
                                                

 
 
 

REZUMAT 
 
 

 
 Lucrarea, redactată în limba engleză, este structurată pe 5 capitole de bază, 
la care se adaugă prezentarea obiectivelor şi conţinutului pe capitole al tezei, 
concluziile, contribuţiile şi bibliografia.  
 
 În capitolul 1, „Introduction” se prezintă, pe baza unei cercetări 
bibliografice, structuri de conversie a energiei eoliene. Sunt descrise configuraţii 
care utilizează turbina de vânt la turaţii constante sau variabile. Sunt prezentate 
comparativ principalele categorii de generatoare electrice, convertoare statice, medii 
de stocare şi strategii de control. Sunt apoi descrise sisteme care includ turbine de 
vânt de mică putere. 
 
 În capitolul 2, „The Proposed Wind Energy Conversion System 
Structure”, se propune configuraţia avută în vedere pentru a fi studiată în cadrul 
tezei. Se au în vedere două variante de turbină de vânt, cu funcţionare la turaţie 
variabilă, cuplate direct la arborele unui generator sincron cu magneţi permanenţi al 
cărei tensiune este redresată cu  o punte trifazată de diode urmată de un convertor 
de c.c., în structură hibridă, prin intermediul căruia se realizează reglajul turbinei. 
Convertorul este urmat de un supercapacitor, ca mediu intermediar de stocare, cu 
rol în transferul energetic în regim tranzitoriu şi de baterii de acumulatori încărcate 
controlat de un echipament dedicat acestui scop. Bateriile sunt destinate acumulării 
propriu-zise a energiei electrice. Conversia c.c. – c.a. se realizează cu un invertor 
monofazat, capabil să asigure funcţionarea sistemului în regim insularizat sau 
conectat la reţea. Schema prezentată este completată de rezistenţele de protecţie 
ale generatorului (şi implicit ale turbinei) şi supercapacitorului, conectate cu ajutorul 
unor relee maximale de tensiune. Energia înmagazinată în supercapacitor poate fi 
măsurată prin intermediul tensiunii la bornele acestuia, diferite nivele putând fi 
sesizate cu ajutorul unor comparatoare cu histereză cu rol în conectarea elementelor 
de protecţie la supratensiune şi limitarea tensiunii minime de funcţionare. Fiecare 
element component este descris în detaliu şi modelat, pentru a pregăti simulările 
numerice ale sistemului. Pentru generatorul utilizat se realizează o identificare a 
parametrilor, pe bază de măsurători realizate pe stand şi se determină randamentul 
atât la sarcină rezistivă cât şi în conexiune cu puntea redresoare şi convertorul de 
c.c. Se propune de asemenea un estimator de turaţie, bazat pe tensiunea şi curentul 
din circuitul de c.c., având la bază determinări experimentale. Capitolul prezintă la 
final simulări numerice realizate în „Matlab-Simulink” prin care se evidenţiază 
stocarea energiei pe supercapacitor în diverse regimuri de funcţionare, pentru un 
profil real de putere captată de turbină. Capitolul, prin formă şi conţinut, reprezintă 
una dintre contribuţiile esenţiale ale lucrării. 
 
 Capitolul 3, „Hardware-in-the-Loop Wind Turbine Emulator” abordează 
realizarea unui echipament capabil să înlocuiască turbina de vânt, pentru a putea 
testa sisteme de conversie şi stocare în laborator, în diverse regimuri de 
funcţionare. Un asemenea echipament este esenţial pentru dezvoltarea de noi soluţii 



2    Rezumat 

în acest domeniu. Structura propusă este originală, cuprinzând o acţionare electrică 
de c.a. cu control direct de cuplu, cuplată la generatorul real, ca parte fizică a 
emulatorului şi un sistem dSPACE prin intermediul căruia se implementează 
caracteristica mecanică, în regim dinamic, a turbinei. Acţionarea electrică va furniza 
generatorului, acelaşi cuplu pe care l-ar da turbina reală, în condiţii date privind 
profilul vitezei vântului. Emulatorul este complet configurabil şi universal ca 
funcţionalitate. Validarea funcţionării emulatorului se realizează comparând 
rezultatele simulărilor numerice cu cele experimentale, pentru semnale treaptă ale 
vitezei vântului. La finalul capitolului sunt prezentate detalii cu privire la 
implementarea sistemului, realizat integral în cadrul acestei teze.  
 
 În Capitolul 4, „Variable-Speed Wind Energy Conversion System”, sunt 
propuse două strategii de control pentru sistemul propus, care urmăresc extragerea 
puterii maxime pe care o poate dezvolta turbina, în condiţii date privind potenţialul 
vântului. Se evidenţiază faptul că, pentru turbine de vânt de mică putere, care 
funcţionează în condiţii de vânt cu viteză variabilă (uneori în rafale), regimul 
staţionar nu este suficient pentru control. Astfel, faţă de caracteristica de regim 
staţionar a turbinei, trebuie adusă corecţia necesară, care ţine cont de energia 
înmagazinată în masele în mişcare. Prima variantă de control, numită MPP, se 
bazează pe caracteristica putere-turaţie a turbinei (presupusă a fi cunoscută), 
urmărindu-se atingerea, în regim staţionar, a punctului de maxim a acesteia. Astfel, 
la fiecare turaţie a turbinei, determinată cu ajutorul estimatorului şi funcţie de 
variaţia acesteia se poate cunoaşte puterea care poate fi preluată din sistem. Un 
regulator PI al curentului redresat al generatorului, controlat prin intermediul 
convertorului de c.c., este implementat pentru a impune această putere, corectată 
cu randamentele cunoscute ale lanţului de conversie. Simulările numerice, efectuate 
pentru ambele tipuri de turbină la semnale treaptă ale vitezei vântului şi pentru un 
profil real, sunt comparate cu rezultatele experimentale obţinute pe stand, cu 
ajutorul emulatorului, constatându-se o bună corespondenţă. Pentru o mai bună 
evaluare a controlului se prezintă şi diagramele de funcţionare în planul putere-
turaţie. Pentru simplificarea punerii în funcţiune a unor instalaţii de acest gen, se 
propune un reglaj de putere ca funcţie de tensiunea la bornele redresorului. Nu este 
altceva decât o transpunere a caracteristicii putere-turaţie, prin intermediul 
estimatorului de turaţie, în noua formă. 
 Când caracteristicile turbinei nu sunt bine cunoscute, sau pentru a se evita 
incorecta funcţionare a reglajului atunci când variază parametrii (turbinei sau 
atmosferici), este necesară implementarea unui reglaj robust. Se propune în acest 
sens un regulator de tip MPPT cu logica fuzzy. Sunt descrise principiile după care se 
implementează reglajul şi structura regulatorului. Rezultatele simulărilor sunt 
comparate cu cele experimentale în mod similar cazului precedent. Pentru a valida 
robusteţea reglajului se aduc modificări momentului de inerţie, constantelor turbinei 
şi densităţii aerului. In toate situaţiile reglajul aduce sistemul în punctul optim de 
funcţionare. În plus, pentru validarea deplină a reglajului MPPT propus se face o 
comparaţie între energiile convertite cu ajutorul celor două sisteme de reglaj. 
Regulatorul fuzzy se dovedeşte superior în toate cazurile, mai ales atunci când 
parametrii turbinei şi cei atmosferici se abat de la valorile nominale. 
 
 În capitolul 5, „Results Obtained in an Experimental Platform”, se 
prezintă sistemul de conversie al energiei eoliene amplasat în teren, precum şi 
rezultate achiziţionate de pe acesta. Rezultatele achiziţionate şi prezentate au ca 



                                                

scop evidenţierea bunei funcţionari a sistemului de conversie a energiei eoliene 
propus, într-un mediu real.  
   
 În capitolul 6, „Experimental Setup Description” se prezintă principalele 
componente ale platformei experimentale folosită pentru testarea şi validarea 
sistemului de conversie a energiei eoliene propus, precum şi a metodelor de control 
aferente. Părţile componente ale standului experimental sunt descrise în detaliu, 
specificandu-se parametrii acestora. 
 
 Ultimul capitol prezintă o sinteză a contribuţiilor din teză şi direcţiile viitoare 
de cercetare. 
 
 Principalele contribuţii revendicate în teză sunt: 
- Cercetarea bibliografică privind soluţiile constructive de sisteme de conversie a 
energiei eoliene practicate de industria de profil; 
- Propunerea unei structuri de conversie şi stocare utilizând supercapacitoare şi un 
convertor de c.c. cu structură hibridă, pentru care au fost realizate simulări 
numerice principiale; 
- Identificarea parametrilor şi elaborarea schemelor bloc ale elementelor 
componente din sistem; 
- Conceperea, realizarea şi testarea unui emulator de turbină eoliană; 
- Propunerea, simularea şi testarea a două strategii de control, cu compensarea 
regimului dinamic: MPP şi MPPT cu logică fuzzy; 
- Compararea performanţelor energetice ale regulatoarelor, cu evidenţierea 
superiorităţii reglajului fuzzy, în special în ce priveşte robusteţea la variaţia 
parametrilor; 
- Implementarea controlului MPP pe o instalaţie similară celei testate în laborator, în 
condiţii reale de exploatare şi prezentarea rezultatelor obţinute; 
- Realizarea standurilor experimentale din laborator. 
 


