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Smart Grid, necesitate şi cerință
pentru dezvoltarea durabilă a RED
- Conceptul de „dezvoltare durabilă” a fost iniţiat printr-un raport
al Comisiei Brundtland a Naţiunilor Unite (1987), desemnând
atitudinea faţă de resurse şi mediu capabilă să ofere
perspective favorabile atât pentru satisfacerea cerinţelor de
dezvoltare şi consum ale prezentului, cât şi ale viitorului
- Obiectivele industriale trebuie să fie gândite ca având
importanţă socială şi, totodată, impactul de mediu să fie redus
la minimum
- Sectorul distribuţiei de energie electrică se confruntă cu
schimbări fundamentale la nivelul reţelei precum şi cu
modificări ale cerinţelor clienţilor care au aşteptări din ce in ce
mai ridicate pentru o reţea electrică stabilă, sigură şi cu măsuri
de cyber-security
- Reţelele inteligente sunt coloana vertebrala a viitorului sistem
energetic cu emisii reduse de carbon

Cerințe specifice
-

-

-

-

-

Creşterea exigenţei consumatorilor şi a cerinţelor de
reglementare prin standardul de performanţă RED, a
calităţii e. e., la toate nivelurile de tensiune;
Necesitatea reducerii consumului propriu tehnologic,
creşterea eficienţei energetice, reducerea amprentei de
carbon în RED;
Creşterea consumurilor de energie electrică în special
pentru nivelul de medie şi joasă tensiune;
Ȋmbătrânirea rețelelor existente şi necesitatea unui
program amplu de investiţii;
Necesitatea integrării surselor de energie regenerabilă, a
prosumatorilor, în paralel cu asigurarea energiei
necesare la cerere pentru electro-mobilitate; Dezvoltarea
tehnologiilor Demand response;
Crearea infrastructurii şi a platformei de comunicaţie
securizată între operatorul de distribuţie şi clienţi sau
alte părţi interesate;

Nevoia de convergenţă a soluţiilor
Suntem nevoiți sa dezvoltam o rețea “smart” plecând de la soluții punctuale,
limitate, pentru a ajunge la o rețea inteligenta unitara, care sa satisfaca
toate cerințele

SOLUȚII NECESARE DE CONVERGENȚǍ
Ȋn esenţă este necesar ca reţelele să atingă trei obiective principale:
- Siguranță şi eficienţă cât mai mare, reducerea cpt;
- Integrarea unei cote cât mai mari de energie regenerabilă ȋn condiții de
stabilitate a rețelei;
- Satisfacerea la cele mai înalte standarde a unor consumatori foarte
diferiţi (EV, Prosumatori, SRE, Stocarea energiei, Microrețele ş.a.)
Argumente ale convergenței soluțiilor:
- Cerințe diferite şi complexe care trebuie sa fie tratate ȋntr-un mod
unitar;
- Interoperabilitate asigurată de echipamente şi soluții care pot să fie
puse la dispoziție de diferiți furnizori;
- Eficiență optima a soluțiilor alese pe durata de viață, up-gradare.

Evoluţii către reţeaua Smart Grid. Funcţii şi strategie de realizare
Un distribuitor de energie electrică actual care construieşte pe o reţea existentă va fi
nevoit să urmărească dezideratul realizării unei reţele inteligente prin integrarea treptată a
dispozitivelor şi funcţiilor necesare, plecând de la un nivel de automatizare existent.

Integrarea funcţiunilor/aplicaţiilor reţelei inteligente

Evoluţii către reţeaua Smart Grid. Necesitate şi
strategie

- Automatizarea integrală a staţiilor de transformare este o
premiză obligatorie pentru a putea asigura vizibilitatea în
sistem şi control retelei de distributie
- Din ce în ce mai multe companii sau chiar casele
inteligente, au procese computerizate şi un grad crescut
de automatizare, pot fi afectate serios de întreruperile de
scurtă durată pot să apară pierderi (daune)
- Se impune adoptarea unei strategii holistice de
management a activelor prin folosirea informaţiilor din
diferite sisteme şi preluarea de informaţii în timp real din
reţeaua electrică, folosind tehnologii de ultima generaţie,
coordonarea efortului pentru reducerea costurilor şi a
întreruperilor.

ADMS

Un sistem avansat de management al
distribuției (ADMS) este platforma
software care suportă suita completă
de module si functii de management și
optimizare. ADMS include funcții care
automatizează restaurarea reţelei după
întreruperi și optimizează performanțele
reţelei de distribuție

ADMS

Decizia de a implementa un sistem
ADMS este o inițiativă strategică care
trebuie susținută la cel mai înalt nivel
din cadrul organizației și aliniat la
viziunea pe termen lung a acesteia.
Considerăm că platforma ADMS va
modifica fundamental modul în care
funcționează compania, devenind
necesare schimbări organizaționale
și noi abilități ale personalului
angajat

Realizarea soluţiilor ADMS - un domeniu ce necesită strânsă
colaborare între furnizorul soluţiei IT şi specialiştii companiei, la nivel
multi şi pluridisciplinar.
Integrarea unor activităţi distincte, timp de decenii, într-o platformă
unitară bineînţeles nu va fi uşoară. Vorbim despre un alt domeniu de
convergenţă în Smart Grid, platforma software în care va fi necesar să
fie integrate o serie întreagă de activităţi şi aplicaţii care nu au
funcţionat interconectate. E necesară tratarea lor unitară pentru a se
obţine plusvaloarea specifică prelucrării unitare a informaţiilor

Securitatea cibernetică a reţelei inteligente
Dezvoltarea sistemului de securitate cibernetică va trebui să asigure
următoarele funcţii principale, lista de mai jos fiind cu titlu de
exeplificare:
• Criptarea datelor aferente SCADA şi alte sisteme existente la nivel
de staţie
• Segmentarea reţelei pentru a evita generalizarea unei probleme de
securitate locală
• Detectarea intruşilor (IDS)
• Profilarea traficului de tip SCADA şi alarmare automată atunci cand
traficul iese din tiparele predefinite
• Firewall pentru a bloca/restricţiona corespunzător accesul;
Securitatea cibernetică - criteriu principal în cadrul proiectelor de
automatizare şi digitalizare a reţelei energetice către reţeaua Smart
Grid.

Securitatea cibernetică a reţelei inteligente

Model standard de
referinţă pentru
implementarea
securităţii cibernetice
O concluzie este că trebuie să fie utilizate întotdeauna soluţiile standardizate şi
cele mai bune practici la nivel international.
Să se evalueze în permanenţă riscurile concrete şi să fie concepute sisteme de
apărare apelând la tehnologiile informatice consacrate (firewall,
antiviruşi, limitarea accesului, detecţia intruziunilor, parolare şi coduri)

Securitatea cibernetică a reţelei inteligente

Harta interconexiunilor şi a proceselor indică faptul că domeniul operaţiunilor are, cum
este firesc, cele mai numeroase şi complexe conexiuni cu celelalte procese. Din
acest fapt rezultă şi posibilităţi de intruziune, respectiv, probleme de cibersecuritate
cu consecinţe serioase.
Orice proces, şi unul “marginal” poate reprezenta o poartă de intrare pentru viruşi, atacuri
de cibersecuritate. După cum se poate vedea nici un sistem nu mai este o “insulă”,
toate reprezintă un flux informaţional controlat pentru a putea oferi bazele
informatice necesare unei Smart grid capabile să gestioneze provocările viitorului.

Sisteme Smart Metering
Ord. 177/2018 armonizat cu standardele valabile în România şi
Uniunea Europeană în domeniu (se stabilesc țintele). Pe plan
mondial asistam la maturizarea domeniului Smart Metering cu zeci
de milioane de contoare inteligente instalate annual. Această
dezvoltare presupune:
• Contoare inteligente la consumatori cu posibilitatea de
comunicare, schimb bidirecţional de informaţii, comutare tarife;
“Empowering consumers”…
• Servere cu sisteme de achiziţie date şi concentratoare
• Căi de comunicație (FO, PLC, GPRS)
• Un proces complet automatizat ”de la contor până la facturare”,
inclusiv managementul datelor de la contoare (MDMS) şi
integrarea sistemelor de măsurare în soluţia de contorizare şi
gestiune a energiei la nivel de filială
Convergenta intre solutiile Smart metering si cele din domeniul
Smart Grid este de mult timp o chestiune de strategie.

Smart Grid/Smart Metering

Sisteme Smart Metering
- Contoare inteligente integrate: Colectează, stocheaza, proceseaza
transmite consumul de energie pe intervale orare aproape în timp real, profile
de sarcină, ora utilizării informaţiilor de tarifare, identificarea locației, permit
întreruperi, deconectare şi reconectare la distanţă, detectarea pierderilor
- Ȋn această accepţiune, device-urile inteligente de măsurare sunt
echipamente cu funcţiuni şi utilităţi ce contribuie la monitorizarea optimă a
cerinţelor standardului de performanţă
- Sistemele wireless sau PLC se pot completa reciproc în cadrul asigurării
nivelului şi volumului de comunicaţii necesar. Utilizarea Cloud pentru
schimbul de date şi aplicaţii este avută în vedere, ca alternativă la reţelele
fizice
-

-

Sunt foarte importante aspectele de interoperabilitate între sisteme şi
între furnizori, acesta fiind unul dintre palierele de convergenţă
urmărite
Dimensionare adecvată a HES pentru numărul de consumatori şi
timpul optim de prelucrare a datelor, ca aspect ale tehnologiei alese

MDMS
Datele colectate de la contoarele necesită o platformă software pentru stocarea
şi prelucrarea datelor MDMS - funcţionalităţi:
• Procesarea și stocarea datelor validate și complete pentru intervalul de
facturare ("Data Warehouse");
• Identificarea evenimentelor și transmiterea informațiilor către
sistemele întreprinderii;
• Agregarea și/sau transformarea datelor de măsurare în informații
pentru sistemele firmei, respectiv, Planificarea rețelei, Prognoza
sarcinii, Gestiunea clienților etc.;
• Interfață unică pentru sistemele AMI prezente și viitoare (planificare,
actualizare, stabilire a numărului de contori);
• Sprijin pentru infrastructura de metering pentru clienţi;
• Analizează datele de citire a contorilor și identifică problemele, sprijină
operațiunile AMI;

Sistemul de Smart Metering este, inclusiv prin platforma
MDMS, un pilon al reţelei inteligente Smart Grid

Concluzii
 Realizarea Smart Grid/Smart Metering - etapă inerentă şi necesară ȋn
cadrul dezvoltării durabile
 A fost subliniat dezideratul adoptării soluțiilor recomandate de bune
practici, ȋn standard deschis, cu asigurarea interoperabilității şi a
convergenței ȋn fiecare etapă cu celelalte componente de sistem
 OD trebuie să fie stimulat să investească în rețele inteligente și să
gestioneze rețelele mai inteligent cu sisteme moderne de optimizare
a operaţiunilor. Cadrul de reglementare trebuie să ofere stimulente
pentru a investi în soluții inovatoare, tehnologice si informatice
 Dezvoltarea unui model de reţea cu interfață bidirecţională de
comunicaţii cu clientul va facilita conștientizarea clienților și
participarea lor activă pe piețele de energie electrică cu amănuntul
 Creşterea puterii clienţilor se poate realiza prin educare, dar şi prin
stimulente în cazul adoptării unui nou tip de comportament, activ, în
raport cu piaţa de energie

 Securitatea datelor şi a reţelelor informatice, protejarea datelor
părţilor participante reprezintă un punct de convergenţă al
preocupărilor în domeniul Smart Grid şi Smart Metering, ca şi al
specialiştilor din domeniile IT şi comunicaţii

