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24 marca 1997 roku zmarł prof. zw. dr inż.
Zygmunt KUCZEWSKI 

twórca Gliwickiej Szkoły Energoelektroniki

1940 roku Kuczewscy zostali wywie
zieni na Syberię w okolice Tomska. 
Zygmunt Kuczewski pracował jako elektro 

-monter w Tomskiej Bazie Przeładunku Drewna. W 1941 roku Zygmunt Kuczewski zgłosił się 
jako ochotnik do Wojska Polskiego, organizowanego pod dowództwem gen. Władysława 
Andersa. W kwietniu 1942 roku znalazł się na Bliskim Wschodzie i wędrując szlakiem 
wojennym przez Iran, Irak, Transjordanię, Liban, Syrię, Palestynę i Egipt w 1943 roku wraz 
ze swoją 3 Dywizją Strzelców Karpackich znalazł się na froncie we Włoszech. Przeszedł całą 
włoską kampanię wojenną Wojska Polskiego: Sangro, Monte Casino, Ankona, Bolonia. Po 
zakończeniu działań wojennych w lutym 1946 roku zdał w Liceum Matematyczno-Fizycznym 
3 Dywizji Strzelców Karpackich we Włoszech egzamin maturalny.

W grudniu 1946 roku wrócił do kraju i rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Śląskiej, z którym związał się do końca życia. W czasie studiów w latach 1948- 
49 pracował aktywnie w  prezydium Bratniej Pomocy, prowadząc dział pomocy dla studentów 
Politechniki Śląskiej. W 1951 roku ukończył studia uzyskując tytuł mgra inż. Elektryka o 
specjalności maszyny elektryczne. Pracę rozpoczął na rok przed dyplomem na stanowisku 
asystenta u prof. Zygmunta Gogolewskiego. Z dniem 1 lipca 1957 roku został powołany na 
stanowisko adiunkta w Katedrze Elektryfikacji Zakładów Przemysłowych. W roku 1962 Rada 
Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej nadała mu stopień naukowy diktora nauk 
technicznych na podstawie rozprawy: „Analiza układu napędowego silnika asynchronicznego 
z przetwornicą częstotliwości”. W roku 1966 został mianowany na stanowisko docenta i 
kierownika Katedry Napędu Elektrycznego. W czasie reorganizacji uczelni w 1971 roku 
Katedra ta weszła w skład Instytutu Podstawowych Problemów Elektrotechniki i

Prof. zw. dr inż. Zygmunt KUCZEWSKI 
urodził się dnia 24 sierpnia 1923 roku w 
Brwinowie koło Warszawy. Ojciec Jego, 
Władysław Kuczewski, pracował w 
Ministerstwie Przemysłu i Handlu jako 
radca ds. przemysłu śląskiego i w  1928 
roku został delegowany do Katowic na 
dyrektora Związku Polskich Hut Żelaza. 
Od tego czasu rodzina Kuczewskich 
zamieszkała na Śląsku. W roku 1938 
Władysław Kuczewski został mianowany 
profesorem zwyczajnym Akademii Górni
czej w Krakowie, a po wojnie profeso
rem Politechniki Śląskiej. Był równocze
śnie jej organizatorem i pierwszym 
rektorem. W latach 1939-40 rodzina 
Kuczewskich jako uciekinierzy ze Śląka 
zamieszkała we Lwowie. W czerwcu



Energoelektroniki, a prof. Z. Kuczewski objął w nim kierownictwo zespołu napędu 
elektrycznego i energoelektroniki. W roku 1973 uzyskał tytuł naukowy profesora 
nadzwyczajnego nauk technicznych, a w roku 1985 tytuł profesora zwyczajnego. W roku 
1985 objął funkcję dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów Elektrotechniki i 
Energoelektroniki, przemianowanego w 1989 roku na Instytut Elektrotechiki Teoretycznej i 
Przemysłowej.

Równolegle z pracą naukową na Politechnice Śląskiej pracował w przemyśle. W roku 1951 
w Centralnym Biurze Konstrukcji Maszyn Elektrycznych w Katowicach, a następnie w latach 
1951-59 w Zakładach Napraw Maszyn Elektrycznych w Gliwicach. Od 1 maja 1957 roku do 
czerwca 1959 roku pracował w Biurze Projektów Przemysłowych Urządzeń Elektrycznych 
„ELEKTROPROJEKT” w Gliwicach. W latach 1969-1991 był konsultantem naukowym Huty 
„Jedność” w Siemianowicach Śląskich, zaś w latach 1978-1981 konsultantem Instytutu 
Spawalnictwa w Gliwicach.

Główne kierunki zainteresowań i działalności Profesora to układy napędowe sterowane i 
regulowane za pomocą elementów i podzespołów energoelektronicznych. Profesor Kuczewski 
stworzył szkołę nowoczesnego napędu elektrycznego jako kontynuator prac profesora Jana 
Obrąpalskiego i profesora Zygmunta Gogolewskiego, szkołę specjalizującą się w tematyce 
zastosowań energoelektroniki w zautomatyzowanym napędzie elektrycznym, zbudował jej 
bazę laboratoryjną. Pisał wraz ze swoimi współpracownikami i redagował podręczniki oraz 
skrypty dla studentów i inżynierów.

Profesor Zygmunt Kuczewski był w swojej specjalności uznanym autorytetem. Prowadził 
szeroką współpracę naukową z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, w tym: z 
Nowosybirskim Instytutem Elektrotechnicznym, Politechniką w Kopenhadze, Wyższą Szkołą 
Budowy Maszyn i Elektrotechniki w Pilźnie.

Jego opublikowany dorobek naukowy przekracza 50 pozycji, w tym podręcznik 
akademicki pt. „Napęd elektryczny”, wydany wspólnie z prof. Z. Gogolewskim. Prace 
profesora Zygmunta Kuczewskiego są cytowane w publikacjach krajowych i zagranicznych. 
Profesor brał czynny udział w zagranicznych seminariach naukowych, międzynarodowych i 
ogólnopolskich konferencjach naukowych i naukowo-technicznych. Był współorganizatorem 
wielu konferencji, w tym przez 8 lat był przewodniczącym Komitetu Seminarium z Podstaw 
Elektrotechniki i Teorii Obwodów (SPETO). Pod Jego kierunkiem SPETO stało się 
ogólnopolską Konferencją z elektrotechniki teoretycznej o zasięgu międzynarodowym. Przez 
wiele lat był kierownikiem specjalności najpierw elektrotechniki przemysłowej, a potem 
przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej (PUEE), obejmujące studia dzienne, 
wieczorowe, zaoczne, magisterskie eksternistyczne oraz podyplomowe. W swojej wieloletniej 
pracy dydaktycznej prowadził zajęcia na wszystkich rodzajach studiów z przedmiotu „teoria 
napędu elektrycznego”. Od 1973 roku Profesor osobiście prowadził i wypromował 140 
dyplomantów. Wychowankowie Prof. Z. Kuczewskiego pełnią szereg odpowiedzialnych 
funkcji w przemyśle hutniczym, górniczym i elektromaszynowym.

Profesor Zygmunt Kuczewski ma duże osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej. Był 
promotorem 20 zakończonych prac doktorskich. Pięciu jego wychowanków uzyskało stopień 
naukowy doktora habilitowanego. Był też opiniodawcą 26 rozpraw habilitacyjnych i 
kilkudziesięciu rozpraw doktorskich.

Profesor Z. Kuczewski pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji na Uczelni - był dyrektorem 
Instytutu, prodziekanem, pracował i przewodniczył licznym Komisjom Wydziałowym i 
Uczelnianym.

Osobny rozdział stanowi działalność Profesora Z. Kuczewskiego w pracach Komitetów i 
Rad Naukowych. Od 1975 roku był członkiem Komitetu Elektrotechniki PAN, przez jedną 
kadencję był członkiem prezydium tego Komitetu, od 1976 roku był członkiem zespołu



dydaktyczno-wychowawczego Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, od 
1980 do 1991 roku członkiem Rady Naukowej Instytutu Spawalnictwa, od 1991 do 1994 był 
członkiem Rady Naukowej Branżowego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn 
Elektrycznych KOMEL w Katowicach. W latach 1986-1991 był członkiem Rady Naukowej 
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Dźwignic i Urządzeń Transportowych DETRANS. W 
latach 1985-1991 był członkiem Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki w Warszawie, a od 
1987 roku członkiem Rady Programowej Zakładu Badań Podstawowych Elektrotechniki PAN 
w Warszawie. Od 1988 roku był członkiem Rady Redakcyjnej „Archiwum Elektrotechniki” 
PAN. Był jednym z założycieli i członkiem Rady Programowej międzyuczelnianego pisma 
pt.: Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej. W latach 1988-1990 był członkiem Centralnej 
Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadry Naukowej. W latach 1977 do 1983 był wice
przewodniczącym Centralnej Komisji Elektrotechniki Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich.

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną Profesor Z. Kuczewski był 
wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Czterokrotnie otrzymał nagrody Ministra Nauki, 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki, 34 razy otrzymał nagrody Rektora Politechniki Śląskiej, 
odznaczony został też medalem 25-lecia Politechniki Śląskiej i odznaką Zasłużonego dla 
Politechniki Śląskiej.

Miał także wiele odznaczeń wojskowych i państwowych. Ważniejsze z nich to: Krzyż 
„Monte Casino”, medal Wojska Polskiego, medal Zwycięstwa i Wolności, Krzyż Czynu 
Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski i Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz dwa odznaczenia wojenne nadane przez Króla 
Jerzego VI - Gwiazda Wojny 39-45 i Gwiazda Italii.

Odszedł od nas wielce uznany nauczyciel akademicki, Twórca Śląskiej Szkoły 
Energoelektroniki, Szkoły o dużym autorytecie krajowym i międzynarodowym, Szkoły, którą 
tworzą Jego wychowankowie z dyplomami inżynierów i magistrów inżynierów, doktorów i 
doktorów habilitowanych. Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Profesora w 
sposób znaczący kształtowała profil Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej i miała 
duży wpływ na jego poziom działalności dydaktycznej i naukowej.

Profesor Zygmunt Kuczewski został pochowany na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

Cześć Jego pamięci !

Tadeusz Glinka
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KOMPUTEROWA SYMULACJA PRACY SILNIKA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I 
KOMUTATOREM ELEKTRONICZNYM W PROGRAMIE TCAD

Streszczenie. W artykule opracowano model komputerowy silnika bezkomutatorowego z 
magnesami trwałymi, zasilanego poprzez komutator elektroniczny, zawierający zawory 
MOSFET. Przedstawiony model umożliwia symulację pracy napędu przy zmianach napięcia 
zasilającego obwód główny silnika oraz przy zmianie obciążenia. Przy budowie modelu wy- 
ko-rzystano program TCAD 6.2. Przeprowadzone rozważania teoretyczne uzupełniono bada
niami symulacyjnymi, które potwierdziły poprawne działanie modelu.

COMPUTER SIMULATION OF OPERATION OF A PERMANENT MAGNET MOTOR 
WITH AN ELECTRONIC COMMUTATOR IN TCAD

Summary. A computer model of a permanent magnet brushless motor suplplied by elec
tronic commutator containing MOSFETs has been presented in the papep. The model makes 
possible simulation of the drive at changes of the voltage supplying the main motor circuit 
and at changes of the load. To realise the model software TCAD 6.2 has been used. Theoreti
cal considerations have been completed with simulation investigations, which have confirmed 
correct performance of the model.

1. WPROWADZENIE

Symulacja komputerowa jest nowoczesną metodą badawczą, pozwalającą w istotny sposób 
skrócić czas i obniżyć koszty prac badawczych przy analizie i projektowaniu napędów prze
kształtnikowych. Zależnie od wymagań stawianych w procesie badawczym przyjmuje się za
łożenia upraszczające i stosuje się modele o różnym stopniu dokładności. W artykule podjęto 
się opracowania modelu komputerowego zespołu przekształtnik tranzystorowy - silnik bez- 
komutatorowy małej mocy. Zespół ten jest wykorzystywany w opracowywanym w Instytucie 
Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej układzie napędowym wóz
ków inwalidzkich. Przy budowie modelu komputerowego zdecydowano się skorzystać z pro
gramu uniwersalnego TCAD [5], [8], przeznaczonego do modelowania układów energoelek- 
tronicznych. Program ten nie zawiera modelu silnika bezkomutatorowego, opracowano więc 
taki model korzystając z biblioteki programu TCAD w wersji 6.2.
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2. DANE UKŁADU

Modelowany silnik małej mocy [3] z magnesami trwałymi i komutatorem elektronicznym 
posiada budowę klasyczną. Magnesy trwałe z ferytu strontu anizotropowego zostały zamoco
wane na ferromagnetycznym walcu wirnika. W polu magnetycznym wirnika umieszczono 
sensory (czujniki) halotronowe. Jarzmo stojana jest blachowane, a trójfazowe uzwojenie roz
mieszczone w żłobkach. Silnik jest zasilany z baterii akumulatorów poprzez przekształtnik 
tranzystorowy z zaworami MOSFET typu IRFZ44, pracujący w układzie mostkowym. W 
układzie rzeczywistym [4] przekształtnik zawiera układ ograniczenia prądu włączający się, 
gdy prąd zasilający przekroczy nastawioną wartość maksymalną. Ważniejsze dane znamio
nowe prototypowego silnika typu PM40 są następujące:
• moc wejściowa znamionowa Pi„ = 300 W,
• prędkość obrotowa nn = 3000 obr./min,
• sprawność r|„ = 85%,
• liczba par biegunów p=2,
• napięcie zasilające U„ = 24V,
• prąd znamionowy Idn = 12,5 A,
• prąd znamionowy fazowy If„ = 10,2 A,
• rezystancja jednej fazy uzwojenia Rf= 0,14 0 ,
• indukcyjność jednej fazy uzwojenia Lf=0,35mH,
• moment bezwładności J = 7,7*10^ kg-m2.

Ważniejsze założenia upraszczające przyjęte w opracowanym modelu to:
• obwód magnetyczny nienasycony i jednoznaczny,
• symetria obwodów elektrycznych,
• indukcja magnetyczna w szczelinie pod magnesami ma wartość stałą, zaś w strefie pomię

dzy magnesami jest równa zero,
• moment reluktancyjny równy zero,
• magnesy trwałe obejmują 0,7 obwodu wirnika.

Układ napędowy zawiera następujące podzespoły:
1) źródło zasilania napięciem stałym (ZNS),
2) zespół zaworów przełączających (ZZP), które pełnią funkcję komutatora elektronicznego,
3) obwody główne silnika (OGS) zawierające elementy typu RLE,
4) przetwornik elektromechaniczny (PE-M),
5) czujnik położenia wirnika CPW),
6) układ logiczny wypracowujący funkcję przełączania zaworów komutatora elektronicznego 

(ULPZ).
Wzajemne relacje pomiędzy tymi podzespołami przedstawiono blokowo na rys. 1.

Rys. 1. Blokowe przedstawienie silnika prądu stałego z magnesami trwałymi i komutatorem elektronicznym 
Fig. 1. Block diagram o f a permanent magnet d.c. motor with an electronic commutator

3 . O p is  m a t e m a t y c z n y

Na rys. 2 pokazano schemat analizowanego silnika. Silnik ten jest opisany następującymi 
równaniami [5], [6]:
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Rys. 2. Schemat połączeń elektrycznych 3-fazowego 
silnika z komutatorem elektronicznym 

Fig. 2. Scheme o f  electrical connection o f  a 3-phase 
permanent magnet motor with an electronic 

commutator
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Przebieg strumienia wirnika skojarzonego z uzwojeniami stojana ma w przybliżeniu kształt 
trapezowy, a opisującą go funkcję F^(Sk), dla pierwszego uzwojenia (k=l), przedstawiono 
graficznie na rys. 3. Dla takiego rozkładu strumienia zachodzi:

2
0.,7«

- zO n ~ -0,91 z<X>n

dla S t  c  (0,15«,0,85«)

-z<t>„ »  0,91z<J>.
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0 w pozostałych przypadkach

(13)

Równaniom (1) oraz (5)-(13) można przy
porządkować schemat przedstawiony na 
rys. 4

Rys. 3. Funkcja F®(.9i) rozkładu strumienia

skojarzonego z fazą 1 oraz jej pochodna vFk 
Fig. 3. Function F®(Sj) o f  flux distribution and its 

derivative 'Pk; flux is coupled with phase 1
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obwodów sterowania komutatorem dla 
silnika z magnesami trwałymi i komu
tatorem elektronicznym 

Fig. 4. Scheme o f  main circuits o f  motor and 
control circuits o f the electronic commu
tator for 3-phase permanent magnet 
motor with an electronic commutator

Rys. 5. Przebieg funkcji przełączających dla silnika 
połączonego wg schematu z rys. 2 i kątów 
0 =  120° oraz Ą, = -150°

Fig. 5. Switch function for a motor presented in 
Fig. 2 for angles © = 120° and 3  = -150°

Przełączanie tranzystorów odbywa się wg 
funkcji przełączającej [5], [6] Fk(9) analo
gicznej do funkcji komutatorowej, stoso
wanej [2] w mikrosilnikach z komutatorem 
mechanicznym. Tranzystor jest załączony, 
gdy jego funkcja przełącza-jąca jest równa 
jeden, wyłączony, gdy funkcja przełączają
ca jest równa zero. Jeśli przez &o oznaczyć 
kąt położenia wirnika w chwili załączania 
tranzystora pierwszego, a przez © kąt wir
nika odpowiadający czasowi załączania 
tranzystora, to funkcję przełączająca dla k- 
tego tranzystora spełnia warunek:

Fi(ói)=l dla S k - £ i0 c (0 ,© )  (14)
Przebieg funkcji przełączającej dla silnika połączonego wg schematu z tys. 2 i kątów 0  = 

120° oraz 3o =-150° przedstawiono na rys. 5.

4, BUDOWA MODELU KOMPUTEROWEGO I BADANIA SYMULACYJNE

Większość elementów i podzespołów występujących w obwodowym schemacie sil
nika przedstawionym na rys. 4 ma swoje odpowiedniki w bibliotece programu TCAD 
6.2. Do elementów tych należą między innymi: zawory, źródła sterowane i niesterowa- 
ne, elementy bierne R, L, C, człony logiczne i mnożące (TI), sumatory (E), równanie 
ruchu silnika (O). Przetwarzanie prędkości kątowej na kąt obrotu można zrealizować za 
pomocą generatora napięć sinusoidalnych o sterowanej częstotliwości (~), a nieliniowo
ści opisane zależnością (13) można odwzorować układem składającym się z dwóch 
elementów z histerezą i sumatora, umieszczonym na wyjściu generatora o sterowanej 
częstotliwości odwzorowującego kąt obrotu.
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Rys. 6. Model silnika z  komutatorem elektronicznym wg programu TCAD 6.2 
Fig. 6. Model o f  an electronic commutated motor discribed in TCAD v.6.2

Korzystając z przedstawionych uwag narysowano za pomocą edytora graficznego 
programu TCAD 6.2 schemat obwodowy silnika o magnesach trwałych i z komutatorem 
elektronicznym w postaci jak na rys. 6. Po narysowaniu schematu w poszczególne bloki 
wpisano wartości parametrów występujących w układzie rzeczywistym i w ten sposób 
uzyskano model komputerowy w postaci nadającej się do prowadzenia badań symula
cyjnych. Jak widać, nie zachodzi tu potrzeba bezpośredniego korzystania z równań róż
niczkowych opisujących układ. W układzie zastosowano ograniczenie prądu wejścio
wego poprzez blokadę impulsów sterujących zaworami dla prądów obwodu zasilania 
przekraczających założoną wartość maksymalną.

Na rys. 7-12 pokazano przykładowe przebiegi wybranych wielkości uzyskane przy 
symulacji z zastosowaniem programów uniwersalnych. Przedstawiono tam przebiegi 
prądu zasilania i, prądu fazowego //, napięcia fazowego silnika «/, momentu elektro
magnetycznego Me oraz prędkości kątowej co. Wszystkie te wielkości wyrażono jako 
procentowe, przy czym jako wielkości odniesienia przyjęto: 
dla napięć Un =24V, dla prędkości co„ = 314,16 s '1,
dla prądów Idn = 12,5 A, dla momentów Mn = 0,812 N-m.
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Badania obciążonego silnika wykonano przy momencie obciążenia znamionowym, zaś w 
badaniach dla biegu jałowego założono moment obciążenia równy 10% wartości znamiono
wej. Rysunki 7, 8 oraz 9 dotyczą rozruchu silnika w przypadkach:
• rozruchu na biegu jałowym bez ograniczenia prądu,
• rozruchu na biegu jałowym i ograniczenia prądu zasilania do dwukrotnej wartości znamio

nowej,
• rozruchu pod obciążeniem przy ograniczeniu prądu zasilania do dwukrotnej wartości zna

mionowej
i przedstawiają przebiegi procentowych wartości prędkości obrotowej co, prądu fazowego ij 
oraz momentu elektromagnetycznego Me.

Rys. 7. Przebiegi prądu zasilającego i, momentu 
elektromagnetycznego M, oraz prędkości 
obrotowej co modelu komputerowego przy 
rozruchu silnika dla biegu jałowego i 
skokowym zadaniu napięcia zasilającego 

Fig. 7. Values o f  supply current i, electromagnetic 
torque Me, and angular velocity to o f  a 
computer model o f  the no load running 
motor in a transient state caused by 
application o f  the constant supply voltage

Rys. 8. Przebiegi prądu zasilającego i, momentu 
elektromagnetycznego M, oraz prędkości 
obrotowej co modelu komputerowego przy 
rozruchu dla biegu jałowego silnika, 
ograniczeniu prądu zasilania do 2l jn i 
skokowym zadaniu napięcia zasilającego 

Fig. 8. Values o f  supply current i, electromagnetic 
torque M„ and angular velocity to o f  a 
computer model o f  the no load running 
motor with a current limiter for 27</„ in a 
transient state caused by application o f the 
constant supply voltage

Rys. 9. Przebiegi prądu zasilającego i, momentu 
elektromagnetycznego M , oraz prędkości 
obrotowej co modelu komputerowego przy 
rozruchu obciążonego silnika, ograniczeniu 
prądu zasilania do 2Idn i skokowym zadaniu 
napięcia zasilającego 

Fig. 9. Values o f  supply current i, electromagnetic 
torque M„ and angular velocity <o o f a 
computer model o f the nominal loaded 
motor with a  current limiter for 2Id„ in a 
transient state caused by application of 
constant supply voltage

Rys. 10. Przebiegi prądu fazowego <j, momentu 
elektromagnetycznego M, oraz prędkości 
obrotowej ca modelu komputerowego 
badanego silnika w stanie ustalonym 

Fig. 10. Values o f  phase current //, electromagnetic 
torque and angular velocity co o f  a 
computer model o f  the investigated motor 
in a steady state
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Rys. 11. Przebiegi prądu zasilającego i oraz
napięcia fazowego silnika u,, m<CZ3S w ^  
elektromagnetycznego M, modelu 
komputerowego badanego silnika w stanie 
ustalonym

Fig. 11. Values o f  supply current i, and phase 
voltage u/, o f  a computer model o f  the 
investigated motor in a steady state

Rys. 12. Wpływ ograniczenia prądu na prąd 
fazowy

Fig. 12. Influence o f  a current limiter on phase 
current

Przebiegi na rys. 10 oraz 11 dotyczą stanu ustalonego i znamionowego obciążenia. Na 
rys. 12 zarejestrowano natomiast przebieg prądu obciążenia przy działaniu ogranicznika prądu.

Wyniki symulacji porównano z wynikami pomiarów laboratoryjnych modelu rzeczywiste
go. Stwierdzono podobieństwo przebiegów czasowych i zbliżone wartości liczbowe wyników 
pomiarów.

5. PODSUMOWANIE

1. W wyniku przeprowadzonych rozważań uzyskano model komputerowy bezkomutatorowe- 
go napędu przekształtnikowego z silnikiem o magnesach trwałych i z komutatorem elek
tronicznym.

2. Model ten zapewnia możliwość szybkiego określania charakterystyk statycznych i dyna
micznych podstawowych w ielkości wyjściowych, charakteryzujących pracę na
pędu w przypadku zmiany wartości napięcia zasilającego lub zmiany obciążenia bezko- 
mutatorowego silnika o magnesach trwałych.

3. Otrzymany model nie zapewnia możliwości symulacji pracy napędu w przypadku dwubie
gunowej modulacji napięcia obwodu głównego.

4. Model został przedstawiony:
• w postaci zestawu równań (1)-(13),
• w postaci schematu zawierającego obwody elektryczne (rys. 4).
5. Przedstawione postacie modelu umożliwiają jego wykorzystanie również w przypadku 

korzystania z innych uniwersalnych programów symulacyjnych, zawierających edytor gra
ficzny (np. PSPICE).

6. Model został zweryfikowany badaniami laboratoryjnymi.
7. Przewiduje się wykorzystanie opracowanego modelu w badaniach dotyczących aplikacji 

napędu z komutatorem elektronicznym do zasilania wózków inwalidzkich.
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8. Rozważa się potrzebę i możliwości rozbudowy uzyskanych modeli w celu zwiększenia ich 
dokładności.

9. Przewiduje się wykorzystanie opracowanego modelu do analizy pracy napędu dwusilniko
wego.

10. Należy zalecić dalszą rozbudowę modelu, tak by można go było stosować również w 
przypadku układów z dwubiegunową modulacją szerokości impulsów. Przykład takiego 
rozwiązania przedstawiono w pracy [7].
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Abstract

Computer simulation essentially decreases the time and reduce the costs of research and 
design. Simplifications are made according to the requirements therefore the obtained models 
have a different accuracy. A computer model of a system inverter - low power brushless motor 
with permanent magnet is presented in the paper. The system is applied to invalid carriage 
drive, which is being designed in the Institute of Theoretical and Industrial Electrotechnics of 
Silesian Technical University.
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A simulation software package TCAD v.6.2 is appropriated for simulation of power elec
tronic systems. This software is used to construct a model. Because the software has not a 
model of a brushless motor in its library, the motor is built from those parts which are in the 
library.
The motor, which is described in [2], has three windings in the stator and a permanent magnet 
in the rotor. The inverter works in a bridge system. The scheme of all system is shown in Fig.
2. The main simplifications are:
• symmetry of electrical and magnetic circuits,
• magnetic induction and flux, in the anticipated range of operation, is assumed to be con

stant,
• the reluctance torque is neglected.

The model makes possible simulation of the drive at changes of the voltage supplying the 
main motor circuit and at changes of the load. The system is described by equations (1) - (14). 
The model in fig. 3 is constructed according to the equations. Coefficients of the model are 
the same as in a real system with a brushless motor with a rated input power of 300 W.
Supply current i, phase current //, electromagnetic torque Me, and angular velocity co are 
shown in Figs.5 and 6. Comparison of these values and of the real system values allow the 
statement that the presented model is accurate enough for anticipated applications.
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SYMULACJA PRACY SILNIKA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I KO
MUTATOREM ELEKTRONICZNYM W PRZYPADKU DWUBIEGU
NOWEJ MODULACJI SZEROKOŚCI IMPULSÓW

Streszczenie. W artykule opracowano model komputerowy silnika z magnesami trwałymi 
i komutatorem elektronicznym, zawierającym zawory MOSFET. Przedstawiony model 
umożliwia symulację pracy napędu sterowanego poprzez dwubiegunową modulację 
szerokości impulsów napięcia zasilającego obwód główny silnika. Przy budowie modelu 
wykorzystano program TCAD 6.2. Przeprowadzone rozważania teoretyczne uzupełniono 
badaniami symulacyjnymi, które potwierdziły poprawne działanie modelu.

SIMULATION OF OPERATION OF A PERMANENT MAGNET MOTOR WITH AN 
ELECTRONIC COMMUTATOR AND BIPOLAR PULSE WIDTH MODULATION

Summary. A computer model of a permanent magnet brushless motor supplied through 
electronic commutator containing MOSFETs, has been presented in the paper. The model 
makes possible simulation of the drive controlled by bipolar pulse width modulation of the 
voltage supplying the main motor circuit. To realize the model software TCAD 6.2 has been 
used. Theoretical considerations have been completed with simulation investiqations, which 
have confirmed correct performance of the model.

1. WPROWADZENIE

W przypadku badań symulacyjnych układów energoelektronicznych i napędowych 
powszechnie stosuje się uniwersalne programy komputerowe. Stosowane w energoelektronice 
programy uniwersalne zazwyczaj nie posiadają w swoich bibliotekach modeli silników z 
magnesami trwałymi, zasilanych poprzez komutator elektroniczny. Chcąc te programy 
wykorzystywać w badaniach symulacyjnych zespołu przekształtnik tranzystorowy - silnik



20 A. Bodora , K. Krykowski

bezkomutatorowy malej mocy należy dla wybranych programów uniwersalnych opracować 
modele silnika. Sposoby budowy takich modeli dla programów uniwersalnych TC AD i 
PSPICE przedstawiono w [3], [4], [6]. Opracowane tam modele komputerowe silnika 
bezkomutatorowego z magnesami trwałymi, zasilanego poprzez komutator elektroniczny, 
zawierającego zawory MOSFET, umożliwia badania symulacyjne napędu przy pracy ustalonej 
oraz w stanach przejściowych, spowodowanych zmianą obciążenia lub zmianą wartości 
napięcia źródła. Modele te nie zapewniają natomiast możliwości symulacji napędu, w którym 
sterowanie prędkości obrotowej silnika jest realizowane elektronicznie, poprzez 
dwubiegunową modulację szerokości impulsów napięcia obwodu głównego. Celem rozważań 
jest opracowanie modelu komputerowego silnika bezkomutatorowego z magnesami trwałymi 
zasilanego poprzez komutator elektroniczny zawierający zawory MOSFET o postaci, która 
umożliwiałaby również symulację pracy napędu sterowanego poprzez dwubiegunową 
modulację szerokości impulsów napięcia zasilającego obwód główny silnika.

2. MODEL KOMPUTEROWY SILNIKA

Model matematyczny silnika bazuje na modelu matematycznym silnika komutatorowego o 
trzech zębach twomika [2], [4], [5], [6].Ważniejsze założenia upraszczające przyjęte w 
rozważaniach:
• obwód magnetyczny nienasycony i jednoznaczny,
• symetria obwodów elektrycznych,
• indukcja magnetyczna w szczelinie pod magnesami ma wartość stałą, zaś w strefie 

pomiędzy magnesami jest równa zero,
• moment reluktancyjny równy zero,
• magnesy trwałe obejmują 0,7 obwodu wirnika.

Na rys. 2 pokazano schemat analizowanego silnika. Silnik ten jest opisany następującymi 
równaniami [4], [6]:

di.
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( 11)

Rys. 1. Schemat połączeń elektrycz-

Mk =ik%(&). (12)
Jeśli przez 9o oznaczyć kąt położenia wirnika w 

chwili załączania tranzystora pierwszego a przez 0  kąt 
wirnika odpowiadający czasowi załączania tranzystora, 
to funkcję przełączająca [5], [6] dla k-tego tranzystora 
spełnia warunek:

Ft (5) = l dla 9k - i9 0 c(0,© ) (13)
Większość elementów i podzespołów występujących 

w schemacie silnika przedstawionym na rys. 1 ma 
swoje odpowiedniki w bibliotece programu TCAD 6.2

nych 3-fazowego silnika z ko- jyj
mutatorem elektronicznym stosując edytor graficzny uzyskano [6] model silnika 

Fig. 1. Scheme of electrical connections wg programu XCAD 6 2 0 postaci pokazanej na ^ 2.
of a 3 - phase permanent magnet 
motor with an electronic 
commutator

Rys. 2. Model silnika z komutatorem elektronicznym wg programu TCAD 6.2 
Fig.2 . Model of a brushless dc. motor in TCAD 6.2
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3. MODEL UKŁADU Z REGULACJĄ NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO

Podstawową metodą regulacji wartości napięcia zasilającego silnik jest dwubiegunowa 
modulacja szerokości impulsu. Zasady modulacji napięcia zasilającego silnik z 
komutatorem elektronicznym są analogicznie jak w przypadku modulacji napięcia 
wyjściowego falownika, zasilającego silnik prądu przemiennego. Modulator powinien 
przy tym spełniać następujące wymagania:

• dla sygnału zadającego napięcie dodatnie czas załączania tranzystorów grupy dodatniej jest 
większy od czasu załączania tyrystorów grupy ujemnej,

• zespół zaworów załączających każdą z faz silnika może pracować czterokwadrantowo,
• biegunowość napięcia zasilającego silnik jest narzucona przez aktualny kąt obrotu silnika.

Rys. 3. Schemat blokowy modulatora wg programu TC AD oraz podstawowe przebiegi 
wyjściowe

Fig.3. Block diagram of the modulator in TCAD and transients in the modulator circuts

Rys. 4. Model komputerowy napędu z silnikiem bezkomutatorowym z magnesami trwałymi, 
sterowanym poprze^ dwubiegunową modulację szerokości impulsu 

Fig.4. A model of the brushless dc. motor with bipolar Pulse Widh Modulator
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Na rys. 3 wyjaśniono zasadę modulacji dwubiegunowej napięcia zasilającego silnik z 
komutatorem elektronicznym. Przedstawiono tam, dla jednej fazy silnika, schemat modelu 
układu modulacji wykonany za pomocą programu uniwersalnego TCAD 6.2 oraz przebiegi 
czasowe wybranych wielkości charakteryzujących pracę modulatora.W przyjętym 
rozwiązaniu układ modulatora składa się z generatora przebiegu trójkątnego oraz generatora 
sygnału skokowo zmiennego. Sygnały Sn oraz Uref z tych generatorów podane są na węzeł 
sumacyjny,a następnie rozdzielone na komparatory generujące impulsy na dodatnią i ujemną 
grupę zaworów.

Pełny model komputerowy układu napędowego z silnikiem bezkomutatorowym z 
magnesami trwałymi, zasilanym poprzez komutator elektroniczny zawierający zawory 
MOSFET i przy regulacji napięcia zasilającego (a przez to również prędkości obrotowej) za 
pomocą dwubiegunowej modulacji szerokości impulsu, przedstawiono na rys.4. W modelu 
tym na wejścia tranzystorów każdej fazy modelu silnika z rys.2 podłączono wyjścia z 
modulatora, przy czym modulatory dla poszczególnych faz są sterowane z tego samego 
zadajnika napięcia.

4. BADANIA SYMULACYJNE

Badania symulacyjne wykonano dla prototypowego silnika małej mocy typu PM40 z 
magnesami trwałymi i komutatorem elektronicznym oraz z czujnikami halotronowymi, 
informującymi o aktualnym położeniu wirnika. Ważniejsze dane znamionowe silnika [3], [6] 
są następujące:
• moc wejściowa znamionowa Pi„ = 300 W,
• prędkość obrotowa n„ = 3000 obr./min ,
• sprawność r|n = 85%,
• liczba par biegunów p=2 ,
• napięcie zasilające U„ = 24V,
• prąd znamionowy Id„ = 12,5 A,
• prąd znamionowy fazowy If„ = 10,2 A,
• rezystancja jednej fazy uzwojenia Rf = 0,14 Q,
• indukcyjność jednej fazy uzwojenia Lf =0,35 mH,
• moment bezwładności J = 7,7*10-4 kg-m2 .

Założono warunki pracy takie, jakie występują w układzie rzeczywistym, to znaczy, że:
• zasilanie silnika odbywa się z baterii akumulatorów poprzez przekształtnik tranzystorowy z 

zaworami MOSFET typu IRFZ44, pracujący w układzie mostkowym, zaś
• częstotliwość modulacji wynosi 4 kHz.
Krok całkowania przyjęto jako równy 5ps.

Analizowane wielkości wyrażono jako względne w procentach wielkości odniesienia, przy 
czym jako wielkości odniesienia przyjęto:
• dla napięć U„ =24 V,
• dla prądów Idn = 12,5 A,
• dla prędkości con = 314,16 s '1
• dla momentów Mn = 0,812 N-m.
Aby zwiększyć czytelność wykresów dla niektórych przebiegów wielkość prędkości kątowej 
powielono 5-krotnie.
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Na rys. 5-11 pokazano przykładowe przebiegi symulacji wybranych wielkości w stanach 
ustalonych i przejściowych, uzyskane przy dwubiegunowej modulacji napięcia zasilającego. 
Przedstawiono tam przebiegi napięcia zadanego unj  prądu zasilania prądu fazowego /'/, 
napięcia fazowego silnika ui, momentu elektromagnetycznego Me .momentu obciążenia Mm 
oraz prędkości kątowej co.

a)

%

b)

i $

ł / i .«  " S /M  S/M

c)
Rys.5. Przebiegi momentu elektromagnetycznego Me obciążenia Mm i prędkości kątowej co (a) 

oraz prądu /'/ i napięcia «/ pierwszej fazy silnika dla pracy ustalonej przy obciążeniu 
znamionowym (b,c,d)

Fig.5. Values of electromagnetic torque Me load torque Mm angular velocity co (a) phase 
current ij and voltage «/ (b,c,d) of the nominal loaded motor in a steady state
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a)

b)

Rys.6 Przebiegi momentu elektromagnetycznego Me .obciążenia Mm i prędkości kątowej co (a) 
oraz prądu ii i napięcia ui fazowego silnika dla pracy na biegu jałowym (b,c)

Fig.6. Values of electromagnetic torque Me load torque Mm .angular velocity co (a) phase 
current ii and voltage U| (b.c) of the no load running motor in a steady state

a)

Rys.7.Przebiegi momentu elektromagnetycznego Me ,i prędkości kątowej «.silnika dla pracy 
ustalonej przy znamionowym obciążeniu 

Fig.7.Values of electromagnetic torque Me and angular velocity <o of the nominal loaded 
motor in a transient state caused by application of the constant supply voltage

c)
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%

b)

Rys.8. Przebiegi momentu elektromagnetycznego Me prędkości kątowej co i napięcia zadane
go uref silnika przy rewersji na biegu jałowym 

Fig.8. Values of electromagnetic torque Me angular velocity co and reference voltage uref of the 
no load running motor in a transient state during reversion

b)
Rys.9 Przebiegi momentu elektromagnetycznego Me , prędkości kątowej co i napięcia 

zadanego urej  silnika przy hamowaniu dynamicznym na biegu jałowym

Fig ,9.Values of electromagnetic torque M e, angular velocity co and reference voltage uref of 
the no load running motor in transient state during dynamic braking
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%

a)

Rys. 10 Przebiegi momentu elektromagnetycznego Me , prędkości kątowej co. i napięcia 
zadanego ure/  silnika przy hamowaniu dynamicznym i znamionowo obciążonym 

Fig. 10. Values of electromagnetic torque Me angular velocity co and reference voltage uref of 
the nominal loaded motor in a transient state during dynamic braking

%

%

Rys.ll Przebiegi momentu elektromagnetycznego Me .obciążenia Mm i prędkości kątowej co.
(a) oraz prądu ii i napięcia u/ fazowego(b) pracującego na biegu jałowym obciążonego 
znamionowo

Fig. 11.Values of electromagnetic torque Mc load torque Mm angular velocity to (a) phase 
current ii and voltage ui (b) of the no load motor in transient state caused by application 
of the nominal load torque
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Wybrane wyniki symulacji porównano z wynikami pomiarów laboratoryjnych modelu
rzeczywistego. Stwierdzono podobieństwo przebiegów czasowych i zbliżone wartości
liczbowe wyników pomiarów.

5. ZAKOŃCZENIE. WNIOSKI

1. Otrzymany model komputerowy bezkomutatorowego napędu przekształtnikowego z 
silnikiem o magnesach trwałych zapewnia możność szybkiego określania charakterystyk 
statycznych i dynamicznych dotyczących podstawowych wielkości wyjściowych 
charakteryzujących pracę napędu z badanym bezkomutatorowym silnikiem o magnesach 
trwałych również w przypadku sterowania silnikiem poprzez modulację szerokości 
impulsów napięcia zasilającego silnik..

2. Model został przedstawiony w postaci schematu obwodowego (rys. 4) wykonanego w 
oparciu o elementy programu TCAD 6.2. W schemacie tym można wyróżnić model silnika
[6] przedstawiony na rys. 2 oraz model modulatora przedstawiony na ’ys. 3.

3. Przedstawiony model można adoptować dla innych uniwersalnych programów 
symulacyjnych posiadających edytor graficzny.

4. Ze względu na ograniczoną ilość elementów dopuszczaną w układach modelowanych przy 
pomocy programu TCAD 6.2 rozważa się możliwość zastąpienia programu TCAD 
programem symulacyjnym o większych możliwościach obliczeniowych.

5. Przewiduje się wykorzystanie opracowanego modelu w badaniach dotyczących aplikacji 
napędu z komutatorem elektronicznym do zasilania wózków inwalidzkich.
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Abstract

Most of universal simulation software used in area of power electronics has no brushless 
permanent magnet motor model included in standard libraries. In case of applying that 
software in simulation research of brushless motor it is necessary to design special brushless 
motor models for these simulation software. Manner of creation such a models for TCAD 
simulation software is presented in [3]and [4]. Designed computer model of permanent 
magnet brushless motor powered through electronic commutator with MOSFETs doesn’t 
provide possibility of simulation of drive, which rotational speed is controlled by electronic 
device through bipolar pulse width modulation of main circuit voltage. The purpose of work 
is developing of computer model of permanent magnet brushless motor powered through 
electronic commutator with MOSFETs, which would make possible simulation of drive 
controlled through bipolar pulse width modulation of voltage feeding main motor circuit. 
Such a model was created by linking of brushless permanent magnet motor model for TCAD
6.2 simulation software with bipolar pulse width modulation device model, also for TCAD
6.2 software, worked out in this paper. Model was developed to provide possibility of 
modulation of each phase voltage, corresponding to conditions imposed by voltage control 
device. Theoretical considerations was completed with simulation research, which confirmed 
correct model performance. Some of the traces of quantities acquired in process simulation 
were inserted in this paper . It is expected application of model in drive simulation research, 
including research of power wheelchair drive.
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PRZEKSZTAŁTNIK ENERGOELEKTRONICZNY DC/DC TYPU SC, 
MODEL KOMPUTEROWY PWL

Streszczenie. Praca przedstawia wyniki analizy modelu PWL (odcinkami liniowego) 
przekształtnika energoelektronicznego DC/DC typu SC. Jest to tranzystorowy powielacz na
pięcia dużej mocy o topologii Fibonacciiego (0.5kW). W pracy również zamieszczono wyniki 
badań przekształtnika laboratoryjnego. Zasadnicze wyniki pracy to: charakterystyki zewnętrz
ne, charakterystyki odkształcenia napięcia wyjściowego i sprawności oraz przebiegi czasowe 
prądów i napięć badanego przekształtnika. Charakterystyki te sporządzono na podstawie mo
delu PWL dla wybranych częstotliwości przełączania, 1kHz do 1MHz. Wraz ze wzrostem 
częstotliwości rosną: sztywność charakterystyk zewnętrznych i sprawność; odkształcenie na
pięcia wyjściowego maleje. Wyniki pomiarów różnią się od wyników teoretycznych. Powo
dem jest brak w modelu teoretycznym przekształtnika indukcyjności pasożytniczych.

SWITCHED CAPACITOR DC/DC CONVERTER 
PWL COMPUTER MODEL

Summary. The main aim o f this paper is to present the analysis results o f the PWL 
(piecewise linear) model o f DC-DC converter o f the SC type and to validate them by compari
son with the laboratory measurements. The converter having relatively high power (0.5kW) is 
the transistor voltage multiplier o f Fibonacci topology. The output voltage/current characteri
stics, characteristics o f output voltage distortion and efficiency are presented in the paper. 
These characteristics are parametrised by the switching frequency o f 1kHz to 1MHz. The hi
gher the frequency the higher the stiffness o f the output voltage/current characteristics and 
higher efficiency o f the converter but the smaller the distortion o f the output voltage. The me
asurement results are slightly different from the theoretical results. The differences are caused 
by the parasitic inductances existing in the laboratory converter and neglected in the theoreti
cal model.
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1. WSTĘP

Głównym zadaniem energoelektroniki jest poszukiwanie energooszczędnych źródeł napię

cia. Jedną z klas przekształtników, które mogą spełniać taki wymóg, są tranzystorowe powie

lacze napięcia. Powielacze tranzystorowe są przekształtnikami energoelektronicznymi, w któ
rych magazynami energii są  tylko i wyłącznie kondensatory. Artykuł jest poświęcony analizie 
właściwości tranzystorowych powielaczy napięcia o mocy kilkuset watów, która przekracza 

znacznie moc powielaczy spotykanych w praktyce.

1.1. Stan dotychczasowy
W wielu zastosowaniach wymagane jest powielanie napięcia. Przykładem są układy, w 

których źródłem zasilania jest bateria lub akumulator niskonapięciowy, gdzie nie istnieje po

trzeba stosowania transformatora (przyrządy pomiarowe, urządzenia elektryczne aeronautyki). 

Wymogi, jakie stawia się tym urządzeniom, to: odpowiednio wysoka sprawność, małe gaba

ryty i mała masa. Wymogom tym odpowiadają w wielu przypadkach powielacze tranzystoro

we. Są one naturalnym rozwinięciem powielaczy diodowych [5]. Powielacze tranzystorowe 

zaliczane są do klasy przekształtników zwanych przekształtnikami z przełączalnymi konden

satorami (switched-capacitor (SC)). Przykładem przekształtnika o współczynniku powielania 

M =VyVg= 5 jest struktura z rys. 1. Sterowanie zaworów odbywa się tak, jak pokazuje to rys.

2. Jest to jedna z możliwych topologii/struktur powielaczy. Nazywana jest topologią Fibonac- 
ciego [1]. Wielkością charakteryzującą te przekształtniki jest współczynnik powielania 

M = V /V g.

v . -
*(l)

 - załączony
wyłączony

załączony

wyłączony

Rys. 1 .Powielacz napięcia stałego z czterema kon Rys. 2.Schemat sterowania zaworów

-densatorami o współczynniku powielania Fig. 2.Switching gate signals for two

M= V,/Vg=5 i topologii Fibonacci’ego phases *(1) and *(2)

Fig. 1 .SC converter with 5 capacitors and the step 

-up conversion ratio M,=Vo/Vg=5

Stan dotychczasowy w  zakresie tematu przedstawiono w pracach [1], [4], Literatura tam 

podana obejmuje wyniki prac teoretycznych i laboratoryjnych. Praca [4] jest poświęcona syn

tezie powielaczy napięcia. Prace [2], [3] są ukierunkowane na powielacze o wyższej mocy. 

Podano w  nich teoretycznie i symulacyjnie wyniki badań powielacza napięcia pracującego w 

układzie otwartym oraz ze stabilizacją napięcia wyjściowego o mocy przewyższającej moce
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znanych z literatury rozwiązań. Niniejsza praca jest kontynuacją pracy [3]. Rozszerzeniem są 

tu wyniki pomiarów przekształtnika laboratoryjnego.

1.2. Motywacja
Powodem podjęcia badań nad tranzystorowymi powielaczami napięcia stałego była potrze

ba realizacji powielacza o znacznie większej mocy od mocy powielaczy dotychczas opisywa

nych. Praca niniejsza ma na celu przedstawienie właściwości przekształtnika poprzez jego 

zasadę działania i charakterystyki główne, które stanowią podstawę do jego oceny. Praca jest 

jednocześnie punktem wyjścia do badań laboratoryjnych.

1.3. Założenia
Tematem analizy są powielacze tranzystorowe napięcia stałego (SC), zbudowane na pod

stawie struktury Fibonacciego. Wszystkie obliczenia i badania wykonywane są przy stałym 

współczynniku wypełnienia D=0. J. Przykładowym modelem, na którym przeprowadzono ba

dania, jest model powielacza napięcia stałego DC-DC o współczynniku powielania M=2.

1.4. Model
Przy modelowaniu zaworów przyjęto następujące założenia:

- tranzystor MOSFET zamodelowano j ako przełączaną natychmiastowo rezystancj ę 

Rok/R off ; nazwany zaworem prostym,
- diodę opisano za pomocą modelu odcinkowo liniowego.

1.5. Metodyka
Badania zostały przeprowadzone w następujący sposób:

- za pomocą programu TCAD 4.2 przeprowadzono symulację dla stanów przejściowych i 

ustalonych, przy zmianach prądu obciążenia, częstotliwości pracy oraz pojemności,

- wykorzystując model analityczny zbudowany za pomocą programu Mathematica wykona

no obliczenia dla stanu ustalonego przy takich warunkach jak  w punkcie 1.3,

- wykonano i przebadano model laboratoryjny i przeprowadzono jego badanie.

1.6. Wyniki

Wyniki obliczeń przedstawiono w postaci następujących charakterystyk:

- charakterystyki zewnętrzne,

- charakterystyki odkształcenia napięcia wyjściowego (jest to wartość międzyszczytowa 

składowej zmiennej napięcia wyjściowego),

sprawności, wyrażone jako funkcje: prądu obciążenia, częstotliwości pracy l/T i, pojemnoś

ci kondensatorów.

- przebiegów czasowych badanego układu laboratoryjnego.
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1.7. S tru k tu ra  pracy

W pracy przyjęto następującą strukturę:

- praca dzieli się na dwie części; pierwsza z nich to model powielacza S.C , w którym zasto

sowano zawory proste i diody,

- druga cześć to model symulacyjny dla programu TCAD i eksperyment laboratoryjny,

- cała praca jest podsumowana wynikami i ich omówieniem,

- na podstawie wyników zostały opracowane wnioski końcowe.

2. ZAŁOŻENIA

Założenia ogólne:

- Przedmiotem analizy są powielacze tranzystorowe napięcia stałego zbudowane na podsta

wie struktury Fibonacciego.

- Przykładowym modelem, na którym przeprowadzono badania, jest model powielacza na

pięcia stałego DC-DC o współczynniku powielania M=2.

- Badania symulacyjne prowadzono za pomocą program TCAD 4.2 , a badania analityczne 

przy zastosowaniu programu Mathematica.

Założenia szczegó łow e:

- Jako model tranzystora MOSFET przyjęto rezystancję R oi/R off, która jest przełączana na

tychmiastowo. Model nazwano zaworem prostym (Rdon= 0 .3 Q  RoFF=l0kf2).

- Przyjęto następujące wartości odniesienia: Iodn=10A,Pod„=1000W (odpowiada to 

Iodn̂ O- 03 EJRon)•

- Diodę opisano za pomocą modelu dwuodcinkowo liniowego ( U t h = 0 . 6V, RF=0. 175£2).

- Analiza wykonywana jest przy stałym współczynniku wypełnienia D=0.5.
- Napięcie zasilania, DC (100V=const).

- Moc wyjściowa P0=V010 (»500W).

- Częstotliwość jest traktowana jako parametr (do 1000kHz).

- Pojemności kondensatorów są traktowane jako parametry.

3. MODEL PWL

3.1. Schematy zastępcze

Model analityczny PWL powielacza napięcia z zaworami prostymi i diodami powstał na 

podstawie układu z rys. 3. Sterowanie zaworów odbywa się tak jak pokazano na rys. 2.
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D , D , D,

Rys. 3. Schemat powielacza napięcia, M=2 Rys. 4. Pierwszy schemat zastępczy powie- 

Fig. 3. DC-DC multiplier, M -2  lacza z rys. 3 w pierwszym takcie

pracy, t l i  (dioda D 2 nie przewodzi) 

Fig. 4. Equivalent circuit t l i , Z* and diodes 

Di are on

Model ten opisuje stan ustalony za pomocą trzech schematów zastępczych, przy czym w tak

cie pierwszym wystąpić mogą dwa schematy.
Schemat zastępczy w pierwszym takcie pracy t l i  dla włączonego zaworu Z 4 pokazano na 

rys. 4. W takcie pierwszym załączony jest zawór Z 4 i przewodzi dioda Dj, następuje ładowa
nie kondensatora C2  ze źródła Vg. W obwodzie tym zawarte są rezystancje zaworu Z 4 i diody 
Di, poprzez które ładuje się kondensator C2 . W tym czasie następuje rozładowanie konden

satora C3  połączonego z rezystancją obciążenia R.

D, Di

+-M- +
+ c ? S u2 “ )„n
_ Z3 T

U

O
v c-= r

Rys. 6.Schemat zastępczy powielacza w 

drugim takcie pracy, t2, powiela - 

cza z rys. 3 

Fig. 6.Equivalent circuit t2_ Z 3  and diodes 

D2 are on

Rys. 5.Drugi schemat zastępczy powiela 

-cza z rys. 3 w  pierwszym takcie 

pracy, tl2 , przy przewodzącej dio 

-dzie Di i D2  

Fig. 5.Equivalent circuit t l2 t Z 4 and dio 

-des Di' D2 are on
Jeżeli prąd odbiornika jest odpowiednio duży, to w takcie tym nastąpi rozładowanie 

kondensatora Ç? zanim skończy się wysterowanie zaworu Z 4  i zacznie przewodzić dioda Dj. 

Spowoduje to powstanie nowego schematu zastępczego t l2  podczas pierwszego taktu pra

cy. Schemat ten przedstawiono na rys. 5. W schemacie przewodzi zawór Z 4  oraz diody D / i 

Ü2 - Kondensator C2  jest ładowany, poprzez rezystancję diody D t, ze źródła napięcia stałego 

Vg, natomiast kondensator C 3  jest przyłączony do źródła napięcia Vg poprzez rezystancje 

diod Di i D2. Napięcie przyłożone do kondensatora Cj spowoduje przepływ prądu w  od

biorniku R.
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Po wyłączeniu zaworu Z 4 i załączeniu zaworu Zj następuje takt drugi t2 , powstaje schemat jak 

na rys. 6. W takcie tym naładowany kondensator C2  jest szeregowo połączony ze źródłem 

napięcia stałego Vg. Następuje ładowanie kondensatora Cj,. W obwodzie tym występuje rezy
stancja zaworu Z? i diody D2  oraz rezystancja R .obciążająca powielacz napięcia.

4. WYNIKI

Zasadnicze wyniki, to wyniki teoretyczne i symulacyjne. Dla celów weryfikacji zamiesz

czono wyniki badań eksperymentalnych.

4.1. Charakterystyki główne

Charakterystyki główne to charakterystyki zewnętrzne F</£ = /(/<//«*,) - rys. 7, charaktery

styki odkształcenia napięcia wyjściowego Vpp/E  = jiUlodn) - rys. 8 oraz charakterystyki 

sprawności tj = /  {IJlodn) - rys. 9. Charakterystyki zostały sporządzone na podstawie modelu 

PWL za pomocą programu Mathematica. Na właściwości przekształtnika wyraźny wpływ ma 

częstotliwość pracy. Zwiększenie częstotliwości powoduje usztywnienie charakterystyk, 
zmniejszenie odkształcenia napięcia wyjściowego oraz zwiększenie się sprawności prze
kształtnika.

Na charakterystykach zaznaczono „granicę pracy”, która rozdziela obszar odpowiadający pra
cy dwuschematowej t l i ,  t 2  od obszaru odpowiadającego pracy trójschematowej t l i ,  t ! 2 ,  t2.

Chodu
Rys. 7. Charakterystyka zewnętrzna Rys. 8. Charakterystyka powielacza

powielacza napięcia, VJE =f{I</Iodn) Vpp/E  =J[I</Iodn)

Fig. 7. Output characteristic V^E = f  (ljlod^) Fig. 8. Characteristic o f output

voltage deformation 

Vp/ E  =AUIodn)

granica pracy

1,2,3,5 Ufa
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Rys. 9. Sprawność powielacza napięcia T] = f  (IJlodn)

Fig. 9. Efficiency characteristic i] = f(,I</ I 0dn)

4.2. Wyniki symulacji TCAD
Symulację przeprowadzono przy takich samych założeniach, jakie przyjęto w modelu PWL. 

Przebiegi czasowe z symulacji (TCAD) przedstawiają prądy i napięcia badanego powielacza. 

Z analizowanych przebiegów wynika, że obwód przekształtnika nie zawiera indukcyjności, a 

jedynie pojemności i rezystancję.
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Rys. 13. Prąd zaworów i kondensatorów 

Fig. 13. Switch and capacitors currents

Rys. 12. Prąd wejściowy i wyjściowy 

Fig. 12. Input and output currents
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4.3. Wyniki badań laboratoryjnych
Przedmiotem badań jest powielacz DC-DC o M=2 o danych przedstawionych w tabeli 1. 

Wybrane oscylogramy napięć i prądów zamieszczono na rys. 14 do 17. Odpowiadają one 

przebiegom uzyskanym symulacyjnie, przedstawionym na rys. 10 do 13.

Parametry eksperymentu laboratoryjnego Tabela 1

Moc powielacza P0 0-500W MOSFET IRFP 460

wyjście DC V0 56.04V Ydss 500V

wejście DC Vg 31.17V Pds(on) 0 .30

Prąd wyjścia I0 2.8A Id 20A

Prąd wejścia Ig 5.6A DIODY HF A 25 PB 60

Moc wyjściowa P0 156.91W Vrwm 600V

Moc wejściowa Pg 174.55W Częstotliwość 100kHz

Wybrane oscylogramy napięcia i prądu są przedstawione na rys. 14-17.

0.41 t|m s| 0.42 0.43

Rys. 14. Napięcie wejściowe i wyjściowe 

Fig. 14. Input and output voltages
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Rys. 15. Napięcie na zaworach 

Fig. 15. Switch voltages
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Rys. 16. Prąd wejściowy i wyjściowy Rys. 17. Prąd zaworów i kondensatorów

Fig. 16. Input and output currents Fig. 17. Switch and capacitors currents

Właściwości przekształtnika eksperymentalnego wyrażone za pomocą charakterystyk 

głównych są zbliżone do właściwości charakterystyk modelu PWL. Na właściwości prze

kształtnika wyraźny wpływ ma częstotliwość pracy. Zwiększenie częstotliwości powoduje 

usztywnienie charakterystyk we wszystkich analizowanych przypadkach. Zwiększenie często

tliwości powoduje w przekształtniku zmniejszenie odkształcenia napięcia wyjściowego oraz 
zwiększenie się sprawności. Sprawność powielacza wraz ze wzrostem prądu obciążenia ma

leje. Z analizy powielaczy napięcia wynika, że optymalne jest stosowanie kondensatorów o 

zbliżonych wartościach pojemności.

5. WNIOSKI I UWAGI

A. Z pracy wynikają następujące wnioski i uwagi teoretyczne:

1. Istnieje możliwość skonstruowania przekształtnika SC o mocy większej niż kilka watów 

(w pracy analizowano przekształtnik o mocy 500W, przy tranzystorach polowych takich 
jak użyto w pracy).

2. Sprawność przekształtnika rośnie wraz z częstotliwością, np. przy prądzie obciążenia 
5A wynosi około 72% przy częstotliwości 10 kHz i 90% przy częstotliwości 100kHz.

3. Sprawność powielacza maleje wraz ze wzrostem prądu obciążenia.

4. Pojemności kondensatorów wpływają na sztywność charakterystyki zewnętrznej i od

kształcenia napięcia wyjściowego. Kompromisem są równe wartości obydwu pojemności.

5. Nie jest wskazane wykorzystywanie przekształtnika tranzystorowo - diodowego do dru

giego rodzaju pracy, tj. przy trzech schematach zastępczych.

B. Pomiary laboratoryjne wykazały względnie duże odstępstwa w stosunku do wyników uzy

skanych teoretycznie, co można podsumować następująco.

1. Sprawność badanego powielacza laboratoryjnego jest niższa od sprawności powielacza - 
modelu teoretycznego dla następujących wartości napięć i prądów zasilających.
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Przy Vg=32.17V,V0=56V I0=2.8A (156.91W) sprawność pomierzona wynosi 90%, a obli
czona teoretycznie 96%.
1. Odstępstwa są wynikiem istnienia w powielaczu laboratoryjnym indukcyjności pasożyt

niczych.
2. Charakterystyka zewnętrzna badanego powielacza jest sztywniejsza wraz ze wzrostem 

częstotliwości, maleje również odkształcenie napięcia wyjściowego.

C. Model przekształtnika zweryfikowany pomiarowo może być stosowany, należy jednak 

uwzględnić indukcyjności pasożytnicze oraz straty przełączania zaworów. Tak poprawiony 

model w pełni odda rzeczywisty układ.
D. W kontynuacji pracy należy przeprowadzić badania modelu teoretycznego przekształtnika 

zawierającego indukcyjności.
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Abstract

A PWL (piecewise linear) model o f the switched-capacitor DC-DC converter is the subject 

of the papers [1] and [2]. It is the converter o f considerable high power (=500W). It has Fibo

nacci topology [4], The model o f the converter is based on the perfect switches and the perfect 

diodes. The analysis is carried out by means of piecewise linear method for which computa

tions were done by Mathematica package. The simulator TCAD 4.2 was used for the prelimi
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nary simulations o f the converter. The conversion ratio M =2  was assumed for the calcula

tions. The main characteristics o f the converter are the most important result o f the presented 

research. They are: the output characteristic VJE =ftI,/Iodn) Fig. 7, the characteristic o f output 

voltage deformation, Vpp/E=f(Ic/ I 0d„) Fig. 8 and the efficiency 7=//<//a*i) Fig. 9.

As the operation frequency rises the output characteristics o f the converter become more stiff, 

its deformation of the output voltage decreases and the efficiency rises. Besides, the influence 

of the capacitance on the converter features was analysed. It resulted in the statement that the 

best solution is for the case o f equal capacitances. The efficiency o f the converter decreases 

when the load current rises. As the switching was assumed to be instantaneous, the obtained 

results do not include switching losses. The measurement results are slightly diffrent from 
those obtained by means o f  PWL model. The measured output characterristics are not as stiff 

as theoretical ones the output voltage deformation decreases and the efficiency rises when the 

operation frequency rises.



ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 
Seria: ELEKTRYKA z. 160

1998 
Nr kol. 13 73

Bogusław GRZESIK 
Tomasz STENZEL

MODEL PRZEKSZTAŁTNIKA ELEKTRONOWEGO PRACUJĄCEGO W UKŁA
DZIE GENERATORA MEISSNERA - REALIZACJA TCAD™

Streszczenie. Przedmiotem pracy jest przekształtnik elektronowy, zwany generatorem re
zonansowym klasy C [2], [3], [5], [7], [8]. Jest on najczęściej opisywany za pomocą zależno
ści uproszczonych (4.35) [3], które są podstawą do analizy i syntezy jego parametrów. Zależ
ności te nie umożliwiają analizy przebiegów chwilowych i stanów nieustalonych, które mogą 
być wykonywane tylko za pomocą symulacji komputerowej, wymagającej odpowiedniego 
modelu.

Zasadniczym elementem modelu analizowanego przekształtnika jest model lampy elektro
nowej, którego struktura jest podobna do modelu tranzystora MOSFET. Zaproponowano mo
del typu PWL, opisując go odpowiednimi zależnościami oraz za pomocą języka TCAD™. 
Model komputerowy TCAD™ zbudowano wykorzystując jego standardowe elementy, ponie
waż symulator ten nie zawiera w swojej bibliotece lampy elektronowej. Podano algorytm 
identyfikacji jego parametrów.

Model lampy wykorzystano w modelu przekształtnika elektronowego pracującego w 
układzie generatora Meissnera. Model przekształtnika został poddany testowi symulacyjnemu. 
Wybrane wyniki zamieszczono jako ilustrację jego funkcjonowania.

TCAD™ MODEL OF MEISSNER CONVERTER BASED ON ELECTRONIC 
TUBE

Summary. The electronic tube converter, which is called class C resonant generator [2], 
[3], [5], [7], [8] is presented in this paper. The resonant generator has usually been described 
by the simplified formulae which are the basis for its analysis and the synthesis.

These formulae cannot be use for analysis o f voltage/current waveforms and for transient 
analysis. Such an analysis could be realised by computer simulation with the help o f the 
proper model o f a tube.

The main part o f a converter model is the electronic tube model. The structure o f elec
tronic tube model is similar to the model of MOSFET. The model is o f PWL type.lt is de
scribed by means o f analytic formulae and also expressed in the language o f the TCAD™ 
simulator. As this simulator does not have o f library model o f the electronic tube the relevant
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model has been constructed using TCAD standard elements. The identification algorithm of 
its parameters is delivered.

The proposed model o f the electronic tube has been used in the model o f the electronic 
converter operating as a Maissner generator. The model o f the converter has been tested by 
computer simulation. The selected results o f the simulation are presented as an example of the 
model operation.

1. WPROWADZENIE

Współczesna technologia musi cechować się energooszczędnością i spełniać wymagania 
ekologii.

Jedną z takich technologii jest nagrzewanie pojemnościowe, w którym jako źródło napięcia 
wysokiej częstotliwości może być użyty przekształtnik elektronowy, pracujący w układzie 
generatora Meissnera.

Analiza i projektowanie tego typu urządzeń muszą być wspomagane komputerowo. Po
trzeba ta była przyczyną podjęcia przez autora badań w zakresie modelowania i symulacji 
przekształtników elektronowych przeznaczonych do nagrzewania pojemnościowego.

Praca niniejsza poświęcona jest modelowi przekształtnika elektronowego (lampowego), 
pracującemu w układzie generatora Meissnera, opracowanemu w języku symulatora TCAD™ 
[1]. Jest to generator klasy C. Zasadniczym elementem modelu przekształtnika jest model 
lampy, który jest modelem odcinkami liniowym ( PWL).

1.1. Motywacja

Pomimo znacznego rozwoju energoelektroniki półprzewodnikowej przekształtniki energo- 
elektroniczne przełączane mogą pracować przy częstotliwościach nie przekraczających zwy
kle kilkunastu MHz.

Przekształcanie przy wyższych częstotliwościach realizowane jest za pomocą lamp elek
tronowych i to stanowiło motywację do podjęcia pracy nad ich odpowiednimi modelami 
komputerowymi.

Modele te mogą być wykorzystywane do analizy przekształtników elektronowych jak i do 
ich porównania z przekształtnikami energoelektronicznymi (np. z tranzystorowymi falowni
kami klasy E).

1.2. Cel

Celem pracy jest zaprezentowanie opracowanego modelu przekształtnika elektronowego, 
pracującego w układzie generatora Meissnera i zapisanego za pomocą języka symulatora 
TCAD™.
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1.3. Założenia

W pracy przyjęto następujące założenia:
1. Model lampy i model przekształtnika są modelami odcinkami liniowymi/dwuliniowymi.
2. Poza lampą wszystkie elementy przekształtnika są liniowe.

Właściwości modelu przedstawia się na przykładzie przekształtnika elektronowego pracu
jącego w układzie generatora Meissnera, bazującego na lampie elektronowej T-04/21 [4] i 
przeznaczonego do nagrzewania pojemnościowego przy częstotliwości 29.4 MHz.

2. OPIS PRZEKSZTAŁTNIKA

Schemat przekształtnika przedstawiono na rys.l. Jest to generator Meissnera (ze sprzęże
niem transformatorowym) [2], [3].

Przekształtnik złożony jest z lampy V i kondensatora blokującego C*. Odbiornikiem jest 
obwód CjR. Przekształtnik zasilany jest ze źródła E  poprzez filtr CdLj. Sterowanie realizowa
ne jest w obwodzie L2CSRS.

Drgania generowane są w  obwodzie L/C/R  poprzez doładowywanie go odpowiednim 
prądem ia .kształtowanym przez lampę V. Prąd ten dostarczany jest do obwodu rezonansowe
go przez kondensator blokujący C*. Przekształtnik zasilany jest prądowo, przy czym prąd 
dławika Za jest dobrze wygładzony.

Generator może pracować właściwie, jeżeli spełnione są trzy warunki: 1) warunek am
plitudy, 2) warunek fazy oraz 3) warunek kąta przewodzenia.
Warunek pierwszy wynika z tego, że przy właściwiej fazie napięcia siatkowego względem 
napięcia anodowego ua niezbędna jest odpowiednia amplituda napięcia siatkowego us, które 
oprócz składowej zmiennej zawiera składową stałą. Uzyskuje się to przez odpowiedni dobór 
wartości indukcyjności wzajemnej M pomiędzy cewką Li obwodu głównego, a cewką L2 ob
wodu siatkowego lampy i odpowiedni dobór opornika Rs, przy czym w rozwiązaniach tech
nicznych istnieje możliwość płynnej zmiany współczynnika M.

Warunek fazy, przy właściwej wartości amplitudy napięcia siatkowego, wynika z ko
nieczności zapewnienia odpowiedniego przesunięcia fazowego napięcia siatki us względem 
napięcia anody ua,.

Przesunięcie to («ntt) zapewnione jest przez właściwe połączenie cewki L2 z obwodem 
siatkowym - rys. 1.

Warunek trzeci, kąta przewodzenia, narzuca wymóg, aby kąt ten zawarty był w grani
cach (60-75°) [3] w przypadku generatorów pracujących w  głębokiej klasie C.
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Rys. 1. Układ generatora Meisssnera o sprzężeniu zwrotnym transformatorowym 
Fig. l.T h e  Meisssner’s generator with a transformer’s feedback

3. MODEL PRZEKSZTAŁTNIKA

Zaproponowany statyczny model odwzorowuje ilościowo wszystkie istotne właściwości 
przekształtnika (generatora rezonansowego klasy C), takie jak: wysoka sprawność, praca przy 
różnej głębokości wysterowania, wpływ parametrów na przebiegi napięć i prądów (i ich od
kształcenie). Najistotniejszym jego elementem jest model lampy-triody.

3.1. Model lampy

Chociaż istnieje możliwość wykorzystania modelu wielomianowego triody [5], zależność 
(1-55), to w niniejszej pracy proponuje się model odcinkowo liniowy (PWL), który jest wy
godniejszy ze względu na przejrzystość i możliwość rozdzielenia procesu przekształcania na 
ciąg procesów opisanych równaniami liniowymi.

Model jest modelem statycznym, opisywanym zależnościami (1) i (2). Zależność (1) 
opisuje model w obszarze aktywnym dla ua > Uag \US :

1
1 + K  2I K 22us R PDS RpDS + ^6

ua + K 2 u s  + K  2IK  22us ua

Zależność (2) opisuje model w obszarze nasycenia dla ua < Uag \US :

l a = R PD 8

(1)

(2)

Napięcie Uag określone jest zależnością (3):
Uag <= (1); (2) | Us = const. (3)

Model ten może być wyrażony za pomocą języka TC AD i przedstawiony w postaci sche
matu - rys.4.Dioda D4 w modelu TCAD jest diodą idealną, natomiast D8 i D16 są diodami 
doskonałymi. Model lampy ma dwa sterowane źródła prądu, J5, J7. Źródło J5 sterowane jest
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za pomocą napięcia U, ze współczynnikiem K/. Źródło J7 jest sterowane iloczynem napięć 
Kj ,U m i K22 U , .

Przejście od równania (1) do (2) oznacza przełączanie diody D4. W stanie nasycenia lampy 
dioda przewodzi.

Parametry ustala się na podstawie katalogowej statycznej charakterystyki anodowej lampy. 
Odpowiedni algorytm zaprezentowano na przykładzie triody T-04/21.

W pierwszym kroku określa się na podstawie katalogowej statycznej charakterystyki ano
dowej triody, takiej jak na rys.2, przybliżoną charakterystykę anodową PWL - rys.3.Rezy
stancja przewodzenia Rpds diody D8 odpowiada nachyleniu charakterystyki na odcinku OA - 
rys. 3.Suma rezystancji przewodzenia Rpos diody D8 i rezystora R6 odwzorowuje nachylenie 

charakterystyki anodowej przy napięciu siatki Us = 0V.
Współczynniki K i , K 21 i K 22 określa się na podstawie układu trzech równań, podstawiając 

do równania (1) wartości napięcia Ua i prądu Ia oraz napięcia siatki Us dla punktów A, B i C, 
zaznaczonych na statycznej charakterystyce anodowej - rys.3.

Rys. 2. Statyczna charakterystyka anodowa triody T-04/21 
Fig. 2. Anode characteristic o f triode T-04/21

Rys. 3. Statyczna charakterystyka anodowa modelu PWL TCAD triody T-04/21 
Fig. 3. Anode characteristic o f PWL TCAD model triode T-04/21
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3.2. Model przekształtnika TC AD

Model TCAD przekształtnika (generatora mocy W.CZ, nazywany generatorem Meissnera) 
pokazano na rys.4.

Przekształtnik jest obciążony odbiornikiem reprezentowanym przez równoległy układ 
elementów C l i  R12. Indukcyjności L10 i LI 3 wraz ze sprzężeniem indukcyjnym M realizują 
ujemne sprzężenie zwrotne, zapewniające warunek amplitudy drgań generatora. Indukcyjność 
L10 uzwojenia pierwotnego transformatora stanowi integralną część obwodu rezonansowego, 
w który wchodzi pojemność C l i .

Obwód składający się z elementów R15;C14 zapewnia odpowiednią ujemną składową 
napięcia siatki.

Rys.4. Schemat modelu TCAD przekształtnika elektronowego 
Fig. 4. TCAD converter model o f the electronic converter

Model TCAD przekształtnika elektronowego, zawierający informacje o topologii z 
rys. 4 i parametrach elementów oraz sterowaniu, może być przedstawiony w postaci listingu:

Tablica 1

1/17/8/ /L/10/0/4/296.5E-9/0/ {LI}
/E/l/0/1/1 E-3/4E3/ /L/l 3/5/0/9E-9/0/ {L2}
/J(STER)/5/2/3/9E5/0/0.01 / {STER US} /M/10/13/3E-8/
/J(STER)/7/2/3/9E5/2/1 / {STER LOCZYN} /C/2/0/1/1E-7/0/
/D/4/3/2/9E5/0.000001/0/ /C/9/2/4/25.06E-12/0/
/D/8/3 /0/9E5/4 5/0/ /C /l 1/0/4/98.01E-12/0/
/D/l 6/6/7/6.99E3/0.000001/0/ /C /l 4/5/6/1000E-12/0/
/R/6/2/3/5E3/ $
/R /12/0/4/5500/ /CZUJNIK/0/U/6/0/1/-600/600/0/ {US}
/R /l 5/5/6/4.3E3/ /CZUJNIK/1 /U/2/3/1 /-4500/4500/0/ {U l}
/R/l 7/0/7/0.7E3/ /ILOCZYN/2/2/0.21E-3/0/0/0.015/0/1/-
/L/3/1 /2/200E-6/0/ {DL} 1000/1000/0/
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4. WYNIKI SYMULACJI

Zaproponowany model przetestowano symulacyjnie. Reprezentatywny wynik symulacji 
przedstawiono na rys. 5.

Rys.5. Przebiegi napięć i prądów modelu przekształtnika elektronowego 
Fig. 5. Voltage/current waveforms o f the electronic converter

W tablicy 2 zestawiono parametry charakterystyczne modelu TCAD generatora kl. C 
(f=29.4 MHz) dla lampy typu T-04/21

Tablica 2
Napięcie anody Uao 4 kV
Amplituda napięcia anody Ua, 3.8 kV
Amplituda napięcia siatki u „ 470 V
Prąd anody la 1A
Prąd siatki Is 78 mA
Opornik siatkowy R s 4.3 kQ
Moc doprowadzona P o 4253 W
Moc rozproszenia anody P astr 615 W
Moc rozproszenia siatki Psstr 94 W
Moc wyjściowa Pwv 3628 W
Sprawność na 85%
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5. WNIOSKI

1. Opracowany model lampy elektronowej, będący zasadniczym elementem modelu prze
kształtnika, odwzorowuje w sposób odcinkowo liniowy statyczną charakterystykę rzeczy
wistej triody.

2. Przedstawiony model generatora rezonansowego klasy C reprezentuje poprawnie jego 
wszystkie istotne parametry i właściwości, niezależnie od głębokości wysterowania lampy, 
zarówno dla klasy C jak również dla klasy A i B.

3. Model umożliwia wszechstronną analizę porównawczą przekształtników elektronowych 
(np.: klasy A, B, C) oraz ich porównanie z przekształtnikiem klasy E ze względu na spraw
ność, maksymalną częstotliwość i moc zainstalowaną.

4. Analiza wyników symulacji wskazuje konieczność uwzględnienia w modelu lampy nieli
niowości obwodu siatka-katoda.

5. W zaproponowanym modelu sterowanie jest klasyczne, tj. realizowane za pomocą sprzę
żenia transformatorowego. Symulator TCAD umożliwia zbudowanie modelu przekształt
nika, w którym możliwe jest niezależne sterowanie fazą i amplitudą napięcia siatkowego us 
przy innym jego kształcie (np. prostokątnym).
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Abstract

The contemporary technology should be environmental and energy efficient. The dielec
tric heating helps to realise such technologies for which the efficient analysis and designing, 
supported by relevant computing environment, is needed. Therefore the problem o f computer 
modelling of the converter devoted to dielectric heating (resonant generator class C based on 
electronic tube) was undertaken by the author o f this paper.

The modem semiconductor converters work with frequency over a dozen or so MHz, but 
the highest frequencies are reserved for electronic tube converters. This is the motivation for 
creating the computer model o f the electronic tube converters.

The purpose o f the article is to present the new model o f the electronic tube converters 
Fig.l (the Meissner generator).

The main part o f the converter model is the electronic tube model. The structure of the 
electronic tube model is similar to the model of MOSFET. The model is of PWL (piecewise 
linear) type. It is described by means of analytic formulae (1), (2), (3) and also expressed in 
the language o f  the TCAD™ simulator, Fig.4 and table 1. As this simulator does not have a 
library model o f the electronic tube the relevant model has been constructed using TCAD 
standard elements. The identification algorithm o f its parameters is delivered .

The following assumptions have been taken in the work:
1. The electronic tube model and converter model are the PWL models.
2. All the elements except the electronic tube are linear.

The Meisssner generator with a transformer’s feedback is shown in Fig. 1.
The model o f an electronic tube is described by analytic PWL formulae (1), (2), (3) and by 

means of TCAD language - Fig. 4.
The equation (1) holds for active regain and equation (2) for saturation o f the tube. The 

change between these two reasons is governed by the condition (3), which is realised by the 
diode D4 Fig. 4. When the diode is on the tube operates in saturation region.

The TCAD model o f the tube contains one ideal diode D4 and two perfect diodes D8 and 
D16. Two current sources, J5 and J7, are voltage controlled. The first one, J5 is controlled by 
grid voltage while the second, J7 by the product o f the grid and anode voltages.

The conducting resistance Rpds o f the diode D8 represents the slope of 0-A anode charac
teristic segment. The sum o f the conducting resistance Rpds o f the diode D8 and the resistance 
R6 corresponds with the slope o f anode characteristic for Us = 0.

The coefficients Ki , K n  and K22  are derived using the system of three equations obtained 
from (1) and the anode characteristic presented in Fig. 3 substituting data for points A, B and 
C form Fig. 3.

The model of the converter has been built for the electronic tube T04/21 [4]. It has been 
thoroughly examined by simulation. The selected results have been presented in Fig. 5. The 
simulation has proved that the proposed model has all the main features o f the converter and 
can be used for analysis and design of such converters.

To get the more precise model o f  the converter it is necessary to include the following 
problems concerning the electronic tube in further research:

- non-linearity o f the grid cathode circuit and
- its parasitic capacitance and inductance.



ZESZYTY NAUKOWE POLITCHNIKI ŚLĄSKIEJ 
Seria: ELEKTRYKA z. 160

1998 
Nr kol. 1373

Kazimierz GIERLOTKA 
Piotr ZALEŚNY

WYZNACZANIE PARAMETRÓW UKŁADU REGULACJI POŁOŻE
NIA NAPĘDU Z WIĘZAMI ELASTYCZNYMI

Streszczenie. W artykule przedstawiono układ sterowania napędu z połączeniem sprężystym z 
nadrzędną pętlą regulacji położenia oraz dwoma dodatkowymi sprzężeniami zwrotnymi w obwo
dzie regulacji prędkości. Umożliwia to uzyskanie przebiegu drogi (pozycjonowanie) bez przere- 
gulowań oraz dowolnej wartości współczynnika tłumienia drgań i krótkiego czasu regulacji. Poda
no metodę obliczeń oraz zależności na dobór parametrów układu regulacji. Dokonano porównania 
proponowanego układu w wersjach z różnymi regulatorami i z różną konfiguracją zastosowanych 
sprzężeń zwrotnych. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych opisanych układów sterowania 
napędów z połączeniem sprężystym.

EVALUATION OF THE POSITION CONTROL SYSTEM PARAMETERS 
OF THE DRIVE WITH ELASTIC JOINTS

Summary. The position control system of the drive with elastic joint and two additional 
feedback loops in the speed control circuit is presented in the article. It facilitates positioning 
without overshoots and achieving the desired values of damping coefficient and short control 
times. The method of determination of the control system parameters is described. The ver
sions of the proposed system with different controllers and different feedback loop configura
tions are compared. The simulation test results of the described drive control system with 
elastic joint are presented.

1. WPROWADZENIE

Elementy mechaniczne niektórych napędów zawierają człony cechujące się małą sztywno
ścią, co może spowodować drgania układu spowodowane elastycznością więzów mechanicz
nych. Elastyczność więzów mechanicznych w układzie napędowym może w przypadku 
mechanizmów pozycyjnych doprowadzić do nieaperiodycznego pozycjonowania organu ro
boczego. Stosując specjalne struktury obwodu regulacji prędkości napędów z połączeniami 
sprężystymi oraz metody doboru ich parametrów można uzyskać praktycznie bezoscylacyjne
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przebiegi prędkości mechanizmu za połączeniem sprężystym [1, 2, 3]. Wyposażając taki 
układ w nadrzędną pętlę regulacji drogi kątowej otrzymuje się przedstawiony na rys.l układ 
regulacji położenia. W układach sterowania z podporządkowanymi obwodami regulacji typo
wy jest kolejny dobór parametrów regulatorów, począwszy od pętli najbardziej wewnętrznej 
do zewnętrznej. Procedurę taką zastosowano w przedstawionej w artykule metodzie doboru 
nastaw regulatora położenia Ra.

2. UKŁAD STEROWANIA NAPĘDU

Ogólny schemat funkcjonalny rozważanego układu napędowego z połączeniem sprężystym 
przedstawia rys.l. Obiektem regulacji jest silnik o momencie bezwładności Jj, połączony z 
napędzanym mechanizmem o momencie bezwładności J2 ,za pośrednictwem wału o współ
czynniku sztywności c. Układ sterowania zawiera wewnętrzny obwód regulacji momentu 
(obwód regulacji prądu w przypadku silnika obcowzbudnego), obwód regulacji prędkości i 
nadrzędny obwód regulacji położenia. W celu uzyskania lepszych właściwości dynamicznych 
układ regulacji wyposażono w dodatkowe pętle sprzężeń zwrotnych od prędkości mechani
zmu C02 za połączeniem sprężystym i od momentu ms w elemencie sprężystym. W przypadku 
niedostępności pomiarowej sygnały dodatkowych sprzężeń zwrotnych mogą być odtwarzane 
przez obserwator [1, 2, 5, 6].

Na właściwości dynamiczne zamkniętego układu sterowania można wpływać przez dobór 
parametrów regulatorów położenia i prędkości oraz wzmocnienia w obwodach dodatkowych

Rys.l. Schemat funkcjonalny układu regulacji położenia napędu z połączeniem spręży
stym

Fig. 1 .Functional diagram of the position control system of the drive with elastic joints

sprzężeń zwrotnych. W przypadkach szczególnych układ może zawierać tylko jedno dodat
kowe sprzężenie zwrotne (od momentu sprężystości ms lub od prędkości mechanizmu 002) 
albo nie posiadać dodatkowych sprzężeń zwrotnych.

Synteza układu regulacji położenia będzie przeprowadzona przy następujących założeniach 
upraszczaj ących:
• pomija się tłumienie wewnętrzne elementu sprężystego,
• analiza jest prowadzona w wielkościach względnych. Jako wielkości odniesienia przyjęto:

- dla momentów i prędkości: moment i prędkość znamionową silnika MN, coN,
- dla kąta skręcenia elementu sprężystego i przemieszczeń kątowych: kąt skręcenia ele

mentu sprężystego pod wpływem momentu znamionowego silnika,
- dla wielkości w układzie regulacji: wartości odpowiadające znamionowej prędkości i 

znamionowemu momentowi silnika i wartości odniesienia dla przemieszczeń kątowych,
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stała czasowa xM zamkniętego obwodu regulacji momentu jest mała w porównaniu z okre
sem drgań własnych układu. Przyjmujemy więc, że zamknięty obwód regulacji momentu 
jest członem proporcjonalnym, którego transmitancja operatorowa w wielkościach względ
nych:

~ , , m(s) 
G- (S)^  = L O)

3. DOBOR NASTAW REGULATORA POŁOŻENIA

Schemat blokowy układu regulacji z rys. 1 można przedstawić w postaci jak na rys. 2.

Rys. 2. Uproszczony schemat blokowy zamkniętego obwodu regulacji położenia 
Fig. 2. Simplified block diagram of the closed-loop position control circuit

Zawiera on transmitancje operatorowe regulatora położenia Ga(s), zamkniętego obwodu 
regulacji prędkości G^(s) oraz człon całkujący wiążący prędkość silnika coi z jego przemiesz
czeniem kątowym aj. (Obecność w ostatnim członie stałej czasowej sprężystości:

T = M n
ccoN (2)

wynika z przyjęcia do analizy wielkości względnych).
Struktury układu regulacji prędkości i metody doboru regulatorów, umożliwiające uzyska

nie tłumienia drgań, spowodowanych elastycznością więzów mechanicznych, zostały opisane 
w publikacjach [2], [3]. Transmitancję operatorową zamkniętego obwodu regulacji prędkości 
G^Cs) można przedstawić w postaci:

za>{) M{s) ’ (3)

gdzie, przy przyjętych założeniach i w zależności od typu regulatora prędkości, L(s) jest wie
lomianem 2 lub 3 stopnia ze względu na s, a M(s) wielomianem 3 lub 4 stopnia.

Jeżeli parametry obwodu regulacji prędkości zostaną obliczone na podstawie podanych w 
[3] zależności, umożliwiających uzyskanie praktycznie bezoscylacyjnych przebiegów prędko
ści silnika i mechanizmu, wówczas przy obliczeniach parametrów regulatora położenia można 
korzystać z uproszczonej postaci transmitancji G ^ s )  w postaci:



56 K. Gierlotka, P. Zaleśny

Przykładowo transmitancja operatorowa zamkniętego obwodu regulacji prędkości z jed
nym dodatkowym obwodem sprzężenia zwrotnego od prędkości 0)2 mechanizmu za połącze
niem sprężystym i z proporcjonalnym regulatorem prędkości przyjmuje postać [3]:

«1 ml

gdzie mechaniczne stałe czasowe silnika Tmi i mechanizmu za połączeniem sprężystym T„2 
określone są zależnościami:

J xcoN _  J 2<Qn ( ( .
1m\ ~ w > ym2 ~ , ,  > Wm n m n

a pulsacje drgań własnych układu sprężystego Ą  i mechanizmu Qf.

h

'  1
(  n

I r J ^ m l t J

Podstawiając do transmitancji (5) zależności na wzmocnienia k  ̂i k2 [3]:

Clik(0=TmiC l'p fT l,  . (8)
C lf\2ę + l)

gdzie ^ jest założoną wartością współczynnika tłumienia drań w zamkniętym obwodzie regu
lacji prędkości oraz pomijając w liczniku wyraz z / , a w  mianowniku wyrazy o potęgach s 
większych od jeden, otrzymuje się transmitancję uproszczoną do postaci:

^ (2i+ l)2
Gt„(s)= ,e (9)

s a .

Porównując transmitancję (4) i (9) otrzymuje się dla układu z proporcjonalnym regulato
rem prędkości i dodatkowym sprzężeniem zwrotnym od prędkości mechanizmu:

Q 2

*z = i ^ +l)2’ (10)

Zestawienie zależności na parametry kz i Tz dla regulatora prędkości typu P i PI oraz róż
nych kombinacji dodatkowych sprzężeń zwrotnych przedstawiono w tablicy 1.
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Transmitancja zamkniętego obwodu regulacji położenia układu z rys. 2 przyjmuje postać:

a. O) _______Ga(s)k;_________

c z

, 1 k t
s + y s  + Ga( s ) j j

OD

Dla proporcjonalnego regulatora położenia o wzmocnieniu k^otrzymuje się:

k a k z
Gza =

„ „ i 2 1
C J I * + 7 ; i + r x

(12)

lub inaczej:
Tablica 1

Zestawienie zależności na obliczanie parametrów uproszczonej postaci transmitancji

Dodatk. 
sprz. zwr.

Regulator prędkości typu P Regulator prędkości typu PI
k. T. kz T.

0)2, ms kz = ~ i (  2£+l)
0)o

„  2 i+ l  Tz = ^ —  
0)0

Q 2f 
kz = 2 

O)0
T , - *  0) 0

0)2 I * - » ’ r  > / S + 0 3
Q e ‘. = l < 4 i2+ 1)

r  4 ^ 2 + l

ms kz = 1
r  V2<?+1 
* kz = l r = ^  

7 " z

brak kz = 1 r ___L  p T
2 kz = 1

2 p j - Q }

q }

G =  ________

+ 24 iy0oi  + <y0o2) ’
(13)

gdzie £,a jest współczynnikiem tłumienia drgań w zamkniętym obwodzie regulacji położenia, 
a pulsacja cooa jest miarą szybkości działania układu.

Porównując wyrażenia (12) i (13) otrzymuje się ogólne zależności określające wzmocnie
nie regulatora i wartość pulsacji g>o0:

T
k = — —

“  4 & ZTZ
“>0(1 =

1
2 taTz

(14)
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Dla proporcjonalno-całkującego regulatora położenia o transmitancji

G«C0 = * a (1 + J r

otrzymuje się transmitancję operatorową zamkniętego obwodu regulacji:

kakz(l + sTa )__________
Gz a = --------

TcTaTz

którą można przedstawić w postaci:

G,„ =-

3 1 2  k a k z  k a k zS H S + 5 +
Tz TCTZ TcTaTz

■S3 +  ( 2 4  +  l ) « 0 a i2  +  ( 2 Ś* +  a s  + « 0  a 3

Porównując wyrażenia (16) i (17) otrzymuje się zależności:

k„ = ^  = ^ ( 2 4 + l)2 ,

"(ta =
Ti (2 4 + 1 ) '

(15)

(16)

(17)

(18) 

(19)

4. BADANIA SYMULACYJNE

Badania symulacyjne przeprowadzono dla układu o następujących danych:
Tm, = 0,280 s, 1 ^ =  0,196 s, Tc= 223-10-6 s, O* = 197,1 rad/s, Of= 151,2 rad/s.
W modelu silnik zasilany był z przekształtnika tranzystorowego typu DC/DC. Na rys. 3

przedstawiono wybrane przebiegi prądu silnika i, kąta skręcenia elementu sprężystego cp,
prędkości silnika coi i mechanizmu o>2 oraz przemieszczenia mechanizmu za połączeniem
sprężystym 012. W przypadku pominięcia w doborze nastaw parametrów układu regulacji ela
styczności więzów mechanicznych (przyjęcia “sztywnego” modelu układu mechanicznego) 
otrzymuje się oscylacyjne przebiegi wszystkich przedstawionych wielkości (rys. 3.a), a przede 
wszystkim przemieszczenia 0C2 .

Stosując przedstawioną w artykule metodę doboru regulatorów można uzyskać aperio- 
dyczne przebiegi przemieszczenia 012 (przebiegi na rys. 3.b i 3.c otrzymano dla założonego w 
obliczeniach współczynnika tłumienia £,a = 1). Przeprowadzone badania symulacyjne po
twierdziły, że aperiodyczne pozycjonowanie mechanizmu za połączeniem sprężystym jest 
możliwe również w układzie bez dodatkowych sprzężeń zwrotnych (rys. 3.b), mimo że we
wnętrzny obwód regulacji prędkości jest wówczas silnie oscylacyjny [3].
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a) b) c)

Rys. 3. Odpowiedzi układu na skokową zmianę wartości zadanej położenia:
a) układ bez dodatkowych sprzężeń zwrotnych przy nieuwzględnieniu sprężystości 

układu w doborze nastaw regulatorów,
b) układ bez dodatkowych sprzężeń zwrotnych z proporcjonalno-całkującym regulatorem 

położenia i proporcjonalnym regulatorem prędkości przy założonym współczynniku 
tłumienia ¡;a = 1,

c) układ z dodatkowymi sprzężeniami zwrotnymi od momentu sprężystości i od pręd
kości mechanizmu z proporcjonalnymi regulatorami prędkości i położenia przy za
łożonym współczynniku tłumienia £ = • J l / l ,  ij0 = 1

Fig.3. The step responses of the drive with position control system
a) system without additional feedback loops in when elasticity neglecting during deter

mination of parameters of the controllers
b) system without additional feedback loops with PI type position controller and P type 

speed controller and damping coefficient Ça = 1,
c) system with spring torque and load speed additional feedback loops and with P type 

position and speed controllers and damping coefficients £ = V2 / 2 , £a = 1

5. PODSUMOWANIE

1. W artykule przeanalizowano struktury układu regulacji umożliwiające uzyskanie aperio 
-dycznego przebiegu przemieszczenia (drogi kątowej) mechanizmu zawierającego elasty 
-czne więzy mechaniczne. Podane zostały zależności na obliczanie parametrów regula
tora położenia typu P i PI przy różnych kombinacjach dodatkowych sprzężeń zwrotnych.

2. Badania symulacyjne potwierdziły skuteczność tłumienia drgań napędu z więzami sprę
żystymi pracującego w zaproponowanych układach regulacji. Aperiodyczne pozycjono
wanie jest możliwe zarówno w układach z dodatkowymi sprzężeniami zwrotnymi jak i 
w układzie bez dodatkowych sprzężeń zwrotnych.

3. W przypadku gdy sygnały dodatkowych sprzężeń zwrotnych nie są dostępne pomiarowo 
do ich odtworzenia, można zastosować obserwatoiy.
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Abstract

Elasticity of mechanical joints of some positional drives can cause vibrations of the system 
and overshoots during positioning. The position control system of the drive with elastic joints 
which eliminates these harmful phenomena is presented in the paper. Its functional diagram is 
presented in Fig. 1.

The control system contains the inner speed control circuit and the outer position control 
circuit. Two additional feedback loops are applied in the control system: the spring torque 
feedback loop and the load speed beyond the elastic joint feedback loop. The analysis pre
sented in the paper deals with the control systems with both additional feedback loops, with 
one of them, and without additional feedback loops. Because the torque in elastic joint as well 
as the load speed beyond the elastic joint are usually not measurable, observers can be used to 
estimate them.

Block diagram of the position control circuit is presented in Fig. 2. The simplified transfer 
function of the closed-loop speed control circuit is expressed by Eq.(4). Specification of the 
equations for calculation of the coefficients of Eq.(4) are presented in the Table 1. The coeffi
cients are given for P type and PI type of the speed controller and for different combinations 
of the additional feedback loops.
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Parameters of the P type position controller are expressed by (Eq. 14) and PI type position 
controller by Eq.(18).The presented method of determination of the position controller pa
rameters of the drive with elastic joints makes possible to get aperiodic positioning of the 
system. Examples of simulation tests' result of the drive are presented in Fig. 3.
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PORÓWNANIE METOD WYZNACZANIA PARAMETRÓW UKŁADU 
REGULACJI POŁOŻENIA NAPĘDU Z WIĘZAMI ELASTYCZNYMI

Streszczenie. W artykule przedstawiono nową metodę doboru parametrów układu regula
cji położenia napędu z połączeniem sprężystym. Polega ona na równoczesnym doborze para
metrów wewnętrznego obwodu regulacji prędkości i nadrzędnej pętli regulacji położenia. 
Umożliwia to uzyskanie aperiodycznego pozycjonowania mechanizmu za połączeniem sprę
żystym i krótkiego czasu pozycjonowania. Dokonano porównania tej metody z klasyczną 
metodą przedstawioną w artykule [1], Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych.

COMPARISON OF THE METHODS OF THE POSITION CONTROL 
SYSTEM PARAMETERS DETERMINATION OF THE DRIVE WITH 
ELASTIC JOINTS

Sum m ary. A new method o f the position control system parameter determination o f the 
drive with elastic joints is presented in the paper. It is based on simultaneous determination of 
the inner speed control circuit and outer position control circuit parameters. Application of 
this method makes it possible to get aperiodic positioning o f the mechanism beyond the elas
tic joint and to obtain the short positioning time. The presented method is compared with the 
method described in the paper [1]. The chosen examples o f simulation test results are pre
sented in the paper.

1. WPROWADZENIE

W artykule [1] przedstawiono strukturę układu regulacji położenia napędu z elastycznymi 
więzami mechanicznymi oraz podano zależności na dobór parametrów regulatorów. Do ich 
wyznaczania posłużono się klasyczną metodą polegającą na kolejnym doborze regulatorów 
poczynając od najbardziej wewnętrznej pętli regulacji do zewnętrznej regulacji położenia. 
W rezultacie uzyskano możliwość praktycznie bezoscylacyjnego (bez przeregulowań) pozy
cjonowania organu wykonawczego mechanizmu połączonego z silnikiem elementem, którego 
sprężystości nie można pominąć. Wadą przedstawionej w [1] metody jest stosunkowo długi 
czas pozycjonowania, co można stwierdzić na podstawie małego forsowania prądu (momentu)
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silnika podczas pozycjonowania (rys. 3.b w artykule [1]) lub małej średniej wartości prądu 
(rys. 3.c w artykule [1]).

W niniejszej publikacji przedstawiono inną, nietypową, metodę doboru nastaw regulatorów 
w napędach pozycyjnych,zawierających elementy sprężyste. Polega ona na jednoetapowym 
(równoczesnym) doborze nastaw regulatora prędkości i regulatora położenia. W rezultacie 
uzyskano aperiodyczne pozycjonowanie organu wykonawczego przy skróconym, w porówna
niu z metodą przedstawioną w [1], czasem regulacji. Przeprowadzone porównanie obydwu 
metod doboru regulatorów pozwoli ocenić zalety i przydatność każdej z nich.

2. METODA JEDNOETAPOWEGO DOBORU NASTAW REGULATORÓW
PRĘDKOŚCI I POŁOŻENIA

Schemat funkcjonalny oraz opis układu regulacji położenia napędu z połączeniem spręży
stym przedstawiony został w artykule [1], Jego schemat blokowy przedstawiony jest na rys. 1. 
Zawiera on obwód regulacji prędkości silnika, nadrzędny obwód regulacji położenia oraz dwa 
dodatkowe sprzężenia zwrotne: od momentu sprężystości ms i od prędkości mechanizmu za 
połączeniem sprężystym co2. Zakładając, że stała czasowa xM zamkniętego obwodu regulacji 
momentu (prądu) silnika jest mała w porównaniu z okresem drgań własnych układu, w anali
zie przyjęto, że zamknięty obwód regulacji momentu jest członem proporcjonalnym o trans- 
mitancji Gzm(s) = 1.

Wyrażona w wielkościach względnych transmitancja operatorowa zamkniętego obwodu 
regulacji położenia układu przedstawionego na rys. 1 ma postać:

Rys.l. Schemat blokowy układu regulacji położenia napędu z połączeniem sprężystym 
Fig. 1. Block diagram o f the position control system o f the drive with elastic joint
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® l(s ) G a ( s )G ta(s )[s  + ^ / )
G z a ( J ) =  — T T  = -------------- TTTT------------- » i 1)az(s) M(s)

gdzie:

M (s)  = sTc\sTmX ( i 2 + i i 2) + skę Tm2a 2f  +

+ Gft)(i )(i 2 + Q } ( l + ^2))] + Ga (i )Gia(i )(i 2 + Q } ) ,  (2)

G Js), Ga(s) - transmitancje operatorowe regulatora prędkości i regulatora położenia, 

k2, kv - wzmocnienia w obwodach dodatkowych sprzężeń zwrotnych od prędkości za elemen
tem sprężystym a>2 i momentu sprężystości ms.

Zależności na mechaniczne stałe czasowe Tm/ i Tm2, stałą czasową sprężystości Tc oraz pul- 
sacje drgań własnych układu sprężystego Ą ,  O / podano w artykule [l].Analizę przeprowa
dzono dla proporcjonalnego regulatora prędkości, o transmitancji;

= (3)

2.1. Układ z proporcjonalnym regulatorem położenia

Przyjmując transmitancję regulatora położenia:

G a ( s )  = k a ’ ( 4 )

transmitancja operatorowa (1) przyjmuje postać:

G , )= ? M = kM s2+ęif )  (5)
} az (s) TmXTcM x(s) ’ ( }

gdzie:

M x(s) = s4 + ^ - s 3 +
1m\

n 2  k a k Q) k <PT m 2 ^ i f  

e t ' T T
1m \1c m\

S2 + ‘ZT 'i22 (l + ^2)i +  Z m ^
Tmr j y "  " i r ' rmi - - / •

(6)

Mianownik Mi(s) można przedstawić w postaci:

M \ (s) = s 4 + a3<o0as3 + a2cooas2 + a xo>las + <a04a . (7)

Występująca w równaniu (7) pulsacja cooa jest miarą szybkości działania układu. Współ

czynnik tłumienia przebiegów £,a w  zamkniętym obwodzie regulacji położenia można związać 

ze współczynnikami ap a2 i a } relacją [3]:

a \
= ^3 = 2 7 ^ 2 = 4 4 .  (8)
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Porównując wyrażenia (6) - (8) otrzymuje się ogólne zależności na dobór wzmocnień re
gulatorów położenia i prędkości oraz w torach dodatkowych sprzężeń zwrotnych:

*g =
(̂0 4^j,7’nJ|(WQ0, (9)

Tm^Oa
L lf 6)0a

k 2 = 4 - i -
2 q }

(10)

2.2. Układ z proporcjonalno-calkującym regulatorem położenia

Dla proporcjonalno-całkującego regulatora położenia:

_1_
sT„

Ga (s) = ka \ 1 + ( 1 1 )

transmitancja operatorowa (1) zamkniętego obwodu regulacji położenia przyjmuje postać:

a j ( i )  ka km{\ +sTa ^ s  + £ 2 /)

gdzie:

Gza(s) =
a 2(s) Ta TmiTcM 2(s)

M 2(s) = s 5 + - ^ s i  + 
1 ml

Q? +
k g k g ,  t k ^ m l t f f  

TmJ c  Tm,
53 +

(12)

' m l
Q.2f [ \  + k2) + - Ą

T  TI a I c

2 ka kma 2f  kaka Q 2f
S + —T— — S + ------------

TmJ c Ta TmlTc
(13)

Mianownik M2(s) można przedstawić w postaci:

M 2( s )  =  s5 +  a 4&>0a54 +  a 3a>oa s3 +  a 2cola s2 +  a xd)Qa s +  e»%a . (14)

Porównując równania (13) i (14) otrzymuje się ogólne zależności na dobór parametrów re
gulatorów położenia i prędkości oraz wzmocnień w torach dodatkowych sprzężeń zwrotnych:

k(o a\Tm\Q>Qa , k„ =
a l TcCOoa 
a4 Cl2j-

T  =1a
a \

a 0a
(15)

km = ^ml^Og
Tm2&f

a>la O 2
3 _ 1  O 2 _ z ,2 “ /  ^Oa

k2 = 6>0a
~  O 2

2
^Og

/V
- 1. (16)

W zależności od sposobu doboru wartości współczynników ai - a4 możliwe jest uzyskanie 
różnych właściwości dynamicznych zamkniętego obwodu regulacji położenia.
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Wartości współczynników a/ - a4 wielomianu piątego stopnia (14) można dobrać według 
kryteriów sterowania modalnego, korzystając z tabel współczynników standardowych [2]. 
Uzyskuje się wówczas określoną, dla przyjętej metody doboru współczynników aj - a4, war
tość współczynnika tłumienia pierwiastków równania charakterystycznego(13). W przypadku 
układu regulacji położenia, przy wymaganiu pozycjonowania bez przeregulowań, założono 
wartość tłumienia Ł,a=l (pierwiastki wielokrotne równania charakterystycznego). Współczyn

niki a/-a4 przyjmują wówczas wartość [2]:

ai=a4=5, a2=a3=\0. (17)

3. PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI DYNAMICZNYCH UKŁADU REGULACJI 
POŁOŻENIA PRZY RÓŻNYCH METODACH DOBORU REGULATORÓW

Podstawowym kryterium oceny napędów pozycyjnych jest szybkość działania układu 
przy pozycjonowaniu organu roboczego bez przeregulowań. Z tego punku widzenia zostanie 
dokonane porównanie układu regulacji położenia napędu z połączeniem sprężystym, przy 
dwóch metodach wyznaczania parametrów regulatorów:
• przedstawionej w [1] klasycznej metody z kolejnym doborem regulatora prędkości i po

łożenia (metoda 1),
•  opisanej w punkcie 3 metody z jednoetapowym (równoczesnym) doborem regulatora 

prędkości i położenia (metoda 2).
Porównanie przeprowadzono dla regulatorów położenia typu P i PI z różną konfiguracją 

dodatkowych sprzężeń zwrotnych. Stosując układy regulacji z dwoma lub jednym dodatko
wym sprzężeniem zwrotnym uzyskuje się dowolną wartość tłumienia drgań, w  tym także 
przebiegi bezoscylacyjne. Miarą szybkości układu jest wartość parametru cooa. Zależna jest 
ona od liczby dodatkowych sprzężeń zwrotnych, typu zastosowanych regulatorów oraz meto
dy wyznaczania ich parametrów. Zestawienie zależności określających wartość parametru cooa, 

otrzymanych metodą kolejnego doboru parametrów (metoda 1) oraz metodą jednoetapowego 
doboru (metoda 2), zamieszczono w  tabeli 1. Otrzymano je, przyjmując w  układach z dodat
kowymi sprzężeniami zwrotnymi wartość współczynnika tłumienia £,a= l.

Najlepsze właściwości dynamiczne można uzyskać w układach z dwoma dodatkowymi 
sprzężeniami zwrotnymi: w tych przypadkach wartość parametru a>o0 może być teoretycznie 
dowolnie duża. Porównując właściwości dynamiczne przy różnych metodach doboru nastaw 
regulatorów, typach regulatorów i rodzajach dodatkowych sprzężeń zwrotnych, można na 
podstawie przedstawionych w tabeli 1 zależności stwierdzić, że krótszy czas regulacji, a za
tem lepsze własności dynamiczne napędu, otrzymuje się dla układów:
•  o nastawach dobranych wg metody 2,
• z proporcjonalnym regulatorem położenia,
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Tablica 1

Wartości parametru a>o0 dla różnych struktur układu regulacji, typów regulatora położenia 
oraz metod doboru nastaw parametrów układu regulacji

Sprzęż.
zwrotne

Metoda kolejnego doboru Metoda jednoetapowego doboru

R a typu P R a typu PI R a  typu P R a typu PI

ms,
0)2

“>0a = 0,207a)0 o>0a =  0,138<»0 dowolna wartość cooa dowolna wartość o>oa

ms “ 0 a =  0,322C2 J a)0a =  0,2150 y v ao w a0 =  0,726f2 j

0)2 a>0a =  0,133£2e w 0a =0,089f2e
<“0a = O>0a =

= n 7 V3
H

1 i n 0
- “ ' f j

t
1 0,2| ]

brak

"0  a =

f n 7
= 0,333£2 /■ ——

' ) a .

= n f . Przedstawioną me
todą nie można do

brać parametrów 
obwodu regulacji

n e
2

- 1

•  w przypadku zastosowania pojedynczego dodatkowego sprzężenia zwrotnego; w układzie 
ze sprzężeniem od momentu sprężystości.

4. BADANIA SYMULACYJNE

Badania symulacyjne przeprowadzono dla układu o następujących danych;
Tmi = 0,280 s, Tm2 = 0,196 s, Tc= 223 10-6 s, £2* = 197,1 rad/s, Of= 151,2 rad/s.

W modelu silnik zasilany był z przekształtnika tranzystorowego typu DC/DC. Odpowiedzi 
na skokową zmianę zadanej wartości położenia układu z regulatorami dobranymi metodą jed

noetapowego doboru pokazano na rys. 2. Przedstawiono na nim przebiegi prądu silnika i, kąta 
skręcenia elementu sprężystego <p, prędkości silnika o)i i mechanizmu a>2 oraz przemieszcze

nia mechanizmu za połączeniem sprężystym ct2. W przypadku braku dodatkowych sprzężeń 

zwrotnych pozycjonowanie mechanizmu za połączeniem sprężystym nie jest aperiodyczne 
(rys. 2.a). Stosując dodatkowe sprzężenia zwrotne uzyskuje się bezoscylacyjne przebiegi 
prędkości o>2 i przemieszczenia kątowego 012 mechanizmu za połączeniem sprężystym, a czas 

pozycjonowania jest krótszy niż na przebiegach przedstawionych w [1],
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Porównanie właściwości dynamicznych układu regulacji położenia z regulatorami dobra
nymi metodą kolejnego doboru i jednoetapowego doboru uwidacznia rys. 3. Przedstawiono na

a) b) c)

Rys. 2. Odpowiedzi układu z regulatorami dobranymi metodą jednoetapowego doboru na 
skokową zmianę wartości zadanej położenia:
a) układ z proporcjonalnym regulatorem położenia bez dodatkowych sprzężeń zwrot

nych,
b) układ z dodatkowym sprzężeniem zwrotnym od momentu sprężystości z proporcjo

nalnym regulatorem położenia i założonym współczynniku tłumienia ija = 1,
c) układ z dwoma dodatkowymi sprzężeniami zwrotnymi od momentu sprężystości

i prędkości mechanizmu, z proporcjonalno-całkującym regulatorem położenia i za
łożonym współczynniku tłumienia £,a = 1 

Fig.2. Step responses o f the drive with position control system. Parameters of the controllers’ 
were determined simultaneously:
a) system with P type position controller without additional feedback loops,
b) system with spring torque additional feedback loop, P type position controller and 

damping coefficient = 1,
c) system with spring torque and load speed additional feedback loops PI type position 

controller and damping coefficient = 1

nim przebiegi przemieszczenia kątowego ct2 mechanizmu za połączeniem sprężystym w od

powiedzi na skok jednostkowy zadanej wartości położenia. Przy jednoetapowym doborze pa
rametrów obwodu regulacji prędkości i położenia w układzie bez dodatkowych sprzężeń 
zwrotnych występują niedopuszczalne przeregulowania przemieszczenia mechanizmu a j  

(rys. 3.a). Pozostałe struktury układu regulacji i metody doboru nastaw regulatorów umożli
wiają uzyskanie przebiegów aperiodycznych aj-
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Rys. 3. Przebiegi przemieszczenia kątowego a j  mechanizmu za połączeniem sprężystym dla 
układu bez dodatkowych sprzężeń zwrotnych (1), z dodatkowym sprzężeniem od mo
mentu sprężystości (2), dodatkowym sprzężeniem od prędkości mechanizmu (3) oraz z 
dwoma dodatkowymi sprzężeniami zwrotnymi (4), z regulatorami:

a) położenia i prędkości typu P dobranymi metodąjednoetapowego doboru,
b) położenia typu PI oraz prędkości typu P dobranymi metodąjednoetapowego doboru,
c) położenia i prędkości typu P dobranymi metodą kolejnego doboru,
d) położenia typu PI oraz prędkości typu P metodą kolejnego doboru

Fig. 3. Courses o f the load position for the system without additional feedback loops (1), with 
spring torque feedback loop (2), with load speed feedback loop (3), with both spring 
torque and load speed additional feedback loops (4), with the following controllers:

a) both position and speed P type controllers determined simultaneously,
b) PI type position and P type speed controllers determined simultaneously,
c) both position and speed P type controllers determined successively,
d) PI type position and P type speed controllers determined successively

5. PODSUMOWANIE

1. W artykule przedstawiono nietypową metodę jednoetapowego doboru regulatorów położe
nia i prędkości napędu z więzami elastycznymi. Porównano ją  z przedstawioną w [1] ty
pową metodą kolejnego doboru regulatorów. Obydwie metody doboru regulatorów zapew
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niają skuteczne tłumienie drgań i umożliwiają uzyskanie aperiodycznego pozycjonowania 
mechanizmu za połączeniem sprężystym.

2. Ogólnie można stwierdzić, że czas regulacji zależny jest od:
•  metody doboru nastaw regulatorów,
•  liczby zastosowanych dodatkowych sprzężeń zwrotnych,
• typu regulatorów.

3. Krótszy czas regulacji można uzyskać w przypadku zastosowania metody jednoetapowego 
doboru regulatorów położenia i prędkości.

4. Stosując przedstawioną w artykule [1] metodę kolejnego doboru nastaw regulatora pręd
kości a następnie regulatora położenia, uzyskuje się dłuży czas regulacji, ale możliwe jest 
uzyskanie aperiodycznego przebiegu przemieszczenia mechanizmu także w układzie bez 
dodatkowych sprzężeń zwrotnych. W przypadku jednoetapowego doboru regulatorów w 
napędzie bez dodatkowych sprzężeń zwrotnych otrzymuje się przebiegi oscylacyjne.

5. Najkrótszy czas regulacji uzyskuje się na ogół w układach z dwoma dodatkowymi sprzęże
niami zwrotnymi: od prędkości mechanizmu za połączeniem sprężystym i od momentu 
sprężystości w elemencie elastycznym. W układach z pojedynczym dodatkowym sprzęże
niem zwrotnym krótszy czas regulacji otrzymuje się stosując sprzężenie od momentu sprę
żystości.

6. Krótsze czasy regulacji można uzyskać w układzie z regulatorem położenia typu P niż PI. 
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Abstract

A new method of the position control system parameter determination o f the drive with 
elastic joints is presented in the paper. The block diagram of the control system is presented in
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Fig. 1. The control system contains the inner speed control circuit and the outer position con
trol circuit. Two additional feedback loops are applied in the control system: the spring torque 
feedback loop and the load speed beyond the elastic joint feedback loop. The analysis pre
sented in the paper deals with the control systems with both additional feedback loops, with 
one of them, and without additional feedback loops.

The closed loop transfer function of the control system presented in Fig. 1 is expressed by 
Eqs. (1) and (2). The method presented in the paper bases on simultaneous determination of 
the inner speed control circuit and outer position control circuit parameters. The analysis pre
sented in the paper deals with the system with P type speed controller and with P type or 
PI type position controller. Parameters of the control system for P type position controller are 
expressed by Eqs. (9) and (10) and for PI type position controller by Eqs. (15) and (16).

Application o f the presented method o f determination of the position control system pa
rameters makes it possible to get aperiodic positioning of the mechanism beyond the elastic 
joint and to obfain the short positioning time. The method presented in this paper is compared 
with the method described in paper [l]in  table 1 and in Fig.3. The chosen examples o f simu
lation tests' results are presented in Fig. 2.
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ELEKTROWNIE WIATROWE

Streszczenie. W artykule poruszono kilka problemów związanych z budową elektrowni 
wiatrowych o mocach powyżej 100 kW. Zawiera on ogólne omówienie różnych rodzajów 
silników wiatrowych i możliwości ich wykorzystania w elektrowniach wiatrowych. Zapre
zentowano także układy pracy tego typu elektrowni przeznaczonych do współpracy z siecią 
elektroenergetyczną. Przedstawiono również wymagania stawiane systemowi sterowa-nia i 
nadzoru.

WIND TURBINE POWER GENERATORS

Summary. Several aspects of implementing wind turbine power generators with power 
above 100 kW are presented in the paper. Different types of wind motors, their capacity for 
converting wind energy and their potential implementation in wind power systems. Are de
scribed in general as well.The article also contains description of the power system in a wind 
power station connected to the grid. Furthermore, there are given tasks for the control system 
in such a small scale power station.

1. WPROWADZENIE

Od bardzo dawna ludzie starali się spożytkować energię wiatru budując wiatraki służące 
różnym celom np. do nawadniania pól uprawnych albo do mielenia zboża. Do niedawna wy
korzystanie energii wiatru w celu wytwarzania energii elektrycznej nie było stosowane głów
nie ze względów ekonomicznych. Obecnie, kiedy ceny energii elektrycznej wytwarzanej w 
konwencjonalny sposób ciągle rosną przez wzrost kosztów paliw, a także przez wzrost kar za 
zatruwanie środowiska, wzrasta zainteresowanie niekonwencjonalnymi, ekologicznie czysty
mi źródłami energii, dotąd nie eksploatowanymi. Jednym z takich źródeł jest energia wiatru. 

Wraz ze wzrostem liczby budowanych elektrowni wiatrowych stają się one tańsze z uwagi na 
ich standaryzację. Nie są to już jednostkowe prototypy, lecz urządzenia seryjne. Przez to pro
dukcja energii elektrycznej tym sposobem staje się tańsza.
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Należy jednak zauważyć, że elektrownie wiatrowe uważane za ekologicznie czyste od
działują również w pewnym stopniu niekorzystnie na środowisko przez uciążliwy hałas, emi
towany podczas pracy oraz nie zawsze pozytywny wpływ na krajobraz, zwłaszcza w przypad
ku budowy farm wiatrowych zajmujących duże przestrzenie.

W Polsce można zaobserwować wzrost zainteresowania stosowaniem tego typu rozwiązań. 
Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej terytorium Polski posiada poten
cjał wiatru uzasadniający podjęcie prac związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją 
elektrowni wiatrowych.

2. SILNIKI WIATROWE

Podstawowym kryterium podziału silników wiatrowych jest podział ze względu na położe
nie osi wirnika w stosunku do kierunku wiatru:
• silniki o osi obrotu usytuowanej poprzecznie do kierunku wiatru, tj. wykorzystujące głów

nie czołowe parcie wiatru (silniki bębnowe A, karuzelowe B, rotorowe C), (rys. 1),
• silniki o osi obrotu usytuowanej równolegle do kierunku wiatru, tj. wykorzystujące od

działywanie boczne wiatru (wiatraki A, silniki wielołopatkowe (wolnobieżne) B, śmigłowe 
(szybkobieżne) C), (rys.2).

Według innego podziału ze względu na szybkobieżność Z definiowaną w postaci [5]:

gdzie: co -  prędkość kątowa wirnika, Rmax- promień śmigła, v- prędkość wiatru, 

silniki wiatrowe można sklasyfikować następująco:

• wolnobieżne o Z < 1,5 ( są to silniki o czołowym oddziaływaniu wiatru Z ~ 0,5),
• średniobieżne o 1,5 < Z < 3,5 (wiatraki Z ~ 1.7, silniki wielołopatkowe Z ~ 14-1,2),

• szybkobieżne o Z większym od 3,5 (silniki śmigłowe Z ~ 104-20).

Chociaż silniki należące do pierwszej grupy, według podziału ze względu na położenie osi 
obrotu wirnika, mają pewne zalety, do których należą np. prostota wykonania i brak potrzeby 
nastawiania na kierunek wiatru, to jednak, ponieważ charakteryzują się bardzo niską sprawno
ścią, rzadko stosuje się je w praktyce. Przydatność silnika wiatrowego do przetwarzania ener
gii wiatru jest określana przede wszystkim przez aerodynamiczny współczynnik wykorzysta
nia energii wiatru ci definiowany jako [5]:

ci = 4t fia, (2)

gdzie: -  współczynnik teoretycznego wykorzystania mocy wiatru (określany jako stosunek

mocy wiatru oddawanej bez strat urządzeniu wiatrowemu do całkowitej mocy wiatru), 
r|a -  współczynnik sprawności aerodynamicznej uwzględniający straty aerodynamiczne w 

silniku wiatrowym.
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Rys.l. Silniki o osi obrotu poprzecznej względem kierunku wiatru:
A) silnik bębnowy, B) karuzelowy, C) rotorowy 

Fig. 1.Wind motors with rotor axis perpendicular to the wind stream:
A) cross wind type, B) paddlewheel type, C) split Savonius type

Rys.2. Silniki o osi obrotu równoległej względem kierunku wiatru:
A) wiatrak, B) silnik wielołopatkowy (wolnobieżny), C) silnik śmigłowy 
(szybkobieżny)

Fig.2. Wind motors with rotor axis parallel to the wind stream:
A) wind mill type, B) multi-bladed type (slow running), C) double bladed type (blade 
type) (fast running)

W przypadku silników o poprzecznej do kierunku wiatru osi obrotu współczynnik ten wy
nosi średnio 0,18 dla silnika rotacyjnego, a dla pozostałych silników z tej grupy znacznie 
mniej. Silniki o osi obrotu równoległej do kierunku wiatru są znacznie pod tym względem 
lepsze. Cechują się współczynnikiem wykorzystania energii na poziomie 0,4. Z tego względu 
są one najczęściej stosowane w elektrowniach wiatrowych.

W śmigłowych silnikach wiatrowych ilość energii odzyskiwanej z wiatru zależy od kąta 
ustawienia śmigła względem wiatru. Najlepiej, aby kąt ten zawsze był optymalny. Zmienia się 
on zarówno z prędkością wiatru, jak i wirnika silnika wiatrowego. Problem z utrzymaniem 
optymalnego kąta rozwiązuje się albo stosując silniki śmigłowe ze sterowanym kątem usta
wienia łopat względem kierunku wiatru, albo korzystając z aerodynamicznego efektu przecią
gania, czyli utraty siły nośnej przez śmigło przy przekroczeniu granicznej prędkości obrotowej
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wirnika silnika wiatrowego, odpowiednio profilując kształt łopaty i ustawiając pod kątem 
odpowiadającym prędkości wiatru, która najczęściej występuje na danym terenie. Dodatkowo 
przy silniku wiatrowym, pracującym ze stałym kątem ustawienia, łopat można dla bezpie
czeństwa przy bardzo silnych wiatrach zastosować hamowanie aerodynamiczne przez skręca

nie o dziewięćdziesiąt stopni końcówek śmigieł.

3. SYSTEMY SIŁOWNI WIATROWYCH O MOCACH POWYŻEJ 100 kW,
WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z SIECIĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ

Podstawowe konfiguracje układów zasilania elektrowni wiatrowych przedstawiono na 
rys.3. W praktyce stosuje się najczęściej generatory asynchroniczne klatkowe, pracujące po
wyżej prędkości synchronicznej. Charakteryzują się one wysoką niezawodnością oraz niskim 
kosztem produkcji i eksploatacji.

Przykładowy układ z wykorzystaniem tego typu generatora pokazano na rys.3A. Przedsta
wiony schemat blokowy zawiera opcjonalny układ soft-startu stosowany w przypadku współ
pracy elektrowni wiatrowej z niedostatecznie sztywną siecią elektroenergetyczną, mający wy
eliminować niekorzystne udary prądowe podczas częstych rozruchów.

Alternatywne rozwiązanie układu generatora siłowni wiatrowej przedstawia rys.3B [4]. W 
tym rozwiązaniu zastosowano bezszczotkowy generator synchroniczny z energoelektro- 
nicznym przekształtnikiem sprzęgającym generator z siecią elektroenergetyczną. Jest to nie
wątpliwie przykład rozwiązania nowoczesnego, ale z uwagi na swoją niestandardowość jest 
ono kosztowne, a ze względu na zastosowanie układów przekształtnikowych generuje on do 
sieci wyższe harmoniczne, a ponadto z uwagi na rozbudowaną strukturę układu może być 

bardziej zawodny.
Innym przykładem rozwiązania współpracy siłowni wiatrowej z siecią jest przedstawiony 

na rys. 3C układ kaskady podsynchronicznej [2]. W tym przypadku występują podobne pro
blemy jak we wcześniej omawianym układzie, tj. wyższe koszty (silnik pierścieniowy jest 
droższy i dochodzi jeszcze układ przekształtnikowy ze sterowaniem).Ze względu na dużą 
liczbę urządzeń jest on mniej niezawodny w porównaniu z prostym rozwiązaniem omawia
nym na początku (rys 3A). Niemniej podstawową zaletą układu jest możliwość kształtowania 
charakterystyki mechanicznej generatora asynchronicznego, dopasowując ją  do charakterysty
ki silnika wiatrowego. W rozwiązaniu tym nie ma potrzeby stosowania silnika wiatrowego z 
ustawianym kątem łopat.
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Rys.3. Systemy zasilania siłowni wiatrowych:
A) układ z generatorem asynchronicznym klatkowym, B) układ z generatorem syn
chronicznym bezszczotkowym, C) układ z generatorem asynchronicznym pierścienio
wym w układzie kaskady podsynchronicznej 

Fig.3. Power systems of wind turbine generators:
A) with asynchronous squirrel cage generator, B) with brushless synchronous genera
tor C) with asynchronous wound-rotor generator in subsynchronous cascade circuit

4. UKŁAD STEROWANIA I NADZORU ELEKTROWNI WIATROWEJ

W punkcie tym opisano układ sterowania i nadzoru dla elektrowni wiatrowej z silnikiem 
wiatrowym o nastawialnym kącie łopat z generatorem asynchronicznym klatkowym.

Układ sterowania i regulacji elektrowni wiatrowej powinien realizować następujące zada

nia:
- blok sterowania i regulacji:
• system sterowania musi identyfikować na podstawie prędkości wiatru stan, kiedy elek

trownia może być załączona oraz kiedy musi zostać wyłączona; realizuje odpowiednie pro
cedury rozruchu, zatrzymania lub czuwania,

• układ regulacji kąta natarcia łopat wirnika i położenia głowicy względem kierunku wiatru; 
powinien zapewniać możliwie optymalną pracę obiektu,
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Rys.4.Schemat blokowy układu sterowania elektrowni wiatrowej
Fig.4.Block diagram of the wind turbinę control Circuit

- system blokad:
• system diagnostyczny kontrolujący przykładowo poziom i temperaturę oleju w przekła

dniach, temperaturę uzwojeń generatora, stan zużycia hamulców, poziom napięcia sieci i 
kolejność faz; działa na zasadzie blokady załączenia lub awaryjnego zatrzymania w przy
padku wystąpienia niezgodności w sprawdzanych parametrach,

• dodatkowe, niezależne od centralnego układu sterowania czujniki, np. czujnik przekrocze
nia dopuszczalnych drgań konstrukcji nośnej, czujnik przekroczenia krytycznych obrotów 
generatora; powodują awaryjne wyłączenie działające w razie niepoprawnej pracy układu 
głównego, dublując w krytycznych sytuacjach pewne funkcje układu centralnego,

- komputerowy system monitorowania:
• ma on za zadanie rejestrację i wizualizację wybranych wielkości związanych z pracą elek

trowni, między innymi takich jak parametry elektryczne: moc czynna, moc bierna, tg<j>, 

energia elektryczna, poziom napięcia generatora, parametry związane z wiatrem: szyb
kość i kierunek wiatru.
Układ sterowania i nadzoru powinien zapewniać bezobsługową pracę elektrowni z możli

wością ręcznej ingerencji podczas pracy systemu w trybie automatycznym.
Jeden ze sposobów rozwiązania sterowania elektrowni wiatrowej pokazano na rys. 4.

Proponowany układ sterowania składa się z dwóch sterowników mikroprocesorowych. Jeden
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umieszczony jest w gondoli i zbiera dane, które są tam dostępne (pomiar szybkości i kierunku 
wiatru, położenia głowicy, ustawienia łopat wirnika silnika wiatrowego, pomiary temperatur), 
a drugi znajduje się na dole razem z urządzeniami łączeniowymi i mierzy wielkości dostępne 
na dole (wartości skuteczne napięć fazowych i prądów, temperatury, moc czynną i bierną ge
neratora, stany zabezpieczeń). Resztę danych uzyskuje ze sterownika górnego. Na podsta-wie 
zebranych danych wypracowuje on odpowiednie sterowanie elektrownią. Zastosowanie 
dwóch sterowników uzasadnia konieczność ograniczenia zarówno długości i ilości przewo
dów z sygnałami pomiarowymi, jak i w konsekwencji możliwości powstawania zakłóceń.

5. PODSUMOWANIE

Odnawialne źródła energii są jednym z podstawowych sposobów ochrony środowiska na
turalnego poprzez ograniczenie emitowanych zanieczyszczeń. Duży potencjał energetyczny 
wiatru gwarantuje dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej.

Najwyższą sprawnością charakteryzują się silniki śmigłowe szybkobieżne o osi obrotu 
wirnika równoległej do kierunku wiatru, dlatego znajdują najszersze zastosowanie w budowa
nych elektrowniach, szczególnie dla mocy powyżej 100 kW.

Z punktu widzenia niezawodności oraz możliwie bezobsługowej pracy w praktyce mają 
zastosowanie przede wszystkim generatory indukcyjne klatkowe. Dodatkową zaletą przema
wiającą na ich korzyść są niskie koszty produkcji i eksploatacji.

Układ sterowania na podstawie wielkości wejściowych analogowych i cyfrowych wypra
cowuje na podstawie skomplikowanych zależności odpowiednie sygnały dla elementów wy
konawczych. Z analizy zadań układu sterowania wynika konieczność jego realizacji z zasto
sowaniem techniki mikroprocesorowej.

Aktualny stan rozwoju energetyki wiatrowej w krajach wysoko rozwiniętych znacznie 
przewyższa poziom Polski. Wynika stąd potrzeba popularyzacji tych zagadnień i rozwoju 
konstrukcji z uwzględnieniem warunków panujących w naszym kraju.
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Abstract

Several aspects of implementing wind turbine power generators with power above 100 kW 
are presented at the beginning of the paper. Then different types of wind motors divided into 
groups considering location of the rotor axis to the wind stream, (Figs. 1 and 2) and coeffi
cient of rotation defined by equation (1) are described in general. Capacity of the both types of 
wind motors (with rotor axis perpendicular to the wind stream and with rotor axis parallel to 
the wind stream) for converting wind energy and their potential implementation in wind 
power systems are analysed. In the next paragraph there are schematic diagrams of power 
systems in wind turbine generators. In fig. 3 are shown systems: with asynchronous squirrel 
cage generator, with brushless synchronous generator and with asynchronous wound-rotor 
generator in subsynchronous cascade circuit. Their features are described taking into account 
operation, control and reliability. Afterwards there are presented tasks for the control, super
vising and monitoring systems in a wind turbine power station. Proposed solution of the wind 
turbine power generator control system consists of two linked together microprocessor based 
controllers with ability to communicate with monitoring computer.
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BADANIE PARAMETRÓW ELEKTROMECHANICZNYCH 
SILNIKA TRAKCYJNEGO PIĄDU STAŁEGO ZASILANEGO 
ZŁĄCZNIKA TRANZYSTOROWEGO

Streszczenie. Sinik szeregowy prądu stałego zasilany z łącznika tranzystorowego, przy 
wysokiej częstotliwości przełączania tranzystorów, większej od 10 kHz, stanowi, z uwagi na 
swoje charakterystyki elektromechaniczne i właściwości, w szczególności dotyczące pracy 
hamulcowej z rekuperacją energii jakościowo nowy rodzaj napędu pojazdu trakcyjnego. Dla 
tak wysokich częstotliwości przełączania parametry elektryczne silnika nie zostały dotychczas 
zidentyfikowane. Identyfikacja tych parametrów, przeprowadzona na przykładzie silnika 
tramwajowego LT 220; 40 kW; 300 V; 1890 obr./min, jest tematem tego referatu. W celu 
podwyższenia dokładności odwzorowania impedancji parametry tych funkcji wyznacza się 
eksperymentalnie dla danego typu maszyny.

INVESTIGATION OF ELECTROMECHANICAL PARAMETERS OF A 
D.C. TRACTION MOTOR SUPPLIED BY THE TRANSISTOR CHOPPER

Summary. A d.c. series motor supplied by the trasistor chopper at high frequency of 
transistor switching (higher than 10 kHz) is a new kind of traction vehicle drive when 
considering its electromechanical characteristics and properties dealing with braking operation 
with power recuperation. So far electrical parameters of the motor have not been identified for 
such high frequencies of switching. The purpose of this paper is to identify the above 
parameters of the tramway motor LT 220,40 kW, 300 V, 1890 r.p.m. To increase the accurary 
of the impedance mapping the parameters of the functions are determined in an experimental 
way for the given type of a motor.

1. WSTĘP

Silnik szeregowy prądu stałego zasilany z łącznika tranzystorowego stanowi, z uwagi na 
swoje charakterystyki elektromechaniczne i właściwości, w szczególności dotyczące pracy 
hamulcowej z rekuperacją energii jakościowo nowy rodzaj napędu pojazdu trakcyjnego 
[lj.Te cechy napęd ten uzyskuje dzięki wysokiej częstotliwości przełączenia tranzystorów,
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większej od 10 kHz. Nie było to możliwe do osiągnięcia przy łączniku tyrystorowym. Dla tak 
wysokich częstotliwości przełączenia parametry elektryczne silnika nie zostały dotychczas 
zidentyfikowane. Identyfikacja tych parametrów przeprowadzona na przykładzie silnika 
tramwajowego LT 220; 40kW; 300V; 1890 obr./min jest celem tego referatu.W paśmie 
częstotliwości pracy łączników tyrystorowych, to jest od 0 do 1000Hz, impedancja uzwojeń, a 
także strumienie wzbudzane przez te uzwojenia w maszynach prądu stałego zostały 
rozpoznane i opisane w literaturze [2 i 3]. Modele opisujące zarówno impedancję, jak i 
strumień w zależności od częstotliwości zbudowano przy szeregu założeniach 
upraszczających. Pomimo tego otrzymuje się bardzo uwikłane funkcje o parametrach 
rozłożonych. Funkcje te tylko w przybliżeniu odwzorowują charakterystyki rzeczywiste. W 
celu zwiększenia dokładności odwzorowania impedancji parametry tych funkcji wyznacza się 
eksperymentalnie dla danego typu maszyny. Zależnościami tymi można się posługiwać tylko 
w paśmie częstotliwości, dla których ich parametry były zweryfikowane. Nie można tych 
funkcji ekstrapolować na częstotliwości wyższe.

2. PARAMETRY MODELU MATEMATYCZNEGO SILNIKA SZEREGOWEGO
PRĄDU STAŁEGO DLA WYSOKICH CZĘSTOTLIWOŚCI IMPULSOWANIA

Układy zasilania silników szeregowych prądu stałego z łączników tranzystorowych 
zaprezentowano w pracy [1], Układy te widziane z zacisków uzwojenia silnika można 
uprościć do schematu jak na rys.l. Schemat ten jest bardziej czytelny do obliczania 
składowych przemiennych prądu w poszczególnych elementach obwodu, w tym w 
uzwojeniach obwodu twomika i uzwojeniu wzbudzenia. Model matematyczny silnika 
szeregowego prądu stałego, przy zasilaniu poprzez łącznik tranzystorowy z sieci prądu 
stałego, przedstawiono w pracy [4]. Analizujemy stan pracy ustalonej napędu, to znaczy stan, 
w którym przedziały czasowe załączenia silnika do sieci (ti) i stan wyłączenia napięcia 
zasilania (t2 = T-t|) powtarzają się. W czasie (ti) załączony jest tranzystor V, a w czasie (I2) 
prądy ia ; if przewodzone są przez diody Dl i D2. Dla takiego stanu pracy przebiegi 
rzeczywiste napięcia, prądu, strumieni magnetycznych momentu elektromagnetycznego i 
prędkości kątowej wirnika będą zawierały składowe stałe i zmienne. Składowe zmienne 
można rozłożyć na szeregi Fouriera i analizę ograniczyć do pierwszych harmonicznych 
czasowych - rys. 1.

Równania te można rozdzielić na dwa zestawy równań [4]:
- równania wiążące parametry elektromechaniczne stałe, obowiązują także 

w warunkach quasi- statycznych;

U0 = E0 + Ro lao + Ufo ,
Ufo -  Rf Ifo ,
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S IEĆ  ŁU CZN IK  S ILN IK
TRAKCYJNA TRANZYSTLROWY NAPfDIjWY

Rys.l. Schemat elektryczny zasilania silnika trakcyjnego poprzez łącznik tranzystorowy oraz 
wykresy czasowe napięć i prądów w tym obwodzie.

Sieć trakcyjna. Łącznik tranzystorowy. Silnik napędowy,

Fig. 1. Circuit diagram of a supply system of d.c. senes motor supplied by the
transistor chopper, and voltage and current courses in the circuit. Catenary.
Chopper. Motor

B o  — C <j)f0 C0mo .

tt>fO kfo  Ifo , ( 1 )

M q C (J)fo Iao ,

^  = }(M0 - M ob) ,
- równania opisujące składowe zmienne:

P --e . + Ra. i a. + ^  + p f.  ,

Hf- = Rf- if- + Zf̂ r ^  ,
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<|>f ~  k f. if. , (2 )

e_ ~  Clflfo (Onu +  C(|)f. ca mo , 

m _ Si C(j)f0 i a. t" C<t>f. t" C<j)f. Igo t

W równaniach przybliżanych ( « ) pominięto składowe zmienne wynikające z iloczynów 
(O.iDrru ; O. itt. ). W równaniach (1) i (2) poszczególne symbole oznaczają składowe stałe i 
zmienne w: napięciu zasilania silnika (U0_p_), napięciu rotacji (Em,e_); prądzie twomika 
(laoda.), strumieniozwojach twomika (Ta-), napięciu wzbudzenia (Uf0, p.f_), prądzie 
wzbudzenia (If0, if_), strumieniu wzbudzenia (!fo,<t>f_), prędkości kątowej wirnika (0Jmo,C0nu) i 
momencie magnetycznym (Mo, m_). Pozostałe wielkości w równaniach (1 i 2) to:
- rezystancja uzwojeń twomika biegunów pomocniczych dla prądu stałego Rao 

kompensacyjnego i prądu zmiennego R*. o częstotliwości impulsowania ( ! ) ,
- rezystancja uzwojenia wzbudzenia dla prądu stałego Rf0 i prądu zmiennego o częstotliwości

(ł),
M0b - moment obciążenia,
Zf - liczba zwojów uzwojenia wzbudzenia, 
ctł. - współczynnik rozproszenia uzwojenia,
J - moment bezwładności układu napędowego sprowadzony na wał silnika, 
c - parametr stały zależny od liczby zwojów wirnika, liczby par biegunów oraz wymiarów 

geometrycznych wirnika,
- współczynnik kf0 określa nachylenie charakterystyki magnesowania silnika.

W tym artykule naszą uwagę skoncentrujemy na parametrach elektrycznych silnika:
- rezystancjach i
- indukcyjnościach uzwojeń

i,

SlJł.i,
(3)

przy zadanej częstotliwości impulsowania ( ! ) . Współczynnik rozproszenia Of. można 
wyznaczyć mierząc pochodną strumienia w szczelinie magnetycznej (d4>f_/dt) cewką pomia
rową umieszczoną w szczelinie silnika obejmującą biegun główny.

przy czym Uf. If_ oznacza wartości skuteczne napięcia i prądu w uzwojeniu wzbudzenia.
Przy wysokiej częstotliwości impulsowania o parametrach (3 i 4) decydują zarówno obwody 
zwarte i elementy lite sprzężone z danym uzwojeniem, jak również wypieranie prądów w 
przewodach uzwojenia, a także pojemność między poszczególnymi przewodami i pojemności 
doziemne - rys.2.



Badanie parametrów. 85

Rys.2. Schemat układu pomiarowego parametrów uzwojenia wraz z modelem fizycznym 
tego uzwojenia

Fig. 2. Diagram of winding mesuring circuit and model of the winding

3. WYNIKI BADAŃ PARAMETRÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH SILNIKA 
LT220

Silnik LT 220 jest silnikiem szeregowym prądu stałego, jednym z czterech napędu głównego 
tramwaju. Z uwagi na niskie napięcie trakcyjnej sieci tramwajowej (600V) już dzisiaj istnieją 
warunki techniczne do wprowadzenia łączników tranzystorowych do tych napędów. Z tego 
też względu wybrano silnik typowy LT 220 jako model do badań ekstperymentalnych. Każde 
z uzwojeń badano przy zasilaniu napięciem stałym (U0) i napięciem przemiennym (U_) o 
zmienianej częstotliwości w przedziale od 20Hz do 20 kHz. Przy zasilaniu napięciem stałym 
i obwodzie magnetycznym nienasyconym pomierzone zostały parametry silnika R*o ; Rf0 ; Lao 
= Tao Rao; Lf0 = Tf0 Rf0 ; (cOf0) kf0, parametry te zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1
Raoo R fo Tao Tfo Lao L.r C<(>fo c kfo Sfo

miż mfi S S mH mH Vs - Vs/A -
95,8 25,8 0,031 0,43 3,0 11,1 1,4 15,4 0,6 10'3 0,8

Prądem stałym przeprowadzono także weryfikację modelu fizycznego uzwojenia (rys.2) a 
mianowicie sprawdzono częstotliwość drgań własnych układu

( U C . ) - J r . (5)
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Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono przebieg napięcia U(t) na badanym uzwojeniu (przy 
wyłączniku K2 otwartym) po wyłączeniu (wyłącznikiem KI) prądu stałego I0. Z 
oscylogramów tych odczytano okresy drgań rezonansowych, a wyniki zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2 *
Parametr okres drgań częstotliwość drgań LC_ TrF

|iS kHz s2
uzwojenie wzbudzenia 
E1E2

1,7 588 0,073

uzwojenie twomika 
A1B2

5,5 182 0,765

Rys.3. Wykres czasowy napięcia na uzwojeniu twomika (A1B2) po wyłączeniu prądu 
stałego (I0)

Fig. 3. The course of armature winding voltage after turning off d.c. current

Rys.4. Wykres czasowy napięcia na uzwojeniu wzbudzenia (E1E2) po wyłączeniu prądu 
stałego (I0)

Fig.4. The course of existing winding voltage after turning off d.c. current-
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Rys.5. Zależność rezystancji uzwojeń twomika R*_ i wzbudzenia Rl od częstotliwości 
silnika trakcyjnego LT 220

Fig. 5. Resistance of armature and existing windings versus frequency of d.c. series 
motor LT 220

a a o  —i

[n*1 1

Rys.6. Zależność indukcyjności uzwojeń twomika L»_ i wzbudzenia Lf_ od 
częstotliwości silnika trakcyjnego LT 220

Fig. 6. Inductance of armature and existing windings versus frequency of d.c. series 
motor LT 220
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0.06 - 1

Rys.7. Zależność współczynnika rozproszenia strumienia wzbudzenia a . od 
częstotliwości silnika trakcyjnego LT 220

Fig. 7. Leakage coefficient of existing windings versus frequency of d.c. series 
motor LT 220

Częstotliwość drgań rezonansowych uzwojenia wirnika jest o rząd większa od 
częstotliwości impulsowania łącznika tranzystorowego, a dla uzwojenia wzbudzenia 
częstotliwości drgań rezonansowych jest około 30 razy większa. Przy zasilaniu napięciem 
przemiennym U. wyznaczono charakterystyki częstotliwości:
- rezystancji uzwojenia twomika (A1B2) - Ra_ (f) - rys.5,
- rezystancji uzwojenia wzbudzenia (E1E2) - Rf_ (t) - rys.5,
- indukcyjność uzwojenia twomika (A1B2) - La. - rys.6,
- indukcyjność uzwojenia wzbudzenia (E1E2) - Lf_ (f) - rys.6,
- współczynnik rozproszenia uzwojenia wzbudzenia <jf. - rys.7.

4. WNIOSKI

Przy zasilaniu silników trakcyjnych z łączników tranzystorowych występuje wysoka 
częstotliwość impulsowania. Parametry elektromagnetyczne silnika w dużym stopniu zależą 
od częstotliwości. Zależności te podano na iysunkach 5 - 7.
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Abstract

A d.c. series motor supplied by the transistor chopper is a new kind of traction vehicle 
drive when consdering its electromechanical characteristics and properties dealing with 
braking operation with power recuperation. These features of the drive are obtained due to the 
high frequency (higher than 10 kHz) of transistor switching, which has not been possible 
when using the thyristor chopper. So far electrical parameters of the motor have not been 
identified for such high frequencies of switching. The models describing both the impedance 
and the flux as a function of frequency have been made under some simplifying 
assumptions.In spite of it the implicit functions with distributed parameters have been 
obtained.These functions map the real characteristics only approximately. To increase the 
accuracy of the impedance mapping the parameters of the functions are experimental way for 
the given type of a motor.You can use these relationships only in the frequency band for 
which their parametrs have been verified. They cannot be extrapolated for the higher 
frequencies. The putpose of this paper is to identify the above parameters of the tramway 
motor LT 220, 40kW, 300 V, 1890 r.p.m.The simplified supply systems of d.c. series motors 
by the transistors choppers have been shown in Fig.l. This diagram is more convenient for 
calculation of variable components of the current in each element of the circuit including the 
armature windings and exciting winding. Each of the windings has been tested when supplied 
with d.c. voltage (U o) and a.c. voltage (L L ) at frequency changed from 20 Hz to 20 kHz. The 
following motor parameters R ao , Rro , Ia0= T ao , LfD=TfoRfo , (c<l>fD)kfo have been measured 
when supplied with d.c. voltage and for non - saturated magnetic circuit. These parameters are 
given in Table 1. The electromagnetic parameters of a motor depend strongly on frequency. 
These relationships have been given in Figs. 5-7.
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ASPEKTY TECHNICZNO-EKONOMICZNE 
MODERNIZACJI UKŁADU NAPĘDOWEGO 
MASZYNY WYCIĄGOWEJ

Streszczenie. W  artykule przedstawiono analizę w ybranych zagadnień zw iązanych z 
wprowadzeniem przekształtników  tyrystorowych w  m iejsce dotychczas eksploatowanych 
przetwornic elektrom aszynow ych zasilających silniki wyciągowe.

SOME TECHNICAL AND ECONOMICAL ASPECTS OF MODERNI
ZATION OF WINDER MOTOR DRIVE SYSTEM

Summ ary. The paper gives an analysis o f  chosen problem s arising w hen the hitherto exi
sting electrom achine system s supplying the w inder m otors are exchanged for the pow er elec
tronic (thyristor) converters.

W STĘP

Maszyny wyciągow e w większości przypadków  są  napędzane silnikami prądu stałego. W 
układzie klasycznym silniki byty zasilane z przetwornic elektrom aszynow ych prądu stałego. 
W zględy ekonomiczne (sprawność energetyczna układu, konserwacja kom utatora i koszty 
szczotek) oraz ekologiczne (hałas) spowodowały, że przetwornice elektrom aszynow e są  za
stępowane przekształtnikam i statycznymi. W  polskim  przem yśle w ydobyw czym  jako  zasadę 
przyjęto układ oszczędnościowy złożony z:
-jednokierunkow ego przekształtnika zasilającego obwód tw om ika silnika w yciągow ego ,
- dwukierunkowego przekształtnika zasilającego uzwojenie w zbudzenia silnika wyciągowego 

- ry s .l.
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Rys. 1.Schemat układu zasilania silnika wyciągowego 
F ig .l. Supply system  schem e o f  w inder motor

Rewersja prędkości obrotowej silnika odbywa się poprzez rewersję napięcia wzbudzenia, 
także realizację pracy hamulcowej silnika uzyskuje się poprzez rewersję napięcia wzbudzenia. 
Aby przyspieszyć rewersję prądu wzbudzenia stosuje się ponadto forsowanie napięcia wzbu
dzenia. Układ ten, w  stosunku do przetwornicy elektrom aszynowej, generuje zarówno składo
we stałe jak  i składowe zm ienne napięcia i prądu tw om ika U, i, oraz napięcia i prądu wzbu
dzenia Uf, if, a  ponadto w  czasie pracy układu dokonuje się rew ersja składowej stałej napięcia 
i prądu wzbudzenia. Inne są  zatem  warunki zasilania silnika wyciągowego w  stosunku do za
silania z przetwornicy elektromaszynowej.

W  literaturze dobrze je s t rozpoznane i om ówione zagadnienie komutacji prądu pulsującego 
w  silnikach obcowzbudnych, zasilanych z przetwornic energoelektronicznych [2], W  ogólnym 
przypadku kom utację prądu pulsującego

oo

i ( t )  =  I o +  S I mwSin<owt  ( 1 )
w-l

rozpatruje się jako  zjawisko złożone, obejmujące:
- kom utację składowej stałej prądu Io ,

- komutację składowej zmiennej T ] ł m„ s in o )wt .
W -I

Przy zasilaniu silnika wyciągowego z  przetwornicy elektromaszynowej występuje zagad
nienie komutacji tylko składowej stałej prądu Io i na takie warunki zasilania silniki starszego 
typu były budowane.

Przy zasilaniu silnika z przetwornicy energoelektronicznej i to zarówno jednokierunkow ej, 
jak  i dwukierunkowej w obwodzie tw om ika w ystępują składowe zmienne prądu tw om ika
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^ I mwsincowt o tej samej wartości, albowiem wartość składowych zmiennych prądu
W=1

00

^ I mw sincowt nie zależy od typu przetwornicy, lecz od param etrów  obw odu przepływu prą-
w=l
du, w  szczególności od jego  indukcyjności.

W pływ składowych zmiennych prądu na komutację w przetwornicach jedno- i dw ukierun
kowych jes t taki sam i uwidacznia się w zawężeniu obszarów kom utacji beziskrow ych silni
ków prądu stałego - rys. 2. Z punktu w idzenia komutacji prądu pulsującego przetwornice 
energoelektroniczne jednokierunkow e i dwukierunkowe w  obwodzie tw om ika są  sobie rów 
noważne.

Rys. 2. Obszary komutacji beziskrowej AIb = f(I) silnika prądu stałego przy prądzie 
stałym (linia ciągła) i prądzie pulsującym  (linia przerywana)

Fig. 2. The sparkless com m utation zones Àlb = f(I) o f  d.c. motor supplied w ith 
constant current (continuous line) and pulsating current (dashed line)

Dotychczas w literaturze nie rozpatrywano problem ów  kom utacyjnych silnika przy rewersji 
prądu wzbudzenia. Przeprowadzenie takiej oceny jes t celem  tego artykułu.

Rys. 3. Przekrój m aszyny prądu stałego z  w yodrębnieniem  zwoju kom utującego 
Fig. 3. The coupling o f  the com m utating turn o f  w inding w ith excitation current
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N a rys. 3 pokazano schem atycznie przekrój poprzeczny maszyny prądu stałego o liczbie 
biegunów 2p=2. N a schem acie tym pokazano wszystkie uzw ojenia maszyny, a z uzwojenia 
tw om ika wyodrębniono zwój komutujący. Takie przedstawienie uzw ojeń um ożliw ia analizę 
sprzężenia zwoju kom utującego z pozostałym i uzwojeniami maszyny przy dowolnych w a
riantach jej pracy.

M ODEL M A TEM ATYCZNY UKŁADU NAPĘDO W EG O

Przykładowy m odelowy cykl pracy analizowanego układu napędowego przedstawiono na 
rys.4. Cykl ten podzielono na 5 przedziałów  czasowych: 

ii - rozruch
f e  - ti)  - jazda ustalona,
(t3 - t2> - ham ow anie naturalne,
(t4 - 13) - ham ow anie prądnicowe z  oddawaniem energii elektrycznej do sieci,
(t5 - U) - postój.

Rys.4. M odelowy przebieg prędkości obrotowej n, prądu w zbudzenia if oraz prądu 
tw om ika i silnika wyciągowego w czasie jednego cyklu pracy

Fig.4. The model courses o f  rotational speed n, excitation current if and 
arm ature current i o f  w inder m otor during one duty cycle

Pracę silnika m ożna opisać następującym zestawem równań:

n

e = — -— T'ftD
Z fC Jf

(2)
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gdzie:
R, Rf - rezystancje obw odu tw om ika i 

wzbudzenia,
'Ra, 'Rf - liniozwoje tw om ika i wzbudzenia,
Zf - liczba zw ojów  1 -go bieguna uzw ojenia wzbudzenia,
CTf - w spółczynnik rozproszenia uzwojenia,
M 0b - m om ent obciążenia,
J -m om ent bezwładności sprowadzony na wał silnika.

W  pierwszych dw óch przedziałach czasowych jest realizowana praca silnikowa.W  trzecim 
przedziale czasow ym  (i=0, a  zatem  M em=0) je s t więc realizowane ham ow anie naturalne

dco

dt

M„
(3)

W czwartym  przedziale czasowym  napięcie wzbudzenia Uf < 0, co daje także O  f < 0, a zatem 
i mom ent elektrom agnetyczny Mcm < 0, co powoduje w zrost m om entu hamującego. W czasie t 
= t2 dokonuje się rew ersja napięcia wzbudzenia poprzez przełączenie napięcia z  UfN na (-2 
UfN) - rys. 4 .Prąd w zbudzenia if z uwagi na dużą indukcyjność uzw ojenia zm ienia się inercyj
nie z wartości IfN na wartość ( - I fN ). Aby przyśpieszyć jego  zmianę, forsuje się napięcie w zbu
dzenia do wartości równej około 2Ujn - rys. 5.

a t I a , 2

U f

: '  /

Rys. 5. Przebiegi czasowe napięcia wzbudzenia Uf, prądu wzbudzenia if, 
strum ienia wzbudzenia Of narysowane w  jednostkach w zględnych 

Fig. 5. The course o f  excitation flux while the ecitation current is being 
reversed

Po czasie At| prąd if uzyskuje wartość znam ionow ą (-1^).W ówczas napięcie wzbudzenia 
zm niejsza się do wartości (-UfN). Strumień wzbudzenia Of, z uwagi na działanie prądów  w i
rowych w  litych elem entach obwodu magnetycznego, zm ienia się także inercyjnie w  stosunku 
do zm ian prądu w zbudzenia if i dopiero po czasie Atz osiąga wartość znam ionow ą OfN- W
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równaniach (2) m ożna uwzględnić inercyjne zmiany strumienia w zbudzenia <t>f = d t  w  sto-Zfa
sunku do zm ian prądu wzbudzenia if, a  także inercyjne zmiany strum ienia biegunów  pom oc
niczych ®k w stosunku do zmian prądu tw om ika. Strumień komutacyjny Ok jes t częścią stru
m ienia zawartego w liniozwojach tw om ika Ta. Silniki wyciągowe w większości przypadków 
posiadają lite jarzm o stojana oraz zwarte, poprzez nity i śruby, blachy biegunów  głównych i 
biegunów pomocniczych. Prądy wirowe indukowane w tych elem entach są  przyczyną inercyj
nych zmian strum ienia w zbudzenia Of i strum ienia komutacyjnego Ok w stosunku do zmiany 
prądów  if, i. Inercje te m ożna opisać równaniam i, które w formie operatorowej m ają postać

[1]:

(4)

(5)

Transformaty czasowe równań (4) i (5)

(4a)

(5 a)

m ożna aproksymować funkcjami w ykładniczym i:

(4b)

<H,(t)=—  l- 0 3 2 e  -Q ,4e 1254 - 0 2 e  171 -O.OSe™1 '
InN (5b)

Funkcje (4b) i (5b) są  bazą do w yznaczenia param etrów Tf i Tk.
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a)

b)

Rys. 6. a) Przebiegi prądu w zbudzenia if oraz strum ienia w zbudzenia Of przy 
skokow ym  załączeniu napięcia wzbudzenia Uf 

b) Przebiegi prądu tw om ika i oraz strum ienia kom utacyjnego Ok przy 
skokow ym  załączeniu napięcia U.

Przebiegi narysowane w jednostkach  w zględnych

Fig.6 a). The courses o f  excitation current and flux when the m otor is supplied 
with unitary voltage 

b) The courses o f  m otor current and com m utation flux w hen the m otor 
is supplied w ith unitary voltage

N a rys. 6 pokazano przebiegi czasowe prądów  if, i oraz strum ieni Of, Ok przy skokowym 
załączeniu napięcia stałego U f na uzwojenie wzbudzenia F1F2 i napięcia stałego U  na uzwo
jenie  obw odu tw om ika A1C2 (przy nieruchom ym  wirniku). Z  zaznaczonych pow ierzchni Sf i 
Sk oblicza się:

Tf = o jo ió  ’ (4C)

A .
29,916Tk = ^ T 7 -  (5c)
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Zarówno z rów nania (4) oraz z  rys. 6 w idać, że zmiany strum ienia biegunów  pom ocni
czych Ok są  opóźnione w  stosunku do zm ian prądu twomika. Jeśli kom utacja prądu tw om ika 
w stanie ustalonym  jes t liniowa, to przy narastaniu prądu (di/dt >0) kom utacja staje się opóź
niona, a przy (di/dt) < 0 przyspieszona. Z  doświadczenia w iadomo, że dla silników z litym 
obwodem m agnetycznym  graniczne wartości pochodnych prądu, powodujące iskrzenie 
szczotek, w ynoszą około 10 IN/s, a  d la silników z pakietowanym stojanem około 50 In / s . Aby 
zachować ciągłość prądu tw om ika przy małych jego  wartościach, np. przy rozruchu, a także 
przy hamowaniu, zm niejsza się prąd wzbudzenia. Zmniejszenie prądu wzbudzenia nie powo
duje jednak równoczesnego zm niejszenia strum ienia wzbudzenia, jak  to wynika z  równania 
(4b) oraz z  rys.5. W  stanie nieustalonym zm niejszenie prądu wzbudzenia nie zabezpiecza w 
sposób dostateczny silnika przed przerywanym prądem  twomika.

W PŁYW  R EW ERSJI PRĄDU W ZBUDZENIA NA KO M UTACJĘ PRĄDU TW OR- 
NIKA

Szybka rew ersja prądu wzbudzenia if w  przedziale czasowym U-t3 poprzez forsowanie na
pięcia U f w sposób znaczący przyśpiesza rewersję strum ienia <t>f - rys. 4. Jednak prądy w iro
we indukowane w elem entach litych i obwodach zwartych pow odują że zm iana strumienia 
zachodzi znacznie wolniej w  stosunku do zmiany prądu, nie mniej zm iana ta zachodzi i indu
kuje w zwoju kom utującym  napięcie transformacji:

dd>f
e « = Z‘ l f ’

przy czym Zz - oznacza liczbę zwojów w jednym  zezwoju uzwojenia twomika. W silnikach 
wyciągowych zwykle Zz = 1.W artość maksym alna napięcia transformacji może być określo
na, w  przybliżeniu, z  wyrażenia :

U f(+) +[Uf(-)l
,max “  2 p - z f ’ ( }

gdzie:
Uf (+); Uf (.) - napięcie wzbudzenia przed rew ersją i po rewersji, 
p  - liczba par biegunów,
Zf - liczba zwojów cew ki jednego bieguna.

W artości tych napięć zwykle wynoszą: Uf(+) = 220V: Uf(-> = 440V, co oznacza dwukrotne 
forsowanie w zbudzenia.Na przykład w silniku wyciągowym typu P 4 100/24 liczba par biegu
nów p = 12, a  liczba zwojów Zf =  110, a zatem napięcie transformacji wynosi Etmax < 0,25V.
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Rys. 7. Przebieg strum ienia kom utacyjnego przy prądzie pulsującym  

Fig. 7. Couse o f  com m utation flux when the arm aturę current is pulsating

K omutację prądu tw om ika dodatkow o utrudniają składowe zm ienne prądu tw om ika (rys.7) 
[2], a  także w  czasie narastania prądu tw om ika i w  czasie jego  zm niejszania się ( w  stanach 
nieustalonych) inercyjne zmiany strum ienia biegunów  pom ocniczych w  stosunku do zmian 
prądu i (rys. 6b i rów nanie (5b)). Zgodnie z teorią komutacji o iskrzeniu szczotek decyduje 
stan energetyczny zw oju kom utującego w  chwili jego  rozw ierania przez szczotkę.

Rys. 8. a) Schemat zw oju kom utującego w  chwili rozw ierania go przez szczotkę
b) Przebiegi prądu kom utowanego ik przy komutacji optym alnej, opóźnionej i 

przyśpieszonej

Fig. 8. a) The équivalent schem e o f  com m utating tum s o f  w inding
b) The courses o f  com m utation current: optimal, late and early

N a rys. 8a przedstawiono schem at zastępczy zezw oju kom utującego o indukcyjności Lk i 
rezystancji Rk- Zwój jes t zwarty przez szczotkę o rezystancji Rsz. W  zw oju kom utującym  in
dukują się napięcia:

- rotacji er indukowane przez indukcję m agnetyczną pod biegunam i pom ocniczym i (strumień 
O k),
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chodnej prądu w  zwoju komutującym ,
-napięcie transformacji et, które w m aszynach prądu stałego, przy stałym strumieniu w zbu
dzenia Of = co n stje st równe zero i w  ogólnej teorii komutacji podawanej w literaturze 
nie je s t uwzględniane.
W  silnikach wyciągow ych zasilanych z przekształtników  jednokierunkow ych, jak  to widać 

z rys. 5, warunek <tf = const nie je s t spełniony i napięcie transformacji et w pływ a na warunki 
komutacyjne prądu tw om ika. Przebieg prądu w  czasie komutacji determ inuje sumaryczne 
napięcie indukowane w  zw oju zw artym  przez szczotki

Jeśli średnia wartość napięcia ek w  czasie komutacji Tk

jes t różna od zera, to  wartość prądu komutowanego w  zwoju kończącym kom utację t = Tk, a 
więc w zwoju rozwieranym  przez szczotkę - rys. 7c,d

Energia zwoju kom utowanego przed rozwarciem, to je s t w  chwili czasowej t  =  (Tk - dt), 
wynosi:

Energia tego sam ego zw oju po rozw arciu go przez szczo tk i, to je s t w  chwili czasowej t  =  (Tk 
+ dt), wynosi:

jes t zam ieniana na energię cieplną i wydziela się w  postaci ciepła w  styku ślizgowym między 
szczotką a kom utatorem . M ała wartość skoku energii A W nie w zbudza jeszcze iskrzenia 
szczotek i je s t pochłaniana przez rezystancję styku ślizgowego RS2. Gdy energia AW przekro
czy pew ną wartość graniczną, to wzbudzi ju ż  iskrzenie, które jest tym  intensywniejsze, im 
w iększa jes t wartość energii [2], W ydzielaniu się energii AW w stylu ślizgowym tow arzyszą 
dodatkowe zjawiska:

(9)

(10)

( 11)

( 12)

Różnica energii

(13)
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- elektrokorozja, która uniemożliwia wytworzenie błyszczącej politury komutatora; pwierzchnia 
komutatora staje się m atowa i ciemna,

- wzrost w spółczynnika tarcia,
- wzrost o kila stopni tem peratury kom utatora i szczotek.

Zjaw iska te w ystępują naw et przy braku w idocznego iskrzenia i przyspieszają zużycie ko
m utatora i szczotek. Kom utacja optym alna jes t to taki przebieg czasowy prądu ik , przy któ
rym w  czasie rozw ierania zwoju przez szczotkę, to jes t dla czasu t = Tk, uzyskuje się:

W k = Wa

W arunek ten w ymaga, aby pochodna prądu

difc_
dt

=  0 . 
t = Tk

Jest to tak zw ana kom utacja styczna - rys. 7b.

(14)

(15)

Efekty ekonom iczne zw iązane z  w yelim inow aniem  przetwornic elektrom aszynowych

Przetwornice elektrom aszynow e zasilające silniki w yciągowe w irują ze stalą prędkością 
obrotow ą zarówno w  czasie pracy silnika wyciągowego, jak  i w  czasie postoju. Z  wirowaniem 
przetwornicy są  zw iązane straty mocy zużywane na tarcie m echaniczne i wentylację oraz 
straty mocy biegu jałow ego silnika napędzającego przetwornicę.

Zdefiniujem y sprawność energetyczną układu napędowego m aszyny wyciągowej:

w k *  k *
t1e= ^  = 4 =x -“  t  • 06)

' jp,dt Jp2dt+JzAPdt
0 0 0

W  rów naniu (16) P 2 oznacza m oc m echaniczną na wale silnika w yciągowego, Pi m oc pobie
raną  z  sieci zasilającej 6 kV - rys. 1.

Jeśli w  rów naniu (16) przyjąć czas całkow ania jeden  tydzień, to m ożna porównywać 
sprawność energetyczną układu napędowego z przetw ornicą elektrom aszynow ą i z prze
kształtnikiem  tyrystorowym  przy tym sam ym wydobyciu.

N ajprostszy je s t pom iar energii W i. M ożna go wykonać licznikiem  energii elektrycznej 
zainstalowanym  na zasilaniu przetwornicy. Energię W2 m ożna obliczyć z rejestracji ciągłej 
prądu obciążenia silnika I i jego  napięcia zasilania U.

T

W 2= J l(U  -  RI)dt
0

(17)
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Z zarejestrowanych w pamięci komputera przebiegów prądu I oraz napięcia U (rys. 9) 
można obliczyć energię użyteczną silnika.

Rys. 9. Przebiegi prądu obciążenia (03i) oraz napięć silników  w yciągowych nr 1 (03u-m l) 
i nr 2 (03u-m2)

Fig.9. The courses o f  load current (i03) and voltages o f  w inder m otors N o l (03u-m l) 
and No2 (03u-m2)
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Dla podjęcia decyzji o m odernizacji układu napędowego m aszyny wyciągowej bardziej 
miarodajne od sprawności są  straty energii w  przetwornicy elektrom aszynowej w stosunku do 
strat w  przekształtniku tyrystorowym . Szczegółowa analiza tych strat energii została w ykona
na dla układu napędow ego maszyny wyciągowej złożonego z:

- dwóch silników  wyciągow ych prądu stałego o parametrach: 1600 kW , 685 V, 2650 A,
67 obr./min,

- dwóch przetwornic elektrom aszynow ych prądu stałego o param etrach: 1800 kW , 700 V,
500 obr./min,

- dwóch silników  synchronicznych napędzających ww. przetwornice o parametrach:
2000 kW , 6 kV, 500 obr./min.

Pomiary mocy i energii pobieranej przez silniki napędzające przetw ornice umożliwiły 
określenie strat mocy biegu jałow ego, a więc mocy, która nie będzie pobierana przez prze
kształtnik tyrystorowy.

APo«l 10 kW.

Przyjmując, że przetwornice pracują 5000 godzin w  roku, obliczono energię strat

AW0= 5 5 0 -1 0 3 kWh.

Licząc koszt 1 kW h równy 0,15 zł, otrzymuje się koszt bezużytecznie traconej energii elek
trycznej rów ny 83 tys. zł rocznie.

Dodatkowym  efektem  ekonom icznym  jes t obniżenie kosztów  eksploatacyjnych zw iąza
nych z kosztem  wym iany szczotek. Szczotki na przetwornicach w ym ienia się średnio co 9-12 
miesięcy. Poniew aż przetwornice są  m aszynam i wysokoobrotowym i, w ym agają zatem lep
szych (droższych) gatunków  szczotek. Cena kom pletu szczotek na dwie przetwornice w  skali 
roku wynosi około 20 tys. zł. Tak więc sum aryczne oszczędności eksploatacyjne maszyny 
wyciągowej m ogą się równać około 100 tys. zł.

W NIOSKI

M odernizację m aszyn wyciągow ych m ożna realizować poprzez:
- zastosowanie przetwornicy elektrom aszynowej i układów  energoelektronicznych w  obw o

dzie w zbudzenia prądnicy i obwodzie wzbudzenia silnika, sterow anych układam i m ikro
procesorowym i,

- zastosowanie przekształtnika energoelektronicznego jednokierunkow ego w  obw odzie twor- 
nika silnika w yciągowego i dwukierunkowego w obwodzie w zbudzenia sterow anych ukła
dami m ikroprocesorowym i,

- zastosowanie przekształtnika energoelektronicznego dwukierunkow ego w  obw odzie twor- 
nika silnika wyciągow ego i jednokierunkow ego w  obwodzie w zbudzenia sterowanych 
układam i m ikroprocesorowymi.

O w yborze w ariantu m odernizacji decydują koszty, które będą niew ątpliw ie najniższe w 
pierwszym  przypadku, jeśli oczywiście nie w licza się kosztu przetwornicy. N ajdroższym 
układem  je s t układ trzeci z przekształtnikiem  dw ukierunkowym  w obw odzie tw om ika, nie 
mniej jednak jego  koszt nie pow inien przekraczać 120 %  kosztów  układu drugiego, gdyż 
transformatory, kable prądowe, układ filtracji wyższych harm onicznych i kom pensacji mocy 
biernej w  obydw óch układach są  takie same, a układ wzbudzenia silnika jes t jednokierunko
wy, a w ięc tańszy. Ze w zględu na warunki kom utacyjne silnika wvciągowego układ drugi jes t
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układem najgorszym, co wykazano. Decydując się na wprowadzenie układu drugiego należy 
tak programować jazdę, aby hamowanie odbywało się wyłącznie pod wpływem sił tarcia i sił 
grawitacyjnych, to znaczy, aby nie dokonywać rewersji prądu wzbudzenia w czasie ruchu sil
nika wyciągowego.
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Abstract

The subject o f  the analysis is the modernization o f  w inder m otor drive system. The m o
dernization takes place when the electrom achine systems supplying the w inder motors are 
exchanged for pow er electronics devices. I f  the modernization is simultaneous w ith shaft re
construction and change o f  w inder m otor operation param eters, the possibility o f  predicted 
m otor power deficiency.The operation o f  winder motor is analyzed in the paper under diffe
rent work conditions: when the armature circuit is supplied by unidirectional converter and the 
excitation circuit is supplied by bidirectional converter (i.e. low  cost solution ) (F ig .l). It has 
been shown that in case o f  the reversal o f  the excitation current the com m utation conditions 
worsen. Energy AW (12) is produced in the accelerated w ear o f  the brushes and the comm u
tator.

The analysis o f  m otor’s duty cycles is also included, as well as the evaluation o f  motor's 
servicability and the econom ical questions connected w ith reducing the pow er consumption.
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SYSTEM AUTOMATYCZNEJ REGULACJI MOCY BIERNEJ W 
DUŻYM ZAKŁADZIE PRZEMYSŁOWYM

Streszczenie. Artykuł przedstawia koncepcję układu kompleksowej regulacji mocy biernej 
w dużym zakładzie przemysłowym, w którym występują zarówno niedobory, jak i nadwyżki 
mocy biernej w różnych porach dnia lub dniach tygodnia. System opiera się na centralnym 
sterowniku programowalnym, współpracującym z układem sumatora zainstalowanym w miej
scu przyłączenia do sieci 110 kV i lokalnymi regulatorami mocy biernej przy silnikach syn
chronicznych. Właściwy algorytm rozdziału zadanej mocy biernej do poszczególnych sterow
ników lokalnych umożliwia zoptymalizowanie niekorzystnych przepływów mocy w sieci we
wnątrzzakładowej .

REACTIVE POWER FLOW CONTROL SYSTEM INALARGE INDUS
TRIAL PLANT

Sum m ary. The paper presents conception o f a complex control system o f reactive power 
flow in a large industrial plant in which periods o f reactive power deficiency or its excess oc
cur at different time o f a day or a week. The control system is based on a central PLC working 
with local controllers for synchronous motors. PLC acquires data from the electrical energy 
meter system installed in the factory supplying point o f 110 kV. The same data is used for 
calculating electrical energy consumption for the whole factory. Furthermore, the appropriate 
control algorithm enables to optimise reactive power flows in internal industrial network.

1. WPROWADZENIE

O ekonomicznych aspektach działalności przedsiębiorstw decydują koszty produkcji. 

Jednym z istotnych składników kosztów produkcji jest koszt energii elektrycznej. Zmniejsze

nie kosztów energii jest jednym z efektywniejszych sposobów obniżenia kosztów produkcji.
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Można to uzyskać między innymi poprzez:

• precyzyjne zamówienie mocy dla całego zakładu, a nie dla poszczególnych przyłączy oraz 

zainstalowanie układu sumującego i przejście na ten sposób rozliczania z zakładem ener

getycznym;

• ograniczenie zużycia energii w strefie szczytowej przez odpowiednie działania organiza

cyjne;
• ograniczenie poboru energii biernej indukcyjnej tak, aby utrzymać zadany przez ZE współ

czynnik mocy;

• wyeliminowanie dodatkowych opłat, np. za oddawanie energii biernej indukcyjnej do sieci.

Rozwiązanie przedstawione w artykule dotyczy dwóch ostatnich punktów, a koncepcja 

układu automatycznej regulacji mocy biernej wykorzystuje układ sumatora oraz źródła mocy 

biernej, jakimi są silniki synchroniczne.

2. STAN GOSPODARKI MOCĄ BIERNĄ PRZYKŁADOWEJ KOPALNI WĘGLA 
KAMIENNEGO

Kopalnie węgla kamiennego są specyficznymi odbiorcami energii elektrycznej. Charakte

rystyczna dla kopalni jest duża liczba silników synchronicznych, napędzających przede 

wszystkim wentylatory, sprężarki oraz przetwornice układów Leonarda maszyn wyciągowych. 

Moc zainstalowana silników synchronicznych w kopalni sięga nierzadko kilkunastu MW, a 

produkowana przez nie moc bierna indukcyjna może być wystarczająca do utrzymania przez 

kopalnię, w okresach normalnej pracy zakładu podczas tzw. zmian wydobywczych, narzuco

nej przez dostawcę wartości współczynnika mocy. Silniki te pracują na ogół ze stałą wartością 

prądu wzbudzenia dobraną tak, by z jednej strony zapewniona była ich niezawodna praca przy 

narzuconym przez napędzaną maszynę obciążeniu, a z drugiej, aby kompensować duży pobór 
mocy biernej w dniu roboczym.

Specyfiką zakładów górniczych jest praca wielu napędów z silnikami synchronicznymi 

w sposób ciągły, niezależnie od cyklu produkcyjnego kopalni. Do grupy tej należą przede 

wszystkim wentylatory przewietrzania dołu kopalni. Również przetwornice układów Leonar

da maszyn wyciągowych, napędzane silnikami synchronicznymi, nie są wyłączane przy dłuż-
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Rys. 1. Przebiegi mocy średnich 30 - minutowych oraz współczynnika mocy w punkcie zasi
lania zakładu w dniu roboczym 

Fig. 1. Transient states o f the power averaging in 30 minutes intervals and power factor in 
supplying point during a workday

szych przerwach w wydobyciu ze względu na kłopoty z rozruchem. Niejednokrotnie, szcze
gólnie w przypadku maszyn wyciągowych, używanych do jazdy ludzi i transportu materiałów, 

silniki synchroniczne przetwornic Leonarda pracują ciągle, także w dni wolne od pracy, przy 

sporadycznym użyciu maszyny. Przy utrzymywaniu stałego prądu wzbudzenia silników syn

chronicznych, niezależnie od pory dnia i dnia tygodnia, stwarza to problemy z nadmiarem 

mocy biernej w kopalni w dni wolne od pracy oraz na tzw. zmianach konserwacyjnych. Od

dawanie energii biernej indukcyjnej do sieci elektroenergetycznej wiąże się z koniecznością 

ponoszenia dodatkowych opłat.

Aktualny stan gospodarki mocą bierną, przedstawiony w artykule, został opracowany na 

podstawie pomiarów przeprowadzonych w jednej z kopalń węgla kamiennego. Kopalnia za

silana jest z dwóch transformatorów 100/6 kV, pracujących na wyodrębnione systemy. Przy

kładowe przebiegi mocy średnich 30-minutowych na zasilaniu poszczególnych systemów w 

dniu roboczym przedstawiono na rys. la  i b. Rysunek l.c  przedstawia przebiegi sumaryczne 

mocy średnich 30-minutowych obu systemów w dniu roboczym, a rys. 1 .d przebieg sumarycz-
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Rys.2. Przebiegi mocy średnich 30 - minutowych oraz współczynnika mocy w punkcie zasi
lania zakładu w dniu wolnym od pracy 

Fig.2. Transient states o f the power averaged in 30 minutes intervals and of the power factor 
at supplying point during a day off

nego współczynnika mocy (tgcp), określony na podstawie mocy średnich 30- minutowych. W 

dniu wolnym od pracy powyższe wielkości kształtują się w sposób przedstawiony na rys. 2.

W takim dniu następuje oddawanie do sieci mocy biernej indukcyjnej w obu systemach za

silających. Spowodowane jest to pracą silników synchronicznych ze stałym wzbudzeniem 
dobranym w taki sposób, aby kompensować duży pobór mocy biernej w dniu roboczym. W 
przytoczonym przykładzie w dniu wolnym od pracy maksymalna wartość średnia 30- 

minutowa sumarycznej mocy biernej indukcyjnej oddawanej do sieci wynosi 2,2 Mvar, nato

miast całkowita energia bierna oddawana do sieci ok. 30 Mvarh, na dobę, co przy 8 dniach 
świątecznych w miesiącu daje 240 Mvarh.

Przeciwdziałać takim stanom można przez wprowadzenie układu automatycznej regulacji 

mocy biernej, który zapobiegałby nadmiernemu poborowi mocy biernej indukcyjnej z sieci w 

dni robocze oraz oddawaniu jej do sieci w dni wolne od pracy, utrzymując żądany przez za

kład elektroenergetyczny współczynnik mocy w punkcie zasilania.
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3. KONCEPCJA UKŁADU AUTOMATYCZNEJ REGULACJI MOCY BIERNEJ

Biorąc pod uwagę nadrzędność funkcji napędowej silników synchronicznych nad funkcją 

kompensacji mocy biernej [1] przy wyborze koncepcji sterowania wzbudzeniem silników 

synchronicznych uwzględniono priorytety sterowania w następującej kolejności:

1) sterowanie prądem wzbudzenia silników (zakres sterowania, szybkość zmian prądu wzbu

dzenia) w taki sposób, by zachować wystarczającą przeciążalność statyczną i dynamiczną 

silnika dla aktualnego i przewidywanego obciążenia;

2) utrzymanie zadanej wartości współczynnika mocy (tgtp) na zasilaniu kopalni;

3) ograniczenie zbędnych przepływów mocy biernej w sieci wewnątrzzakładowej.

Schemat poglądowy opracowanego układu automatycznej regulacji mocy biernej przed
stawiono na rys.3.

Układ automatycznej regulacji 

mocy biernej zawiera dwa poziomy: 

•  Poziom nadrzędny stanowi ste

rownik programowalny współpra

cujący z układem sumatora, mie

rzącym pobór energii po stronie 

napięcia 110 kV w miejscu przyłą

czenia zakładu do sieci. Sterownik 
centralny na podstawie pomiarów 

wartości mocy czynnych i biernych 

uzyskiwanych poprzez łącze szere

gowe z układu sumującego oraz 

identyfikacji systemów, na które 

pracują poszczególne transformato

ry, wypracowuje wartości mocy 

biernych zadanych dla poszczegól

nych sterowników lokalnych. Ste

rownik centralny komunikuje się ze 
sterownikami lokalnymi na drodze radiowej. Schemat blokowy nadrzędnego układu regulacji 

z wykorzystaniem układu sumującego przedstawiono na rys.4.

Rys.3. Schemat poglądowy układu automatycznej re
gulacji mocy biernej 

Fig.3. Pictorial diagram o f reactive power automatic 
control system
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Rys.4. Schemat blokowy nadrzędnego układu regulacji z wykorzystaniem układu sumującego 
Fig.4. Błock diagram o f the main controller using electric energy meter system

• Poziom podrzędny tworzą lokalne 

układy kontroli i regulacji mocy bier

nej silników synchronicznych. Regu

latory lokalne wypracowują w po
szczególnych silnikach synchronicz

nych zadane wartości mocy biernych. 

Sygnałami zwrotnymi do sterownika 

centralnego są rzeczywiste wartości 

mocy czynnych i biernych silników 

synchronicznych oraz sygnały infor

mujące o dostępności poszczególnych 

silników dla potrzeb regulacji mocy. 

Schemat blokowy lokalnego układu 

regulacji mocy biernej silnika synchro

nicznego przedstawiono na rys.5. 

Sterowniki lokalne mogą pracować 

również jako niezależne regulatory mocy 
biernej dla poszczególnych silników.

DC/DC

Wyjścia
analogowe

lub
cyfrowe

-------- f—

, z/w IwX . P l Q

Wejścia
cyfrowe

Wejścia
analogowe

S terow nik lokalny

Łącze 
szeregowe

QZJ jpjojp/N
Do sterownika centralnego

Rys.5.Schemat blokowy lokalnego układu re
gulacji mocy biernej silnika synchro
nicznego

Fig.5.Block diagram o f the local reactive power 
controller for a synchronous motor
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Wartość mocy biernej, jaka musi zostać wypracowana w silniku, określona jest za pomocą 

zależności czasowych Q2 = f(t) niezależnie dla poszczególnych dni tygodnia. Tryb ten wyko

rzystywany jest też przy pracy sterownika lokalnego jako elementu kompleksowego systemu 

regulacji w przypadku zerwania łączności ze sterownikiem centralnym.

4. PODSUM OW ANIE

Stan gospodarki mocą bierną w wielu zakładach przemysłowych jest niezadowalający. 

Z tego względu ponoszą one dodatkowe koszty związane z opłatami za moc bierną, które 

można wyeliminować przy stosunkowo niskich nakładach finansowych.

Przedstawiona koncepcja zakłada wykorzystanie pracujących już w zakładzie silników 

synchronicznych jako regulowanych źródeł mocy biernej. W takim przypadku koszt produkcji 

mocy biernej w silnikach (wynikający ze zwiększonych strat w obwodzie stojana i wirnika 

przewzbudzonego silnika) porównywalny jest z kosztem produkcji w bateriach kondensato

rów [2],
Przedstawiony układ regulacji mocy biernej charakteryzuje się dużą uniwersalnością. Ste

rowniki lokalne mogą pracować niezależnie lub jako część kompleksowego układu regulacji, 

współpracując ze sterownikiem centralnym. Pomiary mocy pobieranych przez zakład mogą 

być realizowane przy użyciu sumatora albo przetworników mocy. Układ regulacji zapewnia 

utrzymanie zadanego współczynnika mocy (tg<p) w punkcie zasilania w zadanym zakresie. 

Możliwe jest także zapobieganie niekorzystnym przepływom mocy biernej w sieci wewnątrz

zakładowej poprzez identyfikację rozpływów mocy w poszczególnych odpływach rozdzielni.

W przedstawionej w artykule koncepcji do sterowania poziomu mocy biernej wykorzysta

no jedynie silniki synchroniczne. Wynika to ze specyfiki zakładu, dla którego opisany system 

został opracowany. Wprowadzając niewielkie zmiany w sterowniku centralnym możliwe jest 

wykorzystanie w systemie sterownia mocy biernej także baterii kondensatorów.

Obecnie zbudowano sterownik lokalny wraz z przekształtnikiem DC/DC, zasilającym ob

wód wzbudzenia silnika synchronicznego. Przeprowadzono rozruch i wstępne testy układu. W 

najbliższym czasie przewiduje się jego zainstalowanie na obiekcie rzeczywistym.
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Abstract

The paper presents, basing on example of a coal-mine, conception o f a complex reactive 
power flow control system in large industry in which periods with big reactive power con
sumption whereas in other time there is large reactive power production. At the beginning 
there are shown the main ways to lower production costs in a factory by limiting energy con
sumption as one o f the most effective ways o f doing it. The paper deals with part o f the 
method referring to reactive power flow. Next the contemporary state o f reactive power man
agement in a coal-mine is described. Transient states o f the power averaged in 30 minute in
tervals and o f the power factor at supplying point during a workday and day-off are shown in 
Figs.l and 2,respectively. Conception of a reactive power automatic control system based on 
central PLC working with local specialised controllers for synchronous motors is presented in 
the paper as well. PLC acguires data from the electrical energy meter system installed in the 
factory supplying point o f 110 kV. The same data is used for calculating electrical energy con
sumption for the whole factory. Pictorial diagram o f the reactive power automatic control 
system in Fig.3 is shown. More detailed schema of the central controller using electric energy 
meter system is presented in Fig.4. Block diagram of the local reactive power controller for a 
synchronous motor is shown in fFg. 5. The local controller obtains data for control algorithm 
from the central PLC using radiomodems. The local specialised controller is capable to work 
independently along pre-programmed time characteristic. This mode of operation is also used 
in case o f communication o f failure. Main advantages of the proposed system are as fallous: 
the reactive power is measured by the main electrical energy meter system, which means that 
there is no difference between the real power values for the control system and for calculating 
of the energy consumption, and it is possible to use existing synchronous motors for reactive 
power compensation, which means lowering the costs o f implementation. Furthermore the 
control algorithm is capable to optimise reactive power flows in an internal industrial net
work.


