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The paper presents some important aspects regarding the extended 

capacitive field of operation for one Hydro Power Plant – HPP with the 
contribution of a digital Automatic Voltage Regulator AVR. As we do know, the 
capacitive regimes are more difficult to be operated for one remote HPP and, 
from here, the AVR found to work properly could be considered to be the 
proper chosen one. Among AVR chosen to control at the best such regimes, 
devoted for special cases with remote HPP are preferred those of digital type. 
The paper presents by comparison, two types of different AVRs at work - one of 
old classic type SAREX 42 A vs. the newer digital one, of much more improved 
performances, called type SRAT-N. 

  
Cuvinte cheie: sistem de excitație SE, sistem de reglare automată a 

tensiunii SRAT, hidrogenerator sincron HG, centrală hidroelectrică CHE 
Keywords: system excitation SE, automatic voltage regulator AVR, 

hydroelectric generator HG, hydroelectric power plant HPP 
 

 
1. Considerații introductive. Structura simplificată a SRAT-N  

 
SRAT numeric este deja implementat în CHE și analizat aici, 

de tip SRAT-N; acționează prin comanda DCGN (U 7, 8) a blocului 
tiristoarelor din excitația unui alternator de excitație de construcție 

257 
 
 



inversată AE, astfel: inductorul - stator este alimentat în curent 
continuu, are indusul-rotor, prevăzut cu diode rotative, alimentând la 
rândul său rotorul HG principal, (excelent în excitare prin absența 
sistemului de perii și inele tip brushless, problematic însă la 
dezexcitare) – figura 1. 

 
Fig. 1  SRAT cu tiristoare pentru un sistem de excitație cu alternator AE 

inversat, având diode rotative DR (tipic, CHE RMR, Vădeni, 
Tg-Jiu, AH Măneciu, AH Sebeș etc.) 

 
SRAT-N utilizează resursele automatelor programabile AP 

rapide: Micrologix 1500 (AP-1/U6) pentru implementarea funcțiilor 
sistemului de reglare, respectiv blocul de achiziție date BASC-1 (U5) 
destinat redistribuirii mărimilor de ieșire, preluate prin AP, conține 
procesorul rapid de conversie analog-digitală a mărimilor standard de la 
intrare, între care: curentul de excitație, curentul + tensiune HG și rețea 
de racord, plus valoarea unghiului de defazaj dintre acestea, frecvența 
realizată de HG.  

Automatul programabil AP are implementat în memorie 
programul de configurare a schemei de reglare a curentului de excitație 
HG; cuprinde în esență o buclă de reglare a tensiunii mașinii cu semnal 
de corecție după sarcina reactivă (statismul) și semnal de reducere 
temporizată a curentului stator + rotor la valoarea nominală după 
caracteristica I2t, cu limitarea puterii reactive Q funcție de puterea 
activă P la funcționarea generatorului de regim capacitiv, limitarea 
tensiunii generatorului în funcție de frecvență la funcționarea acestuia 
în gol, precum și alte limitări prescrise de curent și tensiune, astfel: 
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    Dacă curentul generatorului depășește valoarea nominală Ig, 
SRAT-N intervine pentru scăderea sa după un timp determinat de 
caracteristica Ig2t a statorului generatorului astfel încât regimul termic la 
funcționarea cu supracurent - este pe deplin controlat. În situația în 
care tensiunea la bornele generatorului scade brusc (peste 5 %) din 
valoarea nominală de funcționare, SRAT-N excită excitatoarea mașinii 
de curent continuu cu un timp de răspuns de 20 ms la valoarea ce va 
compensa căderea de tensiune de la bornele generatorului - nu mai 
mult însă de 2*IN = curentul nominal al excitației excitatoarei; timpul de 
forțare (dacă tensiunea la bornele generatorului nu revine în limitele 
normale) este dat de caracteristica I2*t a excitației excitatoarei. 

    La aruncarea de sarcină SRAT-N aplică doar pentru 1 s 
tensiunea de excitație a excitatoarei în plafon negativ de tensiune; după 
2 s restabilește tensiunea la bornele generatorului și, datorită acestui 
fapt, la aruncările de sarcină, tensiunea la bornele HG va depăși cu cel 
mult 8 % nivelul de tensiune, anterior aruncării de sarcină.  

În fine, în regim automat sistemul de excitație SE realizează 
egalitatea fazorială a tensiunii statorului HG cu cea a SEN zonal la care 
urmează a fi conectată respectiva mașină. În fine, SE dual BEM 
(blocul-excitație/manual) realizează funcțiunea de excitare la curent de 
excitație constant, utilizează de asemenea un bloc de adaptare al 
măsurilor achiziționate precum și AP tip Micrologix de implementare a 
funcțiunilor specifice scopului. 

 
2. Evaluarea SRAT prin extensia capabilității MW-Mvar 
 
Ridicarea practică a diagramei de capabilitate (performanțe 

MW-Mvar), parcurge etape importante. Astfel, conform fig. 2, avem: 
a) în situația simplificată a mașinii TG fără RAT, se trasează 

cercul de rază unitate (diagrama-dată în u.r. prin raportare la 
Sbază = Sn = 90 MVA = 1u.r.); câmpul propriu-zis este conținut în interiorul 
cercului respectiv de rază unitate ca cerc limită al puterii aparente 
[MVA] urmând restrângerea lui, în funcție de solicitările limită specifice, 
sosind de pe partea-rotor, - stator, a limitelor de funcționare stabil-
dinamic la mici oscilații de regim capacitiv avansat funcționare etc. 

b) orizontala din punctul C dusă la cota puterii active nominale 
Pn = 81 MW/90 MVA = 0,9 u.r. – intersectează cercul unitate la limita 
puterii active injectate de motorul primar (turbină) de 75 MW; strict, din 
partea HG funcționarea s-ar putea derula și pe arcul de cerc unitate CD 
dus din C dar, de regulă turbina este calibrată la nivelul inferior al 
respectivei orizontale CD. Așadar, C este punctul de funcționare de 
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regim nominal la nivelul (Pn, Qn) prin factorul de putere respectiv 
cosφn = 0,9 – prin dreapta OC dusă la unghiul φn = 25,84o, iar orizontala 
DC definește limita încălzirii bobinajului-stator HG. 

c) se trasează cercul neuniformității interpolare, între verticalele 
Ve

2/(Xd+Xe), respectiv Ve
2/(Xq+Xe), de centru pe axa orizontală; 

intersectând familia de cercuri de același diametru, ridicate tangent la 
verticala din A, rezultă puncte de intersecție cu o serie de secante 
intersectate cu respectivele cercuri, unind punctul G cu punctele de 
tangență, obținând astfel punctele încă stabile ale zonei de funcționare 
capacitivă în cazul considerat al TG echipat cu RAT de tip intensiv. 
Funcționarea de regim capacitiv urmează limita curentului statorului 
mașinii după arcul de cerc DE, apoi curba limită de stabilitate la mici 
oscilații EF (cu respectarea condiției dP/dδ = 0), arcul de cerc FA, a 
cărui depășire ar însemna excitație negativă; se continuă cu zona 
capacitivă de închidere prin dreapta AB pentru cazul funcționării în 
regim de compensator sincron, sub - și respectiv supraexcitat 
(segmentele AO și respectiv OB). 

d) conform construcției geometrice din figura 2, dreapta GC 
face unghiul δ față de orizontală, iar HC = VeEq/(Xd+Xe); luând pe alte 
semidrepte din G cu înclinare progresiv sub valoarea unghiului δ – 
aceeași lungime HG măsurată de la arcul de cerc HA, rezultă curba 
melc Pascal CB. 

 

 

Fig. 2  Ridicarea diagramei de capabilitate (performanțe MW-Mvar),  
într-un caz particular  al unei mașini HG, 75 MW / 220 kV, în situația  

echipării cu: 1 - SRAT clasic, SAREX 42A; 2 - SRAT-N modern  
(limita extinsă, cu SRAEI, tip intensiv - strong AVR) 
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e) este și limita atinsă în amperi, suportați de înfășurarea 

rotorului, atinsă înainte de atingerea limitei curentului din stator, la un 
regim de funcționare de regim inductiv, iar decalajul celor doi curenți 
este cu atât mai mare cu cât regimul de funcționare se apropie de cel 
de compensator sincron având maximul de putere reactivă livrată în 
SEN.  

f) zonal de racord (de exemplu 2,8 kA față de curentul nominal 
al statorului de 3,3 kA având HG lestat la 65 MW + 33 Mvar pentru un 
curent maxim admis în rotor de 1 kA). 

 
3. Aportul SRAT-N la extinderea domeniului de stabilitate  

 
Între probele de performanță relevant-specifice, sunt 

menționate:  determinarea plafonului de excitare/dezexcitare și a vitezei 
de răspuns, menținerea nivelului tensiunii HG în regim de funcționare la 
mers în gol, comportare la aruncare de sarcină preponderent reactivă, 
figurile 3, 4, 5, 6, [1]. 

 

 
Fig. 3  Ridicarea diagramei de comportare SRAT-N pe automat, la mersul în 
gol, cu alimentare independentă [variație treaptă a ref. Uex (verde): -/+5 %,  

99-94 %UgN (albastru) – v. timpii 14-15 s = treapta ↓, respectiv 23-24 
s = treapta ↑; UgN = 105 V; curentul de excitație Iex (roșu)]; rezultă stabilizarea 

tensiunii Ug pe noul palier într-un intervalul temporal, de max. ~2s 
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Fig. 4  Ridicarea diagramei la sincronizarea HG cu rețeaua externă SEN; 
HG – echipat cu SRAT-N alimentat de la borne (amorsare), regim de 

funcționare/automat, până la egalizarea fazorială a tensiunilor; cod cromatic 
identic, dar evoluția curentului de excitație Iex (marcată negru); SRAT-N atinge 

0…95 V – UHG (albastru) în aproximativ Δt ≈ 8 s 

 

 
Fig. 5  Evaluarea excursiei maxime a tensiunii statorului HG echipat cu 

SRAT-N, comandând prompt reducerea tensiunii de excitație Uex (verde) la o 
aruncare standard de sarcină reactivă apropiată valorii Qmax= 10 Mvar, și Pmin= 

15 MW, rezultând o supratensiune stator moderată ΔUHG ≤ 5 % (albastru) 
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Fig. 6  Evaluarea comportării HG la dezexcitare rapidă, fiind echipat 
cu regulator digital SRAT-N, alimentare independentă, pe regim automat, 

prin simularea unei avarii interne, declanșând oprirea 
regulatorului prin contactor static și a HG; tensiunea UHG (albastru) 

se anulează prin dezexcitare în intervalul temporal acceptabil, Δt ≈ 7…8 s 
 

4. Concluzii  
 
SRAT în stabilizarea funcționării HG/CHE realizează: 
 

• testarea stabilității punctului de funcționare al unei mașini HG 
dintr-o CHE în zona dificilă de funcționare capacitivă a diagramei MW-
Mvar poate fi considerat test de capabilitate pentru RAT din echiparea 
standard a respectivului HG; 

 
•  funcționarea de regim capacitiv solicită termic zona de capăt a 

pachetului de tole stator, pe de o parte; pe de altă parte cuplul de 
legătură stator-rotor este mult slăbit, urmare a reacției magnetizante a 
indusului; 

• un SRAT clasic nu poate fi unul performant, lipsindu-i 
acuratețea reglajului, având o marjă de eroare prin constanta proprie 
de timp, aspect amplificat de constanta de timp enormă 
electromagnetică a propriului bobinaj rotor-stator L/R; probele de mers 
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în capacitiv - efectuate de primul autor la nivelul anilor 1980 pe un HG-
75 MW/220 kV echipat cu SAREX 42 A au confirmat acest aspect;  
 

• comparativ, probele standard efectuate de al doilea co-autor la 
un HG echipat cu regulator digital SRAT-N au confirmat precizia, 
eficiența reglajului, în condiții dificile specifice unei CHE mai 
îndepărtate, prin efectul reactanței externe Xe – ce poate reduce 
sensibil marja funcționării stabile. 
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