
                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

MD-2012, CHIŞINĂU, STR. 31 AUGUST 1989, 78, TEL: 022 23-75-10 | FAX: 022 23-41-87, www.utm.md 

 

OPTIMIZĂRI ÎN ELECTROENERGETICĂ. AUTOMATIZĂRI ÎN ELECTROENERGETICĂ 
 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică 

Catedra/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 

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

7; 
9 

E 
de 

specialitate 
opţională 

5 

 

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 

150 (învăţământ cu frecvenţă); 45 15/15 - 30 45 

150 (învăţământ cu frecvenţă redusă) 10 8/8 - 52 78 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului 
de învăţământ 

„Maşini electrice”, „Transportul şi distribuţia energiei electrice”, „Partea electrică a 
centralelor”, „Procese tranzitorii electromecanice” şi „Protecţia prin relee”. 

Conform 
competenţelor 

Aplicarea şi utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la disciplinele studiate la 
etapele precedente, la soluţionarea problemelor specifice în energetică utilizând 
metode de optimizare, precum şi studierea principiilor de funcţionare ale sistemelor 
de automatizare. 

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

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

Laborator/
seminar 

La lucrările de laborator studenţii vor utiliza standul universal, vor perfecta rapoartele conform 
cerinţelor. Este strict necesar ca darea de seamă să fie prezentată la timp. 
La lucrările practice studenţii vor rezolva probleme individuale cu utilizarea produselor 
software specializate. 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C5. Capacitatea de a aplica creativ şi inovativ cunoştinţele de bază în modelarea, 
proiectarea şi exploatarea reţelelor electrice. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Obiectivul disciplinei constă studierea şi aplicarea metodelor existente de optimizare în 
soluţionarea diferitor probleme specifice în energetică, formarea concepţiilor de automatizare 
completă a sistemelor electroenergetice vaste, studierea principiilor de funcţionare, a 
schemelor şi construcţiilor concrete a utilajului, formarea deprinderilor practice de ajustare a 
sistemelor de automatizare. 

Obiectivele Cunoaşterea metodelor şi mijloacelor de optimizare; 
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specifice Cunoaşterea regimurilor de funcţionare a sistemelor electroenergetice; 
Cunoaşterea algoritmilor de analiză a stabilităţii statice; 
Acumularea deprinderilor în utilizarea criteriilor de stabilitate; 
Analiza stabilităţii tranzitorie a unui sistem energetic model; 
Cunoaşterea metodelor şi principiilor de reglare; 
Cunoaşterea principiilor de funcţionare a utilajului şi sistemelor de automatizare; 
Analiza funcţionării sistemelor de automatizare separat şi comun într-un sistem energetic; 
Acumularea deprinderilor de a ajusta sistemele de automatizare. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţămân
t cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

Iniţiere în tehnici de optimizare 
T1. Probleme specifice în electroenergetică. Metode de optimizare. 

2 

1 Problema de programare liniară 
T2. Formularea textuală a problemei de programare liniară. Formularea 
matematică a problemei de programare liniară. 

2 

T3. Etapele de rezolvare a problemei de programare liniară.  Introducerea 
variabilelor în bază şi scoaterea lor în afara bazei (PPL). 

2 

1 
T4. Stoparea procesului iterativ de optimizare a PPL.  Interpretarea geometrică a 
problemei de programare liniară. 

2 

Vectori şi spaţii 
T5. Noţiuni despre vectori şi spaţii. Spaţii concave şi neconcave. Exemple. 

2 

Problema de transport 
T6. Formularea textuală a problemei de transport. Formularea matematică a 
problemei de transport. 

2 

1 
T7. Etapele de rezolvare a problemei de transport.  Rolul coeficienţilor-simplex în 
rezolvarea problemei de transport. 

2 

T8. Variaţiile problemei de transport. Problema de transport închisă. 2 

T9. Problema de transport deschisă. 2 

1 
T10. Problema de transport cu încărcături intermediare. 2 

Problema de programare neliniară 
T11. Formularea textuală a problemei de programare neliniară. Formularea 
matematică a problemei de programare neliniară. 

2 

T12. Aplicarea metodei funcţionalului Lagrange în rezolvarea problemei de 
programare neliniară. 

2 
1 

Automatizări în electroenergetică 
T13. Reglarea şi dirijarea automată ca parte componentă a sistemului energetic.  

2 

Funcţia de transfer şi proprietăţile ei 
T14. Funcţia de transfer a elementului inerţial şi a elementului derivativ. Funcţia de 
transfer a elementului integrativ şi oscilant. Funcţia de transfer a elementului cu 
reacţie şi a elementelor conectate paralel sau în serie. 

2 
1 

Reglarea frecvenţei în sistem 
T15. Metode de reglare a frecvenţei în sistemele electroenergetice. 

2 

Reglarea puterii şi turaţiilor agregatelor centralelor electrice 
T16. Metode şi principii de reglare a puterii şi turaţiilor agregatelor centralelor 

2 1 
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electrice. 

Sisteme de excitaţie 
T17. Cerinţe de bază. Surse de energie în sistemele de excitaţie. 

2 

1 
T18. Sisteme de excitaţie de frecvenţă înaltă. Sisteme de excitaţie fără periuţi. 2 

Sincronizarea şi autosincronizarea 
T19. Sinconizatorul ACT-4. Schema de anticipare. Scheme de control a diferitor 
parametri. 

2 

T20. Sincronizarea automată a motoarelor sincrone. Anclanşarea automată a 
motoarelor sincrone. 

2 

1 Automatizarea reţelelor electrice 
T21. AAR. Reanclanşarea automată rapidă. Cerinţe de bază. RAR a liniilor de 
interconexiune. 

2 

Descărcarea sarcinii după funcţionare 
T22. Descărcarea automată după frecvenţă. DASF. Principii de realizare. 

2 
1 

T23. RAR după frecvenţă. Principii de realizare. 1 

Total prelegeri: 45 10 

Tematica seminarelor 

LP1. Problema de programare liniară. Formularea textuală a problemei de 
programare liniară. Etapele de rezolvare a problemei de programare liniară.   

2 1 

LP2. Problema de programare liniară.  
Introducerea variabilelor în bază şi scoaterea lor în afara bazei. 

2 1 

LP3. Problema de programare liniară.  
Stoparea procesului iterativ de optimizare a PPL. 

2 1 

LP4. Problema de transport. Formularea textuală a problemei de transport. 
Problema de transport închisă. 

2 1 

LP5. Problema de transport. Problema de transport deschisă. 2 1 

LP6. Problema de transport. Problema de transport cu încărcături intermediare. 2 1 

LP7. Problema de programare neliniară. Formularea textuală a problemei de 
programare neliniară. 

2 1 

LP8. Problema de programare neliniară. Aplicarea metodei funcţionalului Lagrange 
în rezolvarea problemei de programare neliniară. 

1 1 

Total seminare: 15 8 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Studierea schemelor de reglare a puterii şi frecvenţei în sistemele 
electroenergetice. 

4 2 

LL2. Studierea schemelor de excitaţie. 4 2 

LL3. Studierea schemelor de sincronizare ale generatoarelor. 4 2 

LL4. Studierea schemelor de reglare a  proceselor tehnologice centralelor  
electrice. 

3 2 

Total lucrări de laborator: 15 8 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Ovcearenco N.I.  Automatizaţia electricescih stanţii i electroenergeticescih sistem. M:, 
2000. 

2. Drozdov A.D., Zasâpchin A.S., Alliluev A.A., Savin M.M. Avtomatizaţia energeticescih 
sistem. M.:Energhia,  1977. 

3. Bercovici m.A., Comarov A.N., Semenov V.A.  Osnovî avtomatichi energosistem. M.: 
Energoizdat, 1981. 

Suplimentare 4. Soloviev I.I. Avtomaticeschie reguleatorî snhronnîh generatorov. M. 1981. 
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5. Barsam A.B. Sistemnaia avtomatica. M.: Energhia, 1973. 
6. Bajenov S.N., Benin V.L. Avtomaticescoe regulirovanie v energosistemah. Kiev, tehnica, 

1966 
7. Ghizila E.P. Rascet ustroistv avtomatichi energosistem. Kiev, Vâscea şcola, 1974 
8. Kirilov I.I. Avtomaticescoe regulirovanie parovâh i gazovâh turbin. M., Mashghiz, 1961 
9. Moscover A.G. Avtomaticescoe regulirovanie  regima energeticescoi sistemî po ceastote i 

activnoi moscnosti. M.: Gosenergoizdat, 1960 
10. Pletvev G.P. Avtomaticescoe regulirovanie   i zascita teploenergeticeschih ustanovoc 

electriceschih stanţi. M.: Energhia, 1976 
11. Bgorod A.M., Nazarov Iu.G. Avtomaticescoe povtornoe vcliucenie v energosistemah. M., 

Energhia, 1969 
12. Rabinovici R.S. Avtomaticescaia ceastotnaia raugruzca energosistem. M., 

Energoatomizdat, 1989 
13. Iafiev B.I. Avtomaticescoe avariinoe upravlenie moscnostiu energosistem. M., Energhia, 

1974 
14. Denisov B.n. Iascenco Iu.G. Turbinnîe ustanovchi i expluataţia turbin. M., 1980 
15. Rohlenco V.Iu. Clurfeld A.I. Sistemî regulirovania turbin NTZ. M., 1988 
16. Miecker M.V. Sovremennîe cotelinîe agregatî TKZ. M., 1978 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri, seminare şi lucrări de laborator; 
Prezentarea şi susţinerea lucrărilor de laborator. 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Obţinerea notei minime de „5” la examenul final. 

 


