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REZUMAT 

Lucrarea prezintă evaluarea şi distribuţia pierderilor într-un sistem de conversie al energiei eoliene. De asemenea, se realizează o 

comparaţie între două turbine de vânt de 3 MW cu viteză variabilă şi limitat variabilă, din punct de vedere al eficienţei cu care se 

realizează conversia energiei. 

 

ABSTRACT 

The paper deals with loss distribution of a wind energy conversion system. A comparison between 3 MW variable speed wind 

turbines based on the DFIG with two PWM-VSI Frequency Converters (Back to Back Converter) and with passive external elements in 

the rotor side regarding to annual energy loss distribution and optimal energy extraction will be done. 

 

1. INTRODUCERE 

Energia eoliană este o sursă de energie inepuizabilă şi 

nu este poluantă, iar în unele zone este „abundentă”, acest 

lucru fiind fructificat cu precădere în ţări ca Danemarca, 

unde, din consumul anual de energie electrică, 15% 

provine din conversia energiei eoliene [1, 8]. 

Progresele recente care au fost realizate pentru 

obţinerea acestui tip de energie au condus la costuri reduse 

(0,05 US dolar / kWh), comparabile cu cele ale unei 

termocentrale [1, 4, 6], dar cu o eficienţă mult mai mare. 

Preţul energiei electrice produse de o turbină de vânt a 

scăzut în ultimii 20 de ani cu 90%. 

Turbinele de vânt de ultimă generaţie au o eficienţă de 

până la 98%, pentru un coeficient de putere al turbinei de 

35–45%. 

Pentru a determina eficienţa unei anumite configuraţii 

a sistemului de conversie a energiei eoliene, se consideră 

preţul acesteia / kWh. În acest sens, trebuie investigate 

mai multe aspecte, cum ar fi puterea medie produsă de 

turbină (obţinută din conversia energiei cinetice a vitezei 

vântului), costul sistemului, randamentul turbinei eoliene, 

timpul de funcţionare [2–4].  

Turbinele de vânt cu viteză variabilă sunt mai eficiente 

decât cele cu viteză constantă. O comparaţie în acest sens 

ilustrează figura 1. 
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Fig. 1. Energia anuală produsă de o turbină de vânt cu viteză 

variabilă, în comparaţie cu o turbină de vânt cu viteză constantă,  

în funcţie de viteza vântului [3]. 

Studiul obţinut în figura 1 a fost realizat cu ajutorul a 

două turbine de vânt de 500 kW, fără reglarea pasului 

paletelor (cu pas constant), utilizând pentru configuraţia cu 

viteză constantă o maşină de inducţie cu rotorul în colivie, 

conectată direct la reţea, iar pentru varianta cu viteză 

variabilă a fost utilizată o maşină sincronă cu magneţi 

permanenţi şi convertor static [3]. 
Deoarece turbinele de vânt cu viteză variabilă sunt mai 

eficiente decât cele cu viteză constantă, în continuare se 
prezintă distribuţia pierderilor într-o astfel de topologie. 

2. DISTRIBUŢIA PIERDERILOR 

Pentru determinarea eficienţei unui sistem de conversie 
a energiei eoliene este importantă determinarea pierderilor 
totale ale elementelor componente şi influenţa acestora 
asupra altor parametri ai sistemului. 

Pierderile în cutia de viteze cu roţi dinţate depind de 
transferul de putere de la rotorul turbinei spre maşina 
electrică (generatorul) şi nu depind de turaţia rotorului.  
De asemenea, trebuie considerate şi pierderile în gol 
(pierderile în rulmenţi).  

Pierderile în maşina electrică conţin pierderile în 
înfăşurări (pierderile în Cu), pierderile în Fe, pierderile 
prin frecare şi pierderile suplimentare. Pierderile în Cu 
depind de curenţi, pierderile în Fe depind de fluxul de 
legătură şi de frecvenţă, iar pierderile de frecare depind de 
viteza maşinii. 

Dacă turbina de vânt este cu viteză variabilă, atunci 
trebuie considerate şi pierderile în convertorul de 
frecvenţă (pierderi în conducţie şi comutaţie). 

În figura 2 se prezintă tipurile pierderilor într-un sistem 

de conversie a energiei eoliene cu viteză variabilă. 

 

Fig. 2. Tipurile pierderilor într-o turbină de vânt cu viteză 

variabilă. 

Pentru a utiliza o metodă de calcul (Rayleigh, Weibull) 

a pierderilor totale, acestea trebuie exprimate în funcţie de 

viteza vântului. De exemplu, pierderile în Cu din maşina 

electrică vor scădea odată cu micşorarea vitezei vântului. 

Pentru a calcula energia anuală produsă de un sistem 

de conversie a energiei eoliene, trebuie avută în vedere 

distribuţia anuală a vitezei vântului, corespunzătoare zonei 

în care este plasat acesta, pentru a determina numărul de 

ore în care turbina poate funcţiona. 

În figura 3 se prezintă o comparaţie între distribuţia 

anuală a vitezei vântului pentru două zone (amplasamente) 

diferite, unul de clasă 1 (figura 3a), în care viteza medie a 

vântului a fost de 10 m/s, şi unul de clasă 4 (fig. 3b), cu o 

viteză medie a vântului de 6 m/s. 

 
a 
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b 

Fig. 3. Distribuţia anuală a vitezei vântului pentru două locuri 

diferite, unul de clasă 1 (a) şi unul de clasă 4 (b) [7]. 

 
3. EVALUAREA PIERDERILOR ÎNTR-UN 

SISTEM DE CONVERSIE A ENERGIEI 

EOLIENE CU VITEZĂ VARIABILĂ 
 

Energia electrică ce poate fi obţinută din energie 

eoliană, prin intermediul turbinelor de vânt, depinde, pe de 

o parte, de energia cinetică a vântului care loveşte turbina, 

iar pe de altă parte, de designul acesteia. 

Există două configuraţii de bază ale turbinelor eoliene 

cu viteză variabilă şi maşini de inducţie cu rotor bobinat: 

 turbine de vânt cu viteză limitat variabilă, la care 

extinderea domeniului de variaţie al vitezei se 

poate realiza cu elemente pasive de circuit (bobine, 

rezistenţe) situate în rotorul maşinii sau cu un 

chopper şi un reostat variabil; 

 turbine de vânt cu viteză variabilă, la care 

domeniul de variaţie al vitezei se realizează prin 

intermediul unui convertor static de putere cu 

circuit intermediar de tensiune. 

În continuare se prezintă o comparaţie, din punct de 

vedere al distribuţiei pierderilor, între două turbine de vânt 

de 3 MW. Turbina de vânt cu viteză variabilă are în 

componenţă o maşină de inducţie cu rotorul bobinat, o 

cutie de viteze, rotorul turbinei cu cele trei palete aferente 

şi un convertor static cu circuit intermediar de tensiune 

plasat în rotorul maşinii, statorul maşinii fiind conectat 

direct la reţea. Turbina de vânt cu viteză limitat variabilă 

are o configuraţie asemănătoare celei anterioare, cu 

deosebirea că convertorul static este înlocuit de un 

chopper şi un reostat variabil. 

Având distribuţia anuală a vântului (fig. 3), se poate 

calcula energia electrică produsă de cele două sisteme de 

conversie a energiei eoliene cu viteză variabilă şi, de 

asemenea, distribuţia pierderilor elementelor componente 

ale acestora. 

În figura 4 este prezentată distribuţia anuală a 

pierderilor în cele două configuraţii. Pentru calculul 

distribuţiei pierderilor totale s-au considerat şi pierderile 

rotorului aerodinamic, datorate conversiei din energie 

cinetică (viteza vântului) în energie mecanică. Pierderile 

aerodinamice au fost calculate presupunând că factorul de 

putere al turbinei a fost maxim (Cp=0,59) pentru o viteză a 

vântului mai mică decât valoarea nominală (< 12 m/s), 

ceea ce înseamnă că eficacitatea rotorului este maximă . 

 

 
a 

 

b 

Fig. 4. Distribuţia pierderilor într-un sistem de conversie  

a energiei eoliene de 3 MW, cu viteză variabilă (a)  

şi limitat variabilă (b) [7]. 
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După cum reiese din figura 4, pierderile aerodinamice 

(68 %) şi cele de frecări (3 %) sunt identice pentru ambele 

topologii, în timp ce pierderile în cutia de viteze (16 şi 

19%) şi în maşina electrică (7 şi 13%) sunt diferite. 

Pierderile în maşină sunt mai mari în cazul turbinelor cu 

viteză limitat variabilă, deoarece includ şi pierderile în 

reostatul exterior variabil. De asemenea, pierderile în cutia 

de viteze sunt mai mici la turbina cu viteză variabilă, 

datorită sistemului de control al turbinei şi reglării 

parametrilor maşinii prin intermediul convertorului static 

de putere. 

Referitor la distribuţia pierderilor în sistemul de 

conversie a energiei eoliene, procentajul cel mai mare 

(68%) se regăseşte pe partea aerodinamică la paletele 

rotorului turbinei, urmate de pierderile mecanice în cutia 

de viteze (16–19%), în timp ce procentajul cel mai scăzut 

îl înregistrează pierderile în convertor (2%) şi cele prin 

frecări (3%). 

4. CONCLUZII 

Energia vântului a devenit cea mai rentabilă sursă de 

energie (4 eurocent/kWh), în special datorită investiţiilor 

din ultimii 10 ani în acest domeniu.  

Este foarte important să se determine distribuţia 

pierderilor într-un sistem de conversie a energiei eoliene, 

pentru a obţine o funcţionare cât mai corectă, într-un timp 

cât mai îndelungat. 

Pentru determinarea eficienţei unui sistem de conversie 

a energiei eoliene este importantă determinarea pierderilor 

totale ale elementelor componente şi influenţa acestora 

asupra altor parametri ai sistemului. 

Procentajul cel mai semnificativ al pierderilor unui 

sistem de conversie din energie eoliană în energie 

mecanică şi apoi în energie electrică îl reprezintă 

pierderile rotorului aerodinamic al turbinei de vânt. 

Comparaţia între două sisteme de conversie a energiei 

electrice de 3 MW, cu viteză variabilă şi limitat variabilă, 

a scos în relief faptul că turbinele cu viteză variabilă pot 

utiliza energia eoliană cu o eficienţă foarte ridicată, în 

timp ce turbinele cu viteză limitat variabilă au o eficienţă 

puţin mai scăzută, în special datorată pierderilor în maşina 

electrică şi în cutia de viteze. 
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