de evaluare a pierderilor de putere activă 

este viteza vântului. Variaţia acestui parametru este 
descrisă de două profile orare asociate: profilul orar 
al modului vitezei vântului și cel al unghiului de 
incidenţă pe deschiderea liniei. Ilustrarea acestei 
categorii de profile este realizată în figura 3. 

3. ESTIMAREA PIERDERILOR DE 
PUTERE PRIN EFECT JOULE-LENTZ 

Pierderile specifice de putere activă într-un 
conductor, prin efect Joule-Lenz, sunt proporţionale 
cu rezistenţa lineică de curent alternativ (c.a.) a 
conductorului, Rca şi cu pătratul curentului prin 
conductor, I2. Estimarea mărimii acestor pierderi se 
bazează pe prognoza temperaturii conductorului 
ţinând seama de condiţiile meteorologice şi pe 
prognoza circulaţiei de puteri prin LEA. 

De regulă, pentru un conductor OL-Al al unei LEA 
se cunoaşte doar rezistenţa sa lineică de curent 
continuu Rcc, la temperatura de referinţă Tref=20oC. 
Rezistenţa lineică de curent alternativ a 
conductorului aflat la o temperatură Tc şi parcurs de 
un curent I se poate calcula cu relaţia, EPRI (2008): 

     mpccccca kkTRITR  1,          (1) 

în care       refcrefcccccc TTTTRTR  1  

este rezistenţa lineică de curent continuu, la 
temperatura estimată Tc (α- coeficientul de 
temperatură al rezistivităţii conductorului). Factorul 
kp ţine cont de efectul pelicular în conductor și se 
calculează cu relaţia   cccp TRFk   (f- frecvenţa 

curentului) iar factorul km = G(I) ţine cont de efectele 
magnetice din conductor (curenţi turbionari, 
histerezis magnetic). 

De departe, influenţa cea mai mare asupra valorii 
prognozate a Rca o are temperatura conductorului, 
pentru o variaţie posibilă a acesteia între – 30 oC 
(iarna) şi + 70 oC (vara) raportul Rcc(Tc)/ Rcc.(Tc=Tref) 
variind între 0,8 şi 1,2. În acelaşi interval de 
temperatură, termenul kp ia valori cuprinse între 
0,017 şi 0,008 ( pentru un conductor uzual, cum este 
ACSR 450/75), iar termenul km are o valoare practic 
nulă pentru valori normale ale curentului printr-un 
conductor, de până la cca. 250 A. Pentru intensităţi 
ale curentului în intervalul 250…2500 A factorul km 
poate fi calculat cu relaţia: 

 30010018,0010,0 3   Ikm          (2) 

În consecinţă, estimarea valorii pierderilor prin efect 
Joule-Lenz se reduce, practic, la prognozarea 
temperaturii conductorului. În funcţionarea LEA, 
conductorul se poate afla în ambianţe diferite:  
- în stare uscată, cu suprafaţa sa în contact direct cu 
atmosfera; 
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- sub acţiunea precipitaţiilor atmosferice lichide 
(ploaie, burniţă, rouă); 
- cu suprafaţa acoperită de acumulări solide reci 
(zăpadă, chiciură etc.). 

Din punct de vedere al regimului termic, conductorul 
se poate afla: 
- într-un regim stabil (permanent), atunci când pentru 
un  interval de timp relativ mare, de ordinul a câteva 
ore, curentul prin conductor şi ambianţa 
conductorului rămân practic constante; 
- într-un regim variabil, atunci când fie curentul, fie 
ambianţa conductorului, fie ambele variază în timp. 

Un regim termic variabil particular, adecvat scopului 
lucrării este cel corespunzător unor variaţii orare, pe 
durata unui palier orar curentul prin conductor şi 
ambianţa acestuia menţinându-se constante (a se 
vedea pct. 3.2). 

3.1. Model pentru calcularea temperaturii 
conductorului în stare uscată şi în regim 
termic stabil. 

Un model simplu, suficient de precis pentru o acţiune 
de prognoză este cel stabilit prin standardul IEEE 
738 (2006) Acest model porneşte de la bilanţul 
puterilor calorice al sistemului „conductor – 
atmosferă ambiantă”, pentru unitatea de lungime a 
conductorului, exprimat prin relaţia: 

      2ITRqTqTq ccascrcc           (3) 

în care qc şi qr reprezintă puterile calorice pierdute de 
conductor prin convecţie, respectiv prin radiaţie, qs 
este puterea calorică primită de conductor de la 
radiaţia solară, iar termenul Rca I

2 este puterea 
calorică produsă în conductor prin efect Joule-Lenz, 
toţi termenii exprimându-se în [W/m]. 

Puterile calorice qc, qr, qs depind, în plus şi de la caz 
la caz, de factori meteorologici prognozabili, cum 
sunt temperatura aerului ambiant, viteza vântului şi 
direcţia acestuia în raport cu axa conductorului, 
gradul de nebulozitate. 

Calcularea temperaturii conductorului, Tc şi, ulterior, 
a pierderilor de putere activă prin efect Joule-Lenz 
presupune un procedeu de iteraţii succesive, funcţiile 
qc(Tc) şi qr(Tc) fiind neliniare. Relaţii de calcul pentru 
termenii qc, qr şi qs sunt date în standardul mai sus 
citat. 

Acest model poate fi folosit pentru prognoza 
pierderilor de energie activă prin efect Joule-Lenz, 
pentru intervale de timp în care curentul din linie 
rămâne cvasi-constant, lipsesc precipitaţiile 
atmosferice şi acumulările reci pe conductoare, iar 

parametrii atmosferici (temperatura aerului, viteza şi 
direcţia vântului) şi poziţia soarelui în raport cu LEA 
nu variază semnificativ. 

3.2 Model pentru calcularea temperaturii 
conductorului în stare uscată şi în regim 
termic variabil cu variaţii orare ale 
mărimilor de influenţă 

Acest model poate fi folosit pentru estimarea 
pierderilor orare de energie activă, durata zilei de 
prognoză fiind împărţită în 24 de intervale orare, 
fiecare interval orar fiind caracterizat prin invarianţa 
practică a curentului prin conductor şi a factorilor de 
influenţă exteriori acestuia. Figura 4 ilustrează acest 
regim. Modelul de calcul pentru evoluţia temperaturii 
conductorului, dat în acelaşi standard IEEE 738, [2] 
pleacă de la bilanţul energetic corespunzător unui 
interval de timp dt, în care diferenţa dintre cantitatea 
de căldură primită de conductor prin efect Joule-
Lenz, [Rca (Tck; Ik)·Ik

2]·dt şi, eventual, prin radiaţie 
solară, qsk·dt şi cantitatea de căldură pierdută de 
conductor, prin convecţie qck·dt şi prin radiaţie, qrk·dt 
este acumulată în masa conductorului (termenul 
m·Cp·dTck):  

     dtqqqIITR

dTmC

rkckskkkckca

ckp




2,

        (4) 

 

Fig.4. Structurarea datelor de intrare pe paliere orare 

În (6), indicele „k” semnifică faptul că mărimile 
cărora le este asociat au valori (constante sau 
variabile în timp) corespunzătoare intervalului orar 
„k” (k= 1; 2; …24), iar termenul m·Cp [J/m·oC] este 
capacitatea termică totală a unităţii de lungime a 
conductorului. Integrarea ecuaţiei (6), în vederea 
obţinerii evoluţiei temperaturii conductorului în 
intervalul orar „k”, Tck(t) este posibilă doar printr-o 
metodă numerică, dată fiind neliniaritatea termenilor 
qck(Tck) şi qrk(Tck). Conform standardului IEEE 738 
(2006) un pas de timp de integrare Δt= 3 s ar trebui 
să conducă la rezultate suficient de precise, chiar şi în 
cazul conductoarelor cu cele mai mici constante de 
timp termice. Drept condiţie iniţială de temperatură a 
conductorului Tck(t=0) se poate considera 
temperatura avută de acesta la finalul intervalului 
orar anterior, „(k-1)”. În figura 5 este ilustrată 
variaţia temperaturii conductorului pe durata unui 
interval orar „ k”. 
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Fig.5. : Aplicarea modelului de regim termic tranzitoriu 

3.3. Temperatura conductorului udat de ploaie sau 
acoperit de precipitaţii reci 

În cazul conductoarelor udate de ploaie, burniţă, 
rouă, ca şi în cel al conductoarelor acoperite de 
acumulări solide reci (zăpadă, chiciură, gheaţă, 
promoroacă), modelele actuale propuse pentru 
calcularea temperaturii conductorului sunt relativ 
complexe şi necesită date de intrare greu de estimat, 
ceea ce conferă un grad de încredere relativ redus 
rezultatului final. Din acest motiv, pentru estimarea 
pierderilor de putere prin efect Joule-Lenz, o soluţie 
mai simplă şi mai sigură ar putea fi considerarea unei 
temperaturi a conductorului egală cu cea a aerului 
ambiant. Diferenţa de cel mult câteva grade, dintre 
temperatura conductorului şi temperatura aerului 
ambiant are o influenţă neglijabilă în stabilirea valorii 
estimate a pierderilor de putere. 

3.4 Pierderi de putere prin efect Joule-Lentz 
prognozate 

Procedura de calcul a pierderilor specifice longitudinale 
de putere activă expusă anterior a fost incorporată într-
un algoritm de calcul a cărui organigramă este 
prezentată în figura 6. Rezultatele care pot fi obţinute în 
urma aplicării algoritmului sunt ilustrate de graficele din 
figura 7. Algoritmul a fost aplicat pentru un panou de 
întindere aparţinând uneia dintre liniile analizate, pentru 
care parametrii meteorologici care intervin în model se 
menţin la aceleaşi valori pe toată lungimea panoului. 
Figura conţine patru reprezentări grafice coordonate, 
care redau variaţia orară a temperaturii conductorului 
(corelată cu cea a aerului), a rezistenţei lineice a 
conductorului, a valorilor orare ale curentului (rezultate 
din calculele de regim de funcţionare ale SEN) şi în 
final variaţia orară a pierderilor specifice prognozate.  

Pierderile specifice din figura 7 urmăresc în principal 
variaţia orară a curentului, mărime dominantă în 
relaţia de calcul a pierderilor longitudinale. Variaţia 
cu temperatura a rezistenţei conductorului conduce 
însă la diferenţe de ordinul procentelor între valorile 
pierderilor calculate în ipoteza unei rezistenţe 
constante a conductorului şi cele rezultate din 
algoritmul de prognoză care ia în considerare 

modificarea condiţiilor de mediu. Diferenţa poate fi 
observată în figura 7 în care, variaţia orară pe durata 
unei zile a rezistenţei lineice introduce diferenţe de 
până la 9.0% în raport cu rezistenţa de curent 
alternativ calculată pentru temperatura de 20oC şi 
I250 A luată în considerare în calculele de regim. 

 

Fig.6. Algoritmul de calcul pentru prognozarea pierderilor 
specifice de putere datorate efectului Joule-Lentz 

 

Fig.7. Rezultate intermediare şi finale ale prognozei 
pierderilor longitudinale de putere activă (prin efect Joule-
Lentz). 
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CONCLUZII 

Reducerea cheltuielilor cu pierderile de energie 
electrică, care depăşesc cantitatea stabilită, în prealabil, 
prin contracte se poate obţine prin folosirea unui model 
de prognoză pentru ziua următoare, în baza căruia 
cantitatea suplimentară de energie electrică, 
previzionată să poată fi achiziţionată de piaţa PZU, mai 
avantajos decât de piaţa PE. 

În cazul LEA de transport, pierderile de energie pot fi 
influenţate, în mod substanţial, de starea vremii în 
culoarul liniei. Din acest motiv, prognoza pierderilor 
de energie necesită un model cât mai acurat de 
prognoză a vremii pe traseul liniei, model care poate 
fi derivat din prognoza vremii în regiunea în care este 
amplasată linia, furnizată de instituţia de specialitate, 
aşa cum se arată în Cap. 2. Estimarea, cât mai 
precisă, a diferitelor componente ale pierderii de 
energie a LEA de acurateţea modelelor de calcul 

folosite. Modelul propus, pentru pierderile Joule-
Lenz în conductoare (Cap. 3) ia în considerare starea 
vremii în culoarul LEA, fiind totodată relativ simplu şi 
suficient de precis în raport cu scopul urmărit.  

În partea a II-a a acestei lucrări, sunt propuse modele cu 
ajutorul cărora se pot prognoza pierderile transversale 
de putere (pierderi prin descărcare corona și prin curenți 
de fugă pe suprafața lanțurilor de izolatoare). 
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