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This work aims to determine the stability of a self-excited synchronous 
generator, which works in the autonomous mode, based on the link between 
the hydraulic turbine–synchronous generator aggregate, the internal 
aggregate’s generator angle, which depends on its load, and the opening angle 
of the unit director. To verify the correctness of the relations presented in this 
work the designed aggregate has been tested with sudden loads and various 
resistive and inductive loads. The aggregate behaved as expected, remaining 
stable following the transitory processes. 
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1. Introducere 
 
În contextul producerii energiei electrice din surse regenerabile, 

utilizarea potenţialului hidroenergetic devine o necesitate. Astfel, prin 
Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului [1] se 
impune ca la nivel comunitar ponderea de energie electrică produsă din 
surse regenerabile, până în anul 2020, să acopere 20 % din întreg 
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consumul total brut de energie. Tot în această Directivă, se impune ca, 
până în anul 2020, în România, ponderea energiei electrice produse 
din surse regenerabile de energie să acopere 24 % din consumul final 
brut de energie, iar până în 2030 ponderea să fie de 27 % [2]. În anul 
2013 România a reuşit ca ponderea energiei din surse regenerabile să 
acopere 23,9 % din consumul final brut de energie [3]. În anul 2014 
Comunitatea Europeană a reuşit ca ponderea de energie din surse 
regenerabile să fie de 15,3 % din consumul final brut de energie 
electrică [4]. Deşi obiectivul României pentru anul 2020 poate fi 
considerat ca atins, pentru reducerea poluării la nivel naţional şi global 
este încurajată utilizarea surselor regenerabile de energie. 

În cazul utilizării microhidrocentralelor care lucrează în regim 
autonom, problema stringentă este asigurarea stabilităţii la variaţiile de 
sarcină. Se poate considera că astfel de instalaţii se află, aproape în 
permanenţă, în regimuri tranzitorii în care sarcina variază de la zero la 
valoarea nominală, lent sau rapid.  

Lucrarea are ca scop stabilirea capacităţii agregatului turbină 
hidraulică – generator sincron, ce echipează o microhidrocentrală, de a 
funcţiona normal (stabil) la finele procesului tranzitoriu. 

 
2. Stabilitatea statică al agregatului turbină  
hidraulică – generator sincron 
 
Stabilitatea statică este definită ca fiind capacitatea ansamblului 

de a funcţiona stabil la variaţii mici de sarcină, care acţionează lent 
asupra sistemului. 

Ecuaţia mişcării agregatului turbină hidraulică – generator 
sincron este definită de relaţia [5]: 

d
dM M J M
dt1 2
Ω− = ⋅ =        (1) 

unde: M1 este cuplul produs de maşina de antrenare (turbina 
hidraulică); M2 este cuplul dezvoltat de generatorul sincron (cuplul 
rezistent); J este momentul de inerţie al maselor aflate în mişcare de 
rotaţie; dΩ/dt reprezintă variaţia în timp a turaţiei; Md este cuplul 
dinamic, care este nul la funcţionarea stabilă. 

La funcţionarea stabilă al agregatului turbină hidraulică – 
generator sincron (cu turaţie constantă, Ω = ct.) ecuaţia mişcării devine: 

M M− =1 2 0              (2) 
adică punctul de funcţionare se află la intersecţia caracteristicilor 
mecanice ale turbinei şi ale  generatorului. 
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În figura 1 sunt prezentate două cazuri posibile, extreme, de 
variaţie a cuplurilor M1 şi M2 în funcţie de turaţie, adică presupuse 
caracteristici mecanice ale turbinei hidraulice şi generatorului sincron la 
funcţionarea stabilă şi instabilă. Modificarea de sarcină este o 
perturbaţie care acţionează asupra agregatului turbină hidraulică – 
generator sincron. Conform celor prezentate în figura 1.a), dacă 
valoarea sarcinii scade, atunci turaţia generatorului creşte la valoarea 
n1, cuplul dinamic devine negativ (cuplu de frânare) şi va determina 
reducerea turaţiei la valoarea iniţială n0. Dacă valoarea sarcinii creşte 
(se conectează mai mulţi consumatori care sunt alimentaţi cu tensiunea 
furnizată de generator), atunci turaţia generatorului scade, cuplul 
dinamic devine pozitiv şi va determina creşterea turaţie până la 
valoarea iniţială n0 , adică până la restabilirea echilibrului cuplurilor. 

Pentru a avea o acţionare stabilă sunt necesare două condiţii [6]: 
- Punctul A să fie real, adică să existe maşini de antrenare şi 

maşini antrenate care să aibă caracteristicile asemănătoare cu cele din 
figura 1;  

- Punctul A să fie un punct de funcţionare stabil într-un domeniu 
admisibil de turaţii respectiv cupluri. 

Matematic, condiţia de stabilitate a unui punct de funcţionare se 
exprimă prin relaţia: 

                  dM dM
d d

>
Ω Ω

2 1              (3) 

adică pentru a avea un punct de funcţionare stabil este necesar ca 
panta caracteristicii mecanice a maşinii de antrenare să fie mai mică 
decât panta caracteristicii mecanice a maşinii antrenate (rezistente) în 
punctul considerat. Putem numi o astfel de cuplare de maşină motoare 
şi maşină rezistentă ca un sistem de maşini cu acţionare 
autoreglabilă. 
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Fig. 1  Forma caracteristicilor turbinei hidraulice şi a generatorului sincron:  

a) la funcţionare stabilă; b) la funcţionare instabilă  
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Pentru diagrama din figura 1b) în situaţia în care turaţia creşte la 
valoarea n1, cuplul dinamic devine pozitiv şi va determina creşterea 
turaţiei spre valori mari. În această situaţie, pentru a realiza 
funcţionarea stabilă a agregatului este necesar să intervină regulatorul 
de turaţie care va forţa aducerea turaţiei la valoarea nominală prin 
reducerea debitului apei turbinate şi va determina astfel funcţionarea 
generatorului la turaţie constantă. Dacă perturbaţia acţionează în 
scopul scăderii turaţiei la valoarea n2, cuplul dinamic devine negativ şi 
va determina scăderea în continuare a turaţiei. Pentru a realiza 
funcţionarea stabilă a agregatului este necesar să intervină regulatorul 
de turaţie care va forţa aducerea turaţiei la valoarea nominală prin 
creşterea debitului apei turbinate. Deci punctul A din figura 1.b) este un 
punct de funcţionare instabil. 

Funcţionarea agregatelor în puncte instabile necesită sisteme de 
reglare automată a turaţiei (cuplului). 

În figura 2 sunt prezentate caracteristicile mecanice pentru 
diferite tipuri de turbine hidraulice. Pentru diferite deschideri ale 
aparatului director (α4˃α3˃α2˃α1) se constată că panta dreptei M1=f(n) 
este tot mai mare. 

 
Fig. 2  Stabilitatea punctului de 

funcţionare al agregatului  
turbină – generator sincron la 

turaţie sincronă 
 

Turaţia pentru care 
cuplul turbinei este nul se 
numeşte turaţie de 
ambalare. Această turaţie 
poate fi atinsă în situaţia în 
care sarcina generatorului 
este nulă. Cunoaşterea 

acestei valori este importantă în vederea proiectării sistemului de 
reglare al debitului apei turbinate. Deci, în componenţa agregatului 
trebuie să existe regulatorul automat de viteză (RAV), care să modifice 
în permanenţă cuplul motor al turbinei în funcţie de variaţia cuplului 
rezistent (cuplul electromagnetic al generatorului sincron şi cuplul 
corespunzător pierderilor). Infinitatea de puncte de funcţionare între A1 
şi A4 sunt puncte stabile pentru agregatul turbină-generator. 

Din ecuaţia mişcării (1) rezultă că variaţia turaţiei agregatului 
este cu atât mai mică cu cât momentul de inerţie J este mai mare. 
Acesta poate fi mărit prin completarea grupului cu un volant. 

nns

A1

M2

M

M2

M2M2
M1 M1M1

M1

A2

A4

A3
α1

α2

α3

α4

I1

I2

I3
I4

300



3. Stabilitatea dinamică a ansamblului turbină  
hidraulică – generator sincron 
 
Stabilitatea dinamică este definită ca fiind capacitatea 

ansamblului de a reveni la o funcţionare stabilă când asupra lui 
acţionează o perturbaţie de valoare mare şi rapidă. 

În cazul agregatului turbină hidraulică – generator sincron 
analizat stabilitatea dinamică este influenţată de cele două elemente 
principale (turbină şi generator), precum şi de blocurile prezente în 
sistemul de reglare al turaţiei şi tensiunii. Constantele de timp ale 
fiecărui bloc din bucla de reglare  au o contribuţie esenţială în 
stabilitatea dinamică a agregatului analizat. 

O primă analiză a stabilităţii dinamice a întregului agregat se 
poate face şi prin utilizarea instrumentelor virtuale [7].  

Stabilitatea dinamică a ansamblului turbină hidraulică – generator 
sincron se determină pentru o anumită configuraţie completă şi 
concretă a acestuia. În figura 3 este prezentată schema bloc a unei 
microhidrocentrale cu o putere instalată de 10 kVA echipată cu 
generator sincron autoexcitat. 

 
Fig. 3  Schema bloc a 

unei microhidrocentrale 
echipată  

cu generator sincron 
autoexcitat  
 
În această 

figură s-au făcut 
următoarele notaţii: 1 
– turbina hidraulică tip 
Banky cu aparatul 

director, 2 – generatorul sincron autoexcitat, 3 – convertor frecvenţă-
tensiune, 4 – element de prescriere al frecvenţei, 5 – element de 
comparaţie, regulator şi amplificator, 6 – bloc de comandă, 7 – motor 
electric de curent continuu cu două turaţii, 8 – sistem de transmisie, 9 – 
element de prescriere al tensiunii, 10 – element de comparaţie, 11 – 
dispozitiv de comandă pe grilă, 12 – redresor comandat pentru 
alimentarea excitaţiei generatorului sincron. 

Considerând căderea de apă H constantă, puterea mecanică P1, 
în kW, furnizată de turbina hidraulică este definită de relaţia [8]: 

   
TP g Q H K Q= ρ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ η = ⋅1 1             (4) 
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unde H este căderea de apă, în metri, Q este debitul de apă prin 
turbină, în m3/s,  ηT este randamentul turbinei, iar K1 este o constantă a 
turbinei definită de relaţia: 

TK g H= ρ ⋅ ⋅ ⋅ η1                (5) 
În relaţia (5) ρ este densitatea apei, iar g este acceleraţia 

gravitaţională.  
Debitul de apă Q turbinat depinde de deschiderea α a aparatului 

director, iar la o turbină Banki, acesta se poate determina cu relaţia: 
( )Q K cos= ⋅ − α2 1                                        (6) 

unde K2 este o constantă ce depinde de deschiderea aparatului 
director. 

Puterea furnizată de turbină este: 
( )P K K cos K sin α= ⋅ ⋅ − α = ⋅ 2

1 1 2 1
2          (7) 

iar puterea electrică furnizată de generator, în ipoteza neglijării valorii 
rezistenţelor generatorului sincron autoexcitat, cu poli aparenţi este: 

( )d qeE

d d q

U X XUP m U sin sin
X X X

 ⋅ −
 = ⋅ ⋅ ⋅ θ + ⋅ θ

⋅ ⋅  
2 2

2
                   (8) 

sau                                ( )P sin K K cos= θ ⋅ + ⋅ θ2 3 4                                  (9) 
În relaţia (8) K3 şi K4 sunt constante dependente de parametri 

generatorului sincron, consideraţi constanţi, iar θ este unghiul intern. 
Aceşti parametri pot fi identificaţi prin măsurători sau prin utilizarea unui 
sistem de achiziţie şi monitorizare [9-12]. 

În funcţie de puterea furnizată de turbină şi puterea furnizată de 
generatorul sincron se rescrie ecuaţia mişcării: 

( ) dK sin sin K K cos J
dt

α Ω⋅ − θ ⋅ + ⋅ θ =2
3 42

   (10) 

Prin relaţia (10) se stabileşte legătura între deschiderea α a 
aparatului director, unghiul intern θ al generatorului şi viteza unghiulară 
Ω a agregatului turbină hidraulică – generator sincron. 

Pentru o anumită turaţie prestabilită (Ω=ct.) se poate stabili o 
relaţie între unghiul de deschidere α al aparatului director şi unghiul 
intern θ al generatorului sincron (dependent de mărimea sarcinii 
acestuia după curbele cunoscute): 

 ( )sin K K cos
arc sin

K
θ ⋅ + ⋅ θ

α = 3 42
2

  (11) 

Literatura tehnică de specialitate indică valori pentru unghiul 
intern θ cuprinse între (0÷40)º, pentru a fi asigurată stabilitatea 
generatorului sincron [5]. 
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Astfel, se observă că procesele tranzitorii care determină 
variaţiile de turaţie sunt influenţate de variaţiile cuplului turbinei şi de 
încărcarea generatorului. Aceste procese tranzitorii [12-14] pot fi 
monitorizate şi controlate prin sisteme moderne capabile să readucă la 
stabilitate întreg agregatul turbină hidraulică – generator sincron.  

Gradul de neregularitate δ al ansamblului turbină hidraulică – 
generator sincron poate fi exprimat prin relaţia: 

max min d

med s

K M
J

Ω − Ω ⋅δ = =
Ω ⋅ Ω2

        (12) 

unde Ωmax, Ωmed, Ωmin sunt vitezele unghiulare maximă, medie, minimă, 
Ωs este viteza unghiulară sincronă, iar Md este cuplul dinamic. Relaţia 
reconfirmă necesitatea unui volant la MHC autonome. 

Microhidrocentrala analizată a fost executată şi testată, 
rezultatele experimentale la încărcarea bruscă cu sarcină inductivă [16] 
au fost în concordanţă cu cele prezentate, fiind asigurată stabilitatea 
agregatului turbină hidraulică – generator sincron. 
 

4. Concluzii 
 
■ Stabilitatea unui sistem este un indicator de calitate.  
■ La agregatul turbină hidraulică – generator sincron proiectat, 

realizat şi testat acest indicator a corespuns, acesta rămânând stabil în 
urma proceselor tranzitorii.  
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