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OCENA MOŻLIWOŚCI ZMIANY STRUKTURY UKŁADU 

REGULACJI PRĘDKOŚCI KĄTOWEJ TURBOZESPOŁU W CELU 

ELIMINACJI SYNCHRONIZATORA AUTOMATYCZNEGO 

Streszczenie. W artykule podano propozycję zmiany struktury układu regulacji 

turbozespołu, w celu eliminacji synchronizatora automatycznego w procesie łączenia. 

Wykonano szereg analiz w zakresie zmian kąta niezgodności fazowej i omówiono 

najistotniejsze wyniki badań (artykuł był prezentowany na konferencji PPEEm 2011). 

Słowa kluczowe: układy sterowania prędkością kątową, eliminacja synchronizatora 

automatycznego 

THE ASSESSMENT OF THE ANGULAR SPEED CONTROL SYSTEM 

MODIFICATION POSSIBILITY IN A STEAM TURBINE FOR THE 

PURPOSE OF ELIMINATING AN AUTOMATIC SYNCHRONIZER 

Summary. This paper presents a proposal to amend the structure of a steam turbine 

system to eliminate an automatic synchronizer in a classical synchronization process. For 

this reason the results of many studies and the most important conclusions are presented 

(the paper was presented at the conference PPEEm 2011). 

Keywords: control systems of angular speed, elimination of automatic synchronizer 

1. WPROWADZENIE 

Aktualnie proces łączenia [6] obiektów elektroenergetycznych do pracy równoległej jest 

z reguły wykonywany za pomocą dedykowanych urządzeń automatyki, jakimi są 

synchronizatory automatyczne [3, 4, 8, 12, 13] (rys. 1). Urządzenia te, w celu zrównania 

wartości chwilowych napięć (u1 i u2) łączonych obiektów, oddziałują na układ wzbudzenia  

i regulacji napięcia oraz na układ regulacji prędkości kątowej, a następnie (z odpowiednim 

czasem wyprzedzenia, równym czasowi własnemu załączania wyłącznika generatora WG), 

wysyłają sygnał załączający wyłącznik [1, 10]. 
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Rys. 1. Istota procesu łączenia obiektów elektroenergetycznych do pracy równoległej 

Fig. 1. The nature of connecting process of electrical power units 

Proces sterowania napięciem z reguły nie nastręcza problemów, a niedokładność jego 

realizacji na ogół nie powoduje poważnych konsekwencji. Natomiast proces sterowania 

prędkością kątową jest związany ze zmianą faz napięć łączonych obiektów i z powstawaniem 

określonej wartości kąta niezgodność fazowej w chwili łączenia. W wyniku tego dochodzi do 

przepływu prądu o charakterze niemal całkowicie czynnym i w efekcie może prowadzić do 

szeregu bardzo poważnych i groźnych konsekwencji. Ponadto, proces sterowania prędkością 

kątową jest z reguły znacznie dłuższy od procesu sterowania napięciem, co powoduje 

wydłużenie całego procesu synchronizacji i w licznych sytuacjach ruchowych wymagających 

zdecydowanego oraz szybkiego działania nie powinien być akceptowany [9, 11].  

Powyższe uzasadnienie wskazuje, iż skutecznego rozwiązania przedstawionego problemu 

należy poszukiwać w usprawnieniu dotychczasowego sposobu sterowania częstotliwością. 

Jedną z potencjalnych propozycji w tym zakresie jest zmiana dotychczasowej struktury 

układu sterowania (w której synchronizator oddziałuje na zadajnik prędkości kątowej, 

wymuszając zadaną zmianę częstotliwości napięcia fg – rys. 2), do postaci przedstawionej na 

rys. 3 – z odpowiednim regulatorem. Istotą niniejszego artykułu jest udzielenie wstępnej 

odpowiedzi na zapytanie, czy tego rodzaju działanie jest celowe oraz możliwe. 

 

Rys. 2. Istota procesu sterowania w układzie z synchronizatorem automatycznym 

Fig. 2. The nature of control process in control system with automatic synchronizer 
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Rys. 3. Istota procesu sterowania w układzie bez synchronizatora automatycznego 

Fig. 3. The nature of control process in control system without automatic synchronizer 

2. OCENA PROPOZYCJI ROZWIĄZANIA PROBLEMU 

Działanie polegające na zmianie struktury układu sterowania prędkością kątową,  

w wyniku którego usunięty zostałby synchronizator automatyczny, a jego funkcje sterujące 

byłyby przejęte przez układ z regulatorem (rys. 3), wymaga rozwiązania wielu problemów. 

Najważniejszym z nich jest zagwarantowanie takiego działania regulatora, które uniezależni 

kształt charakterystyki przejściowej od warunków pracy, jakie mogą wystąpić na danym 

obiekcie. Przyczyną odnośnego wpływu są m.in. warunki towarzyszące rodzajowi rozruchu 

bloku elektroenergetycznego (ze stanu zimnego, po postoju krótkotrwałym, po wypadnięciu  

z synchronizmu i podjęciu decyzji o resynchronizacji bez procedury odstawienia itp.). 

Powyższa argumentacja skłania do umieszczenia w proponowanym torze sterowania  

(rys. 3) takiego regulatora, którego działanie pozwoli na sprowadzenie każdej charakterystyki 

przejściowej obiektu do pewnej charakterystyki wzorcowej (odniesienia). W celu 

uzasadnienia odnośnej propozycji w artykule rozważono przykładowy model turbozespołu 

parowego, z turbiną kondensacyjną z międzystopniowym przegrzewem pary (rys. 4), który 

stanowi jednostkę reprezentatywną dla licznej grupy obiektów rzeczywistych [1, 2, 5, 7, 14]. 

 

Rys. 4. Schemat blokowy układu regulacji prędkości kątowej turbozespołu parowego: SM – serwo-

motor zaworów, SL – siłownik zaworów, PR – międzystopniowy przegrzewacz pary,  

WP – część wysokoprężna turbiny, SNP – część średnioprężna oraz niskoprężna turbiny,  

B – bezwładność mas wirujących 

Fig. 4.  A block diagram of angular speed control system of steam turbine: SM – servo-motor of 

valves, SL – valve actuator, PR – interstage reheater, WP – high pressure turbine section,  

SNP – intermediate and low pressure turbine section, B – inertia of rotating masses   
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Na rys. 5 przedstawiono przykładowe odpowiedzi rozpatrywanego układu (dla różnych 

warunków pracy, reprezentowanych – dla celów demonstracyjnych – przez wysokie zmiany 

częstotliwości), na skokową zmianę wartości zadanej gz. W celu uzyskania różnic  

w odpowiedziach układu dokonywano zmian parametrów kwp i ksnp, których wartości 

reprezentują udział poszczególnych części turbiny kondensacyjnej w wytwarzaniu 

całkowitego momentu napędowego MT na wale. Następnie traktując, jako wzorzec, 

odpowiedź układu regulacji o parametrach: kwp = 0,3 oraz ksnp = 0,7; dokonywano doboru 

wszystkich parametrów regulatora PI (rys. 4) w taki sposób, aby każdą z pozostałych 

odpowiedzi (inną aniżeli odpowiedź odniesienia – rys. 5) sprowadzić do odpowiedzi 

odniesienia. Do rozwiązania tego zagadnienia określono funkcję celu w postaci: 
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gdzie: x – oznacza wektor, a f(x) – funkcję określoną przez wektor wartości. 

Z kolei do oceny stopnia dopasowania krzywych (tj.: odpowiedzi uzyskanej w wyniku 
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n

1i

2
n

1i
i1i1

n

1i

2

i1i2

)(
n

1
)(

)()(

1100

xfxf

xfxf

w , (2) 

gdzie: n – oznacza liczbę próbek reprezentujących każdą z krzywych. Postępując w powyższy 

sposób, uzyskano wyniki, które przedstawiono na rys. 6. 

 

Rys. 5. Charakterystyki przejściowe przykładowego obiektu w różnych warunkach pracy 

Fig. 5. Transient characteristic of sample object in different operating conditions  
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Rys. 6. Charakterystyki przejściowe po dokonaniu procesu optymalizacji parametrów regulatora 

Fig. 6. Transient characteristic after the optimization process of governor parameters 

Ocenę wpływu współczynnika dopasowania w (dla odpowiedzi uzyskanej w wyniku 

działania regulatora z odpowiedzią odniesienia) odnoszono do zmiany kąta niezgodności 

fazowej  w procesie łączenia. Oznaczając przez f różnicę częstotliwości pomiędzy 

odpowiedziami i odnosząc, w czasie całego procesu łączenia, zmianę kąta  do chwili 

początkowej, wartość odnośnego kąta niezgodności fazowej można opisać zależnością: 

 ft 360 . (3) 

Wyniki, dla różnic w odpowiedziach, które uwidoczniono na rys. 5, zostały pokazane na 

rys. 7. Natomiast wyniki dla różnic przedstawionych na rys. 6 zostały pokazane na rys. 8. 

 

Rys. 7. Przebieg kąta niezgodności fazowej w wyniku zastosowania regulatora o stałych parametrach 

Fig. 7. Phase discrepancy waveform as a result of application the governor with fixed parameters  
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Rys. 8. Przebieg kąta niezgodności fazowej po zastosowaniu regulatora o optymalnych parametrach 

Fig. 8. Phase discrepancy waveform as a result of application the governor with optimized parameters 

Analizując przebiegi przedstawione na rys. 7 i rys. 8, można stwierdzić, że odpowiedni 

dobór parametrów regulatora pozwala na istotne ograniczenie maksymalnych wartości kątów. 

Niemniej jednak uzyskane wartości maksymalne (rys. 8): |max| = 51,05 – dla przebiegu 

oznaczonego kolorem zielonym, |max| = 17,56 – dla przebiegu oznaczonego kolorem 

czarnym, |max| = 75,34 – dla przebiegu oznaczonego kolorem niebieskim oraz |max| = 

344,49 – dla przebiegu koloru czerwonego; są i tak o wiele za duże, by można było je uznać 

chociażby tylko za akceptowalne. Wartości kąta łączenia wynoszącej (180 + k180 i k  N) 

odpowiada bowiem połączenie w przeciwfazie. Natomiast w praktyce za akceptowalne uznaje 

się z reguły wartości mniejsze, od maksymalnie kilkunastu stopni, a za wartości w pełni 

satysfakcjonujące uznaje się z reguły błędy nieprzekraczające pojedynczych stopni. 

Odnosząc się do uzyskanych wyników, należy podkreślić, że zastosowanie 

proponowanego regulatora przyczyniło się do istotnego zmniejszenia różnić pomiędzy 

rozpatrywanymi charakterystykami przejściowymi (rys. 5 i rys. 6). Niemniej jednak, błędy 

kąta niezgodności fazowej, pomimo znacznej redukcji (rys. 7 i rys. 8), są na tyle duże, że  

w żadnym przypadku nie można ich uznać za akceptowalne. Z tego względu uzasadnione jest 

przeprowadzenie dalszej analizy, mającej na celu ustalenie, czy możliwe byłoby uzyskanie 

akceptowalnych błędów kąta niezgodności fazowej po zastosowaniu odnośnej procedury do 

obiektu, dla którego zakres rozbieżności pomiędzy charakterystykami przejściowymi byłby 

znaczenie mniejszy. Przypadek taki zilustrowano na rys. 9, na którym – w porównaniu  

z rys. 5, przedstawiono charakterystyki przejściowe reprezentujące znacznie mniejszy zakres 

rozbieżności. Natomiast na rys. 10, w odniesieniu do tego przypadku, przedstawiono 

charakterystyki uzyskane po dokonaniu procesu optymalnego doboru parametrów regulatora. 
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Rys. 9. Charakterystyki przejściowe obiektu reprezentujące niewielki zakres rozbieżności 

Fig. 9. Phase discrepancy waveform of the object, representing a small range of discrepancies 

 

Rys. 10. Przebieg kąta niezgodności fazowej po zastosowaniu regulatora o optymalnych parametrach 

Fig. 10. Phase discrepancy waveform after application the governor with optimized parameters 

Z uwagi na uzyskanie wysokiej zbieżności odpowiedzi w tym przypadku (rys. 9  

i rys. 10) należy spodziewać się również istotnego zmniejszenia błędów kątów niezgodności 

fazowej. Z tego względu na rys. 11 pokazano przebieg kąta niezgodności fazowej dla różnic 

w odpowiedziach, które przedstawiono na rys. 9. Z kolei na rys. 12 przedstawiono przebiegi 

kąta łączenia dla różnic w odpowiedziach, jakie powstają po zastosowaniu regulatora  

o parametrach zoptymalizowanych. 
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Rys. 11. Przebieg kąta niezgodności fazowej w wyniku zastosowania regulatora o stałych parametrach 

Fig. 11. Phase discrepancy waveform as a result of application the governor with fixed parameters  

 

Rys. 12. Przebieg kąta niezgodności fazowej po zastosowaniu regulatora o optymalnych parametrach 

Fig. 12. Phase discrepancy waveform after application the governor with optimized parameters 

Z analizy rys. 11 i rys. 12 wynika, iż nawet niewielkie rozbieżności pomiędzy 

charakterystykami przejściowymi mogą powodować istotne błędy kątów niezgodności 

fazowej. Niemniej jednak błędy te, w przypadku grupy obiektów o bardzo łagodnych 

wymaganiach w zakresie kątów łączenia, można uznać za akceptowalne. Z tego względu 

odnośną propozycję, we wspomnianych warunkach pracy, można uznać za interesującą. 
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3. NIEDOGODNOŚCI WYNIKAJĄCE Z ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ  

Odnosząc się do opisanej w artykule propozycji, należy pamiętać, że w klasycznych 

procesach łączenia – w torze regulacji częstotliwości – synchronizator automatyczny 

oddziałuje na zadajnik prędkości kątowej „długością” impulsu sterującego. Należy również 

pamiętać, że układ ten realizuje szereg dodatkowych funkcji, m.in. dokonuje: sprawdzenia 

prawidłowości wykonania warunku częstotliwościowego, ekstrapolacji chwili zgodności 

fazowej, czy wysyłania sygnału załączającego wyłącznik generatora. Z tego względu 

wyeliminowanie synchronizatora automatycznego z toru sterowania prędkością kątową  

i zastąpienie go proponowanym układem z regulatorem wiąże się także z koniecznością 

opracowania odpowiednich rozwiązań w zakresie pozostałych czynności synchronizatora. 

Rozważając przedstawioną propozycję i uzyskane do tej pory wyniki, należy stwierdzić, 

że działanie, polegające na usunięciu synchronizatora automatycznego z dotychczasowego 

układu regulacji i przejęcie jego funkcji przez nowy układ – z regulatorem nie jest możliwe. 

Uwzględniona podczas badań struktura regulatora nie gwarantuje bowiem takiego 

dopasowania dowolnej odpowiedzi układu regulacji do charakterystyki wzorcowej, by  

w każdych warunkach pracy móc ją uznać chociażby tylko za akceptowalną. Świadczą o tym 

zbyt duże zakresy zmian kąta niezgodności fazowej (powstające nawet przy niewielkich 

różnicach w odpowiedziach – rys. 9), w potencjalnych chwilach łączenia. Jedynie bowiem  

w sytuacji, gdy maksymalne wartości błędów kątów łączenia (rys. 12) nie przekraczałyby 

wartości dopuszczalnych, możliwe byłoby dokładne określenie chwili łączenia na podstawie 

pomiarów początkowej różnicy faz i częstotliwości obydwu łączonych obiektów. Ponadto, 

kształt charakterystyki przejściowej synchronizowanego obiektu musiałby być znany z chwilą 

rozpoczęcia procesu łączenia. Zatem, jej identyfikacja powinna zachodzić w bardzo krótkim 

czasie (rzędu pojedynczych sekund) i przykładowo na podstawie parametrów z przyjętych 

obserwatorów. Uwzględniając poddany analizie przypadek, takimi obserwatorami mogłyby 

być czujniki natężenia przepływu pary przez poszczególne stopnie turbiny, co pozwalałoby na 

identyfikację parametrów kwp oraz ksnp w przyjętej do badań strukturze. Natomiast  

w warunkach rzeczywistych zmiany charakterystyk przejściowych łączonych obiektów mogą 

wynikać z rozbieżności znacznie większej liczby parametrów modelu. Rozpatrywany obiekt 

jest bowiem silnie nieliniowy oraz podatny na szereg dodatkowych czynników, chociażby na 

zmiany temperatury – co niewątpliwie czyni rozpatrywany problem jeszcze trudniejszy do 

rozwiązania. Ponadto, złożoność procesów obliczeniowych, jakie należy wykonać, wpływa  

w istotny sposób na czas ich realizacji. Przykładowo, pojedyncza seria symulacyjna, pozwa-

lająca na optymalny dobór parametrów regulatora, wykonywana na dedykowanym do obli-

czeń komputerze PC z procesorem Intel Pentium Core-2-Quad, trwała kilkadziesiąt godzin,  

a w praktyce cały proces łączenia zajmuje zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund. 
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Pewnym kompromisem mogłoby być, przykładowo, takie rozwiązanie, w którym dobór 

parametrów regulatora pozwalałby wyłącznie na zmianę prędkości kątowej o wartość zadaną  

i którego działanie nie wprowadzałoby przesunięcia fazowego. Natomiast pozostałe 

czynności, takie jak kontrola: warunku częstotliwościowego, przyspieszenia kątowego, czy 

ekstrapolacja chwili zgodności fazowej i formowanie sygnału załączającego wyłącznik 

generatora byłyby realizowane za pomocą oddzielnego, dedykowanego do tego celu układu 

(realizującego pozostałe funkcje synchronizatora automatycznego). 

4. PODSUMOWANIE ORAZ WNIOSKI 

Z przedstawionych rozważań wynika jednoznacznie, że nawet niewielkie zmiany kształtu 

charakterystyk przejściowych obiektów elektroenergetycznych mogą powodować powsta-

wanie znacznych wartości błędów kąta niezgodności fazowej w potencjalnych chwilach 

łączenia. Stąd też zadanie, polegające na zmianie struktury regulacji układu regulacji 

prędkości kątowej, mające na celu eliminację synchronizatora automatycznego, z toru 

sterowania prędkością kątową turbozespołu można uznać za niezwykle trudne do realizacji. 

Dodatkowym elementem, utrudniającym skuteczną realizację proponowanego rozwiązania, 

jest długi czas związany z wykonywaniem obliczeń (rzędu kilkunastu godzin), w odniesieniu 

do czasu trwania całego procesu łączenia (z reguły maksymalnie kilkadziesiąt sekund). 

Natomiast osiągnięcie wymiernych korzyści byłoby możliwe dopiero wówczas, gdyby czas 

łączenia został w istotny sposób skrócony, a to z kolei wymagałoby wykonywania wszystkich 

niezbędnych obliczeń w czasie pojedynczych sekund.  

Uwzględniając przedstawione wyniki badań symulacyjnych oraz techniczne możliwości 

stosowanych rozwiązań sprzętowych, odnośną propozycję należy traktować jako wyzwanie 

na przyszłość. Opracowanie skutecznych rozwiązań wymaga nadal wielu badań, m.in.  

w zakresie modelowania układów regulacji prędkości kątowej dla potrzeb łączenia, doboru 

odpowiednich struktur regulatorów oraz kryteriów i metod pozwalających na szybką 

i efektywną optymalizację ich parametrów pracy. Kolejność najważniejszych działań w tym 

zakresie powinna być następująca: 

 opracowanie zastępczych modeli matematycznych układów regulacji prędkości 

kątowej, pozwalających na odpowiednio dokładne odwzorowywanie charakterystyk 

przejściowych łączonych obiektów, 

 opracowanie metody oraz algorytmu, pozwalających na dokonywanie wyboru 

wzorcowej charakterystyki przejściowej (charakterystyki odniesienia), 

 opracowanie metod identyfikacji parametrów modeli (na podstawie pomiarów 

wybranych wielkości fizycznych lub przez zastosowanie określonych metod 

predykcyjnych), 
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 określenie struktury regulatora prędkości kątowej, który pozwoli na skuteczne 

sprowadzenie każdej charakterystyki przejściowej – reprezentującej stan zakłó-

ceniowy – do wzorca (tj. do charakterystyki odniesienia), 

 opracowanie metod oraz algorytmów optymalnego doboru parametrów regulatora, 

 budowa układu pozwalającego na realizację wszelkich obliczeń w ww. zakresie,  

w czasie pojedynczych sekund.    

Prezentowany artykuł stanowi rozwinięcie referatu wygłoszonego i opublikowanego  

w materiałach Sympozjum PPEEm 2011. 
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