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 1. Introducere  

 
Accentuarea crizei energetice datorate instabilităţii în ţările cu 

rezerve mari de petrol determină îndreptarea atenţiei către sursele 
alternative de producere. Dintre acestea, energiile eoliană, a valurilor, 
solară şi hidraulică au o însemnătate deosebită. 
 Dezavantajul major al acestor surse îl reprezintă caracterul 
aleatoriu şi inconstanţa, ceea ce poate determina perturbaţii serioase 
ale reţelelor la care sunt cuplate generatoarele aferente. 
 Puterile pe fiecare unitate pot varia de la câţiva kilowaţi la 6-8 
MW. Generatoarele utilizate sunt cele sincrone clasice, sincrone cu 
magneţi permanenţi homopolare sau heteropolare şi asincrone cu 
rotorul bobinat şi cu rotorul în scurtcircuit [1], [2]. 
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 Există variante constructive care funcţionează la turaţie fixă prin 
reglaj realizat cu ajutorul turbinei (aparat director şi pale rotorice la 
turbinele hidraulice şi unghi pale rotorice la turbinele eoliene) sau la 
turaţie variabilă [3], [4]. 
 
 2. Funcţionarea centralelor eoliene la turaţie variabilă 
  

Avantajul funcţionării centralelor eoliene la turaţie variabilă îl 
reprezintă posibilitatea utilizării potenţialului vântului într-un domeniu 
mai larg (atât la viteze mici cât şi la viteze mari). 

În figura 1 se prezintă schema de principiu a unei centrale cu 
turaţie variabilă cu convertor static statoric. Generatorul poate fi sincron 
sau asincron cu rotor în scurtcircuit iar convertorul trebuie să aibă 
puterea nominală a generatorului [4], [5]. 
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Fig. 1  Schema bloc a centralei cu convertor static statoric 
 

Amplificatorul de turaţie poate să lipsească în aplicaţiile în care 
generatoarele au un număr mare de perechi de poli şi diametre 
cuprinse între 1 şi 8 m. Blocul de măsură, protecţie şi conectare la 
reţea (BMPCR) permite sincronizarea cu reţeaua şi decuplarea de la 
reţea în caz de avarie. 
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Fig. 2  Schema bloc a centralei cu convertor static rotoric 
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În figura 2 se prezintă o schemă de principiu a unei centrale 
eoliene cu turaţie variabilă având convertor rotoric şi generator asincron 
cu rotor bobinat. Avantajul acestei scheme îl reprezintă puterea redusă 
a convertorului care nu depăşeşte 25 % din puterea generatorului, şi de 
aici şi costurile mai reduse [2], [5]. 

 

 3. Controlul sistemelor cu generator asincron şi convertor  
    rotoric 

  
 În figura 3 se prezintă schema de control cu convertor conectat 
în rotorul unui generator asincron cu rotor bobinat. Schema este 
realizată în Matlab Simulink [1]. 
 

 
 

Fig. 3  Modelul de control al acţionării 
 

  
 

Fig. 4  Modelul generatorului asincron cu rotor bobinat 

 425



 
 

Fig. 5  Modelul convertorului dinspre maşină 

 

 
 

Fig. 6  Modelul convertorului dinspre reţea 
 
În figurile 4, 5 şi 6 se detaliază modelul generatorului, al 

convertorului dinspre maşină şi al convertorului dinspre reţea. 
 
4. Rezultatele simulărilor 

  
 În figura 7 se prezintă tensiunea de reţea, curentul de intrare în 
convertorul dinspre reţea, tensiunea de ieşire a convertorului dinspre 
reţea şi curentul de ieşire în convertorul dinspre reţea. 
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 În figura 8 se prezintă rezultatele simulării generatorului 
prezentându-se tensiunea de linie, curentul statoric, tensiunea rotorică, 
curentul rotoric şi viteza unghiulară rotorică. 
 

 
 

Fig. 7  Rezultate simulare convertor dinspre reţea 
 
  

 
 

Fig. 8  Rezultate simulare generator 
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6. Concluzii 
  
 ■ Posibilitatea de simulare a sistemelor complexe oferă mari 
avantaje. Prin simulare a controlului sistemului se poate deduce care 
este strategia optimă de conducere a unei centrale eoliene cu turaţie 
variabilă, ce probleme pot apărea în timpul funcţionării în cazul apariţiei 
unor defecte sau în cazul unor regimuri de funcţionare extreme (viteză 
redusă a vântului sau viteză ridicată a vântului). 
 
 ■ Puterea instalată în centrale eoliene funcţionale în România a 
ajuns în 2010 la 468 MW dar soluţiile constructive adoptate nu au fost 
prevăzute cu funcţionarea la turaţie variabilă. 
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