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WAHANIA NAPIĘCIA

dr hab. inż. Zbigniew HANZELKA
Akademia Górniczo-Hutnicz w Krakowie, e-mail: hanzel@agh.edu.pl

VOLTAGE FLUCTUATIONS
Abstract: The paper presents basic information on voltage fluctuations and flicker in power networks and describes a measuring
instrument used for quantitative evaluation of the disturbance. Indices characterizing voltage fluctuations and standard
requirements for voltage fluctuations limits are provided.
Keywords: voltage fluctuations, flicker, disturbance, indices
W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące wahań napięcia w sieciach elektroenergetycznych i migotania światła.
Opisano przyrząd pomiarowy służący do ilościowej oceny zaburzenia. Podano wskaźniki charakteryzujące wahania napięcia i wymagania
norm dotyczące ich dopuszczalnych wartości. Rozwój energoelektroniki, a głównie technologii elementów półprzewodnikowych, pozwala
obecnie na stosowanie, prócz tradycyjnych sposobów redukcji skutków migotania światła, również przekształtnikowych, dynamicznych
stabilizatorów napięcia o bardzo dużej szybkości działania i o znaczących mocach jednostkowych.
Słowa kluczowe: wahania napięcia, migotanie światła, zaburzenia, wskaźniki
1. WPROWADZENIE
Na rysunku 1 przedstawiono klasyfikację wybranych zjawisk wpływających na wartość skuteczną napięcia. Różowym kolorem
zaznaczono obszar zmian, będący przedmiotem rozważań w niniejszym artykule.

wahania napięcia

zapady napięcia

krótkie przerwy w zasilaniu

długie przerwy w zasilaniu

Rys. 1. Zjawiska wpływające na wartość skuteczną napięcia (UN – napięcie znamionowe)

Napięcia na początku i końcu linii zasilającej różnią się pomiędzy sobą. Można to wykazać na podstawie prostego jednofazowego
schematu zastępczego jak na rysunku 2, na którym: E jest napięciem źródłowym, U0 – napięciem na zaciskach rozważanego
odbiornika, I0 – prądem, a ZS, XS, RS – odpowiednio impedancją, reaktancją i rezystancją zastępczą linii zasilającej. Na podstawie
wykresu wskazowego oraz prostych zależności geometrycznych można wyprowadzić zależność (1) określającą wartość różnicy
napięć ∆U zdefiniowaną jak na rysunku (2b):
,
gdzie P, Q są odpowiednio mocą czynną i bierną odbiornika.
©
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a)

b)

Rys. 2. a) Jednofazowy schemat zastępczy sieci zasilającej; b) wykres wskazowy dla odbiornika rezystancyjno-indukcyjnego (ind.) - E ≥ U 0 ,
dla odbiornika rezystancyjno-pojemnościowego (poj.) - E ≤ U 0

Przyjmując, że wartość zastępczej rezystancji linii jest pomijalnie mała w porównaniu z jej reaktancją (Xs >10R s ),
co w praktycznych systemach zasilających wysokiego napięcia (WN) jest założeniem prawdziwym, otrzymuje się uproszczoną
zależność opisującą względną wartość zmiany napięcia na odbiorczym końcu linii:
,

(1a)

gdzie SZW jest mocą zwarciową w punkcie przyłączenia odbiornika. Zmianę napięcia można sklasyfikować (ze względu na
dynamikę przebiegu i przyczynę powstania), na: -odchylenie (spadek napięcia) mający stałą wartość w dłuższej skali czasu
-oraz wahania napięcia. Wahania napięcia to, według międzynarodowego słownika elektrotechnicznego oraz polskiej normy
terminologicznej [17], seria zmian wartości skutecznej lub obwiedni przebiegu czasowego napięcia (rys. 3).

©
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a)

b)

Rys. 3. Przykład wahań napięcia: a) w przebiegu wartości skutecznej; b) w przebiegu wartości chwilowej (modulacja 10 Hz)

W przypadku tego zaburzenia można mówić o kształcie wahań napięcia (obwiednia wartości szczytowych napięcia przedstawiona
w funkcji czasu), amplitudzie zmian napięcia (różnica maksymalnej i minimalnej wartości skutecznej lub szczytowej napięcia
występująca podczas zaburzenia) oraz częstości (częstotliwości dla przebiegów okresowych) zmian napięcia (liczba zmian
napięcia występująca w jednostce czasu).
2. ŹRÓDŁA WAHAŃ NAPIĘCIA
Podstawową przyczyną zmian napięcia, w tym również wahań, jest - jak wynika z zależności (1) - zmienność w czasie głównie mocy
biernej odbiorników, określanych ogólnie mianem niespokojnych. Na rysunku 4 przedstawiono przykładowe zmiany wartości
mocy biernej oraz wywołane tą mocą zmiany napięcia dla jednego z najbardziej zaburzających odbiorników, jakim jest piec łukowy.
Podobny charakter mają zmiany wywołane pracą napędów elektrycznych dużej mocy, np. napędów walcowniczych, maszyn
wyciągowych itp. Wahania napięcia są powodowane także przez procesy łączeniowe baterii kondensatorów, nieprawidłowości
w pracy przełącznika zaczepów transformatora, rozruchy silników asynchronicznych, spawarki elektryczne (rys. 5), bojlery,
regulatory mocy, piły i młoty elektryczne, pompy i kompresory, windy, dźwigi, a więc ogólnie przez źródła o zmiennym obciążeniu,
których moc jest znaczna w relacji do mocy zwarciowej w punkcie ich przyłączenia do systemu zasilającego. Źródłem wahań
napięcia mogą być także w pewnych przypadkach (oświetlenie fluorescencyjne) interharmoniczne napięcia.
a)
moc
bierna

1s

b)
napięcie

czas

Rys. 4. Zmiany mocy biernej (a) i wahania napięcia (b) na szynach elektrostalowni
©
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3. SKUTKI WAHAŃ NAPIĘCIA
Wahania napięcia występujące w sieciach elektroenergetycznych powodują szereg ujemnych skutków o charakterze
techniczno-technologicznym i ergonomicznym. W sferze produkcyjnej jedne i drugie wywołują dodatkowe koszty. W dalszej części
przedstawiono przykładowo kilka wybranych negatywnych efektów występowania wahań napięcia. Prócz wyszczególnionych,
należy wspomnieć także o nieprawidłowościach w pracy aparatury stycznikowo-przekaźnikowej, których ekonomiczne skutki
bywają niekiedy ogromne.
3.1. Maszyny elektryczne
Wahania napięcia na zaciskach silnika asynchronicznego powodują zmiany momentu, w konsekwencji mają wpływ na poślizg
silnika i proces technologiczny. W skrajnych przypadkach mogą prowadzić do wzmożonych drgań mechanicznych, a więc do
obniżenia wytrzymałości mechanicznej i skrócenia czasu eksploatacji silnika. Wahania napięcia na zaciskach silników i prądnic
synchronicznych prowadzą do kołysań i wcześniejszego zużycia wirników tych maszyn, wywołują dodatkowe momenty
obrotowe, zmiany mocy i wzrost strat.
3.2. Przekształtniki
Zmiana napięcia zasilającego w przekształtnikach sterowanych fazowo z układem stabilizacji parametrów po stronie prądu
stałego powoduje zmniejszenie współczynnika mocy i generację harmonicznych niecharakterystycznych i interharmonicznych.
W przypadku napędu podczas hamowania zmiana napięcia może prowadzić do przerzutu falownikowego.
3.3. Urządzenia do elektrolizy
Występuje skrócenie czasu eksploatacji elektrod oraz zmniejszenie wydajności procesu technologicznego.
3.4. Urządzenia elektrotermiczne
W każdym przypadku następuje zmniejszenie wydajności - w przypadku pieca łukowego w następstwie wydłużenia czasu
wytopu - lecz z reguły zauważalne jest to dopiero przy znaczących amplitudach wahań napięcia.

strumień
świetlny

napięcie
zasilające

Rys. 5. Zmiana wartości skutecznej napięcia oraz prądu
podczas procesu spawania

Rys. 6 Zmiana strumienia świetlnego żarówki
wywołana zmianą napięcia zasilającego [7]

3.5. Źródła światła
Zmiana napięcia zasilającego wywołuje jako skutek zmianę strumienia świetlnego źródła światła, znaną jako zjawisko migotania
światła (ang. flicker). Jest to subiektywne odczucie zmian strumienia świetlnego, którego luminancja lub rozkład spektralny
podlega zmianom w czasie.

©

WAHANIA NAPIĘCIA - Zbigniew HANZELKA.

9

www.EPISMO-AEZ.pl

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
ZAKŁÓCENIA

AUTOMATYKA - ELEKTRYKA - ZAKŁÓCENIA | NR 5/2011

W tej grupie odbiorników na zmiany napięcia zasilającego szczególnie wrażliwe są żarowe źródła światła. W ich przypadku
strumień świetlny Φ jest proporcjonalny do napięcia zgodnie z zależnością: Φ~U γ, gdzie wykładnik γ przyjmuje wartość
z przedziału: 3,1-3,7 [9]. Na rysunku 6 przedstawiono przykładowo zmianę strumienia świetlnego żarówki w reakcji na krótkotrwałą
zmianę napięcia zasilającego.
Migotanie światła, spowodowane wahaniami napięcia, wpływa istotnie na ograniczenie zdolności widzenia i zmęczenie
organizmu, powoduje pogorszenie samopoczucia i obniżenie jakości pracy. W skrajnych przypadkach może stać się bezpośrednią
przyczyną wypadków przy pracy.
4. POMIAR WAHAŃ NAPIĘCIA
4.1. Metody pomiaru
Pomiar wahań napięcia jest potrzebny do:
(a) sprawdzenia zgodności istniejących poziomów zjawiska z normami dot. kompatybilności elektromagnetycznej;
(b) określenia poziomu emisji danego odbiornika i porównania go z wartościami dopuszczalnymi w normach.
Można wyróżnić dwie podstawowe metody pomiarowe. Pierwsza polega na ilościowej ocenie zjawiska na podstawie czasowej
zmiany wartości skutecznej lub obwiedni napięcia (zgodnie z klasycznymi wskaźnikami). Druga - na pomiarze pośrednim, tzn.
pomiarze parametrów migotania światła będącego bezpośrednim skutkiem wahań napięcia. Badania związane z procesem
percepcji wzrokowej liczą już ponad 40 lat [7]. W pierwszym okresie polegały głównie na przeprowadzaniu testów w wybranych
grupach ludzi, reprezentatywnych dla populacji, z zastosowaniem różnych źródeł światła i różnych kształtów czasowych zmian
napięcia. Wyznaczono na tej podstawie krzywą dostrzegania i krzywą uciążliwości (irytacji) zmian strumienia świetlnego. Udział
fizjologów i psychologów w tych eksperymentach umożliwił opracowywanie coraz doskonalszych modeli matematycznych
procesu neurofizjologicznego. Eksperymenty de Lange [7] pozwoliły po raz pierwszy postawić tezę o podobieństwie pomiędzy
wrażliwością oka ludzkiego na bodźce świetlne a charakterystyką częstotliwościową analogu elektrycznego. Dalsze badania
prowadzone przez Kelly'ego uwzględniały nie tylko amplitudę zmian, lecz także poziomy adaptacji oka do średniej luminancji.
Duży wkład w rozwój tej gałęzi wiedzy wnieśli Rashbass, Koenderink i Van Doom [7]. Ich badania doprowadziły bezpośrednio do
opracowania miernika migotania UIE. W mierniku tym przyjęto jako sygnał wejściowy zmiany napięcia zasilającego źródło światła,
a nie bezpośrednio zmiany strumienia świetlnego. To wymagało odtworzenia w przyrządzie procesu fizjologicznego postrzegania
i tę rolę pełni model Rashbassa i Koenderinka (rys. 7, blok 3 i 4). Przeprowadzone przez nich badania wykazały, że oko ludzkie
ma charakter filtru pasmowego (o paśmie 0,05 - 35 Hz), z maksymalnym współczynnikiem wzmocnienia (maksymalną czułością
na zmiany strumienia świetlnego) dla częstotliwości 8-9 Hz. Dla żarowych źródeł światła odpowiada to wahaniom napięcia o
amplitudzie około 0,3% wartości średniej. Skutki fizjologiczne zależą od amplitudy zmian strumienia świetlnego (amplitudy zmian
napięcia zasilającego źródło światła), sekwencji powtórzeń, spektrum częstotliwościowego oraz czasu występowania zaburzenia.
Reakcja mózgu na pobudzenie bodźcem świetlnym ma charakter całkujący z okresem całkowania około 300 ms. Oznacza to,
że występuje śledzenie wolnych i „wygładzanie" szybkich zmian strumienia świetlnego. Np. dwie krótkie zmiany strumienia
występujące w czasie 300 ms są postrzegane jako jedna zmiana. Bardziej dokuczliwe są zmiany strumienia świetlnego, dające
krótki impuls świetlny, po którym występuje dłuższa przerwa. Zjawisko migotania światła jest bardziej dominujące w bocznych niż
w bezpośrednich obrazach, na których skoncentrowana jest uwaga patrzącego. Zmiany strumienia świetlnego są wywoływane
w taki sam sposób, niezależnie od rodzaju napięcia zasilającego źródło światła - zmiennego lub stałego.
4.2. Miernik migotania światła
W przypadku, gdy zmiany napięcia nie mają regularnego kształtu (typowego dla większości odbiorników przemysłowych),
przyjmuje się jako wskaźnik wahań napięcia migotanie strumienia świetlnego żarowych źródeł światła. Celem pomiarowej oceny
tego zjawiska jest określenie stopnia ludzkiej irytacji wywołanej zmianami strumienia świetlnego. W tym procesie można wyróżnić
trzy zasadnicze elementy: źródło napięcia o zmiennej wartości, oko ludzkie i realizujący się w nim proces postrzegania oraz
mózg z jego nieliniowymi (w funkcji częstotliwości) reakcjami. Dostępny do pomiarowej oceny jest tylko pierwszy składnik.
Pozostałe muszą być modelowane. Tylko wówczas, gdy modelowanie tego złożonego układu będzie prawidłowe, możliwe będzie
dedukowanie relacji pomiędzy zmianami napięcia (o różnych kształtach) a stopniem ludzkiej irytacji.
Te fakty, oraz cała złożoność procesu fizjologicznego postrzegania, zostały uwzględnione przy tworzeniu miernika migotania
Międzynarodowej Unii Elektrotechnologii (UIE). Umożliwia on ocenę zjawiska migotania światła (wiarygodne wskazania reakcji
obserwatora) niezależnie od kształtu wahań napięcia i źródła zaburzenia. Opracowana specyfikacja techniczna została poddana
międzynarodowej dyskusji w ramach IEC i opublikowana jako norma IEC 61000-4-15 (w Polsce PN EN 61000-4-15). Miernik UIE
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powstał jako rezultat międzynarodowej współpracy i wynik doświadczeń uzyskanych przy konstrukcji i eksploatacji innych
wcześniejszych przyrządów. Rysunek 7 przedstawia jego uproszczony schemat blokowy. W strukturze przyrządu można wyróżnić
pięć bloków funkcjonalnych.

Rys. 7. Schemat blokowy miernika migotania światła UIE

Blok 1
W bloku tym z sygnału proporcjonalnego do zmiennej w czasie skutecznej wartości napięcia zasilającego u(t) uzyskiwana jest
informacja o względnych zmianach (wahaniach) napięcia - d(t) = U/Uśr - przy czym Uśr jest uśrednioną wartością skuteczną
napięcia wyznaczoną w trakcie każdej ostatniej minuty podczas realizacji pomiaru. Pozwala to na śledzenie wolnych zmian
spowodowanych np. procesami regulacji napięcia realizowanymi w systemie zasilającym. Nie są one postrzegane jako migotanie,
ponieważ oko ludzkie może je śledzić poprzez zmianę średnicy źrenicy. Układ wejściowy w bloku 1 zapewnia również odpowiedni
poziom izolacji przyrządu oraz skalowanie sygnału wejściowego do bloku 2. Zawiera również generator sygnałów dla kalibracji
miernika.
Kolejne bloki: 2, 3 i 4 stanowią model układu: żarowe źródło światła - oko ludzkie - mózg.
Blok 2 (demodulator)
Użytecznym sygnałem dla przyrządu jest względna zmiana napięcia, która może być interpretowana jako sygnał modulujący
nałożony na 50 Hz przebieg nośny. Zachodzi potrzeba wyznaczenia sygnału modulującego, stąd obecność demodulatora
w schemacie blokowym miernika. Podnoszenie do kwadratu sygnału wejściowego jest równoznaczne z odtworzeniem kwadratu
wartości skutecznej sygnału, co w sposób bezpośredni można odnieść do mocy żarowego źródła światła. Użycie „kwadratowego"
demodulatora jest uzasadnione łatwością jego technicznej realizacji oraz zadowalającą skutecznością działania.
Blok 3
Pierwszy filtr eliminuje składową stałą oraz inne niepożądane składowe sygnału wyjściowego demodulatora. Charakterystyka
częstotliwościowa układu: żarowe źródło światła (230 V, 60 W – parametry, które uznano za najbardziej powszechne), oko ludzkie,
została odtworzona w przyrządzie za pomocą filtru pasmowoprzepustowego 4. rzędu o transmitancji operatorowej określonej
zależnością (2) i charakterystyce częstotliwościowej przedstawionej na rysunku 8.

,

gdzie: 			
			

k = 1,74802 ,		

ω2

=

λ

2π 2,27979 ,

ω3

=

=

2π 4,05981 ,

2π 1,22535 ,

(2)

ω1

=

2π 9,15494

ω4

=

2π 21,9 .

,

Postać tej transmitancji i przebieg jej charakterystyki częstotliwościowej jest właściwy wyłącznie dla lamp żarowych o napięciu 230 V.
Dla innych rodzajów źródeł światła np. lamp fluorescencyjnych, należy stosować inną postać transmitancji.
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S(t)

częstotliwość (Hz)
Rys. 8. Charakterystyka częstotliwościowa filtru ważonego miernika migotania światła UIE; S(t) – sygnał wyjściowy bloku 3 na rysunku 7

Blok 4 (nieliniowa reakcja mózgu)
Model percepcji wzrokowej Rashbassa zawiera, prócz filtru ważonego, również funkcję podnoszenia do kwadratu oraz funkcję
całkowania tak otrzymanego sygnału realizowaną za pomocą filtru dolnoprzepustowego pierwszego rzędu o stałej czasowej,
wynoszącej około 300 ms. Wyjście z bloku 4 - sygnał proporcjonalny do zmian napięcia, ważonych przez czułość układu: żarówka
- oko - mózg, reprezentuje chwilowy poziom migotania. Jest on przekształcony w wartość względną w efekcie podzielenia przez
wartość odpowiadającą progowi postrzegania migotania światła. Większa od 1 wartość sygnału wyjściowego bloku 4 oznacza,
że intensywność migotania przekroczyła poziom postrzegania i może być uciążliwa lub nawet nietolerowana.
Blok 5 (statystyczna ocena uciążliwości migotania)
Ze znajomości mechanizmu postrzegania wynika, że migotanie powinno być oceniane w odpowiednio znaczącym okresie.
Dodatkowo, ze względu na losowy charakter zjawiska, należy założyć, że w czasie obserwacji chwilowa wartość będzie się zmieniała
w szerokim przedziale w sposób losowy. Wynika stąd potrzeba oceny statystycznej i kontroli nie tylko maksymalnego poziomu,
lecz także, w jakim procentowo czasie obserwacji dany poziom migotania jest przekroczony. Analiza statystyczna wymaga zatem
ustalenia relacji pomiędzy liczbowymi wartościami określającymi poziomy migotania i czasami ich występowania. W tym celu,
na podstawie sygnału wyjściowego S(t) z bloku 4, miernik wyznacza dwa statystyczne wskaźniki: tzw. wskaźnik krótkookresowego
migotania (ang. short-term flicker severity value) - Pst, i wskaźnik długookresowego migotania (ang. long-term flicker severity
value) - Plt. Te dwie wielkości tworzą bezwymiarowe jednostki zaakceptowane przez międzynarodową społeczność naukową.
Wskaźnik Pst, = 1 odpowiada progowi postrzegania, granicy migotania, która nie powinna być przekroczona, aby nie powodować
dyskomfortu psychicznego obserwatora. Ustalenie wartości wskaźnika Pst,wymaga:
1. Pomiaru chwilowych poziomów migotania i ich klasyfikacji wg wartości - rysunek 9a.
2. Wyznaczenia tzw. funkcji skumulowanego prawdopodobieństwa CPF (ang. cumulative probability function) - rysunek 9b.
Rysunek przedstawia przykładowy przebieg funkcji CPF, gdzie dla czytelności prezentacji wyróżniono niewielką liczbę
klas wartości. Funkcja CPF jest typową krzywą uporządkowanych prawdopodobieństw nieprzekroczenia określonych
wartości(poziomów), występujących w odpowiednim czasie. Kształty krzywych CPF znacznie różnią się pomiędzy sobą dla
rozmaitych rodzajów wahań napięcia, stąd wynika potrzeba sformułowania jednoznacznej, obiektywnej, a zarazem prostej
metody ich interpretacji i wartościowania.
3. Określenia wartości wskaźnika krótko- i długookresowego migotania światła.
Czas obserwacji
Podstawą określenia wartości wskaźników migotania może być cykl pracy zaburzającego odbiornika. Uwzględniając jednakże
dużą ich różnorodność należało znaleźć pewną wspólną miarę czasu. Po uwzględnieniu podstaw fizjologicznej percepcji
wzrokowej oraz na podstawie testów wrażliwości przeciętnego obserwatora, przyjęto dwa przedziały obserwacji:
•• krótki okres obserwacji wynoszący dziesięć minut; jest to czas dostatecznie długi, aby krótkotrwałe, sporadycznie
występujące zmiany napięcia nie miały zbyt znaczącego wpływu na ostateczny wynik pomiaru, a wystarczająco
krótki, aby umożliwić szczegółowy opis odbiornika zaburzającego o długim cyklu pracy;
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•• długi czas obserwacji wynoszący dwie godziny; jest to czas dostatecznie długi, aby umożliwić analizę odbiorników
przemysłowych charakteryzujących się z reguły długim cyklem pracy, szczególnie o losowym jego charakterze.
Te dwa wskaźniki dają bardzo różny wgląd w zjawisko migotania światła i gwarantują komplementarność oceny zaburzenia
w punkcie pomiarowym.
sygnał wyjściowy
z bloku 4

a)
czas

(a)

b)
funkcja
skumulowanego
prawdopodobieństwa
(CFL)
klasy
wartości
sygnału s(t)

(b)

Rys. 9: (a) ilustracja sposobu wyznaczania czasu występowania migotania na różnych poziomach wartości - jako przykład wyróżniono 4 klasę
3

wartości ( T4 = ∑ ti ); (b) Funkcja skumulowanego prawdopodobieństwa (CPF) sygnału o wartościach zawartych w wyróżnionych klasach
1
( DΣ - całkowity czas pomiaru)

Wskaźnik krótkookresowego migotania światła (Pst)
Wyznaczany jest zgodnie z zależnością:
,

gdzie:

(3)

k0,1 ....k50 współczynniki wagowe, których wartości wynikają z przyjętych procedur obliczeniowych;
P0,1 ....P50 poziomy migotania (wartości sygnałów wyjściowych z bloku 4), dla których określone jest prawdopodobieństwo
ich przekroczenia.
Jako wystarczające (z praktycznego punktu widzenia) uznano 5 poziomów lub inaczej percentyli (ang. gauge points). Są to:
P0,1- poziom przekroczony w trakcie 0,1% czasu obserwacji; współczynnik wagi k 0,1 = 0,0314
P1 - poziom przekroczony w trakcie 1 % czasu obserwacji; współczynnik wagi

k1 = 0,00525

P3 - poziom przekroczony w trakcie 3  % czasu obserwacji; współczynnik wagi

k3 = 0,0657

P10 - poziom przekroczony w trakcie 10  % czasu obserwacji; współczynnik wagi k10 = 0,28
P50 - poziom przekroczony w trakcie 50  % czasu obserwacji; współczynnik wagi k50 = 0,08
Wszystkie współczynniki wagowe są dodatnie, co gwarantuje stabilność wyznaczonych na ich podstawie wskaźników migotania.
Badania praktyczne wykazały, że w pewnych przypadkach, w następstwie głównie operacji łączeniowych, w systemie może
wystąpić skokowa, znacząca zmiana wartości jednego z percentyli i w konsekwencji znacząca zmiana wartości wskaźnika
migotania. Mimo że takie przypadki w praktyce są mało prawdopodobne, uwzględniono je również w metodzie pomiarowej.
W tym celu dla wyznaczenia przyjętych poziomów uwzględniono dodatkowe punkty pomocnicze na krzywej skumulowanego
prawdopodobieństwa, uzyskując w ten sposób tzw. „gładzone" wartości, a więc o większym stopniu odporności na nagłe zmiany
stanu pracy źródeł wahań napięcia.

Uwaga: percentyl oznacza "≤"
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Indeks (s) wskazuje, że dany percentyl podlega operacji wygładzenia na podstawie następujących zależności:

P50 = P50 s = ( P30 + P50 + P80 ) / 3 ,
(4)

,
,
,

przy czym P0.7 ... P80 oznaczają poziomy migotania, których wartości nie są przekroczone odpowiednio w ciągu 0,7 ... 80% czasu
obserwacji. Percentyl P0.1 nie może zmieniać w sposób nagły swojej wartości ze względu na 0,3-sekundową stałą czasową,
przyjętą w mierniku. Nie wymaga więc dodatkowej operacji gładzenia.
Należy zauważyć, że nie jest rozważana maksymalna wartość migotania, może być ona bowiem zbyt restrykcyjna. Szczytowa
wartość występująca w krótkim czasie nie niesie prawdziwej informacji o szkodliwości zjawiska. Punkt referencyjny 50% określa
poziom migotania, który może być przekroczony w trakcie połowy czasu obserwacji, charakteryzując w ten sposób średni poziom
uciążliwości zjawiska i informując o rzędzie wartości zaburzenia.
Algorytm został wykorzystany do określenia przebiegu krzywej Pst =1 w przypadku prostokątnych, równo odległych zmian
napięcia. Jest ona przedstawiona na rysunku 10. Badania przeprowadzone przez UIE wykazały, że większość ich uczestników
uznała wahania napięcia odpowiadające współczynnikowi Pst ≥ 1 za uciążliwe.
Na rysunku 11 przedstawiono przykładowe tygodniowe zmiany wartości współczynnika Pst dla odbiorcy komunalnego zasilanego
z sieci niskiego napięcia.

Rys. 10 Krzywa Pst = 1 (dla prostokątnych, równo
odległych zmian napięcia) [13]

a)

b)

Rys. 11. a) Przykładowe, tygodniowe zmiany wartości wskaźnika Pst dla odbiorcy komunalnego; b) powiększenie wybranego fragmentu,
na którym wyraźnie widać zmianę wartości współczynnika w okresach 10 minutowych
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Wskaźnik długookresowego migotania światła (Plt)
Dziesięciominutowy okres, będący podstawą wyznaczania wskaźnika krótkookresowego migotania, jest odpowiedni do
oceny zaburzeń powodowanych pracą pojedynczych odbiorników, tj. walcowni, pomp, sprzętu domowego itp. W przypadku,
gdy ocenie poddawany jest sumaryczny zaburzający efekt pracy kilku odbiorników, o losowym charakterze, lub gdy rozważany
jest odbiornik o długim cyklu pracy (np. piec łukowy) niezbędny jest wskaźnik długookresowej oceny zaburzenia. Wykorzystano
do tego celu technikę opartą na analizie zbioru dziesięciominutowych wartości Pst przyjmując jako wskaźnik długookresowego
migotania następującą wielkość:

,

(5)

gdzie Pst,i są kolejnymi wartościami Pst w rozważanym czasie obserwacji zjawiska. Powszechnie przyjmuje się wartość N=12.
Oznacza to, że wskaźnik uciążliwości migotania wyznaczany jest na podstawie pierwiastka trzeciego rzędu z 12 kolejnych
wskaźników krótkookresowego migotania w ciągu 2 godzin.
Na rysunku 12a przedstawiono tygodniowe zmiany wartości współczynnika Plt dla odbiorcy komunalnego (jak na rys. 11). Rysunek
12b przedstawia charakterystykę uporządkowaną. Widać, że w ciągu 95% czasu obserwacji (95% tygodnia) wartość współczynnika
przekroczyła 1, co zgodnie np. z normą PN EN 50160 jest wartością graniczną. W świetle tej normy, z punktu widzenia wahań
napięcia, warunki zasilania rozpatrywanego odbiorcy są nieprawidłowe.
a)

b)

Faza C
2,500

PLT

2,000
1,500
1,000
0,500
0,000
1,2%

9,5%

17,9% 26,2% 35,7% 46,4% 54,8% 63,1% 71,4% 79,8% 88,1% 96,4%
% czas u pom iar u

Rys. 12. Zmiany w czasie wartości współczynnika (a), Plt oraz charakterystyka uporządkowana (b)
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5. NORMALIZACJA
Migotanie światła jest szczególnym zaburzeniem, szczególnym ze względu na fakt, że uwidacznia się ono jedynie w oświetleniu
na poziomie niskiego napięcia. Ta konstatacja znajduje swoje odzwierciedlenie w dwóch zasadach przyjętych w standaryzacji:
•• obligatoryjne jest rozważanie migotania światła na poziomie niskiego napięcia, dla którego definiowane są poziomy
emisji i kompatybilności;
•• nie jest rozważany poziom migotania w sieciach zasilających nie zawierających czułych na wahania napięcia źródeł
światła. Dotyczy to w szczególności niektórych przemysłowych sieci rozdzielczych, w przypadku których wskaźnik
Pst może przekraczać wartość 1. Istotny, z normalizacyjnego punktu widzenia, jest poziom migotania w punkcie
przyłączenia najbliższego (w stosunku do źródła zaburzenia) odbiornika, który jest wyposażony w oświetlenie żarowe.
Standaryzacja dopuszczalnych poziomów rozważanego zjawiska wprowadza trzy różne pojęcia: poziom emisji, poziom
kompatybilności i poziom odporności.
5.1. Poziomy kompatybilności
PN EN 50160

1998

Charakterystyki napięcia w publicznych sieciach zasilających

Dokument (analogiczne Rozporządzenie systemowe … do Prawa Energetycznego) nakłada ograniczenia jedynie
na długookresowy wskaźnik migotania Plt. Warto podkreślić dwie jego cechy:
•• Wskaźnik Plt jest wyznaczany w ciągu dwóch godzin na podstawie 12 kolejnych wartości Pst (zależność 5). Oznacza to,
że w wymaganym tygodniowym czasie pomiarów otrzymuje się zbiór 84 wartości Plt. Dokument określa wartość
graniczną, która nie powinna być przekroczona w trakcie 95% okresu pomiaru. Oznacza to, że długookresowy
wskaźnik migotania może przekroczyć (nawet bardzo znacznie) wymaganą wartość 1 podczas 8 godzin w tygodniu.
Postanowienie to jest rezultatem kompromisu, który musiał również uwzględnić obszary Europy o gorszych
warunkach dostawy energii.
•• Teoretycznie jest możliwa sytuacja w której Pst może osiągnąć wartość 12 w pierwszych 10 min. pomiaru i zero
podczas następnych 110 min. Obliczona dla takiego okresu wartość Plt.będzie spełniać wymogi normy (Plt = 1).
Z tego punktu widzenia postanowienia normy są łagodne.
Określone w dokumencie wartości nie mogą być traktowane jako graniczne wartości emisji migotania dla odbiorcy energii, w
tych bowiem przypadkach standard powinien być znacznie bardziej restrykcyjny i przyjmować za podstawę decyzji zarówno
wskaźnik krótko- , jak i długookresowego migotania.
Dokument dotyczy jedynie normalnych warunków pracy sieci zasilającej. W innych przypadkach można się spodziewać
przekroczenia poziomów kompatybilności i wówczas dostawca energii określa graniczne wartości w zależności od okoliczności i
stosowanych preferencji.
5.2. Wytyczne UIE „Przyłączenie odbiorników niespokojnych”
W wielu krajach istnieją narodowe wytyczne, których postanowienia są często oparte na wytycznych UIE - tablica 1.
Istnieje opinia, że wymagania te są w praktyce zbyt restrykcyjne.
Tablica 1.
Sieć

nn

SN

WN

Pst (max)
Plt (max)

1,0

1,0

0,79

0,74

0,74

0,58

Według wytycznych UIE rekomendowane są następujące procedury przyłączenia odbiorników niespokojnych do sieci zasilającej:
•• bez zastrzeżeń przyłączane są odbiorniki małej mocy (mniejszej od 1/1000 mocy zwarciowej w PWP, lub które
wywołują wahania napięcia o wartości mniejszej niż 0,2 %);
•• przyłączenie odbiorników większej mocy jest uzależnione od istniejących warunków zasilania;
•• istnieje możliwość wydania warunkowej zgody na przyłączenie w przypadku odbiorników przekraczających
w niewielkim stopniu obowiązujące wartości graniczne.
W odniesieniu do sieci wysokiego napięcia dokument proponuje wprowadzenie tzw. poziomów planowanych.
Nie są one bezpośrednio odniesione do poziomów odporności, mają jedynie służyć koordynacji pracy różnych elementów
systemu zasilającego. Są ustalane przez dostawcę energii w zależności od istniejących, lokalnych warunków pracy systemu
©
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i przewidywanych zmian. Proponowane wartości to: Pst = 0,8 i Plt = 0,6. Przy przeliczaniu tych wartości na inne poziomy napięcia
należy uwzględniać odpowiednie współczynniki tłumienia.
6. SPOSOBY REDUKCJI WAHAŃ NAPIĘCIA
Skutki oddziaływania wahań napięcia zależą przede wszystkim od ich amplitudy oraz od częstości występowania. O ile
na amplitudę ma wpływ między innymi układ zasilający odbiorniki niespokojne, o tyle częstość występowania wahań zależy
od rodzaju odbiornika i charakteru jego pracy. O częstości występowania wahań decyduje więc proces technologiczny.
Jak dotychczas, stosuje się przede wszystkim metody ograniczania amplitud wahań napięcia, w mniejszym stopniu ingeruje się
w proces technologiczny. Przykładem tych ostatnich działań mogą być przykładowo:
•• w przypadku pieca łukowego – dodanie szeregowego dławika (również o zmiennym stopniu nasycenia), właściwa
praca automatyki przesuwu elektrod, segregacja i wstępne przygotowanie wsadu, domieszkowanie elektrod
itp.: są to sposoby dobrze znane technologom-metalurgom;
•• w przypadku linii spawalniczej – wydzielenie dla zasilania linii odrębnego transformatora, przyłączenie wielu
jednofazowych agregatów spawalniczych do sieci trójfazowej z symetrycznym rozdziałem obciążeń pomiędzy
poszczególne fazy, przyłączenie jednofazowej spawarki do fazy, która nie jest obciążona odbiornikami
oświetleniowymi itp.
Jak wynika z zależności (1a) amplitudę wahań napięcia można ograniczyć dwoma sposobami:
•• zwiększając moc zwarciową w punkcie przyłączenia odbiornika niespokojnego (w stosunku do mocy odbiornika);
w praktycznych działaniach oznacza to: (a) przyłączanie odbiornika do szyn o coraz wyższym napięciu znamionowym,
(b) wydzielanie specjalnych, dedykowanych linii bezpośrednio z sieci WN do zasilania tej kategorii odbiorników,
zasilanie odbiorników spokojnych i niespokojnych z oddzielnych uzwojeń transformatorów trójuzwojeniowych
lub oddzielnych transformatorów (separacja odbiornika niespokojnego), (c) zwiększanie mocy transformatora
zasilającego odbiornik niespokojny, (d) instalowanie kondensatorów szeregowych itp.
•• zmniejszając zmiany mocy biernej w sieci zasilającej poprzez instalację tzw. kompensatorów/ stabilizatorów
dynamicznych.
6.1. Dynamiczne stabilizatory napięcia

Rys. 13. Klasyfikacja dynamicznych stabilizatorów napięcia

Dynamiczne stabilizatory są jednym z technicznie możliwych sposobów eliminacji zmian napięcia lub redukcji ich wartości.
Skuteczność działania zależy głównie od ich mocy znamionowej oraz amplitudy zmian napięcia (przy założeniu okresowości
ich występowania). Powodując przepływ prądu/mocy biernej podstawowej harmonicznej wywołują spadki napięcia na
impedancjach sieci zasilającej. W zależności od charakteru prądu biernego (indukcyjny lub pojemnościowy) powoduje to wzrost
lub zmniejszenie wartości skutecznej napięcia w punkcie wspólnego przyłączenia (PWP).
Rysunek 13 przedstawia klasyfikację różnych rozwiązań dynamicznych stabilizatorów napięcia. Są to głównie układy trójfazowe
o znacznej mocy znamionowej, przeznaczone do stabilizacji napięcia w punkcie węzłowym sieci rozdzielczej lub stabilizacji
napięcia wyróżnionego odbiornika/grupy odbiorników w PWP. Ponieważ układy te bardzo często pełnią także funkcję
dynamicznych kompensatorów mocy/prądu biernego podstawowej harmonicznej, pojęcia: stabilizator i kompensator używane
bywają zamiennie.
©
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6.1.1. Maszyna synchroniczna
Maszyny synchroniczne są tradycyjnym źródłem regulowanej w sposób ciągły mocy biernej podstawowej harmonicznej
(indukcyjnej lub pojemnościowej). Mogą być równocześnie źródłem energii mechanicznej w przypadku pracy maszyn nie tylko
jako kompensator, lecz również jako napęd. Przykładowy schemat instalacji, w której wykorzystano maszynę synchroniczną do
stabilizacji napięcia, przedstawia rysunek 14. Stosowanie maszyny synchronicznej bez układów regulacji prądu wzbudzenia jest
niecelowe, dla osiągnięcia bowiem dopuszczalnego normami poziomu zmian napięcia niezbędna byłaby maszyna o znamionowej
mocy wielokrotnie przekraczającej moc odbiornika, którego napięcie podlega stabilizacji. Ten fakt wraz z wymaganiem dobrej
dynamiki procesu stabilizacji uzasadnia potrzebę pracy maszyny synchronicznej w zamkniętym układzie stabilizacji napięcia.
Obwód wzbudzenia zasilany jest wówczas z trójfazowego nawrotnego układu przekształtnikowego (rys. 14).

Rys. 14. Schemat układu stabilizacji napięcia z zastosowaniem maszyny synchronicznej

Napięcie zasilające obwód wzbudzenia, o odpowiednio dużej wartości w relacji do napięcia znamionowego, pozwala uzyskać
dużą szybkość zmian prądu biernego maszyny synchronicznej. Możliwy jest również zwrot energii pola magnetycznego
przy odwzbudzaniu.
W przeciwieństwie do kompensatorów statycznych, w przypadku maszyny synchronicznej nie należy przyjmować za kryterium
jakości działania (w stanach dynamicznych) czasu reakcji, lecz szybkość zmian prądu/mocy biernej. Wielkość ta jest również
miarą szybkości korygowania przez kompensator zmian napięcia w PWP. W przybliżeniu jest ona równa szybkości zmian prądu
wzbudzenia i jest większa przy odwzbudzaniu niż przy dowzbudzaniu maszyn. Zależy od wielu różnych czynników, tj. cech
konstrukcyjnych maszyny, dopuszczalnej maksymalnej wartości napięcia wzbudzenia, przyjętego współczynnika napięciowego
forsowania itp.
6.1.2.

Kompensatory statyczne

W większości przypadków (z wyłączeniem „energoelektronicznych” źródeł prądu biernego) statyczne kompensatory wykorzystują
elementy bierne pojemnościowe i/lub indukcyjne załączane, sterowane fazowo lub o zmiennym stopniu nasycenia rdzenia.
Wywołują one przepływ, wymaganego ze względów stabilizacyjnych, prądu biernego w sposób dyskretny lub częściej w sposób
ciągły. W wielu publikowanych pracach, na podstawie udokumentowanych doświadczeń eksploatacyjnych, formułowany jest
wniosek, że są one obecnie najbardziej korzystnym – z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia – sposobem poprawy
warunków dostawy energii elektrycznej.
Układy z nasyconymi dławikami
Skonstruowano wiele urządzeń przeznaczonych do stabilizacji napięcia, w których wykorzystano zjawisko nasycenia obwodu
magnetycznego. Szersze, praktyczne zastosowanie znalazły głównie dwa rozwiązania: (a) dławik z obwodem sterującym prądu
stałego, (b) samonasycający się dławik (SR).
Baterie kondensatorów załączane łącznikami tyrystorowymi (TSC)
W tym rozwiązaniu międzyfazowo łączone są baterie kondensatorów podzielone na sekcje, z których każda jest załączana
(lub wyłączana) indywidualnie za pomocą łączników tyrystorowych prądu przemiennego. Wartość zastępczych susceptancji
kompensatora zmienia się więc w sposób dyskretny w zależności od liczby przewodzących sekcji (rys. 15a). Poprzez wybór
odpowiednio dużej ich liczba można uzyskać dowolnie małą zastępczą sucseptancję pojedynczego stopnia. Synchronizacja
momentu załączania łącznika oraz wstępne naładowanie baterii pozwala uniknąć przetężeń i przepięć, które towarzyszą zwykle
łączeniu kondensatorów (rys. 15b). Czas reakcji przy pracy symetrycznej nie przekracza 20 ms.
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a)
b)

Rys. 15: a) sc hemat kompensatora statycznego z bateriami kondensatorów załączanymi łącznikami tyrystorowymi;
b) przebiegi napięcia i prądu przy łączeniu kondensatora

Układ ze stałą baterią kondensatorów (FC) oraz sterownikiem podstawowej harmonicznej prądu indukcyjnego (TCR)
Rozwiązanie to jest przykładem pośredniej metody kompensacji, w której, w zależności od potrzeb wynikających z funkcji
stabilizatora napięcia lub kompensatora mocy biernej, regulowana jest wartość sumy dwóch składowych prądu (rys. 16):
•• podstawowej harmonicznej prądu iFC kondensatora, pracującego prawie zawsze jako filtr/filtry wh lub jako
przełączalne stopnie kondensatorów (układ TCR/TSC);
•• podstawowej harmonicznej prądu dławika iTCR regulowanej poprzez sterowanie fazowe tyrystorowego łącznika
prądu przemiennego (T).
Rysunek 16a przedstawia jednofazowy schemat ideowy takiej instalacji, a rysunek 16b przebiegi czasowe prądu dławika
dla różnych wartości kąta wysterowania α (odniesionego do punktów zerowania się napięcia). Kąt ten, a wraz z nim wartość
podstawowej harmonicznej prądu dławika i podstawowej harmonicznej prądu kompensatora (również wartość i znak spadku
napięcia na impedancji systemu), może zmieniać się w każdym półokresie napięcia zasilania przyjmując dowolne wartości
z przedziału (0,5π;π).
Na rysunku 16 nie uwzględniono niezbędnego na ogół dopasowania napięciowego - za pośrednictwem transformatora
- poszczególnych elementów kompensatora. W klasycznej trójfazowęj konfiguracji gałęzie dławikowe połączone są w trójkąt
i wraz z równoległymi filtrami wh stanowią dla sieci zasilającej włączone międzyfazowo zastępcze susceptancje (rys. 17). Ich
wartości zmieniają się na skutek zmiany kątów wysterowania (
1,2, 3 - numery porządkowe faz) w sposób od siebie
niezależny i bezstopniowy. Rolę dławika mogą pełnić również reaktancje zastępcze transformatora o dużym napięciu zwarcia
(tzw. układ thyristor controlled transformer).

b)

a)

Rys. 16: a) jednofazowy schemat zastępczy układu FC/TCR; b) przebiegi czasowe napięcia i prądu ilustrujące zasadę działania
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Na rysunku 18 przedstawiono przykładowe przebiegi ilustrujące zmiany wartości skutecznej napięcia na szynach elektrostalowni
(20 kV) dla przypadku wyłączonego i załączonego kompensatora FC/TCR.

a)

20 kV
stabilizator wyłączony

5%

stabilizator załączony

b)
5%
0

1

2

3

4

5

6
cza s [s]

Rys. 17. Schemat ideowy zamkniętego układu sterowania
kompensatora FC/TCR

Rys. 18. Przykładowy przebieg napięcia na szynach elektrostalowni
dla (a) wyłączonego i (b) załączonego kompensatora FC/TCR

Układ TSC/TCR
Rozwiązanie to, stosowane prawie wyłącznie w układach stabilizacji napięcia, łączy zalety układu TSC i FC/TCR. Pozwala
minimalizować wartość wh prądów wytwarzanych podczas pracy TCR oraz minimalizować straty mocy czynnej w instalacji
kompensacyjnej.
Kompensator statyczny typu STATCOM (ang. static synchronous compensator)
Kompensator ten może być rozważany jako kontrolowane źródło napięcia (przekształtnik VSI wykonany najczęściej
w technologii IGBT) przyłączone do sieci zasilającej poprzez dławik powietrzny (rys. 19) lub jako bezinercyjna trójfazowa maszyna
synchroniczna, której napięcia fazowe – ich amplituda, faza i częstotliwość - są niezależnie sterowane. Do kontrolowania przepływu
mocy biernej wykorzystywana jest regulacja amplitudy napięcia. Kompensator posiada możliwość symetryzacji napięcia poprzez
eliminację składowej przeciwnej prądu odbiornika. Wzajemna relacja wartości i faz napięć: sieci zasilającej (ubus) i wyjściowych
kompensatora (uVSC) (przed i za dławikiem Xr – rys. 19) decyduje o wartości i charakterze (indukcyjny lub pojemnościowy) prądu
(mocy) kompensatora. Przy zerowym kącie przesunięcia fazowego pomiędzy napięciami ubus i uVSC, płynie tylko prąd bierny.
Jeżeli ubus < uVSC będzie to prąd pojemnościowy, natomiast dla ubus > uVSC prąd indukcyjny (rys. 20). W ten sposób kompensator
jest źródłem lub odbiornikiem mocy biernej.

i

i
ux

ux

u bus

u bus
u vsc
u bus < u vsc
Rys. 19. Schemat ideowy kompensatora STATCOM przyłączonego
do sieci zasilającej

u vsc
u bus > u vsc

Rys. 20. Wykresy wskazowe dla różnych relacji pomiędzy ubus i uVSC

STATCOM jest szczególnie korzystnym rozwiązaniem dla redukcji wahań napięcia wywołanych pracą dużych niespokojnych
odbiorników. Na rysunku 21 przedstawiono schemat ideowy kompensatora STATCOM współpracującego z piecem łukowym.
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Zmiany napięcia na szynach elektrostalowni przy wyłączonym i załączonym kompensatorze przedstawia rysunek 22.
Widać wyraźnie wysoką skuteczność działania urządzenia.

Rys. 21. Kompensator STATCOM do kompensacji pieca łukowego [19]

Rys. 22. Napięcie na szynach elektrostalowni przy wyłączonym (góra)
i załączonym (dół) kompensatorze [19]

7. ZAKOŃCZENIE
W wielu krajach prowadzone są obecnie bardzo intensywne badania nad różnymi aspektami zjawiska migotania światła
i wahań napięcia. Stan wiedzy o tym zaburzeniu w środowisku zarówno odbiorców, jak i dostawców energii elektrycznej jest
niewystarczający. Brak technicznych możliwości realizacji pomiarów określonych w odpowiednich standardach. Nie jest również
w szerszej skali rozpoznany stan krajowych sieci zasilających z punktu widzenia występujących w nich wahań napięcia i migotania
światła.
Rozwój energoelektroniki, a głównie technologii produkcji elementów półprzewodnikowych, pozwala obecnie na realizację
układów dynamicznej stabilizacji napięcia o coraz większych mocach jednostkowych przy równoczesnej minimalizacji
ich kosztów zarówno inwestycyjnych, jak i eksploatacyjnych.
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CZY MOC CZYNNA JEST MOCĄ UŻYTECZNĄ
I ZA CO POWINNIŚMY PŁACIĆ?

prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI,
Fellow IEEE, Alfredo M. Lopez Distinguished Professor, Louisiana State University, USA; e-mail: lsczar@cox.net

IS THE ACTIVE POWER A USEFUL POWER AND WHAT SHOULD WE PAY FOR?
Abstract: The active power is one of the best defined power quantities. It is based on clear physical fundamentals and has major technical
importance in electrical engineering. It is regarded as a useful power of electrical loads. There is some awareness in electrical engineering
community, however, that in systems with asymmetrical and/or nonsinusoidal voltages and currents this power cannot be as useful
as it is when these quantities are symmetrical and sinusoidal. This is related to doubts regarding usefulness of the energy conveyed by
harmonics and symmetrical components of the negative sequence. In this situation, an increase in the cost of energy would lead to
the question of whether energy accounts based on the integral of the active power are fair. The author of the paper claims that energy
accounts based on the integral of the working active power, called the active energy, are fairer than accounts based on the integral of the
active power. Such accounts can create natural economic incentives for improvement in supply and loading quality.
Keywords: energy accounts; supply quality; loading quality, active power.
Moc czynna jest jedną z najbardziej solidnie zdefiniowanych wielkości energetycznych- oparta na jasnych podstawach fizycznych i
ma w elektrotechnice wielkie znaczenie techniczne. Uważana jest za moc użyteczną odbiorników. Jest jednak w środowisku inżynierskim
pewna świadomość tego, że w systemach rozdzielczych o napięciu i prądzie odkształconym i niesymetrycznym, moc czynna może nie
być użyteczną w takim stopniu, jak ma to miejsce wtedy, gdy wielkości te są sinusoidalne i symetryczne. Wiąże się to z wątpliwościami
odnośnie użyteczności energii przenoszonej przez harmoniczne i składowe prądu i napięcia kolejności ujemnej. Wzrost kosztów energii
może usprawiedliwiać pytania odnośnie użyteczności mocy czynnej i kwestionować poprawność rozliczeń energetycznych, opartych na
całce tej mocy w okresie rozliczeniowym, to jest na ilości energii czynnej dostarczanej odbiorcy. W artykule pokazano, że z punktu widzenia
użyteczności, moc czynna ma trzy składniki nazwane: roboczą mocą czynną, (working active power) odbitą mocą czynną (reflected
active power) oraz szkodliwą mocą czynną (detrimental active power). Pokazano też, że rozliczenia energetyczne oparte na całce
roboczej mocy czynnej, zwanej energią roboczą, są poprawniejsze od rozliczeń opartych na ilości energii czynnej, a ponadto rozliczenia
takie mogą tworzyć motywacje ekonomiczne dla poprawy jakości zasilania i jakości odbioru energii elektrycznej.
Słowa kluczowe: rozliczenia energetyczne, jakość zasilania, jakość odbioru
1. WSTĘP
Jeśli nawet wszelkie rachunki w systemach energetycznych są ostatecznie płacone przez odbiorców energii elektrycznej, to dla
oszczędnego przesyłania i użytkowania energii elektrycznej mogłoby być rzeczą pożyteczną, aby w rozliczeniach tych istniały
zachęcające do tego mechanizmy. Oprócz różnych czynników określających skuteczność przesyłu i użytkowania energii, znaczenie
ma także jakość zasilania, to jest poziom asymetrii, odkształceń, wahań wartości skutecznej lub zaburzenia napięcia zasilania, a także
jakość odbioru energii, to jest poziom odkształcenia prądu odbiornika, jego symetria, udział prądu biernego, zmienność wartości
skutecznej tego prądu lub też różne przebiegi przejściowe. Niska jakość zasilania powoduje straty energii u odbiorcy; niska jakość
odbioru powoduje straty energii podczas jej wytwarzania i przesyłu, to jest po stronie dostawcy energii elektrycznej.
Obecną podstawą rozliczeń energetycznych jest wartość całki mocy czynnej P, czyli ilość energii czynnej dostarczonej
użytkownikowi w okresie rozliczeniowym. Odbiorcy przemysłowi bywają ponadto obciążani kosztem energii biernej, płacą też
niekiedy kary za niską wartość współczynnika mocy. Kary takie oparte są na porozumieniach dwustronnych między dostawcą
i odbiorcą. Kary mogą dotyczyć też wiekości odkształceń i asymetrii.
Podejście takie pomaga oczywiście obniżać poziom odkształceń harmonicznych oraz asymetrii prądu i napięcia, lecz jest raczej
środkiem doraźnym niż systemowym. W istocie, rozliczenia energetyczne oparte na ilości energii czynnej nie tworzą żadnych
motywacji ekonomicznych w kierunku poprawy jakości zasilania i jakości odbioru energii. Żadna ze stron układu dostawcaodbiorca energii elektrycznej nie ponosi skutków ekonomicznych obniżania jakości zasilania lub odbioru. Koszty te ponosi druga
strona układu. Formułując to inaczej: koszty obniżania jakości zasilania ponosi odbiorca; koszty obniżania jakości odbioru energii
ponosi jej dostawca.
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W niniejszym artykule zostanie wprowadzona koncepcja roboczej mocy czynnej oraz energii roboczej. Zostanie następnie
pokazane, że rozliczenia energetyczne, oparte na ilości energii roboczej dostarczonej odbiorcy, mogą tworzyć motywacje
ekonomiczne dla poprawy jakości zasilania i jakości odbioru. Przy takich rozliczeniach bowiem, ta strona układu dostawcaodbiorca ponosi skutki finansowe obniżania jakości zasilania bądź odbioru, która jakość tę obniża.
Zmiana podstaw rozliczeniowych jest jednak poważnym wyzwaniem dla przeszło stuletniej tradycji i nauczania, dla dawno temu
ustalonych norm i standardów. Pomimo tego, istnieje obecnie szereg przesłanek usprawiedliwiających kwestionowanie tych
podstaw. Ceny energii stale rosną i jej oszczędne użytkowanie staje się coraz ważniejsze. Już obecnie spowodowało to rozwój
nowych metod pomiaru energii, umożliwiających oszczędniejsze gospodarowanie jej zasobami w systemach rozdzielczych.
Znane są one pod angielską nazwą „Advanced Measurement Infrastucture (AMI)”.
2. MOC CZYNNA
W pierwszych dekadach rozwoju systemów energetycznych energia elektryczna była dostarczana niemal wyłącznie przez
generatory synchroniczne wytwarzające ze znaczną dokładnością sinusoidalne i symetryczne napięcia trójfazowe. W systemie
rozdzielczym dominowały czasowo-niezmiennicze1 odbiorniki liniowe. W takiej sytuacji odkształcenia napięcia były raczej
niezauważalne. Pomiary były oparte na miernikach analogowych. Koncepcja mocy czynnej P była idealnie dopasowana zarówno
do sytuacji w systemach rozdzielczych jak i do możliwości pomiarowych.
Pojęcie mocy czynnej P jest bardzo proste. Jest to średnia prędkość przepływu energii ze źródła zasilania do odbiornika, liczona
w ciągu jednego okresu T zmienności napięcia zasilania. Mianowicie, jeśli napięcie u(t) i prąd i(t) odbiornika są okresowe
o okresie T, to moc czynna definiowana jest wzorem
(1)
Całka mocy czynnej w okresie rozliczeniowym, zwykle w ciągu jednego miesiąca,

,

(2)

zwana poniżej energią czynną, jest podstawą rozliczeń energetycznych. Energia czynna traktowana jest jako energia, którą
odbiorca zużytkowuje do różnych swoich celów, do oświetlenia, ogrzewania, jako energię mechaniczną silników, czy wreszcie
jako energię potrzebną do zasilania urządzeń elektronicznych. Ogólnie, energia czynna traktowana jest jako energia absorbowana
przez urządzenia użytkowe odbiorcy. Odbiorcy przemysłowi mogą ponosić ponadto koszty związane ze zbyt niską wartością
współczynnika mocy λ = P/S, gdzie S jest mocą pozorną na zaciskach zasilania odbiornika.
Sytuacja, do której dopasowana była koncepcja mocy i energii czynnej, stopniowo ulega jednak zmianie, zarówno ze względu
na systemy rozdzielcze jak i na postęp w technice pomiarowej. Coraz częściej i w coraz większych ilościach energia dostarczana
jest ze źródeł odnawialnych poprzez przekształtniki energoelektroniczne, które znacznie gorzej, w porównaniu z generatorami
synchronicznymi, przybliżają napięcia sinusoidalne. Jednocześnie, jest coraz więcej odbiorników nieliniowych lub okresowo
przełączalnych, generujących harmoniczne prądu. W mieszkaniach jest coraz mniej tradycyjnych żarówek, a coraz więcej lamp
wyładowczych czy diod świecących oraz urządzeń elektronicznych; w przemyśle jest coraz więcej urządzeń energoelektronicznych,
głównie w napędach. Ze względu na koszt, w porównaniu z innymi nośnikami, energia elektryczna jest też coraz rzadziej używana
w urządzeniach ogrzewczych. Zmiany te można uznać za zmiany mające charakter trwałego trendu, prowadzącego do wzrostu
poziomu odkształceń prądu i napięcia.
Moc czynna traktowana jest jako moc użyteczna, istnieje jednak w środowisku elektrotechnicznym pewna świadomość tego,
że energia przenoszona przez harmoniczne oraz prądy i napięcia kolejności ujemnej (przeciwnej) może szkodliwie oddziaływać
zarówno na odbiorniki energii jak i na urządzenie przesyłowe. Oznacza to, że moc i energia czynna są wielkościami bardziej
złożonymi, niż mogłoby to wynikać z prostych definicji (1) i (2). Pojęcia „moc i energia czynna” oraz „moc i energia użyteczna”
wymagają rozróżnienia. Wraz ze wzrostem cen energii różnica między tymi pojęciami może być coraz ważniejsza.
3. MOC CZYNNA ODBIORNIKÓW GENERUJĄCYCH HARMONICZNE PRĄDU
Aby złożonością obwodu nie zaciemniać zjawisk i skupić się wyłącznie na mocy czynnej P, rozważmy możliwie najprostszy,
rezystancyjny obwód jednofazowy z sinusoidalnym napięciem wewnętrznym źródła e(t) i z odbiornikiem generującym
harmoniczne prądu. Obwód ten pokazany jest na rys.1.
1) Odbiornik czasowo-niezmienniczy - odbiornik, którego własności nie zmieniają się w czasie.
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Rys 1. Obwód rezystancyjny z odbiornikem generującym harmoniczne prądu (HGL)

Przyjmijmy, dla uproszczenia rozważań, że prąd odbiornika nie ma składowej stałej, a jedynie składową podstawową i 1(t)
i harmoniczne wyższego rzędu, in(t). Zbiór rzędów n wszystkich harmonicznych prądu, wraz z rzędem n = 1, harmonicznej
podstawowej, oznaczmy symbolem N. Prąd odbiornika można przedstawić w postaci

i (t) =

∑ in =

i1 + ih ,

n∈N

(3)

gdzie ih oznacza sumę wszystkich harmonicznych prądu za wyjątkiem harmonicznej podstawowej.
W odpowiedzi na odkształcenie prądu odbiornika, napięcie na jego zaciskach jest odkształcone i może być przedstawione
w postaci.

u (t) =

∑ un=

n∈N

u1 + uh .

(4)

Moc czynna odbiornika P jest sumą mocy czynnych poszczególnych harmonicznych Pn, mianowicie
.

(5)

Prąd generowany przez odbiornik ma harmoniczne wyższego rzędu n >1, a więc dla harmonicznej podstawowej odbiornik jest
odbiornikiem pasywnym, zatem
=
P1 U1 I1 > 0 .

(6)

Ponieważ napięcie wewnętrzne źródła e(t) jest sinusoidalne, zatem dla harmonicznych wyższego rzędu źródło zasilania jest
obiektem pasywnym. Tak więc, moc czynna każdej harmonicznej

Pn =
U n In =
(− Rs I n) I n =
− Rs I n2 < 0 ,

(7)

jest ujemna, a zatem ujemna jest także suma tych mocy
.

(8)

Ze względu na wartość ujemną, moc Ph jest mocą przepływu energii z odbiornika do źródła zasilania, a więc przepływu w kierunku
przeciwnym do wypadkowego przepływu energii, którego wartością średnią jest moc czynna P. Istnienie w obwodzie tej mocy
można interpretować jako zjawisko odbicia energii od odbiornika generującego harmoniczne prądu, a moc tego przepływu
można nazwać odbitą mocą czynną, (reflected active power) Pr,

Pr = − Ph .

(9)

Jedyną dodatnią składową mocy czynnej P w wyrażeniu (5) jest moc czynna harmonicznej podstawowej P1. Tak więc, tylko
harmoniczna podstawowa prądu i napięcia przenosi energię ze źródła do odbiornika. Ponieważ część tej energii jest odbita, moc
czynna harmonicznej podstawowej P1 musi być większa od mocy czynnej P o wartość odbitej mocy czynnej Pr. Oznacza to, że
odbiornik generujący harmoniczne prądu musi być zasilany z mocą P1 wyższą od mocy czynnej P. Moc czynną harmonicznej
podstawowej P1 nazwiemy roboczą mocą czynną (working active power) i oznaczymy symbolem Pw. Tak więc, moc czynna P
odbiornika generującego harmoniczne jest różnicą roboczej i odbitej mocy czynnej, mianowicie

=
P Pw − Pr .
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Przepływ energii w obwodzie z odbiornikiem generującym harmoniczne ilustruje rys. 2.

Rys. 2. Ilustracja przepływu energii w obwodzie z odbiornikiem generującym harmoniczne prądu

Prądy iw oraz ir na tym rysunku oznaczają roboczy prąd czynny i odbity prąd czynny, to jest minimalne prądy czynne niezbędne
do przenoszenia energii roboczej i energii odbitej.
Przykład 1. Rysunek 3 przedstawia obwód z prostownikiem ładującym baterię akumulatorów z mocą czynną P = 5 kW, ze źródła
prądu zmiennego o wartości skutecznej napięcia wewnętrznego E = 230 V.

230 V

0.48 Ω

u

e

5000 W

i

0.105 Ω

W

280 V
P = 5000 W
Rys. 3. Obwód z prostownikiem ładującym baterię akumulatorów

Dla uproszczenia analizy przyjęto, że diody są idealne, bezstratne, a impedancja źródła zasilania jest czysto rezystancyjna.
Przy takich założeniach i parametrach obwodu podanych na rys. 1, wartość skuteczna harmonicznej podstawowej napięcia
i prądu na zaciskach odbiornika wynosi, odpowiednio
U1 = 218,5 V,

I1 = 24,99 A,

i nie ma między tymi harmonicznymi żadnego przesunięcia fazowego. Robocza moc czynna na zaciskach prostownika ma
wartość Pw = P1 = U1 I1 = 5242 W. Jakkolwiek watomierz włączony na zaciskach prostownika wskazuje wartość mocy czynnej
P= 5000 W, prostownik wymaga zasilania z mocą czynną Pw = 5242 W. Odbita moc czynna ma wartość
Pr = Pw - P = 242 W,
co stanowi około 5% mocy czynnej prostownika.

4. MOC CZYNNA ODBIORNIKÓW NIEsymetryczNYCH
Rozważmy czysto rezystancyjny obwód trójfazowy, trójprzewodowy, zasilany ze źródła napięcia sinusoidalnego kolejności
dodatniej z odbiornikiem niesymetrycznym, przedstawiony na rys. 4.

Rys. 4. Trójfazowy, trójprzewodowy obwód rezystancyjny
©
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Ze względu na założoną asymetrię odbiornika, jego prąd zasilania jest asymetryczny i może być rozłożony na składowe
symetryczne kolejności dodatniej (p) i kolejności ujemnej (n). Wektor trójfazowy tego prądu może być więc przedstawiony
w postaci
,

(11)

gdzie i p oraz i n są wektorami składowych symetrycznych prądu kolejności dodatniej i ujemnej. Napięcie zasilania, ze względu
na asymetrię prądu odbiornika, jest asymetryczne i podobnie jak prąd może być rozłożone na składowe symetryczne kolejności
dodatniej i ujemnej. Wektor trójfazowy tych napięć może więc być przedstawiony w postaci
.

(12)

Składowe symetryczne wzajemnie przeciwnych kolejności są ortogonalne [1], a więc ich iloczyn skalarny
,

(13)

jest równy zeru. W odniesieniu do składowych symetrycznych oznacza to, że (u p, i n) = 0 oraz (u n, i p) = 0 .
Moc czynna P odbiornika trójfazowego może być wyrażona [1] jako iloczyn skalarny wektorów trójfazowych napięcia i prądu
odbiornika, a zatem
.

(14)

Na początku tego rozdziału zostało przyjęte, że napięcie wewnętrzne e (t) źródła zasilania jest symetryczne, kolejności dodatniej,
zatem składowa symetryczna kolejności ujemnej un (t) napięcia na zaciskach odbiornika pojawia się wyłącznie jako wynik spadku
napięcia składowej prądu i n (t) na rezystancji wewnętrznej źródła.
Moc czynna składowych prądu i napięcia kolejności ujemnej może być więc przedstawiona w postaci
.

(15)

Moc ta jest ujemna i może być interpretowana jako moc przepływu energii z odbiornika do źródła, a więc w kierunku przeciwnym
do przepływu energii z mocą czynną P ze źródła zasilania do odbiornika. Energia przenoszona przez składowe kolejności
ujemnej jest rozpraszana na rezystancji wewnętrznej źródła Rs. Energia do odbiornika dostarczana jest wyłącznie przez składowe
symetryczne prądu i napięcia kolejności dodatniej z mocą P p.
Ponieważ część tej energii, wskutek niezrównoważenia odbiornika i powstawania w związku z tym składowej prądu kolejności
ujemnej przepływa z powrotem do źródła, moc P p musi być większa od mocy czynnej P. Analogicznie jak w przypadku
odbiorników generujących harmoniczne, moc ta może być traktowana jako robocza moc czynna, odbiornika trójfazowego,
tj. P p= Pw,. Podobnie jak w przypadku mocy czynnej harmonicznych generowanych w odbiorniku, moc czynna składowych
ujemnej kolejności może być traktowana jako odbita moc czynna, tj. P n = Pr. Tak więc, moc czynna odbiornika niesymetrycznego

=
P Pw − Pr .
Przepływ energii w rezystancyjnym obwodzie trójprzewodowym ilustruje rys.5.

Rys. 5. Ilustracja przepływu energii w obwodzie z odbiornikiem niesymetrycznym
©
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Przykład 2. Parametry obwodu pokazanego na rys. 6 zostały dobrane tak, aby przy zasilaniu odbiornika ze źródła o sinusoidalnym
i symetrycznym napięciu wewnętrznym oraz wartości skutecznej napięcia linii R względem ziemi, ER = 230 V, moc czynna
odbiornika wynosiła P = 100 kW.

Rys. 6. Przykład rezystancyjnego obwodu trójfazowego z odbiornikiem niesymetrycznym

Przyjmując, że zespolona wartość skuteczna napięcia wewnętrznego eR(t) źródła wynosi

,
zespolona wartość skuteczna prądów w przewodach R i T jest równa
0

IR =
− IT =
279 , 2 e j 30 A ,
zaś zespolone wartości skuteczne składowych symetrycznych prądu odbiornika

I
 I p  1 1, α , α*   R 
  =
=

 IS
 I n  3 1, α* , α   
 IT 

 161, 2 e j 0 

A .
0
161, 2 e − j 60 
0

Zespolone wartości skuteczne napięcia na zaciskach odbiornika wynoszą
0

UR =
ER − Rs I R =
212 ,8 e j 2 ,7 V ,
0

UT =
ET − Rs I T =
212 ,8 e j 117 ,3 V ,
a składowe symetryczne tych napięć:

U
U p  1 1, α , α*   R 
  =
=

 US
U n  3 1, α* , α   
U T 

 218, 4 e j 0 

V .
0
11,6 e j 120 
0

Robocza moc czynna Pw odbiornika ma więc wartość
p
p p
p p
P=
w P= (u , i ) = 3U I= 105,6 kW ,

zaś odbita moc czynna

Pr =
− Pn =
−(u n , i n ) = − 3Re{U n I n*} =
5,6 kW .
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5. MOC CZYNNA SILNIKÓW INDUKCYJNYCH
W poprzednich rozdziałach analiza mocy czynnej dotyczyła sytuacji, w których odkształcenie prądu i napięcia bądź ich
asymetria miały swe źródło w odbiorniku. Przyjmijmy teraz, że asymetria i odkształcenie mają swe źródło po stronie zasilania.
Negatywne skutki takiego zasilania widoczne są szczególnie wyraźnie w przypadkach zasilania silników indukcyjnych.
Świadomość szkodliwości asymetrii i odkształcenia napięcia zasilania na pracę silników indukcyjnych jest dość powszechna
w środowisku elektrotechnicznym, skupmy się zatem tylko na mocy czynnej silników zasilanych napięciem asymetrycznym, tak
jak jest to pokazane na rys. 7.

Rys. 7. Obwód z silnikiem indukcyjnym zasilanym napięciem asymetrycznym.

Napięcie wewnętrzne e (t) źródła zasilania może być wyrażone jako suma składowych symetrycznych kolejności dodatniej
i ujemnej, e p(t) oraz e n (t), tak jak to ilustruje rysunek. W wyniku tej asymetrii napięciowej prąd silnika jest asymetryczny, ma
składowe symetryczne i p(t) oraz i n (t) , i powoduje, wskutek spadku napięcia na impedancji źródła zasilania, asymetrię napięcia
na zaciskach silnika. Napięcie to ma składowe symetryczne u p(t) oraz u n (t). Moc czynna silnika może być więc wyrażona w postaci

P = (u , i ) = (u p, i p ) + (u n , i n ) = P p + P n ,

(17)

jest więc sumą mocy czynnych przenoszonych przez składowe kolejności dodatniej i składowe kolejności ujemnej.
Energia przenoszona jest ze stojana na wał silnika poprzez strumień magnetyczny Ф p wirujący zgodnie z kierunkiem obrotów
silnika i wytwarzany wyłącznie przez składową prądu stojana kolejności dodatniej u p (t). Składowa kolejności przeciwnej u n (t).
wytwarza strumień Ф n wirujący w kierunku przeciwnym i nie przenosi on energii na wał silnika. Jest ona rozpraszana w wirniku
jako ciepło podnosząc temperaturę silnika.
Tak więc, roboczą mocą czynną jest tylko moc czynna składowych symetrycznych kolejności dodatniej, tj. Pw = Pp. Moc czynna
składowych symetrycznych kolejności ujemnej jest szkodliwą mocą czynną (detrimental active power). Oznaczmy ją symbolem
Pd = Pn. Moc czynna P mierzona na zaciskach silnika ma więc składową roboczą i składową szkodliwą, mianowicie

=
P Pw + Pd .

(18)

W odróżnieniu od odbiorników generujących harmoniczne lub powodujących asymetrię, w przypadku silników indukcyjnych
moc robocza Pw jest mniejsza od mocy czynnej P
Oczywiście nie cała robocza mocy czynna Pw jest przekształcana na moc mechaniczną na wale silnika. Część tej mocy
tracona jest w rezystancji stojana, wirnika oraz jako moc strat mechanicznych, podnosząc temperaturę silnika. Jednak moc
czynna składowej przeciwnej, to jest szkodliwa moc czynna Pd , jest całkowicie mocą strat. Należy tu zwrócić uwagę na to, że
o ile strumień magnetyczny tworzony przez składową prądu stojana kolejności zgodnej Ф p wiruje względem wirnika z prędkością
poślizgu, to jest z prędkością (zakładając, że silnik ma jedną parę biegunów) kilku tylko procent prędkości kątowej ω 1, o tyle
strumień magnetyczny kolejności przeciwnej Ф n wiruje względem wirnika z prędkością równą niemal podwójnej prędkości
kątowej ω1. Przy takiej prędkości wirowania, przy niewielkiej nawet asymetrii prądów stojana, niewielki strumień magnetyczny
Ф n, może indukować w wirniku napięcia porównywalne z napięciami indukowanymi przez strumień Ф p.
Harmoniczne w napięciu zasilającym oddziaływują na silnik indukcyjny równie szkodliwie jak asymetria napięciowa. Aby wyjaśnić
to działanie przyjmijmy, że silnik jest zasilany ze źródła o symetrycznym, lecz niesinusoidalnym napięciu kolejności dodatniej,
jak to jest pokazane na rys. 8.
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Rys. 8. Obwód z silnikiem indukcyjnym zasilanym napięciem niesinusoidalnym.

Napięcie wewnętrzne źródła e (t), o harmonicznych ze zbioru N, może być przedstawione w postaci wektora trójfazowego

e (t) =

∑ en=

n∈N

e1 + eh ,

(19)

gdzie e h oznacza wektor sumy wszystkich harmonicznych napięcia za wyjątkiem harmonicznej podstawowej e1. Prąd i napięcie
na zaciskach silnika przy takim zasilaniu są odkształcone i mogą być przedstawione w postaci, odpowiednio

i (t) =

∑ i n=

n∈N

i1 + i h

u (t) =

∑ u=n

n∈N

u1 + uh .

(20)

Moc czynna silnika może być rozłożona jak następuje

P = (u , i ) = (u1 + uh , i1 + i h ) = (u1, i1) + (uh , i h ) =
= (u1, i1) +

∑

n∈N −1

(un , i n) =
P1 + ∑ Pn =
P1 + Ph

.

(21)

n∈N −1

Harmoniczne prądu stojana kolejności ujemnej, to jest rzędu n = 3 k - 1, wytwarzają w silniku strumienie magnetyczne wirujące
(przy założeniu, że uzwojenie stojana tworzy jedną parę biegunów) z prędkością kątową n ω1 w kierunku przeciwnym do kierunku
obrotów wirnika. Strumienie te nie przenoszą energii na wał silnika. Jest ona całkowicie tracona w wirniku jako ciepło podnoszące
temperaturę silnika.
Harmoniczne prądu stojana kolejności dodatniej, to jest rzędu n =3k + 1, wytwarzają w silniku strumienie magnetyczne wirujące
z prędkością n ω1 w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotów wirnika. Ich prędkość kątowa względem wirnika jest w przybliżeniu
równa (n-1)ω1, co oznacza, że ze względu na te harmoniczne, silnik zachowuje się jak maszyna z mechanicznie unieruchomionym
wirnikiem. Energia przenoszona przez takie harmoniczne również nie jest przenoszona na wał silnika. Przekształcana jest ona
w wirniku na ciepło.
Tak więc, moc czynna harmonicznych na zaciskach silnika jest szkodliwą mocą czynną, Pd = Ph. Roboczą mocą czynną Pw jest
tylko moc czynna harmonicznej podstawowej, tj. Pw = P1 . Należy tu zwrócić na to, że nawet nieznaczne strumienie magnetyczne
wytwarzane przez harmoniczne prądu stojana mogą indukować w wirniku, ze względu na wysoką prędkość kątową, napięcia
porównywalne z indukowanymi przez strumień Ф1.
Harmoniczne w napięciu zasilania towarzyszą zwykle jego asymetrii. Ponieważ harmoniczne są ortogonalne względem składowych
symetrycznych harmonicznej podstawowej napięcia i prądu, moce czynne harmonicznych i tych składowych są wzajemnie
addytywne, zatem moc czynna silnika zasilanego napięciem niesinusoidalnym i asymetrycznym może być przedstawiona
w postaci

P =P1p + ( P1n + Ph ) = Pw + Pd .
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6. CZY PODSTAWY ROZLICZEŃ ENERGETYCZNYCH SĄ POPRAWNE?
Rozliczenia za energię między jej dostawcą a odbiorcą oparte są obecnie na ilości energii czynnej dostarczanej użytkownikowi.
Nieutrzymanie przez odbiorcę poziomu współczynnika mocy lub przekroczenie poziomu odkształceń harmonicznych, czy
asymetrii prądu może prowadzić do kar umownych. Są to pewne mechanizmy obniżające poziom asymetrii i odkształceń,
lecz mające raczej charakter interwencyjny niż stałych mechanizmów ekonomicznych. Pomijając kary umowne, odbiorca
generujący harmoniczne lub powodujący asymetrię prądu, płacąc za energię czynną, nie ponosi zupełnie ekonomicznych
skutków harmonicznych i asymetrii. Ponosi je dostawca energii. Dostawca energii zasilającej silniki indukcyjne, opłacany za ilość
dostarczonej energii czynnej, nie ponosi ciężaru ekonomicznych skutków asymetrii i harmonicznych dostarczonego napięcia.
Skutki te ponosi odbiorca. Tylko kary umowne korygują tę, niekorzystną dla utrzymania jakości zasilania i jakości odbioru sytuację,
szczególnie, że kary umowne, ze względu na asymetrię wielkości stron układu dostawca-odbiorca, dotyczą raczej odbiorców
energii niż jej dostawców.
W przypadku rozliczeń opartych na energii roboczej, strona odpowiedzialna za odkształcenia lub asymetrię ponosi ciężar
finansowy skutków ekonomicznych generowania harmonicznych i asymetrii. Odbiorca generujący harmoniczne lub asymetrię
ponosi koszt energii dostarczonej przez dostawcę, lecz także koszt energii odbitej. Dostawca energii dostarczanej do silników
indukcyjnych w obecności asymetrii i harmonicznych w napięciu zasilającym nie otrzymuje zapłaty za energię przenoszoną przez
harmoniczne i składowe symetryczne kolejności ujemnej. Takie rozliczenia mogłyby tworzyć motywacje ekonomiczne w kierunku
redukcji asymetrii i harmonicznych, zarówno u odbiorców energii jak i u jej dostawców.
7. PODSUMOWANIE
W artykule tym pokazano, że moc czynna winna być, w systemach z niesinusoidalnymi i asymetrycznymi przebiegami prądu
i napięcia, traktowana jako wielkość złożona, z której można wyodrębnić trzy składowe różniące się zasadniczo pod względem ich
zachowania w obwodzie, znaczenia fizycznego, technicznego i ekonomicznego, to jest roboczą moc czynną, odbitą moc czynną
i szkodliwą moc czynną.
Artykuł dotyczy zagadnienia, które dla środowiska elektrotechnicznego nie jest nowe, lecz jednocześnie będącego wyzwaniem
dla jednej z najmocniej ugruntowanych w elektrotechnice koncepcji: rozliczeń energetycznych opartych na ilości energii czynnej.
Być może, proponowana w tym artykule koncepcja oparcia tych rozliczeń na ilości energii roboczej, przyczyniłaby się do większej
racjonalizacji użytkowania energii i jej oszczędności poprzez poprawę jakości zasilania i jakości odbioru, wymaga to jednak wielu
badań nad skutkami takiej zmiany. Pomimo małego prawdopodobieństwa, aby w przewidywalnej przyszłości mogło dość do
zmiany podstaw rozliczeń energetycznych, artykuł ten może w środowisku elektrotechnicznym podnieść świadomość istnienia
problemu z podstawami i racjonalnością tych rozliczeń.
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ZASILANIE I ZABEZPIECZANIE
OBWODÓW STEROWNICZYCH

dr inż. Edward Musiał
Politechnika Gdańska, e-mail: edmus@wp.pl

Powering and protecting control circuits
Abstract: The functionality and reliability of the control circuit depends substantially on the manner of its powering and protecting.
Simple control circuit can be branched directly from the main circuit. However the usual solution is using a control transformer. The
paper explains the selection of the control transformer and the protection of control circuit as well as how to verify its insensitvity to
earth-faults and to parasitic capacitances. The principles for identifying electrical conductors and push-buttons actuators by colours are
also mentioned.
Keywords: control transformer, control circuit, earth-faults, parasitic capacitances, short-circuit protection, identifying conductors,
push-buttons
Funkcjonalność i niezawodność obwodu sterowniczego w dużym stopniu zależą od sposobu jego zasilania i zabezpieczenia.
Zwykłym rozwiązaniem jest zasilanie przez transformator sterowniczy. Przedstawiono zasady doboru i przyłączenia transformatora
oraz zabezpieczenia obwodu. Wyjaśniono jak sprawdzić, czy obwód sterowniczy jest niewrażliwy na zwarcia doziemne i na pojemności
pasożytnicze. Przytoczono zasady barwnych oznaczeń przewodów sterowniczych i przycisków manipulatorów.
Słowa kluczowe: dobór transformatora, obwód sterowniczy, odporność na doziemienia, przechwyt pojemnościowy, zabezpieczenia
zwarciowe, oznaczenia przewodów i przycisków
1. PRZYKŁADY ZAKŁÓCEŃ W OBWODACH STEROWNICZYCH
Obwody sterownicze urządzeń elektroenergetycznych, maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz innych obiektów technicznych
pełnią pomocnicze, ale ważne funkcje w stosunku do obwodów głównych, urządzeń technologicznych i innego wyposażenia
obiektów. Ich koncepcja i praktyczna realizacja powinna gwarantować należytą funkcjonalność, ale również dużą niezawodność,
niewrażliwość na najbardziej prawdopodobne uszkodzenia i zakłócenia, a w każdym razie minimalizację ryzyka w razie wystąpienia
uszkodzenia. Innymi słowy, obwody te powinny być bezpieczne w razie uszkodzenia. Minimalnym wymaganiem jest,
aby pojedyncze dość prawdopodobne uszkodzenie (zwarcie doziemne, zwarcie międzyprzewodowe lub przerwanie połączenia)
nie powodowało nieoczekiwanego niebezpiecznego zachowania się sterowanego urządzenia ani nie uniemożliwiało jego
awaryjnego zatrzymania [2, 4, 5, 7].

Rys. 1. Obwód sterowniczy stycznika zasilany bezpośrednio
z trójfazowego obwodu głównego TN. Wymagania:
– zasilanie napięciem fazowym,
– zabezpieczony tylko przewód fazowy L,
– każdy element wykonawczy jednym zaciskiem
przyłączony bezpośrednio do przewodu uziemionego N

Jak łatwo przeoczyć te wymagania, najlepiej prześledzić na prostych przykładach, a zauważone prawidłowości można
odnosić do obwodów bardziej złożonych. Niech za pierwszy przykład posłuży obwód sterowania pojedynczego stycznika
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elektromagnesowego impulsem krótkotrwałym (z samopodtrzymaniem). Obwód jest zasilany dwoma przewodami, z których
jeden zwykle jest uziemiony. Jeden zacisk cewek styczników i przekaźników oraz innych elementów wykonawczych (mikrosilników,
zaworów elektromagnetycznych itp.), a także elementów sygnalizacyjnych (wskaźników świetlnych i akustycznych) powinien
być przyłączony bezpośrednio do uziemionego bieguna źródła zasilania, np. do uziemionego przewodu neutralnego N (rys. 1).
Ta zasada obowiązuje również wtedy, gdy przewodem uziemionym jest jeden z przewodów czynnych, np. L1 lub L2 przy prądzie
przemiennym bądź L+ lub L– przy prądzie stałym. Ma ona kapitalne znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowania urządzeń.
a)

b)

Rys. 2. Zachowanie się błędnie przyłączonego obwodu sterowniczego w następstwie zwarcia doziemnego:
a) następuje niezamierzone zamknięcie stycznika; b) otwarcie stycznika przyciskiem O (ZATRZYMANIE) nie jest możliwe

W obwodach sterowniczych występują przewody o małym przekroju i niedużej grubości izolacji; mogą to być wiązki przewodów
o dużej długości (nawet ponad 300 m), układane na przewodzącym podłożu. Z tych powodów łatwo o zwarcie doziemne
w obwodzie sterowniczym, ale takie zdarzenie nie powinno powodować następstw zagrażających bezpieczeństwu ludzi bądź
sterowanych urządzeń.
Zamiana przewodów zasilających obwód sterowniczy i przyłączenie jednego z zacisków cewki bezpośrednio do przewodu
fazowego L sprawia, że w razie zwarcia doziemnego w miejscu przedstawionym na rys. 2 otwarty stycznik nieoczekiwanie zamyka
się i załącza silnik (rys. 2a), a zamkniętego stycznika nie można otworzyć naciskając przycisk ZATRZYMANIE (rys. 2b). W podobny
sposób można wykazać groźne konsekwencje innego naruszenia podanej zasady.
a) układ poprawny

b) układ błędny
L1

I

L2

L3

L1

N

I

O

O

Rys. 3. Obwód sterowania stycznika impulsem krótkotrwałym
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Poprawny układ sterowania pojedynczym stycznikiem, przedstawiony w postaci schematu rozwiniętego na rys. 1, można
narysować w postaci schematu zasadniczego, jak na rys. 3a. Przyciski (I, O) mogą znajdować się daleko od stycznika i łatwo
o omyłkową zamianę przewodów do nich doprowadzonych. Bywa, że po przyłączeniu przewodów i sprawdzeniu, że nie ma
zwarcia, elektryk przyłącza napięcie sterownicze i sprawdza poprawność połączeń: naciska przycisk I i stycznik zamyka się, naciska
przycisk O i stycznik otwiera się. Na tej podstawie naiwnie wnioskuje, że połączenia są poprawne, ale tak będzie w obydwu
przypadkach przedstawionych na rys. 3. Wnioskowanie jest mylne, bo układ z rys. 3b jest błędny, a zatem przyjęta procedura
sprawdzania jest fałszywa, a co najmniej niekompletna. Aby zrozumieć istotę popełnionego błędu i możliwe jego konsekwencje,
najlepiej spojrzeć na schematy rozwinięte obydwu układów (rys. 4). W sytuacji zagrożenia może się zdarzyć, że pracownik
zechce wyłączyć urządzenie naciskając bezwiednie obydwa przyciski (I, O) ręką w rękawicy roboczej, łokciem albo nawet nogą.
Jeśli układ jest połączony prawidłowo (a), to zatrzymanie nastąpi, a jeśli nieprawidłowo (b) – to nie nastąpi. Takich podstaw
elektrotechniki stosowanej jedni elektrycy uczą się już na ławie szkolnej, a inni - dopiero na ławie oskarżonych.
a) układ poprawny

b) układ błędny

Rys. 4. Schematy rozwinięte obwodów sterowania z rys. 3

Nie da się przyłączyć cewek ani innych elementów wykonawczych bądź sygnalizacyjnych bezpośrednio do uziemionego
przewodu źródła napięcia sterowniczego, jeżeli uziemionego przewodu nie ma, np. gdyby zasilać obwód sterowniczy
napięciem międzyprzewodowym układu trójfazowego (rys. 5). Jeżeli w miejscu wskazanym na rys. 5a zdarzy się zwarcie
doziemne, kiedy stycznik był w stanie otwartym (niewzbudzony), to pod działaniem napięcia sterowniczego o wartości najwyżej
stycznik raczej się nie zamknie, ale elektromagnes będzie warczał, a po niedługim czasie cewka się
przepali. Jeżeli to zwarcie wystąpi, kiedy stycznik był zamknięty, to do cewki zostanie trwale przyłożone napięcie o wartości
co najmniej
, przy którym zwora nie odpadnie, a naciskanie przycisku O (ZATRZYMANIE) będzie
bezskuteczne. Jeżeli nawet przepali się bezpiecznik od strony przewodu L1, co powinno nastąpić przy zasilaniu z układu TN,
a może nastąpić przy zasilaniu z układu TT, niczego to nie zmieni; sytuacja jest w najwyższym stopniu niebezpieczna.
a) układ niedopuszczalny

b) układ dopuszczalny

L1

O

I

L2

L1

L2

K

I

O

K

K
K

Rys. 5. Obwód sterowniczy zasilany napięciem międzyprzewodowym bezpośrednio z obwodu głównego: a) układ niedopuszczalny –przy zwarciu,
jak na rysunku, nie można odwzbudzić załączonego elektromagnesu K; b) układ dopuszczalny w uzasadnionych przypadkach

Z przedstawionych powodów sposób zasilania przedstawiony na rys. 5a jest dopuszczalny tylko w przypadku obwodu
sterowniczego zasilanego bezpośrednio z trzyprzewodowej sieci o napięciu znamionowym nie przekraczającym 500 V,
obsługującego pojedynczy silnik, kiedy wszystkie elementy układu sterowania (łącznie z przyciskami) znajdują się w jednej
obudowie, połączenia są krótkie i starannie wykonane, co praktycznie eliminuje możliwość zwarć doziemnych. Jeżeli te warunki
nie są spełnione, to obowiązuje dublowanie wszystkich zestyków wyłączających (przekaźników, czujników, przycisków) tak,
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by znalazły się one od strony obu przewodów zasilających. Na przykład na rys. 5b) przycisk O musiałby mieć dwa mechanicznie
sprzężone zestyki rozwierne o samoczynnym powrocie, które włącza się po jednej i po drugiej stronie cewki stycznika.
W powyższych przykładach posłużono się obwodami sterowniczymi prądu przemiennego, ale podobne zagrożenia występują
w obwodach prądu stałego i podobnie się im zapobiega. Różnice są niewielkie: nieco inne są zakresy napięcia przyciągania
oraz napięcia odpadania elektromagnesów wykonawczych i nie występuje zjawisko przechwytu pojemnościowego, bo w stanie
ustalonym nie płynie prąd przez pojemności pasożytnicze. Z podobnych powodów, jak wyżej przedstawiono, można spotkać
uziemienie robocze (funkcjonalne) jednego z przewodów skrajnych nawet w obwodach prądu stałego o napięciu znamionowym
bardzo niskim (np. DC 24 V).
2. SPOSÓB ZASILANIA OBWODÓW STEROWNICZYCH
Niezawodność działania obwodu sterowniczego w dużym stopniu zależy od sposobu jego zasilania, zwłaszcza od jego powiązania
z obsługiwanym obwodem głównym. Z tego punktu widzenia można rozróżnić obwody sterownicze zasilane:
•• bezpośrednio z obwodu głównego (bez oddzielenia galwanicznego), co jest dopuszczalne tylko w przypadku
prostych obwodów sterowniczych, o skromnym wyposażeniu aparatowym,
•• z obwodu głównego poprzez transformator sterowniczy, czyli transformator oddzielający (o oddzielnych uzwojeniach,
przystosowany do zasilania obwodów sterowniczych, co jest rozwiązaniem standardowym,
•• ze źródła niezależnego od obwodu głównego, np. z baterii akumulatorów.
Najprostszy sposób zasilania obwodu sterowniczego polega na odgałęzieniu go - bez galwanicznego oddzielenia - od obwodu
głównego, zwykle o układzie TN, z którym jest on powiązany funkcjonalnie (rys. 6). Ze względu na możliwe następstwa zwarć
doziemnych w zasadzie obowiązuje zasilanie napięciem fazowym, a w przewodzie N nie należy umieszczać zabezpieczenia
nadprądowego. Wartość znamionowego napięcia sterowniczego jest narzucona przez obwód główny; możliwości wyboru
nie ma.
a)

b)
L1

L1

L2 L3 N

L2

L3

F1

F1

F2

F2

obwód

obwód

obwód
sterowniczy

obwód
sterowniczy

Rys. 6. Zabezpieczanie obwodu sterowniczego odgałęzionego bezpośrednio od obwodu głównego: a) zasilanie napięciem fazowym - rozwiązanie
standardowe; b) zasilanie napięciem międzyprzewodowym - rozwiązanie dopuszczalne wyjątkowo.
Bezpieczniki F2 są zbędne, jeżeli bezpieczniki F1 spełniają wymagania stawiane bezpiecznikom F2 (mają nieduży prąd znamionowy
Inb ≤16÷25 A)

Obciążalność zwarciową obwodu sterowniczego [3, 4, 7] na ogół limituje nie obciążalność zwarciowa przewodów, lecz zestyków
łączników pomocniczych, zwłaszcza ich prąd znamionowy szczytowy. Jest on określony przez wytwórcę albo bezpośrednio, albo
- częściej - przez podanie największego dopuszczalnego prądu znamionowego bezpiecznika, który w obwodzie o spodziewanym
prądzie zwarciowym początkowym 1000 A ogranicza wartość szczytową prądu poniżej wartości wytrzymywanej przez łącznik.
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Największy dopuszczalny prąd znamionowy bezpiecznika powinien być co najmniej dwukrotnie większy niż prąd znamionowy
ciągły łącznika. Na ogół jest on zawarty w przedziale 16÷25 A. Jeżeli ze względu na całkowity pobór mocy bądź przetrzymywanie
prądów załączeniowych elektromagnesów dużej mocy, prąd znamionowy bezpieczników 16 ÷25 A jest za mały, to obwód
sterowniczy należy podzielić na gałęzie osobno zabezpieczone bezpiecznikami o prądzie nie przekraczającym podanych wartości.
Ostrzejsze wymagania odnośnie do zabezpieczenia przed skutkami zwarć mogą stawiać obwody sterownicze zawierające zawory
półprzewodnikowe i inne podzespoły elektroniczne.
Zatem obwód sterowniczy odgałęziony bezpośrednio od obwodu głównego na ogół nie wymaga osobnego zabezpieczenia
nadprądowego (rys. 6), jeżeli poprzedzający go bezpiecznik w obwodzie głównym ma prąd znamionowy nie przekraczający 16 A
(niekiedy 20 A, a nawet 25 A).
Zabezpieczeniem zwarciowym obwodów sterowniczych, zamiast bezpieczników, mogą być wyłączniki nadprądowe,
odpowiednio dobrane do obciążeń roboczych i zwarciowych. Wyłączniki mają tę wyższość nad bezpiecznikami, że - w razie
potrzeby - mogą wyłączać obwód pełnobiegunowo, a po zadziałaniu są natychmiast gotowe do ponownego załączenia obwodu.
Uchodzą za rozwiązanie nowocześniejsze i elegantsze. Jednakowoż bezpieczniki są bardziej niezawodne i skuteczniej ograniczają
skutki zwarć niż wyłączniki. Kiedy w Wierzbięcinie koło Słupska oddawano do użytku polską stację przekształtnikową połączenia
wysokonapięciowego prądu stałego Polska-Szwecja, kilkadziesiąt wyłączników nadprądowych na tablicy rozdzielczej w nastawni
zabezpieczało obwody sterownicze. Po niedługim czasie wszystkie wymieniono na bezpieczniki.
3. TRANSFORMATORY STEROWNICZE
Bezpośrednio z obwodu głównego przemiennoprądowego wolno zasilać tylko proste obwody sterownicze, np. do sterowania
maszyny z jednym silnikiem o niedużej mocy (do 3 kW). Bardziej złożone układy sterowania wieloma silnikami bądź innymi
urządzeniami, układy z wieloma elementami wykonawczymi, a także układy elektroniczne, zasila się z obwodu głównego poprzez
transformator sterowniczy [2, 4] lub większą liczbę transformatorów sterowniczych.
a)

b)

Rys. 7. Transformatory sterownicze: a) transformator 800 VA bez obudowy; b) transformator 63 VA z obudową izolacyjną

Transformator sterowniczy (rys. 7) jest to transformator oddzielający (transformator izolacyjny, transformator o oddzielnych
uzwojeniach) przeznaczony do zasilania obwodów sterowniczych. Na ogół stosuje się transformatory jednofazowe. Ich główne
parametry oraz symbole graficzne są zestawione niżej.
Znamionowe napięcie pierwotne jest nie większe niż 1000 V [6]; na ogół ma wartość 400, 500, 690 lub 1000 V. Powinno być
równe napięciu znamionowemu (międzyprzewodowemu) instalacji zasilającej. Dzięki temu ten sam transformator nadaje się
do każdej instalacji o określonym napięciu znamionowym, niezależnie od jej układu (TN, TT, IT) i od obecności bądź braku
przewodu neutralnego. Jeśli do zasilania określonego układu sterowania transformatorów jest więcej niż jeden, to powinny być
one tak przyłączone, aby ich napięcia wtórne były w fazie. Zapobiega to zwiększonemu narażeniu izolacji obwodu i ogranicza
zakłócenia wywoływane przez sprzężenia pojemnościowe.
Znamionowe napięcie wtórne zgodnie z normą [6] jest nie większe niż 1000 V prądu przemiennego lub 1415 V prądu stałego
o pomijalnym tętnieniu (w przypadku jednostek zasilających prądu stałego zawierających transformator). W praktyce jest to
przeważnie napięcie przemienne od 42 V do 230 V, a w przypadku mniej rozległych obwodów sterowniczych - od 24 V do 110 V.
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Transformator sterowniczy znamionuje się dwiema wartościami mocy, np. 100/300 VA. Pierwsza z nich oznacza moc
znamionową dopuszczalną długotrwale (przy cosφ = 1), a druga – moc dopuszczalną krótkotrwale (przy cosφ = 0,5ind),
np. podczas załączania grupy elektromagnesów wykonawczych, zasilaczy impulsowych albo innych elementów o dużym
prądzie załączeniowym. Wartości zalecane mocy znamionowej są następujące: 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000 VA,
ale są dopuszczalne inne wartości z ciągu liczb normalnych R5 aż do poziomu 25 000 VA (transformatory jednofazowe)
i 40 000 VA (transformatory trójfazowe).

Tablica 1. Symbole graficzne umieszczane na transformatorach sterowniczych

Transformator sterowniczy – symbol ogólny
Transformator sterowniczy bezpieczny w razie uszkodzenia
F

W następstwie nieprawidłowego użytkowania przestaje działać w wyniku powstania przerwy
w obwodzie pierwotnym, ale nie stanowi zagrożenia dla użytkownika ani dla otoczenia.
Transformator sterowniczy nieodporny na zwarcie
Wymaga zainstalowania w poprzedzającym obwodzie zasilającym określonego zabezpieczenia przed
przetężeniem. Po usunięciu przeciążenia lub zwarcia i przywróceniu pierwotnego stanu zabezpieczenia
nadal jest sprawny.
Transformator sterowniczy odporny na zwarcie (bezwarunkowo lub warunkowo).
W razie przeciążenia lub zwarcia przyrosty temperatury nie przekraczają wartości dopuszczalnych
dzięki odpowiedniej konstrukcji (bezwarunkowo odporny na zwarcie) lub dzięki wbudowanemu
zabezpieczeniu (warunkowo odporny na zwarcie). Po usunięciu przeciążenia lub zwarcia
(i ew. przywróceniu pierwotnego stanu zabezpieczenia) nadal jest sprawny.

Moc dopuszczalna krótkotrwale (praca S6) jest zwykle 2÷4-krotnie większa niż moc znamionowa dopuszczalna długotrwale
(praca S1). Jest ona limitowana nie tyle cieplnym skutkiem prądu załączeniowego, ile spadkiem napięcia, jaki ten prąd wywołuje
na impedancji transformatora. Spadek napięcia nie powinien [6] przekraczać 5%, co wymusza konstrukcję transformatorów
sterowniczych o napięciu zwarcia mniejszym (na ogół 6 %) niż mają inne transformatory małej mocy. Przeprowadzając obliczenia
sprawdzające warunki napięciowe w obwodzie wtórnym należy pamiętać, że dopuszczalna odchyłka napięcia zwarcia od wartości
podanej przez producenta wynosi ± 20 %.
Z punktu widzenia zachowania się w przypadku uszkodzenia, zwłaszcza przy zwarciu obwodu wtórnego, transformator
sterowniczy należy do jednej z grup zestawionych w tablicy 1.
4. OBWODY ZASILANE PRZEZ TRANSFORMATOR STEROWNICZY
Użycie transformatora sterowniczego pozwala na wybór wartości napięcia sterowniczego po stronie wtórnej i na wybór sposobu
pracy obwodu sterowniczego: z uziemieniem jednego z przewodów lub bez uziemienia, niezależnie od napięcia i układu instalacji
zasilającej obwód pierwotny.
Podobnie sprawa przedstawia się w przypadku obwodów sterowniczych prądu stałego zasilanych z transformatorów sterowniczych
z prostownikiem po stronie wtórnej, które od roku 2007 podlegają wymaganiom tej samej normy co transformatory do zasilania
obwodów prądu przemiennego. Poprzednia norma (PN-EN 61558-2-2:2001) formułowała wymagania szczegółowe dotyczące
transformatorów sterowniczych, a aktualna (PN-EN 61558-2-2:2007 oryg., PN-EN 61558-2-2:2010) - dotyczące transformatorów
sterowniczych i zasilaczy z transformatorami sterowniczymi. Co więcej, również użycie zasilaczy prądu stałego działających
na innej zasadzie nie ma większego wpływu na przedstawione niżej zjawiska, decydujące o niezawodności obwodów
sterowniczych. Istotne jest to, że obwód sterowniczy jest galwanicznie oddzielony od poprzedzającego obwodu zasilającego.
Wyższe napięcie sterownicze Us bywa pożądane ze względu na zmniejszenie względnej wartości spadków napięcia w rozległych
obwodach z elementami wykonawczymi o dużym poborze mocy, ale ostrzejsze są wtedy wymagania stawiane ochronie
przeciwporażeniowej zarówno podstawowej, jak i dodatkowej (ochronie przy uszkodzeniu). Ponadto w przypadku obwodów
sterowniczych prądu przemiennego w miarę zwiększania napięcia układ staje się bardziej podatny na niektóre zakłócenia. Chodzi
zwłaszcza o przechwyt pojemnościowy polegający na tym, że mimo otwarcia zestyku sterowniczego u końca obwodu o dużej
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długości (np. rzędu 200 m i więcej) prąd zamykający się przez pojemności pasożytnicze przewodów wystarcza do podtrzymania
wzbudzenia elektromagnesu przekaźnika lub stycznika (rys. 8), bo jest nie mniejszy niż jego prąd odpadania Io.

Rys. 8. Ilustracja zjawiska przechwytu pojemnościowego w obwodach sterowniczych przemiennoprądowych o dużej długości

Na rys. 9 przedstawiono prądowo-napięciową charakterystykę statyczną elektromagnesu napędowego prądu przemiennego
obrazującą jego zachowanie przy płynnym zwiększaniu napięcia zasilającego od zera do wartości nieco przekraczającej wartość
znamionową (linia czerwona), a następnie – przy płynnym obniżaniu napięcia (linia niebieska). Jak widać, prąd odpadania Io jest
parokrotnie mniejszy niż prąd trzymania przy napięciu znamionowym It, wskutek czego może nie dojść do odpadnięcia zwory
elektromagnesu mimo wyłączenia go, jak na rys. 8. Takie zagrożenie jest tym większe, im wyższe jest napięcie znamionowe,
większa jest długość obwodu i mniejszy jest prąd odpadania przekaźnika.

Rys. 9. Przykładowa prądowo-napięciowa charakterystyka statyczna elektromagnesu napędowego prądu przemiennego (zależność prądu
pobieranego wyrażonego w procentach prądu trzymania It przy napięciu sterowniczym znamionowym Us od napięcia sterowniczego wyrażonego
w procentach wartości znamionowej)
Iz – prąd załączania elektromagnesu przy znamionowym napięciu sterowniczym;
It– prąd trzymania elektromagnesu przy znamionowym napięciu sterowniczym;
Io – prąd trzymania elektromagnesu przy napięciu odpadania (prąd odpadania)

W zasadzie nie należy przekraczać poziomu znamionowego napięcia przemiennego 400 V, a preferować napięcie 230 V
oraz 110 V i stosować napięcie przemienne bardzo niskie (42 V lub 24 V), jeżeli przemawiają za tym warunki szczególnego
zagrożenia porażeniem albo jeżeli ze względów funkcjonalnych to wystarcza (układy elektroniczne o bardzo małym poborze
mocy). Z kolei napięcie niższe niż 24 V jest niepożądane ze względu na zawodność zestyków, z których nieprzewodzące naloty
nie są ścierane przy zamykaniu, bo docisk zestyków sterowniczych jest niewielki, a ich prześlizg nieznaczny lub w ogóle
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nie występuje. Obwody sterownicze prądu stałego mają napięcie znamionowe z ciągu: 24; 48; 60, 110; 220; 230 V; przesłanki
decydujące o wyborze są podobne z tą różnicą, że przy prądzie stałym nie występuje przechwyt pojemnościowy.
a)

L1

L2 L3

b)
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Rys. 10. Zabezpieczanie obwodu sterowniczego zasilanego z obwodu głównego przez transformator sterowniczy:
a) obwód wtórny uziemiony; b) obwód wtórny nieuziemiony
Bezpieczniki F3 są zbędne, jeżeli bezpieczniki F2 spełniają wymagania stawiane bezpiecznikom F3, bezpieczniki F2 są zbędne, jeżeli bezpieczniki F1
spełniają wymagania stawiane bezpiecznikom F2. Podobne rozumowanie obowiązuje w przypadku użycia wyłączników nadprądowych.

Jeden z przewodów obwodu wtórnego transformatora sterowniczego może być uziemiony (rys. 10a). Obowiązuje wtedy
przyłączanie bezpośrednio do tego przewodu jednego z zacisków wszelkich elementów wykonawczych i sygnalizacyjnych.
W przewodzie uziemionym nie należy umieszczać zabezpieczenia zwarciowego. Pierwsze zwarcie doziemne w biegunie
nieuziemionym – niezależnie od miejsca wystąpienia – powinno być samoczynnie wyłączane w czasie wymaganym
przez normę PN-HD 60364-4-41. Tym zabezpieczeniem może być bezpiecznik instalacyjny lub wyłącznik nadprądowy instalacyjny;
nie nadaje się do tego celu bezpiecznik aparatowy.
Przykład. Obwód sterowniczy 110 V o układzie TN, zasilany z transformatora 250 VA, jest wykonany przy użyciu przewodów
miedzianych 1,5 mm2 i zabezpieczony bezpiecznikiem gG 4 A. Obliczyć największą dopuszczalną długość obwodu, jeśli
zwarcie doziemne u jego końca ma być wyłączane przed upływem 0,8 s zgodnie z tabl. 41.1 normy PN-HD 60364-4-41:2009.
Przy tym czasie wyłączania prąd wyłączający bezpiecznika gG 4 A wynosi Ia = 30 A.
Schemat zastępczy obwodu uwzględniający reaktancję transformatora (XT ≈ ZT = 2,9 Ω), rezystancję przewodu nieuziemionego
Rp = l/γ.s oraz rezystancję drogi powrotnej (rezystancję połączeń ochronnych w obrębie hali fabrycznej Rz ≤ 0,1 Ω) jest
przedstawiony na rys. 11. Przy obliczaniu rezystancji przewodów „na gorąco” (80 oC) wartość konduktywności żyły w temperaturze
20 oC należy podzielić przez 1,25.
a)

b)

Rys. 11. Obwód sterowniczy (a) i jego uproszczony schemat zastępczy (b) do obliczania najmniejszego prądu zwarcia doziemnego
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Prąd zwarcia doziemnego powinien być nie mniejszy niż prąd wyłączający bezpiecznika:

.

Z powyższego wzoru można wyznaczyć szukaną długość obwodu sterowniczego l:
.

Zważywszy, że w obliczeniach pominięto impedancję układu poprzedzającego transformator sterowniczy, wynik należy
zaokrąglić w dół - długość obwodu sterowniczego liczona wzdłuż nieuziemionego przewodu do najdalszego aparatu nie
powinna przekraczać 110 m.
Obwód wtórny transformatora sterowniczego może być izolowany od ziemi (rys. 10b) i dzięki temu pierwsze uszkodzenie
izolacji doziemnej w niezbyt rozległym obwodzie nie powoduje żadnych zakłóceń w działaniu układu sterowania. Jest tak
dzięki małej admitancji doziemnej takiego obwodu. Nie dałoby się uzyskać tego efektu przy zasilaniu obwodu sterowniczego
z rozległej instalacji niskonapięciowej o układzie IT, o znacznie większej admitancji doziemnej. Aby w pełni wykorzystać
zaletę tego rozwiązania, do niedawna uważano, że obwód sterowniczy wystarczy wyposażyć w urządzenie do stałej kontroli
stanu izolacji doziemnej UKSI, sygnalizujące nadmierne obniżenie rezystancji izolacji. Miało to skłonić personel eksploatacji
do zlokalizowania i usunięcia pierwszego uszkodzenia zanim mogłoby wystąpić drugie uszkodzenie w innym biegunie,
co oznaczałoby dwumiejscowe zwarcie międzybiegunowe, pobudzające zadziałanie zabezpieczeń nadprądowych i przerwę
w pracy.
L1 L2
PE

UKSI

Rys. 12. Przypadek podwójnego uszkodzenia izolacji doziemnej w tym samym biegunie blokujący działanie przycisku ZATRZYMANIE AWARYJNE

Z tym większym zdziwieniem wielu przyjęło wymaganie, aby po wykryciu pierwszego uszkodzenia izolacji doziemnej urządzenie
UKSI inicjowało wyłączenie zasilania obwodu sterowniczego, a nie tylko sygnalizację uszkodzenia. Wymaganie takie pojawiło się
w aktualnej wersji normy PN-EN 60241-1:2006 (oryg.) [4], wydanej następnie w wersji polskojęzycznej jako PN-EN 60241-1:2010.
To wymaganie ma zapobiegać niebezpiecznej sytuacji przedstawionej w uproszczeniu na rys. 12, kiedy drugie zwarcie doziemne
w tym samym biegunie nie oddziałuje na stan urządzenia UKSI, nie pobudza zabezpieczeń nadprądowych, a zwiera ważny zestyk
i w następstwie - na przykład blokuje możliwość zatrzymania awaryjnego, jak na rys. 12.
Tak kategoryczne wymaganie wyłączania nieuziemionego obwodu sterowniczego po pierwszym uszkodzeniu izolacji doziemnej
znosi ważną jego zaletę, jaką była zwiększona ciągłość pracy. Trwają zatem dyskusje, jak sformułować dopuszczalne odstępstwa
od wspomnianego wymagania, jakie rozwiązania alternatywne mogłyby wystarczająco skutecznie wyeliminować wspomniane
zagrożenie. Przykładowo, do zagrożenia w sytuacji z rys. 12 nie mogłoby dojść, gdyby przycisk zatrzymania awaryjnego miał
ochronną obudowę izolacyjną.
Na początku, w miejscu odgałęzienia, obwód sterowniczy wymaga zabezpieczenia zwarciowego we wszystkich nieuziemionych
przewodach. Przeciążenia są mało prawdopodobne, wobec tego zabezpieczenia przeciążeniowe stosuje się wyjątkowo.
Po stronie wtórnej transformatora wolno odstąpić od umieszczenia zabezpieczenia zwarciowego, jeżeli zabezpieczenie po stronie
pierwotnej skutecznie zabezpiecza obwód wtórny, zapewniając w razie potrzeby również samoczynne wyłączanie zasilania dla
celów ochrony przeciwporażeniowej.
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Transformatory sterownicze o mocy przekraczającej 2 kVA załączane w miejscach instalacji o dużym spodziewanym prądzie
zwarciowym (> 6 kA) mogą wywoływać zbędne zadziałania zabezpieczenia zwarciowego, zwłaszcza wyłącznika nadprądowego;
w takim przypadku pożądany jest energoelektroniczny ogranicznik prądu załączeniowego (rodzaj softstartu).
Bezpieczniki po stronie pierwotnej transformatora sterowniczego (rys. 10) powinny mieć prąd znamionowy Inb odpowiednio
większy niż prąd znamionowy pierwotny transformatora InT, aby przetrzymywały prąd załączeniowy transformatora i częste
prądy załączeniowe elektromagnesów dużej mocy, jeśli one występują. W przypadku transformatorów niewyposażonych
w ograniczniki prądu załączeniowego potrzebna jest krotność Inb = (1,5÷3) . InT, tym większa, im mniejsza jest moc znamionowa
transformatora i im większa jest krotność oraz częstość krótkotrwałych obciążeń roboczych (załączanie grupy elektromagnesów
o mocy rozruchowej porównywalnej z mocą transformatora).

Rys. 13. Zabezpieczanie obwodu sterowniczego uziemionego,
zasilanego z transformatora sterowniczego o dużej mocy znamionowej

Czym innym jest zabezpieczenie transformatora sterowniczego, a czym innym – zabezpieczenie obwodu sterowniczego,
który on zasila. Transformator sterowniczy o mocy kilku kilowoltoamperów lub większej wymagałby po stronie wtórnej
bezpieczników o dużym prądzie znamionowym, nieodpowiednich do zabezpieczenia odgałęzień z przewodami i zestykami
o małej obciążalności zwarciowej. Na przykład za transformatorem 5 kVA, 400/110 V potrzebne byłyby bezpieczniki o prądzie
znamionowym co najmniej 50 A. Nawet gdyby je zainstalować, obwód sterowniczy powinien być podzielony na odgałęzienia
zabezpieczone dodatkowymi bezpiecznikami o prądzie znamionowym nie przekraczającym 16÷25 A (rys. 13).
Z kolei transformator sterowniczy o małej mocy znamionowej wprowadza do obwodu tak dużą impedancję, że w bardziej
rozległych obwodach występują trudności w zapewnieniu należytej czułości zabezpieczeń nadprądowych, tzn. trudności
w zapewnieniu samoczynnego wyłączania zwarć doziemnych. Na przykład, przy zwarciu na zaciskach wtórnych transformatora
100 VA o napięciu wtórnym 110 V płynie prąd zwarciowy mniejszy niż 20 A. Jest osobliwością obwodów sterowniczych, że takie
trudności występują również przy zwarciach na początku obwodu, np. w sytuacji przedstawionej na rys. 14, w której zwarcie
doziemne w sposób niezamierzony, i być może niebezpieczny, zmienia algorytm sterowania.

l

F

K1

K2

K3

Rys. 14. Niedopuszczalne zakłócenie działania obwodu sterowniczego w następstwie zwarcia doziemnego. Jeśli długość przewodów l jest duża,
to po zwarciu, jak na rysunku, bezpiecznik F nie przepala się, przekaźnik K3 odwzbudza się, a przekaźniki K1 i K2 nie zostają odwzbudzone.

Jeżeli występują dodatkowe wymagania co do niezawodności zabezpieczeń nadprądowych obwodów głównych urządzeń
wchodzących w skład systemów bezpieczeństwa, to podobne wymagania dotyczą również ich obwodów sterowniczych.
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Na przykład, obwody sterownicze oświetlenia bezpieczeństwa, pomp pożarniczych czy napędu steru okrętowego powinny mieć
zabezpieczenia nadprądowe przewymiarowane (bezpieczniki o prądzie znamionowym większym o jeden lub dwa stopnie niż
to wynika z ogólnych zasad doboru, przekaźniki bądź wyzwalacze nadprądowe wyłączników o prądach nastawczych dobranych
ze zwiększonym współczynnikiem bezpieczeństwa), aby wyeliminować ich zbędne zadziałania.
5. DOBÓR MOCY TRANSFORMATORA STEROWNICZEGO
Zwykłe przemiennoprądowe elektromagnesy wykonawcze (rys. 8) cechuje duży prąd załączeniowy Iz wyrażony krotnością prądu
trzymania It, na ogó
ł Iz = (7÷14). It. Ta sama krotność dotyczy odpowiednio stosunku mocy załączania S z do mocy trzymania St. Stanowi
załączania towarzyszy stosunkowo duży i zmieniający wartość współczynnik mocy cosφ = 0,50÷0,85, podczas
gdy w położeniu wymuszonym stycznik pobiera prąd trzymania It przy współczynniku mocy cosφ = 0,25÷0,40. Proces załączania
trwa nie dłużej niż parę półokresów przebiegu zmienności prądu (rys. 15).
a)

b)

Rys. 15. Oscylogramy prądu załączania elektromagnesu napędowego prądu przemiennego przy różnych katach fazowych załączenia napięcia,
przy napięciu obniżonym 0,9 .Us (a) oraz przy napięciu podwyższonym 1,1 .Us (b)

Postęp w konstrukcji elektromagnesów i ich elektronicznych zasilaczy sprawił, że są już dostępne styczniki, których elektromagnesy
mogą być zasilane zarówno napięciem stałym, jak i przemiennym. Zaledwie cztery wykonania cewek i modułów zasilaczy
umożliwiają przystosowanie styczników do zasilania dowolnym spotykanym w świecie napięciem sterowniczym od 24 V do
600 V. Elektroniczny sterownik sprawia, że pobór mocy przy załączaniu udało się zmniejszyć 4-krotnie, a przy trzymaniu nawet
20-krotnie i zagwarantować większy zakres napięcia przyciągania (0,70÷1,15) . Us zamiast wymaganego normą (0,85÷1,10) . Us.
Wymagania odnośnie do obciążalności krótkotrwałej transformatora sterowniczego są wtedy niewielkie.
Podstawą doboru mocy transformatora są oba parametry charakteryzujące jego obciążalność :
•• moc znamionowa dopuszczalna długotrwale (przy cosφ = 1), która powinna być nie mniejsza niż sumaryczna moc
Σ(St + Ss) pobierana przy pracy ciągłej przez jednocześnie załączone elementy wykonawcze St (np. moc trzymania
elektromagnesów wykonawczych) oraz przez elementy sygnalizacyjne Ss (np. wskaźniki świetlne),
•• moc dopuszczalna krótkotrwale (przy cosφ = 0,5ind), która powinna być nie mniejsza niż największa moc pobierana
krótkotrwale przez jednocześnie załączane elementy wykonawcze o największej mocy załączeniowej S z, przy
równoczesnym poborze mocy trzymania przez inne elementy.
W obliczeniach mocy pobieranej pomija się straty mocy w torach prądowych (przewody, zestyki, zaciski), wobec czego wyniki
obliczeń należy zaokrąglać w górę.
Przykład. Należy dobrać transformator sterowniczy o przekładni 400/110 V do obrabiarki, której sterownica zawiera:
Nazwa aparatu
Styczniki silników 4 kW

Moc
trzymania

Moc
załączania

Liczba
aparatów

Łączna moc
trzymania

Łączna moc
załączania

VA

VA

sztuk

VA

VA

16

128

8

Styczniki silników 20 kW

20

Stycznik silnika 45 kW

20

6

120

1

20

Przekaźniki pomocnicze

4

30

120

Wskaźniki świetlne

1

48

48

250

Razem

436
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Transformator powinien mieć moc znamionową dopuszczalną długotrwale (przy współczynniku jednoczesności oszacowanym
na 0,8) nie mniejszą niż:

oraz moc dopuszczalna krótkotrwale nie mniejszą niż:

Snk ≥ Sz + 0,8 ⋅ ∑ S t' = 250 + 0,8 ⋅ (436 - 20) ≈ 580 VA
Oba warunki spełnia transformator sterowniczy o mocach 400/1300 VA. Nieuziemiony przewód obwodu wtórnego należy
zabezpieczyć bezpiecznikiem gG 4 A (wchodzi w rachubę gG 6 A) lub wyłącznikiem nadprądowym C4 (wchodzi w rachubę C6).

6. PRZYKŁADY SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ ZABEZPIECZEŃ W OBWODACH STEROWNICZYCH
O możliwych pułapkach czyhających na projektanta obwodów sterowniczych może świadczyć przykład przekaźnika
zabezpieczającego silniki dźwigowe przed pracą niepełnofazową (niem. Aderbruchrelais). Patrząc na pierwotne wykonanie
firmowe (rys. 16a) ze zwartymi zaciskami pierwotnymi i wtórnymi P1-S1 przekładników prądowych jest oczywistym, że nie można
umieścić zabezpieczeń nadprądowych w obwodach wtórnych tych przekładników. Jednakowoż przewody tych obwodów
wtórnych są zarazem przewodami przenoszącymi sygnały napięciowe i zwarcie między nimi jest wyłączane dopiero przez
główne zabezpieczenie obwodu silnika, np. bezpiecznik 100 A, co jest rozwiązaniem ryzykownym, wręcz niedopuszczalnym.
Dopiero po zainstalowaniu dużej liczby takich przekaźników i kilku przykrych wypadkach uświadomiono sobie, że jest proste
rozwiązanie, które godzi sprzeczne wymagania stawiane przez obwody prądowe i przez obwód napięciowy (rys. 16b).

a) bez zabezpieczenia zwarciowego odgałęzienia
obwodów napięciowych

b) z zabezpieczeniem zwarciowym obwodu napięciowego

L1

L1

L2

L3

L2
L3

P1
S1
P1

S1

P2

F 91
P2

S2

S2

M
Rys. 16. Schemat przyłączenia przekaźnika F91 zabezpieczającego silnik przed pracą niepełnofazową

Urządzeniem zabezpieczającym przeznaczonym dla stref zagrożonych wybuchem, ale stosowanym i w innych sytuacjach
dla ochrony obwodów sterowniczych są bariery ochronne Zenera. Umożliwiają one przystosowanie do wymagań
iskrobezpieczeństwa aparatury pomiarowej i sterowniczej w wykonaniu standardowym, bez potrzeby uzyskiwania dla niej
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atestów wykonania przeciwwybuchowego Ex. Tak zwane aparaty proste, przede wszystkim łączniki, termoelementy i inne
czujniki, operujące bardzo niskim poziomem energii (W ≤ 20 μJ, P ≤ 25 mW), umieszczone w strefie zagrożonej wybuchem
mogą być połączone galwanicznie z obwodami w strefie niezagrożonej za pośrednictwem bariery Zenera. Sygnały mogą być
przesyłane w obu kierunkach.

Rys. 17. Najprostszy przykład bariery Zenera dla obwodów o najwyższej kategorii iskrobezpieczeństwa ( ia   ).
R1 – rezystor ograniczający prąd zwarcia, F – bezpiecznik, DZ1, DZ2, DZ3 – diody Zenera

Bariera ochronna jest usytuowana w strefie bezpiecznej, jak najbliżej strefy zagrożonej wybuchem. Jest w istocie barierą
energetyczną, zapobiega – zarówno podczas normalnej pracy, jak i w warunkach awaryjnych – przeniesieniu do strefy zagrożonej
niebezpiecznego poziomu energii z obwodu w strefie bezpiecznej oraz ogranicza energię wyzwalaną w razie zwarcia i w razie
rozwarcia obwodu wyjściowego.
Diody Zenera podczas normalnej pracy są spolaryzowane napięciem nieco mniejszym niż napięcie Zenera, prąd upływowy
pojedynczej diody nie przekracza 10 μA. Obwody wejściowy i wyjściowy są galwanicznie połączone przez dodatkową rezystancję
rezystora R1 i ewentualnie R2 oraz bezpiecznika F (rys. 17 i 18), co ma niekorzystny wpływ na transmisję sygnałów.
W razie podwyższenia napięcia na zaciskach wejściowych 1-2 (rys. 17) ponad największe dopuszczalne napięcie robocze U1max,
co najmniej jedna z diod zostaje przebita i na zaciskach wyjściowych 3-4 napięcie nie przekracza napięcia Zenera U z.
Jeśli parametry przepięcia (wartość napięcia, czas trwania) zagrażają uszkodzeniem diod, to powinien zawczasu zadziałać
bezpiecznik F.

Rys. 18. Bariera Zenera o dodatniej polaryzacji (typ MTL 728 firmy LUTON M.T.)

W razie zwarcia na zaciskach wyjściowych 3-4 lub w ich pobliżu płynie prąd zwarcia Ik o wartości wynikającej z napięcia Zenera
Uz i rezystancji między diodą a miejscem zwarcia. Na przykład, przy zwarciu zacisków wyjściowych bariery z rys. 18 płynie prąd
o wartości nieprzekraczającej:
.

Bezpiecznik F powinien wyłączyć prąd zwarcia Ik ograniczając do bezpiecznego poziomu energię wydzieloną w miejscu zwarcia,
której miarą jest całka Joule’a wyłączania I2tw wkładki topikowej. Bezpiecznik powinien mieć prąd znamionowy nie za mały, by
mógł długotrwale przenosić sygnały prądowe. Zarazem powinien mieć prąd znamionowy jak najmniejszy i charakterystykę t-I
tak dobraną, aby skutecznie działał w obu przedstawionych stanach awaryjnych. Wszystkie elementy bariery ochronnej stanowią
jeden nierozłączny blok, są zalane masą izolacyjną, aby uniemożliwić jakąkolwiek nierozważną ingerencję. Zatem bezpieczniki są
niewymienne, w razie zadziałania bezpiecznika wymienia się całą barierę ochronną.
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Obwody iskrobezpieczne najwyższej kategorii ia powinny być tak wykonane, aby było spełnione kryterium (n-2), czyli warunek
double-fault-condition. Powinny zapewniać bezpieczeństwo mimo wystąpienia dowolnej kombinacji dwóch uszkodzeń
(w obwodach bez nieosłoniętych iskrzących zestyków). Stąd aż trzy diody Zenera (redundancja 200%) w układzie z rys. 17,
mimo iż ich intensywność uszkodzeń jest mniejsza niż 5-10-8 h-1. Zarazem wystarcza jeden bezpiecznik, przyrząd typu fail-safe
(bezpieczny w razie uszkodzenia), nie wymaga się trzech szeregowo połączonych bezpieczników.
7. WYRÓŻNIENIA BARWNE PRZEWODÓW I PRZYCISKÓW
Czynnikiem sprzyjającym bezpieczeństwu są umowne wyróżnienia barwne przewodów oraz elementów sterowniczych
(przycisków i wskaźników świetlnych). Będą one naprawdę spełniały swoją rolę, kiedy po międzynarodowym ich uzgodnieniu
i upowszechnieniu nie będą okresowo zmieniane z niejasnych powodów.
Aktualne zasady barwnego wyróżniania przewodów obwodów sterowniczych podano w tabl. 2. Odnoszą się one tylko
do obwodów sterowniczych. Nie ma wątpliwości, że cały obwód wtórny transformatora sterowniczego, poczynając od jego
zacisków wtórnych, jest obwodem sterowniczym. Podobnie jest w przypadku obwodu sterowniczego zasilanego z baterii
akumulatorów bądź z zacisków wyjściowych przekształtnika. Natomiast sprawa nie jest oczywista w przypadku obwodu
sterowniczego odgałęzionego bezpośrednio od obwodu głównego. Umownie przyjmuje się wtedy, że obwód sterowniczy
zaczyna się za pierwszym zabezpieczeniem nadprądowym odgałęzienia od obwodu głównego. Od tego miejsca barwą
czerwoną powinny być wyróżnione przewody odgałęzione od przewodu fazowego L i od przewodu neutralnego N instalacji
elektroenergetycznej prądu przemiennego. Zasada dotyczy również przypadków użycia transformatora sterowniczego;
odnosi się wtedy również do obwodu pierwotnego transformatora.
Tablica 2. Barwne wyróżnienia izolowanych przewodów obwodów sterowniczych [2, 4, 7]

Zalecana barwa

Przeznaczenie

1)

czarna

Obwody główne prądu przemiennego i prądu stałego

czerwona

Obwody sterownicze prądu przemiennego

niebieska

Obwody sterownicze prądu stałego

pomarańczowa
zielono-żółta

3)

2)

Obwody blokad i uzależnień (prądu przemiennego i prądu stałego)
Przewody ochronne

1)

Dopuszcza się odstępstwa w następujących przypadkach: 1) wewnętrzne oprzewodowanie pojedynczego urządzenia;
2) przewody o wymaganej barwie nie są dostępne; 3) żyły przewodów wielożyłowych .
2)
Przewody pomarańczowe należą do obwodów blokad i uzależnień zasilanych z zewnętrznego źródła energii i mogą pozostawać pod
napięciem mimo otwarcia urządzenia odłączania izolacyjnego!
3)
Nie dopuszcza się odstępstwa dla przewodów ochronnych, które bezwzględnie powinny mieć wyróżnienie dwubarwne zielono-żółte.

Przewody obwodów sterowniczych mają nieduży przekrój i monterzy są skłonni przyłączać dwa przewody do jednego zacisku.
Jest to dopuszczalne pod warunkiem, że producent potwierdza przystosowanie zacisku do przyłączania więcej niż jednego
przewodu, ale to odstępstwo nie dotyczy zacisków przewodów ochronnych.
Podobnie, jak w obwodach elektroenergetycznych, przekrój przewodów obwodów sterowniczych dobiera się z uwzględnieniem
wielu wymagań (obciążalność cieplna robocza i zwarciowa, spadek napięcia przy długotrwałym i przy krótkotrwałym obciążeniu
roboczym), ale niezależnie od tego nie wolno zejść poniżej pewnego przekroju najmniejszego dopuszczalnego ze względu
na wytrzymałość mechaniczną (tabl. 3).
Tablica 3. Najmniejszy dopuszczalny przekrój przewodów miedzianych ze względu na wytrzymałość mechaniczną

Najmniejszy dopuszczalny przekrój
przewodu [mm2]

Rodzaj i zastosowanie przewodu
Przewody obwodów elektroenergetycznych ułożone na stałe we wnętrzach

1,5

Przewody obwodów sterowniczych

0,5

Przewody obwodów sterowniczych w urządzeniach elektronicznych

0,1

Przewody izolowane we wnętrzu rozdzielnic i sterownic przy
prądzie obciążenia I

I ≤ 2,5 A

0,5

2,5 < I ≤ 16 A

0,75

I > 16 A

1

Przewody obwodu wtórnego przekładnika prądowego

2,5

Przewody obwodu wtórnego przekładnika napięciowego

1,5
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Wymagania i zalecenia odnośnie do barwy przycisków sterowniczych są zestawione w tabl. 4. Niezależnie od tego obowiązują
międzynarodowo przyjęte zasady wzajemnego usytuowania przycisków oraz kierunku ruchu innych elementów napędowych
(manipulatorów). Jakiekolwiek odstępstwo od ogólnie przyjętych zasad mści się w stresującej sytuacji zagrożenia, kiedy operator
bądź inna osoba wykwalifikowana podejmująca działanie prewencyjne musi błyskawicznie i niemal odruchowo wykonywać
niezbędne manipulacje. A wtedy wszystkie sygnalizatory i manipulatory muszą zachowywać się i reagować w sposób
przewidywalny i doskonale znany operatorom.
Tablica 4. Znormalizowane barwy przycisków [2, 4, 7]

Barwa przycisku

Przeznaczenie przycisku

zalecana

Uruchomienie
Zatrzymanie
Zatrzymanie awaryjne

dozwolona

zabroniona

biała

szara, czarna, zielona

czerwona

czarna

szara, biała, czerwona1)

zielona

czerwona

––––

inna niż czerwona

Uruchomienie/Zatrzymanie

biała, szara, czarna

czerwona, żółta, zielona

Działanie tylko przy wciśniętym przycisku

biała, szara, czarna

czerwona, żółta, zielona

Resetowanie

niebieska, biała, szara, czarna

Resetowanie i zatrzymanie

czarna

biała, szara,

zielona

1) Nie w pobliżu przycisku zatrzymania awaryjnego

Odbiorcze i okresowe kontrole stanu technicznego urządzeń zawierających elektryczne układy sterowania rozpoczynają się
od sprawdzenia dokumentacji technicznej oraz oględzin. Oględziny powinny obejmować między innymi skrupulatne sprawdzenie
poprawności barwnych wyróżnień przewodów, przycisków sterowniczych i wskaźników świetlnych.
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NIEZAWODNE ZASILANIE
SYSTEMÓW AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
mgr inż. Peter Stolz
Niezależny konsultant - Niemcy, e-mail: info@peterstolz.org

RELIABLE POWER SUPPLY IN AUTOMATICS
Abstract: Reliability and safety are the most important factors of quality in automatic control engineering. To fulfill these requirements
on a limited budget is the most important aim of a design engineer. The article presents many practical methods how to achieve a high
level of reliability and safety in automatics, particularly for power supply.
Keywords: reliable power supply, automatics, control engineering
Niezawodność jest obok bezpieczeństwa najważniejszym wskaźnikiem jakości systemów automatyki przemysłowej. Pogodzenie
często przeciwstawnych interesów niezawodności i bezpieczeństwa, należy do najważniejszych zadań inżyniera-projektanta. W artykule
przedstawiono szereg praktycznych metod umożliwiających uzyskanie wysokiego poziomu niezawodności projektowanego systemu
automatyki, ze szczególnym uwzględnieniem toru zasilania.
Słowa kluczowe: niezawodne zasilanie, automatyka, tor zasilania, bezpieczeństwo
1. PRZYPADEK AWARII ZASILANIA SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ KOTŁA PAROWEGO
W piątek, 13 września 1991 roku cztery pary oczu ze zdumieniem obserwowały nieubłaganie sunący w dół wskaźnik produkcji
pary nowego kotła numer 2 w osnabruckiej papierni. Po prawie jednorocznej fazie projektowania, budowy i rozruchu, kocioł
został właśnie przekazany do użytkowania. W nastawni znajdowali się obydwaj kierownicy zmian, dyrektor techniczny papierni
oraz szef projektu, przygotowany na przyjęcie gratulacji za terminowe i profesjonalne wykonanie prac.
Brakowało autora niniejszego artykułu, który był zajęty porządkowaniem narzędzi w pomieszczeniu szaf sterowniczych.
Przeciskając się pomiędzy szafami zawierającymi systemy zabezpieczeń i automatyki nowego kotła a prowizorycznie rozstawionymi
stołami z narzędziami przypadkowo zawadziłem o zamontowany w drzwiach szafy wyłącznik zasilania: ułamek sekundy później
szafa była „bez prądu”. Spowodowało to natychmiastowe zamknięcie zaworów paliwa, wyłączenie dmuchawy powietrza do
komory spalania i wyłączenie pomp wody kotłowej – czyli „dirty kill” całej instalacji. Jedynie dzięki wystarczającej rezerwie wody
w walczaku oraz naturalnemu ciągowi powietrza w komorze spalania kocioł nie został trwale uszkodzony. Nie ulega wątpliwości,
że byłem bezpośrednim sprawcą tego zdarzenia, jednak nasuwa się pytanie: czy nie wykryłem – oczywiście zupełnie niechcący –
„pięty achillesowej” całego systemu? Czy w trakcie wielu lat eksploatacji, poprzez wibracje, luzowanie się zacisków na wyłączniku
i przyłączeniach kabli, nie nastąpiłaby podobna awaria? Wystarczyłoby jedno jedyne luźne połączenie dowolnego przewodu
w torze zasilania szafy! Faktycznie, odpowiednie standardy (VDI/VDE2180 Blatt 5 [1], API RP 540 [2]/550 [3]) formułują podstawowe
wymaganie dotyczące zasilania systemu zabezpieczeń i automatyki: „tor zasilania powinien być zwielokrotniony (ang. redundency)
i powinien zawierać zasobnik energii wystarczający na bezpieczne odstawienie instalacji“.
Problem pojedynczego wyłącznika zasilania w drzwiach szafy daje się łatwo rozwiązać przez użycie dwóch wyłączników – jednego
dla każdego ze zwielokrotnionych torów zasilania – patrz przykłady poniżej:

230VAC#2 braker #2
230VAC#2 braker #2

230VAC#1 braker #1

230VAC#1, braker #1

Rys.1: Odrębne wyłączniki dla niezależnych torów zasilania. Z lewej strony widoczny prowizorycznie przyłączony pojedynczy kabel zasilania.
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Opisane zdarzenie potwierdziło starą prawdę: „projektanci systemów automatyki poświęcają torowi zasilania najmniej uwagi,
pomimo, że ów tor ma bezpośredni wpływ na pracę całego systemu” [4]. A przecież elementarne zasady projektowania systemu
zasilania są bardzo proste [5]:
1. wcześniej już wymienione zwielokrotnienie torów zasilania
2. podział systemu zabezpieczeń nadprądowych na grupy, podgrupy i pojedyncze odbiorniki, umożliwiający odłączenie
gałęzi zasilania znajdującej się najbliżej przeciążenia lub zwarcia, ograniczając zakres awarii (niektóre firmy zalecają
pojedyncze zabezpieczenia dla odbiorników o mocy powyżej 3 VA)
Celem wymienionych zaleceń jest zwiększenie niezawodności zasilania, pozwalające na utrzymanie ruchu – a więc ciągłości
produkcji – nawet w przypadku pojedynczego zwarcia lub przeciążenia w systemie zasilania. Innymi słowy:
NO SINGLE POINT OF FAILURE! [Single point of failure (SPOF, SPF) - pojedynczy element (sprzętowy, programowy lub
połączeniowy), którego uszkodzenie powoduje wadliwe działanie całego systemu.]
To proste wymaganie można znaleźć w większości opisów technicznych dla oferentów (ang. ITB’s), jednak sprostanie mu wcale
nie jest łatwe, o czym przekonał się również mój szef w osnabruckiej papierni.
2. ELEKTRYCZNE ŹRÓDŁA ZASILANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
Systemy automatyki przemysłowej zaliczane są do układów sterowniczych, jednak następujące cechy odróżniają je zdecydowanie
od prostych obwodów sterowniczych:
1. Koszty systemu automatyki przemysłowej stanowią ponad 5% całości inwestycji. W przypadku rafinerii o wartości 200
milionów euro jest to suma ponad 10 milionów.
2. 	W skład systemu wchodzą komputery, sterowniki programowalne, analizatory, przetworniki itd.
Nagłe pozbawienie zasilania (dirty kill) tej grupy odbiorników może spowodować ich uszkodzenie, a co najmniej duże
trudności przy ponownym rozruchu.
3. System sterowniczy średniej wielkości rafinerii zawiera co najmniej 3000 obwodów regulacji, pomiarów i zabezpieczeń.
4. Naprawy i diagnoza systemu powinny być możliwe bez wstrzymania produkcji.
5. Zapotrzebowanie na moc elektryczną sięga 20 kW i więcej.
6. Projekt i eksploatacja układu zasilania są podzielone pomiędzy dwa zespoły inżynierów:
a. wydział elektryczny projektuje, montuje i uruchamia część „silnoprądową”, składającą się z rozdzielni niskiego napięcia,
instalacji zasilania bezprzerwowego (UPS), baterii akumulatorów oraz kabli zasilających (aż do zacisków wyłączników
zasilania szaf, patrz Rys.1)
b. wydział automatyki projektuje, montuje i uruchamia pozostałą część systemu, począwszy od wspomnianych
wyłączników zasilania, poprzez filtry sieciowe, zasilacze, aż po zabezpieczenia poszczególnych odbiorników.
Jak widać, system automatyki jest bardzo kosztownym i skomplikowanym odbiorcą energii elektrycznej, a jakość jego zasilania
decyduje o bezpieczeństwie i niezawodności produkcji. Pomimo to istnieje niewiele standardów, które by szczegółowo
definiowały wymagania stawiane systemom zasilającym. NAMUR (Normenarbeitsgemeinschaft für Meß- und Regelungstechnik
in der Chemischen Industrie - organizacja automatyków opracowująca wytyczne i zalecenia dla układów pomiarów i automatyki
w przemyśle chemicznym w Niemczech) wydało zalecenie NE 48 systematyzujące konfiguracje zasilania układów automatyki [6]:

Rys. 2: Systematyka napięć sterowniczych [7]
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Z powyższego diagramu wynika podział rodzaju napięć sterowniczych (ang. auxiliary power) w zależności od wymaganej
niezawodności zasilania:
1. dopuszczalne przerwy w zasilaniu (ang. interruption permissible), przerwy rzędu kilku minut): ta część sieci jest
użyteczna do zasilania ogrzewania instrumentów, klimatyzacji itp. Energia elektryczna jest w tym przypadku
rozprowadzana poprzez system niezwielokrotnionych kabli i transformatorów, zasilanych z jednego źródła.
2. dopuszczalne krótkie przerwy w zasilaniu (ang. interruption permissible short-time), przerwy rzędu kilku sekund): ta
część sieci jest użyteczna do zasilania systemów z wbudowanym zasobnikiem energii. Energia elektryczna jest
w tym przypadku rozprowadzana poprzez system zwielokrotnionych kabli i transformatorów, zasilanych z dwóch
sieci energetycznych lub przynajmniej z różnych sekcji szyn głównej rozdzielni.
3. niedopuszczalne przerwy w zasilaniu (ang. interruption not permissible, dopuszczalne przerwy poniżej kilku
milisekund): jest to jedyna część sieci, która może być bez zastrzeżeń stosowana do zasilania układów automatyki
przemysłowej: komputerów, sterowników, przetworników itp. Energia elektryczna jest w tym przypadku
rozprowadzana poprzez system zwielokrotnionych kabli i transformatorów, zasilanych z dwóch sieci energetycznych
lub przynajmniej z różnych sekcji szyn głównej rozdzielni. W ostatnim przypadku zaleca się stosowanie generatora,
który jest w stanie przejąć funkcję drugiej sieci energetycznej. Energia potrzebna do zasilania systemu automatyki
w trakcie procesów łączeniowych w rozdzielni jest pobierana za pośrednictwem instalacji zasilania bezprzerwowego
UPS z baterii akumulatorów. Pojemność baterii powinna być również wystarczająca do bezpiecznego
i kontrolowanego odstawienia instalacji (patrz VDI/VDE2180 Blatt 5, API RP 540, API RP 550 powyżej) w przypadku
trwałego niepowodzenia przy rozruchu generatora. NAMUR przedstawia następujące rozwiązania:

Rys. 3: NE 48 załącznik a3: przykładowe konfiguracje sieci zasilania bezprzerwowego: 24VDC [8]
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Rys. 4: NE 48 załącznik b3: przykładowe konfiguracje sieci zasilania bezprzerwowego: 230 VAC [9]

Ze względu na konieczność zasilania komputerów (230VAC) sieć ma najczęściej jedną z konfiguracji według NE 48 b3
(patrz Rys. 4.), zwykle z dwoma niezależnymi systemami UPS (A/B, 100%/100%). Taka struktura sieci gwarantuje najwyższą
niezawodność zasilania, przy jednoczesnej możliwości konserwacji systemów UPS, a szczególnie kontroli baterii akumulatorów.
Dodatkową zaletą redundantnego systemu 230VAC jest możliwość stosowania UPS jako dwóch niezależnych źródeł zasilających
systemy 24VDC według jednej z konfiguracji zalecanych przez NE 48 a3 (patrz Rys.3.).
Jeżeli jest to tylko możliwe, zaleca się zasilanie napięciem bardzo niskim ze źródła bezpiecznego. NAMUR NE 23 rozróżnia dwa
rodzaje takiego napięcia [10] :
1. SELV (ang.Safety Extra Low Voltage ).
Obwód SELV - obwód napięcia bardzo niskiego, bez uziemienia roboczego, zasilany ze źródła bezpiecznego, zapewniający
niezawodne oddzielenie elektryczne od innych obwodów1).
2. PELV (ang. Protection Extra Low Voltage).
Obwód PELV - obwód napięcia bardzo niskiego, z uziemieniem roboczym, zasilany ze źródła bezpiecznego, zapewniający
niezawodne oddzielenie elektryczne od innych obwodów2).
Do zasilania systemów automatyki przemysłowej najczęściej stosuje się obwody PELV. Umożliwia to bezpieczne wykonywanie
prac konserwacyjnych i pomiarów pod napięciem oraz zdecydowanie upraszcza procedurę dopuszczenia do pracy (ang. hot
work permit) personelu bez kwalifikacji elektryka. Zarówno dla projektanta jak i dla użytkownika najważniejsze jest zachowanie
wymagań obwodu PELV: izolacja i odstępy wszystkich elementów instalacji powinny spełniać wymagania DIN VDE 0110-1 [11].
Niestety nie wszystkie dostępne na rynku przekaźniki spełniają te wymagania, ich stosowanie do separacji obwodów PELV od
innych obwodów nie jest więc bezpieczne. Poniżej dwa przykłady separacji PELV od innych obwodów:

1), 2) Definicje pochodzą z opracowania dr. E. Musiała.
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Rys. 5: Po lewej: przykład sterowania silnika (separacja obwodu PELV od innych obwodów za pomocą przekaźników); Po prawej: separacja obwodu
PELV (opis elementów: (1) element połączony z innym obwodem PELV: separcja nie jest wymagana; (2) przekaźnik łączący dwa obwody PELV: separcja
nie jest wymagana; (3) element połączony do obwodu PELV: separcja nie jest wymagana; (4) wzmacniacz izolujący (musi spełniać wymagania DIN
VDE 0110-1); (5) inny element nie należący do PELV; (6) transformator izolacyjny (musi spełniać wymagania DIN VDE 0110-1) [12]

3. ELEMENTY TORU ZASILANIA
Najważniejsze elementy toru zasilania są widoczne na Rys 3 oraz Rys. 4. Składają się na nie:
1. Systemy zasilania bezprzerwowego (ang. UPS) i filtry sieciowe
2. Baterie akumulatorów
3. Zasilacze AC/DC oraz DC/DC, diody przełączające
4. Zabezpieczenia nadprądowe
5. Połączenia elektryczne wyżej wymienionych elementów
Ze względu na bardzo dużą konkurencję na rynku UPS, akumulatorów, zasilaczy oraz zabezpieczeń nadprądowych odpowiednio
łatwy jest dostęp do materiałów opisujących w sposób wyczerpujący wspomniane elementy. W porównaniu z ich wartością, cena
przewodów połączeniowych jest znikoma, i niestety podobnie znikoma jest ilość konkretnych zaleceń opisujących niezawodną
konfigurację instalacji zasilającej. Najbardziej rozpowszechnione schematy zasilania zostały przedstawione w poniższym
zestawieniu. Celem zwiększenia czytelności nie pokazano zabezpieczeń nadprądowych.
Zamknięcie pierścienia zasilającego (jedyna różnica pomiędzy schematami #1 a #2) zapewnia ciągłość zasilania również
w przypadku pojedynczej przerwy w przewodzie DC: niezawodność zdecydowanie wzrosła.
Dalszy wzrost niezawodności można uzyskać poprzez różnorodność źródeł i torów zasilania (#3). Należy zaznaczyć, że nawet w
tym najbardziej rozbudowanym systemie brak jest zabezpieczenia zwarciowego na magistrali zasilającej. Jedynym skutecznym
środkiem – oprócz starannej izolacji magistrali – jest jej rezerwowanie i umieszczenie diod bezpośrednio w poszczególnych
odbiornikach. Przykład takiego rozwiązania będzie omówiony w rozdziale 5.2.
Na zakończenie tego rozdziału należy wspomnieć o zasilaczach impulsowych, których udział na rynku wynosi w tej chwili
co najmniej 90%. W porównaniu z zasilaczani transformatorowymi, zasilacze impulsowe mają praktycznie same zalety:
wyższą sprawność energetyczną, szerszy zakres napięć wejściowych (niektóre modele tolerują nawet 95VAC...250VAC oraz
110VDC...300VDC), mniejszy ciężar, większą zmagazynowaną energię elektryczną CU²/2, ograniczenie prądu wyjściowego
w przypadku zwarcia. Niestety ostatnia zaleta stanowi poważny problem dla selektywności typowo stosowanych zabezpieczeń
elektromechanicznych: w przeciągu niewielu milisekund po wystąpieniu zwarcia zasilacz samoczynnie ogranicza prąd wyjściowy
do poziomu 110...120% prądu znamionowego. Jest to zbyt mało, by wyzwolić zabezpieczenie, a tym samym odizolować zwarcie.
Konsekwencją jest elektroniczne obniżenie napięcia wyjściowego zasilacza, a co za tym idzie, całego obwodu, co uniemożliwia
sprawne działanie całej zasilanej instalacji automatyki. Stosowanie zabezpieczeń elektromechanicznych o „szybkiej” charakterystyce
czasowo-prądowej zapewnia dobrą selektywność w przypadku odbiorników nie zawierających dużych kondensatorów.
Niestety niektóre elementy sterowników (np. HIMA Z6016) mają kondensatory o pojemności nawet 22000 µF, których ładowanie
wyzwala wspomniane szybkie zabezpieczenia.
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Tablica 1. Najczęściej spotykane konfiguracje połączeń zasilania
Lp. schemat uproszczony

opis

pojedyncza instalacja zasilająca.
odbiorniki połączone są równolegle, dowolny
luźny zacisk powoduje przerwę w dostawie
energii odleglejszych odbiorników,
1
dowolne zwarcie na magistrali oznacza zupełną
przerwę w zasilaniu.
przykład:
Firma Pepperl & Fuchs proponuje to
rozwiązanie pod nazwą PowerRail [13]

pojedyncza instalacja zasilająca.
odbiorniki są połączone równolegle, dowolny
luźny zacisk nie powoduje przerwy w dostawie
energii do odbiorników, dowolne zwarcie na
magistrali oznacza zupełną przerwę w zasilaniu

2

Firma Pepperl & Fuchs proponuje podobne
rozwiązanie z dwiema kartami zasilającymi na
PowerRail i dla Card-Motherboards

zwielokrotniona instalacja zasilająca.
odbiorniki połączone są równolegle, dowolny
luźny zacisk nie powoduje przerwy w dostawie
energii do odbiorników, dowolne zwarcie na
magistrali oznacza zupełną przerwę w zasilaniu,

3

zanik napięcia lub zwarcie w jednej z sieci nie
ma wpływu na zasilanie odbiorników.

Rozwiązanie tego problemu, w postaci zabezpieczeń elektronicznych o „inteligentnych” charakterystykach czasowo-prądowych,
są oferowane przez wiele przodujących firm:
•• E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH: ESS20
•• Murrelektronik GmbH: MICO
•• Siemens AG: SITOP Select
•• Weidmüller Interface GmbH & Co.: WaveGuard
Poniżej przedstawiono typową strukturę wewnętrzną oraz typową charakterystykę tego typu zabezpieczeń nadprądowych
(Siemens AG: SITOP Select) [14]
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Rys. 6: Struktura i charakterystyka t-I bezpiecznika elektronicznego dla zasilaczy impulsowych na przykładzie SITOP Select.

W zupełnie innym kierunku poszła firma Phoenix Contact GmbH & Co. KG, proponując w miejsce wymiany całych baterii
bezpieczników wymianę typowych zasilaczy impulsowych na zasilacz impulsowy ich produkcji: Quint Power SFB (Selective
FuseBreaking Technology). Zasilacz ten, po samoczynnym rozpoznaniu przeciążenia, wysyła przez 12 milisekund impuls prądowy
sześciokrotnie silniejszy od prądu znamionowego. Pozwala to na selektywne wyzwolenie zabezpieczenia znajdującego się
najbliżej zwarcia i powrót systemu zasilania do normalnej pracy z wyizolowanym obwodem dotkniętym zwarciem [15]

Rys. 7: Struktura i wygląd zasilacza impulsowego Quint Power SFB [16]

4. OBWÓD REGULACJI JAKO PRZYKŁAD ODBIORNIKA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Obwody automatyki są zbudowane w formie tak zwanych pętli regulacji (ang. loop). Obecnie przyjęło się określać mianem loop
również proste obwody pomiarów, sterowania itd.
Rys. 8 przedstawia w sposób uproszczony schemat pętli regulacji ciśnienia w zbiorniku. W przykładzie niektóre elementy loop są
pokazane w wykonaniu iskrobezpiecznym:
1 Przetwornik ciśnienia (ang. pressure transmitter), wysyłający sygnał 4...20 mA, proporcjonalny do ciśnienia w przewodzie:
przetwornik jest zasilany poprzez przewody sygnałowe (technika 2-przewodowa, iskrobezpieczna)
2. Zasilacz przetwornika ciśnienia (ang. I/S isolating driver) zintegrowany z iskrobezpieczną barierą galwaniczną: bariera
wymaga dodatkowego zasilania (np. poprzez PowerRail bądź Motherboard)
3. Systemowa karta wejścia (najczęściej wielokanałowa, ang. analog input), przetwarzająca analogowy sygnał 4...20 mA
na sygnał cyfrowy w standardzie systemu sterującego: zasilacz karty i przewody łączące są najczęściej zamontowane
w panelu sterownika
4. Jednostka centralna (CPU), w której przetwarzany jest algorytm regulacji: zależnie od systemu, zasilacze dla CPU i dla kart
wejścia/wyjścia są oddzielne lub wspólne
5. Systemowa karta wyjścia (najczęściej wielokanałowa, ang. analog output), przetwarzająca sygnał cyfrowy na analogowy:
zasilacz karty i przewody łączące są najczęściej zamontowane w panelu strownika
6. Zasilacz nastawnika zaworu (ang. I/S isolating driver) zintegrowany z iskrobezpieczną barierą galwaniczną: bariera wymaga
dodatkowego zasilania (np. poprzez PowerRail bądź Motherboard)
7. Nastawnik (ang. positioner), przetwarzający sygnał 4...20 mA na sygnał pneumatyczny, sterujący siłownikiem zaworu:
zasilanie poprzez przewody sygnałowe (technika 2-przewodowa, iskrobezpieczna)
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W przykładowej pętli regulacji pięć elementów wymaga zasilania energią elektryczną. Oznacza to, że poprawna praca regulatora
zależy nie tylko od kondycji elementów i połączeń pętli, ale również od stanu wszystkich pięciu torów zasilania! Z perspektywy
niezawodności, wszystkie wymienione elementy muszą być sprawne, aby pętla regulacji mogła funkcjonować.
W większości rozważań dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa za pomocą SIF (ang. Safety Instrumented Function) pomija się
rolę zasilania, zakładając samobezpieczeństwo systemu (ang. Fail Safe) w przypadku awarii zasilania. W rozpatrywanym przypadku
(regulacja ciśnienia w zbiorniku) przewidywane reakcje zaworu regulacyjnego mogą być następujące:
Tablica 2 . Wpływ awarii zasilania na sygnał wyjściowy przykładowej pętli regulacji

Awaria zasilania:

Reakcja elementu zasilanego:

Wynik:

I/A Supply

przy braku powietrza zasilającego zawór zamknie się samoczynnie:
zamknięcie dopływu do zbiornika

bezpieczny STOP

Power Supply 5

wyjście bariery będzie 0 mA, co spowoduje zamknięcie zaworu
poprzez nastawnik

bezpieczny STOP

Power Supply 4

wyjście kanału sterownika będzie 0 mA, co spowoduje zamknięcie
zaworu poprzez nastawnik

bezpieczny STOP

Power Supply 3

sterowniki „Fail Safe” wygenerują sygnał 0%, sygnał dla innego typu
sterowników może być przypadkowy

bezpieczny STOP dla sterowników
„Fail Safe”
niewiadomy dla innych sterowników

Power Supply 2

sterowniki „Fail Safe” wygenerują sygnał 100% (pod warunkiem
właściwej konfiguracji) forsujący regulator do zamknięcia zaworu,
sygnał dla innego typu sterowników może być przypadkowy

bezpieczny STOP dla sterowników
„Fail Safe”
niewiadomy dla innych sterowników

Power Supply 1

karta sterownika powinna rozpoznać 0 mA na wejściu i
zinterpretować to jako awarię pętli generując sygnał 100%
(od warunkiem właściwej konfiguracji), forsujący regulator do
zamknięcia zaworu

bezpieczny STOP
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Awaria zasilaczy sterownika nie powoduje dodatkowego ryzyka w przypadku stosowania sterowników „Fail Safe”, jednak dla
innego rodzaju sterowników stanowi dodatkowe źródło ryzyka3) . Z tego względu należy dokładniej zapoznać się ze strukturą
komunikacji i zasilania kanałów wejścia i CPU sterowników.
Poniżej przedstawiono najczęściej stosowane struktury komunikacji zwiększające niezawodność i bezpieczeństwo
(czyli obniżające PFD) sterowników. Dla uproszczenia przyjęto bezawaryjne (zwielokrotnione) zasilanie CPU. Wszystkie schematy
(za wyjątkiem 9.7) pochodzą z broszury firmy Siemens [17] struktura „jeden z jednego”: jeden sygnał wskazujący stan niebezpieczny
powoduje STOP (ang. „voting 1 out of 1”, 1oo1), odpowiada wcześniej omawianej pętli regulacji
•• struktura „jeden z dwóch”: jeden sygnał z dwóch dostępnych, wskazujący stan niebezpieczny powoduje STOP
(ang. „voting 1 out of 2”, 1oo2)
•• struktura „dwa z trzech”: dwa sygnały z trzech dostępnych, wskazujące stan niebezpieczny powodują STOP
(ang. „voting 2 out of 3”, 2oo3)

Rys. 9.1. Struktura 1oo1 z pojedynczym przetwornikiem i pojedynczą kartą wejścia (1oo1/1)

Tablica 3. Wpływ pojedynczych awarii poszczególnych elementów 1oo1/1 na status wyjścia CPU

Element ulegający awarii

Status wyjścia CPU

przetwornik „Sensor 1”

wyłączenie

kanał wejścia karty „F-AI”

wyłączenie

zasilanie karty „F-AI”

wyłączenie

magistrala „F-AI” – CPU

wyłączenie

Awaria dowolnego elementu powoduje wyłączenie systemu (np. zamknięcie zaworu)

Rys. 9.2. Struktura 1oo1 z pojedynczym przetwornikiem, dwiema rezerwowanymi kartami wejścia oraz magistralą danych (1oo1/2)
Tablica 4 . Wpływ pojedynczych awarii poszczególnych elementów 1oo1/2 na status wyjścia CPU

Element ulegający awarii

Status wyjścia CPU

przetwornik „Sensor 1”

wyłączenie

górna karta „F-AI”

brak wpływu
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dolna karta „F-AI”

brak wpływu

zasilanie górnej karty „F-AI” (niezależne zasilanie dla obydwu kart)

brak wpływu

zasilanie dolnej karty „F-AI” (niezależne zasilanie dla obydwu kart)

brak wpływu

zasilanie kart „F-AI” (wspólne zasilanie dla obydwu kart)

wyłączenie

magistrala górnej karty „F-AI” – CPU

brak wpływu

magistrala dolnej karty „F-AI” – CPU

brak wpływu

wspólna magistrala „F-AI” – CPU

wyłączenie

Aby w pełni wykorzystać zalety tej struktury, karty powinny być oddzielnie zasilane i komunikować się z CPU przez oddzielne
magistrale

Rys. 9.3. Struktura 1oo2 z podwójnymi przetwornikami, wspólną kartą wejścia i wspólną magistralą danych (1oo2/1)
Tablica 5. Wpływ pojedynczych awarii poszczególnych elementów 1oo2/1 na status wyjścia CPU

Element ulegający awarii

Status wyjścia CPU

przetwornik „Sensor 1”

wyłączenie

przetwornik „Sensor 2”

wyłączenie

górny kanał wejścia karty „F-AI”

wyłączenie

dolny kanał wejścia karty „F-AI”

wyłączenie

wymiana karty na nową po awarii kanału

wyłączenie

zasilanie karty „F-AI”

wyłączenie

magistrala karty „F-AI” – CPU

wyłączenie

Awaria dowolnego elementu wchodzącego w skład systemu powoduje wyłączenie.

Rys. 9.4. Struktura 1oo2 z podwójnymi przetwornikami, oddzielnymi rezerwowanymi kartami wejścia oraz magistralą danych (1oo2/2)
Tablica 6. Wpływ pojedyńczych awarii poszczególnych elementów 1oo2/2 na status wyjścia CPU

Element ulegający awarii

©

Etatus wyjścia CPU

NIEZAWODNE ZASILANIE SYSTEMÓW AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ – Peter Stolz

59

www.EPISMO-AEZ.pl

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA - ELEKTRYKA - ZAKŁÓCENIA | NR 5/2011

przetwornik „Sensor 1”

wyłączenie

przetwornik „Sensor 2”

wyłączenie

górna karta „F-AI”

brak wpływu

dolna karta „F-AI”

brak wpływu

zasilanie górnej karty „F-AI” (niezależne zasilanie dla obydwu kart)

brak wpływu

zasilanie dolnej karty „F-AI” (niezależne zasilanie dla obydwu kart)

brak wpływu

zasilanie kart „F-AI” (wspólne zasilanie dla obydwu kart)

wyłączenie

magistrala górnej karty „F-AI” – CPU

brak wpływu

magistrala dolnej karty „F-AI” – CPU

brak wpływu

wspólna magistrala „F-AI” – CPU

wyłączenie

Aby w pełni wykorzystać zalety tej struktury, karty powinny być oddzielnie zasilane i komunikować się z CPU przez oddzielne
magistrale.

Rys. 9.5. Struktura 2oo3 z trzema przetwornikami, trzema kartami wejścia i wspólną magistralą danych (2oo3/1)

Tablica 7. Wpływ pojedynczych awarii poszczególnych elementów 2oo3/1 na status wyjścia CPU
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Element ulegający awarii

Status wyjścia CPU

przetwornik „Sensor 1”

brak wpływu

przetwornik „Sensor 2”

brak wpływu

przetwornik „Sensor 3”

brak wpływu

dowolne dwa przetworniki

wyłączenie

karta wejścia przetwornika „Sensor 1”

brak wpływu

karta wejścia przetwornika „Sensor 2”

brak wpływu

karta wejścia przetwornika „Sensor 3”

brak wpływu

dowolne dwie karty wejścia

wyłączenie

niezależne zasilanie karty przetwornika „Sensor 1”

brak wpływu

niezależne zasilanie karty przetwornika „Sensor 2”

brak wpływu

niezależne zasilanie karty przetwornika „Sensor 3”

brak wpływu

wspólne zasilanie kart „F-AI”

wyłączenie

wspólna magistrala „F-AI” – CPU

wyłączenie

Aby w pełni wykorzystać zalety tej struktury, karty powinny być oddzielnie zasilane. Pojedyncza awaria wspólnej magistrali
powoduje wyłączenie. Połączenie każdej z kart do CPU za pomocą rezerwowanej magistrali usuwa ten problem, jednak
zdecydowanie podnosi koszta inwestycji.

Rys. 9.6. Struktura 2oo3 z trzema przetwornikami, dwiema rezerwowanymi kartami wejścia
i rezerwowaną magistralą danych (2oo3/2)
Tablica 8 . Wpływ pojedynczych awarii poszczególnych elementów 2oo3/2 na status wyjścia CPU
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element ulegający awarii

status wyjścia CPU

przetwornik „Sensor 1”

brak wpływu

przetwornik „Sensor 2”

brak wpływu

przetwornik „Sensor 3”

brak wpływu

dowolne dwa przetworniki

wyłączenie

górna karta wejścia

brak wpływu

dolna karta wejścia

brak wpływu

obydwie karty wejścia

wyłączenie

dowolne dwa kanały wejścia

brak wpływu

niezależne zasilanie górnej karty

brak wpływu

niezależne zasilanie dolnej karty

brak wpływu

wspólne zasilanie kart

wyłączenie

magistrala górnej karty „F-AI” – CPU

brak wpływu

magistrala dolnej karty „F-AI” – CPU

brak wpływu

Aby w pełni wykorzystać zalety tej struktury, karty powinny być oddzielnie zasilane i komunikować się z CPU przez oddzielne
magistrale. Wadą jest duża liczba kanałów wejściowych potrzebnych do jej realizacji.

Rys. 9.7. Struktura 2oo3 z trzema przetwornikami, dwiema kartami wejścia i dwiema redundantnymi magistralami danych (2oo3/3)

Tablica 9. Wpływ pojedynczych awarii poszczególnych elementów 2oo3/3 na status wyjścia CPU
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Element ulegający awarii

Status wyjścia CPU

przetwornik „Sensor 1”

brak wpływu

przetwornik „Sensor 2”

brak wpływu

przetwornik „Sensor 3”

brak wpływu

dowolne dwa przetworniki

wyłączenie

górna karta wejścia

brak wpływu

dolna karta wejścia

brak wpływu

obydwie karty wejścia

wyłączenie

dowolne dwa kanały wejścia (za wyjątkiem „Sensor 1” i „Sensor 3” równocześnie)

brak wpływu

niezależne zasilanie górnej karty

brak wpływu

niezależne zasilanie dolnej karty

brak wpływu

wspólne zasilanie kart

wyłączenie

magistrala górnej karty „F-AI” – CPU

brak wpływu

magistrala dolnej karty „F-AI” – CPU

brak wpływu

Aby w pełni wykorzystać zalety tej struktury, karty powinny być oddzielnie zasilane i komunikować się z CPU przez oddzielne
magistrale. Pomimo zdecydowanego zmniejszenia liczby kanałów wejściowych w porównaniu ze strukturą z Rys. 9.6, stopień
niezawodności praktycznie nie uległ zmianie.
Ilość możliwych struktur jest oczywiście dużo większa, lecz powyższy przegląd pozwala już na porównanie:
Tablica 10 . Porównanie nakładów na budowę omawianych struktur

Struktura

Liczba
przetworników

Liczba kart
wejścia

Liczba
kanałów

Liczba
kanałów
na
przetwornik

Liczba torów
zasilania

Tolerancja
pojedynczych
awarii

1oo1/1

1

1

1

1.0

1

0%

1oo1/2

1

2

2

2.0

2

70%

1oo2/1

2

1

2

1.0

1

0%

1oo2/2

2

2

4

2.0

2

60%

2oo3/1

3

3

3

1.0

3

90%

2oo3/2

3

2

6

2.0

2

100%

2oo3/3

3

2

4

1.3

2

100%

Jak widać, jedynie dwie ostatnie z omówionych struktur spełniają wymaganie „no single point of failure”, przy czym struktura
2oo3/3 (Rys. 9.7) jest najbardziej ekonomiczna.

5. PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ OBWODÓW BEZ „SINGLE POINT OF FAILURE”
Z wcześniejszych rozważań wynika zdecydowana przewaga struktur 2oo3 nad innymi formami podłączeń przetworników
do systemów sterowania. Dlatego też układ 2oo3 jest najczęściej stosowany, kiedy pożądana jest wysoka niezawodność i wysoki
stopień bezpieczeństwa systemu automatyki. Rys.10 pokazuje instalację przetworników generujących sygnały 2oo3:
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Rys. 10 Potrójne elementy instalacji chemicznej generujące sygnały 2oo3

Z lewej strony są widoczne trzy przetworniki ciśnienia, każdy z nich z własnym podłączeniem do procesu i niezależnym kablem
sygnałowym, umożliwiającym konserwację i testowanie przetworników bez przerywania produkcji. Z prawej strony widać
wyłącznik bezpieczeństwa z potrójnymi zestykami, nie do ukrycia jest błąd montażu instalacji: do podłączenia trzech sygnałów
użyto jednego dwużyłowego kabla.
Poniżej przedstawiono trzy przykłady sterowników „Fail Safe”, które mogą przetwarzać sygnały z pola bez „single point of failure”.
5.1. Sterownik Siemens S7-400FH
Jednym z najbardziej popularnych sterowników „Fail Safe” jest S7-400FH (niem. Fehlertolerant Hochverfügbar). W swojej
podstawowej strukturze składa się on z głównego panelu, zawierającego redundantne CPU, zasilacze i karty komunikacji, oraz z
paneli peryferyjnych, zawierających karty wejścia/wyjścia, peryferyjne CPU (komunikujące się z CPU w głównym panelu), zasilacze
itd.

Rys. 11 Struktura panelu peryferii sterownika S7-400FH [18]

Jak widać na Rys. 11, panel zawiera pojedynczą magistralę danych i pojedynczy system rozprowadzenia zasilania.
Nawet dopuszczalna dla tego systemu instalacja drugiego zasilacza i drugiej karty CPU w tym samym panelu nie zapewnia
„no single point of failure”: dla uzyskania niezawodnej struktury 2oo3 konieczna jest instalacja co najmniej dwóch lub trzech
paneli peryferii, komunikujących się poprzez rezerwowanie z CPU, zamontowanymi w głównym panelu. Rozwiązanie zalecane
przez producenta przedstawione jest na Rys. 12.
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Rys. 12 Zalecane struktury połączeń przetworników do sterownika S7 400FH [19]

Zalecana struktura 2oo3 jest podobna do struktury przedstawionej na Rys.9.5. Dzięki zastosowaniu redundantnych magistrali
pomiędzy peryferą a CPU (na Rys.12 „Controller S7-400FH”) system ten spełnia wymaganie „no single point of failure”.
5.2. Sterownik Hima H41q-HRS, H51q-HRS
W wielu niemieckich zakładach chemicznych używa się standardowo sterowników firmy HIMA. Sterownik składa się z głównego
panelu zawierającego poczwórnie redundantne CPU, zasilacze i karty komunikacji, oraz paneli peryferyjnych, zawierających karty
wejścia/wyjścia.

Opcjonalne sprzęgło magistrali,
rozłączone dla uniknięcia "single point of failure"

Rys. 13 Koncepcja komunikacji panelu peryferii sterownika HIMA H41q/H51q HRS [20]

Zalecana struktura połączeń 2oo3 odpowiada Rys. 9.7. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozdzielenie magistrali na dwie
rezerwowe sekcje oraz na niezależne zasilanie kart. Po strone wyjść widać przykład struktury 2oo2 do sterowania zaworu
magnetycznego, zwiększający niezawodność systemu, lecz obniżający jego bezpieczeństwo. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest
zastosowanie dwóch niezależnych zaworów magnetycznych (sterowanych z dwóch niezależnych magistrali) do sterowania tego
samego siłownika w polu.
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5.2. Sterownik Trident
Sterowniki TRIDENT firmy Triconex stanowią „amerykański standard” zarówno dla instalacji petrochemicznych jak
i dla elektrowni jądrowych. Sterownik składa się z głównego panelu zawierającego zwielokrotnione CPU, zasilacze, karty
komunikacji oraz karty wejścia/wyjścia. Panel ten można rozszerzyć przez podłączenie podobnych paneli peryferii.

Rys. 14 Struktura panelu sterownika Trident [21]

Jak widać na Rys.14, panel zawiera trzy potrójne magistrale danych i zwielokrotniony system rozprowadzenia zasilania. Niezależne
magistrale danych mają następujące funkcje:
1. TriBus synchronizuje działanie głównych procesorów (CPU) na początku każdego cyklu sterownika
2. I/O Bus służy do wymiany danych pomiędzy kartami wejścia/wyjścia a procesorami
3. Communication Bus służy do komunikacji pomiędzy procesorami a kartami komunikacji
Zwielokrotnione zasilacze posiadają oddzielne zaciski do podłączenia napięcia z dwóch niezależnych sieci. Uproszczona
architektura dystrybucji energii w panelu Trident jest przedstawiona na Rys. 15.

Rys. 15 Struktura zasilania panelu sterownika Trident [22]
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Każda z kart wejścia/wyjścia zawiera diodowe moduły odsprzęgające, pozwalające na nieprzerwaną pracę systemu nawet
w przypadku zwarcia na jednej z magistrali zasilających. Takie rozwiązanie jest bardziej niezawodne od rozwiązań proponowanych
w rozdziale „3. Elementy Toru Zasilania”, jego użycie niestety zależy od producenta sterownika a nie od użytkownika

Rys. 16 Koncepcja komunikacji sterownika Trident [23]

Zalecana struktura połączeń 2oo3 jest rozwinięciem struktury z Rys.9.6.: przedstawione tam podwójnie rezerwowane
karty wejścia oraz magistrale zostały zastąpione przez Triconex potrójnymi elementami. Podwyższa to oczywiście
niezawodność całego systemu, ale niestety również jego koszty: Trident jest zdecydowanie najdroższym sterownikiem
ze wszystkich tutaj omawianych systemów
6. WNIOSKI KOŃCOWE
Praktyczne doświadczenie wykazuje powszechne niedocenienie wpływu konfiguracji zasilania systemów automatyki na
bezpieczeństwo i ciągłość produkcji. Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi projektantów i użytkowników
nowoczesnych systemów automatyki na ich sposób zasilania w energię elektryczną. W większości przypadków można uzyskać
znaczące polepszenie niezawodności nie przez kosztowne inwestycje w postaci dodatkowych baterii akumulatorów czy
systemów UPS, lecz przez przemyślaną i dopasowaną do stosowanego systemu automatyki konfigurację połączeń i zabezpieczeń.
Nie ulega wątpliwości, że istnieje wiele instalacji, w których system zasilania jest wystarczająco bezpieczny i niezawodny:
by się o tym przekonać, wystarczy wyjąć dowolny bezpiecznik...
OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW WYSTĘPUJĄCYCH W TEKŚCIE
AI
Analogue Input
ANSI
American National Standards Institute
CPU
Central Processing Unit
DCS
Distributed Control System
DIN
Deutsche Industrie Norm
ESD
Emergency Shutdown (system)
HAZOP Hazard & Operability
IEC
International Electrotechnical Commission
ISA
Instrumentation, Systems, and Automation Society
ITB
Instructions to Bidder
NAMUR Normenarbeitsgemeinschaft für Meß- und
Regelungstechnik in der Chemischen Industrie
OSHA Occupational Safety & Health Administration
PELV
Protection Extra Low Voltage
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PFC
PFD
PLC
SELV
SFB
SIF
SIL
SIS
SPF
TMR
TÜV
UPS
USV
VDE

Power Factor Control
Probability of Failure on Demand
Programmable Logic Controller
Safety Extra Low Voltage
Selective Fusebreaking Technology
Safety Instrumented Function
Safety Integrity Level
Safety Instrumented System
Single Point of Failure
Triple Modular Redundancy
Technischer Überwachungs Verein
Uninterruptible Power Supply
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Verband Deutscher Elektrotechniker
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REDUKCJA ZAKŁÓCEŃ
W PRZEWODACH EKRANOWANYCH
prof. dr hab. inż. Jerzy Hryńczuk, dr inż. Andrzej Skiba
Politechnika Gdańska, e-mail: a.skiba@ely.pg.gda.pl

REDUCTION OF DISTURBANCES IN SCREENED CABLES
Abstract: This paper describes the assessment of level disturbances in electronic devices powered by screened cable, depending
on the grounding method of the screen.
Keywords: reduction of disturbances, screened cable, grounding method
W pracy przedstawiono oszacowania wielkości poziomu urządzeń elektronicznych zasilanych kablem ekranowanym, w zależności
od sposobu uziemienia ekranu kabla.
Słowa kluczowe: dobór
1. WSTĘP
Układy pomiarowe i wykonawcze automatyki przemysłowej są szczególnie narażone na wpływ zakłócających pól
elektromagnetycznych, generowanych na przykład prądami roboczymi układów napędowych. Istotne znaczenie mają
współczesne układy napędowe, generujące pola o bardzo szerokim widmie częstotliwościowym, dzięki zastosowaniu
półprzewodników mocy sterowanych cyfrowo. Stosowanie przewodów ekranowanych do przesyłu sygnałów pomiarowych
wykonawczych ma na celu ograniczanie tych zakłóceń. Jednakże prądy indukowane w ekranach kabli szybkozmiennymi polami
magnetycznymi oddziałują poprzez sprzężenia magnetyczne i pojemnościowe na pracę układów pomiarowych i wykonawczych.
Badanie zakłóceń indukowanych w przewodach przenoszących sygnały automatyki przemysłowej wymaga przede wszystkim
budowy modelowego obwodu elektrycznego, w którym możliwa będzie analiza tych zakłóceń. Obwód taki z pewnością zawierać
powinien elementy o parametrach rozłożonych, choćby z tego powodu, że w ekranach kabli indukują się zakłócające siły
elektromotoryczne, podobnie jak w antenach. Ze względu na trudności związane z budową obwodowego modelu służącego
analizie zakłóceń elektromagnetycznych, autorzy postanowili dwu etapowo oszacować ten wpływ. Na pierwszym etapie podjęto
próbę oceny prądu indukowanego zakłócającym polem magnetycznym w ekranie kabla. Na drugim etapie zbadano wpływ tego
prądu na obwód roboczy przewodów pomiarowych lub wykonawczych układu automatyki.
2. INDUKOWANY PRĄD W EKRANACH KABLI
Strumień magnetyczny zakłócającego pola zawarty w obszarze ograniczonym kablem z przewodami automatyki przemysłowej
oraz elementami uziemionymi (np. elementami konstrukcyjnymi znajdującymi się w hali przemysłowej) jest źródłem siły
elektromotorycznej, indukującej się zgodnie z podstawowym prawem indukcji:

.

(1)

Schemat elektryczny, umożliwiający oszacowanie spadku napięcia na rezystancji Re ekranu kabla, może być formowany z różnym
stopniem uproszczenia. Rezygnując z dużej dokładności oszacowania, zdecydowano się skorzystać ze schematu o parametrach
skupionych, reprezentujących podstawowe zjawiska elektromagnetyzmu, występujące w rozpatrywanym zagadnieniu (rys.1).
W związku, z tym w schemacie uwzględniono jedynie następujące wielkości:
•• ez(t) – siła elektromotoryczna indukowana zgodnie z podstawowym
prawem elektromagnetyzmu (1),
•• Re – rezystancja ekranu,
•• Lez – indukcyjność pętli ekran kabla-ziemia, czyli obwodu, w którym
płynie prąd ekranu,
•• Cez – zastępcza pojemność ekran-ziemia połowy kabla.
Rys. 1. Obwodowy model zjawiska indukcji elektromagnetycznej w ekranie kabla
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Zakładając proste do analizy harmoniczne (sinusoidalne) w funkcji czasu zmiany pola magnetycznego, a więc również harmoniczną
siłę elektromotoryczną zakłóceń ez(t), łatwo wyrazić wartość skuteczną Ie indukowanego w ekranie kabla prądu ie(t):
					

gdzie:

,

(2)

ω=2 π f – pulsacja harmonicznych zmian indukcji magnetycznej pola zakłócającego,
f – częstotliwość tych zmian.

W przypadku uziemienia kabla na jego końcu, pojemność Cez należy traktować jako połowę zastępczej pojemności ekranu
względem ziemi.
Na pracę roboczych obwodów pomiarowych lub wykonawczych układów automatyki wpływ tego prądu przenosi się poprzez
spadek napięcia na rezystancji ekranu kabla Re. Bezwymiarowa wartość δ tego spadku, odniesiona do wartości skutecznej
indukującej się siły elektromotorycznej zakłócenia, przedstawia zależność:
.

(3)

Częstotliwość rezonansową dla sygnałów zakłócających określa wzór:

.

(4)

Dla takiej częstotliwości wpływ sygnałów zakłócających jest największy, a bezwymiarowy parametr tego wpływu osiąga wartość:
						

δ=1

(5)

Przyjmując szacunkowe wartości dla kabla ekranowanego:
•• jednostkową rezystancje ekranu re = 100 mΩ/m,
•• jednostkową pojemność ekranu względem ziemi Cez = 5 pF/m,
•• jednostkową indukcyjność pętli ekran-ziemia Lez = 0,5 μH/m,
dla kabla o długości równej 4 metry otrzymuje się
•• Re = 400 mΩ,
•• Cez = 10 pF,
•• Lez =2 μH.
Daje to częstotliwość rezonansowa fr ≈ 35,6 MHz.
Dla częstotliwości dalekich od rezonansowej spadek napięcia na ekranie kabla można zaniedbać, co oznacza niewielki wpływ
zakłóceń na pracę układów automatyki. Rzeczywiście,

						

.

(6)

Jeszcze dla f = 10 kHz wpływ zakłóceń obliczony na podstawie (3), , co potwierdza skuteczność uziemiania ekranu kabla na jego
końcu.
W przypadku zakłóceń wysokich częstotliwości, mimo tego, że

						

,

(7)

stosuje się uziemienie ekranu kabla na obu jego końcach. Ekran kabla uziemiony na jednym końcu działa bowiem jak antena
o długości zbliżonej do ¼ długości fali elektromagnetycznej λ Dla kabla o przykładowej długości 4 metrów, częstotliwość
odpowiadająca takiej antenie wynosi 18,75 MHz.
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Uziemienie ekranu na obu końcach redukuje wzór (3) do postaci

,

				

(8)

dzięki zwarciu pojemności ekran – ziemia Cez. Jak łatwo się przekonać, dla niskich częstotliwości δ dąży do 1. Jeszcze dla
f = 30 kHz wartość δ wynosi około 0,73.
W sytuacji występowania zakłóceń o bardzo szerokim widmie częstotliwościowym, używane są kable z dwoma ekranami.
Wewnętrzny ekran uziemiany jest na końcu kabla, zewnętrzny zaś na obu końcach. Stosowanie kabli z dwoma ekranami
zwartymi i uziemionymi na obu końcach w przypadku dużych częstotliwości, jest również bardzo skuteczne ze względu na efekt
naskórkowości (wypierania prądu do ekranu zewnętrznego). Oszacowanie tego efektu, wynikającego z bilansu spadków napięcia
w pętli między ekranami, pozwala zbudować schemat obwodowy przedstawiony na rys. 2.

				
Rys. 2. Schemat obwodowy prądów w ekranach kabla podwójnie ekranowanego

Występujące na rys. 2 symbole oznaczają:
•• Rew , Rez – rezystancje ekranu wewnętrznego i zewnętrznego,
•• Lewz – indukcyjność związana z siłą elektromotoryczną indukowaną w pętli między ekranami i związanej z polem
magnetycznym pochodzącym od prądu w ekranie wewnętrznym,
•• Uz – spadek napięcia na rezystancji ekranu wewnętrznego.
Łatwo wykazać, że dla częstotliwości spełniających warunek:

						

,

(9)

stosunek prądów w ekranach:

						

,

(10)

gdzie Re – wartość średnia rezystancji Rew i Rez.
Biorąc kabel o długości 4 metrów, jednostkową indukcyjność pętli pomiędzy ekranami 0,1 μH/m otrzymać można dla f = 30 kHz

						

,

co potwierdza skuteczność obustronnego uziemienia podwójnego ekranu kabla.
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3. WPŁYW PRĄDU W EKRANIE NA OBWÓD ROBOCZY
Kabel z ekranem uziemionym na końcu, wiodący sygnały pomiarowe lub wykonawcze w układach automatyki, można
zamodelować prostym obwodem (rys. 3).

					
Rys. 3. Model obwodowy ekranu kabla i pary przewodów łączących źródło Ew / Rw odbiornikiem R0

W obwodzie tym występują:
•• Ew – napięcie źródłowe roboczego obwodu pomiarowego,
•• Rw – rezystancja wewnętrzna tego źródła,
•• R0 – rezystancja obciążenia obwodu pomiarowego,
•• Cep – pojemność sprzężenia ekran-przewód,
•• 1/2∙ReIe – źródło napięciowe symulujące spadek napięcia na połowie rezystancji ekranu kabla.
Dla oceny wpływu prądu zaindukowanego w ekranie kabla na obwód roboczy, przyjąć można zerową wartość napięcia
źródłowego tego obwodu:

Ew = 0 .

(12)

Ponadto zaniedbana została rezystancja przewodów roboczych.
Analiza schematu przedstawionego na rys. 3 prowadzi do następującej zależności, pokazującej napięcie zakłócające U w stosunku
do spadku napięcia na rezystancji ekranu:

						

,

(13)

gdzie R – rezystancja zastępcza połączenia równoległego Rw i R0.
Dla niskich częstotliwości przyjąć można na mocy:

						

,

(14)

uproszczoną postać wzoru (13):

						

.

(15)

Na przykład przy częstotliwości f = 10 kHz, dla kabla o długości 4 metrów o jednostkowej pojemności ekran-przewód równej
150 pF/m i typowej dla kabli impedancji falowej Z = 50 Ω (a więc w przypadku dopasowania falowego Rw = R0 = Z):

						

.

(16)

Podsumowanie przeprowadzonej analizy przedstawiono w skondensowanej formie na rys. 4.

f < fr
f >> fr
f ≥ fr
Rys. 4. Zalecane sposoby uziemiania ekranu kabla
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4. PRÓBA SYMULACJI ZKŁÓCEŃ W ŚRODOWISKU DESIGN MANAGER
W środowisku programowym Design Manager [3] podjęta została próba symulacji wpływu zakłóceń elektromagnetycznych
na pracę np. obwodu pomiarowego w automatyce. W tym celu zbudowano schemat elektryczny, przedstawiony na rys. 5.
W schemacie zainstalowano łącznik, który – gdy
jest zamknięty – symuluje zwarcie ekranu z ziemią
na końcu kabla. Przyjęto do symulacji następujące
wartości elementów obwodu:
•• zerową wartość napięcia źródłowego Ew,
•• wartości sił elektromotorycznych indukowanych
Ez = 1 V,
•• rezystancje Rw = R0 = 50 Ω,
•• rezystancje przewodu i ekranu Rp = Re = 0,4 Ω,
•• pojemność ekran-przewód Cep = 0,6 nF,
•• pojemność ekran-ziemia Cez = 30 pF,
•• indukcyjność pętli ekran-ziemia Lez = 2 μH.
Rys. 5. Schemat obwodu do symulacji zakłóceń

Symulację przeprowadzono za pomocą programu PSpice, który stanowi integralną składową pakietu Design Manager, analizując
wartość napięcia na rezystancji R0 w funkcji częstotliwości sił elektromotorycznych Ez w zakresie
.
Uzyskane wyniki wskazują, że w przypadku
nieuziemionego końca kabla krzywa rezonansowa
(w kolorze czarnym na rys. 6) przy częstotliwości
21,06 MHz ma maksimum o wartości U ≈ 0,333 V
i pasmo przepuszczania Δ f ≈ 2 MHz. Gdy punkt
końcowy ekranu kabla zostaje uziemiony (krzywa
w kolorze czerwonym), częstotliwością rezonansową
jest 20,54 MHz, przy wartości szczytowej równej
około 0,096. Szerokość charakterystyki jest zaś tak
mała, że praktycznie nie można jej zmierzyć, czyli
odczytać szerokości pasma przepuszczania.

Rys. 6. Wyniki symulacji zakłóceń w obwodzie modelowym
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KONSTRUKCJE I REGULACJA ENERGOOSZCZĘDNYCH
UKŁADÓW NAPĘDOWYCH Z SILNIKAMI INDUKCYJNYMI
ZASILANYMI Z FALOWNIKÓW NAPIĘCIA
prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzemiński
Politechnika Gdańska, e-mail: zkrzem@ely.pg.gda.pl

DESIGN AND CONTROL OF ENERGY EFFICIENT DRIVES WITH INDUCTION MOTORS
FED BY VOLTAGE SOURCE INVERTERS
Abstract: Despite of the dynamic growth of the electronics and a significant reduction in component prices progress in the
construction of power converters for use in drives is now slow. As a result of R & D the motors are developed for minimizing
energy losses and special programs are introduced to subside energy-efficient motors. The paper presents the principles of
selection of motors fed by converters for minimizing energy losses.
Keywords: induction motor, minimization, loss of energy, the inverter
Pomimo dynamicznego rozwoju elektroniki i znacznej obniżki cen podzespołów postęp w konstrukcjach przekształtników
energoelektronicznych stosowanych w napędach następuje obecnie powoli. W wyniku prac badawczo-rozwojowych opracowano silniki
zapewniające minimalizację strat energii i wprowadzono programy dopłat do silników energooszczędnych. W referacie przedstawiono
zasady doboru silników indukcyjnych zasilanych z przekształtników pod kątem minimalizacji strat energii.
Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, minimalizacja, straty energii, przekształtnik

1. STANDARDOWE FALOWNIKI DO ZASILANIA SILNIKÓW INDUKCYJNYCH
Większość falowników napięcia stosowanych do zasilania silników indukcyjnych konstruowanych jest na podstawie ogólnego
schematu pokazanego na rysunku 1. Dążenie do minimalizacji ceny w warunkach silnej konkurencji prowadzi do oferowania
uproszczonych konstrukcji, co nakłada na projektantów napędów konieczność doboru dodatkowych podzespołów. Podstawowym
elementem przekształtnika jest falownik zbudowany z sześciu tranzystorów 6xTf.

Rys. 1. Schemat falownika z prostownikiem diodowym na wejściu

Na wejściu przekształtnika znajduje się prostownik diodowy 6xDp zasilający kondensator w obwodzie pośredniczącym.
Prostownik diodowy nie może być włączany bezpośrednio do sieci ze względu na impulsowy przebieg prądu ładowania
kondensatora i spowodowaną tym znaczną zawartość harmonicznych w prądzie i napięciu sieci zasilającej. W napędach o mocy
do kilku kilowatów stosuje się dławiki w obwodzie prądu stałego 2xDł DC lub dławiki po stronie prądu zmiennego xDłAC. Dławiki
stosowane w obwodzie prądu stałego są tanie i nieduże. Nie powodują komutacyjnych spadków napięcia i dlatego nie redukują
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wartości napięcia w obwodzie prądu stałego. Z drugiej strony jednak nie zabezpieczają przed przepięciami pojawiającymi się
w sieci prądu przemiennego. Dławiki po stronie prądu przemiennego są również tanie i nieduże. Wygładzają prąd zasilający
prostownik i zmniejszają wpływ przepięć pojawiających się w sieci zasilającej. Powodują jednak komutacyjne spadki napięcia i
redukują napięcie w obwodzie prądu stałego. Optymalnym rozwiązaniem jest jednoczesne zastosowanie dławików w obwodzie
prądu zmiennego o indukcyjności powodującej 1% spadek napięcia i standardowego dławika w obwodzie prądu stałego.
Większość falowników budowana jest z zastosowaniem baterii kondensatorów elektrolitycznych jako kondensatora C w obwodzie
prądu stałego. Fizyczne zjawiska wykorzystywane w kondensatorach elektrolitycznych pozwalają na uzyskanie znamionowego
napięcia kondensatorów elektrolitycznych do 550 V. Maksymalne napięcie stałe, jakie może pojawić się w obwodzie prądu stałego
przy zasilaniu z sieci o napięciu 3x400 V wynosi 565 V. Napięcie na nieobciążonym kondensatorze zasilanym z mostka diodowego
może wzrosnąć nawet do 700 V w wyniku gromadzenia ładunku doprowadzanego z sieci podczas przepięć. Konieczne jest zatem
szeregowe łączenie kondensatorów, co pociąga za sobą konieczność stosowania rezystorów wyrównujących i rozładowujących.
Pojemności kondensatorów elektrolitycznych są na tyle duże, że nawet pojedyncze wystarczają do stabilizacji napięcia
w obwodzie pośredniczącym. Parametrem, który decyduje o koniecznej liczbie równolegle włączanych kondensatorów jest
dopuszczalna wartość składowej zmiennej prądu. Z tego powodu w wielu rozwiązaniach stosuje się kilka równolegle połączonych
kondensatorów o małej pojemności pomimo dostępności elementów o większych pojemnościach. Dodatkowe problemy
techniczne stwarza znaczna indukcyjność zastępcza kondensatorów.
Bezpośrednie włączenie nie naładowanej baterii kondensatorów z szeregowo połączonymi dławikami do sieci zasilającej
powoduje wystąpienie oscylacyjnego stanu przejściowego i wzrost napięcia na kondensatorze do prawie podwójnej wartości
napięcia wyprostowanego. Konieczne jest więc stosowanie rezystora do ładowania kondensatora lub innych rozwiązań.
Prostownik diodowy wyklucza zwrot energii do sieci zasilającej. Jeżeli w wyniku sterowania maszyna elektryczna zacznie pracować
generatorowo, to wytwarzana w niej energia będzie gromadzić się w kondensatorze powodując wzrost napięcia. Energia ta musi
być rozproszona w dodatkowych rezystorach Rh włączanych specjalnym tranzystorem Th lub w maszynie.
Przedstawione wyżej uwarunkowania techniczne i technologiczne powodują, że w przekształtniku z prostownikiem diodowym
powstają znaczne straty energii, a ponadto urządzenia te są źródłem wyższych harmonicznych będących przyczyną strat w sieci
zasilającej.

Rys. 2. Schemat przekształtnika z falownikiem po stronie sieci

Falownik napięcia zbudowany z wykorzystaniem tranzystorów IGBT jest urządzeniem o mniejszej lub większej sprawności
w zależności od parametrów przyrządów energoelektronicznych i sposobu sterownia. Zwykle można ograniczyć straty stosując
tranzystory o niższych napięciach przewodzenia i zmniejszając częstotliwość przełączeń. W tym ostatnim przypadku generowane
są harmoniczne powodujące dodatkowe straty w silniku.
2. DOBÓR SILNIKA INDUKCYJNEGO DO NAPĘDU Z FALOWNIKIEM NAPIĘCIA
Dobierając silnik indukcyjny do napędu z falownikiem napięcia należy oprócz momentu obciążenia dla różnych prędkości
uwzględnić możliwości generowania napięcia na wyjściu falownika. Falownik może wygenerować na wyjściu napięcie
o maksymalnej amplitudzie pierwszej harmonicznej zależącej od wartości napięcia w obwodzie pośredniczącym i dopuszczalnej
zawartości wyższych harmonicznych. Zwykle producenci falowników podają, że maksymalne napięcie na wyjściu silnika jest
równe napięciu sieci zasilającej. Zasilanie falownika z prostownika diodowego umożliwia, jak podano w poprzednim rozdziale,
otrzymanie napięcia w obwodzie pośredniczącym wynoszącego poniżej 565 V w zależności od spadków napięcia na diodach,
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obciążenia, impedancji sieci i dławików oraz ewentualnych komutacyjnych spadków napięcia. Biorąc pod uwagę właściwości
tranzystorów falownika oraz konieczność zachowania czasów martwych realne napięcie, jakie można wykorzystać do generowania
napięcia wyjściowego wynosi 540 V, maksymalna wartość skuteczna napięcia na wyjściu falownika wyniesie 330 V.
Producenci standardowych falowników w celu uzyskania pełnego napięcia wyjściowego stosują nadmodulację wprowadzającą
wyższe harmoniczne do napięcia generowanego na wyjściu falownika powyżej napięcia 330 V. Powoduje to dodatkowe straty
i ewentualnie problemy przy stosowaniu filtrów wyjściowych.
Uzyskanie nieodkształconego napięcia na wyjściu falownika przy znamionowym momencie silnika możliwe jest dla obniżonej
częstotliwości wyjściowej. Powyżej tej prędkości utrzymywane jest stałe napięcie i zmniejszony strumień. Wartość prędkości,
od której obniżany jest moment, nazywana jest prędkością bazową. W zależności od parametrów silnika prędkość bazowa silnika
przy zasilaniu z falownika z diodowym prostownikiem wejściowym jest w przybliżeniu równa około 81% prędkości synchronicznej.
Sprawność silnika o mocy kilku kilowatów jest w tym punkcie pracy mniejsza od sprawności znamionowej o około 1%.
Praca silnika z prędkością kątową większą od prędkości bazowej przy stałej wartości napięcia na zaciskach stojana wiąże się
z podwyższaniem sprawności ze względu na odwzbudzanie i związane z tym zmniejszanie strat w żelazie.
Odpowiednio dobierając silnik i falownik do napędu o mocy poniżej 20 kW można uzyskać zwiększenie sprawności układu
napędowego stosując maszynę o większej mocy pracującą w zakresie odwzbudzania. Tak dobrany silnik będzie niedociążony
w zakresie prędkości mniejszych od bazowych, co z kolei umożliwia jego pracę ze zredukowanym strumieniem i w związku z tym
obniżonymi stratami.
Przedstawione wyżej rozważania wymagają w każdym przypadku szczegółowej analizy charakterystyk pokazanych na rysunku 3
ze względu na różne parametry silników, w tym różne sprawności, dla różnych zakresów mocy. Wykresy pokazane na rysunku 3
i dalszych wyskalowano w wielkościach względnych. Dla prądu i napięcia wartością znamionową w wielkościach względnych
jest 1. Znamionowy strumień dla silnika przyjętego do obliczeń jest równy 0,88, z moment 0,74.

Rys. 3. Charakterystyki silnika o danych znamionowych PN=4 kW, nN=1435 obr/min, UN=400V
dla znamionowego prądu stojana i prędkości bazowej równej nN

Wiele zastosowań układów napędowych z silnikami indukcyjnymi wymaga stosowania chwilowych przeciążeń prądem, nawet
do wartości dwukrotnie przewyższającej wartość prądu znamionowego. Jak pokazano na rysunku 4, dla zapewnienia dużej
sprawności konieczne jest w takim przypadku dysponowanie napięciem wyższym o 10 % od znamionowego dla prędkości
większych od bazowej.
3. DOBÓR FALOWNIKA NAPIĘCIA DO NAPĘDU Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM
Z punktu widzenia nakładów inwestycyjnych dobór falownika do napędu jest o wiele bardziej istotny niż dobór silnika
indukcyjnego. Koszt falownika jest kilka razy większy niż koszt silnika i stąd tendencja do szukania oszczędności w fazie
projektowania napędu. Poza wcześniej podanymi ograniczeniami i wskazówkami istotnym parametrem jest przeciążalność
silnika i falownika. W przypadku maszyny indukcyjnej dopuszczalne jest krótkotrwałe przeciążenie prądem o wartości około
sześć razy większej od prądu znamionowego. Przyrządy półprzewodnikowe mają znacznie mniejszą pojemność cieplną
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i nie dopuszcza się przekraczania prądu znamionowego. Drugim elementem decydującym o obciążalności prądowej falownika
jest radiator. Zwykle przyjmowany jest kompromis polegający na takim dobraniu parametrów tranzystorów falownika, diod
prostownika oraz radiatora, żeby zapewnić przeciążenie prądem o wartości równej 150% prądu znamionowego w czasie 1 minuty.
Z drugiej strony falowniki konstruowane są z tranzystorów o prądach znamionowych stopniowanych w szeregu 15A, 25A, 50A,
75A,150A, 200A itd. W odpowiadającym przedziale prądów znamionowych silników występuje kilkanaście mocy znamionowych.
Możliwe jest więc często kilkusekundowe przeciążenie falownika prądem o kilkadziesiąt procent większym od dopuszczalnego.
W standardowych falownikach właściwość ta nie jest wykorzystywana.
Dobierając falownik do napędu należy zatem uwzględnić obciążenie długotrwałe wynikające z właściwości napędzanego
urządzenia oraz sprawności silnika, co zwykle nie stwarza problemów. Większe trudności powoduje dobór falownika
do napędu urządzeń, w których mogą pojawiać się chwilowe momenty obciążenia przekraczające znacznie wartość momentu
znamionowego silnika. Sytuacja taka pojawia się często w przypadku urządzeń, dla których dokładna regulacja prędkości
nie jest istotna, a wymagania dotyczące dynamiki regulacji prędkości nie są wygórowane. Stawia to projektanta przed wyborem
parametrów falownika i rodzaju sterowania. Kierując się kosztami można dobrać tani falownik ze sterowaniem zapewniającym
stałą wartość U/f.

Rys. 4. Charakterystyki silnika o danych znamionowych PN=4 kW, nN=1435 obr/min, UN=400 V
dla prądu stojana równego podwójnej wartości prądu znamionowego

Zwykle należy wybrać przy tym moc falownika o jeden, dwa lub nawet trzy stopnie mocy większą od mocy znamionowej
przekształtnika ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej przeciążalności i odporności na niekontrolowane
stany przejściowe. Alternatywnym rozwiązaniem jest wybór falownika o mniejszym zapasie mocy, ale wyposażonego w układ
regulacji, w którym znajduje się regulator prądu. Koszt tych falowników jest zwykle o kilkadziesiąt procent większy niż falowników
ze sterowaniem ze stałym U/f. Często konieczne jest przy tym stosowanie dokładnego przetwornika prędkości kątowej wirnika.
4. UKŁADY REGULACJI PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKÓW INDUKCYJNYCH
Napędy z silnikiem indukcyjnym można z punktu widzenia użytkownika podzielić na bezczujnikowe i z czujnikiem prędkości
kątowej wirnika i ewentualnie położenia. Określenie bezczujnikowe oznacza brak pomiarów wielkości mechanicznych.
We wszystkich falownikach konieczne jest mierzenie napięcia w obwodzie pośredniczącym oraz prądów wyjściowych. Większość
standardowych falowników działa z wykorzystaniem jednego lub dwóch algorytmów regulacji do wyboru przez użytkownika.
Najczęściej stosowane są:
•• sterowanie ze stałym stosunkiem U/f,
•• regulacja z pośrednią orientacją układu współrzędnych względem wektora strumienia wirnika (IFOC),
•• regulacja z bezpośrednią orientacją układu współrzędnych względem wektora strumienia wirnika (FOC),
•• bezpośrednia regulacja momentu (DTC).
Sterowanie ze stałym stosunkiem U/f może być realizowane z pomiarem prędkości kątowej wirnika i bez pomiaru prędkości
kątowej wirnika. W obydwu przypadkach w układzie regulacji nie ma regulatora prądu stojana i momentu silnika.

©

KONSTRUKCJE I REGULACJA ENERGOOSZCZĘDNYCH UKŁADÓW NAPĘDOWYCH Z SILNIKAMI INDUKCYJNYMI ZASILANYMI Z FALOWNIKÓW NAPIĘCIA – Zbigniew Krzemiński

78

www.EPISMO-AEZ.pl

MASZYNY I NAPĘDY

AUTOMATYKA - ELEKTRYKA - ZAKŁÓCENIA | NR 5/2011

Regulacja prędkości kątowej wirnika w układzie z pośrednią orientacją układu współrzędnych polega na zastosowaniu
uproszczonego modelu silnika określonego w biegunowym układzie współrzędnych. Stan silnika wymuszany jest na podstawie
modelu, który na podstawie całkowania prędkości i zamodelowanych zmiennych odtwarza kąt położenia wektora strumienia
wirnika. W wyniku działania układu odtwarzany kąt położenia wektora strumienia wirnika jest równy kątowi w silniku. Wymagany
jest dokładny pomiar prędkości kątowej wirnika.
Bezpośrednia orientacja układu współrzędnych względem wektora strumienia wirnika odbywa się z wykorzystaniem
obserwatorów zmiennych stanu, układów adaptacyjnych opartych na modelach referencyjnych, filtrze Kalmana i innych układów
odtwarzania zmiennych. W najprostszym rozwiązaniu mierzona jest prędkość kątowa wirnika i wykorzystywana w obserwatorze
składowych wektora strumienia wirnika, będącym modelem silnika ze sprzężeniami zwrotnymi od błędów pomiędzy zmierzonymi
i odtwarzanymi składowymi wektora prądu. Układ z bezpośrednią orientacją względem pola zapewnia precyzyjną regulację
momentu, prędkości kątowej wirnika oraz modułu wektora strumienia wirnika. Zastosowanie rozszerzonego obserwatora lub
układu z modelem referencyjnym umożliwia odtworzenie prędkości kątowej wirnika i wyeliminowanie przetwornika prędkości.
Układ z bezpośrednia regulacją momentu i strumienia stosowany jest przez firmę ABB. Opiera się na wykorzystaniu modelu silnika
indukcyjnego w postaci równań różniczkowych rozwiązywanych przez dedykowany układ cyfrowy. Co 25 μs wartości momentu
i amplitudy wektora strumienia stojana porównywane są w komparatorach z wartościami zadanymi. Wyjścia z komparatorów
służą do określania na podstawie tabeli sygnałów sterujących tranzystorami falownika. Właściwości układu ze sterowaniem DTC
są, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z mocy falownika i dopuszczalnych czasów narastania sterowań, porównywalne
z właściwościami układu ze bezpośrednim sterowaniem polowo zorientowanym.
5. UNIWERSALNE FALOWNIKI NAPIĘCIA
Analiza istniejącej oferty falowników napięcia doprowadziła do sprecyzowania założeń i wymagań dotyczących przekształtników
do zasilania silników indukcyjnych opartych na opracowaniach Katedry Automatyki Napędu Elektrycznego na Wydziale
Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. W wyniku realizacji projektów finansowanych przez MNiSzW powstaje
typoszereg uniwersalnych falowników napięcia, których układ sterowania oparty jest na zaawansowanej technice cyfrowej
z wykorzystaniem procesorów sygnałowych. Cechami wyróżniającymi uniwersalne falowniki w porównaniu z bardzo bogatą
ofertą rynkową są:
•• bardzo duża moc obliczeniowa procesora,
•• rozwiązania układowe zapewniające minimalizację kosztów,
•• oryginalne algorytmy sterowania wymagane przy typowych i specjalnych zastosowaniach,
•• konkurencyjna cena w porównaniu z falownikami tej samej klasy oferowanymi na rynku.
Na konkurencyjną cenę falowników wpływa zastosowanie nowoczesnego procesora o bardzo dużej mocy obliczeniowej,
co umożliwia sterowanie dwoma falownikami za pomocą jednego układu sprzętowego i zmniejszenie kosztów. Duża moc
obliczeniowa jest swego rodzaju produktem ubocznym zastosowania najnowszej generacji zmiennoprzecinkowych 32 bitowych
procesorów sygnałowych ADSP21363, które z powodu niższej ceny zastępują procesory ADSP21065L stosowane w poprzednich
projektach.
Projektowane falowniki w porównaniu z napędami falownikowymi z prostownikami diodowymi na wejściu mają właściwości
spełniające wysokie wymagania projektantów układów napędowych.
Na wyjściu falownika można wygenerować napięcie o wartości skutecznej równej lub większej od znamionowego napięcia
zasilania silników. Jest to efekt pełnego wykorzystania napięcia roboczego tranzystorów IGBT oraz zastosowania kondensatorów
foliowych o napięciu 900 V i wyższym. Podwyższenie napięcia wyjściowego falownika o 10% umożliwia przyjęcie prędkości bazowej
równej 110% znamionowej prędkości synchronicznej. Umożliwia to konstruowanie układu napędowego o sprawności większej
o około 1% lub, w niektórych przypadkach zredukowanie nakładów w porównaniu z tradycyjnym sposobem projektowania.
Wysokie parametry falowników umożliwiają odmienne podejście do projektowania napędów z silnikami indukcyjnymi polegające
na zwiększeniu częstotliwości i napięcia. Jeżeli przyjąć podwyższona prędkość obrotową i odwzbudzanie obwodu magnetycznego,
to, jak pokazano na rysunku 5, kosztem zmniejszenia przeciążalności silnika można uzyskać podwyższoną sprawność silnika
dla szerszego zakresu momentów obciążenia. Dalszym krokiem będą badania możliwości podniesienia napięcia i częstotliwości
zasilania standardowych silników w celu poprawienia stosunku mocy do masy bez znacznego obniżania sprawności.
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Rys. 5. Charakterystyki silnika 4 kW dla prędkości obrotowej n = 0,5, 1, 1,5 i 2 w wielkościach względnych

Na wejściu falownika znajduje się w pełni sterowany prostownik – falownik umożliwiający zminimalizowanie pojemności
kondensatora w obwodzie pośredniczącym i dławików od strony sieci. Układ silnoprądowy falownika projektowany jest pod
kątem obniżenia kosztów wytwarzania, jak również, przez racjonalne sterowanie, zmniejszenia strat przy przepływie energii.
Projektowane dwukierunkowe falowniki napięcia zapewniają zwrot energii do sieci podczas hamowania i ciągłą pracę
generatorową. W wielu zastosowaniach eliminuje to straty energii, których nie można uniknąć stosując standardowe falowniki.
Podstawowa wada falowników oferowanych dotychczas na rynku, polegająca na braku możliwości zwrotu energii elektrycznej
do sieci podczas hamowania, jest całkowicie wyeliminowana.
Falowniki pobierając i zwracając energię do sieci generują sinusoidalne prądy z bardzo małą zawartością harmonicznych,
co obniża poziom zakłóceń generowanych do sieci w porównaniu z prostownikami diodowymi. Dodatkowym efektem
wynikającym z zastosowania dwukierunkowych falowników jest poprawa jakości energii i ewentualnie dodatkowe oszczędności
wynikające z obniżenia mocy filtrów wyższych harmonicznych instalowanych w sieci zasilającej. Pewna nadwyżka mocy falownika
pracującego na sieć może być ponadto wykorzystana do generowania mocy pojemnościowej lub kompensacji harmonicznych
wytwarzanych przez inne odbiorniki.
Podstawowym rozwiązaniem teoretycznym zastosowanym w projektowanych falownikach jest metoda sterowania silnikiem
indukcyjnym oparta na tzw. modelu multiskalarnym [1]. Metoda ta jest uogólnieniem stosowanych dotychczas metod sterowania
polowo zorientowanego i bezpośredniego sterowania momentem. Po zastosowaniu sprzężeń linearyzujących prowadzi
do uzyskania układu napędowego o właściwościach przewyższających uzyskiwane innymi metodami. W znanej metodzie
sterowania polowo zorientowanego uzyskuje się wprawdzie odsprzężenie napędu z silnikiem indukcyjnym prowadzące
do sterowania podobnego do sterowania silnikiem prądu stałego, ale jedynie dla stałego strumienia wirnika. Zmiany strumienia
wirnika, stosowane w celu obniżenia strat energii lub zwiększenia maksymalnej prędkości, powodują w układzie ze sterowaniem
FOC powstawanie stanów przejściowych momentu i prędkości. Efekt taki nie występuje przy sterowaniu opartym na modelu
multiskalarnym.
Precyzyjne nieliniowe sterowanie silnikiem indukcyjnym wymaga dokładnego generowania napięcia wyjściowego falownika
z uwzględnieniem zjawisk związanych z przełączaniem tranzystorów. Ideę dokładnego sterowania falownikiem napięcia
zaprezentowano w [2].
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Znaczenie metody opartej na multiskalarnym sterowaniu silnikiem indukcyjnym wzrosło po zaproponowaniu przez autora
referatu oryginalnej struktury obserwatora odtwarzającego prędkość kątową wirnika [3]. Powstała możliwość zastosowania
nieliniowego sterowania w napędzie bezczujnikowym. Obserwator prędkości odtwarza prędkość wirnika w stanie ustalonym
z taką dokładnością, jaką uzyskuje się przy zastosowaniu precyzyjnego enkodera, a w stanach przejściowych z dokładnością
większą. Znane z publikacji naukowych metody odtwarzania prędkości silnika indukcyjnego nie zapewniają dokładności
wymaganej do zastosowania w układzie sterowania nieliniowego. W rezultacie projektowane układy sterowania z multiskalarnym
sterowaniem silnikiem indukcyjnym mają właściwości lepsze od znanych rozwiązań, spełniają wysokie wymagania stawiane
napędom, a zastosowanie ich prowadzi do obniżenia nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
Właściwości projektowanych falowników zaprezentowano w referacie [4].
Nie bez znaczenia jest rozwiązanie układów komunikacji z użytkownikiem stosowane w projektowanych napędach.
Podstawowym modułem układu jest karta z procesorem sygnałowym stosowana do uruchamiania układów prototypowych
i do małoseryjnej produkcji napędów. Programowanie i testowanie algorytmów odbywa się przy użyciu interfejsu RS232, USB lub
ETERNET. Oprogramowanie narzędziowe opracowane w KANE umożliwia sterowanie procesami, rejestrowanie zmiennych oraz
wizualizację przebiegów wybranych wielkości. Te same kanały interfejsów wykorzystywane są do komunikacji z wykorzystaniem
standardowych protokółów.
Docelowym rozwiązaniem konstrukcyjnym jest modułowa budowa układu falownika o wieloprocesorowej strukturze.
W modułach wykorzystywane są 32-bitowe stałoprzecinkowe procesory ARM.
Duża moc obliczeniowa procesora i uniwersalna konstrukcja falowników powodują, że znajdują one zastosowanie również
w układach napędowych z silnikami z magnesami trwałymi, generatorach napędzanych silnikami wiatrowymi, przekształtnikach
do ogniw fotowoltaicznych, filtrach aktywnych, a podzespoły falownika wykorzystywane są w przetwornicach DC/DC i napędach
tyrystorowych prądu stałego.
WNIOSKI
Nowe rozwiązania technologiczne i techniczne związane z zastosowaniem szybkich procesorów zmiennoprzecinkowych
oraz wykorzystanie zaawansowanych algorytmów sterowania silnikami indukcyjnymi pozwalają na uzyskanie napędów
o podwyższonej sprawności. Zwiększenie sprawności napędów jest możliwe w wyniku zastosowania rozszerzonego zakresu
napięć i częstotliwości zasilających silnik.
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