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REDUCTION OF TRANSMISSION COSTS OF ELECTRICAL ENERGY BY 
IMPROVING LOSSES FORECASTING MODELS. PART 2. - ABSTRACT: The paper 
presents an approach to predict corona power losses in fair weather and under rain. The prediction 
model uses as input data geographic information system mapping of the overhead lines assets, 
numerical weather forecasting, and the day ahead horary forecast of the power flow, provided by 
the network operator. A method to forecast losses due to leakage currents on the surface of 
insulator strings is also proposed. 
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REZUMAT: : Lucrarea prezintă o metodă de prognoză a pierderilor corona de timp frumos și 
sub ploaie. Metoda utilizează ca date de intrare modelul geoinformatic al traseului liniei electrice 
aeriene, prognoza meteorologică numerică și prognoza regimului de funcționare al liniei furnizată 
de operatorul rețelei. Totodată este propusă şi o metodă de prognoză pentru pierderile datorate 
curenţilor de fugă pe suprafeţele izolatoarelor liniei. 

Cuvinte cheie: prognoza pierderilor corona, prognoza vremii, GIS. 

1. INTRODUCERE 

Termenul "corona" este utilizat pentru a desemna 
descărcarea electrică autonomă care evoluează în 
volumul de aer din jurul componentelor metalice ale 
unei LEA (conductoare, cleme şi armături) aflate sub 
tensiune. Prezenţa descărcării corona produce 
următoarele efecte de natură electrică: pierderi de 
putere activă şi perturbaţii electromagnetice în diferite 
benzi de frecvenţă, în special frecvenţe din benzile 
radio şi TV. La aceste efecte se adaugă cele de natură 
ne-electrică: producerea de ozon şi zgomot acustic. 
Cercetările privind fizica acestui tip de descărcare au 
fost iniţiate acum aproape un secol, ţinând seama de 
faptul că relaţia de calcul pentru intensitatea critică a 
câmpului electric superficial de apariţie a descărcării 
într-o configuraţie cilindrică coaxială de electrozi a 
fost stabilită de Peek (1929). Interesul pentru obţinerea 
unor modele fizico-matematice care să permită 
predeterminarea efectelor electrice ale descărcării, în 
special a pierderilor de putere activă, a crescut o dată 
cu construcţia şi punerea în funcţiune a LEA cu 
tensiuni înalte şi foarte înalte.  

Calculul pierderilor de putere activă folosind diferite 
metode disponibile în literatura de specialitate este 

folosit cu precădere în faza de proiectare a LEA, în 
vederea predeterminării  valorii celei mai probabile a 
pierderilor medii anuale asociate unei configuraţii date a 
LEA şi unui profil anual mediu al precipitaţiilor. Există 
numeroase exemple în acest sens, dintre care cităm cele 
din publicaţiile (Loxton and Britten, 2002; Giao Trinh 
and Maruvada, 1997; Chartier, 1983). 

Cercetări de dată recentă, (Sollerkvist et al. 2007) 
bazate pe monitorizarea on line a pierderilor corona, 
factorilor meteorologici şi temperaturii pe suprafaţa 
conductorului realizate de un grup de cercetători suedezi 
pe o LEA de 400 kV cu lungimea de 245 km, a 
inaugurat o nouă modalitate de control a pierderilor 
corona, centrată pe determinarea unor legi statistice de 
dependenţă a pierderilor în raport cu un număr de 
variabile (numerice şi categoriale) observabile şi 
observate pe diverse intervale de timp. Direcţia prezintă 
un deosebit interes, deoarece aplicarea unei metodologii 
de acest tip poate furniza informaţii cu privire la 
specificul evoluţiei pierderilor corona pentru fiecare 
linie electrică aeriană (LEA), incorporând  influenţa 
tuturor factorilor, de mediu şi de regim de funcţionare. 

În literatura de specialitate practic nu există rezultate 
ale cercetărilor privind prognoza pierderilor corona în 
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corelaţie cu prognoza meteorologică şi cu cea de 
regim de funcţionare. Problematica aparţine unui 
domeniu interdisciplinar care se bazează pe utilizarea 
unei platforme GIS pentru referenţierea geografică a 
componentelor liniei şi a datelor de prognoză 
meteorologică numerică. 

Lucrarea prezintă o metodologie de realizare a 
prognozei pierderilor corona (PC) pentru ziua 
următoare pentru o LEA căreia i se cunosc 
principalele caracteristici tehnice și de amplasare. 
Metodologia folosește ca date de intrare prognoza 
parametrilor meteorologici care influenţează 
pierderile corona, (tipul şi cantitatea de precipitații, 
umiditate, presiune, temperatură, etc.) și prognoza 
regimului de funcționare al LEA pentru ziua 
următoare (tensiuni la capetele LEA și circulația de 
curenți).  

2. ESTIMAREA PIERDERILOR DE 
PUTERE PRIN DESCĂRCARE CORONA 

Elementele constructive ale LEA de înaltă tensiune 
sunt astfel proiectate şi realizate încât să limiteze 
apariţia descărcării corona, în special pe conductoare. 
Există însă situaţii în care combinaţia regimului de 
funcţionare cu condiţii particulare de mediu 
determină iniţierea şi evoluţia descărcării corona, cu 
toate consecinţele pe care aceasta la implică privind 
efectele de natură electrică şi ne-electrică.  

2.1 Valoarea critică a câmpului electric superficial 

Apariţia descărcării corona este decisă de valoarea 
intensităţii câmpului electric pe suprafaţa 
conductoarelor LEA. Pentru un conductor cilindric, 
neted, intensitatea câmpului electric superficial de 
iniţiere a descărcării, denumită câmp critic, poate fi 
calculată cu o formă modificată a relaţiei empirice 
propuse de (Peek, 1929) 
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în care ECRIT este valoarea critică a câmpului 
superficial, r (mm) este raza conductorului, m 
coeficientul de stare al suprafeţei conductorului şi  
este densitatea relativă a aerului: 
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p – presiunea (mbar), t – temperatura (oC) 
(corespunzătoare altitudinii la care se calculează , 
p0 = 1013 mbar şi t0 = 20oC sunt presiunea şi 
temperatura pentru condiţiile atmosferice standard. 
Variaţia presiunii și temperaturii cu altitudinea se 
reflectă în profilul  – aceasta scade cu creșterea 
altitudinii. In figura 1 este prezentat un exemplu de 

variaţie diurnă a profilelor orare ale densităţii relative 
a aerului corelate cu profilul de altitudine al 
culoarului LEA. 

 

Fig.1. Densitatea relativă a aerului, valoarea critică a câmpului 
electric superficial și profilul de altitudine al LEA 

Se observă că altitudinea influenţează substanţial 
valoarea densităţii relative a aerului și, prin 
intermediul ei, determină scăderea câmpului 
superficial critic o dată cu creșterea altitudinii, ceea 
ce favorizează iniţierea descărcării corona. 

Pentru conductoarele utilizate în construcţia LEA 
valorile observate experimental ale câmpului 
superficial critic (ECRIT) sunt mai mici decât cele 
preconizate de relaţia lui Peek datorită geometriei 
conductoarelor funie şi rugozităţii suprafeţei acestora, 
fapt care a condus la introducerea coeficientului m în 
relaţia (1). Pentru LEA noi ECRIT poate să fie mult 
mai mic decât valoarea de proiectare deoarece 
rugozitatea obţinută în urma procesului de fabricaţie 
poate fi alterată parţial în timpul transportului şi 
tragerii conductoarelor la săgeată. La un timp după 
punerea în funcţiune, ECRIT creşte datorită fenomenului 
de condiţionare a suprafeţei conductoarelor consecinţă 
a iniţierii procesului de îmbătrânire. 

Coeficientul de stare m nu este constant pentru un 
conductor dat, el se modifică pe durata existenţei 
diferitelor tipuri de precipitaţii. Acestea afectează în 
mod specific starea suprafeţei conductorului prin 
generarea unor asperităţi rezultate din prezenţa 
picăturilor de apă sau a depunerilor de gheaţă, 
asperităţi cu existenţă tranzitorie, limitată la 
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intervalul de timp în care condiţiile meteorologice 
speciale (ploaie, ceaţă, chiciură, zăpadă) sunt 
prezente pe diferite sectoare ale unei linii. 

În concluzie, ECRIT este influenţat: (a) de parametrii 
de stare ai aerului (presiune, temperatură) supuşi 
variaţiei orare şi influenţei altitudinii; (b) de 
coeficientul de stare a suprafeţei conductorului 
determinat de condiţiile meteorologice (timp frumos, 
ploaie, ceaţă, depuneri de chiciură sau gheaţă) care 
pot uneori să coexiste, în același interval orar, pe 
traseul unei LEA de transport, datorită lungimii și 
dispunerii geografice a liniei. 

2.2 Predeterminarea pierderilor corona 

În literatura ştiinţifică consacrată subiectului, există 
numeroase relaţii de calcul pentru predeterminarea 
pierderilor corona, deduse prin analiză teoretică sau 
pe bază experimentală. Ele pot fi grupate în două 
familii în funcţie de variabila predictor folosită, 
tensiunea sau câmpul electric superficial. Din 
ansamblul relaţiilor de calcul analizate, nu se poate 
desprinde o metodă universală de predeterminare a 
pierderilor corona, care să ţină seama de toţi factorii 
de influenţă şi să poată fi aplicată pentru prognoza 
orară a pierderilor în conexiune cu condiţiile meteo 
de pe traseul LEA.  

Spre deosebire de relaţiile de calcul menţionate, 
metoda EdF fundamentată în (Clade, et al., 1969; 
Clade, et al., 1970a; Clade, et al., 1970b; Gary, et al., 
1976) se bazează pe analiza teoretică a mişcării 
sarcinii electrice spaţiale pe durata unei perioade a 
tensiunii liniei (ciclurile tensiune-sarcină), simulată 
cu ajutorul programului EFCOR. Rezultatele au fost 
calibrate la staţia experimentală de la La Renardiere. 
Pierderile corona măsurate atât pentru conductoare 
individuale cât şi pentru fascicule de conductoare 
amplasate în nase cilindrice, au fost monitorizate 
timp de mai mulţi ani pentru a putea cuantifica 
influenţa condiţiilor meteorologice asupra nivelului 
pierderilor, prin intermediul coeficientului de stare al 
suprafeţei conductorului. 

Metoda EdF permite predeterminarea pierderilor de 
putere activă în două regimuri de existenţă ale 
descărcării corona: regim de pierderi localizate (de 
timp frumos) și regim de pierderi generalizate (în 
prezenţa ploii). Metoda EdF, în forma iniţială, nu 
conţine referiri la regimul de pierderi în prezenţa 
acumulărilor reci. 

Regimul de pierderi localizate 

Descărcarea corona în regim de pierderi localizate 
apare în absenţa oricărui tip de precipitaţie (de aceea 
acest regim se mai numește de timp frumos). Condiţia 
de iniţiere precum și nivelul pierderilor aferente 
acestui regim depind de valoarea câmpului electric 
relativ (EREL), calculat pentru fiecare secţiune a liniei 

CRITMAXREL EEE            (3) 

în care EMAX este cea mai mare valoare a intensităţii 
câmpului electric superficial pentru un subconductor 
din fascicolul care formează faza iar ECRIT este 
valoarea critică a intensităţii câmpului electric de 
iniţiere a descărcării corona. 

 

Fig.2. Limite de variaţie ale pierderilor corona localizate în 
funcţie de starea suprafeţei conductoarelor. Pentru 
condiţiile meteo date valoarea minimă se încadează în 
intervalul 0.30...1.1 kW/km/ora iar cea maximă în 
intervalul 2…6 kW/km/ora 

Datorită modului de definire, EREL depinde de profilul 
tensiunii pe linie, prin intermediul EMAX și de 
condiţiile meteorologice pe linie prin intermediul 
densităţii relative a aerului. Relaţia de calcul folosită 
pentru predeterminarea pierderilor specifice de putere 
(pierderi raportate la lungimea liniei) este: 

       
FACTOR

conductormWkmkW nrPDPL 28.1
/0/ 6

       

(4) 

în care  
 7.07

0/0 10  RELE
mW pP , constanta p0 

variază într-un interval limitat superior de valoarea 
1,5 10-2 W/m utilizată pentru conductoare noi sau 
murdare și inferior de valoarea de 1,5 10-3 W/m 
pentru conductoare îmbătrânite sau curate iar n este 
numărul de subconductoare din fascicul. Pierderile 
specifice (DPL) rezultate din formula (4) trebuiesc 
interpretate ca valori medii orare ale puterii specifice 
pierdute, definită ca raport dintre energia activă 
consumată pentru menţinerea descărcării corona și 
intervalul de timp, în general egal cu o oră. 

În figura 2 sunt reprezentate două familii de profile 
orare: limita inferioară a pierderilor localizate 
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DPLMIN (pierderi corespunzătoare conductoarelor 
îmbătrânite în mod natural) și limita superioară 
DPLMAX (pierderi situate la limita superioară a 
intervalului de variaţie a pierderilor localizate pentru 
conductoare aflate în exploatare). Influenţa stării 
momentane a suprafeţei conductorului poate induce o 
diferenţă importantă în nivelul DPL după cum se 
poate vedea din figura 5.  

Regimul de pierderi generalizate  
(precipitaţii lichide) 

Regimul de pierderi generalizate apare în prezenţa 
precipitaţiilor lichide (ploaie) sau a depunerilor reci. 
Pentru precipitaţii lichide, aplicarea metodei EdF 
permite predeterminarea pierderilor corona 
generalizate folosind relaţiile: 

   kW/km, mEEPKP CRITMEDn        (5) 
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În relaţia (6), condrn25  este raza sarcinii 

spaţiale formată de descărcarea corona în jurul 

conductorului,  condrδ.β 30801  este 

factorul lui Peek,  2.21CRITE  este câmpul critic 

în (kV/cm), condr este raza unui subconductor, echr  

este raza echivalentă a fasciculului iar m este factorul 
de stare al suprafeţei conductorului care, în metoda 
EdF, se calculează cu ajutorul unor nomograme 
trasate experimental în funcţie de intensitatea 
precipitaţiilor lichide, exprimată în mm/oră. 
Pierderile normate,  mEEP CRITMEDn ,  în (W/m) 

se evaluează și ele folosind nomogramele trasate de 
programul EFCOR.  

Nomogramele care stau la baza evaluării pierderilor 
respectiv dependenţa coeficientului m de intensitatea 
precipitaţiilor și pierderile normate Pn ca funcţie de 
coeficientul m au fost digitizate folosind tehnici de 
prelucrare numerică a fișierelor grafice. 

Calculul pierderilor orare totale, PCT (în kW sau 
MW după caz), se face prin integrarea profilului 
pierderilor specifice P(x) în funcţie de x, operaţie prin 
care se însumează pierderile pe întreaga lungime a 
liniei. Rezultatele obţinute prin aplicarea metodei 
EdF de predeterminare a pierderilor sunt ilustrate de 
graficele din figura 3. 

Figura 3a conţine 24 de profile orare care descriu 
evoluţia precipitaţiilor lichide pe traseul liniei, pe 
durata a 24 de ore. În funcţie de valoarea intensităţii 
ploii, care nu este constantă în lungul liniei și se 
modifică de la o oră la alta, au fost predeterminate 

pierderile specifice. Profilele orare al pierderilor 
specifice reprezentate în figura 3b sunt direct corelate 
cu profilele precipitaţiilor, maximele pierderilor 
specifice apar pe acele porţiuni de linie pentru care 
valoarea prognozată a precipitaţiilor este maximă. 

 

Fig.3. Profilele orare ale intensităţii precipitaţiilor (a) 
corelate cu profilele pierderilor orare specifice (b). Variaţia 
în timp a pierderile totale orare (c).  

Pe porţiunile de linie de la 30 la 50 km și 115 la 
150 km, precipitaţiile prognozate sunt foarte mici 
(sub 0.1 mm/ora). Nu avem regim de pierderi 
generalizate singurele pierderi prezente fiind cele 
localizate; datorită diferenţei de ordine de mărime 
dintre cele două categorii de pierderi, în porţiunile de 
linie menţionate pierderile specifice sunt aparent 
nule. 

Pierderile orare totale reprezentate în figura 6c sunt 
diferite de zero în fiecare dintre cele 24 de ore ale 
zilei analizate. În intervalul 01:00 – 10:00 pierderile 
orare totale fluctuează în jurul valorii de 4 MW în 
timp ce în intervalul 10:00 – 24:00 pierderile orare 
totale depășesc 6 MW. Variaţia este în concordanţă 
cu variaţia orară a profilului precipitaţiilor. 
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3. ESTIMAREA PIERDERILOR PRIN 
CURENŢI DE FUGĂ PE IZOLATOARE  

Pierderile de putere activă pe LEA de tensiune înaltă 
şi foarte înaltă datorate curenţilor de fugă pe 
izolatoare pot fi estimate în baza datelor rezultate 
dintr-un număr mare de experimente efectuate pe 
diferite lanţuri simple de izolatoare pentru LEA 110 
kV, cu diferite grade de poluare şi aflate în diferite 
ambianţe, (Zhelezko et al., 2005).  

În esenţă, pentru o aceeaşi tensiune nominală, aceste 
pierderi depind de o aşa numită categorie de "vreme" 
şi de gradul de poluare al izolatoarelor. Categoriile de 
vreme considerate sunt: 
-  categoria 1: vreme frumoasă, cu umiditate relativă 
sub 90%; zăpadă uscată; promoroacă; polei; chiciură. 
-  categoria 2: vreme frumoasă, cu umiditate relativă 
de 90% sau mai mare; rouă; ploaie; zăpadă umedă. 
-  categoria 3: ceaţă; burniţă. 

Gradele de poluare considerate sunt cele uzuale, 
respectiv: 
-  gradul 1: izolatoare curate; 
-  gradul 2: izolatoare uşor poluate; 
-  gradul 3: izolatoare puternic poluate. 

Pentru izolatoare foarte puternic poluate (gradul 4), 
nu sunt disponibile date. Cum LEA de transport 
conţin relativ puţine lanţuri de izolatoare cu grad de 
poluare 4, pentru estimarea pierderilor aferente 
acestora, respectivele lanţuri de izolatoare ar putea 
considerate ca având gradul 3 de poluare, fără ca 
estimarea pierderilor prin curenţi de fugă pe 
izolatoare, a ansamblului LEA să fie afectată într-un 
mod semnificativ.  

Tabel 1  Pierderi de putere activă, Piz[W], valori medii 
per lanţ de izolatoare simplu / ramură de lanţ de 

izolatoare multiplu, pentru LEA 400 kV 

Categorie 
vreme 

Starea izolatoarelor/grad de poluare a zonei 
Curate / 
grad 1 

Uşor poluate / 
grad 2 

Puternic 
poluate / 
grad 3 

1 16 20 20 
2 153 218 309 
3 255 371 582 

 
În tabelul 1 sunt prezentate valori (medii) ale 
pierderilor de putere pentru un lanţ simplu de 
izolatoare / ramură de lanţ multiplu, cu tensiunea 
nominală de 400 kV, obţinute în baza informaţiilor 
conţinute în (Zhelezko et al., 2005) şi a unei 
verosimile relaţii de proporţionalitate între mărimea 
pierderilor de putere şi tensiunea nominală a lanţului 
de izolatoare, propusă în aceeaşi lucrare. 

Pierderile de energie activă prin curenţi de fugă pe 
izolatoare, corespunzătoare unui segment de LEA cu 
o aceeaşi categorie de vreme prognozată şi un acelaşi 

grad de poluare pot fi estimate, pentru fiecare palier 
orar de prognoză cu relaţia 

]kWh[,10 3 iziziz PnW           (7) 

În care niz. reprezintă numărul de ramuri de lanţ de 
izolatoare (de susţinere sau de întindere) din 
componenţa segmentului de LEA. 

Relevanţa pierderilor de putere activă prin curenţi de 
fugă pe izolatoare, comparativ cu pierderile prin 
descărcare corona poate fi pusă în evidenţă 
considerând cazul unui segment de 1 km, al unei 
LEA 400 kV, simplu circuit, echipată cu lanţuri 
simple de izolatoare (3 deschideri / km, 9 lanţuri de 
izolatoare). Cu datele din Tabelul 1 rezultă pierderi 
de putere activă prin curenţi de fugă pe izolatoare 
cuprinse între 0,144 kW/km, pentru categoria 1 de 
vreme şi gradul 1 de poluare şi 5,238 kW/km, pentru 
categoria 3 de vreme şi gradul 3 de poluare. Aceste 
pierderi sunt de două ori mai mari în cazul unei linii 
echipate cu lanţuri duble de izolatoare. Măsurători 
făcute în Suedia pe o linie de 400 kV, cu o lungime 
de 257 km, timp de un an au indicat pierderi prin 
descărcare corona cu valori cuprinse între câţiva kW/ 
km şi  84 kW/ km, în funcţie de vreme şi de regimul 
de tensiune al liniei, (Sollerkvist et al., 2007). 

4. CONCLUZII 

Lucrarea prezintă cea de a doua parte a unei cercetări 
mai largi, al cărui obiectiv este realizarea unui sistem 
expert capabil să prognozeze atât pierderile 
longitudinale (prin efect Joule-Lentz) cât și cele 
transversale (prin descărcare corona și curenți de 
fugă pe izolatoare), folosind ca date de intrare 
prognoza meteorologică numerică și prognoza 
regimului de funcționare. Modulul destinat prognozei 
pierderilor corona recunoaște două stări ale 
atmosferei, timp frumos respectiv precipitații lichide 
și evaluează pierderile de putere luând în considerare 
condițiile reale ale traseului LEA, profilele orare ale 
tensiunii pe linie și cele ale parametrilor 
meteorologici implicați în calculul pierderilor.  

Pentru calculul pierderilor a fost aleasă metoda 
dezvoltată la EdF deoarece, spre deosebire de alte 
proceduri existente, metoda permite luarea în 
considerare a caracteristicilor reale ale fasciculului de 
conductoare care echipează faza și stabilește o 
corelație directă între intensitatea precipitațiilor 
lichide și coeficientul de stare al suprafeței 
conductorului.  

În perspectivă, sistemului expert i se va adăuga și un 
modul pentru recunoașterea combinațiilor de condiții 
meteorologice care conduc la apariția diferitelor 
tipuri de depuneri reci pe suprafața conductoarelor 
(chiciură, polei, etc.) și evaluarea pierderilor de 
putere provocate de prezența lor. 
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