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Drd. ing. Mina GHEAMALINGA, C.S. III 
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REZUMAT. În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetărilor efectuate în mulţi ani de activitate în domeniul 
soluţiilor tehnice din zona conversiei energiei utilizând convertoare statice de putere, evidenţiindu-se atât 
aspectele cvasicunoscute privind utilitatea acestor utilizări, cât şi aspectele teoretice şi practice mai puţin 
cunoscute privind eficienţa energetică a acestora. Pornind de la modelele matematice ale covertoarelor statice şi 
de la rezultatele practice ale utilizării lor în aplicaţii industrale, în lucrare sunt analizate teoretic şi practic 
avantajele şi dezavantajele folosirii acestora, precum şi soluţii pentru ameliorarea celor din urmă. Evaluarea 
calitativă şi cantitativă a influenţei funcţionării unui convertor static asupra sursei de alimentare se va urmări 
pentru o aplicaţie în care sarcina convertorului este un utilaj de ridicare de putere de circa 850 kW. Calculul 
pierderilor suplimentare totale raportate la puterea utilă (activă) transformată va justifica avantajul 
convertoarelor statice de putere în eficientizarea energetică a proceselor tehnologice în care sunt folosite. 

Cuvinte cheie: convertor static, eficienţă energetică, calitatea energiei electrice, distorsiune armonică. 

ABSTRACT. This paper presents the research results realised in many years of activity in the field of technical 
solutions of energy conversion, using the power static converters, putting into evidence the almost known aspects 
regarding the utility of these converters, the theoretical aspects and the less known practical aspects concerning 
energetic efficiency. Starting with the mathematical models of static converters and the practical results of there 
using in industrial applications, this paper analyses theoretical and practical advantages and disadvantages of 
there using, and the solutions for there improving, too. Qualitative and quantitative evaluation of the influence of 
a static convertor operation above the power supply source will be fallowed in the case of an application, where 
the converter load is a lifting equipment of 850 kW. The total supplementary losses calculating by ratio with the 
transformed active power will demonstrate the advantages of static power converters in energetic efficiency of 
technological processes where there are used. 

Keywords: static converters, efficiency energy, energy quality, harmonic distorsion. 

1. INTRODUCERE 

ICPE ACTEL este unul dintre producătorii de 
soluţii în care convertorul static de putere este ele-
mentul central al componenţei şi funcţionării acesteia. 

 Reprezintă aceste convertoare statice de putere 
elementul care aduce un aport însemnat în eficienţa 
energetică a soluţiilor utilizate? 

Este o întrebare la care s-ar putea răspunde 
afirmativ din punct de vedere comercial şi în mod 
deosebit de marketing, pentru că într-adevăr, rezol-
varea unor probleme delicate în procesele industriale se 
poate obţine şi prin economii de energie; dar viaţa ne 
demonstează că nu întotdeauna bilanţurile energetice 
evidenţiază acest lucru şi atunci apare tot atât de 
firesc a doua întrebare: care sunt dezavantajele 
acestor convertoare, cuantificate tot prin aspectul 

eficienţei energetice, de fapt al ineficienţei energetice? 
Pentru înţelegerea acestor aspecte vom continua cu 
problemele pe care le induc convertoarele statice de 
putere prin utilizarea în lanţul energetic sursă-con-
sumator. 

2. CONVERTOARELE STATICE DE 
PUTERE ŞI CALITATEA ENERGIEI 
ELECTRICE 

Calitatea energiei electrice este o caracteristică a 
acesteia, reprezentată de un număr de indicatori de 
calitate care sunt evidenţiaţi prin caracteristici 
cantitative şi analizate sub aspectul îndeplinirii lor. 

Indicatorii calităţii energiei se împart în două ca-
tegorii: cei primari, care nu privesc în mod deosebit 
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utilizarea convertoarelor statice de putere şi secundari, 
care se referă la perturbaţiile legate de funcţionarea 
consumatorilor, în general relative la distorsiuni 
armonice şi interarmonice, nesimetrii etc. 

Eficienţa energetică este strâns legată de calitatea 
energiei electrice pe întregul lanţ sursă-consumator. 

Aşa cum am văzut, nivelul calităţii energiei 
electrice prin intermediul indicatorilor secundari este 
determinat de structura lanţului sursă-consumator 
care are în componenţă de cele mai multe ori un 
convertor static de putere. 

Regimul de comutaţie al ventilelor oricărui conver-
tor static creează asupra sursei de alimentare „un lanţ 
de scurtcircuite scurte” ce fac ca tensiunea acesteia 
să se abată de la forma ideală de tip sinusoidal la una 
distorsionată, nesinusoidală. 

De asemenea, regimul de funcţionare al conver-
toarelor statice este asociat practic unor sarcini 
puternic neliniare ce conduc la un regim nesinu-
soidal pronunţat al curentului absorbit de acestea. 

Evidenţierea aspectelor teoretice ale regimurilor 
deformante pentru regimuri periodice se face în mod 
curent prin descompunerea în serie Fourier a semna-
lelor distorsionate, obţinându-se o suprapunere de 
curbe sinusoidale de diferite frecvenţe, numite în 
literatura de specialitate armonice, peste o curbă 
fundamentală luată în calcule în regimuri de lucru 
ideale. 

Pentru exemplificare, pentru un redresor coman-
dat cu 6 pulsuri, a cărui variaţie a pulsurilor este 
prezentată în figura 1, alimentat de la o tensiune U, 
se obţine o dezvoltare în serie Fourier a tensiunii 
redresate după cum urmează. 

Tensiunea redresată Ud este: 
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Fig. 1. Variaţia pulsurilor de tensiune  
pentru un redresor comandat. 
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unde coeficienţii dezvoltării au expresiile: 
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Mai nou, practica a evidenţiat faptul că în acţio-
nările electrice cu motoare asincrone cu turaţie 
variabilă, care utilizează convertoare statice de putere, 
apar şi semnale de curent şi tensiune nesinusoidale, 
care includ mărimi sinusoidale cu frecvenţe diferite 
de un multiplu al fundamentalei, cunoscute în 
literatura tehnică sub numele de interarmonice. 

Indiferent că sunt armonice sau interarmonice, 
prezenţa lor în spectrul tensiunii, respectiv al curen-
tului, pentru relaţia sursă-consumator reprezintă „un 
rău necesar” cu efecte nedorite în defavoarea eficienţei 
energetice. 

3. CONVERTOARELE STATICE  
DE PUTERE ŞI ENERGIA REACTIVĂ 

Indiferent de structura convertoarelor statice 
c.a./c.c., c.c./c.a. sau c.a./c.a., utilizate cel mai des în 
conversia energiei electrice, efectele privind vehi-
cularea componentelor energiei electrice activă 
şi/sau reactivă în regim sinusoidal şi deformantă, în 
plus, în regimuri nesinusoidale sunt aceleaşi. 

Pentru exemplificare, în figura 2, în cazul unui 
redresor complet comandat cu 6 pulsuri, expresiile 
analitice ale tensiunilor sunt după cum urmează: 

 ( )u t =  Û cos 2 cost U t =  (7) 

 Ud(t) = 0( ) ( )cosd dU t U t =  (8) 

unde: Û este valoarea maximă a amplitudinii tensi-
unii de intrare; w – pulsaţia tensiunii de intrare; 
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Udα(t) – tensiunea de ieşire funcţie de unghiul de 
aprindere al ventilelor; Ud0 – tensiunea medie de 
ieşire în situaţia în care ventilele ar fi diode; α – 
unghiul de aprindere al ventilelor. 

 

 
 

Fig. 2. Schema bloc a redresorului comandat cu 6 pulsuri. 
 

Analizând relaţia (8), dar şi fenomenul fizic re-
prezentând funcţionarea unui convertor c.a./c.c. de 
tipul unui redresor comandat, putem concluziona din 
punct de vedere energetic că energia vehiculată la 
intrarea acestuia are toate componentele cunoscute şi 
anume energia activă, reactivă şi deformantă. 

Dintre toate, practic energia activă se transformă 
în lucru mecanic în cazul acţionării unui motor 
electric, celelalte forme fiind fie necesare realizării 
conversiei, fie rezultat al conversiei. 

În concluzie, energia reactivă necesară procesului 
de conversie este benefică sau nu randamentului 
acesteia? Este o întrebare, al cărei răspuns îl vom 
afla în continuare. 

4. STUDIU DE CAZ PRIVIND BILANŢUL 
CONVERSIEI ENERGIEI ELECTRICE 
PENTRU O APLICAŢIE DIN 
INDUSTRIA ENERGETICĂ 

Pentru evaluarea calitativă şi cantitativă a 
influenţei funcţionării unui convertor static asupra 
sursei de alimentare exemplificăm, conform figurii 
3, o aplicaţie în care sarcina convertorului este un 
utilaj de ridicare de putere de circa 850 kW. 

 

 
 

Fig. 3 Schema electrică explicativă  
pentru antrenarea unui troliu: 

T – transformator trifazat 2000 kVA, 3 × 20/0,69 kV; U – 
convertor c.a./c.c., 1000 kVA, 750 Vc.c.; M – motor c.c.,  

850 kW, 750 Vc.c.; TR – troliu 400 tf. 
 

Măsurătorile efectuate pe sursa de alimentare T, 
în condiţii de sarcină date pentru troliul TR, se 
regăsesc în figura 4 (spectrul armonic) şi în figura 5 
(spectrul de puteri). 

După cum se observă în figura 3, în punctul A de 
măsură, cu ajutorul unui analizor trifazat de reţea 
Chauvin-Arnoux, s-au măsurat următoarele mărimi: 

● tensiunea la ieşirea transformatorului T:  
3 × 600 V, 50 Hz; 

● puterea aparentă medie: 160 kVA; 
● puterea activă medie: 32 kW; 
● puterea reactivă medie: 160 kVAr; 
● factorul de putere mediu: 0,2 

 

 
 

THDI Med. Min. Max. UM
0 1 2 3 4

Ah1 Line1 100,00 100,00 100,00 %
Ah1 Line2 100,00 100,00 100,00 %
Ah1 Line3 100,00 100,00 100,00 %
Ah11 Line1 3,35 0,00 19,30 %
Ah11 Line2 2,92 0,00 10,50 %
Ah11 Line3 3,04 0,00 10,20 %
Ah13 Line1 2,42 0,00 10,30 %
Ah13 Line2 2,02 0,00 7,40 %
Ah13 Line3 2,43 0,00 13,10 %
Ah15 Line1 0,17 0,00 1,00 %
Ah15 Line2 0,18 0,00 1,10 %
Ah15 Line3 0,23 0,00 1,70 %
Ah3 Line1 23,80 0,00 40,40 %
Ah3 Line2 3,43 0,00 16,90 %
Ah3 Line3 25,30 0,00 41,00 %
Ah5 Line1 31,85 0,00 63,60 %
Ah5 Line2 31,05 0,00 62,70 %
Ah5 Line3 33,89 0,00 65,20 %
Ah7 Line1 13,85 0,00 48,80 %
Ah7 Line2 12,85 0,00 42,70 %
Ah7 Line3 15,13 0,00 45,40 %
Ah9 Line1 1,19 0,00 3,80 %
Ah9 Line2 0,50 0,00 3,60 %

Ah9 Line3 1,71 0,00 10,10 % 
 

 

 

 
 

Fig. 4. Spectrul armonic. 
 

De asemenea, spectrul de armonice este conform 
tabelului din figura 4 de mai sus. 
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Mărime măsurată Med. Min. Max. UM 
VA Sum of Phases 160 15 651 kVA 
VAR Sum of Phases 156 14 632 kVAR 
W Sum of Phases 32 2 156 kW 

 
Fig. 5. Spectrul de puteri. 

5. BILANŢUL ENERGETIC  
AL TRANSFERULUI DE ENERGIE  
DE LA SURSĂ LA CONSUMATOR 

Pentru evaluarea bilanţului transferului energetic de 
la sursă la consumator s-au avut în vedere următoarele: 

− evaluarea pierderilor suplimentare datorate armo-
nicelor s-a făcut neglijând pierderile corespunzătoare 
de ordin mai mare de cifra 11; 

− rezistenţa echivalentă a căilor de curent din 
secundarul transformatorului T, rT, egală cu 6,7 mΩ 
conform fişei tehnice a acestuia; 

− rezistenţa de linie a căilor de curent de la trans-
formator la convertorul c.a./c.c. pentru o lungime 
medie de 50 m şi o secţiune pe fază de 960 mm2 din 
conductor de Cu egală cu 0,9 mΩ, valoare calculată 
şi măsurată; 

− rezistenţa internă echivalentă a convertorului 
static obţinută din fişa tehnică a acestuia, egală cu 
6,6 mΩ. 

A rezultat o rezistenţă totală Rte echivalentă a căilor 
de curent parcurse de armonice şi de componentele 
active şi reactive ale curentului absorbit din sursă de 
circa 14,2 mΩ. 

În tabelul din figura 4 sunt prezentate ponderea 
medie în unităţi relative a armonicelor faţă de funda-
mentală. 

Pierderile suplimentare datorate armonicelor sunt 
date de relaţia: 

 
( )

211

'3
h te ST hi

i

P R I A=å  (9) 

Cu datele enumerate rezultă: Ph = 4685 W 
Pierderile suplimentare datorate vehiculării com-

ponentei reactive a ITS sunt date de relaţia: 
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unde: Q este puterea reactivă medie; U – tensiunea 
de linie în secundarul transformatorului T. 

Cu datele enumerate, rezultă: 

 PQ = 319 W 

Pierderile totale suplimentare: 

 PS = Ph + PQ (11) 

Rezultă din calcule, Ps = 5004 W 
Pierderile suplimentare totale raportate la puterea 

utilă (activă) transformată sunt: 
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P

P
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(12) 

unde: SP P P = - , P fiind puterea activă medie. 

Rezultă din aceste calcule şi măsurători ps = 18,5%, 
o valoare care echilibrează practic, în balanţă, 
avantajul legitim al convertoarelor statice de putere. 

6. CONCLUZII 

Utilizarea convertoarelor statice de putere repre-
zintă unul din mijloacele moderne de eficientizare 
energetică a proceselor tehnologice în care sunt folo-
site. Acest lucru se datorează faptului că motoarele 
electrice, care reprezintă sarcina, îşi cresc randamentele 
prin utilizarea lor cu turaţie variabilă. Iată însă că 
dincolo de aceste avantaje, convertoarele statice au 
şi o contribuţie negativă aupra randamentelor proce-
selor în ansamblu. Înlăturarea acestor neajunsuri a 
fost şi este în atenţia specialiştilor, motiv pentru care 
sugerăm în acestă lucrare şi esenţa soluţiilor viitoare. 
Este de fapt principiul după care cei ce se ocupă de 
convertoarele statice de putere încearcă să pună în 
valoare efectele economice ale acestora. Dacă vom 
face în aşa fel încât curentul absorbit din sursă de 
către convertoare să fie sinusoidal şi în fază cu 
tensiunea sursei, atunci aceste pierderi suplimentare 
Ps vor deveni nule. 

Rolul echipamentelor care vor răspunde acestor 
cerinţe este asigurat de filtrele pasive şi active cu o 
singură condiţie cerută ca obiectivă: ele la rândul lor 
să nu determine diminuarea randamentelor totale ale 
conversiei energetice sursă-consumator, adică să fie 
ideale şi cum acest fapt este greu de atins, rămâne 
întrebarea firească referitoare la eficienţa energetică 
a convertoarelor statice de putere, al cărei răspuns 
este din punct de vedere calitativ şi cantitativ că 
aceasta are o valoare între deziderat şi realitate. 
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