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REZUMAT:  Scopul acestei lucrări este de a prezenta avantajele folosirii de convertizoare de frecvenţă moderne 

şi a tehnicilor de filtrare deoarece motoarele de curent alternativ au devenit mai fezabile pentru cerinţele 

ridicate din domeniul naval fiind utilizate la majoritatea navelor de construcţie recentă. În funcţionarea oricărui 

sistem electric trebuie să deosebim fenomenele staţionare, caracteristice regimului permanent, şi fenomenele 

tranzitorii, rezultate ale diferitelor operaţii de comutare sau ale altor modificări similare ale stării 

sistemului.Creşterea valorii şi a densităţii energiei în diferite părţi ale sistemelor electrice moderne a dus la 

sporirea importanţei acordate fenomenelor tranzitorii, electrice şi mecanice, realizate prin intermediul unui 

aparataj corespunzător, în sistemele electrice.Oricare operaţie de comutare este însoţită de variaţia tensiunilor 

şi a curenţilor în reţea sau de variaţia turaţiei maşinilor conectate 

Cuvinte cheie : propulsie electrică, convertoare electrice, propulsor naval,distribuţie de curent electric, sistem 

electroenergetic naval. 

ABSTRACT: The purpose of this paper is to present the advantages of using modern frequency converters and 

filtering techniques because AC motors have become more feasible for high shipbuilding requirements being 

used in most recent shipbuilding craft. In the operation of any electrical system we have to distinguish the 

stationary phenomena characteristic of the permanent regime and the transient phenomena, the results of the 

various switching operations or other similar changes of the state of the system. Increasing the value and the 

density of energy in different parts of the modern electrical systems has increased the importance given to the 

transient, electrical and mechanical phenomena, by means of an appropriate apparatus, in the electrical 

systems.Any switching operation is accompanied by variations in the voltages and currents in the grid or by the 

variation of the speed of the connected machines. 

Keywords: electric propulsion, electric converters, naval propeller, power distribution, naval power system. 

1.INTRODUCERE 

Propulsia electrică a navelor cunoaște o diversitate 

mare de forme și mijloace în care poate fi realizată. 

Alegerea sistemului de propulsie electrică depinde: 

de mărimea navei, condițiile de exploatare și im-

portanța care se acordă factorului economic. Sistemul 

de propulsie electrică presupune o transformare 

succesivă a energiei: mecanică-electrică-mecanică, 

care în final duce la o micșorare a randamentului 

instalației față de cazul propulsiei directe[1.2]. În 

propulsia electrică cu două feluri de curent, curent 

alternativ și curent continuu, se folosesc generatoare 

de curent alternativ de la care prin redresoare de 

putere, comandate sau necomandate, se alimentează 

motoarele de curent continuu folosite pentru acțio-

narea elicelor. 

La alegerea felului curentului trebuie avut în 

vedere că propulsia electrică în curent continuu și în 

curent alternativ-curent continuu permite obținerea 

unor cupluri mai mari la elice,comparativ cu pro-

pulsia electrică în curent alternativ. De asemenea, 

turația motoarelor primare este independentă de tura-

ția elicei, în timp ce la propulsia electrică în curent 

alternativ (fără folosirea convertoarelor statice) re-

glarea turației se obține prin modificarea frecvenței 

realizată prin reglarea vitezei motorului primar. 

Propulsia electrică în curent alternativ elimină unele 

din neajunsurile propulsiei în curent continuu cum ar 

fi prezența colectorului care limitează turația, tensi-

nea și puterea generatorului de curent continuu. 

Utilizarea convertoarelor statice cu semiconductoare 

de putere în propulsia electrică de curent alternativ și 

curent alternativ-curent continuu permite obținerea 

unor caracteristici asemănătoare schemei G-M în 

curent continuu și realizarea unor scheme de com-

parare permit menținerea constantă a frecvenței 

generatoarelor principale ceea ce creează posibilitatea 

folosirii unei părți din puterea acestora pentru alimen-

tarea consumatorilor din rețeaua generală a navei. 

Prin folosirea unui sistem de generare şi distribuire a 
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energiei, se foloseşte un convertizor pentru propulsia 

redundantă în tandem cu un motor redundant pentru 

propulsie [3,4]. Astăzi sunt conturate 2 direcţii de 

cercetare a sistemelor de propulsie electrică:prima 

direcţie urmăreşte introducerea sistemelor de curent 

alternativ cu convertizoare de frecvenţă; a doua direc-

ţie urmăreşte folosirea generatoarelor şi a electro-

motoarelor cu înfăşurări de excitaţie semiconductoare 

folosind motoarele sincrone. Funcţionarea întregului 

sistem de propulsie electrică se realizează cu ajutorul 

calculatoarelor electronice care supraveghează şi 

furnizează semnale de referinţă atât în curent cât şi în 

tensiune pe baza unor programe specializate. Funcţio-

narea instalaţiilor electrice ale navei pe timpul 

diferitelor regimuri asigură recuperarea de energie, 

limitarea curentului, a tensiunii, a puterii, a cuplului 

şi a frecvenţei [3,4,5]. 

Introducerea de aparatură modernă, de noi tipuri 

de generatoare sincrone, de motoare sincrone şi 

asincrone, de dispozitive de automatizare şi de noi 

mecanisme navale va duce ca propulsia electrică să 

dezvolte şi să capete noi valenţe în construcţia navelor. 

2. ACŢIONĂRI DE CURENT CONTINUU 

ŞI ALTERNATIV FOLOSITE ÎN 

SISTEMUL DE PROPULSIE 

Dezvoltarea intensivă a tehnicii a dus la realizarea 

convertoarelor statice care a permis unificarea în 

sistemul de propulsie electrică navală a curentului 

alternativ şi a celui continuu.  

Sistemul generator sincron-convertor necomandat-

electromotor de propulsie are următoarele avantaje: 

– generatoarele sincrone pot fi conectate direct la 

motoarele lor primare (diesel, turbine cu abur sau 

gaz); 

– folosirea de motoare primare cu turaţii şi puteri 

mari (turbine cu abur sau gaz); 

– cuplarea directă a generatoarelor de curent alter-

nativ evitând reductorul ceea ce duce la micşorarea 

gabaritelor şi a pulsaţiilor tensiunii redresate; 

– asigurarea unei mari siguranţe schemei sistemu-

lui prin folosirea generatoarelor de curent alternativ; 

– valoarea automată într-o plajă largă a momen-

tului electromotorului de propulsie la turaţie şi putere 

constantă a motoarelor primare; 

– independenţa turaţiei elicei şi a reglajului 

acesteia de cea a motorului primar. 

Atunci când în sistem se folosesc convertoare 

comandate, acestea sunt rapide în acţionare deoarece 

sunt legate de comanda excitaţiei generatorului şi 

permit alimentarea mai multor electromotoare de 

propulsie de la un singur generator sincron. Fiecare 

electromotor primeşte alimentare de la redresorul său 

comandat ceea ce asigură flexibilitate în deciziile 

schematice de distribuţie a energiei şi realizarea unor 

regimuri raţionale de funcţionare a motoarelor primare 

– şi asigură realizarea unei instalaţii electromagnetice 

unificate în care alimentarea electromotoarelor şi a 

consumatorilor auxiliari ai navei să se facă de la o 

singură centrală electrică. 

Cerinţele impuse convertoarelor folosite în sistemul 

de propulsie sunt: plaja de reglare şi variaţie a tensi-

unii de ieşire; existenţa unghiurilor de reglaj limitate; 

felul caracteristicilor de reglaj exterioare şi dinamice 

ale convertoarelor;frecvenţa şi nivelul pulsaţiilor 

tensiunii de ieşire; siguranţă navală;exploatare sigură; 

dimensiuni şi costuri minime [3,6,7]. 

Convertirea tensiunii alternative a unui generator 

sincron în tensiune continuă este însoţită de pulsaţiile 

tensiunii redresate, care depind de schemele de 

redresare şi de sarcină. Şirul armonicelor pare şi 

impare ale tensiunii nesinusoidale redresate se scrie: 
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amplitudinile componentelor cosinusoidale respectiv 

sinusoidale.  

Curba tensiunii redresate a convertorului are douǎ 

componente: o componentǎ continuǎ(
0r

U ) şi o 

componentǎ alternativǎ determinatǎ de armonice. 

Asupra spectrului perturbaţiilor are influenţǎ şi 

asimetria de funcţionare a convertorului. Perturbaţia 

trece prin canalul energetic al sistemului de propulsie 

electricǎ convertindu-se în final în oscilaţia 

curentului, a momentului electroenergetic sau în 

turaţia electromotorului şi a elicei. 

Repartiţia curentului din circuitul principal la 

acţiunea circuitului de egalizare, are forma[3,4,6,7]: 
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unde:
0r

I  este componenta continuǎ a curentului 

redresat; ik  - faza armonicei de ordinul k a 

curentului. 

Întregul lanţ al sistemului convertor camandat - 

electromotor de propulsie de curent continuu, 

determinǎ procesele interne - unghiurile de comutare, 

unghiurile de deschidere a circuitului de comandǎ - şi 

externe-dependenţa curentului de timp - în convertor. 

La alimentarea electromotrului de propulsie, în 
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circuitele convertorului evidenţiem douǎ secţiuni: 

curentul de sarcinǎ în perioada de funcţionare a 

motorului trece prin circuitul unei faze iar în perioada 

comutaţiei prin celelalte douǎ faze. 

 La studiul regimului de curent continuu se 

construiesc caracteristicile externe ale convertorului 

comandat sub forma dreptelor 2 care au panta 

proporţionalǎ cu tR  - fig.1, iar caracteristica de reglaj 

este reprezentatǎ la o valoare oarecare a curentului de 

sarcinǎ (fig. 1) a cărei expresie are forma 

cosinusoidală: 
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Caracteristicile de reglaj ale convertorului 

comandat  fEr   şi ale convertorului ce 

funcţioneazǎ cu electromotorul de propulsie 
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comandǎ a convertorului. 
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sincron. 

Convertorul comandat este caracterizat de douǎ 

regiuni de funcţionare: redresare şi invertor.În ambele 

regimuri(redresare şi invertor), curentul din convertor 

are acelaşi sens. Trecerea convertorului din regim de 

redresare în regim de invertor se realizeazǎ prin 

schimbarea polaritǎţii tensiunii electromotoare a 

sarcinii şi mǎrirea unghiului de reglaj la o sarcinǎ 

inductivǎ mai mare de 
2



 
Existenţa în schemele sistemelor de proplusie 

electricǎ a convertoarelor comandate, necomandate 

sau de frecvenţǎ duc la apariţia armonicelor înalte în 

circuitul de curent alternativ şi influenţeazǎ funcţio-

narea generatoarelor sincrone şi a consumatorilor 

cuplaţi la bare. Convertoarele, ca orice instalaţie 

neliniarǎ, consumǎ din reţea curentul nesinusoidal, 

fiind generatoare de armonice[8,9]. 

Perturbaţiile în sistemul de propulsie electricǎ a 

convertoarelor sunt legate deasemenea de faptul cǎ 

acestea consumǎ putere reactivǎ la care coeficientul 

de deformare a primei armonice a curentului, în raport 

cu tensiunea generatorului sincron, variazǎ propor-

ţional cu variaţia tensiunii de ieşire a convertorului. 

Curenţii statorici ai armonicelor creează câmpuri ce 

se rotesc asincron cu rotorul şi care induc în rotor 

curenţi de armonici superioare care sunt sursă de 

pierderi suplimentare. 
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Fig. 1.. Caracteristica externă şi de reglaj a convertorului. 

 

Pierderile suplimentare determină necesitatea mic-

şorării sarcinii active admise a generatorului sincron în 

scopul asigurării condiţiilor normale de funcţionare. 

Aceste pierderi în generatorul sincron apar în înfăşu-

rările statorului (determinate de creşterea valorii active 

a curentului în comparaţie cu armonica principală), în 

fierul statorului (pierderi prin histerezis şi curenţi 

turbionari), în conturul rotoric din înfăşurarea de 

amortizare şi din înfăşurarea de excitaţie. Pierderile 

sunt determinate de curenţii din conturul rotoric ca 

urmare a formelor nesinusoidale ale curbelor curenţilor 

statorici. Pentru asigurarea funcţionării normale a 

generatorului sincron este necesar ca încălzirea stato-

rului să fie aceeaşi ca şi la sarcina simetric sinusoidală 
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de curent alternativ. Deci convertoarele semiconduc-

toare sunt surse de perturbaţii de tensiune a reţelei de 

alimentare, ele însele fiind sub acţiunea acestor pertur-

baţii care apar mai ales la mărirea pulsaţiilor curenţilor 

şi tensiunilor redresate. Aceste pulsaţii determină urmă-

toarele fenomene în funcţionarea electromotoarelor de 

propulsie: înrăutăţirea comutaţiei electromotorului , 

mărirea pierderilor şi ca urmare mărirea gradului de 

încălzire; înrăutaţirea condiţiilor potenţiale la colector; 

apariţia zgomotelor şi vibraţiilor suplimentare; posi-

bilitatea apariţiei momentelor suplimentare de caracter 

pulsatoriu; înrăutăţirea calităţii izolaţiei înfăşurărilor 

electromotorului şi cablurilor de forţă; înrăutăţirea 

proceselor tranzitorii, micşorarea caracteristicilor ener-

getice [6,7,10]. 

3. CONCLUZII 

Calitatea comutaţiei electromotorului de propulsie 

este cea mai importantă caracteristică de funcţionare 

având influenţă asupra nivelului cheltuielilor de ex-

ploatare, asupra eficacităţii funcţionării navei cu 

propulsie electrică, asupra siguranţei elementelor de 

propulsie şi navigaţie ale navei. În funcţionarea unei 

nave având propulsie electrică sunt caracteristice regi-

murile de exploatare: reversări dese; calarea elicelor; 

lovirea palelor elicelor; remorcarea cu variaţii mari la 

cârligul de remorcă - cu suprasarcini bruşte de curent. 

Înrăutăţirea comutaţiei electromotorului de propulsie 

este legată de apariţia unor tensiuni electromotoare 

suplimentare şi variabile. Tensiunile electromotoare 

adiţionale de bază în secţiile înfăşurărilor ce comută 

sunt: componenta reactivă; componenta variabilă ce 

comută; componenta transformatorului de la pulsaţiile 

câmpului magnetic principal. 

Scăderea nivelului pulsaţiilor în curenţii şi ten-

siunile redresate poate fi obţinută prin două metode: 

introducerea unor inductivităţi suplimentare pe partea 

de curent continuu; mărirea înfăşurărilor fazelor de 

redresare. În cazul reglajului electromotorului de 

propulsie folosind convertoare necomandate se folo-

sesc caracteristicile de reglaj şi caracteristicile externe 

pentru diferite valori ale curentului de excitaţie a 

generatorului sincron, unde trebuie să avem în vedere 

limitarea tensiunii şi turaţiei electromotorului de 

propulsie, menţinerea puterii constante de către electro-

motorul de propulsie şi limitarea curentului în circuitul 

de legătură.Pentru circuitul de comandă se ia o valoare 

a acestuia care asigură reglajul după legea menţinerii 

constante a turaţiei electromotorului de propulsie iar 

două valori asigură reglajul după legea menţinerii 

constante a puterii (prin reglajul excitaţiei genera-

torului sincron şi electromotorului de propulsie). Uni-

polaritatea curentului şi tensiunii în circuitul principal 

sunt date de convertoarele necomandate. Existenţa 

unipolaritaţii exclude posibilitatea frânarii electro-

motorului de propulsie cu recuperare şi de aceea modul 

principal de frânare este cea dinamică. În procesul 

frânării dinamice, tensiunea convertorului este egală cu 

zero deoarece acesta lucrează în regim de scurtcircuit, 

iar reglarea curentului din circuitul de legatură se 

realizează pe calea variaţiei excitaţiei electro-

motorului. Urmare a dependenţei tensiunii conver-

torului de curentul sarcinii este necesar reglajul 

excitaţiei generatorului sincron la scăderea sarcinii. 

Generatoarele sincrone sunt realizate de obicei mai 

puţin saturate în comparaţie cu cele de curent continuu. 
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