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In the optimal design of synchronous generator is necessary to 
analyze the influence of different important sizes (current blanket, A, induction 
of the air gap, Bδ, the stator inner diameter, D, air gap width, δ, etc.) on the 
external parameters (dimensions, mass, cost, efficiency, etc.) or internal 
(reactance, currents, time constants, etc.) of the synchronous generator. In this 
paper we analyze the influence of the current blanket reactance synchronous 
generator. Analysis was performed using an optimization program written in 
MathCad. 
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1. Introducere 
 
În proiectarea generatoarelor sincrone de orice putere, solicitările 

electromagnetic (pătura de curent, A, inducţia în întrefier, Bδ) determină 
atât dimensiunile de gabarit cât şi performanţele obţinute în regim 
staţionar şi dinamic ale acestuia. În prezenta lucrare se analizează 
influenţa păturii de curent asupra reactanţelor generatorului sincron.  

2. Date iniţiale de proiectare 
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Se cunoaşte că în proiectarea clasică se porneşte de la datele 

nominale ale generatorului sincron iar solicitările electromagnetice se 
aleg din grafice rezultate din experienţa anterioară a diferitelor şcoli de 
proiectare [1]. Procedând astfel, am proiectat un generator sincron 
trifazat, având conexiunea fazelor în stea, care este destinat să 
funcţioneze atât în regim autonom cât şi conectat la reţea, având 
următoarele date nominale: puterea nominală – Sn = 300 kVA; 
tensiunea nominală – Un = 400 V; turaţia – n = 1000 rot/min, factor de 
putere – cosφ = 0,9, obţinând anumite valori pentru dimensiuni, mase, 
parametrii interni şi randament. 

În urma scrierii unui program de proiectare optimală a aceluiaşi 
generator sincron, cu ajutorul softului MathCAD, am obţinut alte valori 
pentru aceleaşi mărimi de intrare care au condus, la obţinerea unor 
parametrii de regim dinamic mai buni şi a unui randament mai mare.  

 
3. Analiza influenţei variaţiei păturii de curent  
asupra reactanţelor 
 
Pentru a determina influenţa valorii păturii de curent asupra 

reactanţelor, am ridicat prin intermediul programului scris, curbele de 
variaţie pentru mai mulţi parametrii interni. În acest sens, s-au atribuit 
păturii de curent 200 de valori, în jurul valorii rezultate prin proiectarea 
clasică. Astfel, dacă pentru generatorul proiectat prin metoda clasică 
am obţinut, pentru pătura de curent, valoarea de Ag = 424 A/cm, în 
cazul proiectării optimale s-a obţinut valoarea Aopt = 486,65 A/cm, 
valoare pentru care, după cum se va vedea în graficele următoare, 
parametrii analizaţi au valori îmbunătăţite.   

În figura 1 am prezentat modul de variaţie a reactanţelor 
longitudinale de regim permanent, tranzitoriu şi supratranzitoriu în 
funcţie de pătura de curent. Se observă că pentru valori mai reduse 
decât cele determinate prin proiectarea clasică a păturii de curent, 
valoarea reactanţei longitudinale scade foarte pronunţat, aceasta având 
efect negativ atât asupra curenţilor de scurtcircuit cât şi asupra 
constantelor de timp necesare amortizării curenţilor.  

Valoarea optimă a păturii de curent, Aopt, care este cu 14,78 % 
mai mare decât Ag, a condus la creşterea reactanţei sincrone 
longitudinale, xd, cu 17 %, a reactanţei tranzitorii longitudinale, x’d, cu 
23,68 %, a reactanţei supratranzitorii longitudinale, x’’d, cu 28,14 %, 
ceea ce conduce la valori mai reduse ale curenţilor de scurtcircuit 
staţionari şi dinamici. 
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În figura 2 am prezentat modul de variaţie a reactanţelor 
transversale de regim permanent şi supratranzitoriu în funcţie de pătura 
de curent. Se observă că pentru valori mai reduse decât cele 
determinate prin proiectarea clasică a păturii de curent, (27 % faţă de 
valoarea Ag), valoarea reactanţei transversale, xq, scade cu circa 29 % 
iar valoarea reactanţei transversale supratranzitorii, x’’q  scade cu circa 
44 %, având efect negativ asupra curenţilor de scurtcircuit nesimetric.  

 

A [A/cm]300 350 400 4500

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

x''q

x''q

Ag

x q

x q

Aopt

 
 

Valoarea optimă a păturii de curent, Aopt, a condus la creşterea 
reactanţei sincrone transversale, xq, cu 18 %, şi a reactanţei 
supratranzitorii transversale, x’’q  cu 34,27 %, ceea ce conduce la valori 
mai reduse ale curenţilor de scurtcircuit nesimetric. 

În figura 3 este prezentat modul de variaţie a reactanţei inverse, 
x2, şi a reactanţei homopolare, x0, în funcţie de pătura de curent. La 
aceleaşi limite de variaţie a păturii de curent se observă o scădere a 
reactanţei inverse, x2, cu 26,83 % iar a reactanţei homopolare, x0, cu 25 
%, ceea ce conduce la creşterea curentului de scurtcircuit monofazat 
atât în regim permanent cât şi în regim dinamic. Scăderea reactanţei 
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inverse determină şi creşterea curentului de scurtcircuit bifazat în regim 
permanent, tranzitoriu şi supratranzitoriu [2].  

Valoarea optimă a păturii de curent, Aopt, a condus la creşterea 
reactanţei inverse, x2, cu 30,24 %, şi a reactanţei homopolare, x0, cu 40 
%, ceea ce conduce la valori mai reduse ale curentului de scurtcircuit 
monofazat atât în regim permanent cât şi în regim dinamic.  
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Reactanţele înfăşurării de amortizare, după axa longitudinală d, 

xamd şi după axa transversală q, xamq, variază nedorit în funcţie de pătura 
de curent, în sensul că la valoarea optimă a păturii de curent, prima 
creşte cu 21,5 % iar a doua creşte cu 16 %. Efectul acestor creşteri este 
că valorile constantelor de timp ale înfăşurării de amortizare cresc 
aproximativ cu 13 %, ceea ce nu este foarte deranjant, având în vedere 
că această creştere se face de la 0,015 s la 0,017 s. 
 

4. Concluzii 
 
În proiectarea generatorului sincron, creşterea păturii de curent 

are rol esenţial, conducând la obţinerea unor reactanţe mai mari, care 
determină regimuri tranzitorii mai uşor suportabile datorită curenţilor de 
scurtcircuit (trifazat, bifazat, monofazat) în regim permanent sau 
dinamic, cresc însă, nesemnificativ, constantele de timp. 
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