CERCETĂRI PRIVIND COMPORTAREA
MAŞINILOR ELECTRICE ÎN DIVERSE
DOMENII ACTUALE DE UTILIZARE
Teză de abilitare

Prof. dr. ing. ec. Ion PIROI
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Facultatea de Inginerie şi Management

Bucureşti, 2016
1

CUPRINS
1. Rezumatul tezei de abilitare ....................................................................3
1.1. Rezumatul tezei de abilitare – română .....................................3
1.2. Rezumatul tezei de abilitare – engleză .....................................6
2. Sinteză a activităţii de cercetare şi publicistice ......................................9
3. Maşini electrice asincrone, sincrone, de curent continuu şi
transformatoare utilizate în diverse domenii actuale .........................14
3.1 Maşini electrice asincrone ......................................................14
3.2 Maşini electrice sincrone ........................................................19
3.3 Maşini electrice de curent continuu .......................................23
3.4 Transformatoare electrice .......................................................24
4. Generatorul sincron autonom, autoexcitat, sursă de energie pentru
comunităţile izolate ................................................................................32
4.1 Proiectarea optimală a generatorului sincron .........................32
4.2 Comportări ale generatorului sincron în exploatare ...............45
4.3 Microhidrocentrale cu generator sincron ...............................52
5. Diagnoza instalaţiilor de siguranţa circulaţiei utilizate în tracţiunea
electrică ...................................................................................................59
6. Utilizări moderne şi eficiente ale energiei electrice .............................67
6.1 Instalaţii de producere şi transport a energiei electrice ..........67
6.2 Instalaţii de utilizare eficientă a energiei electrice .................68
7. Sinteza planului de evoluţie şi dezvoltare profesională ......................72
8. Bibliografie ..............................................................................................76

2

1.

REZUMATUL TEZEI DE ABILITARE

1.1. Rezumatul tezei de abilitare – română

CERCETĂRI PRIVIND COMPORTAREA MAŞINILOR
ELECTRICE ÎN DIVERSE DOMENII ACTUALE DE
UTILIZARE

Teza de abilitare intitulată „Cercetări privind comportarea maşinilor electrice
în diverse domenii actuale de utilizare” prezintă principalele preocupări ştiinţifice,
profesionale şi de cercetare pe care le-am desfăşurat de la finalizarea tezei de doctorat,
din anul 1996 (diploma seria M, nr. Minister 000122, Nr UPT 841 din 04.12.1996),
până în prezent, evidenţiind, mai ales, activitatea desfăşurată de la obţinerea titului de
profesor universitar (5429/03.12.2004) şi până în prezent.
În această perioadă am desfăşurat activităţile precizate în cadrul Institutului de
Subingineri Reşiţa (1978 – 1990), Facultăţii de Inginerie Reşiţa (1990 - 1992), ambele
subordonate Universităţii Politehnica din Timişoara şi în cadrul Universităţii „Eftimie
Murgu” din Reşiţa la Facultatea de Inginerie (1992 – 2012), Facultatea de Inginerie
Electrică şi Informatică (2012 – 2015) şi Facultatea de Inginerie şi Management (2015
- prezent), la Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică.
Prezenta lucrare este structurată pe 7 capitole şi o bibliografie în care sunt
prezentate realizările ştiinţifice.
În primul capitol este prezentat un rezumat al tezei de abilitare în limba română,
respectiv în limba engleză.
În al doilea capitol al tezei de abilitare sunt prezentate succint rezultatele
activităţii de cercetare pe domeniile abordate. Aceste rezultate au la bază activitatea
desfăşurată în cei 41 de ani și 6 luni: în fostul Combinat Siderurgic Reşiţa, (actualul
TMK – 3 ani şi 6 luni), la Institutul de Subingineri Reşiţa (14 ani), şi respectiv, la
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (24 de ani). În cei 38 de ani, cât am lucrat în
învăţământul superior am elaborat mai multe cărţi de specialitate ca singur autor, sau
ca membru în colective de autori, după cum urmează:
12 cărţi cu ISBN dintre care la 7 cărţi sunt singur autor, cartea „Maşini
Electrice” a fost publicată în Editura Didactică şi Pedagogică în anul 2004;
1 suport de curs fără ISBN, la care sunt singur autor;
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-

1 îndrumar de laborator, cu ISBN, la care sunt singur autor;
5 îndrumare de laborator, fără ISBN dintre care la unul sunt singur

autor.
O componentă importantă a activităţii de cercetare ştiinţifică a fost materializată
prin proiectarea, executarea, punerea în funcţiune şi testarea a două prototipuri de
microhidrocentrale cu generator sincron autonom, autoexcitat. Prima MHC având o
putere nominală de 12 kVA a fost amplasată la Dognecea, jud. Caraş-Severin, iar a
două, cu o putere nominală de 7,5 kVA, la Ochiu Bei, jud. Caraş-Severin.
Pentru scăderea consumului de energie electrică la unităţi economice, mari, din
jud. Caraş-Severin am condus sau participat la contracte de elaborare a bilanţurilor
energetice. Pentru optimizarea consumurilor de energie electrică utilizată de sistemele
de iluminat exterior, am condus sau participat la contracte de cercetare-proiectare a
sistemului de iluminat din oraşele: Caransebeş, Reşiţa şi Băile Herculane.
În al treilea capitol al tezei de abilitare am prezentat activităţile desfăşurare pe
mai multe direcţii:
funcţionarea optimală a maşinilor asincrone, urmărind obţinerea unui
factor de putere peste valoarea neutrală;
proiectarea optimală, realizarea şi testarea maşinii sincrone autoexcitate
în regim de generator. Proiectarea optimală s-a efectuat în funcţie de variabilele
principale alese, urmărindu-se scăderea costurilor pe întreaga durată de viaţă a
generatorului.
utilizarea maşinii de curent continuu în bucla de reglare a turaţiei
(frecvenţei) generatorului sincron. În acest sens am proiectat mai multe variante de
scheme de alimentare a motorului de curent continuu, astfel încât acesta să funcţioneze
cu turaţii diferite, în funcţie de banda de frecvenţe în care se află frecvenţa instanee,
acţionarea fiind reversibilă.
funcţionarea optimală a transformatorului electric în reţelele de
distribuţie. Deoarece la conectarea transformatorului în gol, aparatajul de protecţie
poate să deconecteze, am studiat şi verificat practic influenţa momentului conectării la
reţea a acestuia, faţă de momentul trecerii prin zero a tensiunii de alimentare pentru
faza analizată.
În al patrulea capitol prezint realizările din domeniul echipării
microhidrocentralelor cu generator sincron autonom, autoexcitat. În acest sens cele
două prototipuri de microhidrocentrale realizate au fost testate urmărindu-se
fiabilitatea echipamentelor şi funcţionarea lor automată. Microhidrocentrala amplasată
la lacul Dognecea a funcţionat în regim autonom, alimentând un consumator cu o
putere instalată de circa 1 kW. Pornirea şi funcţionarea sa era automatizată, necesitând
doar deschiderea vanei de admisie. Microhidrocentrala amplasată la Ochiu Bei a fost o
variantă modernizată faţă de cea de la lacul Dognecea, a funcţionat tot în regim
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automat furnizând energie la tensiuni cuprinse între 0,9·U n÷1,1·Un şi frecvenţe
cuprinse între 48÷52Hz.
În capitolul cinci sunt prezentate rezultatele cercetărilor efectuate în domeniul
tracţiunii electrice domeniul în care maşinile electrice sunt de asemenea prezente.
Pentru diagnoza instalaţiilor de siguranţa circulaţiei din tracţiunea feroviară au fost
concepute diagrame de diagnoză, pe baza cărora au fost întocmite softuri specializate
ce pot fi utilizate prin intermediul device-urilor moderne (PC, telefon, tabletă etc), în
scopul depistării defectelor şi în concescinţă a fluidizării traficului feroviar. Softurile
de diagnoză întocmite şi cele care urmează a fi concepute (circa 25 softuri în total) vor
fi centralizate pe CD-uri, în vederea utilizării de către personalul de mentenanţă.
Actualmente, softurile concepute sunt utilizate în diagnoza instalaţiilor SCB de pe
transonul de cale ferată Caransebeş-Orşova.
În capitolul şase al tezei de abilitare sunt prezentate rezultatele cercetărilor întrun domeniu conex şi anume al utilizărilor moderne a energiei electrice (iluminat cu
surse cu leduri, convertoare pentru alimentarea motoarelor electrice de acţionare etc) şi
al eficientizării acesteia. Pentru eficientizarea sistemului de iluminat exterior, am pus
accentul pe utilizarea surselor cu eficienţă energetică ridicată şi pe proiectarea
optimală a sistemului de iluminat.
În capitolul şapte este prezentată o sinteză a planului de evoluţie şi dezvolatare
profesională, ştiinţifică şi academică. Astfel, principalele direcţii didactice şi de
cercetare vor fi orientate pentru formarea viitorilor doctoranzi şi constituirea de echipe
de cercetare multidisciplinare, bazându-se pe colaborări între diferite centre
universitare. Experienţa dobândită în îndrumarea doctoranzilor din domeniul electric
de la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa îmi permite să continui antrenarea
doctoranzilor actuali în contracte cu mediul economic şi nu numai.
În ultima parte a tezei este prezentată bibliografia cuprinzând lucrările care
confirmă activitatea desfăşurată, pe domeniile analizate.
Prof. dr. ing. ec. Ion PIROI
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1.2

Habilitation thesis summary – English

RESEARCH ON ELETRICAL MACHINES
BEHAVIOUR IN VARIOUS CONTEMPORARY
APPLICATION DOMAINS

The habilitation thesis with the title “Research on Electrical Machines
Behaviour in Various Contemporary Application Domains” presents the main
scientific, research, and professional activities that I have conducted since the
completion of my doctorate thesis, in 1996 (diploma series M, Ministry number
000122, UPT number 841 on 04.12.1996). I underline the activities I have pursued
since the achievement of the University Professor title (5429/03.12.2004) up to the
present day.
In this period of time the activities that I have pursued took place within the
Institute for Sub-engineers, Reşiţa (1978 – 1990), Engineering Faculty Reşiţa (1990 –
1992), both subordinate to the Polytechnic University in Timişoara, and within the
“Eftimie Murgu” University, Reşiţa, Faculty of Engineering (1992 – 2012), Faculty of
Electrical Engineering and Informatics (2012 – 2015), and the Faculty of Engineering
and Management (2015 – present) at the Electrical Engineering and Informatics
Department.
This thesis is organized in seven chapters and a bibliography that presents my
scientific achievements.
The first chapter gives a summary of the habilitation thesis, in Romanian and
English.
The second chapter of the thesis succinctly presents the research results in the
domains of interest. These results are based on my 41 years and 6 months activity in
the Reşiţa Steel Factory (currently TMK – three years and six months), at the Institute
for Sub-engineers (14 years), and at “Eftimie Murgu” University, Reşiţa, (24 years). In
the 38 year of activity in the higher education I have elaborated several textbooks as
single author and multi-author textbooks as follows:
- 12 textbooks with ISBN numbers, 7 of which I am the sole author. The
“Electrical Machines” textbook I am a sole author of has been published at
“Editura Didactică şi Pedagogică” in 2004;
- One lecture notes volume, without an ISBN, where I am the sole author;
- One laboratory reference book, with ISBN, where I am the sole author;
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- 5 laboratory reference books, without ISBN, out of which one has me as a
sole author.
An important component of my scientific research activity was concretized by
the design, implementation, rendering operative and testing two micro hydroelectric
power plant prototypes with an autonomous synchronous, self-excited generator
(abbreviated in the following with MCH). The first MHC has a 12 kVA nominal
power and is located in Dognecea, Caraş-Severin County The second MHC, with a 7.5
kVA is located at Ochiu Bei, Caraş-Severin County.
In order to reduce the electricity consumption of large economic agents in the
Caraş-Severin County, I have lead and participated to projects and contracts that
focused on energy balance elaborations. In the domain of exterior lighting energy
consumption optimisation I have led and participated to research and design projects
for exterior lighting systems for Caransebeş, Reşiţa and Băile Herculane cities.
In the third chapter of the thesis I have presented several area of interest
activities:
Optimal operation of asynchronous machines, aiming to power factors
higher than the neutral value;
Optimal design, implementation and testing of the self-excited,
asynchronous machine functioning as a generator. The optimal design has been
realised depending on principal selected parameters that aim to decrease the
generator’s costs on its entire operation life;
The operation of the continuous current (electrical) machine in the
control loop of the asynchronous generator rotation (frequency). In this domain, I have
designed several versions of power up schemes for a continuous current engine, such
that it can operate with various rotations, depending on the frequency range of the
instantaneous frequency, with reversible drive;
The optimal operation of an electric transformer in a control chain.
Because in the idle connection of the transformer the protection outfit can disconnect, I
have studied and checked, in practice, the impact the connection moment has on the
zero pass of the power voltage for the phase in observation.
The fourth chapter presents achievements in the domain of equipping micro
hydroelectric power plants with self-excited, autonomous, synchronous generators. In
this direction, the two MHC prototypes mentioned above were tested to observe the
equipment reliability and their automatic operation. The micro hydroelectric power
plant, located on the Dognecea lake, operated in autonomous regime, powering one
consumer with an approximately 1 kW installed capacity. The start and operation of
this MHC has been automatically realised, only necessitating an opening of the intake
sluice. The MHC located at Ochiu Bei was an updated version of the one located at
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Dognecea lake. It also operated in an autonomous regime, delivering energies at 0.9
Un÷1.1·Un voltages and frequencies of 48÷52 Hz.
Chapter five presents research results in the electric tractions area, an area
where electrical machine are very much present. For the diagnosis for traffic safety
installations in the railway tractions, diagnosis charts were elaborated. The charts were
the used by specialised software packages that can be used on modern mobile devices
(smart phones, tablet) or personal computers. The software packages are used to detect
faults in the operation of train traffic security installations, and thus assists in
achieving a fluid train traffic. The diagnosis software packages that have been
developed together with the ones to be developed in the near future (25 packages in
total) will be collected on CDs that can be used by the maintenance staff or the
Romanian Railroad Company. Currently, the available software packages are used to
diagnose failures of Automatic Block Signal installations on the Caransebeş-Orşova
railroad section.
The sixth chapter of the habilitation thesis presents research results in a
connected domain: the up-to-date electrical energy usage (e.g. led based street lighting,
convertors to power up electrical traction engines) and its optimisation. To optimise
outdoor lighting I have focused on the use of efficient energetic light sources and the
optimal design of the lighting systems.
Chapter seven presents a synthesis of my professional, scientific and academic
development plan. Thus, the main teaching and research lines I intend to follow are to
train future doctorand candidates and further build a multi-disciplinary research unit
that is based on cooperations between different university and research centres. The
experience I have accumulated with advising doctorand students in electrical
engineering at the “Eftimie Murgu” University in Reşiţa gives me motivation and
reason to continue such trainings in research projects with economic partners, and not
only.
The last part of the thesis lists bibliography that supports the statements about
the pursued research and scientific activities that I have mentioned, on the specific
domains analysed.
PhD. Eng. Professor, Ec. Ion PIROI
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2. SINTEZA ACTIVITĂȚII DE CERCETARE ȘI
PUBLICISTICE
În cei 38 de ani de activitate în Domeniul Ingineriei Electrice și în special
al Mașinilor Electrice am desfășurat o activitate de cercetare științifică continuă,
materializată prin participarea mea la mai multe contracte de cercetare în calitate
de director/responsabil de proiect, sau de membru în echipă şi prin publicarea
rezultatelor obţinute la diverse conferinţe cu indexare în baze de date.
Am elaborat mai multe cărţi de specialitate ca singur autor, sau ca
membru în colective de autori, după cum urmează:
12 cărţi cu ISBN dintre care la 7 cărţi sunt singur autor, cartea
„Maşini Electrice” a fost publicată în Editura Didactică şi Pedagogică în anul
2004;
1 suport de curs fără ISBN, la care sunt singur autor;
1 îndrumar de laborator, cu ISBN, la care sunt singur autor;
5 îndrumare de laborator, fără ISBN dintre care la unul sunt singur
autor.

9

10

Fig. 2.1 Câteva din cărţile la care am fost autor şi co-autor

În fostul Combinat Siderurgic Reşiţa (actualul TMK – 3 ani şi 6 luni) am
lucrat ca inginer de exploatare la Secţia Laminoare (6 luni), unde am pus în
funcţiune o instalaţie de automatizare de tip UNIDIN. În ultimii trei ani am
lucrat la Atelierul de Proiectare Produse, Prototipuri unde am brevetat o schemă
electrică de comandă a alimentării motoarelor electrice de pe macaralele Tigler,
pentru mecanismul de ridicare. Schema de alimentare conţine elemente moderne
de comandă (pentru acea vreme), adică relee de frecvenţă capabile să optimizeze
procesul de pornire, respectiv de frânare şi oprire a mecanismului de ridicare al
sarcinii. În aceeaşi perioadă am întocmit un studiu, pe întreg Combinatul,
referitor la cauzele defectării motoarelor electrice de pe diverse utilaje şi
instalaţii.
Din anul 1978 m-am transferat la Institutul de Subingineri Reşiţa unde,
până în prezent, pe lângă activitatea didactică am continuat desfăşurarea unei
activităţi susţinute de cercetare şi publicistică, materializată prin: 3 granturi, 12
contracte de cercetare-dezvoltare, 2 prototipuri de microhidrocentrale electrice,
autonome, echipate cu generator sincron autoexcitat, cu funcţionare automată.
Am publicat 82 de lucrări ştiinţifice în reviste naţionale sau în paginile
volumelor – proceedings ale unor conferinţe naţionale sau internaţionale, astfel:
8 lucrări publicate în volume – proceedings indexate ISI-Thomson
Reuters;
25 lucrări publicate în reviste indexate în Baze de Date
Internaţionale;
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3 lucrări publicate în volume – proceedings indexate în Baze de
Date Internaţionale;
26 lucrări publicate în volume – proceedings cu ISBN/ISSN;
19 lucrări publicate în volume – proceedings neindexate.
Activitatea de cercetare științifică a fost prezentă în fiecare an de activitate
didactică, dar, din păcate, înainte de 1989, contractele de cercetare nu erau
evidenţiate ca în prezent. Într-un registru, la nivel de Institut de Subingineri,
erau notate datele strict necesare: denumire contract, obiectul cercetării, valoarea
contractului, echipa de contract, perioada desfăşurării contractului, rezultatele
cercetării.
După anul 1989 regimul contractelor de cercetare cu mediul economic s-a
schimbat şi contractele de cercetare au fost evidenţiate.
O preocupare constantă a fost reprezentată de continua modernizare a
standurilor din laboratoarele din domeniul Ingineriei Electrice. Evidenţiez,
construirea în regim de autodotare, a unui fotometru integrator, a unui stand de
determinare a parametrilor surselor de iluminat, achiziţionarea unor instrumente
moderne (luxmetru, luminanţmetru, telemetru cu laser), a unui sistem de
achiziţie a mărimilor maşinilor electrice şi transformatoarelor etc.
Au fost introduse în actiuvitatea didactică softuri utilizate în proiectarea
maşinilor electrice, softuri de proiectare a instalaţiilor de iluminat interior şi
exterior.
O direcţie conexă a activităţii de cercetare a fost aceea de îndrumare
activă a practicii studenţilor în unităţi economice din Reşiţa, practică axată pe
pregătirea acestora în vederea inserţiei rapide pe piaţa muncii, pe asigurarea
calităţii produselor încă din faza de proiectare în scopul creşterii aportului
învăţământului superior pentru pregătirea specialiştilor pe piaţa muncii.
În prelungirea acestei activităţi am dezvoltat în ultimii 6 ani o activitate de
formare continuă a electricienilor de la gradul I până la gradele III şi IV A şi B,
precum şi a verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia,
experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari. Această activitate a fost
materializată prin organizarea a 25 de cursuri de formare continuă pentru
autorizarea ANRE în domeniul instalaţiilor electrice a specialiştilor mai sus
amintiţi, contribuind suplimentar la investiţia în tineri, care reprezintă o
investiţie în viitor.
Începând cu anul 1996 am fost responsabilul relaţiilor de colaborare
Internaţională pe filiera Republica Moldova. În acest sens, cu excepţia a 2 sau 3
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ani grupe de 20 de studenţi însoţiţi de 2-3 cadre didactice au sosit în Reşiţa
pentru a efectua practică tehnologică pe durata a circa 20 de zile.
Am participat la îndrumarea unor doctoranzi pe perioada studiilor
doctorale. Dintre doctoranzii îndrumaţi, 2 îmi sunt colegi, iar alţii 2 sunt
doctoranzi la Facultatea de Inginerie Electrică din Bucureşti, urmând a fi cadre
didactice la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, când pregătirea lor o va
permite.
Actualmente sunt membru în Asociaţia Generală a Inginerilor din
România, membru în comitetul ştiinţific al Conferinţei Naţionale de Acţionări
Electrice şi în comitetul ştiinţific al Conferinţei SIELMEN.
În anul 2014 am organizat Conferinţa Naţională de Acţionări Electrice
CNAE 2014, la care au fost prezenţi şi specialişti din afara României.
În prezent fac parte din echipa de implementare a proiectului cultural
„Caraş-Severin – Leagănul Industriei Româneşti – Perspecticve de Dezvoltare în
Viitor”, manifestare în cadrul căreia se va organiza şi prima ediţie a „Conferinţei
de Inginerie Electrică și Sisteme -Ştefan Gârlaşu”.
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3. MAŞINI ELECTRICE ASINCRONE, SINCRONE, DE
CURENT CONTINUU ŞI TRANSFORMATOARE
UTILIZATE ÎN DIVERSE DOMENII ACTUALE
Nu există şi nu poate exista o acţionare electrică, clasică sau modernă, fără
a avea în componenţă o maşină electrică. Indiferent de tipul mașinii electrice, ea
trebuie proiectată optimal, testată, comandată și controlată, astfel încât să
asigure cele mai bune performanțe tehnice.
3.1 Maşini electrice asincrone
Maşina electrică asincronă este preferată în sistemele de acţionare, faţă de
alte tipuri de maşini electrice, datorită robusteţei şi simplităţii sale.
Dezavantajul major al acesteia constă în faptul că turaţia (alunecarea)
variază cu sarcina, motiv pentru care nu este folosită în sisteme de acţionare cu
turaţie constantă [1], [2].
Ca şi la alte tipuri de maşini electrice trebuie să se acorde o atenţie
deosebită la pornirea în regim de motor, mai ales că cele mai multe defecte ale
acestora apar la funcţionarea în regim de motor.
Maşina asincronă, în regim de motor, absoarbe la pornire curenţi, care în
funcţie de tipul rotorului pot să aibă valori de (4÷8)·In, depinzând de firma
producătoare. La motoarele asincrone cu rotorul bobinat limitarea curenţilor de
pornire se asigură cu ajutorul reostatelor de pornire, care au de regulă 2÷3 trepte
de pregătire şi 9÷12 trepte de rezistenţă pentru pornire.
Pentru a rezolva problema pornirii în siguranţă şi a prelungi durata de
viaţă a motoarelor electrice se utilizează diferite scheme, majoritatea folosind
releele de timp pentru a comanda şi controla procesul pornirii. În schema
propusă [7] pentru comanda şi controlul pornirii motoarelor electrice din
Combinatul Siderurgic Reşiţa au fost utilizate (în premieră pentru anii 1980)
relee de frecvenţă, prin intermediul cărora se controla valoarea frecvenţei din
rotor. În funcţie de valorile prescrise ale frecvenţelor şi de valorile măsurate,
releele de frecvenţă comandau contactoare, care scurtcircuitau trepte de rezitenţe
de pornire. Prin implementarea schemei propuse s-au redus pierderile în
rezistenţele de pornire şi s-au eliminat defectele care ar fi apărut la motor
(arderea acestuia) când utilajul de lucru avea un defect mecanic (spargerea unui
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rulment), care împiedica creşterea turaţiei rotorului, deşi timpul de pornire
calculat era epuizat.
Deoarece maşina asincronă necesită putere reactivă pentru magnetizare, la
funcţionarea cu sarcină redusă are un factor de putere mic. Aceasta necesită
instalaţii, mai mult sau mai puţin sofisticate, pentru creşterea factorului de
putere peste valoarea neutrală.
Analizând diagrama cercului reprezentată în complex s-a ajuns la
concluzia că fiecare motor dintr-un sistem de acţionare ar trebui compensat la
borne cu un condensator a cărui valoare să varieze, în funcţie de alunecare
(sarcină), sau să aibă o valoare corespunzătoare unei anumite sarcini la care
motorul este folosit cel mai frecvent [5].
Pentru o anumită sarcină curntul corespunzător Is are două componente:
curentul la funcţionarea în gol I0 (care nu depinde de alunecare) şi curentul
rotoric redus la stator Iʺ, care este dependent de alunecarea s. La funcţionarea în
gol, componenta reactivă Ir min a curentului I0 poate fi compensată de către un
condensator având o capacitate care să asigure valoarea I c min, asigurând pe axa
tensiunii U, curentul I0comp, în fază cu aceasta (Fig. 3.1).
La o sarcină oarecare (chiar şi cea nominală) curentul reactiv Ir max poate fi
compensat utilizându-se o capacitate de valoare Cmax care să asigure un curent
Iscomp pe axa tensiunii, ceea ce corespunde unui factor de putere unitar.
Valoarea capacităţii de compensare trebuie să se modifice între C min şi
Cmax, în funcţie de variaţia alunecării în intervalul s0 şi s (care poate fi şi sn).

Fig.3.1 Variaţia curentului de magnetizare în funcţie de sarcină

Pornind de la expresia capacităţii:
C  0 r 

S
d

(3.1)

Pot fi modificate teoretic trei mărimi: ε r, S şi d. Cum ultimele două sunt mărimi
constructive, modificarea acestora este practic imposibilă în ritmul de
modificare a valorii alunecării. Deci, singura mărime care poate fi modificată
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rapid este permitivitatea dielectrică relativă ε r a unui dielectric ales
corespunzător.
În majoritatea sistemelor de acționare este necesar ca mașina asincronă să
funcționeze cu turație controlabilă. O metodă de control a turației mașinii
asincrone prin controlul fluxului statoric se poate implementa în mediul
Scilab/Xcos [3]. Porindu-se de la modelul matematic al maşinii asincrone şi
alegând strategia de control este necesară adaptarea mediului de programare la
acest model. Implementarea structurii de control oferă posibilitatea analizării
comportării maşinii asincrone pentru diferite variaţii ale cuplului la arbore.
Simplificarea descrierii modelului matematic al maşinii cu câmp magnetic
rotitor, comportarea şi influenţa simetriei acesteia se realizează prin
transformarea sistemului trifazat, în sistemul rectangular de axe α-β (d-q).
Pentru a cunoaşte comportarea în ansamblu, din punct de vedere electric
şi mecanic, structura de simulare a modelului matematic a fost împărţită în:
mărimi de intrare şi calcul al parametrilor pentru simulare, modelul maşină
pentru sistemul electric şi sistemul mecanic, simularea reţelei şi reprezentarea
mărimilor de ieşire (Fig. 3.2).
Parametri modelului maşinii asincrone sunt: isd – curentul statoric din axa
d, isq – curentul statoric din axa q, ird – curentul rotoric din axa d, irq – curentul
rotoric din axa q, sd – fluxul statoric din axa d, sq – fluxul statoric din axa q,
rd – fluxul rotoric din axa d, rq – fluxul rotoric din axa q, Rs – rezistenţa
statorică, Rr – rezistenţa rotorică, Xh – reactanţa principală, Lh – inductivitatea
principală, Lσ – inductivitatea de dispersie, J – momentul de inerţie al maselor în
mişcare de rotaţie, p – numărul perechilor de poli.
Pornind de la modelul ortogonal (d-q) al maşinii asincrone se pot scrie
ecuaţiile de flux (statoric-rotoric), curent, turaţie şi cuplu, în formă integrală:
 sd    usd  Rs isd   dt
 sq    usq  Rs isq   dt

 rd     Rr  ird  p  mec  rq   dt

 rq     Rr  iRq  p  mec  rd   dt
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(3.2)

Fig. 3.2 Structura de simulare şi schema bloc pentru controlul maşinii asincrone
isd   sd

L
Lr
 rd 2h
2
L
L

isq   sq

L
Lr
  rq 2h
2
L
L

ird   sd

Lh
L
 rd 2s
2
L
L

irq   sq

Lh
L
  rq 2s
2
L
L

 mec 

1
J

M el 

 M

(3.3)

 M L  M fr  dt

(3.4)

3 p
 sd  isq  sq  isd 
2

(3.5)

el
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unde Mel reprezintă cuplul electromagnetic al mașinii asincrone, ML reprezintă
cuplul mașinii de lucru, iar M fr reprezintă cuplu de frecări.
Aceste ecuații care descriu comportamentul mașinii asincrone trifazate au
fost implementate în subsisteme, pentru a asigura o compilare uşoară, eficientă
şi clară a întregii structuri [3]. Aplicând o anumită strategie de control se pot
controla anumite mărimi, în perioada tranzitorie de funcţionare a maşinii
asincrone. În Fig. 3.3. a) este prezentată variaţia în timp a cuplului
electromagnetic, în Fig. 3.3.b) este prezentată variaţia curentului statoric şi în
Fig. 3.3.c) variaţia fluxului statoric. Din aceste figuri rezultă că variaţiile
mărimilor analizate sunt în concordanţă cu variaţiile reale determinate din
testarea motorului asincron. Se reconfirmă că valoarea curentului la pornirea
motorului asincron este de 4÷8 ori valoarea curentului nominal (aici 6 ori
valoarea curentului nominal).

a)

b)

c)
Fig. 3.3 Modul de variaţie al: a) cuplului electromagnetic, b) curentului statoric,
c) fluxului statoric

Pentru creşterea puterii furnizate de un generator asincron ce echipează un
microhidroagregat cu funcţionare în regim autonom, se poate folosi un sistem de
control al turaţiei [6] şi tensiunii generatorului [4]. Turbina hidraulică nu are în
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componenţă un sistem de control al turaţiei, iar generatorul asincron este cu
rotorul în scurtcircuit şi cu înfăşurare dublă în stator, una dintre acestea
alimentând o baterie de condensatoare.
În Fig. 3.4 este prezentată schema ansamblului turbină hidraulică cu
generator asincron autonom cu două înfăşurări statorice (a,b,c şi u,v,w) şi 12
poli. Funcţionarea generatorului asincron se bazează pe modificarea cuplului
produs de înfăşurarea comandată (u, v, w) în tensiune şi frecvenţă, de la o sursă
de tensiune continuă, prin intermediul unei invertor bidirecţional.
Consumatori
izolați
Rb

ω*
ωreg

A

Regulator
de turație

CE
Estimator f1
M și ω
(+)

a bc

B
C

T

u vw

(-)
Estimator f2
M și ω
S
Controler 1
S2
PWM

+
̶
Invertor DC-AC 3~

Fig. 3.4 Schema ansamblului turbină hidraulică cu generator asincron autonom.

3.2 Maşini electrice sincrone
Maşina electrică sincronă este cea mai utilizată în producerea energiei
electrice, fiind cea care asigură peste 98% din energia electrică necesară
omenirii [8,9]. Această situaţie se datorează faptului că maşina electrică
sincronă, în regim de generator, produce atât energia activă cât şi energia
reactivă necesară magnetizării consumatorilor care folosesc această energie.
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În realizarea maşinilor electrice sincrone este necesară acordarea unei
atenţii deosebite în etapa de proiectare a acestora, astfel încât să se obţină
parametri corespunzători, în concordanţă cu necesitatea de a avea regimuri
tranzitorii cât mai scurte, mai ales dacă maşina sincronă lucrează în regim
autonom [11].
Dacă maşina asincronă lucrează în regim autonom, autoexcitat, o atenţie
deosebită trebuie acordată procesului de autoexcitare. În acest sens se poate
utiliza o schemă (Fig. 3.5) care asigură autoexcitarea, în regim necomandat,
până la atingerea tensiunii nominale şi apoi în regim comandat, pe toată
perioada de funcţionare a acesteia.
d

R
S
T

Rd

d

G1

Dn

d

G2

d

G3

Fig. 3.5 Schema redresorului necomandat - comandat.

Redresorul prezentat în Fig. 3.5 asigură o autoexcitare sigură şi fermă şi o
stabilitate corespunzătoare a buclei de reglare a tensiunii la bornele
generatorului. Funcţionarea acestuia a fost verificată practic la o
microhidrocentrală autoexcitată, autonomă [56], care a produs peste 1 MW oră,
pentru un consumator izolat din localitatea Dognecea – Caraş-Severin.
Caracteristicile statice ale generatorului sincron sunt importante în
stabilirea comportamentului acestuia atât în regim staţionar, cât şi în regim
dinamic. Pentru un generator de 300 kVA utilizat, mai ales în regim dinamic,
având în vedere că este folosit într-un stand de încercări, caracteristicile statice
sunt prezentate în Fig. 3.6÷Fig. 3.8. Toate mărimile din figurile prezentate sunt
în unităţi relative. Din caracteristica de funcţionare în gol rezultă că generatorul
sincron funcţionează cu un coeficient de saturaţie de 1,31, ceea ce, în regim
dinamic conduce la supratensiuni reduse.
k sat 

I eo
1

 1,31
I e 0,84
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(3.6)

În literatura de specialitate, pentru coeficientul de saturaţie, sunt
recomandate valori cuprinse între 1,15÷1,55.

Fig. 3.6 Caracteristica de funcţionare în gol.

În Fig. 3.7 sunt reprezentate două caracteristici de sarcină pur inductivă,
(1) pentru curent de sarcină de 0,792 u.r. şi (2) pentru curentul nominal, 1,0 u.r..

Fig. 3.7 Caracteristicile de funcţionare în sarcină.

Din caracteristica reprezentată pentru curentul nominal se observă că
pentru curentul de excitaţie corespunzător sarcinii nominale (IeN), chiar la
sarcină pur inductivă, căderea de tensiune este de 5% faţă de tensiunea
nominală, adică se respectă cerinţele impuse.
Din figura 3.8 se observă că pentru sarcina nominală I=1,0 u.r., tensiunea
la borne este puţin mai mare decât valoarea nominală, pentru factori de putere
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mai mare decât 0,7, ceea ce înseamnă că valoarea calculată pentru curentul de
excitaţie, la sarcină nominală, este acoperitoare.

Fig. 3.8 Caracteristicile externe.

O importanţă deosebită în determinarea valorilor curenţilor de scurtcircuit
o are conoaşterea valorilor reactanţelor supratranzitorii şi tranzitorii.
Determinarea valorii reactanţei supratranzitorii se poate face foarte rapid din
achiziţia curenţilor la proba de scurtcircuit trifazat simetric brusc [10].
Pentru generatorul sincron de 300 kVA, amintit, variaţia curenţilor de
scurtcircuit pe cele trei faze este prezentată în Fig. 3.9.

Fig. 3.9 Variaţia curenţilor pe cele trei faze la scurtcircuitul brusc.

Prelucrând înregistrările au rezultat componentele periodice şi aperiodice
ale celor trei curenţi, care sunt prezentate în Fig 3.10, respectiv Fig. 3.11.

Fig. 3.10 Variaţia componentelor periodice ale curenţilor la scurtcircuitul brusc.
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Fig. 3.11 Variaţia componentelor aperiodice ale curenţilor la scurtcircuitul brusc.

Utilizând metodele prezentate în literatura de specialitate, se determină
reactanţa tranzitorie longitudinală x'd şi supratranzitorie x''d. Pentru generatorul
amintit, acestea au avut valorile:
X d 
X d 

U 0

3   I sc     I sc  0  
U 0

 0, 079

3   I sc     I sc  0   I sc  0  

 0, 0646

(3.7)
(3.8)

sau în unităţi relative x'd = 0,174 u.r., respectiv x"d = 0,142 u.r.. Aceste valori,
relativ apropiate (pentru un generator fără înfăşurare de amortizare sunt reale),
determină timpii de amortizare a proceselor supratranzitorii şi tranzitorii, cu
influenţă benefică asupra încălzirii generatorului sincron.
3.3 Maşini electrice de curent continuu
Mașina electrică de curent continuu va rămâne, încă multă vreme, folosită
datorită avantajelor sale în ceea ce priveşte modificarea turaţiei în limite largi
prin comanda excitaţiei, care absoarbe o putere redusă (1% ÷ 3% din puterea
nominală a maşinii) [1, 13, 14].
Ca motor, maşina de curent continuu este prezentă în diverse scheme de
automatizări, contribuid la modificarea unui anumit parametru al acestora
(turaţie, cuplu).
În realizarea unei microhidrocentrale autonomă, autoexcitată, motorul de
curent continuu cu mai multe înfăşurări este prezent în bucla de reglare a
frecvenţei tensiunii furnizate[17]. Astfel, în Fig 3.12 se constată că motorul de
curent continuu, având 3 înfăşurări, primeşte înformaţii despre frecvenţa
tensiunii furnizate de generatorul sincron, prin intermediul unui convertor
frecvenţă-tensiune (CFT), de concepţie proprie, şi prin blocul logic de comandă
(BLC).
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Fig. 3.12 Schema bloc a buclei de reglare a frecvenţei cu motor de curent continuu.

Utilizarea unei excitaţii derivaţie, sau a ambelor, este determinată de plaja
în care a ajuns frecvenţa, ca urmare a conectării sau deconectării unei sarcini.
Blocul logic de comandă, prin sensul alimentării motorului înseriat cu
înfăşurarea de excitaţie serie, face posibilă acţionarea reversibilă a aparatului
director al turbinei.
Dacă maşina de curent continuu este unipolară, în regim de generator, se
poate obţine o tensiune riguros constantă, ceea ce o face utilizabilă în multe
alicaţii industriale. Dintre aceste vopsirea în câmp electrostatic poate beneficia
de o astfel de sursă, cu rezultate foarte bune în calitatea suprafeţelor vopsite. Un
model de generator de curent continuu, unipolar, de 2 kW, a fost proiectat la
UEMR [15] şi realizat la Uzina Constructoare de Maşini Reşiţa. Acesta a
furnizat o tensiune continuă de 10 V şi un curent de 200 A.
3.4 Transformatoare electrice
Transformatorul electric, caz limită de funcţionare a unei maşini electrice,
fără piese în mişcare, este cel mai utilizat în toate sistemele industriale [18, 19].
Reţelele electrice de transport, distribuţie, utilizare nu ar fi existat fără
transformatorul electric.
În funcţionarea acestuia, care este cel mai frecvent tranzitorie, apar
fenomene care trebuie cunoscute şi controlate.
În unele aplicaţii este necesară cunoaşterea înlănţuirii magnetice
remanente pentru determinarea exactă a înlănţuirii magnetice la un moment dat
[20]. Acest lucru se poate face foarte rapid, achiziţionând datele necesare cu
ajutorul modulului SCXI 1125 pentru măsurarea tensiunilor . Înlănţuirea
magnetică remanentă se poate cunoaşte exact din caracteristica de histerezis
reprezentată în LabVIEW. Metoda are o importanţă deosebită şi în verificarea
calculelor de proiectare referitoare la caracteristica de magnetizare prin măsurări
pe prototipul realizat. În Fig. 3.13 este prezentată schema de montaj pentru
achiziţia datelor, iar în Fig. 3.14 este prezentat standul experimental.
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Fig. 3.13 Schema de montaj pentru achiziţia datelor.

Pentru măsurarea valorilor momentane ale celor trei mărimi se foloseşte o
eşantionare corespunzător aleasă, astfel încât reprezentarea grafică a lor precum
şi a înlănţuirii magnetice calculate, să fie continuă. Aparatele de măsură pentru
tensiune şi curent au fost inserate în vederea verificării ordinului de mărime al
tensiunilor, respectiv curentului. Acestea nu au alt rol în determinările făcute,
cunoscut fiind că măsoară doar valori efective.

Fig. 3.14 Standul experimental.

Schema bloc utilizată pentru înregistrarea valorilor momentane ale
tensiunii şi curentului prin înfăşurarea primară şi a tensiunii secundare este
prezentată în Fig. 3.15. Această schemă permite determinarea caracteristicii de
histerezis a miezului oricărui transformator electric modificându-se modulele de
achiziţii şi setările blocurilor aferente.

Fig. 3.15 Schema bloc pentru înregistrarea valorilor momentane ale tensiunii şi curentului
prin înfăşurarea primară şi a tensiunii secundar
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Variaţia în timp a mărimilor achiziţionate este prezentată în Fig. 3.16, iar
în Fig. 3.17 este prezentată caracteristica de histerezis rezultată în urma
prelucrării variaţiei semnalelor în timp.
Din Fig. 3.17 se observă că valoarea remanentă a înlănţuirii magnetice
este de doar 0,03 Wb în timp ce valoarea maximă este de 0,34 Wb. Deci în
procente, valoarea remanentă a înlănţuirii magnetice reprezintă 8,8% din
valoarea maximă. Acesta e motivul pentru care în unele calcule de proiectare,
înlănţuirea magnetică se neglijează. Caracteristica de histerezis determinată cu
metoda prezentată este cea reală a transformatorului electric executat,
evidenţiind calitatea miezului transformatorului (grosimea caracteristicii de
histerezis), gradul de solicitare magnetică şi înlănţuirea magnetică remanentă. Se
pot preciza cu uşurinţă valorile curentului respectiv a înlănţuirii magnetice de la
care apare saturaţia miezului.

Fig. 3.16 Variaţia mărimilor achiziţionate în raport cu timpul: u1(t), i1(t) şi –u2(t).

Fig. 3.17 Caracteristica de histerezis a miezului transformatorului testat.
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Aprecierea gradului de solicitare magnetică [26] a miezului unui
transformator electric se poate face utilizând o schemă similară ca şi cea din Fig.
3.15. Utilizând schema bloc din Fig. 3.18, un sistem de achiziţie cu modulul
SCXI 1125 de la care se folosesc canalele ai0 pentru măsurarea tensiunii primare
u1, ai1 pentru măsurarea curentului primar i1 şi ai2 pentru măsurarea tensiunii
secundare u2 se poate determina caracteristica de magnetizare a miezului
transformatorului (Fig. 3.19).

Fig. 3.18 Schema de montaj pentru achiziţia datelor.

Fig. 3.19 Caracteristica de magnetizare a transformatorului testat.

Schema bloc prezentată în Fig. 3.18 permite determinarea caracteristicii
de magnetizare a miezului oricărui transformator electric, prin modificarea
monotonă a tensiunii u1 de la valoarea minimă către valoarea maximă şi înapoi,
prelucrând şi înregistrând în final valorile amplitudinilor curentului i1 şi a
înlănţuirii magnetice Ψ. Aceasta ne permite să apreciem gradul de solicitare
magnetică a miezului prototipului transformatorului electric testat. Acelaşi
program, cu modificările şi completările necesare, poate permite reprezentarea
caracteristicii de magnetizare a oricărei maşini electrice. Caracteristica de
magnetizare astfel reprezentată pune în evidenţă eventualele diferenţe între
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aceeaşi caracteristică calculată în cadrul proiectării transformatorului testat şi
permite corecturile necesare pentru a îmbunătăţii performanţele acestuia.
Saturaţia miezurilor magnetice ale transformatoarelor este cauza apariţiei
unui curent în înfăşurarea primară, de valori mari, în funcţie de momentul
conectării faţă de trecerea prin zero a tensiunii pe faza care se conectează.
Aceste valori mari pot să determine deconectarea, prin aparatajul de protecţie, a
transformatorului. Fenomenul este amplificat dacă conectarea transformatorului
la reţeua de alimentare se face cu secundarul în gol [24]. Modelul matematic al
unui transformator care se conectează la reţea, având secundarul deschis,
conduce la concluzia că datorită saturaţiei miezului magnetic, curentul de
conectare este considerabil mai mare decât curentul nominal [25]. Curentul de
conectare depinde de unghiul α la care se face conectarea, faţă de momentul
trecerii prin zero a tensiunii pe faza analizată. Dacă unghiul de conectare este de
π/2 (curba b), în ipoteza neglijării fluxului remanent, curentul de mers în gol de
durată se instalează din momentul conectării. Dacă unghiul de conectare este
zero, atunci curentul de conectare este de 47,55 ori mai mare decât curentul de
mers în gol de durată (curba a), variaţia sa fiind prezentată în Fig. 3.20.

Fig. 3.20 Variaţia curentului de conectare la reţea a transformatorului în gol.

Aceste rezultate au fost obţinute pe baza unui model matematic al
transformatorului, scris în MathCAD.
Testele efectuate pe un transformator trifazat de mică putere, în ipoteza că
se utilizează un contactor electronic cu conectarea fiecărei faze la reţea la un alt
moment, confirmă importanţa deosebită a momentului conectării [21÷23].
Transformatorul testat are următoarele date nominale: Sn=7 kVA, U1n=380V,
U2n=190V, I1n=6,1A, I2n=12,2A. Curentul de mers în gol de durată are valoarea
medie I0d=0,103A. În acest sens a fost concepută schema din Fig. 3.21, în care
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de la transformatorul trifazat, având conexiunea Y s-au preluat informaţii despre
tensiuni, prin cele trei rezistenţe de valoare foarte mică (circa 1Ω) şi despre
curenţi, prin intermediul blocului de achiziţii, prelucrându-se şi înregistrându-se
cu ajutorul PC-ului.

Fig. 3.21 Schema bloc a aplicaţiei experimentale.

Valorile curenţilor pentru unghiuri de conectare diferite, sunt prezentate în
tabelul 3.1 fiind reprezentate grafic în figurile următoare. Din diagramele
prezentate rezultă că cea mai bună variantă se obţine dacă unghiurile de
comandă sunt de 90°, 1135° şi 2110°, aceasta deoarece între momentele
conectării celor trei faze este suficient timp pentru a se amortiza fenomenele
tranzitorii care au loc după conectarea fiecărei faze la reţea. În tabelul 3.1 şi
figurile corespunzătoare a fost utilizat unghiul de 9° deoarece tehnic nu s-a putut
realiza unghiul de 0°.
Tabelul 3.1

Nr. crt. α01(R) [°] α02(S) [°] α03(T) [°] I0s [A] I0s/I0d

I0s/In

Grafic

1

9

120

240

10

97

1,6

Fig. 3.22

2

360

360

360

10

97

1,6

Fig. 3.23

3

9

9

9

9,6

93,2

1,57

Fig. 3.24

4

90

415

671

1,3

12,62

0,21

Fig. 3.25

5

90

775

1391

1,0

9,7

0,16

Fig. 3.26

6

90

1135

2110

0,6

5,82

0,098 Fig. 3.27
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Fig. 3.22 Conectarea transformatorului la reţea la ungiuri de 9°, 120° şi 240°.

Fig. 3.23 Conectarea transformatorului la reţea la ungiuri de 360°, 360° şi 360°.

Fig. 3.24 Conectarea transformatorului la reţea la ungiuri de 9°, 9° şi 9°.
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Fig. 3.25 Conectarea transformatorului la reţea la ungiuri de 90°, 415° şi 671°.

Fig. 3.26 Conectarea transformatorului la reţea la ungiuri de 90°, 775° şi 1391°.

Fig. 3.26 Conectarea transformatorului la reţea la ungiuri de 90°, 1135° şi 2110°.

31

4. GENERATORUL SINCRON AUTONOM,
AUTOEXCITAT, SURSĂ DE ENERGIE PENTRU
COMUNITĂŢILE IZOLATE
Există părerea, nu unanim împărtășită, că este mai bine ca energia
electrică necesară unei colectivități să fie produsă în zona de consum. Pe lângă
convertoarele fotovoltaice, convertoarele solare și convertoarele de energie a
biomasei, generatoarele sincrone oferă cea mai bună soluție. În zonele unde
există mici cursuri de apă sau vânturi frecvente, utilizarea generatorului sincron
autonom, autoexcitat este avantajoasă, având în vedere că acesta produce atât
energie activă, cât şi reactivă, iar păstrarea unor valori prescrise pentru tensiune
şi frecvenţă este la îndemâna utilizatorului.
4.1

Proiectarea optimală a generatorului sincron

Pentru ca generatorul sincron să răspundă cerinţelor consumatorilor, este
necesar ca să se acorde atenţie deosebită proiectării, executării şi funcţionării
acestuia. Proiectarea acestuia se poate realiza în mod clasic, utilizând relaţiile
din literatura de specialitate, bazate pe experienţa proiectanţilor [27], sau
optimal, prin conceperea unor programe specailizate. Aceste programe, în
funcţie de criteriul propus, realizează iteraţii şi stabilesc dimensiunile
constructive optime, care converg spre atingerea funcţiei obiectiv. În proiectarea
optimală, valorile diferiţilor coeficienţi nu au mai fost aleşi de proiectant din
curbe, ci au fost create subprograme, pentru alegerea automată a acestora prin
interpolare sau extrapolare [38].
Principalele criterii după care se poate face optimizarea proiectării sunt:
- realizarea unui generator cu dimensiuni de gabarit reduse, şi implicit cu
costuri de materiale mici;
- realizarea unui generator al cărui cost de exploatare, pe toată durata
normată de funcţionare, să fie minim. Acest cost are în vedere pierderile
minime;
- realizarea unui generator al cărui cost total să fie (pe toată durata de viaţă,
începând din momentul proiectării până la dezmembrarea şi valorificarea
materialelor componente.
Pentru a îndeplini un anumit criteriu de optimizare, se porneşte de la
alegerea variabilelor principale, a căror valoare influenţează substanţial funcţia
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obiectiv. Variabilele principale, notată generic Vp , care intervin în programul de
proiectare optimală sunt: diametrul interior al statorului D, pătura de curent A,
inducţia magnetică din întrefier Bδ, mărimea întrefierului δ, pasul dentar al
miezului magnetic statoric t1, densitatea de curent din înfăşurarea statorică J1,
inducţia magnetică din jugul statoric Bj1, inducţia magnetică din jugul rotoric
Bj2, densitatea de curent din înfăşurarea de amortizare Ja, densitatea de curent
din înfăşurarea de excitaţie Je.
Criteriile analizate, notate generic Cit , sunt definite prin relaţii de tipul:
Cit  f  A, B 

(4.1)

şi li se impun restricţii de minim:
Cit min  Cito  Citc

(4.2)

Cit max  Cito  Citc

(4.3)

sau de maxim:

unde A şi Bδ sunt variabilele după care se face optimizarea (se pot alege oricare
dintre variabilele prezentate sau alţi coeficienţi consideraţi importanţi) Cit0
reprezintă valoarea funcţiei prin care este definit criteriul rezultat din proiectarea
optimală, iar Citc reprezintă valoarea funcţiei prin care este definit criteriul
rezultat din proiectarea clasică.
Unei variabile principale, notată generic Vp , i se impun următoarele
restricţii:
V p min  V p  V p max
(4.4)
Metoda de optimizare utilizată în proiectarea optimală a generatorului
sincron este metoda explorării exhaustive care este o metodă de căutare şi care
se realizează prin parcurgerea următorilor paşi:
- se stabileşte pasul de căutare pe fiecare direcţie, determinat de fiecare
variabilă în parte, cu relaţia:
V p 

V p max  V p min
nV p

(4.5)

unde nV reprezintă numărul de puncte intermediare de căutare pe fiecare direcţie
p

a variabilei, pentru care se calculează funcţia obiectiv;
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se începe căutarea pornind de la punctul de minim al fiecărei
variabile;
se calculează funcţia obiectiv în punctul stabilit. Trecerea de la un
punct de căutare la altul se face prin modificarea unei singure componente a
punctului de căutare. Calcularea funcţiei obiectiv în fiecare punct al variabilelor
conduce către minimul funcţiei obiectiv care este un minim global de calcul
după compararea valorilor funcţiei obiectiv în toate nodurile reţelei.
În timpul procesului de optimizare se verifică îndeplinirea restricţiilor. În
cazul în care o restricţie nu este îndeplinită, variabilei principale i se atribuie o
altă valoare în interiorul domeniului de restricţie, până când funcţia obiectiv este
îndeplinită.
Optimizarea se poate face în funcţie de două variabile, de trei sau de mai
multe variabile.
În următoarele grafice am făcut următoarele notaţii: cu bilă galbenă (albă
în imprimarea alb-negru) am indicat valorile rezultate din proiectarea clasică, cu
bilă roşie, (gri în imprimarea alb-negru) valorile optime, iar cu bilă verde sau
albastră (negru în imprimarea alb-negru) cele mai defavorabile valori.
Date nominale ale generatorului sincron pentru care am aplicat metoda de
optimizare sunt: puterea aparentă, Sn = 350 kVA, turaţia nominală, n = 300
rot/min., tensiunea nominală, Un = 400 V, factorul de putere, cosφ =0.85. În
proiectare s-a ţinut cont că generatorul are un serviciu continuu S1, durata
normată de viaţă este de 15 ani şi lucrează în regim autonom. Proiectarea clasică
a condus la următoarele valori ale variabilelor principale după care s-a făcut
optimizarea: pătura de curent A = 324.311 A/cm, inducţia magnetică din
întrefier, Bδ = 0.763 T. Intervalul de variaţie investigat pentru variabilele
principale din programul de proiectare optimal este -30%, respectiv +15%, faţă
de valoarea rezultată din proiectarea clasică.
Dacă optimizarea se face alegând ca şi funcţie obiectiv o lungime
exterioară Le minimă a generatorului [30] se constată că valorile optime ale
variabilelor principale sunt: Ao = 369.66 A/cm, Bδo = 0.759 T (Fig. 4.1). Astfel,
pătura de curent prezintă o creştere cu 14% iar inducţiei magnetice din întrefier
prezintă o scădere cu 0.524% faţă de valorile rezultate din proiectarea clasică.
Valoarea minimă a lungimii exterioare reprezintă în acest caz doar 80%
din valoarea rezultată din calculul de proiectare clasic. Dacă pentru solicitările
analizate s-ar alege valorile minime din interval, acestea ar conduce la o creştere
a lungimii exterioare a generatorului cu 58%.
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Dacă alegem ca şi criteriul de optimizare un diametru exterior minim, De ,
al generatorului, acest lucru este posibil prin alegerea valorilor minime ale
intervalelor de variaţia pentru variabilele A şi Bδ (Fig. 4.2).
Procedând similar pentru variabilele amintite şi alegând ca şi criteriu
pentru optimizare minimizarea masei totale, se constată că masa minimă a
generatorului se obţine atunci când pătura de curent are valoarea maximă din
intervalul amintit (A=370 A/cm) iar inducţia magnetică din întrefier, are
valoarea minimă (Bδ =0.53 T). Aceste valori conduc la o scădere a masei totale
cu 10%.
Dacă se alege ca şi criteriu de optimizare randamentul generatorului, o
creştere a cu aproximativ 0.3% este posibilă dacă cele două variabile analizate
au valori maxime în intervalul amintit (Fig. 3.2).

Îndeplinirea criteriului de siguranţă al generatorului este important
deoarece asigură beneficiarul de o funcţionarea corespunzătoare a generatorului
în regimuri tranzitorii sau de avarie de scurtă durată. În Fig. 4.4 este prezentată
suprafaţa de răspuns a curentului de şoc, Işoc, denumit şi curent maxim, prin care
am definit criteriul de siguranţă. Valorile prezentate sunt raportate la curentul
nominal, In. În urma proiectării clasice, valoarea curentului de şoc este de
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aproximativ 14.4·In. O scădere a valorii curentului de şoc sub 10·In se poate
obţine dacă pătura de curent are valoarea maximă, iar inducţia magnetică din
întrefier valoarea minimă.
Costul total al generatorului este format din costul de fabricaţie, Cf , şi
costul de exploatare, Ce , conform relaţiei:
Ct  C f  Ce
(4.6)
Costul de fabricaţie depinde de masa materialelor active, ma , (masa de
fier, mFe şi masa de cupru, mCu) şi de costul acestora, (costul fierului, cFe şi
costul cuprului, cCu) şi de diverse regii de care se ţine seama prin coeficientul kr.
În unele aplicaţii se consideră kr = 8, valoare pe care am adoptat-o în proiectare,
fără a reduce caracterul de generalitate [31]. Costul de exploatare depinde de
suma pierderilor din generatorul sincron, Σp, durata normată de viaţă, Dv , costul
energiei electrice, cel , şi de numărul de ore de funcţionare pe an, Nore . Costul
total poate fi exprimat deci prin relaţia:
Ct   mFe  cFe  mCu  cCu   kr  Dv  N ore  cel  p
(4.7)
Dacă se analizează efectul variabilelor menţionate anterior asupra
pierderilor (Fig. 4.5) se constată că pierderile minime se obţin pentru valorile
maxime ale păturii de curent şi inducţiei magnetice din întrefier.

Fig. 4.5

Pierderilor totale, Σp, sunt cu 5% mai mici decât pierderile rezultate din
proiectarea clasică. Valorile minime ale variabilelor principale analizate conduc
la o creştere a pierderilor cu 20%.
Valorile optime pentru pătura de curent, în creştere cu 14% faţă de cea
rezultată din proiectarea clasică şi pentru inducţia magnetică din întrefier, în
scădere cu 0.524%, au condus la o scădere a costului total cu 3.71% (Fig. 4.6).
Dacă se păstrează aceleaşi variabile de optimizare A şi Bδ şi se analizează
criteriul cost total minim pentru turaţii între 250 rpm şi 1000 rpm [28] se
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constată că, cu creşterea turaţiei, pătura de curent corespunzătoare optimului Ao
creşte, iar inducţia din întrefier Bδo scade faţă de valorile rezultate din
proiectarea clasică Ac, respectiv Bδc (Tabelul 4.1 şi Fig. 4.7).
Tabelul 4.1

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

n
[rpm]
250
300
375
500
600
750
1000

A [A/cm]
Ac
Ao
312,564 374,558
328,797
394
332
394,573
344,581 412,955
387
464
424
508
433,569 519,563

Bδ [T]
Bδc
Bδo
0,836 0,943
0,82 0,96
0,819 0,961
0,812 0,967
0,804 0,963
0,786 0,851
0,766 0,788

Fig. 4.7 Variaţia păturii de curent şi a inducţiei magnetice din întrefier în funcţie turaţia
generatorului sincron.

Dacă se aleg alte combinaţii de variabile principale, păstrând acelaşi
criteriu de optimizare, adică minimizarea costului total [29], se pot stabili
valorile optime la diferite turaţii ale generatorului sincron.
Astfel în tabelul 4.2 sunt prezentate valorile rezultate din proiectarea
clasică şi valorile optimale pentru combinaţia de variabile pătura de curent A şi
mărimea δ0 a întrefierului, respectiv combinaţia dintre densitatea curentului din
înfăşurarea statorică J1 şi mărimea δ0 a întrefierului, pentru diferite valori ale
turaţiei între 250 rpm şi 1000 rpm.
Din tabel se constată că variaţia păturii de curent, în funcţie de turaţie este
similară cu cea prezentată în tabelul 4.1.
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Tabelul 4.2

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

n
[rpm]
250
300
375
500
600
750
1000

A [A/cm]
Ac
Ao
312,564 360,020
328,797
368
332
373,203
344,581 412,925
387
463,997
424
508,214
433,569 519,563

δ0 [mm]
δ0c
δ0o
2,25
1,575
2,50
1,750
2,75
1,925
3,00
2,100
3,50
2,450
4,50
3,150
5,50
3,850

J1 [A/mm2]
J1c
J1o
6,662 4,664
6,682 4,688
6,662 4,663
6,620 4,645
6,962 4,885
6,502 4,562
6,962 4,885

Mărimea optimă a întrefierului este considerabil mai mică decât cea
rezultată din proiectarea clasică, crescând cu turaţia, iar densitatea de curent din
înfăşurarea statorică, este mai mare decât valoarea rezultată din proiectarea
clasică, dar este foarte puţin influenţată de mărimea turaţiei (Fig. 4.8).

Fig. 4.8 Variaţia întrefierului şi a densităţii de curent din înfăşurarea statorică în funcţie
turaţia generatorului sincron.

Mărimea optimă a întrefierului este considerabil mai mică decât cea
rezultată din proiectarea clasică, crescând cu turaţia, iar densitatea de curent din
înfăşurarea statorică, este mai mare decât valoarea rezultată din proiectarea
clasică, dar este foarte puţin influenţată de mărimea turaţiei (Fig. 4.8).
Programul de proiectare optimală permite vizualizarea influenţei
solicitărilor electromagentice asupra dimensiunilor generatorului sincron, în
vederea obţinerii celui mai mic cost [32, 33].
Analiza influenţei păturii optime de curent Ao, asupra dimensiunilor, dar şi
asupra consumului de materiale (masa de fier mFe, masa de cupru mCu, masa
38

totală mt) a pierderilor (în fier PFe, în cupru PCu, şi totale ΣP) şi a randamentului
conduce la rezultatele prezentate în tabelul 4.3.
Le

De

mFe

mCu

mt

PFe

PCu

Tabelul 4.3
ΣP
η

10,41% 0,34% 16,24% 8,95% 13,3% 12,78% 0,46% 2,68% 0,31%
Ao
↓

↑

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↑

Din Fig. 4.9 se constată că mărimea diametrului exterior De este foarte
puţin influenţată de variaţia păturii de curent, în timp ce lungimea exterioară Le a
generatorului este puternic influenţată, scăzând cu creşterea păturii de curent,
ceea ce este în concordanţă cu realitatea.

Fig. 4.9 Curbele de variaţie ale dimensiunilor exterioare în funcţie
de pătura de curent

În Fig. 4.10 sunt prezentate curbele de variaţie ale maselor şi pierderilor în
funcţie de variaţia păturii de curent. Pe grafice este identificată valoarea optimă
Ao şi cea rezultată din proiectarea clasică Ac pentru pătura de curent, căreia îi
corespunde valoarea 1 în mărimi relative pentru fiecare mărime analizată.

Fig. 4.10 Curbele de variaţie ale maselor şi pierderilor generatorului sincron în funcţie de
pătura de curent
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Curbele de variaţie ale costurilor şi a randamentului, în funcţie de aceeaşi
variabilă analizată, sunt prezentate în Fig. 4.11. În această figură valorile
înscrise pe verticală, referitoare la randament reprezintă creşterile acestuia în
varianta optimală, faţă de valoarea rezultată din proiectarea clasică, considerată
1 în valori raportate, care corespunde valorii randamentului de 0,926. Creşterea
randamentului cu 0,31%, în valori raportate, conduce la o valoare reală de 0,929.

Fig. 4.11 Curbele de variaţie ale maselor şi pierderilor generatorului sincron în funcţie de
pătura de curent

Valoarea reactanţelor generatorului sincron influenţează criteriul de
siguranţă în regimurile tranzitorii de funcţionare a acestuia, prin valorile
curenţilor de scurtcircuit [34]. Aceşti curenţi sunt determinaţi încă din etapa de
proiectare pentru a se putea verifica încadrarea lor în limitele maxime prevăzute
în standarde şi pentru a alege tipul de izolaţie corespunzător. În Fig. 4.12 sunt
prezentate curbele de variaţie ale reactanţelor longitudinale xd, x'd, x''d şi
transversale xq, x''q corespunzătoare regimului de durată, tranzitoriu şi
supratranzitoriu, în funcţie de variaţia păturii de curent.

Fig. 4.12 Curbele de variaţie ale reactanţelor longitudinale şi transversale
în funcţie de pătura de curent

O altă variabilă importantă de care trebuie să se ţină seama în etapa de
proiectare este mărimea întrefierului [35]. Din Fig. 4.13 se constată că valoarea
optimă pentru care se obţin şi mase ale materialelor principale mai mici şi
costuri mai mici, este mai mică decât valoarea rezultată din proiectarea clasică.
40

Fig. 4.13 Curbele de variaţie ale maselor şi costurilor generatorului sincron
în funcţie de mărimea întrefierului

În proiectarea generatoarelor sincrone raportul dintre lăţimea crestăturii şi
pasul dentar este definit prin coeficientul β [36] conform relaţiei:


bc
 0, 4  0,5
t1

(4.8)

Valoarea acestui coeficient trebuie să se încadreze în intervalul (0,4÷0,5)
şi determină valoarea inducţiei magnetice din dinţii statorici. Deşi intervalul de
variaţie al acestui coeficient este restrâns, valoarea acestuia influenţează
dimensiunile, parametri şi funcţia obiectiv impusă. În urma proiectării optimale
s-a constatat că acest coeficient trebuie să se situeze într-un interval mai restrâns
(0,4÷0,45), cât mai aproape de limita sa minimă.
O altă variabilă cu influenţe esenţiale în performanţele şi costul
generatorului sincron este inducţia magnetică din întrefier Bδ. Influenţa valorii
optime a acestei variabile [39, 44] asupra dimensiunilor exterioare Le şi De,
asupra maselor de fier mFe, cupru mCu şi totale mt, asupra pierderilor aferente şi
asupra randamentului η ale generatorului sincron se poate urmări în tabelul 4.4.
Valoarea optimă a inducţiei magnetice din întrefier Bδ pentru generatorul
proiectat optimal, având cel mai mic cost total rezultă a fi cuprinsă în intervalul
0,728÷0,761 T, aceasta fiind Bδo = 0,747 T.
Tabelul 4.4

Bδo

Le
De
mFe
mCu
mt
PFe
PCu
ΣP
η
10,7% 1,18% 0,42% 1,53% 0,4% 6,72% 4,94% 3,73% 0,3%
↓
↑
↓
↑
↑
↑
↓
↓
↑

Valoarea optimă a inducţiei magnetice din întrefier Bδ pentru generatorul
proiectat optimal, având cel mai mic cost total rezultă a fi cuprinsă în intervalul
0,728÷0,761 T, aceasta fiind Bδo = 0,747 T.
Modul de variaţie al parametrilor generatorului sincron proiectat optimal
(reactanţele longitudinale xd, x'd, x''d şi transversale xq, x''q), în funcţie de
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mărimea inducţiei magnetice din întrefier Bδ [40] este prezentat în Fig. 4.14, iar
a curenţilor de scurtcircuit, dependenţi de aceste reactanţe, în Fig. 4.15.

Fig. 4.14 Curbele de variaţie ale reactanţelor supratranzitorii, tranzitorii şi de durată ale
generatorului sincron în funcţie de valoarea inducţiei magnetice din întrefier
7
[u.r.]
6
5
Id3

I''d3

4

I'd3

I'd3

3
I''d3
2
1
Id3
0.52

0.57

0.62

0.67

0.72 Bδo Bδc

0.82

0.87 Bδ [T]

Fig. 4.15 Curbele de variaţie ale curenţilor de scurtcircuit trifazat simetric, monofazat,
bifazat şi a curentului de şoc în funcţie de valoarea inducţiei magnetice din întrefier

Aceste reactanţe influenţează valorile curenţilor supratranzitorii,
tranzitorii şi de durată la scurtcircuitul trifazat simetric (I''d, I'd, Id), ale curentului
de şoc Işoc şi ale curenţilor supratranzitorii la scurtcircuitul monofazat I''d1,
bifazat I''d2. Se constată că pentru valoarea optimă a inducţiei magnetice din
întrefier, toţi aceşti curenţi au valori mai mici decât cei rezultaţi din proiectarea
clasică.
Optimizarea proiectării generatorului sincron a urmărit şi influenţa
densităţii curentului din înfăşurarea statorică J1, asupra costului şi randamentului
acestuia [41]. Pentru generatorul proiectat, valoarea densităţii de curent rezultată
în urma proiectării clasice este J1g = 6,76 A/mm2, iar în urma proiectării
optimale este J1opt = 6,077 A/mm2, ceea ce reprezintă 89,9% din valoarea
rezultată în urma proiectării clasice. În Fig. 4.16 sunt prezentate curbele de
variaţie ale randamentului η şi a costurilor de fabricaţie Cf, de exploatare Ce şi
totale Ct în funcţie de variabila analizată.
Dacă costul de fabricaţie este mai mare, costul de exploatare este mai mic,
costul total este puţin influenţate de variaţia densităţii de curent din înfăşurarea
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statorică. Randamentul este influenţat favorabil de scăderea densităţii J1 de la
valoarea obţinută prin proiectarea clasică, la valoarea optimală.

Fig. 4.16 Curbele de variaţie ale randamentului şi costurilor în funcţie de valoarea densităţii
de curent din înfăşurarea statorică

Continuând investigaţia asupra influenţei variaţiei inducţiei magnetice în
jugul statoric Bj1, asupra costurilor şi randamentului generatorului sincron [42]
s-a constatat că cele mai mici costuri se obţin dacă se alege o valoare maximă a
intervalului recomandat în literatură pentru variabila analizată.
Analizând influenţa valorii diametrului D interior al statorului, asupra
costurilor şi randamentului [43] generatorului sincron se constată că o valoare
mare a diametrului determină cele mai bune performanţe şi cele mai mici
costuri.

Fig. 4.17 Caracteristicilor magnetice parţiale ale generatorului proiectat

O etapă esenţială în proiectarea generatorului sincron este determinarea
solenaţiei de excitaţie a acestuia [37]. Aceasta se poate determina pe cale grafică
(Fig. 4.17), utilizând metoda clasică, cu ajutorul caracteristicilor magnetice
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parţiale: de funcţionarea în gol   f U H  , a statorului   f U H  dj1  , a rotorului
  f U Hr  , şi a fluxului de dispersie dintre poli   f U H  dj1  .

Pornind de la aceste caracteristici se realizează o construcţie grafică din
care rezultă valoarea solenaţiei de excitaţie la sarcină nominală θeN (Fig. 4.18).

Fig. 4.18 Construcţiile necesare pentru determinarea solenaţiei de excitaţie la sarcină
nominală.

Utilizând softul MathCAD, programul de proiectare creat de subsemnatul,
pentru generatorului sincron, pe baza relaţiilor matematice care se desprind din
construcţiile grafice din Fig. 4.18, a rezultat o metodă rapidă şi precisă prin care
se poate determina solenaţiei de excitaţie la sarcină nominală. Metoda
matematică creată nu foloseşte nici o măsurare de segmente, ci calculează cu
relaţii matematice, fiecare mărime care intervine în determinarea solenaţiei de
excitaţie la sarcină nominală. Caracteristicile utilizate, fiind reprezentate prin
programul conceput în MathCAD, permit determinarea exactă a mărimilor
necesare, prin funcţii de interpolare. Metoda prezentată, poate fi aplicată pentru
orice putere a generatorului sincron, introducându-se în ecuaţii datele nominale
ale acestuia. Metoda matematică, este în întregime scrisă în softul MathCad,
putând rula fără intervenţia proiectantului, dacă există caracteristicile prezentate
în Fig. 4.17, iar rezultatul este afişat aproape instantaneu.
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4.2

Comportări ale generatorului sincron în exploatare

Se cunoaște că puterea unei mașini electrice rezultă din încercarea la care
este supusă aceasta, puterea nominală fiind acea valoare la care mașina
funcționează timp îndelungat, fără ca temperatura sa să depășească valorile
admise corespunzătoare clasei de izolație a acesteia.
O maşină electrică proiectată pentru o anumită putere poate să funcţioneze
la puterea respectivă, la o putere mai mare sau mai mică, în funcţie de valoarea
la care s-au atins temperaturile acceptate. În fabricile constructoare de maşini
electrice, un model nou este testat pentru a se stabili puterea nominală a
respectivului model.
Proba de încercare uzinală la încălzire este esenţială în definivarea
solicitărilor electromagnetice şi mecanice, precum şi a soluţiilor constructive ale
unei maşini electrice. Încercarea maşinilor de mare putere şi înaltă tensiune
necesită metode speciale de încercare, având în vedere faptul că nu toate
laboratoarele de încercare pot asigura sarcini mari şi tensiuni înalte. O metodă
de testare a masinilor sincrone şi a transformatoarelor cu trei înfăşurari, utilizând
modele matematice dinamice este metoda Ytterberg.
Această metodă permite încercarea unei maşini electrice având puterea de
3÷6 ori (sau chiar de 10 ori) mai mare decât puterea standului (laboratorului) de
încercare [45]. Conform aceste metode, maşina de încercat este rigid cuplată
mecanic cu o maşină de putere cel mult egală cu puterea maşinii încercate (Fig.
4.19). Grupul de maşini astfel format este alimentat de la o sursă de tensiune
comună.

a)
b)
Fig. 4.19 a) Schema simplificată de cuplare şi alimentare a grupului de maşini; b) Sensurile
curenţilor şi al tensiunii.

Puterile active şi reactive absorbite de la reţeaua de alimentare sunt
reglate prin modificarea valorilor curenţilor de excitaţie.
Practic metoda a fost aplicată utilizând schema din Fig. 4.20. Maşinile 3 şi
4 utilizate în schema Fig. 4.20 au puterea unitară de 150 kVA, iar maşinile
încercate au puterea unitară de 630 kVA. Motorul sincron 4 antrenează
generatorul sincron 3, care în prima fază alimentează maşina sincronă 1, aceasta
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funcţionând în regim de motor. Maşina sincronă 1 antrenează maşina sincronă 2,
care în prima fază funcţionează ca generator sincron în gol. Închiderea
contactorului I este echivalentă pentru maşina sincronă 1 cu aplicarea bruscă a
unui cuplu la arbore. Maşina testată 2 funcţionează în timpul probelor ca motor.
Metoda Ytterberg reprezintă singura modalitate de a efectua testul termic al
mașinilor sincrone de mare putere, la producător.

Fig. 4.20 Schema simplificată de conectare electrică şi cuplare mecanică a sistmului de
patru maşini.

Există situaţii când un consumator izolat este alimentat de la o microhidrocentrală, având în componenţă un generator sincron şi un generator
asincron, antrenate de 2 turbine, alimentate din aceeaşi conductă principală de
aducţiune [46]. Cele două generatoare, neconectate în paralel, pot funcţiona cu
frecvenţe diferite, dependente de sarcinile fiecăruia. Aceste frecvenţe diferite
determină un fenomen de bătăi, responsabil de apariţia fluctuaţiilor de tensiune
la consumatorii alimentaţi de la generatorul sincron autonom, autoexcitat.
În Fig. 4.21 este prezentată schema bloc a celor două turbine şi
generatoare. Teoretic, fluctuaţia tensiunii la bornele generatorului sincron poate
avea cauze electrice sau cauze mecanice. În urma cercetării s-a constatat că
fluctuaţia tensiunii nu poate avea cauze electrice. Analizând cauzele mecanice,
care ar putea conduce la apariţia acestei fluctuaţii, s-a constatat că fluctuaţia de
tensiune poate să apară prin interferenţa fenomenelor mecanice din cele două
generatoare, transmisă prin apa de antrenare. În urma determinărilor matematice
a pendulărilor posibile ale generatorului sincron s-a ajuns la concluzia că
pendulările de foarte joasă frecvenţă (circa 2 Hz) sunt determinate de variaţii ale
cuplurilor electromagnetice, instantanee, ale celor două generatoare. Aceste
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cupluri, care sunt cupluri rezistente pentru turbinele hidraulice, creează variaţii
ale presiunii apei, care se transmit între cele două turbine.

Fig. 4.21 Schema bloc a celor două turbine şi generatoare.

Urmărind comportarea generatorului sincron în regim stabilizat de
funcţionare este necesar să se cunoască şi comportarea acestuia în regimuri
limite (în gol, în scurtcircuit simetric trifazat, monofazat sau bifazat).
La încercarea de scurtcircuit simetric trifazat, prelucrând înregistrările
variaţiei curenţilor pe cele trei faze, s-a observat că, în procesul de separare a
componentelor periodice şi aperiodice, diferenţa de timp între momentele
corespunzătoare valorilor extreme ale curentului pentru o fază oarecare nu este
constantă, de 10 ms, cum ar trebui să fie, la funcţionarea staţionară, ci variază în
jurul acestei valori. Pornind de la această constatare s-a ajuns la concluzia că
aceste variaţii sunt determinate de oscilaţiile rotorului [47].
Experimentele s-au efectuat pe un generator sincron de 350 kVA, antrenat
cu un motor sincron de 300 kW, ambele maşini având aceeaşi construcţie.
Generatorul trifazat investigat a fost alimentat la tensiunea de 400 V, având
curentul nominal de 509 A, factorul de putere de 0,85 şi turaţia 300 rot/min.
Prelucrând datele achiziţionate a rezultat variaţia unghiului α de poziţie a
rotorului faţă de valoarea sa medie, a rezultat forma de variaţie prezentată în Fig.
4.22.a). Se constată că modul de variaţie este o exponenţială de forma:
  C e



t
TD

 cos   t  0 

(4.9)

unde C, TD, ν şi φ0 sunt constant care sunt determinate din condiţiile limită.
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Fig. 4.22 Variaţia în timp a unghiului α de poziţie a rotorului: a) în prelucărilor datelor
înregistrate; b) modelată.

Funcţia exponenţială care reproduce oscilaţiile rotorului, depinzând doar
de mărimile αmax, αmin şi T0 care se determină din oscilaţiile rotorului, rezultată în
urma modelării matematice este:
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(4.10)

Modelarea matematică a oscilaţiilor rotorului permite determinarea unor
parametri ai acestuia şi frecvenţa oscilaţiilor, din înregistrările efectuate pe
durata scurtcircuitului trifazat brusc. Utilitatea metodei constă în aceea că din
înregistrări, dar şi din calcule, se pot cunoaşte amplitudinea oscilaţiilor mecanice
ale rotorului şi durata procesului tranzitoriu. Pe baza mărimilor determinate se
poate scrie ecuaţia care redă, cât mai fidel, oscilaţiile mecanice ale rotorului,
indiferent de puterea acestuia. Cunoaşterea valorilor amplitudinilor oscilaţiilor
şi a duratei acestora este necesară în proiectarea corectă a buclelor de reglare şi
în stabilirea performanţelor generatorului.
De la proba de scurtcircuit simetric se poate determina rapid reactanţa
supratranzitorie longitudinală a generatorului sincron testat, cu influenţă asupra
valorilor curenţilor supratranzitorii şi a duratelor acestora [48], utilizând şi
caracteristicile de funcţionare în gol şi scurtcircuit de durată (Fig. 4.23).
Din aceste caracteristici se determină reactanţa sincronă longitudinală, xd
şi tensiunea electromotoare polară UeE:
xd 
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I
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I scn I E 0
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(4.11)

U eE  X d  I sc 3

(4.12)
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Fig. 4.23 Caracteristicile de funcţionare în gol şi scurtcircuit de durată ale generatorului
sincron de 300 kVA.

Cunoscând valoarea medie a amplitudinilor maxime a curenţilor pe cele
trei faze, rezultă amplitudinea maximă a curentului supratranzitoriu I''d3, care
apare la scurtcircuitul trifazat brusc (Fig. 4.24).

Fig. 4.24 Variaţia curentului de scurtcircuit trifazat brusc.
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Cu această valoare se determină reactanţa supratranzitorie sincronă
longitudinală:
X d 

U eE
I sc 3

(4.13)

Pentru generatorul testat, la un curent de excitaţie de 28,6 A, din
înregistrare au rezultat mărimile: IR=1163,718 A, IS=1350.275 A, IT=1318.535
A, care au condus la valoarea medie a curentului trifazat simetric la
scurtcircuitul brusc I''d3=1277,51 A, UeE=79,94 V, Xd=0,4086 Ω, X''d=0,4086 Ω,
adică 0,138 u.r..
Aplicând metoda descompunerii curentului în componente periodice şi
aperiodice şi folosind proprietăţile funcţiilor exponenţiale s-a obţinut pentru
reactanţa supratranzitorie longitudinală valoarea x''d = 0.142 u.r.. Această ultimă
metodă necesită construcţii grafice complicate, care introduc erori.
Comportamentul generatorului sincron în diverse regimuri de funcţionare
nu se poate stabili doar pe baza caracteristicilor statice ale acestuia. De aceea
este necesară cunoaşterea parametrilor generatorului sincron în regim dinamic,
adică cunoaşterea valorilor reactanţelor sincrone tranzitorii, supratranzitorii şi a
constantelor de timp care intervin în aceste procese [50]. Valorile acestor mărimi
depind de parametrii generatorului din regim staţionar. Generatorul sincron
trifazat proiectat este destinat să echipeze o microhidrocentrală în componenţa
căreia este şi o turbină Francis cu ax orizontal, funcţionând la o turaţie de 1000
rot./min. În urma proiectării au fost determinaţi parametrii în regim static şi
dinamic de funcţionare a generatorului sincron, în unităţi relative.
În urma determinării valorilor efective şi maxime ale curenţilor de
scurtcircuit supratranzitoriu, tranzitoriu şi de durată, precum şi a componentei
aperiodice a acestora, am reprezentat variaţia curentului de scurtcircuit în funcţie
de constantele de timp la care acesta se amortizează (Fig. 4.25). Se constată că
valoarea curentului de şoc, la scurtcircuitul trifazat simetric, este de aproape 16
ori mai mare decât valoarea curentului nominal, fiind mai mică decât valoarea
maximă indicate în standarde, adică 21·In.
Generatorul sincron autonom, autoexcitat, necesită bucle de reglare
valorilor tensiunii şi frecvenţei (turaţiei). Reglarea frecvenţei se poate face
continuu, utilizând regulatoare P, PI sau PID ori discontinuu utilizând relee în
circuitul de alimentare al servo-motorului de curent continuu, care acţionează
asupra aparatului director al turbinei [49]. Reglarea frecvenţei se poate face cu
ajutorul unei sarcini de balast, în paralel cu sarcina principală a generatorului.
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Un comutator electronic încarcă sarcina de balast când frecvenţa tinde să
crească, respectiv, descarcă această sarcină când frecvenţa tinde să scadă.
u.r. I
16
14
12
10
8
6
4
2
t
T"d

0,04

0,08

0,12

0,16

0,2

0,24
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Fig. 4.25 Variaţia în timp a curenţilor în cazul scurtcircuitului trifazat.

Păstrarea constantă a valorii tensiunii la bornele generatorului sincron
autonom se face prin metoda cunoscută a modificării curentului de excitaţie. de
Modificarea acestuia se poate face şi utilizând metoda bazată pe criteriul
„rădăcinii pătrate” [51]. Se cunoaşte că odată cu modificarea curentului de
excitaţie se modifică amplitudinea curbei puterii furnizate de generator, care
depinde de unghiul intern θ0 (Fig. 4.26).

Fig. 4.26 Caracteristicile P=f(θ0) pentru diferite valori ale UeE când U=ct.

Aplicând această metodă, modificarea curentului de excitaţie trebuie să
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conducă la o variaţie uniform a unghiului intern, conform relaţiei:
I E2
I E1



sin  02

sin  01

P2
P1

(4.14)

unde P1 şi P2 sunt puterile între care se face tranziţia.
Bucla de reglare a tensiunii unui generator sincron autonom, autoexcitat,
este necesar să fie stabilă, fără să conducă la oscilaţii întreţinute. În acest sens
trebuie cunoscută funcţia de transfer şi în baza ei să se facă acordarea
regulatorului utilizat [53]. Aplicarea criteriului Nyquist permite o analiză rapidă
şi corectă a stabilităţii buclei de reglare a tensiunii. Acelaşi lucru se impune şi
buclei de reglare a frecvenţei [52, 54].
4.3

Microhidrocentrale cu generator sincron

Pentru alimentarea cu energie electric a consumatorilor izolaţi a fost
aleasă varianta utilizării generatorului sincron autonom, autoexcitat, cunoscând
avantajele esenţiale ale acestuia:
- Nu necesită energie necesară alimentării înfăşurării de excitaţie;
- Furnizează energie activă, dar şi reactivă, necesară când consumatorul are
şi receptoare care absorb din reţea energia reactivă necesară magnetizării;
- Permite reglarea facilă şi suficient de precisă a tensiunii şi frecvenţei.
Funcţionarea unui astfel de generator sincron poate fi optimizată, în sensul
că debitul de apă necesar funcţionării este strict dependent de puterea cerută de
consumator [55], ceea ce constituie un avantaj major, mai ales acolo unde
debitul cursului de apă este dependent de cantitatea de precipitaţii.
Pentru alimentarea unui consumator izolat la marginea localităţii
Dognecea din judeţul Caraş-Severin, în anul 1987 a fost realizată o
microhidrocentrală, echipată cu generator sincron autonom, autoexcitat, antrenat
de o turbină Banki (cu flux transversal) [56].
În Fig. 4.27 sunt prezentate imagini cu microhidrocentrala realizată şi
pusă în funcţie la Dognecea.
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Fig. 4.27 Microhidrocentrala de la lacul Dognecea.

Turbina Banki, proiectată şi realizată (Fig. 4.28), are dezvoltă o putere
mecanică dependentă de valorile debitului [62, 92] şi ale înălţimii conform
datelor din tabelul 4.5.
H [m]
n [rpm]
Q [m3/s]
PT [kW]

5
380
0,09
3,22

10
537
0,128
9,16

15
658
0,157
16,86

20
760
0,181
25,92
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25
850
0,203
36,34

Tabelul 4.5
30
35
931
1005
0,222
0,24
47,69
60,1

Fig. 4.28 Secţiune prin turbina de tip Banki-0,25 de la lacul Dognecea.

Generatorul sincron autonom autoexcitat are datele: Sn=12 kVA,
Un=220V, In=19,73A, n=500 rpm, cosφ=0,8 inductiv, η=80%, UEx=257V,
IEx=4,45 A.

Fig. 4.29 Imagine cu participanții la p unerea în funcție a MHC Dognecea.
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În Fig. 4.29 este prezentată o imagine cu participanții la punerea în
funcțiune a MHC Dognecea, iar în Fig. 4.30 schema bloc de amplasare a
componentelor microhidrocentralei de la lacul Dognecea, unde: 1 – turbine
Banky, 2 – cuplaj turbină-generator sincron, 3 – generator sincron, 4 – dulap de
automatizare, 5 – conducta de aducţiune, 6 – vană DN 200, 7 – reducţie, 8 –
organul de reglare, 9 – trasee subterane de cabluri.

Fig. 4.30 Secţiune prin turbina de tip Banki-0,25 de la lacul Dognecea.

Pentru a studia stabilitatea buclei de reglare a tensiunii acestei MHC a fost
utilizat criteriul Nyquist aplicat funcţiei de transfer a buclei închise [58, 60, 89]
cu regulator de tip P:
H1  s  

k D  k EM

kD
 1  s  TEE 1  s  TER 1  s  TOR 

(4.15)

şi cu regulator PI:
H2  s 

k D  k EM

kD
 s  TR 1  s  TEE 1  s  TER 1  s  TOR 

(4.16)

Pentru a testa stabilitatea buclei de reglare a tensiunii, la bornele
generatorului au fost conectate diverse sarcinii. Când la bornele generatorului a
foct conectat un motor asincron cu puterea de 1,5 kW (sarcină inductiv55

rezistivă) s-a constat că imediat după conectare, tensiunea pe o fază URvv, la
bornele generatorului scade, determinând creşterea tensiunii de comandă Ucd a
generatorului de impulsuri, ceea ce a condus la creşterea tensiunii şi curentului
de excitaţie (Fig. 4.31).

Fig. 4.31. Variaţia tensiunii de comandă a regulatorului şi a tensiunii de fază de la bornele
generatorului.

După circa 10 perioade tensiunea la borne s-a stabilizată. Procesul
tranzitoriu se amortizează după circa 15 oscilaţii, adică după 0,28 s. Rezultatele
măsurătorilor din timpul testelor, la bornele generatorului, sunt:
- Valoarea efectivă de fază, înaite de momentul conectării – 219,5 V;
- Valoarea efectivă de fază, maximă, după conectare – 222 V, timp de 20 ms;
- Valoarea efectivă de fază, minimă, după conectare –203 V, timp de 140 ms;
- Valoarea efectivă după amortizarea oscilaţiilor – 218,2 V.
Pentru a studia performanţele microhidrocentralei, referitoare la puterea
maximă a unui motor asincron care poate fi conectat la bornele generatorului,
fără a-l dezexcita, a fost testată conectarea unui motor asincron de 7,5 kW,
n=720 rpm, In= 18,4 A, Işoc= 44 A [63, 90]. Schema utilizată pentru a face
această probă este prezentată în Fig. 4.32.
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Fig. 4.32. Schema bloc a buclei de reglare a tensiunii cu transformator de forţare a
excitaţiei.

În prima etapă generatorul sincron autonom s-a dezexcitat pentru o
perioadă de 0,4 sec. După mai multe teste s-a ajuns la concluzia că motorul
asincron de 7,5 kW este o sarcină prea mare pentru puterea produsă de
generatorul testat. După mai multe teste cu aceleeaşi maşini s-a constatat că dacă
după cele 0,4 s de dezexcitare se deconectează motorul asincron, pentru alte
0,4 s, la o nouă conectare grupul rămâne în funcţiune conform Fig. 4.33.
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Fig. 4.33. Variaţia tensiunii şi curentului la pornirea unui motor asincron prin două
conectări succesive.

La realizarea testului s-a utilizat transformatorul TFE de forţare a
excitaţiei. Acesta este utilizat numai la pornirea motorului asincron, după care
este scos din circuit.
Controlul frecvenţei acestei MHC a fost realizat folosind ca element de
execuţie un motor de current continuu cu excitaţie serie [64]. Modelarea
matematică a sistemului turbină-generator sincron şi motor de current continuu a
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condus la concluzia că o stabilitate bună a grupului se obţine dacă se măreşte
momentul de inerţie al acestuia.
O altă realizare a fost proiectarea, executarea şi punerea în funcţiune a
unei MHC la Ochiu Bei (Fig. 4.34) la data de 27.04.1999, beneficiar fiind
Direcţia Silvică Reşiţa [57, 65, 66] .

Fig. 4.34. Imagini de la punerea în funcţiune a MHC Ochiu Bei.

La Ochiu Bei existau 2 generatoare asincrone la care reglarea tensiunii şi
frecvenţei se făcea cu baterii de condensatoare, soluţie care a provocat
consumatorului nenumărate pagube: televizor ars, tuburi fluorescente şi bobine
de balast defecte etc.
Montând pe una dintre turbine un generator sincron cu puterea de
7,5 kVA şi o turaţie de 1500 rpm, s-a reuşit menţinerea tensiunii între limite
acceptate (198 V÷230 V) şi o frecvenţă între 47,5 Hz÷52,5 Hz [59].
Generatorul sincron utilizat la microhidrocentrala de la Ochiu Bei a fost
testat în standul de probă realizându-se întrefierul de 0,5 mm şi 0,85 mm, cu
scopul de a constata conţinutul de armonici al tensiunii induse în înfăşurarea
statorică [61]. La variantă cu întrefier de 0,85 mm conţinutul în armonici a fost
mai redus, însă solenaţia de excitaţie a trebuit mărită.
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5.

DIAGNOZA INSTALAŢIILOR DE SIGURANŢA
CIRCULAŢIEI UTILIZATE ÎN TRACŢIUNEA
ELECTRICĂ

În tracțiunea electrică, cea mai importantă componentă este vehiculul,
echipat cu motor electric de acţionare [67].
Pentru ca traficul feroviar să se desfăşoare în depline condiţii de siguranţă,
atât pentru transportul de călători, cât şi pentru transportul de marfă, este
necesară existenţa instalaţiilor de siguranţa circulaţiei. Din categoria instalaţiilor
de siguranţa circulaţiei fac parte instalaţiile de Semnalizare, Centralizare şi
Blocare (SCB). Această instalaţie are în componenţă: macazuri, semnale,
circuite de cale, bloc de linie automat, instalaţii automate de trecere la nivel cu
calea ferată etc.
Menţinerea în stare de funcţionare a acestor instalaţii necesită personal
calificat, cu solide cunoştinţe teoretice şi practice, precum şi aparatura aferentă.
Deoarece orice deranjament la aceste instalaţii provoacă întârzieri de trenuri şi
poate determina evenimente de cale ferată, este necesar ca diagnoza defectelor şi
remedierea lor să se desfăşoare într-un timp cât mai scurt.
Diagnoza actuală a acestor instalaţii are la bază cunoştinţele teoretice ale
personalului de mentenanţă, necesitând multe măsurări. Pentru a reduce timpul
de diagnoză se pot utiliza următoarele metode:
implementarea unui Sistem Expert (diagnoza bazată pe model), care
preia informaţii din proces, le compară cu informaţiile prescrise şi determină
cauza defectului [69]. Schema bloc de interconectare a instalaţiilor SCB este
prezentată în Fig. 5.1, iar în Fig. 5.2 este prezentată structura sistemului expert
care funcţionează cu logică fuzzy.

Fig. 5.1. Schema bloc de interconectare a subsistemelor SCB.
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Fig. 5.2. Schema bloc de interconectare cu Sistemului Expert.

Metoda are dezavantajul că necesită interconectarea cu instalaţiile de
siguranţă şi presupune costuri referitoare la dispozitivele de achiziţie, prelucrare
şi vizualizare.

12 kΩ

12 kΩ

conceperea unor diagrame de diagnoză şi implementarea acestora în
programe computerizate specializate. Prin utilizarea acestei metode personalul
de mentenanţă dialoghează cu softul şi stabileşte rapid cauza defectului, putând
astfel să intervină direct la remediere. Această metodă utilizează PC, telefonul
mobil sau tableta şi nu necesită costuri suplimentare de implementare.
Pentru diagnoza electromecanismelor de macaz [75, 76, 81] s-a pornit de
la schema aferentă a acestui tip de instalaţie (Fig. 5.3).

Fig. 5.3. Schema electromecanismului de macaz.

Au fost analizate cele două tipuri de deranjamente posibile:
când electromecanismul de macaz nu se manevrează, fiind conceput
softul intitulat MANMac [76];
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când electromecanismul de macaz nu are control electric, fiind
conceput softul intitulat CONMac [75].
În Fig. 5.4 sunt prezentate diagramele de diagnoză care au stat la baza
conceperii softului MANMac. Softul utilizează mediul de programare Visual
Basic.NET şi are o interfaţă prietenoasă cu utilizatorul. Pentru utilizarea acestuia
nu este necesar ca personalul de mentenanţă să aibă cunoştinţe de programare
PC, ci doar de utilizare a unui device.
În Fig. 5.5 este prezentată o fereastră de dialog a softului MANMac,
referitoare la o anumită secvenţă din diagrama de diagnoză.
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Măsoară tensiunea la bornele regletei B pe timpul manevrării
1

2

3

Ucc = (150 ÷ 160) V

Ucc = (90 ÷ 160) V

Cablu
întrerupt

NU Sunt (90-160) V cc în pichet, DA
la bornele (2-4) ?

Releul IM comută ?

Ucc = 0 V

NU

►Bucla de 160 V întreruptă;
►Siguranţa de 5 A întreruptă;
►Contacte ale releului PM
defecte;
► Conexiuni întrerupte în
circuitul de manevrare 160 V.

Măsoară tensiunea la
bornele motorului

Ucc = (0 ÷ 20) V

Ucc = (20 ÷ 110) V

►Conexiuni întrerupte
între pichet şi macaz;
►Contacte CA
defecte;
► Contact cuţit defect.

Motor defect.

►Conexiuni întrerupte
în pichet;
►Rezistenţe de 6000 Ω
întrerupte;
► Releul IM defect.

Fig. 5.4. Diagramele de diagnoză utilizate în conceperea softului MANMac.

Fig. 5.5. Fereastra de dialog a softului MANMac.
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Astfel, dacă Ucc=0V, cauzele pot fi în concordanţă cu cele prezentate în
Fig. 5.6. Unul sau mai multe defecte condiţionează continuitatea circuitului de
alimentare a motorului.

Fig. 5.6. Fereastră cu cauze ale defectului la electromecanismul de macaz.

Semnalele luminoase de la instalaţiile de Centralizare Electrodinamică pot
fi: de intrare, de ieşire, repetitoare, de avarie, de manevră etc.
Pentru diagnoza semnalului de ieşire, repetitor, de avarie, de manevră s-au
întocmit diagrame de diagnoză. Softul pentru diagnoza semnalului de ieşire [68,
80] a fost intitulat SEMExp, iar în Fig. 5.7 este prezentată schema focurilor
acestui semnal. Softul pentru diagnoza semnalului de manevră [77] a fost
intitulat SEMMan, pentru semnalul de avarie SEMAv, iar semnalul repetitor
SEMRep.
Instalaţiile BLA comandă şi controlează circulaţia trenurilor pe distanţa a
două staţii de cale ferată cenntralizate electrodinamic. Pentru diagnoza acestui
tip de instalaţii [70], pornind de la schemele din Fig. 5.8 au fost întocmite
diagrame de diagnoză pentru situaţia în care este întreruptă alimentarea cu
tensiunea de 220 V, 75 Hz şi pentru situaţia în care există un defect în schema
de alimentare a releelor transmiţătoare T.
Pentru situaţia în care instalaţia BLA nu se poate orienta normal (în
funcţie de comanda primită) s-au utilizat schema din Fig. 5.9, au fost concepute
diagramele de diagnoză aferente şi a fost creat softul INVBla [72], iar pentru
situaţia în care linia curentă prezenta starea de ocupat s-a utilizat schema din
Fig. 5.10 pe baza căreia s-au contruit diagramele de diagnoză şi s-a conceput
softul LCOBla [73, 74].
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Fig. 5.7. Schema focurilor semnalului de ieşire.

Fig. 5.8. Schema de alimentare cu 220 V şi a releelor transmiţătoare.
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Fig. 5.9. Schema releelor de inversare a orientării instalaţiei BLA.

Fig. 5.10. Schema releelor de control a liniei curente aferente instalaţiei BLA.

Pentru diagnoza circuitelor de cale dintr-o staţie centralizată
electrodinamic, cu instalaţii de tip CED-CR4 s-a utilizat schema din Fig. 5.11 pe
baza căreia au fost întocmite diagramele de diagnoză şi a fost creat softul
CEDCdc.

Fig. 5.11. Schema de alimentare a circuitelor de cale dintr-o staţie CED-CR4.
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În procesul de modernizare a instalaţiilor de siguranţa circulaţiei de la
CFR s-au întâmpinat probleme referitoare la anumite temporizări de la
instalaţiile de semnalizare la trecerile de nivel cu calea ferată.
Aceste probleme conduceau la semnalizări false pe apratul de comandă şi
semnalizare [78, 79]. Pentru diagnoza acestor defecte s-a utilizat un osciloscop
cu 4 canale, făcându-se înregistrări ale semnalelor la comutarea releelor
presupuse sursă de deranjament.
Studiind succesiunea teoretică a comutării releelor şi succesiunea practică,
din înregistrări (Fig. 5.12) s-a constatat că prezenţa erorilor false semnalizate în
instalaţia CE este cauzată de rămânerea fără tensiune de alimentare a releului NS
pe o perioadă de 0,8 ÷ 1,0 s. În acest interval de timp, instalaţia CE trimite
minimum 4 impulsuri de verificare a stării acestui releu şi constată că acesta
este neexcitat, ca şi cum instalaţia SAT exterioară nu ar funcţiona corespunzător.

Fig. 5.12. Succesiunea teoretică şi practică a comutării releelor ce intervin în apariţia stării
de eroare la instalaţia SAT.
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6.

UTILIZĂRI MODERNE ŞI EFICIENTE ALE
ENERGIEI ELECTRICE

Pentru a folosi energia electrică în diverse aplicaţii este necesar ca
aceasta să existe. Producerea energiei electrice se realizează în centrale de
puteri mai mari sau mai mici, conectate sau nu la un sistem energetic de
transport.
6.1

Instalaţii de producere a energiei electrice

Clasificarea metodelor de producere a energiei electrice [82, 83] este
prezentată succint în Fig. 6.1.

Fig. 6.1. Metode de producere a energiei electrice.

Din această figură rezultă că există:
Metodele clasice de producere a energiei electrice, care asigură în
prezent circa 98% din consumul mondial de energie electrică, constau în aceea
că sursele primare de energie (combustibil, apă etc.) cedează energia unor
purtători intermediari de energie (abur, mase în mişcare etc.) care – prin
intermediul generatoarelor electrice – permit apoi obţinerea energiei electrice.
Metodele de conversie directă a energiei se caracterizează prin
aceea că energia primară este transformată direct în energie electrică, fără a mai
fi trecută prin fazele amintite mai sus.
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În încercarea de a utiliza energia eoliană [86, 87] a fost proiectat şi
executat un generator sincron autonom, autoexcitat cu datele: Sn=3kVA,
Un=220 V, n=3000 rpm, η=0,8. Testarea acestui generator sincron, în laborator,
a condus la rezultatele prezentate în tabelul 6.1.
Tabelul 6.1

P [W]
I [A]
η [%]

500
0,76
65,30

1000
1,52
78,23

1500
2,28
83,40

2000
3,04
85,95

2500
3,8
87,31

3000
4,55
87,74

3500
5,32
88,37

Generatorul sincron proiectat şi executat s-a comportat corespunzător la
testele efectuate, fiind cuplat cu o turbină eoliană, amplasată pe un stâlp de circa
10 m, pe raza oraşului Moldova Nouă [91, 93].
În utilizarea energiei electrice produsă de generatoare autonome
autoexcitate o problemă importantă este reprezentată de încărcarea echilibrată a
celor trei faze. Cum majoritatea receptoarelor consumatorilor casnici au puteri
monofazate comparabile cu puterea furnizată de generator, încărcarea
dezechilibrată este posibilă în fiecare moment. Pentru a elimina acest dezavantaj
major s-a conceput o schemă cu redresarea tensiunii trifazate şi utilizarea unui
invertor monofazat, astfel încât să asigure alimentarea monofazată a
consumatorilor şi încărcarea echilibrată a generatorului [85, 104-106].
Există situaţii când printre consumatori se află şi motoare asincrone,
transformatoare de sudură, care necesită energie reactivă. Generatorul sincron
autonom, autoexcitat fiind de mică putere, este necesară cunoaşterea diagramei
P-Q [88] a generatorului.
De la MHC la consumatori distanţa este uneori de ordinul kilometrilor.
Transportul energiei în acest caz se face printr-un cablu trifazat sau monofazat.
Acesta fiind îngropat în pământ poate suferi defecte care trebuie localizate şi
remediate [84].
6.2

Instalaţii de utilizare eficientă a energiei electrice

Prin utilizări ale energiei electrice înţelegem, de regulă, acele instalaţii
care transformă energia electrică în alte forme de energie, utilizate în diferite
procese tehnologice. S-a încetăţenit ideea că în categoria utilizări ale energiei
electrice sunt incluse [95, 97]: instalaţii electrotermice, de încălzire prin
inducţie, de încălzire cu arc electric, de sudare [96, 99], de încălzire dielectrică,
cu microunde, cu radiaţii infraroşii, cu plasmă, cu flux de electroni, cu laser etc.
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O categorie aparte de instalaţii de utilizare a energiei electrice este
constituită de instalaţiile de iluminat interior şi exterior [94, 108-112]. Pentru
utilizarea eficientă a energiei electrice se impune reproiectarea instalaţiilor de
iluminat, utilizându-se surse de lumină cu eficienţă energetică mare. Cercetările
din ultima vreme au condus la realizarea lămpilor cu LED-uri, care au o
eficienţă energetică mai mare de 80 lm/W [101, 102].
Utilizând softuri de proiectare specializate se poate face optimizarea
sistemelor de iluminat. În Fig. 6.2 este prezentată o imagine cu softul DIALux,
utilizat în proiectarea optimală, iar în Fig. 6.3 şi Fig. 6.4 curbele ixolux şi
ixocandele rezultate.

Fig. 6.2. Etapă din proiectarea optimală a sistemului de iluminat exterior.
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Fig. 6.2. Izolinii de iluminare.
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Fig. 6.3. Izolinii de luminanţă.

Utilizarea eficientă a energiei electrice la unităţile industriale din judeţul
Caraş-Severin a fost urmărită prin întocmirea de bilanţuri privind utilizarea
acesteia [113-117].
În vederea reducerii defectelor la motoarele asincrone de la mecanismul
de ridicare al macaralelor a fost concepută o schemă care foloseşte relee de
frecvenţă în locul releelor de timp [118].
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7.

SINTEZA PLANULUI DE EVOLUŢIE ŞI
DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

Cunoştinţele dobândite în cei 38 de ani de învăţământ la Institutul de
Subingineri Reşiţa, subordonat Institutului Politehnic Timişoara şi apoi la
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, mă obligă să continui să mă ocup de
pregătirea tinerilor studenţi, masteranzi şi doctoranzi, de dezvoltare a Facultăţii
de Inginere şi Management, de formare a unei şcoli doctorale în domeniul
electric, de participarea la contracte cu mediul economic, finanţate de acesta, de
participarea la contracte de cercetare-dezvoltare, de dezvoltare a colaborării cu
univerităţi din ţară, cu Universitatea Tehnică a Moldovei din Chişinău, cu
universităţi din vestul Europei. Dovadă a preocupării mele în acest sens este şi
întocmirea prezentei teze de abilitare.
Experienţa acumulată în cei 3 ani şi jumătate la Combinatul Siderurgic
Reşiţa, actualmente TMK Reşiţa, ca inginer de mentenanţă (6 luni) şi apoi ca
inginer proiectant (3 ani) mi-a format competenţe în domeniul practic în
proiectare şi în cercetare.
Activitatea mea viitoare se va baza pe aceleşi principii, pe care le-am
respectat, în toată activitatea mea didactică şi de cercetare:
îmbunătăţirea fişelor disciplinelor, la care desfăşor activităţi, în
concordanţă cu noutăţile pe plan mondial, cu lucrările publicate în reviste de
specialitate, cu lucrările susţinute la diverse conferinţe etc.;
colaborarea cu studenţii la licenţă, la masterat, cu doctoranzii pe
toată perioada de studii;
îndrumarea colaboratorilor spre dialog, în scopul lămuririi oricărei
probleme din aria lor de interes;
întărirea echipei de colaboratori, în cadrul Centrului de Cercetari în
Inginerie Electrică şi Informatică Industrială, centru care funcţionează în cadrul
Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică şi care coordonează
activitatea de cercetare a 7 laboratoare, incluzând şi doctoranzii de la alte şcoli
doctorale, care activează la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
elaborarea de lucrări ştiinţifice bazate pe modele fizice, cu
verificarea teoriilor prin rezultate experimentale;
diseminarea rezultatelor cercetărilor în reviste de specialitate, în
proceedings-urile unor conferinţe, la care cercetătorii noştri să participe spre a
schimba opinii şi soluţii cu cercetători din alte centre universitare, din ţară şi din
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străinătate, spre a forma echipe de cercetători comune, încurajând desfăşurarea
sesiunilor de comunicări ştiinţifice studenţeşti.
Direcţiile principale de interes pentru viitoarea mea activitate urmăresc
valorificarea cunoştinţelor acumulate în anii de activitate didactică şi de cercetare,
desfăşuraţi în învăţământul superior. Acestea se pot grupa în următoarele domenii
de cercetare:
1. proiectarea, modelarea şi testarea maşinilor electrice, urmărindu-se şi
comportamentul termic al acestora;
2. proiectarea instalaţiilor de utilizare a energiei electrice cu randamente
de transformare ridicate şi factor de putere peste valoarea neutrală;
3. proiectarea și realizarea de prototipuri de MHC -uri;
4. utilizarea energiilor regenerabile, mai ales în comunităţile izolate, dar
şi în alte comunităţi, mergând pe ideea producerii energiei electrice la
locul de consum şi asigurând continuitatea în alimentarea acestora;
5. utilizarea sistemelor de achiziţie şi procesare de date, prin intermediul
device-urilor moderne;
6. diagnoza modernă a instalaţiilor electrice.
1.

Proiectarea, modelarea şi testarea maşinilor electrice

În lucrarea „Maşini electrice – Proiectarea generatorului sincron”,
publicată în anul 2011 mi-am propus să întocmesc un progam de proiectare a
generatorului sincron, care să nu necesite intervenţia proiectantului. Parţial acest
lucru a fost realizat, rularea oprindu-se însă la determinarea solenaţiei de
excitaţie, la alegerea formei şi dimensiunii crestărurii, a izolaţiilor folosite şi a
conductoarelor.
Mi-am propus să dezvolt programul de proiectare, astfel încât să ajung, în
final, ca introducând datele nominale de proiectare, să obţin direct rezultatele,
fără a mai interveni în derularea proiectului. Se va acorda o atenţie deosebită
utilizării materialelor izolatoare de ultimă generaţie, care vor conduce la
micşorarea dimensiunilor maşinii proiectate, concomitent cu creşterea
posibilităţii de evacuare a căldurii dezvoltate în părţile active.
Modelarea generatorului sincron va contribui la determinarea
performanţelor generatorului peroiectat şi la proiectarea optimală a acestuia.
Pentru testarea maşinilor electrice proiectate şi realizate de mine, dar şi a
altor maşini electrice îmi propun să utilizez instrumente moderne de măsură, cu
afişaj şi înregistrare, care îmi vor permite cunoaşterea în timp real a tuturor
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mărimilor necesare întocmirii unui bilanţ al modului de utilizare a energiei
electrice absorbite din reţea.
În determinarea parametrilor maşinilor electrice voi continua
achiziţionarea şi prelucrarea datelor referitoare la regimul termic al
componentelor acestora.
2.

Proiectarea instalaţiilor de utilizare a energiei electrice

Din multitudinea domeniilor de utilizare a energiei electrice, prin
utilizarea sistemelor de achiziţie şi procesare de date voi acorda atenţie, în
special:
Proiectării optimale a instalaţiilor de iluminat interior şi exterior,
prin alegerea variantei optime de montaj şi utilizarea celor mai eficiente surse
pentru destinaţia sistemului de iluminat;
Optimizarea consumului de energie electrică în sistemele de
iluminat şi în alte aplicaţii industriale, prin soluţii de creştere a factorului de
putere, alegerea componentelor cu eficienţă energetică ridicată etc;
Automatizarea acţionărilor cu maşini electrice şi eficientizarea
buclelor de reglare a turaţiei, utilizând automate programabile, convertoare etc.
3.

Utilizarea energiilor regenerabile

În concordanţă cu Directivele Comunităţii Europene referitoare la
utilizarea energiilor din resurse regenerabile mă voi concentra, în primul rând,
pe utilizarea energiei hidraulice, având în vedere şi configuraţia judeţului CaraşSeverin, în care predomină munţii şi dealurile.
Voi continua proiectarea, realizarea şi exploatarea unor prototipuri de
microhidrocentrale cu puteri în concordanţă cu cerinţele posibililor consumatori.
În acest sens, în centrul preocupărilor mele va sta automatizarea MHC-urilor
care utilizează generator sincron, autonom, autoexcitat.
Mă voi preocupa şi de utilizarea energiei eoliene, continuând preocupările
anterioare de la Moldova Nouă. Şi la aceste centrale mă voi baza în continuare
pe generatorul sincron autoexcitat, autonom.
Existenţa radiaţiei solare gratuite şi progresele tehnologice înregistrate în
domeniul fabricaţiei panourilor fotovoltaice mă va determina să acord cât mai
mare importanţă utilizării energiei solare.
Această preocupare este în concordanţă cu directivele europene referitoare
la creşterea eficienţei sistemelor de iluminat prin introducerea panourilor
fotovoltaice.
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4.

Diagnoza modernă a instalaţiilor electrice

În scopul prevenirii defectelor şi a reducerii frecvenţei apariţiei
acestora, mi-am propus idendificarea soluţiilor de diagnoză a diferitelor
tipuri de instalaţii şi a componentelor acestora, în funcţie de solicitările
agenţilor economici.
Voi continua implicarea în diagnoza instalaţiilor de siguranţa
circulaţiei de la CFR ( a instalaţiilor SCB) şi mă voi orienta spre soluţii de
diagnoză modernă şi a instalaţiilor fixe de tracţiune electrică (IFTE).
Monitorizarea permanentă a funcţionării diferitelor componente din
instalaţii industriale, creerea sistemelor expert la aceste instalaţii, alături
de utilizarea instrumentelor moderne de măsură şi diagnoză (senzori,
camere de termoviziune etc) permite prevenirea unor defecte şi reducerea
pierderilor materiale determinate de distrugerea unor componente.
Toate aceste direcţii de cercetare-dezvoltare permit atragerea de
fonduri europene în vederea creşeterii calităţii sistemului de învăţământ şi
a vieţii comunităţii locale şi regionale.
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