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PROCESE TRANZITORII ELECTROMECANICE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică 

Departamentul Electroenergetica 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 523.1 Electroenergetica 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
IV (învăţământ cu frecvenţă redusă) 

6; 
7 

E 
de 

specialitate 
obligatorie 

4 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în planul de învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs 
Laborator/ 

seminar 
Proiect 
de an 

Studiul materialului 
teoretic 

Pregătire 
aplicaţii 

120 (învăţământ cu frecvenţă); 45 15/- - 40 20 

120 (învăţământ cu frecvenţă redusă) 12 8/- - 60 40 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Fizica, Matematica, Informatică, Bazele teoretice ale electrotehnicii şi 
Maşini electrice. 

Conform competenţelor Aplicarea şi utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la 
disciplinele studiate la etapele precedente pentru soluţionarea 
problemelor ce ţin de stabilitatea la mici perturbaţii şi stabilitatea 
tranzitorie a sistemului electroenergetic. 

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sală este nevoie de tablă, proiector, ecran 
şi materiale didactice specifice. 

Laborator/seminar La lucrările practice studenţii vor rezolva probleme atât de sine stătător, cât şi în 
echipă. La soluţionarea unor probleme în echipă vor fi utilizate software specializate. 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C6. Capacitatea de a utiliza independent şi responsabil  cunoştinţele de bază în comanda, 
controlul şi exploatarea sistemelor electroenergetice. 

Competenţe 
transversale 

CT3. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de 
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor 
de comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-
line etc.), inclusiv folosind limbi străine pentru a comunica în termeni specifici 
domeniului. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Obiectivul predării disciplinei presupune familiarizarea studenţilor cu problematica 
stabilităţii sistemelor electroenergetice, care implică studierea şi înţelegerea 
fenomenelor dinamice determinate de procesele tranzitorii, ce sunt condiţionate de 
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apariţia perturbaţiilor mici şi mari în sistemul electroenergetic. Domeniul proceselor 
tranzitorii electromecanice cuprinde un şir de probleme ce ţin de aspectele specifice 
stabilităţii unghiului rotoric (stabilitatea la mici perturbaţii şi tranzitorie), reglarea 
excitaţiei generatorului sincron, aplicarea metodelor grafice şi numerice de 
integrare, colaterale problematicii stabilităţii sistemelor electroenergetice, şi 
măsurile de îmbunătăţire a stabilităţii sistemelor. 

Obiectivele 
specifice 

Diversificarea categoriilor de stabilitate.  
Posibilitatea de aplicare a metodelor algebrice pentru estimarea stabilităţii la mici 
perturbaţii. 
Dezvoltarea unor abilităţi de cercetare în domeniul stabilităţii sistemului la 
perturbaţii mici şi mari.  

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu frecvenţă 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
redusă 

Tematica prelegerilor 
T1. Obiectivele disciplinei. Noţiuni şi definiţii. Clasificarea proceselor tranzitorii. 2 

2 

T2. Ecuaţiile proceselor tranzitorii electromagnetice în înfăşurările statorice ale 
generatorului sincron. Transformările Park-Gorev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2 

T3. Ecuaţiile proceselor tranzitorii electromagnetice în înfăşurarea de excitaţie a 
generatorului sincron. Diagrama vectorială a SEE «centrală – LEA – sistem de putere 
infinită». 

2 

T4. Modelul electromecanic al generatorului sincron. Ecuaţia de mişcare. 2 1 
T5. Caracteristica de putere a unui SEE simplu în ipotezele de calcul:  
1. Р = Р(Eq ,δ,) - caracteristica de putere a generatorului sincron cu tensiune de excitaţie 
constantă; 
2. Р = P(E'q, δ) - caracteristica de putere cvasi-tranzitorie; 
3. Р = Р(Ug ,δ,) – caracteristica de putere a generatorului sincron cu tensiune de 
excitaţie reglabilă pentru a asigura Ug=const.          

4 

2 

T6. Caracteristica de putere a unui SEE complex cu n centrale electrice. 2 
T7. Stabilitatea tranzitorie a generatorului sincron: consideraţii generale, ipoteze de 
calcul. 

1 

2 
T8. Criteriul ariilor egale. Aplicarea criteriului pentru cazul „centrala-sistem de putere 
infinită” la deconectarea unui circuit al LEA dublu circuit. Determinarea rezervei de 
stabilitate tranzitorie. 

4 

T9. Integrarea numerică a ecuaţiei de mişcare a generatorului sincron. Metoda de 
integrare pas cu pas. 

2 

T10. Stabilitatea la perturbaţii mici a generatorului sincron: consideraţii generale. 
Liniarizarea ecuaţiilor proceselor tranzitorii pentru analiza stabilităţii la mici perturbaţii. 
Teorema Lyapunov. 

3 1 

T11. Condiţiile de stabilitate la mici perturbaţii a unui SEE “centrală – bare de putere 
infinită” în ipoteza Eq=const. 

2 

2 
T12. Ecuaţia caracteristică a unui SEE “centrală – bare de putere infinită”  dacă se 
consideră şi procesele tranzitorii electromagnetice în înfăşurarea de excitaţie a 
generatorului sincron cu flux de excitaţie constant. Condiţiile de autoexcitare a 
generatorului sincron. 

4 

T13. Criteriile algebrice de stabilitate la perturbații mici: Stodola, Hurwitz,   Rauth 3  

T14. Influenţa reglajului de tensiune asupra stabilităţii la perturbaţii mici. 2  

T15. Procesele tranzitorii în nodurile sarcină ale SEE. Consideraţii generale. 
Caracteristicile şi modelarea sarcinii 

2 2 
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T16. Stabilitatea de tensiune la perturbaţii mici. 2 

T17. Stabilitatea de tensiune la perturbaţii mari. 2 
T18. Regimul asincron de funcţionare al generatorului sincron. Stabilitatea rezultantă. 2 

 
T19. Măsuri de îmbunătăţire a stabilităţii la perturbaţii mici şi mari a SEE. 2 

Total prelegeri: 45 12 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Calculul impedanțelor elementelor SEE în unităţi absolute şi relative. 3 2 

LL2. Calculul şi trasarea caracteristicii unghiulare a unui sistem energetic 
elementar.  

4 2 

LL3. Analiza stabilităţii de funcţionare a unui SEE cu două centrale de putere 
comparabilă. 

4 2 

LL4. Separarea spaţiilor de variaţie a parametrilor de reglare a regulatorului de 
excitaţie. 

4 2 

Total lucrări de laborator: 15 8 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Веников В. А. Переходные электромеханические процессы в электрических 
системах. – М.: Высшая школа. 1985. – 536 с; 

2. Жданов П. С. Вопросы устойчивости электрических систем. / Под ред. Л. А. Жукова. – 
М. : Энергия. 1979. – 456 с; 

3. Электроэнергетические системы в примерах и иллюстрациях. /Под ред. В.А. 
Веникова. – М.: Энергоатомиздат. 1983. – 504 с; 

4. Пивняк Г. Г., Винославский В. Н., Рыбалко А. Я., Несен Л. И. Переходные процессы в 
системах электроснабжения. Учебник для вузов.– М.: Энергоатомиздат. 2003. – 504 
с; 

5. Pătrăşcoiu Sorin. Stabilitatea sistemelor electroenergetice. Abordări clasice şi moderne. – 
Bucureşti. 2000. – 356 p; 

6. Eremia Mircea, Trecat Jacques, Germond Alain. Reseaux electriques. Aspects atuels. – 
Bucureşti: Editura Tehnică. 2000. – 452 p. 

Suplimentare 7. Веников В. А., Глазунов А. А., Жуков Л. А. Электрические системы. Электрические 
сети.  Издание второе, переработанное и дополненное. /Под ред. В.А. Веникова, В. 
А. Троева. – М. : Высш. шк. 1998. – 511 с; 

8. Eremia M., Shahidehpour M. Handbook of Electrical power system dynamics. Wiley – 
IEEE Press. 2013. – 976 p. 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoştinţelor privind calculul şi analiza regimurilor ale 
instalaţiilor de transport şi distribuţie. 

 


