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REZUMAT. Putere reactivă are un impact semnificativ asupra securităţii sistemului electroenergetic, deoarece
este direct asociată cu stabilitatea tensiunii sistemului. În condiţiile actuale de funcţionare ale pieţei de energie
electrică, producţia și consumul de putere reactivă a generatoarele sincrone din centralele electrice prezintă o
importanţă deosebită. În lucrare se prezintă modalitatea de construire a diagramei de reglaj P-Q în cazul
generatoarelor sincrone cu aplicaţie la turbogeneratorul TH-60-2.
Cuvinte cheie: generatoare sincrone, piaţa de energie, diagrama de reglaj PQ, stabilitatea sistemelor electroenergetice.
ABSTRACT. Reactive power has a significant effect on power system security as it is directly associated with
power system voltage stability. In the present conditions of operation of the electricity market, the production and
consumption of reactive power by the synchronous generators in power plants shows a special importance. The
paper presents the construction mode of the P-Q capability diagram for synchronous generators with application
to the TH-60-2 turbo generator.
Keywords: synchronous generators, energy market, P-Q capability diagram, power system stability.

1. INTRODUCERE
Una din caracteristicile unui sistem electroenergetic o constituie funcţionarea interconectată a
tuturor centralelor electrice. Ţinând seama de
dimensiunile teritoriului pe care se realizează un
sistem electroenergetic, de amplasamentul centralelor
electrice precum şi de structura şi configuraţia
reţelelor electrice între centrale şi consumatori, una
din problemele importante puse de acest ansamblu
complex de instalaţii o constituie stabilitatea
funcţionării. Aceasta constă în posibilităţile de care
trebuie să dispună sistemul ca în cazul apariţiei unor
perturbaţii să poată să asigure valori acceptabile ale
parametrilor, tensiune şi frecvenţă, în nodurile sale şi
să nu întrerupă alimentarea consumatorilor. Prin
urmare, la punerea în funcţiune de noi grupuri
energetice, este necesară prezentarea diagramei de
reglaj P-Q către operatorul sistemului electroenergetic. Pe baza acestei diagrame se va realiza
ulterior dispecerizarea grupului energetic şi
participarea la piaţa de energie electrică.

2. DIAGRAMA P-Q A
GENERATOARELOR SINCRONE
Se consideră un generator sincron racordat la un
sistem de putere infinită (figura 1). Sistemul de
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putere infinită se caracterizează printr-o reactanţă
foarte mică în comparaţie cu reactanţa unui singur
generator. Schema echivalentă de calcul se prezintă
în figura 2.
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Fig. 1. Generator sincron racordat la sistem.
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Fig. 2. Schema echivalentă de calcul.
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Fig. 3. Diagrama fazorială simplificată.
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Puterea activă într-un sistem electric alternativ
trifazat:
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Înlocuind relaţia (11) în relaţia (9):
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Căderea de tensiune pe înfăşurările statorice:
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Pentru δ=0 rezultă puterea reactivă maximă pe
care o poate furniza generatorul sincron:
Qmax 

Din triunghiul ABC rezultă:
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X
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Restricţiile (limitările) în funcţionarea generatorului sincron sunt:
AB – puterea reactivă maximă pe care o poate
Ef
I  cos  
 sin 
(6) absorbi generatorul în regim capacitiv atunci când
X
puterea activă este zero;
BC – puterea reactivă maximă produsă de geneÎnlocuind relaţia (6) în relaţia (1):
rator;
Ef
BD – puterea aparentă sau limita curentului
P  3  3 U f 
 sin 
(7)
statoric;
X
CD – limita de încărcare impusă de curentul
E U
P
 sin 
(8) rotoric de excitaţie (cerc cu raza OD );
X
DE – limita puterii active datorată turbinei;
Această expresie este foarte importantă şi stă la
AE – limita scăderii curentului de excitaţie din
baza funcţionării generatoarelor sincrone dar şi la punctul de vedere al stabilităţii generatorului (δmax).
analiza regimurilor de stabilitate statică şi dinamică.
Valoarea maximă a unghiului intern δmax se
Diagrama tehnică P-Q se obţine din diagrama obţine din figura 5 aplicând criteriul ariilor egale
fazorială simplificată multiplicând valorile segmentelor pentru determinarea stabilităţii generatorului.
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unde: MN este cuplul nominal; Msm – cuplul
electromagnetic sincron maxim.

Fig. 4. Construirea diagramei P-Q.

Puterea reactivă într-un sistem electric alternativ
trifazat:
Q  3  U  I  sin 

(9)

Din figura 4 rezultă:
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Fig. 5. Caracteristica unghiulară.

În intervalul (δ1, δmax) intervine pauza de tensiune
iar cuplul electromagnetic sincron al generatorului
scade brusc la zero. În momentul în care s-a atins
unghiul δmax cuplul electromagnetic sincron reapare,
acţionând în intervalul (δmax, δ2) pentru păstrarea
stabilităţii.
Între pulsaţia ω0 a tensiunii reţelei de alimentare,
pulsaţia electrică ω a mişcării rotorului (ω = p·Ω,
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p fiind numărul de perechi de poli, iar Ω este viteza
unghiulară) şi unghiul intern δ există relaţia:

d
dt

(11)

1 d

p dt

(12)

  0 

fectul trebuie eliminat pentru păstrarea stabilităţii
generatorului:
2  J    2  1 
(16)
t
pMN

sau:

  0 
Prin derivare se obţine:
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dt
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Ecuaţia mişcării:

MN  Ms  J 

d
dt

(14)

unde J este momentul de inerţie al rotorului:
J

GD 2 G Dr2


4g
4g 2

(15)

unde: G este masa rotorului [kg]; D – diametrul de
giraţie [m]; Dr – diametrul rotorului generatorului
[m].
Prin rezolvarea ecuaţiei diferenţiale (14) rezultă
timpul necesar atingerii valorii δmax şi în care de-

4. APLICAŢIE PENTRU
TURBOGENERATORUL TH-60-2
Caracteristici tehnice nominale şi mărimi necesare
construirii diagramei de reglaj P-Q pentru turbogeneratorul TH-60-2 [6]:
− puterea activă nominală 60 MW;
− puterea aparentă nominală 75 MVA;
− factorul de putere nominal cosφ=0.8;
− curentul nominal 4124 A;
− tensiunea nominală 10.5 kV;
− frecvenţa nominală 50 Hz;
− turaţia nominală 3000 rot/min;
− reactanţa sincronă xd= xq= 209.47 %;
− reactanţa tranzitorie x’d= x’q= 27.13 %;
− reactanţa supratranzitorie x”d= x”q= 18.37 %;
− masa rotorului generatorului G = 20300 kg;
− diametrul rotorului generatorului Dr=0.909 m.
În figura 5 se prezintă diagrama de reglaj P-Q
rezultată pentru turbogeneratorul TH-60-2. Punctele
importante din diagrama P-Q (pe contur) se prezintă în
tabelele 1 şi 2.

Fig. 5. Construirea diagramei de reglaj P-Q pentru turbogeneratorul TH-60-2
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Tabelul 1

Mulţumiri

Digrama de reglaj P-Q (contur regim inductiv)
P [MW]
Q [MVAR]
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65.4
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51.5
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Tabelul 2
Digrama de reglaj P-Q (contur regim capacitiv)
P [MW]
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Q [MVAR]

-3
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-13.5 -18.6 -24.2 -28.8

0
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5. CONCLUZII
Regimul de funcţionare al unui generator sincron,
implică modificarea frecventă a puterilor active şi
reactive debitate de acesta. Din acest motiv este
esenţial să se cunoască modul în care se poate
realiza modificarea încărcării active şi reactive a
generatorului.
Diagrama de reglaj este foarte utilă personalului
de exploatare pentru dispecerizarea grupurilor energetice, participarea la piaţa de energie electrică şi
calificarea pentru asigurarea serviciilor tehnologice
de sistem.
Construirea şi verificarea diagramei de reglaj PQ la prima punere în funcţiune poate constitui o
referinţă pentru urmărirea comportării în timp a
grupului energetic.
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