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ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ
МОДЕЛИРАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА
СЛЕДЕНЕ НА ТОЧКАТА НА МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ
Владимир Лазаров, Захари Зарков, Людмил Стоянов, Християн Кънчев
Резюме: В доклада е представено моделирането на фотоволтаичен модул
за целите на следене на точката на максимална мощност (СТММ).
Първоначално е описана теоретичната обосновка на модела и
експерименталното определяне на параметрите му. Накрая е обяснена и
онагледена стратегията за СТММ.
Ключови думи: фотоволтаичен панел, моделиране, следене на
максималната мощност
MODELING OF PHOTOVOLTAIC PANELS FOR MPPT PURPOSES
Vladimir Lazarov, Zahari Zarkov, Ludmil Stoyanov, Hristiyan Kanchev
Abstract: The current paper presents the modeling of photovoltaic module for
Maximum power point tracking (MPPT) purposes. First the model theory is
described and the experimental determination of the model constants is presented.
Finally the MPPT strategy is explained and illustrated.
Key words: photovoltaic panel, modeling, maximum power point tracking
1. Introduction
The installed photovoltaic power plants have seen annual increases due to the
depletion of traditional energy sources and due to legislation imposing a cost on
greenhouse gas emission [1]. To assure a fast investment return the installations has
to operate at maximum possible power.
This paper is oriented on the modeling of photovoltaic (PV) panels in the aim to
determine the maximal power for given meteorological conditions for the MPPT
purposes. A model review is presented and one of the models is presented in details
with some improvements by the authors. An experimental study was provided and the
model constants, characteristic for each PV panel series, are determined. Finally the
proposed maximum power point tracking strategy is explained.
2. PV models review
In the literature we can find two general approaches for the photovoltaic panels
modeling. The first one is oriented on the productivity calculation of the PV
installation. In this approach the model searches to determinate the output power or
6
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the PV efficiency in the aim to identify the produced energy. Different models for
this application has been presented and examined in previous authors’ work [2]. The
second approach consists in the modeling of the electrical variables of the panel. In
this aim the PV cell is presented as an equivalent circuit. This second approach is
suitable for this study because the MPPT control, nevertheless the strategy, generates
an electrical variable (current or voltage) reference used by the power converter after
the photovoltaic module/array. There are two equivalent circuits in the literature. The
most common model uses the one diode equivalent scheme presented on fig.1 [3],
[4]. The second equivalent circuit uses two diodes scheme (fig.2) [5], [6].

Fig.1. One diode photovoltaic cell equivalent circuit

Fig.2. Two diode photovoltaic cell equivalent circuit
3. Description of the model
The realized photovoltaic model is based on the one diode model presented in [7].
This model is preferred over the others one diode model because of the reduced
unknown parameters. This is also the reason to avoid the two diode PV model.
Moreover the chosen model integrates the cell temperature calculation on the base of
the ambient one and the solar radiation. Thus the model can operate only using
standard meteorological data – the ambient temperature and the global solar radiation
on the PV installation surface.
The one diode model represents one photovoltaic cell. Thus the first step is to
determine the cell parameters using the manufacturer module data. The used data is
the module maximum power (PM,MAXr), the module short circuit current (IM,SCr), the
module open circuit voltage (VM,OCr) and the number of the cells connected in series
(NM,s) and in parallel (NM,p). The “r” index corresponds to the rated parameter value.
The corresponding cell parameters (PC,MAXr, IC,SCr, VM,OCr) are calculated as follows:
(1)

PC ,MAXr =

PM ,MAXr
N M , s .N M , p

7
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(2)

I C ,SCr =

I M ,SCr

(3)

VC ,OCr =

VM ,OCr

(4)

TC = Ta + C 2 .Ga

NM ,p

N M ,s
As mentioned above the model calculates the cell temperature (TC) from the
ambient temperature (Ta). For this purpose is used the Ross formula [8], which take
into account the solar radiation (Ga) influence on the cell temperature by the constant
C2:

The constant C2 is one of the model constants to determine experimentally.
The cell rated parameters and the cell temperature are used to evaluate the serial
resistance RS in the model. The calculation steps are described bellow. First is
calculated the thermal voltage in the cell semiconductor:
(5)

VC ,T =

m.k .(273 + TC )
e

where m is the idealizing factor, which is the second experimentally determined
constant, k is the Boltzmann’s gas constant, e is the electron charge and the cell
temperature is in degrees Celsius.
The referenced open circuit voltage is calculated as follows:
(6)

vC ,OC =

VC ,OCr
VC ,T

It is used in the formula of the fill factor (FF) at operating conditions:
(7)

FF =

[vC ,OC − ln(vC ,OC + 0.72)]
vC ,OC + 1

The fill factor rated value is function of the rated cell power, open circuit voltage
and short circuit current:
(8)

FFr =

PC ,MAXr
VC ,OCr .I C ,SCr

The referenced serial resistance is determined by:
(9)

rS = 1 −

FF
FFr
8
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Thus the cell serial resistance value for given cell temperature is calculated:
(10)

RC ,S = rS

VC ,OCr
I C ,SCr

And the module serial resistance is:
(11)

RM ,S = RC ,S

N M ,s
NM ,p

In the realized model the resistance of the connecting cables (RS,CC) is added to the
module serial resistance, assuming that the cooper temperature is equal to the cell
temperature.
The module rated parameters are determined for given test conditions – solar
radiation (Ga,r) and cell temperature (TC,r). Using the solar radiation test value is
determined the model constant C1, which is used to calculate the cell short circuit
current (IC,SC) at the operating solar radiation:
(12)

C1 =

(13)

I C ,SC

I C ,SCr
Ga ,r
= C1.Ga

It’s fairly to indicate the absence of equation member that takes into account the
influence of the cell temperature on the short circuit current value, this influence
being very small. The module short circuit current is then calculated by:
(14)

I M ,SC = I C ,SC .N M , p

The operating open circuit voltage is determined from the rated open circuit
voltage and taking into account the cell temperature influence:
(15)

VC ,OC = VC ,OC + C3 .(TC − TCr )

where C3 is the voltage temperature coefficient corresponding of one cell and
given by the manufacturer. In this equation the influence of the solar radiation on the
open circuit voltage is neglected. The module open circuit voltage is then obtained
by:
(16)

VM ,OC = VC ,OC .N M ,s

The last needed value is the module thermal voltage calculated by:
(17)

VM ,T = VC ,T .N M ,s
9
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The modeling equation of the photovoltaic module is then obtained as:
(18)


V − VM ,OC + I M .(RM ,S + RS ,CC ) 
I M = I M ,SC .1 − exp  M

VM ,T

 

In this equation there are two unknown variables – the module current (IM) and
voltage (VM). It is easier to use the module voltage as input variable. Moreover it is
imposed by the subsequent elements in the photovoltaic system. Thus the
photovoltaic module current is calculated and the PV module model can be
implemented in calculating software. In this paper the software is Matlab/Simulink.
As a model improvement is the addition of the shunt resistance Rsh. Thus the
module current is reduced by the current Ish on this resistance calculated by:

(19)

I sh =

VM
Rsh

4. Experimental study
As mentioned above the PV module model contains two unknown constants – the
idealizing factor m and the constant C2 carrying for the influence of the solar
radiation on the cell temperature. Their determination is based on an experimental
study. For this purpose is used a photovoltaic installation composed by 6 panels
Photowatt PWX 500 with the following rated parameters for junction temperature
25°C and solar radiation 1000 W/m2.

Parameter
Peak power
Voltage at peak power
Current at peak power
Short circuit current
Open circuit voltage

Unit
W
V
A
A
V

Table 1
Value
47.5
17
2.8
3.05
21.6

With the PV installation were performed a series of experiments determining the
I-V curve of the installation at different meteorological conditions. For five different
experiments the constants’ values were determined in such way that the simulated IV curve follows perfectly the experiment. After that the mean value of each constant
is calculated. Thus the final photovoltaic model is obtained and the simulation results
are compared with the experimental data. This comparison is presented on fig.3. A
significant difference between the experiment and the simulation is observed only in
the cases where the sun radiation and the temperature are relatively low and then the
open circuit voltage is overestimated. The explanation for this phenomenon is the
neglecting of the solar radiation influence on the open circuit voltage. Thus the
10
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determined constants are mostly characteristic for high solar radiation and the model
underestimates cell temperature for low irradiances. Despite the shown imperfections
the model is considered as satisfactory for the current purposes and its improvement
is object of future author’s work.
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Fig.3. Comparison of simulated and experimental I-V curves
5. MPPT realization
11
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The maximum power point tracking in the photovoltaic installations can be
realized by various approaches. In this paper is considered the use of lookup tables
with predefined voltage or current reference in function of the solar radiation and the
ambient temperature. The reference value corresponding of the meteorological
conditions is imposed to the power converter after the photovoltaic panel/array. Thus
with the realized model is simulated the photovoltaic panel operation at different
meteorological conditions to fulfill the lookup table. The fig.4 presents the I-V curves
for two cases: first the ambient temperature is constant (25°C) and the global
radiation varies; second the solar radiation is constant (800 W/m2) and the ambient
temperature varies. In the first subfigure we observe the irradiance influence on the
short-circuit current and on the open circuit voltage due to the cell heating by the
solar radiation (see equation (4)). The second graph shows the direct influence of the
cell temperature on the open circuit voltage and the effect of neglecting the influence
of the temperature on the short-circuit current (it is constant).
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Fig.4. Simulated I-V curves at variable solar radiation and constant ambient
temperature Ta=25°C (up) and at variable ambient temperature with constant
radiation Ga=800 W/m2 (down)
To determine the needed reference (photovoltaic current or voltage) it is necessary
to identify the panel maximal power for given meteorological conditions. Being the
product of current and voltage, the power can be illustrated in two types of graphs.
Fig.5 presents the power variation in function of the voltage for different solar
radiations (200, 400, 600, 800 and 1000 W/m2) and ambient temperatures (10, 25 and
40 ˚C). The bold lines correspond to the maximal power point. The same assemblage
of curves but in function of the photovoltaic current is plotted on Fig.6.
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Fig.5. P=f(V) curves for different meteorological conditions
45
40

MPP Ta=10 oC

35

at Ta=25 oC

30
Power, W

at Ta=10 oC

25

MPP Ta=25 oC
at Ta=40 oC
MPP Ta=40 oC

20
15
10
5
0
0

0.5

1

1.5
2
Current, A

2.5

3

3.5

13

IV Научна конференция, ЕФ'2012, том 2

Созопол, 28 септември - 1 oктомври, 2012 г.

Fig.6. P=f(I) curves for different meteorological conditions
Once the maximum power curves are determined it is possible to create a control
surface where the axes X and Y correspond to the meteorological conditions – solar
radiation and ambient temperature and the axes Z is the desired reference – voltage
(fig.7) or current (fig.8). The advantage of the lookup table is the high precision of
the determined reference. The need of knowledge of the panel characteristics at
different meteorological conditions can be noticed as a method disadvantage.
25

Voltage, V

20
15
10
5
50
40
30
20
10
Ta, oC

0

0

200

400

600

800

1000

Ga, W/m 2

Fig.7. Control surface for voltage controlled converter
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Fig.8. Control surface for current controlled converter
6. Conclusion
The paper presents in details a photovoltaic panel model based on the one diode
equivalent scheme. The original model is improved and realized in the
Matlab/Simulink environment. On the base of the created model are obtained the
control surfaces for the realization of maximum power point tracking using lookup
tables. Thus the MPPT control can generate the needed voltage or current reference
for the power converter after the PV modules. This MPPT strategy is characterized
14
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with high precision of the generated reference value and fast response. The only
possible error originates from the model errors. The improvements of the PV panel
model will be object of the future authors’ work.
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БАЛАНС НА МОЩНОСТИТЕ В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ГЕНЕРАТОРИ ЗА
ВЯТЪРНИ ЦЕНТРАЛИ
Владимир Лазаров
Резюме: Статията е посветена на експерименталното определяне на
баланса на мощностите на електрически генератори, задвижвани с
променлива скорост на въртене, използвани във вятърни електроцентрали.
Изследвани са различни конфигурации генератори със силови електронни
преобразуватели. Акцентира се върху синхронен генератор с електромагнитно
възбуждане: с диоден изправител, с управляем изправител и с диоден
изправител и повишаващ постояннотоков преобразувател, свързани към
мрежата с инвертор. Тези конфигурации са сравнени с асинхронен генератор с
навит ротор с двупосочно проводяща система от електронни
преобразуватели в роторната верига. Показани са загубите в отделните
елементи, както и КПД на различните конфигурации. Изследванията са
извършени върху генератори с малка мощност. Въпреки общоизвестните
разлики с мощните генератори може да се проследят определени тенденции.
Ключови думи: баланс на мощностите, генератори за вятърни централи,
възобновяеми енергийни източници
BALANCE OF THE POWER OF ELECTRIC GENERATORS FOR WIND
FARMS
Vladimir Lazarov
Abstract: The article deals with the experimental determination of the balance of
power of variable speed electric generators used in wind farms. Different generator
configurations with power electronic converters are being studied. Emphasis is
placed on a synchronous generator with electromagnetic excitation: with diode
rectifier, with diode rectifier and boost converter and with PWM rectifier, connected
to the grid with an inverter.
These configurations are compared with an asynchronous generator with a wound
rotor, which has a bidirectional power electronic converter system in the rotor
circuit. The losses of separate elements as well the efficiency of the different
configurations are shown. The experimental study is done on small power generators.
Despite the well known differences between small power and high power generators
the article establishes the existence of certain trends.
Key words: balance of the power, generators for wind farms, renewable energy
sources
1. Въведение
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Увеличаването на мощността на внедряваните ветрогенератори поставя
редица проблеми пред тяхното експериментално изследване в етапа на тяхното
проектиране [1]. Изработването на образци с реални мощности е скъпо и
рисковано, особено когато се касае за нови решения. Един ефикасен начин е
изработването на модели с малки мощности. В този случай трябва да се държи
сметка за разликата между моделите и резултатите, дължащи се на разликата в
мощността . По–надолу са показани опитни изследвания на загубите и КПД на
различни конфигурации генератори със силови електронни преобразуватели.
Акцентира се върху синхронен генератор ( СГ) с електромагнитно възбуждане:
с диоден изправител, с управляем изправител и с диоден изправител и
повишаващ постояннотоков преобразувател, свързани към мрежата с инвертор.
Тези конфигурации са сравнени с асинхронен генератор с навит ротор или
двойно захранван асинхронен генератор (ДЗАГ) с двупосочно проводяща
система от електронни преобразуватели в роторната верига.
2. Сравнение между различни конфигурации СГ, работещ с различни
схеми електронни преобразуватели
Направено е сравнение между различни конфигурации на синхронен
генератор с електромагнитно възбуждане, работещ с различни схеми на
електронни изправители, Генераторът е трифазен от типа MSM20 със следните
параметри:
- обявено линейно напрежение 400V
- обявен ток 2,2А
- обявена мощност 1500W при cosϕ=1
- възбудителен ток 1,9А.
Генераторът се задвижва от тариран двигател за постоянен ток, управляван с
електронен регулатор.
По-долу са показани резултатите от експериментално изследване на
съвместната работа на СГ с три различни токоизправителя:
- мостов диоден изправител (ДИ- Diode rectifier - DR) с филтров
кондензатор на изхода;
- комбинация от диоден изправител и повишаващ DC/DC преобразувател
(DR+boost);
- активен изправител с ШИМ ( PWM rectifier).
Ps
Pmech

Неуправляем
изправител

Мрежа

Pdc

AC

СГ

C1

DC

Pf

Регулатор на
възбудителния ток
DC
AC
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Фиг.1. Схема на система СГ – мостов диоден изправител – АC/DC ( DR)
Управляем
изправител

Ps
Pmech

Pdc

Мрежа

AC

СГ

LCL

C1

филтър
DC
Back-to-Back converter

Регулатор на
възбудителния ток

Pf

DC
AC

Фиг.2. Схема на система СГ – активен изправител с ШИМ (PWM rectifier)
Ps
Pmech

Неуправляем Повишаващ
изправител преобразувател
AC

СГ

Мрежа

Pdc

DC
C1

DC

DC

Регулатор на
възбудителния ток

Pf

DC
AC

Фиг.3. Схема на система СГ с мостов диоден изправител - AC/DC и
постояннотоков повишаващ преобразувател - DC/DC ( DR + boost)
Измерена е механичната мощност на вала на генератора Pmech, която е
входяща мощност на системата СГ-изправител. Tокоизправителят е натоварен с
реостати и са измерени токът и напрежението, откъдето е изчислена
електрическата мощност на изхода на изправителя .
На фиг.4 и фиг.5 са показани зависимостите на мощността на изхода на
изправителя PDC в зависимост от входящата механична мощност на СГ и от
ефективната стойност на тока на СГ. Фиг.5 дава представа за съотношението на
входящата и изходната мощност на системата.
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Фиг.4. Мощност на изхода на изправителя в зависимост от входящата
механична мощност на СГ при n=1500rpm – сравнение на различни типове
изправители.
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DR only
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Фиг.5. Мощност на изхода на изправителя в зависимост от фазовия ток на
СГ – сравнение на различни типове изправители.
Експериментите са проведени при постоянна скорост на въртене n=1500rpm
и постоянна стойност на възбудителния ток на генератора If = 1,9A.
От фиг.5 може да се види, че при номиналния ток на машината активният
изправител дава изходна мощност, която е с около 200W (13%) по-голяма от
мощността на комбинацията ДИ-повишаващ преобразувател. Това се дължи на
силно несинусоидалната форма на тока при натоварването на СГ с нелинеен
товар, какъвто е диодният изправител [2,3]. Освен това първият хармоник на
тока изостава от фазовото напрежение (веригата на СГ има индуктивен
характер), което оказва размагнитващо въздействие върху машината.
Тези явления се избягват при използването на активния изправител с ШИМ,
защото токът на генератора има почти синусоидна форма с малък хармоничен
състав. Благодарение на разделеното управление на активната и реактивната
съставка на тока СГ работи с cosϕ=1 и няма размагнитваща реакция на тока.
На фиг.6 за показани кривите на кпд на системата СГ-изправител за трите
разглеждани случая. КПД е дефиниран по следния начин:
(1)

η=

PDC
.100 %,
Pmech + Pf

където Pf e мощността за възбуждане.
Вижда се, че системата, която има само с диоден изправител има най-висок
КПД. Това се дължи на наличието на загуби в електронните преобразуватели
при другите две системи. Тези загуби понижават общия КПД на изправителите.
3. Сравнения между СГ с активен изправител и инвертор и ДЗАГ
В този раздел са направени сравнения между три конфигурации на
генератори за ветроенергийни системи. Сравненията са на базата на
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експериментални изследвания, като са сравнени енергийните показатели на
системите. Разгледани са три най-често използвани конфигурации при
ветрогенераторите с променлива скорост на въртене:
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Фиг.6. КПД в зависимост от фазовия ток на СГ.
Сравнение на различни типове изправители.
- СГ с активен изправител и инвертор, свързан към мрежата, т.нар. „Back-toBack” – BtB преобразувател (фиг.7).
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Фиг.7. Схема на СГ с двупосочно проводяща система от електронни
преобразуватели.
- СГ с неуправляем диоден изправител, повишаващ DC/DC преобразувател и
инвертор за връзка с мрежата (фиг.8). На Фиг. 9 е показана снимка на стенда за
изпитване на синхронния генератор с електронните преобразуватели.
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Фиг.8. Схема на СГ с неуправляем изправител, повишаващ постояннотоков
преобразувател и инвертор.

Фиг.9. Снимка на стенд за изпитване на синхронен генератор

- Двойно захранен асинхронен генератор с управление в роторната верига
(ДЗАГ) (фиг.10) [4]. В стенда 3-фазната асинхронна машина тип MAT20, е с
данни - 1500W, 400V, 3,6A, cosϕ= 0,7, 1413rpm, ( данните са за режим на
двигател);
На Фиг. 11 е показана снимка на стенда за изпитване на двойно захранения
асинхронен генератор с електронните преобраазуватели .
Pout

Ps
Pmech

DFIG

Prgs
Pr
Филтър

Tr1

Инвертор

Pdc

AC

Изправител

Мрежов
филтър

DC
C1 C2

DC

AC

Фиг.10. Схема на двойно захранен асинхронен генератор.
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Резултатите са получени като са изследвани различни режими на работа на
машините и преобразувателите и са направени измервания на мощностите в
различни точки на системите. Там където мощностите не могат да се измерят
директно, са изчислени от токовете и напреженията. Механичните мощности са
определени с метода на тарирания двигател.
На фиг.12 е показано сравнение на разпределението на загубите в трите
изследвани системи при приблизително еднаква изходяща мощност и една и
съща скорост на въртене. Вижда се, че общите загуби в системата ДЗАГ са найголеми. Разликата между двете системи със СГ е твърде малка, като по-добри
показатели има системата с “B-t-B”.

Фиг.11. Снимка на стенд за изпитване на двойно захранен асинхронен
генератор
600
503

DFIG

500

SG with B-t-B converter
SG with DR-Boost-Inverter

400

391

300

238

Los ses, W

409

219233

200
135

100

59

114105

90 90
35 35

32

48 51

40

0
Pmech

Pelr, Pfield

Pels

Piron

Pconverters

Ptot

Фиг.12. Сравнение на разпределението на загубите
при изходна мощност ≈1200W и скорост 1500 rpm.
На фиг.13 е показано сравнение на общия КПД в зависимост от изходната
мощност (Pout )при постоянна скорост на въртене. КПД при системите със СГ е
определен така
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Pout
.100 .
Pmech + Pf

КПД при ДЗАГе дефиниран по следния начин:
η=

(3)

Ps + Prgs
Pmech

.100 ,

където Ps е статорната мощност, а Prgs – мощността на роторната верига (виж
фиг.3).

DC Efficiency, %
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80

PWM rect
DR + Boost

75

SG

70
65
60
55

Rated current
2.2A

50
45
40
0.0
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1.0
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2.0
2.5
SG current , A RMS

3.0

Фиг.13. Сравнение на общия КПД в зависимост от изходящата мощност
при постоянна скорост (1500rpm).
Резултатите показват предимство на СГ с „B-t-B”. Вижда се невъзможността
на системата с диодния изправител да работи ефективно при мощност, поголяма от 1250W, пак поради причините, изтъкнати по-горе – несинусоидален
ток и тенденция към размагнитване на машината.
На фиг.14 са показани криви на общия КПД в зависимост от скоростта на
въртене при приблизително постоянна изходна мощност. Опитите са направени
при константен възбудителен ток на СГ, равен на номиналния и фактор на
мощността в статора на АСГ, равен на 1.
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Фиг.14. Сравнение на общия КПД в зависимост от скоростта на въртене
при изходящата мощност ≈1200W.
Отново най-добра е системата с активния изправител, втора по този
показател е системата с ДИ и повишаващия преобразувател, а най-ниско стои
кривата на системата с ДЗАГ. Забелязва се, че ефективността на
преобразуването при промяна на скоростта при системите със СГ се запазва
висока при значително намаляване на скоростта, докато при ДЗАГ-КПД
намалява забележимо. Това може да се обясни с увеличаването на мощността,
която се въвежда в роторната верига при увеличаване на хлъзгането в
подсинхронната област.
3. Заключение
Направено е експериментално сравнение между различни конфигурации
на електрически генератори със силови електронни преобразуватели,
използвани за преобразуване на вятърната енергия в електрическа, като
акцентът е поставен на изследването на загубите в отделните елементи и КПД
като цяло.
Трябва да се подчертае, че изследваните машини са за обща употреба т.е. не
са специални, каквито са машините за ветрогенераторите. От друга страна те са
с малка, но еднаква мощност. Въпреки добре известните разлики между
малките и големите машини, могат да се проследят определени тенденции. Не
са разглеждани икономическите аспекти и не са правени ценови сравнения .
Вижда се, че КПД на различните конфигурации е близък, в рамките на
няколко процента. Предпочитание трябва да се отдаде, все пак на синхронните
генератори с двупосочни управляеми преобразуватели, които в специално
изпълнение биха имали още по-висок КПД.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГОРИВНА
КЛЕТКА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТЕМПЕРАТУРАТА
Емил Станев
Резюме: Настоящата работа представя експериментално изследвеане на
електрическите характеристики на водородна горивна клетка в зависимост
от температурата. Такова разглеждане е необходимо, тъй като горивната
клетка е част от цялата система за производство на електрическа енергия
посредством водородна технология, която се развива с бързи темпове и
намира своето приложение във всички сфери на човешкия живот.
Получаването на електрическите характеристики и определянето на найефективните работни условия са от голямо значение при проектирането на
такава система.
Ключови думи: възобновяеми енергийни източници, PEM горивна клетка,
работни характеристики
STUDY OF THE ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF A FUEL CELL
DEPENDING ON THE TEMPERATURE
Emil Stanev
Abstract: This paper presents an experimental study of the electrical
characteristics of hydrogen fuel cell depending on temperature. Such examination is
necessary, since fuel cell is a part of the entire system for production of electric
energy through the new hydrogen technology. This technology is developing at a fast
pace in all spheres of human life. Receipt of the electrical characteristics and the
determination of the most effective working conditions are of great importance in the
design of such system.
Key words: renewable energy sources, PEM fuel cell, PEM performance, training
equipment
1. Въведение
Проектирането и внедряването на възобновяемите енергийни източници
поставя много въпроси за решение пред инженерите, работещи в тази област.
Настоящата работа е посветена на изследването на електрическите
характеристики на водородна горивна клетка тип PEMFC в зависимост от
температурата. Такова разглеждане е необходимо, тъй като горивната клетка е
част от цялата система за производство на електрическа енергия посредством
новата водородна технология, която се развива с бързи темпове и намира
своето приложение във всички сфери на човешкия живот. Водорода и
горивните клетки могат да изпълняват значителна роля във всички сектори на
енергетиката – търговски, жилищен, индустриален и транспортен сектор, чрез
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използването им в разнообразни приложения. Могат да служат за резервно
захранване на системи, за системи за съхранение и предаване на енергия от
възобновяеми енергийни източници, за портативно захранване, за
допълнително захранване на въздухоплавателни средства, железопътния и
корабен превоз, както и за пътнически и товарни превозни средства като
автомобили, камиони и автобуси.
Получаването на работните характеристики и определянето на найефективните работни условия е от голямо значение при проектирането на
такава система.
2. Същинска част
Предмет на настоящият доклад е изследването на горивна клетка с
протонно-обменна мембрана /PEMFC/ с помоща на лабораторен стенд HYDROGENIUSТМ PROFESSIONAL на фирмата Heliocenris- Berlin.
Горивната клетка е енергийно преобразуващо устройство и е алтернативен
начин за произвеждане на електроенергия без вредни емисии. При нея се
използва процес на химична реакция, за да се преобразува химичната енергия
директно в електрическа енергия. Горивно-клетъчните системи използват
водород и кислород или водород и въздух за гориво, което се подава към
анодната и катодната страна на горивната клетка. Една от съществуващи
видове горивни клетки е горивната клетка с протонно-обменна мембрана
/PEMFC/, която е една от най-популярният тип горивни клетки за производство
на електроенергия.
Водородната горивна клетка /Фиг.1/ се състои от два порести графитни
електрода прилепени към полимерна електролитна мембрана.От другата страна
на електродите има пространство за преминаване на газовете, там се намират
канали с които се осигурява, че газовете контактуват с цялата повърхност на
електродите. Тези канали служат и за извеждане на водата, която се получава
след процеса.
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Фиг.1. Устройство и функции на водородна горивна клетка
Мембраната за обмяна на протони е покрита с тънък катализаторен слой от
платина, а газ-проницаемия електрод е направен от въглеродна хартия.
Подавания водород към анодната страна се йонизира на протони и
електрони с помоща на катализатор. Протоните преминават през
катализаторният слой, докато оставащите електрони определят отрицателния
заряд на електрода от водородната страна. През време на миграцията на
протоните се получава разлика на напрежението между електродите. Когато
тези електроди са свързани, тази разлика произвежда постоянен ток, който
може да захрани различни устройства. Накрая, протоните се обединяват отново
с електроните на кислорода и се превръщат във вода на катода.
Освен получената електрическа енергия, единственият продукт на
реакцията е вода. В допълнение, се произвежда топлина от електрохимичните
реакции и съпротивителните контакти в горивната клетка, които могат бъдат
използван за отопление или за нагряване на вода.
Максималното теоретичното напрежение на горивната клетка на празен
ход е около 1.23 V. В практиката, поради загуби причинени от допълнителни
реакции, вътрешни съпротивления и дифузия на газове, получаваното
напрежение по време на работа под товар се намалява на около 0.6 - 0.7 V. Това
ниво е твърде ниско за практически приложения, затова се свързват няколко
горивни клетки последователно за да се получи едно използваемо напрежение.
Пакетното свързване в паралел осигурява по-голям ток. Максималния ток,
който може да бъде получен чрез горивна клетка е пропорционален на площа
на електродите. До този момент максималната плътност на тока, която е
получена е около 2 А/сm2.
Тъй като горивните клетки могат да бъдат направени като пакети и модули,
те могат да се използват за всички видове приложения – от портативни
устройства до огромни енергийни станции. Могат да се свържат до 800 клетки
при голяма инсталация.
Реакцията на електродите би била твърде бавна без катализатор, който за
водородните горивни клетки обикновено е платина.
Основната характеристика на горивните клетки е, че те произвеждат
постоянен ток. За да има практическа полза от това, този ток трябва да бъде
преобразуван в променлив. Това се постига чрез DC/AC преобразувател.
Изчисляване на Фарадеев и Енергиeн коефициент на полезно
действие:
Фарадеевия коефициент на полезно действие е отношението между
теоретичния обем консумиран водород при определен ток протичащ от
горивната клетка и експериментално определената консумация на водород.
(1)

ηF =

VH 2 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО
VH 2ТЕОРЕТИЧНО
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Фарадеевия к.п.д. трябва да бъде близък до 1 (100%). Втория закон на
Фарадей прави възможно изчисляването на обема водород който се очаква
теоретично (Vm е моларния обем на газа).
I .t = n.z.F
(2)

(3)

n=

V
Vm
VH 2ТЕОРЕТИЧНО =

(4)

I .t.Vm I .t.Vm
=
z.F
Qm

Vm=24 l.mol-1 (при 20°C и нормално налягане). Свързващия заряд
Qm=96,484C.mol-1 е определян като константа на Фарадей – F.
(5)

Qm = z.F

Където z е броя електрони, които обменят за отделянето на една частица
от електрода. В случая с отдаването на водород, z=2. Теоретичната стойност на
Qm може да се изведе от долната формула.
(6)

Qm ( H 2 ) = 2.F = 192,968C.mol −1

Фарадеевия коефициент на полезно действие за горивната клетка може да
бъде по-нисък от единица поради следните причини:
- Изтичане в системата;
- Химични реакции между водорода и кислорода;
- Електрохимични паралелни реакции (допълнителни нежелани реакции,
които се извършват в клетката).
Енергийния к.п.д. на горивната клетка е отношението между
произведеното електричество и обема на теоретичната енергия от
изразходвания водород.
(7)

ηE =

(8)

ηЕ =

Електрическа _ енергия
Теоретична _ енергия _ от _ водорода
U .I .t
H OH 2 .V H 2 ЕКСПЕРИМЕН ТАЛНО
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Топлинната стойност Н е количеството топлина отделено по време на
химически процес в единица газов обем (например 1m3). Общата топлинна
стойност Н0 е определена ако отделената вода след химичната реакция е в течна
форма. Общата топлинна стойност на водорода H0H2 при температура 20°C е
11,9201kJ/m3.
Експериментална установка
На Фиг.2 е показана схема на експерименталната установка за изследване на
горивните клетки. В таблици 1 и 2 са дадени техническите параметри съответно
на горивнатa клетка и електролизаторa.
Табл.1. Технически данни за горивна клетка
височина x
200mm x 297mm x 90mm

Размери
(ширина x
дълбочина)
Площ на мембраната
Напрежение при свързване в паралел
Напрежение
при
последователно
свързване
Ток при паралелно свързване

2 x 10 cm2
0.4 – 1.0 V
0.8 – 2.0 V

max. 4000 mA
max. 28ml/min при 4000 mA
Консумация на водород
ток
Табл. 2. Технически данни за електролизатор
Размери (ширина x височина x
200mm x 310mm x 110mm
дълбочина)
Площ на мембрана
25 cm2
Консумация на дестилирана вода
1 ml/3 h при 1000 mA ток
Количество
вода
преминало
от
2 ml/h при 1000 mA ток
кислородната към водородната страна
Напрежение при продължителна работа
1.4 – 1.8 V
Напрежение
при
краткотрайно
2.0 V
претоварване
Ток
0 – 4000 mA
Произведен водород
max. 28 ml/min
Експерименталната установка от Фиг.3 се състои от електролизатор /Табл.2/,
който се захранва от източник на постоянен ток, товаров модул, цифров
волтметър и амперметър и две горивни клетки. Електролизаторът служи за
разграждане на дестилираната вода на кислород и водород, който се използва
като гориво от горивната клетка. Освен елементите дадени на Фиг.3 за
провеждане на експеримента е използвaн и уред с термодвойка за измерване на
температурата на горивната клетка. За загряване на горивните клетки е
използвана кварцова лампа.
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За изследване и изучаване на горивните клетки в зависимост от
температурата са направени следните експерименти:
Снемане на работните характеристики при различна температура на горивна
клетка с площ на мембраната 10 см2;

Фиг.2.Схема на експериментална установка
установка

Фиг.3.Експериментална

Снемане на работните характеристики при различна температура на горивна
клетка с площ на мембраната 20 см2;
Определяне на Фарадеев и Енергиeн коефициент на полезно действие на
горивна клетка при промяна на температурата.
Графични резултати от изследването:
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Фиг.4.Зависимост на мощността от температуратас различна площ на
мембраната
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Фиг.5. Зависимост на напрежението от температуратас различна площ на
мембраната
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Фиг.6. Зависимост на тока от температурата с различна площ на мембраната
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Фиг.7. Изменениена Фарадеевия и Енергийния КПД при изменение на
температурата
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Фиг.8.Волт-амперни характеристики на горивна клетка с площ на
мембраната 10 см2 при изменение на температурата
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Фиг.9.Волт-амперни характеристикина горивна клетка с площ на мембраната
20 см2 при изменение на температурата
3. Заключение
В настоящата работа са направени сравнения на електрическите
характеристики на горивна клетка при различни параметри и условия на работа.
За целта е използван лабораторен стенд hydro-geniustm professional на фирмата
heliocenris - berlin. Графичните материали могат да бъдат използвани при
проектиране на горивни клетки.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕНЕРГЕТИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ С ЦЕЛ ПРОЕКТИРАНЕ
НА АКТИВЕН КОМПЕНСАТОР ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРАНСПОРТНИ
СРЕДСТВА ЗА ПРОМЕНЛИВ ТОК
Георги Павлов
Резюме: Основният проблем на експлоатираните тиристорни локомотиви
в ЖП транспорт са ниските стойности на коефициента на мощност. Това
означава повишено потребление на реактивна мощност и деформация на
формата на захранващия ток. Известно е, че за постигане на високи
стойности на коефициента на мощност на локомотива, във всички работни
режими е необходимо вграждане на регулируем компенсатор на реактивна
мощност в самото транспортно средство.
Чрез моделиране и изследване, както и провеждане на експериментални
измервания е направен анализ и е създадена възможност за оптимално
проектиране на активен компенсатор на реактивна мощност за тези ЕТС.
Ключови думи: коефициент на мощност, компенсатор реактивна енергия,
електрически транспортни средства за променлив ток
INVESTIGATION OF ENERGETIC PERFORMANCE AND DESIGN OF
ACTIVE COMPENSATOR FOR ELECTRIC VEHICLES AC
George Pavlov
Summary: The main problem of exploited thyristor locomotives in railway
transport are low values of the power factor. This means increased consumption of
reactive power and distortion of the shape of the supply current. It is known that to
achieve high values of the locomotive power in all working regimes necessary
installation of variable compensation of reactive power in the vehicle itself.
Through mathematical modeling and analysis, as well as a physical measurement
is designed active reactive power compensation for those ETC.
Keywords: power factor, reactive power compensator, electric vehicles for AC
1. Въведение в проблема
Основното изискване към електрическите транспортни средства (ЕТС) за
променлив ток, експлоатирани в жп транспорт е да реализират плавно
регулиране на теглителната и спирачна сила с подходящо пускорегулиращо
устройство (ПРУ). Това трябва да става при поддържане на високи енергетични
показатели, т. е. висок коефициент на мощност във всички работни режими на
ЕТС. Такива са възможностите на четириквадрантните преобразуватели (ЧП)
на ЕМВ “Дезиро” на Siemens, с помощта на които се извършва непрекъснат
контрол и регулиране на коефициента на мощност в тягов и спирачен
(рекуперативен) режим.
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Голям процент от експлоатираните ЕТС в жп транспорт у нас са с диодни и
тиристорни ПРУ и колекторни тягови двигатели. Основният им проблем са
ниските енергетични параметри. Ниските стойности на коефициента на
мощност водят до увеличаване разхода на реактивна мощност и деформация
формата на тяговия ток. Всичко това е свързано с допълнителни загуби,
понижаване на напрежението и намаляване на ефективността на тяговата
енергоснабдителна система.
За диодните ЕТС експлоатирани в жп транспорт у нас, (серии 44 и 46)
повишаването на Км може да се постигне чрез преустройство на силовата схема
на база използване на ЧП и запазване на по-голямата част от съществуващото
електрообзавеждане. При наскоро модернизираните тиристорни локомотиви
(серии 44-01, 46-200) този подход предполага премахване на тиристорните
изправители, което е нерентабилно от икономическа гледна точка. При тях по
доброто техническо решение е проектиране и вграждане на активен
компенсатор на реактивна енергия на вторичната страна на ТТ на
локомотива.[1]
Във връзка с казаното до тук в доклада са представени получените резултати
от изследвания чрез моделиране и провеждане на експериментални измервания
на енергетичните параметри на тиристорните локомотиви. Направен е анализ и
са коментирани техническите възможности за намаляване на разхода на
реактивна енергия от страна на ЕТС за променлив ток и повишаване на
енергетичните им параметри.
2. Аналитично определяне на енергетичните показатели на основни
типове тягови задвижвания на етс в жп транспорт у нас
2.1. Методика за определяне на енергетичните параметри
Основната задача, която трябва да бъде решена е определяне на
интегралните характеристики, получени за установени режими, които са найтипични в експлоатационни условия. Предварително съобразно изискванията
на създадения математически модел се приемат следните начални условия:
напрежение на празен ход на тяговата подстанция (ТП) – ЕТП; местоположение
на ЕТС във фидерната зона – влияние в/у параметрите на КМ; установен ток на
ТД – Id*; характер на изменение на скоростта на движение на ЕТС и режим на
работа на ТД (закон на изменение на Ed).
Напрежението на празен ход на ТП се задава по пътя на въвеждане на
зададена амплитудна стойност. Така при избрана U нТП ПХ = 27,5 kV , моделиращия
източник на ТП ще се описва от израза:
(1)
eТП = 2 ∗ 27500.Sin( 2π .50t )
Положението на ЕТС във фидерна зона в математически модел се определя
по пътя на задаване на конкретни параметри от заместващата схема – активно и
индуктивно съпротивления и капацитет. Тези параметри са зададени в
зависимост от характеристиките на участъка (еднопътен или двупътен), тип
контактна мрежа (контактен проводник, носещо въже), тип релси [1].
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Тока на ТД Id* се задава с цел да се симулира реалното натоварване на
тяговото електрообзавеждане и получи конкретна определеност при
изчисляване на характеристиките на ЕТС. Има възможност в математическия
модел да се моделира блока за автоматично регулиране, като тока се задава във
вид на стойности, отразяващи големината на тока на ПРУ.[2,3]
Характера на изменение на скоростта и режимите на работа на ТД се
определят от закона за изменение на напрежението на източника на е.д.н. на
ТД. Изменението на е.д.н. може да се реализира по няколко закони, например:
• линеен – Еd=к.t;
• хармоничен – E d = E dmax .Sinωt ;
• линеен с ограничения
(2)

 E d max
 T .t , при t < T0
 0
Ed = 
 E d max .t , при t ≥ T
0
 T0

При направеното изследване се изчисляват моментните стойности на
токовете и напреженията на определени места в силовата схема на ЕТС.
Едновременно с това се извършва изчисляване на интегралните показатели,
средна и ефективна стойност на представляващите интерес променливи,
активната и реактивната мощност, КМ и др. Тези резултати се натрупват в
масиви от данни и се използват за анализи. Графичното представяне на
интегралните характеристики се осъществява с използването на графична
програма MS Excel [4].
Предлаганата методика позволява да се определят аналитично
енергетичните показатели на изследваните ЕТС за променлив ток и сравнят с
тези получени от експериментални изследвания.
3. Оценка на енергетичните показатели на модернизиран локомотив
серия 46-200
За изследвания локомотив 46.200 номиналното вторично напрежение на
тяговите намотки U2н=967V, коефициентът на трансформация е
Kт=25000/967=25,853.
Енергетичните показатели на електрически локомотив 46-200 се определят в
съответствие с разработената методика, като се задават условията на работа на
ЕТС:
- напрежение на празен ход на ТП – EТП=27,5 kV;
- ЕТС се намира в средата на фидерната зона (lФЗ/2=25 km);
- зададена стойност на изправения ток Id*=1180 A и Id*=2000 A, те
съответстват на траен и максимален ток на ТД 1180 А и 2000А (два двигателя
са свързани последователно към два тиристорни изправителя);
В тягов режим се реализира двузоново регулиране на напрежението на ТД с
цел частично подобряване на енергетичните показатели на локомотива.
Изменението на е.д.н. на ТД е по закона:
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E d max
.t - за режим на тяга
T0

Линейното изменение на е.д.н. съответства на пропорционално изменение на
скоростта на движение на етс. Максималната стойност на е.д.н. - E d max = 770 V .
Първоначално се изчисляват моментните стойности на тока и напрежението
на елементите в силовата схема. На фиг. 1 са показани зависимостите на
напрежението на КМ (Uel) и тока на ЕТС (Iel) при работа в средата на
фидерната зона. Локомотива работи в режим на тяга. Тока на електрическия
локомотив в II зона достига приблизително 140 А, което съответства
приблизително на средната стойност на изправен ток приблизително 1180 А.
Виждат се силни изкривявания в кривата на напрежението, предизвикани от
комутацията и режима на работа на ПРУ(тиристорния изправител). След всяка
комутация се появяват високочестотни колебания с приблизителна честота
около 1000 Hz.
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Фиг. 1. Ток и напрежение на ЕТС при работа в средата на фидерната
зона
Освен това отдалечаването на електрическия локомотив от ТП предизвиква
пад на напрежение в КМ, а това налага да бъде компенсиран с промяна на ъгъла
на регулиране на изправителя. Формата на тока се запазва и се определя
основно от голямата индуктивност на изглаждащия реактор.
На базата на резултатите от определяне на моментните стойности са
определени енергетичните показатели на ЕТС.
Получените резултати за енергетичните характеристики на електрическия
локомотив са показани на фигури 2 и 3. На фиг. 2 са показани измененията на
фактора на мощност (PF) и коефициента на мощност от скоростта на състава.
На фиг. 3 са дадени във вид на зависимости на активната P1(Ud), реактивната
Q1(Ud), пълната S1(Ud) мощности от средната стойност на изправеното
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напрежение Ud, а също така PF(Ud) и КМ(Ud) при зададен работен ток на ЕТС
(1180 А).
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Фиг. 2. Изменение на енергетични параметри във функция от скоростта,
от техническата документация
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Фиг. 3. Изменение на мощности и енергетични параметри във функция
от средната стойност на изправеното напрежение
Направени са измервания в редица ТП (Волуяк, Илиянци и др.) на влакове
теглени от
модернизирани локомотиви серии 44-01 и 46-200, като
измерванията са правени когато в участъка се движи само изследвания влак.[1]
На фиг. 4 е показано изменението на активната, реактивната и пълна
мощност на състава. Очевидна е голямата консумация на реактивна (с
индуктивен характер) мощност, като тя е съизмерима с консумираната от
състава активна мощност. В рамките на изследвания интервал от време състава
е реализирал няколко пускови процеса, като е използван различен алгоритъм за
управление от страна на машиниста. Вижда се големината на консумираната
реактивната мощност се променя по-отношение на активната, като в средният
интервал от 12:13 до 12:33 ч. тя има по-високи стойности от активната. От
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графиките може да бъде направен извода, че енергийният разход зависи и от
алгоритъма на управление от страна на машиниста, момента на излизане и
времето за движение на естествена характеристика.
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Фиг.4. Изменение на мощностите
Характера на изменение и стойностите на фактора на мощност (PF) са
показани на фиг. 5. Вижда се, че в почти целия диапазон той има стойност под
0,8. В интервала на движение на състава от 12:13 до 12:33ч. приблизителната
средна стойност на PF е 0,67, която е незадоволителна и показва енергетичната
неефективност на тази серия локомотиви.
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Фиг. 5. Изменение на фактора на мощност
Анализа показва, че средна стойност на КМ в целият диапазон на регулиране
K M ≈ 0,8 . Даже при работа в II зона при ъгъл на регулиране α ≅ 0 , коефициента
на мощност не е по-висок от 0,85. Реактивната мощност нараства с
напрежението и достига най-голяма стойност в II зона около 1000 kVАr за едно
ПРУ. Характера на изменение на Q е степенен и на всяка следваща зона
нараства с ∆Q ≈ 500 kVAr . При линейно изменение на активната мощност P1(Ud),
степенното изменение на Q1(Ud) дава обяснение за пилообразния характер на
изменение на КМ.
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Този анализ показва, че ЕТС с подобен начин на регулиране на теглителната
и спирачна сила има много ниски енергетични показатели: КМ=0,7÷0,8 при тяга
и КМ=0,5÷0,6 при електрическо рекуперативно спиране.
Поради тази причина ЕТС с диодно и тиристорно амплитудно-фазово
регулиране трябва да се модернизират с цел повишаване на енергетичните им
параметри.
4. Оценка на енергетичните показатели на ЕТС за променлив ток с
компенсатор на реактивна мощност (КРМ)
Правени са редица изпитания на локомотиви с тиристорни изправители с
вграждане на АКРМ и получените резултати са публикувани в литературата.
Резултатите показват, че КМ в тяга нараства от 0,8 до 0,96, и потреблението на
Q намалява значително.
За да се изследва процеса е проведено изследване за КМ при включване на
нерегулируем КРМ с избрана реактивна мощност Q=650 kVAr, свързан към
една група вторични намотки на ТТ.
След включване на КРМ в кривите на напрежението се наблюдават
характерни комутационни изкривявания, предизвикани от високочестотни
колебания в КМ. Формата на тока се различава от тази без КРМ. Появява се
допълнителна деформация от появата на капацитивната съставяща, намаляваща
дефазирането между тока и напрежението.
На фиг. 6 са показани енергетичните показатели в режим тяга при ток на
двигателя 1180 А с КРМ. Вижда се, че при работа във втора зона и в част от
първа зона КМ е по-голям от 0,9.
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Фиг. 6. Изменение на мощности и енергетични параметри във функция
от средната стойност на изправеното напрежение
Следва да се отбележи, че при намаляване на тяговия ток на ЕТС, областта
на прекомпенсация се разширява и обхваща по-голяма зона. Както
недокомпенсацията, така и прекомпенсацията на реактивната мощност водят до
допълнително увеличаване на токови товари на ТЕС и в енергетичен план са
нежелателни. Освен това при прекомпенсацията нараства напрежението на
токоприемника, което може да предизвика аварийно изключване на
42

IV Научна конференция, ЕФ'2012, том 2

Созопол, 28 септември - 1 oктомври, 2012 г.

захранването. Поради този факт бордовите компенсатори трябва да бъдат
активни (регулируеми) и режима им на работа да се определя от конкретните
изисквания на ЕТС.
5. Заключение
Модернизацията на тиристорни локомотивите експлоатирани в жп транспорт
у нас е задължителна, от гледна точка на изпълнение на европейските норми и
изисквания, по-отношение на качеството на електрическа енергия, потребявана
от ЕТС. Вариантите в това отношение са два - премахване на тиристорните
изправители и вграждане на четириквадрантни преобразуватели, реализирани
на базата на IGBT. В този случай се постигат идеални енергетични
характеристики в целият регулируем диапазон и възможност за реализация на
рекуперация. Недостатък – икономически неизгоден.
Вторият вариант е свързан с възможността за проектиране и вграждане в
ЕТС на АКРМ, който изисква значително по-малко средства и е по-лесен за
изпълнение. Изследванията показват, че в енергетично отношение,
постигнатите показатели напълно ще покрият изискванията от въведените
евронорми.
На базата на създадения математичен модел и проведените експериментални
измервания на модернизирани състави се създава възможност за оптимизиране
на процеса на проектиране на активни устройства за компенсиране на
потребяваната от тях реактивната мощност.
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ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И
ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЛЕКТРОЛИЗНА КЛЕТКА
Георги Павлов, Любомир Секулов
Резюме: За да се оптимизира използването на оксиводродни смеси в
двигателите с вътрешно горене се изследват различните показатели на
електролизна клетка в зависимост от физичните параметри. Като основен
показател за ефективността и производителността се приема плътността
на тока през електролита. Експериментите са извършени при различни
физични условия, различно налягане, температура, разстояние между
електродите и площ, както и различна концентрация на електролитния
разтвор
Ключови думи: електролизна клетка, невъглеводородно гориво, енергийна
ефективност, енергопреобразуващ блок, съхранение на енергия.
ELECTROLYSIS CELL DESIGN. EFFECTIVENESS AND OUTPUT
TESTING
George Pavlov, Lubomir Sekulov
Abstract: To optimise the use of oxyhydrogen mixtures in internal combustion
engines, testing was conducted of the various indicators of the electrolysis cell with
regard to physical parameters. Current density through the electrolyte is perceived
as key indicator of effectiveness and output capacity. Experiments were staged in a
variety of physical settings: different pressure, temperature, distance between the
electrodes, varying electrode square area and concentration of the electrolyte
solution.
Key words: electrolysis cell, non-carbon fuel, energy efficiency, energy conversion
unit, energy conservation.
1. Въведение
Ускореното развитие на технологиите и промишлеността, както и
демографското развитие на планетата през изминалите десетилетия, са
неоспорван факт и обект на много анализи и доклади. Човешката дейност при
изразходването на природните ресурси като основен източник на енергия
поставя много въпроси и задачи, свързани с бъдещето на планетата и
човечеството. През 1997 г. България ратифицира Протокола от Киото и се
нарежда сред страните, които имат изявена позиция относно изменението на
климата и глобалното затопляне на Земята. Въглеродните емисии, обект на този
протокол, стават разменна монета за развиващите се страни, като с това
протоколът гарантира и ангажира всички страни да ограничават произведените
вредни емисии, и най-вече въглеродния диоксид [1, 2].
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През 2007 г. на остров Бали се проведе Световната конференция по
промените на климата, продължаваща насоките, зададени от Протокола на
Киото. На тази конференция Брюксел изразява позицията на всички държавичленки на ЕС, сред които е и България, а САЩ бойкотира конференцията.
Позицията на Брюксел съвпада със задълженията на България към ЕС, свързани
с еко-критериите за окончателно присъединяване на България.
На 28 март 2011 г. Европейската комисия представи своята нова Бяла книга
„Пътна карта за създаване на Единна Европейска транспортна зона – към
конкурентно и ефективно използване на ресурсите на транспортна система“
(COM2011/144), като целта е до 2050 г. въглеродните емисии в транспорта да
намалеят с 60%.
ЕС включи изискването ефективно да бъде организирано взаимодействието
на товарния транспорт за дълги и кратки разстояния. В „пътната карта“ се
посочва, че „това може да бъде изпълнено с ниски емисии на градските
автомобили. Използването на електрически, водородни и хибридни технологии
ще доведе до спад на емисиите във въздуха.
В последно време се дискутира темата относно използването на водата като
екологичен източник на енергия след преобразуването й в оксиводород
посредством електролиза. Познати са много методи за получаване на водород,
като два се използват основно за промишленото му получаване:
високотемпературна преработка на природни горива и електролиза на вода.
Въпреки че засега водородното производство се базира предимно на първия
метод, доколкото той е свързан с използването на постепенно намаляващите
природни ресурси, надеждите за в бъдеще са насочени към електролизния
метод. Водата може да се разглежда като практически неизчерпаем природен
източник, при чието разлагане под действие на електроенергия се получава
водород и кислород [3, 5].
Принципът на използване на електрическа енергия за разлагане на водата на
водород и кислород определя употребата на два вида клетки: горивни и
електролизни [4].
Горивните елементи са една от възможностите, които се разработват и
изследват, но все още не са добили достатъчна популярност и не могат да
намерят масово приложение. Основните причини за това са високата им
себестойност, по-кратък живот и температурна зависимост.
Електролизните клетки дават две възможности, съответно за производство
на чист водород и за производство на оксиводород. Производството на
оксиводород е много по-достъпно технологично от използването на чист
водород, както и много по-евтино. Електролизните клетки са понепретенциозни към температурните условия и животът им е значително подълъг от този на горивните клетки.
Както за горивните клетки, така и за електролизните, се търсят възможности
за приложение в автомобилостроеното, като засега серийно се произвеждат
само чисто водородни автомобили. Лидери са BMW, Lexus, Chrysler.
Основното предимство е екологичността, а недостатъкът е себестойността на
чистия водород като гориво. Освен че са твърде скъпи, поради високия
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непроизводителен разход на енергия за компресиране (до 35%) и втечняване
(до 60%), двата метода крият риск от аварии и изискват сериозни мерки за
безопасност [6, 7].
Тъй като водородът е газообразно вещество, при нормални условия измества
повече от течното гориво на горивната камера на ДВГ. Следователно по-малко
място от горивната камера може да бъде заето от въздуха. При използване само
на течен водород като гориво около 3,7 % от горивната камера се заема от него,
в сравнение с около 1% до 2% за конвенционалните горива, при еднакво
енергийно съдържание на работното вещество [10].
2. Теоретична обосновка
При използване на оксиводород в ДВГ техническите възможности са
съответно:
• като добавка към въздушната смес;
• като пълен заместител на конвенциалното гориво.
За момента разработките са по посока на първата възможност, поради
многото неизследвани технологични проблеми при заместването на петролните
продукти с оксиводород. Единият такъв проблем е свързан с експлозивноимплозивният характер на оксиводорода. Друг проблем е неговото обемно
енергийно отношение в горивната камера, около 45% от общия обем спрямо 1%
при петролните продукти. Това е сериозно препятствие при използването му
при коляно-мотовилковите ДВГ.
Цикълът на Ото, който е в основата на ДВГ, определя неговата
термодинамична ефективност, като тя зависи от степента на компресия на
двигателя и коефициента на Поасон за работното вещество (горивото) и се
определя по формулата:
, %,
(1)
η =1−
където:
e компресията;
γ=

е коефициент на Поасон, фактор на изотропното разширение, адиабатен

показател;
ηth = теоретична термодинамична ефективност, %.
Колкото по-висок(а) е коефициентът на Поасон и/или компресията, толкова
ДВГ е по-ефективен. Коефициентът на Поасон е свързан с молекулярната
структура на горивото. Колкото по-проста е тя, толкова по-висок е този
коефициент. За водорода и кислорода, като двуатомни газове, γ = 1.4, защото
сместа има много по-проста структура и определя по-високата термодинамична
ефективност на двигателя. Молекулната структура на петролните продукти е
по-сложна и затова техният коефициент на Поасон е по-нисък (γ = 1,1÷1,2) [8,
9].
Поради това се разглеждат обемните пропорции на кислород спрямо въздуха
и оксиводорода.
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Възниква въпросът какво количество енергия е необходимо, за да се получи
единица обем оксиводород?
В ДВГ въздухът от околната среда се използва като окислител на горивната
смес, докато при електролизните клетки стехиометричните отношения на
кислород към водород, са съответно:
При разлагане на 2 mol вода на оксиводород теоретичните и стехиометрични
части водород и кислород се изчисляват като:
(2)
2H2 + O2= 2H2O=36 g
Тегло
на
2
mol
на
H2
→
2
mol=4g
Тегло на 1mol на O2 → 1 мол=32 g
Оттук за обемите на газовете при налягане 1 bar и при 298K се получава:
(3)
2H2O=36 cm3
Обем на 2 mol газ H2 → 4* 11123,47= 44493,88 cm3
Обем на 1mol газ O2 → 22387,96 cm3
Съответно за обемното съотношение се получава: 66%H2 и 34%O2, т.е. от 1
обем вода при електролиза се получават 1857,829 обема оксиводород, при
налягане 1 bar и постоянна температура 298K.
Съгласно първия закон на термодинамиката, енергията, необходима за
електролиза на два mol вода, трябва да осигури енергия за дисоциация плюс
енергия за разширяване на произведените газове.
Изразходваната енергия за извършената работа на системата за електролиза
на два mol вода е:
.
, . , .
= 7430 J
(4)
W = PΔV =
Тъй като енталпията H = U + PV, то промяната на вътрешната енергия U е:
(5)
ΔU = ΔH - PΔV = 571.66 KJ - 7,430 kJ = 564.2 kJ
Изменението на вътрешната енергия трябва да бъде придружено от
разширяването на произведените газове, така че промяната в енталпията
представлява енергията, необходима, за да се извърши електролизата. Въпреки
това не е необходимо цялата енергия да се осигури само под формата на
електрическа енергия, тъй като ентропията се увеличава в процеса на
разпадане. Енергията TΔS може да бъде осигурена от околната среда при
температура T. Енергията, която трябва да бъде произведена от
електроизточника, всъщност е промяната в свободната енергия на Гибс:
(6)
ΔG = ΔH - TΔS = 564.2 KJ - 97,4 kJ = 474.2 kJ за два mol вода.
Увеличаването на ентропията на околната среда "помага" за процеса на
протичане на електролизата. Ползата от свободната енергия на Гибс е, че тя
показва какво количество енергия в други форми трябва да бъде предоставено,
за да се осъществи електролизен процес.
Изложението дотук налага да се отговори и на следните въпроси.
- При какви условия оксиводородът може да замести въздуха като окислител
и ефективно ли ще бъде това?
- Възможно ли е оксиводородът да замести петролните продукти в
качеството си на работно вещество и при какви условия?
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Тъй като въздухът се използва като окислител при ДВГ, азотът в него трябва
да бъде включен в анализа:
Обемно съотношение на моловете N2 във въздуха =
=молове O2 х (79% N2 във въздуха / 21% О2 във въздуха)=
= 1 мол O2 х (79% N2 във въздуха / 21% О2 във въздуха) =
=
3,762
mol
N2
Брой
на
mol
въздух:
=
молове
O2
+
mol
N2
=
1
+
3.762
=
4,762
mol
въздух
Тегло на O2= 1 mol O2 х 32 g / mol = 32 g
Тегло на N2= 3,762 mol N2 х 28 g / мол= 105,33 g
Тегло
на
въздуха=
Тегло
на
O2
+
тегло
на
N2
= 32 g + 105,33 g = 137,33 g
Обемното разпределение на азота и кислорода във въздуха съответно при 1
bar налягане е:
Обем на O2= 1 mol O2 х 32 g / mol = 22388 cm3
Обем на N2= 3,762 mol N2 х 28 g / mol = 83960, cm3
3. Експериментална работа
При построяване на опитната постановка и определяне на условията на
изпитване се използва Първия закон на Фарадей за електролизните процеси:
m = kIt

-

m – количество вещество

-

k=

1 A
F Z

коефициент , F=9,64867.104, C/mol число на Фарадей, A-атомно

число, Z валентност
- I – токът през електролита
- t – време
Обектът на изпитанията е предварително проектирана от нас и изработената
при заводски условия електролизна клетка (фиг.1).

Фиг. 1

С цел да се оптимизира процеса на изпитанията, е проектирано и
разработеното електронно микропроцесорно управление и контрол на
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физичните параметри и характеристики на електролизната
Измерванията са направени в следната последователност:

клетка.

3.1. Измерване на плътността на тока при растяща концентрация на
електролита, при постоянно налягане, постоянна температура, постоянно
напрежение между електродите и постоянна площ на електродите. Основана
цел е да се определи оптимална концентрация на електролита за постигане на
максимална плътност на тока (фиг. 2).

Фиг. 2 Концентрация на електролита и плътност на тока

3.2. Изследване на волт-амперна характеристика на електролизна клетка при
постоянни геометрични характеристики на електродите и междуелектродното
разстояние, постоянна температура, налягане, концентрация на електролита.
Основаната цел е да се изследва зависимостта между тока и напрежението (фиг.
3).

Фиг. 3 Волт-амперна характеристика на електролизна клетка
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3.3. Измерване на плътността на тока при различно междуелектродно
разстояние. Основаната цел е да се определи оптималното разстояние на
електродите за постигане на максимална плътност на тока (фиг. 4).

Фиг. 4 Разстояние между електродите и плътност на тока през електролита

3.4. Измерване на плътността на тока при растяща работна площ на
електродите. Основаната цел е да се определи оптимална работна площ на
електродите за постигане на максимална плътност на тока (фиг. 5).

Фиг. 5 Площ на електрода и плътност на тока

3.5. Измерване на плътността на тока при промяна на работното налягане в
обема на клетката. Основана цел да се определи влиянието на налягането върху
плътността на тока (фиг. 6).
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Фиг. 6 Плътност на тока и налягането

3.6. Определяне ефективността и производителността на конструираната
електролизна клетка при промяна на плътността на тока през електролита (фиг.
7).
За построяването на графиката енергийната плътност на водорода е 10 050
kJ/m3 при налягане 1 atm и температура 15 ºC .

Фиг. 7 Ефективност и производителност

4. Резултати и заключения
Въз основа на направените проучвания електролизата се очертава като
екологично чист и обещаващ начин за съхранение на енергия, без наличие на
отработени вредни газове, съдържащи въглероден диоксид.
Можем да намалим зависимостта от изкопаеми горива с помощта на
водородната енергетика. Регулирането на плътността на тока през електролита
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може да доведе съответно до по-висока производителност при по-голяма
плътност или до по-висока ефективност при малка плътност.
Основен параметър за производителността и ефективността на клетката е
плътността на тока през електролита, който зависи от геометричните размери
на електродите, разстоянието между тях, концентрацията на електролит,
температурата и налягането на клетката. За да има максимална ефективност,
клетката трябва да бъде с оптимални геометрични размери и с максимална
площ на електродите, разстоянието между тях да определя работното
напрежение 1,8-2,5V и да бъде 5-10 mm, концентрацията на електролит да е
оптимална (между 15-30%). Според направените изследвания за
горепосочените интервали максимална ефективност се постига при плътност на
тока 3,5 -7 А/m2.
От направения анализ и измервания се вижда, че обемното и енергийно
разпределение при употреба на водорода (течен водород) в горивната камера е
около 3,7% от общия й обем, спрямо 1% за петролните продукти и съответно
22,5 % при оксиводорода, като компресирането му е максимално близко до
критичните стойности. Това достатъчно красноречиво показва, че този
енергиен носител директно е неприложим като заместител на петролните
продукти, а е възможно използването му само като окислител при определени
условия в използваните в автомобилостроенето буталните двигатели с
вътрешно горено с коляно-мотовилков механизъм.
Тези резултати трябва да се вземат предвид при проектирането на
електролизни и горивни клетки, особено ако същите ще се използват в
превозни средства.
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ТОКОИЗПРАВИТЕЛ 13kA ЗА ЕЛЕКТРОЛИЗА С ДВА РЕАКТОРА
Любомир Гергов, Венцислав Иванов, Захаринка Гергова, Ивайло Ганев
Резюме: В работата са разгледани особеностите на силовата схема на
токоизправител 50V/13kA за електролиза. Схемата е реализирана с два
еднакви реактори включени към всяка една изправителна група. Това решение
опростява конструкцията и технологията на изработване на реакторите без
да влошава параметрите на токоизправителя. Разгледани са режимите на
работа на реакторите, както и техните конструктивни и технологични
особености.
Ключови думи: реактор, токоизправител
RECTIFIER 13kA FOR ELECTROLYSIS WITH TWO REACTORS
Lyubomir Gergov, Ventsislav Ivanov, Zaharinka Gergova, Ivailo Ganev
Abstract: The paper discussed the characteristics of power circuit of the
rectifier 50V/13kA for electrolysis. The circuit is realized with two identical reactors
connected to any of the rectifying groups. This solution simplifies the design and
manufacturing technology of the reactors without impairing the parameters of the
rectifier. The working modes of the reactors and their design and technological
features are considered.
Keywords: reactor, rectifier
1. Въведение
При мощните токоизправители за големи токове /електролиза,
галванични процеси и др. електрохимични технологии/ се използват два типа
реактори:
• Изглаждащи, които имат функцията да ограничават пулсациите на
изправения ток. Те работят в режим на смесено подмагнитване: постоянно и
променливо с богат хармоничен състав и основна честота кратна на мрежовата
според схемата на токоизправителя, най-често с кратност n=6/300Hz/.
Изпълняват се с немагнитна междина.
• Уравнителни, които имат функцията да осигуряват независима
работа на паралелните изправителни групи. Те работят в режим на
променливотоково подмагнитване с честота n/2. Изпълняват се без немагнитна
междина.
Когато в схемата на токоизправителя има уравнителен и изглаждащ
реактор възникват конструктивни и технологични проблеми свързани с
изработването на два различни мощни реактори за голям ток. В [1] е
предложена схема на токоизправител за голям ток, при която към всяка от
паралелно работещите изправителни групи е свързан по един реактор. Схемата
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по принцип е известна като схема „Кюблер“, или „двойна звезда“ – фиг. 1.
Новото тук е, че ролята на уравнителния реактор изпълняват двата реактора,
включени към всяка една от изправителните групи. При това свързване всеки
един от реакторите е за половината от номиналния ток и двата реактора работят
паралелно по отношение на постоянния ток. Еквивалентната им индуктивност
по отношение изглаждане на пулсациите на изправения ток е L/2. По
отношение на развързване работата на двете изправителни групи реакторите са
свързани последователно и еквивалентната им индуктивност е 2L.
Fu1
VT1
Fu3
TV

VT3
Fu5

L1
L1
Id=13000А

I1л=81А
L2

–

+

L2
I2f=3753А F
u2

Itav=2167А

L3
I1f=46,6А

I=6500А I=6500А

VT5

VT2
Fu4
VT4
Fu6
VT6

Фиг. 1. Силова схема на токоизправител 50V/13kA
Основното предимство на тази схема се заключава в това, че вместо два
различни конструктивно реактори за пълната мощност се използват два
еднакви за половината мощност, които съвместяват функциите на изглаждащ и
уравнителен реактор. По този начин се опростява конструкцията на реакторите,
както и на целия токоизправител и се улеснява технологията на изработването
им.
2. Особености при проектиране на токоизправителя
Ключов въпрос в тази схема е стойността на тока при който се променя
режимът на работа. До определена стойност на изправения ток Ido, реакторите
не осигуряват развързване на работата на двете изправителни групи, те се
комутират помежду си и схемата работи в шестфазен режим с влошени
енергийни характеристики. При него отношението на ефективната стойност на
вторичния ток I2 към средната стойност на изправения ток Id е [3]:
(1)

I2
1
=
Id
6
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Над тази стойност на тока реакторите осигуряват независима работа на
двете изправителни групи всяка в трифазен режим с по-добри енергийни
характеристики. При този режим на работа отношението между токовете е [3]:
I2
1
=
Id 2 3

(2)

Зависимост на I2eff от Id
0.5
0.4

I2eff

0.3

1-Трифазен режим

0.2

2-Шестфазен
режим
3-Реална крива

0.1
0
0

0.5

1

Id

Фиг. 2. Зависимост на ефективната стойност на вторичния ток от големината
на изправения ток
Както се вижда от горните изрази при един и същ изправен ток
ефективната стойност на тока във вторичната намотка на трансформатора е √2
пъти по-голяма при шестфазен режим с комутиране между изправителните
групи, което е от съществено значение при оразмеряване на трансформатора и
показва необходимостта от използване на уравнителен реактор. На фиг. 2 е
показана зависимостта на ефективната стойност на вторичния ток от
големината на изправения ток. При увеличаване на изправеният ток Id от 0 до
номинална стойност първоначално токоизправителят работи в шестфазен
режим с комутиране между изправителните групи – крива 2.
С увеличаване на тока периодът на комутация се удължава докато се
достигне до независима работа на двете изправителни групи – всяка
самостоятелно в трифазен режим – крива 1. Преходът между двата гранични
режима – крива 3 трябва да стане по такъв начин, че да не се надвишава
номиналният ток на вторичната намотка на трансформатора – крива 4.
За да работи токоизправителят с вторичен ток непревишаващ
номиналната стойност, той трябва да преминава в по-благоприятния режим на
две независимо и паралелно работещи изправителни групи при ток
(3)

Id0 ≤

I dn
2

,

където: Idn е номиналният ток на токоизправителя.
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Тук се разглежда по-неблагоприятното съотношение между вторичните
токове, т.к. е лимитиращо по отношение загряването на трансформатора.
Отношението между първичните токове при двата режима на работа е [3]:
√ ×√
= 1.155, което е значително по-малко от това на вторичните токове.
При паралелна работа на изправителните групи е важно те да делят
равномерно тока помежду си. При схема с уравнителен реактор
неравномерното делене води до насищане на уравнителния реактор и
нарушаване на функциите му. При разглежданата схема с два реактора е
избегнат този недостатък, но при всички случаи неравномерното делене е
нежелателно, защото води до подмагнитване на трансформатора и до
претоварване на едната изправителна група. Измерването на токовете на всяка
изправителна група с оглед контрол на равномерното делене е проблем, защото
при големи токове шунтовете са неприложими. Най-удобно в случая е
измерването да се извърши със сензор на Хол, чрез измерване магнитното поле
на тоководещата шина. За тази цел би бил необходим магнитопровод, който да
канализира магнитния поток през сензора на Хол. За да се избегне
проектирането и изработването на отделни магнитопроводи за измервателни
цели е прието техническо решение, при което сензорът на Хол се помества в
междината на магнитопровода на реактора. Сигналът от сензора се обработва
от промишлен контролер, който управлява токоизправителя. Това позволява
програмно да се тарира и линеаризира характеристиката му.
3.Резултати
За конкретния случай на токоизправителя 50V/13kA за електролиза е
определена индуктивност на реакторите 13 µH, като всеки един е за ток 6,5kA.
При такива параметри реакторите се изпълняват шинен тип. Намотката
представлява две паралелни масивни медни шини с размер 120х10mm,
обхваната от магнитопровод – фиг.3. Магнитопроводът е изпълнен с прави
ламели 180х60 mm, като са обособени 4 въздушни междини по 2,5mm.

Фиг. 3.Размери на реактор 13 μH/6,5kA
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Броят навивки е 1, защото конструктивно и технологично е сложно
изпълнение на повече от една навивка. Сечението на магнитопровода е
сравнително голямо тъй като проектирането се извършва при зададена 1
навивка без възможност за оптимизация на отношението електротехническа
стомана/мед.
Id
S= 2 ,
wB
L

(4)

където: w = 1 е броят навивки;
- В – магнитна индукция /предполага се равномерно магнитно поле/;
- S – сечение на магнитопровода.
Наличието на масивна медна шина в прозореца на магнитната система
изисква специален подход при проектиране на реактора спрямо реакторите
изпълнени от проводник с малки размери [2]. Това е така, защото радиалната
компонента на магнитното поле на разсейване пресича шината в найнеблагоприятно направление – широката й част. При това се получават условия
за индуктиране в шината на големи вихрови токове, неравномерно
разпределение на тока по височината й, което води до топлинни загуби и
намаляване еквивалентната индуктивност на реактора. Ето защо важна цел при
проектирането на шинен реактор /аналогичен е проблемът и при реактор с
фолиева намотка/ е ограничаването на радиалната компонента на магнитното
поле на разсейване.
В [2] е проведен числен експеримент за изследване на радиалната
компонента на магнитното поле на разсейване на реактора по метода с крайни
елементи. Получените стойности за магнитната индукция в шината са: 0,13Т
при две междини и съответно 0,067Т при четири междини, т.е. големината на
радиалната компонента е 2 пъти по-голяма спрямо тази при 4 междини.
Загубите от вихрови токове индуктирани в тоководещата шина зависят от втора
степен на магнитната индукция, поради което е съществена ролята на
конструктивните мерки за ограничаване на тези загуби. Установено е, че
конструкция с две асиметрично разположени въздушни междини е напълно
неприемлива. Приета е конструкция с 4 симетрично разположени въздушни
междини.
На фиг. 4 е показан външният вид на токоизправител 50V/13kA за
електролиза в процеса на монтаж: трансформатора с монтирани пред него два
бр. верткално разположени шинни реактори, преди монтажа на силовите
тиристори. Конструкцията е компактна по отношение на номиналния ток и
мощност.
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Фиг. 4. Трансформатор с монтирани пред него два бр. вертикални шинни
реактори
На фиг. 5 е показан начинът на събиране магнитопровода на реактора: от
отделни прави ламели с отвори по водещи вертикални шпилки.

Фиг. 5. Събиране магнитопровода на реактора
3. Заключение
Проектирани са шинни реактори за токоизправител за голям ток като
специално внимание е отделено на ограничаване загубите от вихрови токове в
тоководещите шини породени от радиалната компонента на магнитното поле на
разсейване. Анализът на полето е извършен по МКЕ. Реакторите са изработени
и монтирании в токоизправител 50V/13kA за електролиза, който е инсталиран в
меднодобивното предприятие „Бучим“, Република Македония.
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ФАКТОР НА МОЩНОСТТА И САНКЦИИ ЗА РЕАКТИВНА ЕНЕРГИЯ В
БДЖ
Илко Търпов
Резюме: В доклада са разгледани причините за консумиране и отдаване на
реактивна енергия в захранващата мрежа за железопътен транспорт,
влиянието на различните видове електрически транспортни средства върху
отчетената реактивна енергия. Посочени са конкретните стойности на
фактора на мощността за някой видове локомотиви и е предложен нов начин
за разпределение на санкциите за реактивна енергия между отделните
превозвачи и депа.
Ключови думи: реактивна енергия, фактор на мощността, електрически
транспорт, БДЖ, санкции.
POWER FACTOR AND PENALTIES FOR REACTIVE ENERGY
RAILWAYS
Ilko Tarpov
Abstract: In the report are commented the causes of consumption and produced
reactive power to the supplying electrical network for railways, the influence of the
different types of electrical vehicles on the reported reactive power. Some of the
specific values of the power factor for certain types of locomotives are shown and is
proposed a new way of division of pecuniary sanction of reactive power between the
individual
carriers
and
depots.
Key words: reactive power, power factor, electrical transport, Railways, penalties.
1. Въведение
Управлението на теглителната сила на тягов електрически подвижен
състав (ТЕПС), се дължи на получаването на активна мощност от контактната
мрежа (КМ). От своя страна активната мощност се дължи на синфазна с
напрежението токова съставка. Тази съставка се нарича активен ток. Всички
останали периодични съставки, наричани реактивни, водят само до колебания
на енергията в КМ, причиняват допълнителни загуби, намаляват енергийната
ефективност и поради това са нежелателни.
В парка на БДЖ преобладаващо се използват локомотиви със статични
преобразуватели с естествена комутация. Тази система на преобразуване има
сравнително висок коефициент на мощност (0,8÷0,85). По-перспективен
вариант за решаване на проблемите с реактивната енергия е търсенето на
начини за намаляване на потреблението й в самото транспортно средство,
например използване на изправители с изкуствена комутация на вентилите.
При обикновените тиристори изкуствената комутация става благодарение на
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допълнителни устройства (комутатори). Участието на комутатори в работата на
преобразувателя по принцип повишава комутационните загуби, но при
подходящо управление увеличава коефициента на мощност.
Изкуствената комутация в напълно или частично тиристоризираните
токоизправители обезпечава изискваното плавно регулиране на изправеното
напрежение, като при това поддържа сравнително високи енергетични
параметри на преобразувателя, по-високи от параметрите на неуправляемия
токоизправител и значително по-високи от параметрите на токоизправителя с
фазово регулиране. Това става възможно благодарение на управлението на
коефициента на импулсно модулиране в рамките на всеки полупериод и се
получава крива на входния ток практически свободна от висши хармонични
съставящи с малки поредни номера и практически без дефазиране на първата
хармонична, т.е cosϕ1≈1, ν≈1 и Kм≈1.
Импулсният токоизправител може да пренася енергия от контактната
мрежа към електрическия подвижен състав и обратно. Той е в състояние да
създава индуктивен или капацитивен реактивен ток. Затова токоизправителят
се означава и като четириквадрантен преобразувател.
2. Същинска част
Фактора на мощността се определя като косинус от ъгъла, на който вектора
на първия хармоник на тока изостава от напрежението.
(1)

cosφ= cos(Ū 1, Ī1)

Средствата, които БДЖ плаща за консумирана и отдадена ел. енергия за
период от дванадесет месеца са показани във фигура 1.[1]
Санкции за използвана и отдадена
реактивна енергия през 2011 г.
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Разпределението на санкциите за реактивна енергия става на база дяловото
участие в произведените брутотон километри на всички превозвачи. За
пътническите влакове този показател се умножава през летния период с
коефициент 1,15, а през зимния период с 1,3.
Необходимо е да се отбележи, че от 24.05.2012 г., локомотивните депа се
разделиха на пътнически и товарни. Поради тази причина от м. юни разхода за
реактивна енергия в пътнически превози намалява в сравнение с предходните
месеци.
- Значение на реактивната мощност за КМ
При локомотиви с импулсен токоизправител при упражняването на
теглителната сила, напрежението на токоизправителя се настройва така от
регулатора, че по възможност токът в контактния проводник да бъде
синусоидален и да бъде синфазен с напрежението на контактния проводник.
Ако при спиране трябва да се предаде енергия, токът се настройва с
противоположна фаза на напрежението. И в двата случая няма реактивна
мощност с основна честота. Тъй като амплитудите на обусловените от
системата високочестотни компоненти на тока са ограничени, коефициентът на
мощността за един локомотив с четириквадрантен преобразувател е близо до +1
или – 1.
Получените в контактния проводник загуби по правило съставляват само
няколко процента от получената от подвижния състав енергия. Само при
разстояния от няколко десетки километра между захранващия източник и
ТЕПС, и същевременно с това, лош коефициент на мощността, биха могли да
възникнат загуби по-големи от 20%. Затова и редуцирането на загубите рядко
може да доведе до съществено спестяване на енергия при работа. Причината за
голямото значение на реактивната мощност се търси на друго място: загубите
създават топлина. Във всяко електрическо съоръжение температурата трябва да
остане ограничена, за да не се повредят използваните материали. При
трансформаторите в локомотивите това на първо място се отнася за изолация.
Ако напротив, температурата в контактния проводник стане твърде голяма,
медта която е под механическо напрежение би могла да се деформира. В
екстремни случаи това би могло да доведе до скъсване на контактния
проводник.
Както вече бе споменато, загубите се увеличават в преносната мрежа
обратно пропорционално на квадрата на коефициента на мощност. Ако се
сравнят типичните средни фактори на мощността от около 0,8 при фазово
управляемите локомотиви и тези от около 1 при локомотивите с импулсен
преобразувател, се вижда, че при еднакви контактни инсталации, при фазово
управляемите превозни средства, има 2 пъти по-големи загуби или по друг
начин казано, при непроменено разпределение на енергията с импулсния
преобразувател би могло да се получи почти удвоена тягова мощност. [2] От
само себе си се разбира, че това важи само за пренасянето на енергията.
Произвеждането на енергия в хидравлични или термични електроцентрали, по
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същество е пропорционално само на необходимата активна мощност и от там
на получената тяга.
Фактора на мощността при серия 32-00 на база измерена активна и
реактивна енергия е cosφ= 0,675.
Фазовото регулиране е известно с ниския фактор на мощността, поради
изместването на първия хармоник на тока назад спрямо кривата на
напрежението. [3] Този метод е използван при тиристорните локомотиви серия
61-00 на “Шкода”.
Представители на електрически транспортни средства с напълно управляеми
вентили са ЕМВ 30-00 и 31-00 серия. Преобразувателната техника на тези
транспортни средства е изпълнена с IGBT (insulated gate bipolar transistor)
елементи.
На територията на България се експлоатират 50 понижаващи подстанции,
които захранват контактната мрежа с напрежение 27,5 kV, 50 Hz. За периода
01.01.2007 – 31.12.2007 година, електромерите монтирани в ТПС на ДП НК
„ЖИ” са отчели следните стойности:
Активна електроенергия – 361 720 373 kWh;
Реактивна електроенергия с капацитивен характер – 23 938 042 kVArh;
Реактивна електроенергия с индуктивен характер – 172 136 724 kVArh.
При това положение контактната мрежа и съоръжения към нея се явяват
сравнително голям кондензатор - източник на капацитивна енергия. Тази
енергия се заплаща по най–скъпата тарифа, тази за върховата активна
електроенергия. Пренасянето на значителни количества реактивна мощност
(енергия), през контактната мрежа е причина за увеличаване загубите на
активна мощност (енергия). Намаляването на тези загуби, може да се постигне
чрез компенсираща мощност. Известно е също така, че реактивната мощност
(енергия) би могла да бъде индуктивна или капацитивна.
Във връзка с преструктурирането на железопътния транспорт и въвеждането
на новия закон за енергетиката, енергийната ефективност на превозите с
електрическа тяга може значително да се понижи. В България начинът на
заплащане на реактивната енергия е определен с „Наредба за регулиране на
цените на електрическата енергия”, обнародвана в ДВ бр.17 от 2 март 2004
г. и изменена и допълнена в ДВ 62 от 31 юли 2007 г. Според чл.7 на
наредбата, ползвателите на електрическа мощност, по – голяма от 100 kW,
трябва да заплащат реактивната енергия, ако техния фактор на мощността е по
– лош от 0,9. Измерва се както активната, така и реактивната енергия. Заплаща
се не цялото потребено количество реактивна енергия, а само част от него. За
целта се използва израза:
(2)

E рпл. = Е ризп − 0,49 ⋅ Е аизп

В него Еризп и Еаизп са потребените реактивна и активна енергии, измерени
съответно в kVArh и kWh, а коефициентът 0,49 отговаря на фактор на
мощността 0,9 (тангенс от ъгъла φ, за който cosφ = 0.9). Цената на реактивната
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енергия е равна на 10% от средната цена на активната енергия за предходната
година. Капацитивната реактивна енергия се заплаща по цена, равна по цена на
активната енергия от предходната година.
Контактните мрежи имат разпределен капацитет, който генерира
капацитивна мощност. При наличие на тягов товар, капацитивният ток в
мрежата се наслагва с по-големия товарен ток, който има индуктивен характер.
При отсъствие на тягов товар, капацитивният ток обуславя пренасянето на
капацитивна мощност, съответно капацитивна енергия в мрежата.
Терминът „реактивна” има смисъл на „неактивна”, а понятието мощност е
въведено заради сходните математически изрази, дефиниращи активните и
реактивните мощност и енергия.
(3) Активна - P = U ⋅ I ⋅ cos ϕ , W
(4) Реактивна – Q = U ⋅ I ⋅ sin ϕ Q, VAr
(5) Пълна – S = P 2 + Q 2 , VA
- Режим на работа на електрифициран ж.п. участък на празен ход.
В този режим на работа, в захранвания от една тягова подстанция участък
няма консуматори на тягова електроенергия. Разходът на електроенергия в
такъв случай се определя само от загубите в тяговия трансформатор, загубите в
контактната
мрежа,
както
и
консумираната
електроенергия
от
трансформаторите, присъединени към контактната мрежа и захранващи
нетягови консуматори. При режим на работа на празен ход, електромерите
монтирани в ТПС отчитат реактивната енергия с капацитивен характер
получаваща се от капацитета на мрежата. Стойността на реактивната енергия с
капацитивен характер се определя от дължината на захранваните участъци,
както и от броя на изкуствените съоръжения разположени около контактната
мрежа.
Режим на работа на празен ход за електрифицираните ж.п. участъци в по–
голямата част от времето за едно денонощие е приблизително 60 % поради
намалените пътнически и товарни превози. Натрупаната реактивна енергия с
капацитивен характер е голяма и е необходимо да бъде компенсирана. Тази
реактивна енергия трябва да бъде разпределяна между превозвачите в
зависимост от дяловото им участие в транспортния процес, независимо дали
имат индивидуални средства за отчитане на реактивна енергия.
- Режим на работа при наличие на товар по мрежата.
В този режим на работа, в захранвания от една тягова подстанция участък
има консуматори на тягова електроенергия. Разхода на електроенергия в такъв
случай се определя от количеството електроенергия изразходвано от тяговите
консуматори плюс загубите в тяговия трансформатор, загубите в контактната
мрежа, както и консумираната електроенергия от трансформаторите
присъединени към контактната мрежа захранващи нетягови консуматори.
При такъв режим на работа, в повечето случаи, електромерите монтирани
в ТПС отчитат реактивна енергия с индуктивен характер. Средната стойност на
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реактивната мощност с индуктивен характер е около 0,7 МVAr, като
максимални стойности на такава мощност се наблюдават до 4 – 5,5 МVAr.
- Режим на работа при захранване на участък на съседна тягова
подстанция.
В този режим на работа една тягова подстанция захранва части от контактна
мрежа на съседна подстанция през секционен пост. Най-честите причини за
това са текуща профилактика на съоръженията в ТП или възникнала авария. В
тази ситуация се увеличава разгънатата дължина на контактна мрежа и в
следствие на разпределения капацитет се увеличава нейната капацитивна
мощност.
В съответствие с изложеното, за специфичния капацитет на верижни
контактни мрежи в еднопътни и двупътни участъци може да се приеме
стойност 11 nF/km. За капацитивната мощност на верижна контактна мрежа се
получава:
(6) QC = U 2 ⋅ ω ⋅ C = (25000V )2 ⋅ 314.16 ⋅ 11nF / km = 2.16kVAr / km
- Консуматори на реактивна електроенергия.
Консуматори на реактивна енергия се явяват, както отделни звена от
системата за електрозахранване на електрическите транспортни средства
(тягови трансформатори, КМ), така и електрическите локомотиви – това са
най–големите консуматори на реактивна (индуктивна) електроенергия в
тяговата мрежа.
Разгънатата дължина заедно с гаровите коловози на контактната мрежа на
ДП „НКЖИ” е приблизително 7000 km, като се приеме стойността от 11 nF/km
при празен ход на цялата КМ, то нейният капацитет ще бъде - 77 µF.

Фиг.2.
3. Заключение
От изложеното до тук и проведените изследвания могат да се направят
следните изводи и препоръки:
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- Всички ТЕПС-та трябва да бъдат оборудвани с електромери за отчитане,
както на активна, така и на реактивна енергия;
- Съществуващата методика за разпределение на санкциите за реактивна
енергия между отделните железопътни превозвачи не дава възможност за
отчитане влиянието на ТЕПС с добър фактор на мощност. Това изисква да се
направят допълнителни изследвания с цел въвеждането на нова методика;
- Този подход ще стимулира превозвачите да използват състави с висок
фактор на мощност.
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ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СТОЙНОСТТА НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ
ЗАГУБИ НА МОЩНОСТ И ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ПРИ ПРЕНАСЯНЕ НА
РЕАКТИВНИ ТОВАРИ В РЕЖИМ НА ПОНИЖЕНА КОНСУМАЦИЯ
Румен Киров
Резюме: В разработката е синтезиран подход и са представени
количествени резултати за оценка на стойността на загубите на мощност
от пренасяне на реактивен товар, отнесено за различни отрасли от
промишленоста.
Ключови думи: електроенергийна ефективност, компенсация на
реактивните товари
ABOUT DETERMINATION OF THE ADDITIONAL POWER LOSS
DURING TRANSMISSION OF REACTIVE POWER IN CONDITION OF
REDUCED CONSUMPTION
Rumen Kirov
Abstract: The paper present approach and quantitative results for power losses
evaluation, due transmission of reactive power. The results refers to different sectors
of the industry.
Keywords: energy efficiency, compensation of reactive loads
1. Въведение
При генерация и пренос на реактивни мощности в ЕEС в режим на понижено
натоварване, от голямо икономическо значение е да се даде точна оценка на
стойността на възникналите допълнителни загуби на активна мощност, като за
целта се разглеждат следните общи постановки.
Основна информационна основа в настоящото изследване са получени по
експериментален път различни енергетични характеристики за 9 отрасъла от
промишлеността, представени в табл. 1 [ 5 ], които са основание за следните
общи заключения:
1.1
Коефициента на формата на реактивния товар Кфр за
отраслите от леката индустрия (ХТШО, МДП, ХВП и КБС) имат по – големи
стойности от коефициентите на формата на активния товар, за разлика от
отраслите от тежката индустрия (М, ХДП, С, ЕТ). Това означава, че
неравномерността на ТГ на реактивния товар за по – маломощните предприятия
от леката индустрия е по – голяма в сравнение с неравномерността на ТГ на
активния товар за същите предприятия (фиг.2)
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1.2 Аналогична тенденция се забелязва и в поведението на средния
естествен cosφср за промишлените обекти от леката индустрия -най-ниска
стойност cosφср=0,749 е регистрирана за отрасъл ХТШО, а най-висока cosφср=0,854 и cosφср=0,843 – съответно за отрасли С и ХДП от тежката
индустрия. Следователно съществува релация между повишената
неравномерност на ТГ на реактивния товар и по-ниските стойности на
естествения cosφср за разглежданите отрасли.
1.3 Посочените в таблицата данни и други допълнителни изследвания
показват, че режимните параметри на активния и реактивния товар, формата на
ТГ за двата вида товари, а също и времената на проявление на максималното и
минималното натоварване за двата вида товари се различават по стойности и
време и следователно трябва да се разглеждат и анализират поотделно.
I
Машиностроене

II
Хим. и доб.
пром.

III
СМК, Строителни
материали, Пътно
строителство

IV
Електротехническа
промишленост

V
Хартиена, Текстилна,
Шивашка и Обувна
промишленост

Отрасъл

(М)

(ХДП)

(С)

(ЕП)

(ХТШО)

Мощност
S [MVA]

568

635

284

207

187

Коефициент на
натоварване
β = S/SН

0,27 ÷ 0,63

0,25 ÷ 0,78

0,32 ÷ 0,74

0,12 ÷ 0,52

0,26 ÷ 0,83

m = Q/QН

0,22 ÷ 0,59

0,23 ÷ 0,69

0,30 ÷ 0,72

0,11 ÷ 0,51

0,22 ÷ 0,87

cos φ

0,814

0,843

0,854

0,827

0,749

p

0,51 ÷ 0,55

1,48 ÷ 1,55

0,65 ÷ 0,88

0,81 ÷ 1,37

0,69 ÷ 1,42

q

1,7 ÷ 3,3

1,42 ÷ 3,4

1,52 ÷ 2,88

1,33 ÷ 2,78

1,64 ÷ 3,31

2,047 ÷ 1,843

0,976 ÷ 0,709

1,673 ÷ 1,188

1,446 ÷ 0,814

1,572 ÷ 0,766

Осреднени конвен.
загуби
ΔP [%]

9,27

9,41

9,68

9,62

10,12

КФА

1,22

1,19

1,21

1,24

1,2

КФР

1,25

1,06

1,09

1,15

1,22

Осреднени загуби от
влошени ПКЕЕ
ΔPК [%]

4,35

4,88

4,28

4,32

4,79

γСР [лв./kW]

630

740

520

425

370

τM [h]

4 200

6 250

5 640

3 500

4 650

Група

H =

p2 + q2
p.q
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Група

VI
Обработка на метал,
дърво и пластмаса

VII
Хранително-вкусова
промишленост

VIII
Електрически транспорт

IX
Комунално-битов
сектор

Отрасъл

(МДП)

(ХВП)

(ЕТ)

(КБС)

Мощност
S [MVA]

52

117

78

68

Коефициент на
натоварване
β = S/SН

0,28 ÷ 0,75

0,32 ÷ 0,79

0,09 ÷ 0,84

0,06 ÷ 0,38

m = Q/QН

0,26 ÷ 0,88

0,32 ÷ 0,85

0,1 ÷ 0,76

0,04 ÷ 0,39

cos φ

0,839

0,781

0,98

0,827

p

0,62 ÷ 0,75

0,5 ÷ 1,92

0,07 ÷ 1,12

0,79 ÷ 1,55

q

1,37 ÷ 2,68

1,8 ÷ 2,9

1,57 ÷ 2,86

1,43 ÷ 3,07

1,77 ÷ 1,385

2,076 ÷ 0,625

1,43 ÷ 0,959

1,446 ÷ 0,723

Осреднени конвен.
загуби
ΔP [%]

9,58

8,75

10,15

9,11

КФА

1,18

1,18

1,26

1,22

КФР

1,21

1,19

1,22

1,24

Осреднени загуби от
влошени ПКЕЕ
ΔPК [%]

3,89

4,52

4,45

4,83

γСР [лв./kW]

440

235

280

180

τM [h]

3 800

5 850

3 950

5 230

H =

p2 + q2
p.q

2. Оценка на стойността на допълнителните загуби на мощност при
пренасяне на реактивен товар
За компенсиране на активните загуби на мощност в ЕСС при пренасяне
на реактивен товар е необходимо да се изградят допълнителни генериращи
мощности или разширят съществуващите, като относителните разходи за тях се
характеризират с коефициента γ [лв/kW]. Стойността на тези разходи СΔP се
определя от израза [1,2,3]:
C ΔP = γΔPM [лв.]
(1)
където: ΔPм – максимални загуби на мощност от реактивен товар в
разглеждания обект на ЕСС, [kW].
Коефициента γ е основен фактор, т.к. разширяването на съществуващите и
създаване на нови генериращи мощности, необходими за покриване на
активните загуби при пренасяне на реактивен товар, изисква сериозни
капиталовложения. По същество изграждането на мощни енергетични
съоръжения като ТЕЦ, ВЕЦ, подстанции и др, представлява най – значим за
икономиката на страната инвестиционен процес. Всеки отрасъл от
промишлеността и всеки промишлен обект има различен дял и теглово влияние
върху загубите на активна мощност от реактивен товар и следователно
стойностите на γ ще бъдат различни за различните обекти и отрасли. Той може
да се оцени за всяко едно промишлено предприятие, като се определи
средногодишния реактивен товар за предприятието Qср.г, неговата отдалеченост
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от генериращия източник и оттам икономическият еквивалент на реактивна
мощност Ке [kVAr/kW]. На базата на Qср.г и Ке се определят загубите на активна
мощност от пренасяне на реактивен товар ΔPp, динамично изменящи се в
зависимост от коефициента на реактивно натоварване m и коефициента на
формата на реактивния товар Кфр на обекта. Тези загуби се остойностяват в
зависимост от средната стойност на най – близко базираните генериращи
източници, като се приложи икономическата методика „полза – разходи”, или
се използва класическия критерий минимум на приведените годишни разходи.
Факторите които оказват влияние върху γ са следните [1,2,3,8]:
2. коефициент на формата на товаровия график (ТГ) на реактивния
товар кфр;
3. нивото на компенсация на реактивните товари (КРТ) или
наситеността с компенсиращи устройства H=Qk/P;
4. коефициент на използване на реактивна мощност Кир;
Коефициент на формата (Кфр) на ТГ на реактивния товар се определя с
помощта на израза [3,4]:
К фр =

Qср.кв.
Qср.

= 1+

σ Q2
Qср2 .

= 1+ К Q2

(2)

където: Qср.кв и Qср – средноквадратичен и среден реактивен товар;
КQ=σQ/Qср – коефициент на вариация на реактивния товар;
σQ – средноквадратично отклонение на реактивния товар.

фиг.1 Експериментални зависимости и ММ на функцията КQ=f(Kир)
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Експерименталните изследвания показват, че коефициента на вариация е
обратно пропорционален на коефициента на използване по реактивна мощност
Кир=Qср/Qн. На фиг.1 са показани експериментално установените криви за
различни отрасли на зависимостите КQ=f(Kир).
Апроксимиращата функция на тези зависимости се представя с помощта на
аналитичния израз:
К Q = a0 .e

.Кир

− a1

(3)

където: а0 и а1 са коефициенти, определени по метода на най-малките
квадрати с помоща на модула lmfit към интерпретаторния език за програмиране
Python и представени в ММ на същата фигура.
Познавайки стойността на Кир за съответния промишлен обект или отрасъл,
от съответната крива на фиг. 1 се определя КQ и с помощта на израза (2) се
определя стойността на Кфр.
От фиг.1 става ясно, че по полегатите криви съответствуват на отраслите от
тежката индустрия (ДП, М, С, ЕП, ХТШО), а отраслите от леката индустрия и
КБС се характеризират с по-стръмни криви (МДП, ХВП, ЕТ, КБС).
Израза (2) с отчитане на (3) се преобразува във вида:
− a .К


К фр = 1 +  a 0 .e 1 ир 



2

(4)

Производните зависимости Кфр=f(Кир) са представени на фиг.2 и чрез тях
може да се определи стойността ма Кфр в зависимост от Кир. Изследванията за
периода 1994-2010г. в над 900 обекта от промишлеността и КБС в страната са
дали възможност да се установи, че средногодишния cosφср.г.=0,87÷0,91 и може
да се приеме tgφср=0,51.

фиг.2 Експериментално получени зависимости КФР = f(КИР)
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Загубите на активна мощност в ЕЕС се определят от изразите [6,9]:
P2 +Q2
P 2 (1 + tg 2ϕ )
ΔPa =
.R =
.R
U2
U2

P2
ΔP a =
.R
U2

където: ΔРа – загуби на активна мощност само от активния товар Р [MW];
ΔРр – загуби на активна мощност, предизвикани от Р и от реактивния товар Q,
[MW].
Пренасянето на реактивен товар в ЕЕС води до допълнителни загуби,
определяни чрез коефициента на допълнителни загуби КД [6]:
КД =

ΔPp − ΔPа
ΔPа

.100 = tg 2 .100

[%]

При tgφср=0,51, пренасяната на реактивна мощност увеличава с
КД=0,512.100=26% загубите на активна мощност общо за ЕЕС.
Табл. 2
В съответствие със структурата на
Структура на товара в РБ
разпределение на товара (табл.2), за
Промишленост
49.2 промишлеността, битовия сектор и уличното
(лека
и
тежка
0%
осветление, които имат основен дял в
индустрия)
36.1 трансфера на реактивна мощност, общият
процент на товара в страната е около 86,3 %.
Бит
0%
Отнесено към средния годишен товар за
Обществени,
10.7 2011г., който се получава като средна
държавни и публични
0%
стойност на месечните товари за страната [7] и
предприятия
възлиза на 4440 MW, това прави 86,3
3%
Селско стопанство
%.4440=3832,4 MW.
Улично
Общите загуби на мощност при
1%
пренасяне на активен и реактивен товар в страната възлизат на около 11% (без
отчитане на допълнителните загуби от влошени ПКЕЕ). Следователно
необходимата генерираща мощност, която трябва допълнително да се
инсталира за да се покрият общите загуби на активна мощност ще бъдат
0,11.3832,4=421,6 MW. При относителен дял на реактивния товар в тези загуби
26%, в абсолютни единици това прави 0,26.421,6=109,6 MW. Следователно
само за покриване на активните загуби на мощност в ЕЕС на страната,
предизвикани от пренасяне на реактивен товар, ще бъде необходимо да се
изградят допълнително генериращи мощности 109,6 MW.
Стойността на инвестицията за изграждане на 1 MW генерираща мощност
от ТЕЦ или КЕЦ може да се определи, като се вземе предвид стойността на
котела, турбината (парна или газова), генераторите, помпената система,
деаератора, електрофилтри, отоплителни и вентилационни системи и др, а също
цялостната инфраструктура, състояща се от подстанции, разпределителни
уредби, ел. мрежи, собствени нужди и др [10,11,12,13].
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Табл.3 Относителни инвестиции
(1500÷3000) за генериращи мощности
АЕЦ
є/kW
средно
Ориентировъчните стойности
2200 є/kW
за подобни инвестиции зависи от
различни фактори и е в граници
въглища
1000 є/kW
Иг=(1,2÷2)млн.лв/MW (табл.3). Ако
ТЕ
газовосе приеме че Иг=1.5 млн.лв/MW се
Ц
турбинни
с
600
є/kW
получава, че за покриване на
КЕЦ когенерация на
загубите на активна мощност ще са
пара
необходими около 1,5.109,6≈160
Фотоволтаични
млн.лв. Тъй като в покриването на
централи
1200÷1400
тези загуби участвуват и по скъпите
є/kW
като инвестиция АЕЦ, ВЕИ и ВЕЦ
Вятърни
800÷1200
може да се регламентира и утвърди
електроцентрали
є/kW
(3000÷4500) за най - приемлива и достоверна
инвестиция за покриване на
ВЕЦ
є/kW
загубите на активна мощност в
страната стойността Иг=200млн.лв.
Делът на различните предприятия и отрасли в общата стойност на тези
загуби е различен. Ясно е, че по – мощните предприятия от тежката индустрия
предизвикват по – големи загуби на мощност от реактивни товари и изискват
изграждане на по – големи генериращи съоръжения с по – големи относителни
инвестиции за покриване на тези загуби. От друга страна, маломощните
промишлени обекти и КБС обуславят загуби на мощност от реактивен товар,
регистрирани на най – ниско ниво и нагоре по цялата верига от звена на ЕЕС.
Освен това в болшинството от случаите изграждането на компенсиращи
мощности може да се осъществи чрез разширение и реконструкция на
съществуващите захранващи източници. Това е напълно обосновано и
препоръчително особено в случаите на непълно натоварване на енергийните
съоръжения, което се наблюдава в ЕЕС на страната през последните двадесет
години, характеризиращи се с режим на понижена комутация.
На фиг.3 са показани експериментално получени зависимости γ=f(H) за
изследваните отрасли при параметър Кфр. От кривите се вижда че диапазона на
изменение на γ е в граници γ=(100÷800) лв/kW.
Забелязва се обща тенденция, характерна за болшинството от кривите, за
снижение на γ с увеличаване на H, като това снижение не е характерно за целия
диапазон на изменение на H.
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фиг.3
3. Оценка на стойността на допълнителните загуби на ел. енергия
(ЕЕ) при пренасяне на реактивен товар
По аналогия с горните разсъждения се въвежда параметъра δ [лв/kWh],
отчитащ повишените разходи за горивни субстанции, вода и др. консумативи,
свързани с производството на 1 kWh ЕЕ при пренасяне на реактивна мощност в
ЕСС. Тези разходи покриват допълнителните загуби на ЕЕ ΔW, стойността на
които се означава с CΔW и се определя от израза:
C ΔW = δηΔW = δτ M ΔPM
(5)
където: τM - време на максималните загуби на мощност [h], за което, ако в
ЕСС на обекта е регистриран максимално продължителния товар РМ, ще се
получат същите загуби на ЕЕ, както и при реалния динамичен товар,
разглеждан в годишен разрез.
Изчисляването на τм при наличие или липса на товаров график за Р се
извършва от изразите [3,8]
n

τM =

∑

Pi Δt i

i= 1

PM T j

(6)

τM =

К ЗГ + 2К 2ЗГ
3

(7)

където: Рм – максимално продължителен товар за интервал с
продължителност Tj; Кзг – коефициент на запълване на т.г., определен от израза
Кзг=Рср/Рм.
С помощта на (6) и (7) за всеки промишлен обект от съответния отрасъл
се определя τм в годишен разрез, като получените резултати се обработват
статистически и в табл.1 са получени средните стойности . От данните става
ясно ,че приноса на различните отрасли към максималните загуби на ЕЕС е
различен.
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Освен това отрасловите товарови графици показват, че тези загуби не
съвпадат по време както в денонощен, така и в месечен, сезонен и годишен
разрез.
Получените стойности за τм, макар и да не дават пълна и изчерпателна
характеристика на този показател, предоставят добри възможности за оценка на
електропотреблението по отрасли при съвременните условия.
Коефициента δ е пряко свързан с цената на ЕЕ и стойността му е в
границите δ=0,12÷0,15 лв/kW. Определя се чрез методиката полза – разходи
прилагана при изчисляване цената на ЕЕ.
4. Оценка на стойността на разходите за усилване и разширение на
електрическата мрежа
Сечението S на електрическата мрежа при пренасяне на допълнителните
загуби на ЕЕ ΔW може да се окаже недостатъчно и да възникне необходимост
от неговото увеличаване с ΔS. Същото може да се каже и за трансфериращите
елементи, като силови трансформатори, комутационно-защитни елементи,
измервателна и управляваща апаратура. Това намаляване на преносната
възможност на мрежите и необходимостта от реконструкция, обуславя
допълнителни разходи CΔS, определени от израза:
C ΔS = ξΔW = ξτ M ΔPM

[лв.]

(8)

където: ξ – корекционен коефициент, изменящ се в границите ξ=(1,25÷3,54)
[лв/kWh].
5. Оценка на общата стойност на загубите от пренасяне на реактивна
мощност в ЕСС
Общите допълнителни разходи СQ за покриване на загубите от пренасяне
на реактивен товар Q са:
C Q = C ΔP + C ΔW + C ΔS = [γ + τ M (δ + ξ )]ΔPM

(9)

Двата показателя δ и ξ, които участват в (9), могат да се обединят в един
показател η= δ+ξ, т.к. имат една и съща енергетична природа. Следователно (9)
се преобразува във вида:
CQ = [γ + τ M (δ + ξ )]ΔPM = CQ* ΔPM = f (H, К фр )

(10)
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където: C * Q = γ + τ M η - относителна стойност на загубите на мощност при
пренасяне на реактивен товар [лв/kW].

фиг.4
На фиг.4 са представени експериментално установени криви по израза
(10), като стойностите за C*Q са дисконтирани.
6. Изводи
• Експериментално е установено, че относителната стойност на
загубите на мощност при пренасяне на реактивен товар, е в
границите 100÷1000[лв./kW]. Това прави нецелесъобразно
изграждането на генериращи мощности за покриване на тези
загуби. Необходимо е да прилагат мероприятия за компенсацията
на реактивните товари и подобряване на електроенергийната
ефективност, вместо изграждане на нови генериращи мощности за
покриване на тези загуби.
• Анализа на кривите от фиг.4 показва, че съществува тенденция за
намаляване на стойностите на
C*Q с подобряване на
неравномерността на т.г. на реактивния товар (снижение на Кфр).
• Резултатите дават възможност да се дефинират оптимални
стойности за C*Q , като минимума на кривите от фиг.4 е в зоната на
повишените стойности на наситеността с компенсиращи
устройства Н.
77

IV Научна конференция, ЕФ'2012, том 2

Созопол, 28 септември - 1 oктомври, 2012 г.

• Отраслите от тежката индустрия (ХДП, М) регистрират минимална
стойност за C*Q при повишени стойности на Н в диапазона Н = 0,9
÷ 1,1 т.е. КРТ при по-мощните промишлени обекти оказва по-силно
влияние върху възможностите за минимизиране на относителните
загуби на мощност при пренасяне на реактивен товар в сравнение с
промишлени обекти от леката индустрия.
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА НАТОВАРВАНЕТО НА МОЩНИ
ПОТРЕБИТЕЛИ ВЪРХУ ЕМС НА ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО
Румен Киров
Резюме: В публикацията са представени резултати от изследвания в два
мощни промишлени обекта (Солвей-Соди и Полимери – гр. Девня) с цел
установяване влиянието на степента на натоварване на цеховите подстанции
върху електромагнитната съвместимост на захранващите източници и
електрообзавеждането.
Ключови думи: електроенергийна ефективност, електромагнитна
съвместимост
STUDY THE IMPACT OF LOADING POWERFUL CONSUMERS ON
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY OF ELECTRICAL EQUIPMENT
Rumen Kirov
Abstract: The publication presents the results of research in two powerful
industrial objects (Solvay-Sodi and Polymers – Devnia). The objective is to establish
the influence of the load in the factory substations on electromagnetic compatibility
of power sources and electrical equipment.
Keywords: energy efficiency, electromagnetic compatibility
1. Промишлен обект „Солвей – Соди“ АД
Предприятието произвежда сода бикарбонат, тежка и лека калцинирана сода
и вторични продукти. ЕСС е изградена от две ГПП №2 и №3 и една ГРП №1,
двадесет и пет ЦП 6/0.4 kV, като двадесет и три са двутрансформаторни.
Изследвани са 5 ЦП (табл.1) с помощта на измервателните системи SCADA и
KEW 6310, монтирани съответно на СН 6,3 kV и НН 0,4 kV. Архитектурата на
SCADA POWER CC на ф. SIEMENS се базира на два огледални сървъра „А“ и
„В“, които могат да работят самостоятелно. Всеки от тях съдържа „REAL
TIME“ и „DATA BASE“ сървъри. „REAL TIME“ сървъра осъществява връзката
със защити, измервателни устройства и контролери в мрежата. „DATA BASE“
сървъра натрупва и съхранява информацията в рамките на една година. Сървър
„А“ е „master“ (работен), а „B“ - „standby“ (резервен).
Контрола и управлението на системата се осъществява от две контролни
зали разположени в ТЕЦ – Девен и една резервна зала разположена в
техническа дирекция на територията на „Солвей – Соди“. Сървърите имат
изградена интернет връзка за намеса на оператор извън територията на
промишленото предприятие, а за подръжката от страна на SIEMENS връзката
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се осъществява през два „ISDN“ модема. Синхронизацията на сървърите по
време се извършва с помощта на „GPS“. Комуникацията на сървърите с
периферните устройства на системата е изградена в оптичен ринг, т.е. при
възникване на проблем в коя да е връзка, работоспособността на системата като
цяло се запазва. От ТЕЦ – Девен до „Солвей – Соди“, комуникацията се
осъществява също с оптична връзка през две двойки етернет суича RSG2100 на
канадската фирма RUGGETCOM.
Връзката на ГПП №2, №3 и ГРП №1 със системата „SCADA POWER CC“ е
осъществена с оптична линия с „TCP/IP“ протокол. Линията обхожда
монтираните във всяка подстанция входно-изходни модули тип 6MD6130,
многофункционалните защити тип „SIPROTEC“ 7SJ64 на фирмата
RUGGETCOM. Многофункционалните защити тип 7SJ643 се използват за
управление и контрол на въводните и секционните килии.
Входноизходните модули тип 6MD6130 следят работата и осъществяват включването и
изключването на всички трансформаторни изводи.
За измерване на енергетичните показатели се използват пауърметри
„SIMEAS P“ на SIEMENS с комуникационен протокол Modbus/RS485, като
връзката им със SCADA е осъществена през серийни сървъри RS400 монтирани
на всяка секция в подстанциите.
KEW 6310 на фирма KYORITSU (Япония) е анализатор на качеството на
елекрическата енергия с токоизмервателни клещи, който може да се използва
при различни схеми на свързване. Напреженовите обхвати на анализатора са
1500/300/600/1000 V. Токовите обхвати през четирите входа за клещи са
0,1/0,5/1/5/10/20/50/100/200/300/500/1000/3000 A. Хармоничния анализ може да
се извърши до 63-тия хармоник. При режим на графика показва векторната или
синусоидалната форма на тока и напрежението за всяка фаза. Всички данни
получени от измерванията могат да се съхраняват във вътрешната памет на
прибора или на флаш карта до 1 гигабайт. Записаните данни се прехвърлят на
компютър чрез USB кабел или четец на карти. KEW 6310 разполага с цветен 3,5
инчов LCD дисплей и има възможност за присъединяване по четири схеми: 1 –
фазна 2 – проводна, 1 – фазна 3 – проводна, 3 – фазна 3 – проводна и 3 – фазна 4
– проводна. Захранва се от два източника – мрежово захранване AC 100÷220 V
и 6 броя батерии.
С помощта на описаните по-горе измервателни системи в продължение на
два зимни месеца са заснети токове, напрежения, всички видове мощности,
хармониците на тока и напрежението и др. величини и с тяхна помощ са
определени параметрите на изследваните 5 ЦП - активни и индуктивни
съпротивления на линиите на СТ, активни и реактивни съпротивления на
нелинейния товар и на останалия товар, еквивалентните съпротивления на
заместващите схеми, резонансните честоти и резонансните токове и
напрежения при работен и пусков режим.
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На фиг.1 е показан
фрагмент от ЕСС на фирмата с
посочени точките на измерване
за ЦП SS 7-1, а в табл.1 са
представени
данните
за
различни измерени и изчислени
величини.

Таблица 1

показатели

06-1
SнСТ [kVA] 1000 1000
β
0,26 0,48
cosφ
0,87 0,89
Qk [kVAr]
210
fp [Hz]
567,5 458
ν
11
9
IHPν [A]
26,4 73,6
IHПν [A]
35,4 83,4
UHPν [V]
81,8 108
UHПν [V] 106,8 190

ЦЕХОВА ПОДСТАНЦИЯ
07-1
07-2
14-2
31-1
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1600 1600
0,23 0,49 0,27 0,61 0,19 0,57 0,21 0,58
0,74 0,91 0,68 0,9 0,81 0,92 0,73 0,91
400
530
600
650
738,4 460 667,7 349 869
454 544,6 361
15
9
13
7
17
9
11
7
29,4 39,4 31,5 106 42,6 83,56 46,8 104
39,8 44,2 42,8 162 76,3 143,9 63,1 126,2
57,2 62,4 63,1 230 135,6 144 118,7 120,4
77,4 83,4 85,7 276 242,8 268
160
207

От данните се вижда, че коеф. на натоварване при понижен товар се изменя в
границите β = 0,19÷0,26 , а при повишено натоварване той е в границите β =
0,48÷0,61. За различните ЦП условно наречения „нелинеен товар“ варира в
границите (65÷87)% от общия товар и се определя от наличието на АД с
честотно управление, токоизправители, електронни ПРА, импулсни
захранвания, компютърни системи, заваръчни агрегати, индукционни пещи и
др.
Резултатите представени в табл.1 дават възможност да се направят следните
изводи :
5. Вероятността за възникване на такъв резонанс при понижено натоварване
от β = 0,19 до β = 0,27 се измества в диапазона на по-високите честоти –
от 11 до 17 хармоник. Нивата на хармониците на тока за ЦП 06-1, 07-1 и
07-2 са сравнително високи, както на страна 0,4 kV, така и на страна 6,3
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kV, поради големия брой токоизправители и честотни регулирания на
АД. За ЦП 14-2 е възможно да възникне пренапрежение при пусков
режим при β = 0,19 от порядъка на 242 V, което се дължи на динамичната
смяна на характера на двата вида товари от индуктивен в капацитивен.
6. При по-високи натоварвания, в диапазона β = 0,48÷0,61 резонансните
честоти са разположени в диапазона между 7 и 9 хармоник (ν = 350 ÷ 450
Hz). Поради високите нива на токовите хармоници на ЦП 07-2 при
натоварване β = 0,61 , пусковото резонансно пренапрежение може да
достигне до 276 V.
7. Анализа на резултатите показва, че при изменение на β от 1,5 до 2 пъти,
резонансното пусково напрежение се увеличава в границите от 77,4 до
276 V т.е. около 4 пъти. При същото изменение на β , резонансния пусков
ток нараства от най-малката стойност 35,4 А до 162 А (ЦП 07-2), т.е.
увеличение около 5 пъти. Следователно при по-високи натоварвания на
ЦП, вероятността за възникване на резонансни явления от по-тежък
характер е по-голяма.
2. Промишлен обект „Полимери“ - АД
ЕСС на „Полимери“-АД има четири тринамотъчни СТ с мощност 75 и 85
[MVA] на напрежение 110/10,5/10,5 [kV] и пет СТ с мощност 17,5 [MVA] на
напрежение 10,5/0,6 [kV], захранващи изправителите на електролизните
уредби. На фиг.2 е представена част от схемата на ЕСС на фирмата.

Фиг.2
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Съотношението на мощностите на захранващия СТ ST към мощността на
СТ SПР, захранващ изправителите е ST/SПР = 85/17,5 = 4,86.

Фиг.3

Изследването се извършва с помощта на измервателна система,
представена на фиг. 3 и съдържаща следните компоненти :
• ABB Power Plus тип A1RL+ с клас на точност 0,2 с допълнително
обезопасени (чрез изолиран сноп) токови и напреженови вериги.
• IRDA към RS232 преобразувател.
• Преносим персонален компютър (PC) – мин. конфигурация Pentium II.
• Power Plus Diagnostic Software (PPDS) v.1.08 разработен от ABB.
Целта на изследването е следната : за различни стойности на THDI = 3%;
4%; 5% и 7% да се определи в каква степен мощността на захранващия СТ
трябва да надвишава товара на съответния изправител, така че да се осигури
ЕМС при съвместната работа на изправителите и ЕСС на фирмата. THD на
всеки изправител зависи от коефициента на натоварване β на изправителя,
мощността на късо съединение в точката на включване на токоизправителя SK =
ST/UKT [MVA]; коефициент γ, отчитащ несиметрията и степента на
изкривяването на тока на изправителя; коефициента на трансформация на СТ
KT; напрежение на к.с. на СТ, захранващ токоизправителя Uk [%]. При γ = 0,85 е
определено отношението на мощността на захранващия СТ към мощността на
СТ на токоизправителя по изразите [1]:
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1
 (1 − 0,85)  2
μ=

U k (1 + K T ) 

S T / S П =  β μ  / THD



2

На фиг.4 са показани зависимостите ST/SП = f(β), при параметър THDI =
КНС. От фигурата може да се установи, че при ниските натоварвания (β ≤ 0,2) и
фиксирано ST = 85 [MVA] за да се подобри стойността на THDI, е необходимо

Фиг.4

стойността на SП да се намали.
Така например при β = 0,1 , изменението на THDI от THDI = 7% до THDI =
3% може да се получи, ако съотношението ST/SП се увеличи от ST/SП ≈ 4 до
ST/SП ≈ 10 , т.е. мощността на СТ, захранващ изправителите SП се намали около
2,5 пъти при постоянна стойност на ST = 85 MVA. ST/SП e фиксирано (ST/SП =
4,86), от фиг.4 може да се установи, че при тази стойност на ST/SП
натоварването на изправителите може да достигне стойност β ≈ 0,2 при
изкривяване на формата на кривата на тока не по-малко от THDI = 7%. За да се
достигне THDI ≤ 3% натоварването на изправителите трябва да бъде по-малко
от β = 0,05.
3. Заключение
При мощните потребители, работещи в режим на понижено натоварване,
ЕМС на електрообзавеждането и ЕСС се подобрява, за разлика от помаломощните промишлени обекти, за които не се потвърждава този извод. При
необходимост от повишаване на натоварването, при тези потребители е
задължително прилагане на специални мероприятия, осигуряващи защита от
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възникване на токов резонанс [2,3]. Тази вероятност се повишава, ако в
системата е реализирана компенсация на реактивните товари на страна СН. В
такива случаи прилагането на антирезонансни защити е абсолютно
задължително.
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ОБОСНОВАВАНЕ НА PV СИСТЕМА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА КЪМ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ,
РАЗПОЛОЖЕНА НА МЕЖДУСЕЛИЩЕН ПЪТ
Ивайло Стоянов, Недко Недев
Резюме: Предлага се интегриране на PVS с електрозахранването на
действащите бензиностанции и увеличаване на инсталираната мощност
успоредно с увеличаване броя на хибридните и електрическите превозни
средства. Изграждането на мрежата чрез въвеждане на нови технологии ще
доведе до наемане на специалисти за експлоатация на PVS. Генерираната
електроенергия от една PV станция е 13 037 kWh/year. Спестените емисии на
СО2 от предлаганото решение възлизат на 8,2 t/year.
JUSTIFICATION OF A PV STATION FOR CHARGING OF
ELECTRICAL VEHICLES IN THE PETROL STATION LOCATED ON
LONG DISTANCE ROAD
Ivaylo Stoyanov, Nedko Nedev
Abstract: This article proposes building up a network of charging stations for
electrical vehicles in the cross border region. The PVS should be integrated with the
power supply of the existing gas stations and the installed power should be increased
in respect to the increased number of the electrical and hybrid vehicles. Building up
the network that uses new technologies will lead to employing more experts who can
exploit the PVS. The electrical energy generated from one PVS is 13 037 kWh/year.
The proposed solution will save СО2 emissions which are 8,2 t/year.
1. Въведение
През последните години непрекъснато се увеличава делът на електрическата
енергия, произведена от възобновяемите енергийни източници. Затова в редица
страни и общности са приети редица нормативни документи. Един от найзначимите е приетата през 2010 г. от Европейската комисия Икономическата
стратегия „Европа 2020 година” [5]. Съществен замърсител на атмосферата са
превозните средства. Установено е, че замяната на моторните превозни
средства с електрически/хибридни може да намали емисиите на СО2,
изхвърляни в атмосферата до 50% [1]. Затова повечето от големите
производители на коли предлагат на пазара електроавтомобили, а
потребителите се интересуват от енергоефективността и природосъобразността
им. Това налага необходимостта от изграждане на ефективни зарядни станции
за зареждане на електрически превозни средства.
Към края на 2010 г. в България има около (40 – 50) бр. електромобили,
движещи се в големите градове, като се предвижда до края на 2011 г. да се
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монтират 20 зарядни станции на територията на гр. София и от 6 до 10 зарядни
станции в градовете Варна, Пловдив и Бургас [2, 3, 4].
В градски условия проблемът със зареждането се решава от няколко
неголеми колонки, захранени от градската електрическа мрежа. Управлението и
захранването зарядни станции в извънградска среда обаче е доста по‐сложно.
Захранването им от наличната мрежа е свързано с трансформаторни и
разпределителни съоръжения, кабели и от там ‐ големи енергийни загуби.
Усилията са насочени към търсене на източник, който да е по възможност
непрекъсваем и да има ниска цена на добиваната енергия. Едно от най‐
подходящите решения е да се използва един или комбинация от няколко
възобновяеми източника на енергия.
Целта на настоящата статия е да се обоснове възможността и предложи
решение за изграждане на мрежа от междуселищни PV станции в региона на
България за зареждане на хибридни и електрически превозни средства.
2. Същинска част
Електрическият автомобил се задвижва от електромотор, като се използва
предварително запасена електрическа енергия, най-често акумулатори [8].
Специфичният разход на електроенергия зависи от редица фактори като вида на
автомобила, така и от условията и стила на шофиране. Например за малки
електромобили той е (120 … 160) Wh/1 km, като в зависимост от капацитета и
вида на акумулаторната батерия те могат да изминат от 100 до 160 km. Този
пробег е крайно недостатъчен за междуградски и междуселищни пътувания,
като за по-големи разстояния трябва да се извършва допълнително зареждане
на електромобила.
За междуградски пътувания най-подходящи са Level 3 (с време на заряд на
батерията от 5 до 25 min), монтирани на разстояния до 100 km. Допълнително
изискване е станцията да е присъединена към електрическата мрежа. Това
условие сравнително лесно може да бъде изпълнено ако към съществуващите
бензиностанции се изградят допълнителни зарядни станции за електромобили.
По данни на фирми производителки един електромобил изминава (50…70) km с
около 10 kWh електроенергия.
За постигане на целите на настоящата статия, за база е използван Nisan Leaf,
2010. Той се захранва от литиево-йонна батерия. Зареждането може да бъде от
вида Level 1 – време на заряд на батерията около 8 h и Level 3 – от 5 до 30 min.
За междуселищните зарядни станции е подходящо Level 3. То се извършва с
напрежение 480 V и ток 125А за около 30 min – 30 kWh. Nisan Leaf може да
измине около 130 km без допълнително зареждане. Но специфичният разход на
електроенергия зависи от редица фактори като вида на автомобила, така и от
условията и стила на шофиране. Този пробег е крайно недостатъчен за
междуградски и междуселищни пътувания, т.е. трябва да се извършва
допълнително зареждане на електромобила.
Подходящо e зарядните станции да са разположени на разстояния до 100 km.
Допълнително изискване към тях е те да са присъединени към електрическата
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мрежа. На тези условия отговарят междуселищните бензиностанции. При това е
необходимо да се отчита целевата група потребители, разстоянието до други
зарядни станции и отдалечеността от населените места. По този начин ще се
осигури достатъчен брой клиенти и ще се предложи услугата там, където е
необходима. Тоест трябва да е на главен път, където електромобилите ще
минават често и ще са вече поне на 60% изтощени.
В Северна България има над 55 големи бензиностанции, разположени по
централните пътища на разстояние (20 … 50) km една от друга (фиг. 1).

Фиг. 1. Карта на междуселищните бензиностанции в Северна България.
Анализирано е денонощното електропотребление на една типова голяма
бензиностанция (фиг. 2). Анализът показва сравнително равномерна
консумация през денонощието. Това се обяснява със постоянните електрически
товари – помпи, хладилни витрини, вътрешно осветление и др.
E, kWh
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Фиг. 2. Денонощен товаров график на типова бензиностанция.
По-голямата консумация през нощта се обяснява с включването на външното
осветление на бензиностанцията. Среднодневното потребление е около
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936 kWh/day. Равномерността на товаровия график предполага сравнително
лесно прогнозиране на потреблението и възможност за включване на
допълнителни енергийни източници например фотоволтаични системи (PVS).
На фиг. 3 са показани резултати от извършени изчисления за произведената
електроенергия от три PVS за района на гр. Русе. Режимът на работа на
фотоволтаичните системи е приведен към ясен слънчев ден.
Първият случай е за PVS с пикова мощност Wp = 277 kW. Тя може да
осигурява напълно електрозахранването на бензиностанцията през цялата
година, включително и поддържането на 1 зарядна станция за електромобили.
Среднодневното количество произведена електроенергия от PVS е 1390 kWh,
което е около 50 % над нормалното среднодневното потребление. Това се
налага поради факта, че през нощта и мрачни дни PVS не работи. Втората PVS
осигурява необходимата Wp за пълно електрозахранване ако в региона само
слънчеви дни - за районите на Русе, Разград, Силистра и Добрич има около 270
слънчеви дни в годината. В този случай площите на произведената
електроенергия 2 и на товаровия график 4 трябва да са еднакви - 936 kWh.
Третата PVS се отнася за електрозахранване на зарядна станция за
електромобили. Произведената среднодневна електроенергия е 36 kWh, което е
достатъчно за дозареждане на 2 електромобила на междуселищен път.
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Фиг. 3. Произведена мощност от PVS за:
1 – автономно електрозахранване на бензиностанцията (с приведена пикова
мощност
Wp = 277 kW); 2 – електрозахранване на бензиностанцията през слънчеви дни
(с приведена пикова мощност Wp = 190 kW); 3 – осигуряване на електроенергия
за
зареждане
на
e-cars
(с приведена пикова мощност Wp = 10 kW); 4 – товаровият график на
бензиностанцията.
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Тъй като засега броят на електрическите превозни средства в страната е
много малък, е подходящо да се монтира PVS с Wp = (10…40) kW.
На фиг. 4 е показана блокова схема на предлаганото решение. Тя се състои
от PV модули с Wp = 10 kW, заряден контролер, DC/AC инвертор,
акумулаторни батерии и зарядни колонки 480V/150A. Инверторът е от типа
„grid-connected”, което предполага лесно присъединяване на PVS към
електропреносната мрежа [7].

Фиг. 4. Блокова схема на PV зарядна станция за електрически превозни
средства
През деня, когато работи PVS, произведената електроенергия се запасява в
акумулаторите. При нужда от зареждане на електромобил зарядният контролер
извлича запасената енергия от акумулаторите през инвертора и главното
разпределително табло към зарядната станция. В нея се извършва повторно
преобразуване и се подава в подходящ вид към електромобила.
Определено е очакваното среднодневно количество на произведената
електроенергия от PVS с Wp = 10 kW през отделните месеци на годината
(Фиг. 5). При изчисленията е прието, че фотоволтаичните модули са от типа
поликрастален силиций и комбинираните загуби в фотоволтаичната система са
21,8 %.
Допълнителна финасова печалба за бензиностанцията може да се осигури и
от продажбата на електроенергия. Очакваното количество генерирана енергия е
13 037 kWh/year. С тази енергия електромобилите от градски тип могат да
изминат около 44 800 km без да отделят газове в околната среда.
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Фиг. 5. Прогноза за среднодневния добив на електроенергия от PVS през
различните месеци на годината.
Спестените емисии на СО2 от предлаганото решение възлизат на 8,2 t/year.
Предлаганото решение Социалният ефект от предлаганото решение е, че ще се
увеличи нуждата от квалифицирани работници, необходими за експлоатацията
на фотоволтаичните системи.
3. Заключение
Предлага се да се изградят фотоволтаични станции към съществуващите
междуселищни бензиностанции за зареждане на електрически превозни
средства.
Обоснована е структурата на зарядната станция и е предложена
минималната мощност на фотоволтаичната система да бъде 10 kWp.
Установено е, че генерираната електроенергия от една PV станция за една
година е 13 037 kWh, което дава възможност за зареждането до 400
автомобила/год, а спестените емисии на СО2 – 8,2 t/год.
Социалният ефект от предлаганото решение е, че ще се увеличи нуждата от
квалифицирани работници, необходими за експлоатацията на фотоволтаичните
системи.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕКЪСВАНИЯТА НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО В
КАБЕЛНИ МРЕЖИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ
Светлана Цветкова
Резюме: В доклада е представено изследване на прекъсванията на
електроснабдяването в кабелни линии ниско напрежение. Направена е
статистическа
обработка
на
данните
за
прекъсвания
на
електроснабдяването и са определени закона на разпределение на времената
на прекъсване на електроснабдяването, средното време на прекъсване на
електроснабдяването и показателите за непрекъснатост.
Ключови думи: прекъсване на електроснабдяването, качество на
електрическата енергия, повреда, време на прекъсване.
STUDY OF THE ELECTRICITY SUPPLY INTERRUPTIONS
IN LOW VOLTADE CABLE NETS
Svetlana Tzvetkova
Abstract: The results from study of the electricity supply interruptions in low
voltage cable nets are given in the paper. The statistical processing of the data for
electricity supply interruptions in cable nets low voltage is done. The distribution
function of the electricity supply interruptions, the average interruption time and the
indexes for continuity are determined.
Key words: electricity supply interruptions, power quality, fault, interruption time.
1. Въведение
Прекъсване на електроснабдяването представлява преустановяване на
захранването с електрическа енергия на един или повече консуматора.
Прекъсването на електроснабдяването е един от показателите за качество на
електрическата енергия, регламентирани в [1, 2].
Прекъсванията на захранването на потребителите биват: планирани и
случайни (непланирани). Случайните прекъсвания на електроснабдяването
според тяхната продължителност се разделят на две групи: краткотрайни и
продължителни. Прекъсване с продължителност по-малка или равна на 3
минути се нарича краткотрайно прекъсване. При обекти с дежурен оперативен
персонал, краткострайни прекъсвания са тези с продължителност, по-малка или
равна на 5 минути. Всички останали прекъсвания са продължителни.
БДС EN 50160 определя следните норми по отношение на прекъсванията за
електроразпределителни мрежи ниско напрежение [1]:
- за краткотрайни прекъсвания - от няколко десетки до няколко стотици;
- за продължителни прекъсвания – прекъсване над 3 минути с годишна
честота от 10 до 50, в зависимост от района.
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Показателите за случайни прекъсвания съгласно [2, 3] са: средна честота на
прекъсванията (SAIFI), средна продължителност на прекъсванията (SAIDI),
средна честота на прекъсванията на потребител (CAIFI), средна
продължителност на едно прекъсване (CAIDI).
В доклада е представено изследване на прекъсванията на
електроснабдяването в кабелни линии ниско напрежение (НН). Направена е
статистическа обработка на данните за прекъсвания на електроснабдяването и
са определени закона на разпределение на времето на прекъсване на
електроснабдяването, средното време на прекъсване на електроснабдяването и
показателите за непрекъснатост.
2. Прекъсвания в кабелни мрежи ниско напрежение
Мрежата ниско напрежение, експлоатиранa на територията на Столична
община е кабелна и въздушна. В градската част, където гъстотата на товарите е
голяма, преобладава кабелната мрежа (75%). В извънградските части
преобладава въздушната мрежа. Общата дължина на кабелната мрежа НН е
3650 км, а на въздушната мрежа НН е 2770 км. Мрежата НН се захранва от 4474
трансформаторни поста, поддържани от електроснабдителната компания и 1130
чужда собственост. Трафопостовете, в зависимост от вида им са дадени в
Таблица 1.
Наименование
Подземен (шахтов, сутерен) трафопост
Партерен (вграден в сграда) трафопост
Самостоятелен (зидан или панелен)
трафопост
Комплектен (ламаринен) трафопост
Мачтов трафопост

Таблица 1
Количество
броя
%
558
1210
2247
200
259

12,5
27
50,2
4,5
5,8

Общият брой на трансформаторите е 6151 с обща инсталирана мощност
3653 MVA. От тях 1331 са частна собственост. Средната мощност на един
трансформатор е 550 kVA, като в градската част преобладават
трансформаторите с единична мощност 630 kVA.
Обект на изследване са прекъсванията в кабелни мрежи ниско напрежение
0,4 kV, експлоатирани на територията на Столична община за второто
полугодие на 2010 година. Извадката от данни за възникнали повреди в кабелни
линии ниско напрежение е сортирана по квартали и дава възможност дa се
определи кой квартал е с най-голям брой прекъсвания и каква е сумарната
продължителност на прекъсването за всеки квартал. От извадката се получава
информация за: мястото (квартала) на прекъсване на електроснабдяването; вида
на повредите; час на прекъсване на електроснабдяването; час на възстановяване
на електроснабдяването; продължителност на прекъсването в минути; тип на
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прекъсването (планирано или случайно); причини, поради които е възникнало
прекъсването; брой на потребителите засегнати от прекъсването на
електроснабдяването.
Обобщените данни за възникналите повреди в кабелни линии ниско
напрежение са дадени в Таблица 2.
Таблица 2
НН
Общ брой прекъсвания
Общ брой прекъснати потребители
Сумарна продължителност на прекъсванията, минути
Общ брой случайни прекъсвания
Сумарна продължителност на случайните прекъсвания, минути
Общ брой планирани прекъсвания
Сумарна продължителност на планираните прекъсвания, минути
Общ брой краткотрайни прекъсвания
Сумарна продължителност на краткотрайните прекъсвания,
минути
Общ брой дълготрайни прекъсвания
Сумарна продължителност на дълготрайните прекъсвания,
минути

642
12 549
95 370
634
94 037
8
1333
1
2
641
95 368

На фиг. 1 е показано отношението на планираните и случайните прекъсвания
на електроснабдяването в кабелни линии ниско напрежение. От анализа на
извадката се установява, че най-голям процент имат случайните прекъсвания
(98,75%), т.е. такива възникнали в резултат на непредвидени обстоятелства.
планирани
прекъсвания
8 броя
1,25%

случайни
прекъсвания
634 броя
98,75%

Фиг. 1. Планирани и случайни прекъсвания
Отношението на краткотрайните към дълготрайните прекъсвания е показано
на фиг. 2. Наблюдават се основно дълготрайни прекъсвания, т.е. прекъсвания с
продължителност по-голяма от 3 минути, което се явява недостатък в процеса
на електроснабдяването на потребителите с електрическа енергия и
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електроснабдителното предприятие би следвало да си постави за цел
намаляване на процента на дълготрайните прекъсвания и повишаване на
качеството на електроснабдяването на потребителите.
краткотрайн
и
прекъсвани
я 1 брой
0,2%

дълготрайн
и
прекъсвани
я 641 броя
99,8%

Фиг. 2. Краткотрайни и дълготрайни прекъсвания
На базата на обобщената информация от извадките, на фиг. 3 е показана
зависимостта на броя на прекъсванията от причината за тяхното възникване за
кабелни линии НН, а на фиг. 4 е показана зависимостта на засегнатите
потребители от прекъсването, в зависимост от причнината за възникване на
повреда в кабелните линии. Изследването на прекъсванията на
електроснабдяването в кабелни линии ниско напрежение показва, че те се
дължат основно на следните повреди: претоварване, механична повреда, лоша
връзка и кражба.

претоварван
е 223 броя
34,7%

механична
повреда
370 броя
57,6%

лоша връзка
23 броя
3,6%

кражба
24 броя
3,7%

Фиг. 3. Причини за възникване на повреди в кабелни линии ниско
напрежение
От фиг. 3 се вижда, че с най-голям процент 57,6% са прекъсвания, които са
пречинени от механични повреди, следват прекъсвания в резултат на
претоварване 34,7%, на кражби 3,7% и лоши връзки 3,6%. От което следва, че
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има нужда от поетапно подновяване на електроразпределителната мрежа и
ремонт на съоръженията за пренос и разпределение на електрическата енергия.
претоварване
5 191 броя
потребители

механична
повреда
6 442 броя
потребители

лоша връзка
297 броя
потребители

кражба
619 броя
потребители

Фиг. 4. Засегнати потребители, в зависимост от причините за възникване на
повреди в кабелни линии ниско напрежение
От фиг. 4 се вижда, че поради механични повреди и претоварване са
настъпили повреди в кабелните линии ниско напрежение, които са засегнали
най-голям брой потребители, но не по-малко внимание трябва да се отдели и на
засегнатите потребители след кражби на кабели в електрическата мрежа. За
намаляване на кражбите следва да са осигури по-голям контрол върху
съоръженията собственост на електроснабдителната компания и съответно
адекватна наказуемост при възникване на подобен случай.
3. Статистическа обработка на данните за прекъсвания на
електроснабдяването в кабелни линии НН
Обемът на извадката е n = 642 броя прекъсвания на електроснабдяването в
кабелни линии НН за разглеждания период.
Математическото очакване на времето на прекъсване, е
n

(1)

T0 =

∑ ti
i =1

n

=

95370
= 149 минути.
642

където: ti - i -тото време на прекъсване на електроснабдяването.
Средно квадратичното отклонение на времето на прекъсване, е
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∑ (ti − T0 )
i =1

Созопол, 28 септември - 1 oктомври, 2012 г.

2

n −1

24869970
= 197 минути.
641

=

Определянето на типа на разпределението на времето на прекъсване на
електроснабдяването се извършва чрез използване на MATLAB. За да се
определи статистическата плътност на разпределение на времето на прекъсване
и функцията на разпределение на времето на прекъсване трябва да бъдат
определени:
- максималното време на прекъсване: max t i = 2337 минути;
- броят на интервалите: m = 1 + 3,21lg n = 10 ;
max ti
= 234 минути.
- ширината на интервала: ∆ t =
m
В Таблица 3 са дадени броя на прекъсванията на електроснабдяването за
всеки интервал ∆ N i , относителната честота p k , статистическата плътност на
разпределение и статистическата функция на разпределение на времето на
прекъсване за всеки интервал, определени с
(3)

f * ( t )i =

∆ Ni
n∆t

за i = 1, 2, K , m ,

i

(4)

F * ( t )i =

∑ ∆ Ni
1

№ на класа Граница
(интервала) класа
(интервала),
минути
1
[2; 234)
2
[234; 468)
3
[468; 702)
4
[702; 936)
5
[936; 1170)
6
[1170; 1404)
7
[1404; 1638)
8
[1638; 1872)
9
[1872; 2106)
10
[2106; 2337]

.

n
на

∆ Ni ,
броя

568
58
6
2
0
0
6
1
0
1

f *(t

)

0,003781
0,000386
0,000040
0,000013
0
0
0,000040
0,000007
0
0,000007

Таблица 3
Относителна честота
∆N i
pk =
n

F *( t )

0,8847
0,0903
0,0093
0,0031
0
0
0,0093
0,0015
0
0,0015

0,8847
0,975
0,9843
0,9874
0,9874
0,9874
0,9967
0,9982
0,9982
0,9997

Времената на прекъсване могат да се моделират с експлоненциално
1
разпределение с параметър λ = = 0,0067 отказа/полугодие. В Таблица 4 са
T0
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дадени изчислените стойности на теоретичната функция на разпределение и на
теоретичната плътност на разпределение на времето на прекъсване по
формулите
(5)

F (t ) = 1 − e − λ t = 1 − e −0,0067t ,

(6)

f (t ) = λ e − λ t = 0.0067 e −0,0067t .
№ на класа Граница на класа
(интервала) (интервала),
минути
1
[2; 234)
2
[234; 468)
3
[468; 702)
4
[702; 936)
5
[936; 1170)
6
[1170; 1404)
7
[1404; 1638)
8
[1638; 1872)
9
[1872; 2106)
10
[2106; 2337]

F (t )

0,7915
0,9655
0,9909
0,9981
0,9996
0,9999
1
1
1
1

Таблица 4

f (t )

0,001397
0,000291
0,000061
0,000013
0,000003
0,000001
0
0
0
0

На фиг. 5 са показани съответно статистическата и теоретичната плътност на
разпределение на времето на прекъсване.
На фиг. 6 са показани статистическата и теоретичната функция на
разпределение на прекъсванията на електроснабдяването.
7

x 10

-3

f*(t)
f(t)

6

f*(t), f(t)

5
4
3
2
1
0
0

500

1000

1500

2000

2500

t,min

Фиг. 5. Статистическата и теоретична плътност на разпределение
на времето на прекъсване
След като се определят параметрите на разпределението е необходимо да се
провери хипотезата за разпределението на случайната величина – време на
прекъсване на електроснабдяването. Хипотезата за вида на разпределението на
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дадена случайна величина се издига на основата на сходство между
емпиричното разпределение на същата и дадено теоретично разпределение или
на основата на определени теоретични съображения [4, 5].
1
F*(t)
F(t)

F*(t), F(t)

0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0

500

1000

1500

t,min

2000

2500

Фиг. 6. Статистическа и теоретична функция на разпределение
на времето на прекъсване
За проверка на хипотезата се използва критерият на Пирсън
m

(ν i −ν iT )2

i =1

ν iT

χ =∑
2

(7)

,

където: ν iT е теоретичната абсолютна честота в i -тия клас след
присъединяването; ν T - абсолютната емпирична честота в i -тия клас след
присъединяването; m = m ' − ∆ брой на класовете след присъединяването; m ' брой класове преди присъединяването; ∆ - брой на обединените класове.
Определят се степените на свобода k = m ' − r − 1 , където r е броят на
параметрите на закона определени въз основа на опитните данни.
Критерият е аналитичен и се прилага за всички закони на разпределение.
χ 2 е случайна величина и нейното разпределение зависи от степените на
свобода k . За разпределението χ

2

е съставена таблица [5], от която се

определя стойността на величината χ T2 = f (m − r − 1, α ) (α е ниво на значимост).

(

)

(

)

Определя се sign χ 2 − χ T2 . Ако sign χ 2 − χ T2 < 0 , тогава данните от
наблюденията не противоречат на предположението, че теоретичния закон на
разпределение на случайната величина е именно разглеждания. Ако
sign χ 2 − χ T2 ≥ 0 , то хипотезата се отхвърля.

(

)

(

)

Тъй като χ 2 = 7,416 , χ T2(m−r −1=6;α =0,05 ) = 15,5073 и sign χ 2 − χ T2 = −8,091 < 0 , то
издигнатата хипотеза за експоненциален закон на разпределение на времето на
прекъсване се приема за вярна.
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Доверителният интервал на средното време на прекъсване на
електроснабдяването в кабелни линии НН е l β = (136,21;161,79) минути, с

ε β = 12,79 минути и е определен с доверителна вероятност β = 0,9 .
4. Определяне на показателите за качество на електроснабдяването
Индексът на средния брой прекъсвания за системата SAIFI (System Annual
Interruption Frequency Index) отчита средния брой прекъсвания на един потребител
за период от една година. Определя се по формулата
m

(8)

SAIFI =

∑ ni
i =1

N

, броя/година.

където: ni - брой потребители, засегнати при i -тото прекъсване; N - общ брой
присъединени потребители; m - брой на прекъсванията.
Индексът на средната продължителност на прекъсванията за системата
SAIDI (System Average Interruption Duration Index) отчита средната
продължителност на прекъсванията, която се пада на един клиент за период от
една година (в минути за година). Определя се по формулата
m

(9)

SAIDI =

∑ t i ni
i =1

N

, минути,

където: ti - времетраене на i -тото прекъсване.
В Таблица 5 са дадени резултатите от изчисленията за двата показателя за
случайни прекъсвания в кабелни линии ниско напрежение.
Таблица 5
Кабелни N ,
линии
броя

НН

2 085 000

m,

броя

642

m

m

∑ ni ,

∑ t i ni ,

броя

броя

12 549

17 487 322

i =1

i =1

SAIFI ,
SAIDI ,
броя/полугодие минути

0,006

8,4

5. Заключение
Решаването на въпросите за контрола на показателите за качество на
електрическата енергия изисква да се анализира структурата, параметрите и
режимите на работа на електроснабдителната система и да се планира
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експериментално измерване и изследване, чрез които да се изясни характера на
изменение на параметрите, определящи качеството й.
Изследването, анализът и статистическата обработка на данните за
възникнали прекъсвания на електроснабдяването се прави с цел определяне на
мерки за повишаване на надеждността на електроснабдителната мрежа и
намаляване до възможния минимум на прекъсванията.
Повишаване качеството и непрекъснатостта на електрозахранването може да
бъде постигнато чрез:
- модернизация на електроснабдителната мрежа и съоръжения;
- инвестиции в иновации, насочени към подобряване на ефективността на
електроснабдителната мрежа;
- ремонт на съоръженията;
- внедряване на нови технологии;
- повишаване на контрола върху съоръженията и др.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Светлана Цветкова, Ангел Петлешков, Ангел Алтавански
Резюме: В доклада са представени резултати от изследване на качеството
на електрическата енергия в електроснабдителна система на предприятие за
производство на силова електроника за управление.
STUDY OF THE ELECTRICAL ENERGY QUALITY INDEXES IN
COMPANY FOR POWER ELECTRONICS PRODUCTION
Svetlana Tzvetkova, Angel Petleshkov, Angel Altavanski
Abstract: The results from study of the electrical energy quality in supply system
of company for power electronics production are given in the paper.
1. Въведение
Последните години все по-голямо внимание се обръща на качеството на
електрическата енергия. За това е нужно да се анализира всеки етап от
използването на електрическата енергия, за да могат да се нaмалят факторите
влияещи върху качеството й.
Погледнато от икономическа гледна точка, по-високото качество на
електрическата енергия води до намаляване на загубите на мощност и енергия и
подобряване на енергийната ефективност. Това налага обстойно изследване и
поддържане на нейните показатели (амплитуда, фаза, честота, хармоници,
симетрия) в определени граници [1, 2, 3].
Повишените изисквания към качеството на електрическата енергия са
свързани и с развитието на техниката и технологиите в модерните икономики,
където се създават и използват уреди и съоръжения, чувствителни към
смущенията на електрическата енергия. Влошеното качество на електрическата
енергия може да причини поява на смущения или предизвика повреди в
електрическите уреди и съоръжения, които да имат тежки икономически
последици или дори да станат опасни за хората и обслужващия персонал.
Отговор на нарастващите изисквания към качеството на електрическата
енергия следва да се търси в намиране на адекватна оценка на качеството на
електрическата енергия и последващ ефективен контрол.
В доклада е представено изследване на качеството на електрическата
енергия в електроснабдителната система на предприятие за производство на
силова електроника за управление. Извършен е анализ и сравняване на
получените резултати за всеки от измерените показатели за качество на
електрическата със съответните нормативни документи [1, 2, 4].
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2. Изследване на качеството на електрическата енергия
в предприятие за производство на силова електроника за управление
Производственото предприятие по отношение на сигурност на
електрическото захранване е III категория. Захранването на обекта се
осъществява от намиращ се в близост трансформаторен пост (10kV/630kVA).
Трафопостът е с един силов трансформатор тип ТМ 630 kVA; 10 kV;
10000 ± 1x 2.5% ; 0,4 / 0,231 kV; ∆ / Υ 5 ; u k = 6% , захранен с кабел САХЕкТ
3х1х50мм2. На ниската страна в трафопоста е инсталиран cosφ регулатор
100kVAr.
За захранване на консуматорите е предвидено Главно електрическо табло,
поместено в специално електрическо помещение, разположено в сутеренната
част на кота терен. Захранването е изпълнено с 2х2 броя СВТ 3х185+95 мм2.
Измерванията са проведени с трифазен анализатор на качеството на
електрическата енергия QUALISTAR C.A 8332B, който дава възможност за
измерване, изчисляване, запис и анализ на всички електрически величини и
показателите за качеството на електрическата енергия, съгласно БДС EN 50160
[1]. Получената информация от измерванията е обработена със софтуер Data
Viewer Professional и QualiStar View V2.
Периодът на изследване е 1 седмица – от 31.05.2012 г. 14:15 часа до
07.06.2012 г. 14:15 часа. Захранващата мрежа е трифазна, трипроводна с
изолирана неутрала. Измерванията се осъществяват в Главното табло на шина
„Електрическо захранване производствено хале“. Производственият процес
стартира в 6:00 часа и приключва в 22:30 часа.
На фиг. 1 е показана честотата на захранващото напрежение, която за целия
период на измерване е почти постоянна, като нейната средна стойност е 50,00
Hz. Максималната стойност на честотата е 50,07 Hz, а минималната – 49,92 Hz.
Тези стойности напълно отговарят на нормата от 50Hz±1% (49,5Hz до 50,5Hz),
дадена в [1,2].
52.50
52.00
51.50
51.00
50.50
Hz

50.00
49.50
49.00
48.50
48.00
47.50
31.5.2012 г.
14:15:00.000 ч.

6:23:55:00 (D:H:M:S)
1 Days/Div

7.6.2012 г.
14:10:00.000 ч.

Фиг. 1. Изменение на честотата на захранващото напрежение
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На фиг. 2 е показано изменението на ефективните стойности на фазните
напрежения за периода на измерване – L1, L2 и L3.
245.0
240.0
235.0
V
230.0
225.0
220.0
215.0
31.5.2012 г.
14:15:00.000 ч.

6:23:55:00 (D:H:M:S)
1 Days/Div

7.6.2012 г.
14:10:00.000 ч.

Фиг. 2. Ефективни стойности на фазните напрежения
В Таблица 1 са дадени минималната, средната и максималната стойност на
фазните напрежения. Максималните отклонения на напреженията са съответно
за фаза L1 (-2,1 %, +2,7%), за фаза L2 (-1,6%, +3,2%), за фаза L3 (-1,6%, +3,2%).
Следователно, за целия период на измерване, фазните напрежения се
изменят в допустимия диапазон от ±10% от номиналното фазно
напрежение, което е 230V, регламентиран от БДС EN 50160 [1].
Таблица 1
Величина Фаза
L1
L2
L3

U, V

Стойност
Минимална Средна
225,1
230,8
226,4
232,0
226,4
232,1

Максимална
236,1
237,4
237,4

На фиг. 3 са показани ефективните стойности на линейните напрежения –
L12, L23 и L31.
430.0
425.0
420.0
415.0
410.0
405.0
V

400.0
395.0
390.0
385.0
380.0
375.0
31.5.2012 г.
14:15:00.000 ч.

6:23:55:00 (D:H:M:S)
1 Days/Div

7.6.2012 г.
14:10:00.000 ч.

Фиг. 3. Ефективни стойности на линейните напрежения
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В Таблица 2 са дадени минималната, средната и максималната стойност на
линейните напрежения. Максималните отклонения на линейните напрежения са
съответно за фаза L12 (-2,4%, +2,5%), за фаза L23 (-2,0%, +2,8%) и за фаза L13 (2,2%, +2,6%). Следователно, за целия период на измерване, линейните
напрежения се изменят в допустимия диапазон от ±10% от номиналното
напрежение, което е 400 V, регламентиран от БДС EN 50160 [1].
Таблица 2
Велич
ина

Фаз
а
L12
L23
L31

U, V

Стойност
Минима
лна
390,4
392,2
391,3

Средна
400,4
401,9
401,3

Максима
лна
409,8
411,4
410,4

Краткотрайни спадания и пренапрежения на захранващото напрежение не се
наблюдават. За времето, през което уредът е бил включен не са регистрирани
случайни прекъсвания на захранващото напрежение.
На фиг. 4 е показно изменението на тока в трите фази, а в Таблица 3 са
дадени минималната, средната и максималната стойност на тока.
200.0
180.0
160.0
140.0
A

120.0
100.0
80.00
60.00
40.00
20.00
31.5.2012 г.
14:15:00.000 ч.

6:23:55:00 (D:H:M:S)
1 Days/Div

7.6.2012 г.
14:10:00.000 ч.

Фиг. 4. Ефективни стойности на фазните токове
Таблица 3
Величина Фаза
I, A

L1
L2
L3

Стойност
Минимална Средна
33,3
95,6
18,8
85,8
17,6
72,3

Максимална
194,9
199,1
156,0

Краткотрайните изменения на напрежението се оценяват по стойността
на фликера и неговата строгост. На фиг. 5 са дадени измерените стойности
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на фликера за трите фази. От фигурата се вижда, че максималната стойност
до която достига фликера е 0,89, която е под допустимата стойност 1,
нормирана в БДС EN 50160.
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
31.5.2012 г.
14:15:00.000 ч.

6:23:55:00 (D:H:M:S)
1 Days/Div

7.6.2012 г.
14:10:00.000 ч.

Фиг. 5. Фликер
На фиг. 6 и фиг. 7 е дадено общото хармонично изкривяване, съответно на
линейните и фазните напрежения, в % от номиналното напрежение.
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31.5.2012 г.
14:15:00.000 ч.

6:23:55:00 (D:H:M:S)
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7.6.2012 г.
14:10:00.000 ч.

Фиг. 6. Общо хармонично изкривяване на линейните напрежения
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14:15:00.000 ч.

6:23:55:00 (D:H:M:S)
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7.6.2012 г.
14:10:00.000 ч.

Фиг. 7. Общо хармонично изкривяване на фазните напрежения
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Най-големите стойности до които е достигнало общото хармонично
изкривяване, както при линейните напрежения (за L12 – 4,3%, за L23 – 4,3%, и за
L13 – 4,4%), така и при фазните напрежения (за L1 – 4,5%, за L2 – 4,2%, и за L3 –
4,4%) отговарят на нормите дадени в БДС EN 50160 [1], който регламентира
големината на общото хармонично изкривяване на захранващото
напрежение да не превишава 8%.
На фиг. 8 е показано общото хармонично изкривяване на токовете в трите
фази.
Максималните стойностите на общото хармонично изкривяване на
токовете е съответно: 22,2% за L1, 28,4% за L2; 16,1% за L3. Стойността на
общото хармонично изкривяване на тока във фаза L2 е по-висок от допустимата
стойност от 25% регламентирана в IEC 61000-3-4 [3, 4].

25.00

20.00
%
15.00

10.00

5.000
31.5.2012 г.
14:15:00.000 ч.

6:23:55:00 (D:H:M:S)
1 Days/Div

7.6.2012 г.
14:10:00.000 ч.

Фиг. 8. Общо хармонично изкривяване на фазните токове
В Таблица 4 са дадени максималните стойности на хармониците на
захранващото напрежение. Четни хармоници на напрежението не се
наблюдават. Нивата на измерените хармоници на напрежението са много пониски от допустимите норми дадени в БДС EN 50160 [1].
Таблица 4
Хармоник
3
5
7
9
11
13
17
19

Допустима стойност Максимална измерена стойност, %
по БДС ЕN 50160, %
L1
L2
L3
5
0,5
0,6
0,5
6
4,3
4,3
4,4
5
1
1
1
1,5
0
0,1
0,1
3,5
0,2
0,2
0,2
3
0,5
0,4
0,4
2
0,1
0,2
0,2
1,5
0,1
0,2
0
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В Таблица 5 са дадени измерените максимални стойности на хармониците на
тока, които са над допустимите от IEC 61000-3-4 стойности.
На фиг. 9 и фиг. 10 са показани несиметрията на напрежението и токовете.
Максималната стойност на несиметрията на напрежението е 0,6%. Следователно
несиметрията на напрежението е под допустимата граница от 2% в 100% от времето на провеждане
на измерването. Максималната и средната стойност на несиметрията на токовете е
съответно 64% и 6,1%.
Таблица 5
Хармоник
3
7
9
15
16
17
18
19
21
23

Допустима
стойност Максимална измерена стойност, %
по IEC 61000-3-4, %
L1
L2
L3
21,6
19,2
23,7
14,9
7,2
5,2
9,7
5,5
3,8
4
6,2
2,5
0,7
2,4
3,2
2,5
0,5
0,6
0,4
0,6
1,2
1,5
2,2
1,3
0,44
0,3
0,5
0,4
1,1
1,3
2,7
1,1
0,6
1
1,2
1,2
0,9
0,8
1
0,7
0.60
0.55
0.50
0.45
%

0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
31.5.2012 г.
14:15:00.000 ч.

7.6.2012 г.
14:10:00.000 ч.

6:23:55:00 (D:H:M:S)
1 Days/Div

Фиг. 9. Несиметрия на напрежението
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35.00
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6:23:55:00 (D:H:M:S)
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7.6.2012 г.
14:10:00.000 ч.

Фиг. 10. Несиметрия на токовете
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В Таблица 6 са дадени минималната, средната и максималната стойност на
измерените стойности на активната, реактивната и пълната мощност, за
периода на измерването.
Таблица 6
Величина
P, kW

Q, kVAr

S, kVA

Фаза
L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

Стойност
Минимална
7,425
4,047
3,031
0,9886
1,116
1,836
7,732
4,35
4,086

Средна
20,55
18,45
14,72
7,102
6,462
7,365
22,01
19,85
16,76

Максимална
43,37
44,7
34,52
12,61
12,33
12,4
44,62
45,78
35,97

Средната стойност на фактора на мощността за времето на работа, при
синусоидален режим е 0,907, а при несинусоидален режим е 0,91.
Консумираната активна енергия за периода на измерването е 9,025
МWh, реактивната е 3,516 МVАrh, а пълната електрическа енергия е 9,848
МVAh.
3. Заключение
В производственото предприятие повечето от консуматорите са с импулсни
захранвания, които са с нелинейни волт-амперни характеристики. Този вид
консуматори са източници на електромагнитна енергия с несинусоидален
характер и се разглеждат като източници на хармоници на тока в
електроснабдителната система. Хармониците на тока не са обект на
задължителни норми, наличието им може да доведе до влошаване на
качеството на електрическата енергия в електроснабдителна система на
фирмата. Възможно е те да доведат до смущения в комуникационните и
измервателни вериги на използваната тестова апаратура.
Несиметрията на тока, също е недостатък на който е препоръчително да се
обърне внимание. Подобряването на симетрията ще доведе до намаляване на
енергийните загуби на предприятието.
От направените измервания и анализ, може да се каже, че електрическата
енергия с така измерените показатели за качество на електрическата енергия
отговаря на нормите дадени в БДС EN 50160.
На основата на направените измервания и анализ могат да се направят
следните препоръки:
- Детайлни измервания на параметрите на качество на електрическата
енергия на всеки консуматор.
- Оптимизация на разпределението на товара.
- Поставяне на филтри за компенсиране на хармоничните изкривявания.
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ОГРАНИЧАВАНЕ НА МОЩНОСТТА НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ,
РАБОТЕЩИ В ПАРАЛЕЛ С ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА
Владимир Лазаров, Захари Зарков, Людмил Стоянов, Християн Кънчев,
Брюно Франсоа
Резюме: Статията представя стратегия за ограничаване на изходящата
мощност на фотоволтаично поле. Разгледани са две възможности и тяхното
осъществяване с предварително известни таблици и с размита логика.
Показани са и симулационни резултати от модела на системата в
Matlab/Simulink.
Ключови думи: фотоволтаична система, моделиране, ограничаване на
изходната мощност
GRID CONNECTED PHOTOVOLTAIC SYSTEMS WITH LIMITED
OUTPUT POWER CONTROL
Vladimir Lazarov, Zahari Zarkov, Ludmil Stoyanov, Hristiyan Kanchev,
Bruno François
Abstract: This paper presents a control strategy to limit the output power of
photovoltaic array. Two possibilities are discussed with their realization using
lookup tables and fuzzy logic. Finally are shown simulation results from the system
model, realized in Matlab/Simulink.
Key words: photovoltaic system, modeling, limited output power
1. Introduction
The high photovoltaic panel price and the stochastic nature of the input solar
energy are the main factors constraining the proliferation of PV technology for
electricity production [1]. There are two ways to reduce the influence of those factors.
The first one is the creation of new photovoltaic cells materials with a lower price or
higher efficiency [2]. The second possibility is to increase the return on investment
using a maximum power point tracking (MPPT) system to maximize the produced,
respectively the sold, energy [3].
When the photovoltaic installations are connected to the grid it is necessary to
meet the system operator requirements, i.e. active management of the PV output
power is needed. Actually the output power control is passive and discrete (realized
by disabling modules, strings or the entire system) and it is not possible to provide
smooth and accurate power limitation [4]. Thus the owner suffers economic losses.
This paper proposes a control strategy that ensures a smooth power control,
allowing the injection of the maximum possible power to the grid from the system
operator viewpoint and implementing an active PV plant control. The strategy is
tested on a Matlab/Simulink model of full photovoltaic system, composed by a PV
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array, a boost converter and an inverter. The system model uses the state space
equations and is presented briefly. Finally, simulation results obtained with the
created model are presented, illustrating the control strategy operation.
2. The limited output power concept
The control of the power converters after the photovoltaic array seeks to keep the
PV panels’ operation point at the I-V curve knee in the aim to ensure maximum
output power [3]. This is illustrated on fig.1 where for different global radiations G
are plotted the array I-V curves for constant cell temperature.

G1
MPPT

Current, A

G2
G3
G4
G5
0
0

G1>G2>G3>G4>G5
Voltage, V

Fig.1. MPPT control concept
As mentioned above the MPPT is not always a suitable solution for the system
operator. The strategy proposed in this paper consists in the displacement of the
operation point sideways of the MPPT curve. The limited power point tracking
(LPPT) strategy can be easily illustrated using the fig.2 where the P=f(V) curves of
the photovoltaic panel are plotted for different solar radiations. The same figure can
be plotted for the P=f(I) curves. The P-V curves are used to keep the correspondence
with the I-V curves presented in fig.1. We can see that the P-V curve for given solar
radiation has a maximum. Thus, there are two possibilities to reduce the photovoltaic
output power – to the left of the maximum and to the right. The side choice depends
on the control system of the power converter after the PV panel/string/array. It can be
controlled with a voltage or current reference value. In the first case the points on the
curves on the left side of the power maximum will be used because the voltage
variation is more significant. On the other hand, the right side curves correspond to
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the distinct change of the current. Thus the operation points on those curves will be
used for controls based on the current reference. Once the reference value is
determined it is imposed on the power converter control, which fulfills it and the
operation point is fixed in such a way that the output power is reduced from its
maximum value. This control uses only electrical means and is not accompanied with
panel/string/array switch off. Its realization can be based on any of the well-known
methods for MPPT implementation. The system operator requirement can be defined
in percent from the actual maximal power or as a maximum power accepted by the
operator.

G1

30% Pmax
50% Pmax
80% Pmax

Power, W

G2
G3
G4
G5

0
0

G1>G2>G3>G4>G5
Voltage, V

Fig.2. The limited output power concept
3. Studied photovoltaic system modeling
The proposed control strategy is implemented in the Matlab/Simulink model of a
photovoltaic system. It contains a PV array, a capacitor, a boost converter and an
inverter. In this point are presented the model equations of the different system
elements.
A. Photovoltaic panel model
The used model of the photovoltaic panel is based on the one-diode equivalent
scheme discussed in detail in another of the authors’ publications [5]. It is important
to notice that this model uses as input variables the solar radiation, the ambient
temperature and the module voltage VM to calculate the module current IM :
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(1)


VM − VM ,OC + I M .(RM ,S + RS ,CC )  VM
I M = I M ,SC .1 − exp 
 −
V

M ,T
  Rsh

where IM,SC is the module short circuit current, VM,OC is the module open circuit
voltage, RM,S is the module series resistance, RS,CC is the connecting cables resistance,
VM,T is the module thermal voltage and Rsh is the module shunt resistance.
To realize the PV array model it is considered that all panels into it are submitted
to the same meteorological conditions and are identical. Thus the PV array current is
equal to the product of the parallel connected strings number and the module current.
The PV array voltage is equal to the product of the number of series connected
modules in one string and of the module voltage.
B. Boost converter model
The boost converter is used to increase and stabilize the inverter input voltage to
ensure its correct operation. DC-DC converter modeling equations, obtained by the
Kirchhoff’s laws application, are:

(2)

di L
1
[Vb,i − (1 − D )Vdc ]
=
dt
Lb
dVdc
1
[(1 − D )iL − iinv ]
=
dt
Cb

where iL is the boost input current, Lb is the boost inductance, Vb,i is the boost
converter input voltage, D is the converter duty cycle, Vdc is the boost output voltage,
Cb is the boost capacitor and iinv is the inverter current.
The boost converter model uses the input voltage and the output current as input
variables and the input current and the output voltage are calculated.
C. Inverter model
The photovoltaic system can be connected to one or three phase grid in function of
the system rated power. In this paper are studied both possibilities.
The three phase inverter model determines the voltages on the alternative current
side Vs1n, Vs2n и Vs3n using the formulae:

(4)

2
1
1
Vs1n = .γ 1 .Vo − .γ 2 .Vo − .γ 3 .Vo
3
3
3
1
2
1
Vs 2 n = − .γ 1.Vo + .γ 2 .Vo − .γ 3 .Vo
3
3
3
1
1
2
Vs 3n = − .γ 1 .Vo − .γ 2 .Vo + .γ 3 .Vo
3
3
3

where γi ( i ∈ [1,3] ) are the inverter branches states and V0=0.5Vdc is the inverter
input DC voltage
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The modeled single-phase inverter is full-bridge transistor voltage source
converter. The inverter output voltage is:
V1n = γ .Vdc

(3)

where γ = -1 or 1 depending on the inverter branches state.
4. Control subsystems
The studied PV system contains 3 control systems, presented below.
A. Boost control
The DC-DC converter is current-controlled by the boost input current iL. In the
studied system, iL is equal to the PV array current. This allows us to realize the MPPT
with current control of the PV array. The block diagram of the DC-DC converter
control is presented on fig.4. The current reference iref comes from the MPPT
controller. The measured input current of the DC-DC converter is subtracted from the
reference and the difference is passed through a PI-controller. Then, the converter
control signals are obtained using PWM modulation with a carrier frequency of 10
kHz.

iLref

+

PI
controller

-

PWM

Boost
Converter

iL
Fig.4. Boost converter control system scheme
B. Inverter conrol
The inverter (three- or single-phase) control determines the currents to be injected
to the grid. The active current component comes from the DC voltage regulator
which maintains the voltage Vdc to a given reference value. The reactive current
component is defined by the system operator in function of the reactive power needs
of the grid. The control system is discussed in detail in [6] and [7].
C. Limited power point tracking control
This control system determines the current reference value of the boost converter.
Thus the photovoltaic operation point is maintained to a given position, imposed by
the system operator. As mentioned above the system operator requirements can be
expressed as a percentage or as an absolute value. This paper presents two
approaches that execute one of two cases. In the case of requirement in percent from
the available output power authors propose the method with lookup table, which uses
predefined surfaces to determine the current reference value at given ambient
temperature and solar radiation. The LPPT controller can operate precisely only with
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predefined power limitations which are included in the lookup table. Otherwise, a
little error is possible because of the interpolation between the two surfaces nearest
to each other. As an example the fig.5 presents the surfaces for 80%, 50% and 30% of
available power limitation. The choice of the control surface depends on the system
operator requirements.
2.5
80%
50%
30%

Current, A

2

1.5

1

0.5

0
50
Ta, oC

0

0

200

400

600

800

1000

Ga, W/m 2

Fig.5. Control surfaces for boost converter control system scheme
The absolute value requirement is realized by fuzzy logic based controller (FLC).
Its block diagram is presented on fig.6. The system operator sends a limited power
reference that has to be executed by the controller. The power reference PLPP is
subtracted from the PV array measured power and then the difference is expressed as
a percentage of the PV array measured power (0÷100%). This is the input variable of
the fuzzy logic controller. The output of the FLC is the magnitude of the change of
boost converter current reference ∆Iref. This reference is the command for controlling
the current drawn from the PV array. The variables are fuzzificated using linguistic
values: PB - Positive Big, PM - Positive Middle, PS - Positive Small, ZE - Zero, NS Negative Small, NM - Negative Middle and NB - Negative Big.
The proposed algorithm changes the PV array current reference with a certain
value ∆Iref in function of the difference between the PV array actual output power and
the limited power reference PLPP. If the difference is positive, the PV array power is
greater than the demanded limited power. In this case the FLC decreases the PV
current reference (∆Iref<0), in order to obtain less output power from the PV array.
On the other hand, if the difference is negative the PV array output power is smaller
than the demanded limited power. In this case, the PV array current reference will be
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increased (∆Iref>0), to obtain exactly the demanded limited power output from our
PV array. The rules of the proposed fuzzy logic LPP controller are presented in table
1.

PLPP -

÷

+

∆P(%)

Fuzzy logic
controller

∆iref

PPV
Fig.6. Block diagram of the LPP control with fuzzy logic

Rule
no.
1
2
3
4
5
6
7

Table 1
Then

If
∆P
∆Iref
PB
NB
P
NM
M
PS
NS
ZE
ZE
NS
PS
N
PM
M
NB
NB

Regardless the type of the system operator requirement and the approach used, the
limited power point tracking controller can also operate with MPPT if the operator
does not impose power limitation on the photovoltaic system or if there is a lack of
primary potential.
5. Simulation results
The model of the described system is realized in the Matlab/Simulink
environment. Its block scheme is presented in fig.7. Both possibilities for output
power limitation requirement are studied. In both cases the solar radiation and the
ambient temperature follow the behavior illustrated in fig.8. The simulated variations
are artificial and illustrate the stability of the system even during meteorological
changes, which are unrealistic.
First, results are presented from the percentage limitation realized with lookup
table (fig.9). At time t=0.5 s the system operator imposes to the PV system to operate
with 80% (as an example) from its maximal possible power. The first subfigure
shows the produced power (solid line) and the maximal power (dash-doted line). We
can see that the system operator limitation is applied to the system regardless of
changes in the meteorological conditions. The other two subfigures present the
variation of the array current and voltage. The current follows the variation of the
119

IV Научна конференция, ЕФ'2012, том 2

Созопол, 28 септември - 1 oктомври, 2012 г.

global radiation and the voltage change has an opposite sign. The ambient
temperature variation causes an increase in both variables.

PV system model
Radiation

PV array
model

Temperature

Ga, Ta
(LT)

Capacitor
model

dP, dI
(FLC)

MPPT/LPPT
controller

iPVref

iPV

Boost
model

VSC
model

Vdc

id iq

γ

DC-link
voltage
control

Boost
control

Grid
model

γi

Grid-side
currents
control

Control
systems

Operator
requirement
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The limitation to a given power reference simulation is presented on fig.10. At
time t=0.5 s the system operator requires the PV system to produce exactly 4 kW if it
is possible. Otherwise the system can operate at MPPT. The first subfigure illustrates
the PV array and the inverter powers. The system operator requirement is respected
when the available power allows it. The power drop between 2.35s and 3.75s is due
to the insufficient solar radiation. In this time interval the PV system operates with
maximum possible power. The transient processes in the array current and voltage
(subfigures 2 and 3) on the interval boundaries are caused by the switching of the
control from limited to maximum power point tracking and vice versa.
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6. Conclusion
The paper presents the concept for power limitation of photovoltaic systems
without the switch-off of whole strings of the PV installation. Two types of
approaches are discussed, modeled and simulated. The first one consists in limitation
of the array output power to given percentage from the available power. This
approach is realized with lookup table based controller. The second type of limitation
is the requirement to a given output power. In this case a fuzzy logic controller is
used. If the primary potential is not sufficient to fulfill the requirement the PV system
operates with maximum power point tracking. Both limitation strategies are
implemented in Matlab/Simulink model of photovoltaic system containing a PV
array, a capacitor, a boost converter and an inverter. The simulation results illustrate
the model and controllers’ correct operation at variable meteorological conditions.
Both types of system operator requirements are executed correctly taking into
account the primary potential limitation.
The developed methods give the possibility of a smooth and precise output power
control of grid connected PV systems, thus enabling their further penetration into
power systems.
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ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА, СВЪРЗАНА С МРЕЖАТА И СЛЕДЕНЕ
ТОЧКАТА НА МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ
Владимир Лазаров, Захари Зарков, Людмил Стоянов, Християн Кънчев,
Брюно Франсоа
Резюме: В статията е описана фотоволтаична система, свързана към
електрическата мрежа, която използва контролер за следене на точката на
максималната мощност. Създаден е подробен симулационен модел на
системата, заедно с управлението. Изследвани са алгоритми за следене на
максималната мощност, основани на предефинирани криви и с размита (fuzzy)
логика. Показани са резултати от симулациите, които доказват
работоспособността на моделите при рязко променящи се метеорологични
условия и адекватността на избраните подходи. Симулационните резултати
от еднофазната система са сравнени с експериментални данни.
Ключови думи: фотоволтаична система, следене на точката на максималната мощност, fuzzy logic контролер
GRID-CONNECTED PV SYSTEM WITH MPPT CONTROL
Vladimir Lazarov, Zahari Zarkov, Ludmil Stoyanov, Hristiyan Kanchev,
Bruno François
Abstract: This paper presents analysis of a grid-connected PV system with
Maximum Power Point Tracking (MPPT) control. A detailed simulation model of
single-phase and a three-phase system with MPPT control is created. Two MPPT
methods are studied, a fuzzy logic-based and a model-based MPPT using lookup
tables. Simulations are performed to test the controller's capability of tracking the
MPP when sudden variations in weather conditions occur. Simulation results of the
single-phase system are compared to experimental measurements.
Key words: PV system, fuzzy MPPT controller
1. Introduction
The I-V curve of a PV array under constant irradiance is similar to the characteristic shown in fig.1. On this curve there is a unique point, called maximum power
point (MPP) at which the array produces the maximum power output. This point
changes when variations in the solar irradiance occur (fig.2). If a PV array is directly
connected to a load or a battery, the system's operating point will be different from
the MPP. A solution to this problem is the introduction of a DC-DC converter, connected to the PV array, so that the PV array operating voltage and current are independent of the load and are maintained at the MPP by appropriate control. The location of the MPP is not known a priori, due to the fact that this point changes in function of the solar irradiance and cell temperature, as demonstrated on fig.1 and fig.2.
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Numerous Maximum Power Point Tracking (MPPT) control algorithms have been
proposed in the last decades [1] - [4]: perturb and observe; open circuit voltage; pilot
cell; incremental conductance; parasitic capacitance etc.
By now, the most commonly used algorithm in commercial PV inverters is the
Perturb and Observe method (P&O) [1]. However, researches demonstrate that the incremental conductance method reaches results similar to the P&O, so it is difficult to
say which one is better [2], [3].
There are numerous studies on implementation of a fuzzy logic controller to track
the MPP of photovoltaic arrays [5] - [8], however it is difficult to find a model of the
whole conversion chain: PV array, DC-DC converter with fuzzy logic-based MPPT
and inverter. Nevertheless, most of the studied fuzzy logic MPPT trackers are either
implemented on a small PV system with a single phase inverter, or implemented
directly on the 3-phase inverter current control, in a PV system without boost
converter [8]. For these reasons, in the present paper we propose a fuzzy logic-based
MPPT that controls the current drawn from the PV array through a boost DC-DC
converter. Then we propose a second study: a model-based MPPT with lookup tables.
These MPPT methods are tested on a single-phase PV system with a maximum
power output of 270 Wp and on a three-phase system with a maximum power output
of 9 kWp.
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2. Methods for PV maximum power point tracking
2.1. Perturb and observe
When using P&O method, the PV array current (or voltage) is perturbed by a
small increment (∆I or ∆V) and the resulting change in power (∆P) is measured. If ∆P
is positive, the next perturbation is also in this direction (with same algebraic sign). If
∆P is negative, the system's operating point has moved away from the MPP, thus the
sign of the perturbation will be changed in order to step back, towards the MPP (see
fig.1 and fig.2).
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Despite of its advantages, this method has certain limitations:
- It becomes difficult for the MPPT algorithm to find the location of the MPP at
low solar irradiances because the MPP curve flattens out.
- The P&O algorithm doesn't locate the MPP, but oscillates around it, changing the
sign of the perturbation after each measurement.
Finally, it is known that most of the P&O implementations can have random
behaviour under rapidly changing solar irradiance [1].
Other popular MPPT methods are:
- Open circuit voltage, which uses the ratio of the array's MPP voltage to its
open-circuit voltage [2].
- Short-circuit current method [3]: uses short-circuit current instead of open-circuit voltage.
- Pilot cell method. Here the open circuit voltage or short-circuit current method
is used, but on a single PV cell rather than on the whole array.
- Incremental conductance method is based on the fact, that at the MPP the
derivative of the power, as a function of the voltage is zero (fig.1 and fig. 2)
[4]. The main advantage of this method against the P&O method is that it can
decide in which direction to perturb and can locate the MPP exactly, instead of
oscillating around it.
- Parasitic capacitance. This method is similar to the incremental conductance but
the effect of the cell's parasitic junction capacitance is taken into account [4].
3. MPPT using fuzzy logic controller
The fuzzy logic is a form of many-valuated logic. It deals with reasoning that is
rather approximate than fixed and exact. In contrast with traditional logic, it can have
varying values. Fuzzy logic variables can have a truth value that ranges in degree
between 0 and 1 (completely false and completely true). This makes it far more flexible than binary logic, where sets have two-valued logic: true or false.
A basic application of fuzzy logic might characterize sub ranges of a continuous
variable. For example a temperature measurement can have several separate
membership functions defining particular temperature ranges: PB - Positive big, PM Positive Middle, PS - Positive Small, ZE - Zero, NS - Negative Small, NM - Negative
Middle and NB - Negative Big .
In this research fuzzy logic is used to search for the MPP of a PV array under
changing solar irradiance and temperature. A fuzzy logic-based MPPT is robust and
with simple design. This method does not require exact knowledge of the PV-array,
in other words, the same MPPT controller could be used for several different PV arrays [5]-[8]. The main parts of a fuzzy logic controller (FLC) are fuzzification, rulebase, inference and defuzzification (fig. 3).
In the studied system, input variables of the fuzzy logic controller are the change
in array's power ∆Ppv and change in the array current ∆Ipv (see fig.6). The output of
the FLC is the magnitude of the change of boost converter current reference ∆Iref.
This reference is the command for controlling the current drawn from the PV array.
The flow chart of the proposed FLC is presented in fig.4 and the fuzzy logic rules
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are presented in table 1. The variables are fuzzificated using linguistic values. The
proposed algorithm is a variation of the P&O method. It perturbs the PV array current
reference with a small value ∆Iref, observing the change in PV array's power ∆PPV. If
a positive perturbation is applied in Iref and the variation is positive (∆PPV>0), the
FLC will continue increasing Iref until ∆PPV becomes zero. On the other hand, if an
increment in Iref results in a decrease in PV power, the FLC will "step back" the PV
array current reference until the derivative of the array power is zero, thus the MPP is
reached.
Table 1. Rules of the proposed FLC
Rule
no.

Initialization
Increment in ∆Iref

Measurement of ∆PPV
Fuzzification
Inference

Rules set

Defuzzification

Iref = Iref + ∆Iref

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

If
∆PPV
PB
PM
PS
ZE
NS
NM
NB
PB
PM
PS
ZE
NS
NM
NB
PB
PM
PS
ZE
NS
NM
NB

and
∆IPV
P
P
P
P
P
P
P
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
N
N
N
N
N
N
N

Then
∆Iref
PB
PM
PS
PS
NS
NM
NB
PB
PM
PS
ZE
NS
NM
NB
NB
NM
NS
NS
PS
PM
PB

Fig. 3. Flow chart of the proposed FLC
4. Model-based MPPT using lookup tables
This MPPT strategy uses a model of the photovoltaic panel, which determines the
curves of the power in function of the current or of the voltage for different global
radiations and ambient temperatures. The maximum power point is extracted from
those curves and it is possible to form a control surface. Thus, the current (or voltage)
reference value for the actual meteorological conditions is determined in real time. As
the DC-DC converter control in the studied PV system uses the current as a
controlled variable, the surface in this study represents the current in function of the
ambient temperature (Ta) and the global solar radiation (Ga) (fig. 4).
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5. Presentation of the studied system
In this research two PV systems have been studied. A common block diagram of
the two systems is presented in fig. 5. In both systems the PV array is connected to
the inverter via a step-up DC-DC converter, which carries out the MPPT control.
The first system is connected to the grid through a three-phase inverter and has 8
parallel PV strings, each of 25 panels with total maximum power 9kWp.
The second system is connected to the grid through a single phase inverter. It has
2 parallel strings, each of 3 panels with total peak power of 270Wp.
PV Array

Inverter
VSC
DC-DC
Converter

PWM

Vd

Filter
Gr

DC
AC
PWM

Ipv_

Ip

MPPT
controller

Current
Controller
& VDC
regulator

Io

Fig. 5. Block diagram of the studied system with MPPT controller
The studied systems are modelled in Matlab/Simulink. Models of the system
components are presented below.
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5.1. Photovoltaic array model
The model of the photovoltaic panel is based on the one-diode equivalent circuit
detailed in our other publications [9]. This model uses as input variables the solar
radiation G, the ambient temperature T and the module voltage VM to calculate the
module current IM. It is considered that all panels are identical and are subject to the
same meteorological conditions. The PV modules used in the simulation are of type
PWX500 from Photowatt, France.
5.2. DC-DC converter model
The DC-DC converter is "step-up" (boost) type in order to increase the PV array
voltage to a level, which ensures correct operation of the inverter. The circuit is presented in fig. 6.

Fig. 6. Step-up converter circuit
The modelling equations, obtained by the Kirchhoff’s laws, are

(1)

diL
1
= [Vbi − (1 − D )VDC ]
dt Lb
dVDC
1
[(1 − D )iL − iinv ]
=
dt
C DC

where iL is the input current (equal to the PV array current), Lb is the boost inductance, Vbi is the input voltage (equal to the PV array voltage), D is the converter duty
cycle, VDC is the boost output voltage, CDC is the DC-link capacitor and iinv is the inverter input DC current. This model uses the input voltage and the output current as
input variables and the input current and the output voltage are calculated.
5.3. Grid-tied inverter model
The first studied system comprises a three-phase grid-tied inverter. The inverter is
Voltage Source Converter (VSC) with current control by the grid side. The link between the VSC and the grid is an inductive filter (see fig. 5) necessary for current filtering. The control is based on a symmetric sinusoidal PWM. The three-phase
inverter model determines the voltages on the alternative current side Vs1n, Vs2n and
Vs3n using the formulae [10]
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2
1
1
Vs1n = .γ 1 .Vo − .γ 2 .Vo − .γ 3 .Vo
3
3
3
1
2
1
Vs 2 n = − .γ 1.Vo + .γ 2 .Vo − .γ 3 .Vo
3
3
3
1
1
2
Vs 3n = − .γ 1 .Vo − .γ 2 .Vo + .γ 3 .Vo
3
3
3

where γi ( i ∈ [1,3]) are the inverter branches states and V0=0.5VDC is the inverter
input DC voltage.
The single-phase inverter is described in details in previous authors’ works [11]. It
consists of full-bridge transistor VSC and LCL filter. The VSC is controlled by bipolar
PWM. Same as above (2), the expression for the output voltage of the inverter is
(3)

V1n = γ.VDC

where γ = -1 or 1 is the inverter state. Thus the output voltage of the VSC is –VDC
or +VDC.
6. Simulation results
Various simulations were performed with the two created models – of a 3-phase
system and single-phase system and with both MPPT methods - with fuzzy logic and
model-based MPPT using lookup tables. The main results from simulations are
presented thereinafter. A comparison between simulation results and experimental
data from the single-phase system is presented in table 2. Results show a good match
between both of the simulated MPPT methods and experimental tests using a
commercial inverter with MPPT on the same PV array as in the computer model.
Table 2. Simulation results, compared to experimental data
Simulation
Simulation
Experimental data
Fuzzy logic
Lookup table
G= 420 W/m², T=30 ºC
PPV= 114.3W
PPV=114.3W
PPV=93.5W
G= 730 W/m², T=37.7 ºC
PPV=159.3W
PPV=159.5W
PPV=149.3W
G= 783 W/m², T=23.3 ºC
PPV=191.2W
PPV=191.3W
PPV=181.7W
G= 866 W/m², T=31 ºC
PPV=185.2W
PPV=185.3W
PPV=184.9W
G= 904 W/m², T=28.8 ºC
PPV=193.3W
PPV=194.3W
PPV=201W
Fig. 7 shows the curves of variables for the 3-phase system with fuzzy-logic
MPPT controller tested with real meteorological data for 90 minutes.
In fig. 8 and 9 are presented simulation results of both MPPT controllers with an
artificial profile of solar irradiation and temperature. The aim of this simulation is to
test the capabilities of the MPPT controllers to follow the MPP under sudden changes
of solar radiation and temperature. As can be seen, both of them follow the MPP with
good precision even by sudden and profound changes in weather conditions (i.e. solar
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irradiation changing from 1000 to 250 W/m² in under 0.5 s and then raising back to
800 W/m²). Sudden changes in the temperature also do not disturb the MPPT
controllers. As presented on fig. 9 and 10, with the temperature falling down with
15°C in one second, both MPPT controllers succeed in tracking down the new MPP.
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Fig. 7. Results for 3-phase system with real meteorological data as input
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Fig. 9. Simulation results of a three-phase system with two MPPT controllers
7. Conclusions
A grid-connected PV system with MPPT control through the boost converter
current is presented and analyzed in this paper. Two methods for MPPT are studied:
fuzzy logic-based and model-based MPPT with lookup tables. These techniques have
been applied to two separate system models: a three-phase system with 9kWp peak
power and a single-phase system with a peak power of 270Wp. Simulations were
performed with an artificial profile of global radiation and temperature in order to test
the capabilities of the MPPT algorithms when sudden variations in these parameters
occur. Then, the models were tested with real meteorological data as input. The
simulation results demonstrate proper operation of both MPPT approaches in any
situation. When sudden changes in solar irradiation and ambient temperature occur,
the MPPT using lookup tables performs faster than the fuzzy logic-based MPPT.
Simulation results for the single-phase system were compared to experimental tests
on a real PV system with the same parameters. Results from the simulations match
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experimental data, collected from measurements of the real system.
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EXPERIMENTAL STUDY OF A HIGH-SPEED ASYNCHRONOUS SQUIRRELCAGE MOTOR NO LOAD
Emil Rachev, Kristo Kristov, Neli Ratz
Abstract: In this paper we define the parameters in the mechanical equation of
asynchronous motor with squirrel-cage rotor. Usually the model of IM coefficient Fr
is constant. In modeling the electric motor, which is examined in the range up to
nominal speed of this assumption, gives good results. When study of high-speed
electric drive is necessary, more accurate modeling of the mechanical equation of the
motor is required. For this purpose, experimental IM is rotated using a broadband
transducer with speed from 0rpm to 28000rpm. The result of the experiment is
obtained for the coefficient on the speed of the shaft. The resulting data are shown in
tabular and graphical form.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИСОКООБОРОТЕН
АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ С КАФЕЗЕН РОТОР БЕЗ ТОВАР
Емил Рачев, Кръстю Кръстев, Нели Рац
Резюме: В статията се определят параметрите в мехничното уравнение
на асинхронен двигателя с кафезен ротор. Обикновено в модела на АД
коефициента Fr е константа. При моделиране на електродвигател, който се
изследва в диапазона до номиналната си скорост на въртене, това допускане
дава добри резултати. Когато е неoбходимо изследване на високооборотно
електрозадвижване е необходимо по-прецизно моделиране на механичното
уравнение на електродвигателя. За целта експериментално АД е завъртян с
помощта на високоскоростен преобразовател със скорост от 0 min

−1

до

−1

28000 min . В резултат на експеримента е получена зависимост за
коефициента Fr = f (nr ) от скоростта на вала. Получените данни са показани
в табличен и графичен вид.
1. Увод
След определяне на параметрите на заместващата схема на асинхронния
електродвигател от опита на празен ход и късо съединение са известни
коефициентите в уравненията за равновесие на статорните и роторните
напрежения на двигателя. Необходимо е още да бъдат определени и
параметрите в мехничното уравнение на електродвигателя.
В статията е изследван високооборотен асинхронен двигател с кафезен
ротор тип ATF 80 E4 IM B3 4kW, произведен по поръчка в „ЕЛПРОМ –
Харманли” с материали, които се използват традиционно при производството
на серийно произвеждани асинхронни двигатели.
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2. Хлъзгане при промяна на скоростта в широк диапазон
Относителната разлика на скоростите на въртене на статорното поле n1 и
ротора n2 , се нарича хлъзгане s = (n1 − n2 ) n1 . Хлъзгането може да се изрази
(n1 − n2 )
.100,[%] . Използва се също и съотношението
също и в проценти s =
n1
s1 = n2 n1 .
На фиг.1 е показана опитната постановка. В таблица 1 са показани
експериментално снети данни при празен ход в установен режим на работа, за
високоскоростен асинхронен двигател с кафезен ротор тип ATF 80 E4 IM B3
4kW. С помощта на високоскоростен преобразовател TD929 се задава скоростта
на въртене на статорното поле n1 [min-1]. Механичната скорост на въртене на
вала n2 се измерва със стробоскопичен оборотомер. Скоростите до 3000min-1 са
−1

измерени с помощта на вала на прибора, а скоростите до 28000 min са
измерени по стробоскопичен път. В таблицата е показана и скоростта на
въртене на роторното поле nr [min-1].

Фиг.1. Опитна постановка, използвана при изследването на
високоскоростното електрозадвижване.
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Таблица 1. Експериментално получени данни при празен ход в установен
режим на работа, за двигател ATF 80 E4 IM B3.
№
s
s1
n1
nr
n2
[min-1]

[min-1]

-

-

0
0.5
2.9

0.05
0.058

0.95
0.942

1
2
3

0
10
50

[min-1]
0
9.5
47.1

4

100

98.3

1.7

0.017

0.983

5
6

300
500

297
495.7

3
4.3

0.01
0.0086

0.99
0.9914

7
8
9

1000
1500
3000

992.3
1487
2976

7.7
13
24

0.0077
0.0087
0.008

0.9923
0.991
0.992

10
11
12

5000
10000
15000

4960
9916
14863

40
84
137

0.008
0.0084
0.0091

0.992
0.9916
0.991

13
14

20000
25000

19796
24634

204
366

0.01
0.01464

0.9898
0.985

15

26000

25587

413

0.01588

0.984

16

27000

26532

468

0.017

0.983

17

28000

27399

601

0.0215

0.979

n2

n1, n2, nr, [min-1]

n1

nr
t, [s]

Фиг.2. Зададена, действителна скорост и скорост на роторното поле при
движение на празен ход, със скорост от 0 до 28000об/мин, АД с 4 полюса.
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s
Честота на въртене n2, [min-1]

Фиг.3. Хлъзгане при движение на празен ход, със скорост от 10об/мин до
28000об/мин, АД с 4 полюса.

nr, [min-1]

От таблица Tаблица 1 се вижда, че при изменение на скоростта от 10min-1
до 28000min-1 при четириполюсен двигател без товар на вала, хлъзгането s се
променя от 0.0077 до 0.05. В проценти тази стойност е от 0.77% до 5%, като при
максимално измерената скорост 28000об/мин хлъзгането е 0.0215, или 2.15%.

nr

n1, [min-1]

Фиг.4. Скорост на роторното поле при движение на празен ход, със
скорост от 0 до 28000об/мин, АД с 4 полюса.
Данните от Таблица 1 са представени графично на фиг.2. От графиката се
вижда, че скоростта на статорното поле n1 и скоростта на вала n2 са с много
близки стойности и n2 = (0.95 ÷ 0.9923) n1 . От 0 до 28000 min −1 двигателят се
развърта за около 60s. Графиката на фиг.3 показва как се променя хлъзгането s
при различните скорости, отчетени в Таблица 1. Графиката на фиг.4 показва
скоростта на роторното поле nr при стойностите на статорното поле n1 ,
отчетени в Таблица 1.
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3. Определяне параметрите в механичното уравнение на двигателя
След определяне на параметрите на заместващата схема на асинхронния
електродвигател от опита на празен ход и късо съединение са известни
коефициентите в уравненията за равновесие на статорните и роторните
напрежения на двигателя. Необходимо е още да бъдат определени и
параметрите в мехничното уравнение на електродвигателя.
Jr

dωrmec
= M e − M Fr − M T ,
dt

(1)

M Fr = Fr ωrmec
Обикновено при моделиране на асинхронни електродвигатели
коефициента Fr е константа. При моделиране на електродвигател, който се
изследва в диапазона до номиналната си скорост на въртене това допускане
дава добри резултати, но когато е небходимо изследване на високооборотно
електрозадвижване е необходимо по-прецизно моделиране на механичното
уравнение на електродвигателя. В настоящата работа изследваният
електродвигател е с номинална скорост 1500min-1.

Фиг.5. Зависимост на товарния момент на празен ход, зависещ от
скоростта на въртене на двигателя.
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Фиг.6. Зависимост на коефициента Fr от скоростта на въртене на
двигателя.
С електронния преобразувател обаче се постигат скорости до 28000min-1.
При моделиране с Fr = const момента M Fr расте пропорционално със скоростта
и ако моделът дава задоволителни резултати при ниски скорости на въртене,
сравнено с експерименталните резултати, то при високи скорости на въртене
товарният момент значително надвишава максималния възможен момент на
електрозадвижването.
В Tаблица 1 са показани измерените стойностти за скоростта n2 при
различни задания за честотата на статорното поле n1. Измерването е проведено
при празен ход. Товарният момент MT = 0 и мехничното уравнение може да се
представи във вида:
Jr

dωrmec
= Me − M F ,
r
dt

(2)

където с M Fr е отбелязан момента, зависещ от честотата на въртене на вала
на двигателя.
Изследваният електродвигател няма вентилационна перка, поради факта,
че е предназначен за работа при високи скорости на въртене. За да се постигне
същото хлъзгане в модела, както полученото експериментално, моментът M Fr
трябва да има вида, показан на фиг.5, а ако се предположи, че
M F = Fr ωrmec
(3)
r
то на фиг.6 е показана зависимостта на коефициента Fr = f (nr ) от скоростта
на вала.
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4. Консумирана мощност от задвижването, при движение на
електродвигателя на празен ход.
Този опит се извършва, като се задават N (в случая N=17) фиксирани
скорости за асинхронния двигател и данните се отчитат в установен режим.
Активната мощност P0 се измерва с помощта на ватметър. Ефективните
стойности на тока I 0 и напрежението U 0 се измерват с мултимери, предвидени
за работа в широк честотен диапазон. От измерените данни се определят
S 0 = I 0 .U 0 , cos(ϕ0 ) = P0 S0 и Q0 = S 02 − P02 . Собствената консумирана мощност на
преобразователя в режим „СТОП” е 6.6W, или 12.64VA, а в режим “СТАРТ”
(без включен електродвигател към клемите) е 35.5W, или 67.86VA. При
определянето на загубите в двигателя трябва да се вземе предвид собствената
консумирана мощност на преобразователя в режим „СТАРТ”. Данните от този
опит са показани в таблица 2.5.
Таблица 2. Експериментално получени данни за мощността при празен ход в
установен режим на работа, за двигател ATF 80 E4 IM B3.
s
№
n1
n2
P0
I 0 U 0 cos(ϕ0 )
Q0
S0
[min-1]

[min-1]

1
2
3

0
10
50

0
9.5
47.1

4

100

5
6

-

[W]

[A]

[V]

-

[VAr]

[VA]

0.05
0.058

110
120
105

0.89
0.9
0.83

234
232
232

0.528
0.575
0.545

176.89
170.87
161.41

208.3
208.8
192.56

98.3

0.017

85

0.7

232

0.523

138.38

162.4

300
500

297
495.7

0.01
0.0086

56.5
51.5

0.464
0.42

232
232

0.525
0.529

91.63
82.72

107.65
97.44

7

1000

992.3

0.0077

50

0.41

232

0.526

80.92

95.12

8
9

1500
3000

1487
2976

0.0087
0.008

50
50

0.4
0.4

232
232

0.539
0.539

78.18
78.18

92.8
92.8

10
11

5000
10000

4960
9916

0.008
0.0084

50
70

0.4
0.58

232
232

0.539
0.52

78.18
114.92

92.8
134.56

12

15000

14863

0.0091

110

0.89

232

0.533

174.74

206.48

13
14

20000
25000

19796
24634

0.01
0.01464

167.5
285

1.29
2.05

232
232

0.56
0.6

254.48
380.75

299.28
475.6

15

26000

25587

0.01588

315

2.2

234

0.617

401.6

510.4

16

27000

26532

0.017

345

2.4

234

0.62

437.04

556.8

17

28000

27399

0.0215

410

2.82

234

0.627

509.83

654.24

Собствена консумация на преобразователя, при изключен от клемата двигател
1

в режим „СТОП”

6.6

0.054

234

0.522

10.57

12.64

2

в режим „СТАРТ”

35.5

0.29

234

0.523

57.83

67.86
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cos(ϕ0)

P0, [W], Q0, [VAr], S0, [VA]

Данните от Tаблица 2 са показани на фиг.7. В графичен вид са
представени величините P0 , Q0 , S0 , cos(ϕ0 ) = f ( n2 ) . Стойностите са измерени на
захранващия вход на преобразователя. От графиките за мощностите се вижда,
че с нарастване на оборотите (честотата) на вала на двигателя от 0 min −1 до
28000 min −1 , консумираната мощност при празен ход нараства от 50W (Р0) до
410W. Като се има предвид, че консумираната мощност от преобразователя при
изключен двигател от клемите е 35.5W (в режим „СТАРТ”) и не се променя
чувствително с промяна на изходната честота. Тогава загубите в
електродвигателя за изследвания скоростен диапазон са от 15W (за скорости от
500 min −1 до 5000 min −1 ) 375W за 28000 min −1 , което е нарастване на загубите от
25 пъти.

cos(ϕ0)
Q0

S0

P0

n2, [min-1]

Фиг.7. Консумирана мощност от преобразователя и двигателя при
промяна на скоростта от 0 min −1 до 28000 min −1 , АД с 4 полюса.
С нарастване на тока, факторът на мощност cos(ϕ0 ) нараства от 0.523 до
0.627. Той е нисък поради използването на еднофазно захранване за
задвижването. В този случай при използването на еднофазен мост с
капацитивен филтър, формата на тока е далеч от синусоидалната, тъй като той
протича през тесни интервали от време през двата полупериода [4].
Подобряване на фактора на мощност може да се постигне чрез поставяне
на дросел между токоизправителя и филтровия кондензатор. Така факторът на
мощността може да нарастне до стойноти в рамките на 0.7÷0.8.
Факторът на мощност може да се повиши до стойности 0.98 [4] чрез
използване на транзисторна схема за активна корекция на фактора на мощност.
Използването на такива схеми е оправдано по финансови съображения за
мощности на преобразователите с еднофазно захранване над 2kW.
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5. Заключение
При изменение на скоростта от 10min-1 до 28000min-1 за четириполюсен
двигател без товар на вала, хлъзгането s се променя от 0.0077 до 0.05. Средно
хлъзгането в проценти е около 1%, като при максимално измерената скорост
28000 min −1 хлъзгането е 0.0215, или 2.15%.
За да се постигне същото хлъзгане в модела, както експериментално
полученото, моментът M Fr трябва да има вида, показан на фиг.5, а ако се
предположи, че
M F = Fr ωrmec
r
то на фиг.6 е показана зависимостта на коефициента Fr = f (nr ) от скоростта
на вала.
От експериментално получените данни за консумираната мощност от
еднофазната мрежа се вижда, че с нарастване на скоростта на вала на двигателя
от 0 min −1 до 28000 min −1 , консумираната мощност при празен ход нараства от
50W (Р0) до 410W. При консумирана мощност на преобразователя от 35.5W,
загубите само в електродвигателя за изследвания скоростен диапазон са от 15W
(за скорости от 500 min −1 до 5000 min −1 ) до 375W за 28000 min −1 .
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THREE PHASE TRANSISTOR INVERTER WITH OUTPUT FREQUENCIES
UP TO 1000 HZ
Kristo Kristov, Emil Rachev, Neli Ratz
Abstract: The paper presents the structure of the transistor phase inverter with an
output frequency up to 1000Hz. In the control part is used IGBT Driver International
Rectifier IGBT transistors and powerful from the same company. The control unit is
built on a DSP with Harvard architecture. Converter is single phased whit voltage of
230VAC. It is experimentally obtained rotational speeds of 32000rpm for
asynchronous motor with two poles and 28000rpm for engine with 4 poles. The built
into the DSP module pulse width modulation is also considered.
ТРИФАЗЕН ТРАНЗИСТОРЕН ИНВЕРТОР С ИЗХОДЯЩА ЧЕСТОТА
ДО 1000 Hz
Кръстю Кръстев, Емил Рачев, Нели Рац
Резюме: В статията е представена структурата на трифазен
транзисторен инвертор с изходяща честота до 1000Hz. В силовата част е
използван IGBT драйвер на International Rectifier и мощни IGBT транзистори на
същата фирма. Управляващият блок е изграден на базата на DSP с
Харвардска архитектура. Преобразователят е с еднофазно захранване
230VAC. С него експериментално са получени скорости на въртене от 32000
min −1 за асинхронен двигател с 2 полюса и 28000 min −1 за двигател с 4 полюса.
Разгледан е и вграденият в DSP модул за широчинно импулсна модулация.
1. Увод
За постигането на високи скорости на АД трябва да се преодолеят редица
проблеми при създаването на инвертора:
• по-високата честота на ШИМ-а дава възможност за постигане на повисока изходна честота на сигнала;
• с IGBT драйвер да може да реализира по-висока честота на ШИМ-а;
• транзисторите да са с малки времена на включване и изключване;
• да има възможно най-малко застъпване (dead time);
• високата честота на ШИМ-а води до по-големи топлинни загуби така, че
тук трябва да се направи компромис и честотата на ШИМ-а да се избере такава,
че да е достатъчна за постигането на необходимата изходна честота на
инвертора;
• при високи скорости, малки скокове в подавания към двигателя сигнал,
могат да доведат до големи скокове на токовете във фазните намотки, а от там и
бързо разколебаване на системата и тя да стане неустойчива. Затова много от
аритметичните операции, които нормално се извършват в рамките на периода
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на изходния сигнал, следва да се извършат в рамките на периода на ШИМ-а. За
целта е необходим контролер, който да има достатъчна изчислителна мощност.
При създаването на инвертора следва тези изисквания да се съобразят, за
да се постигнат максимално добри резултати с достъпни апаратни средства.
2. Блокова схема на инвертора
На фиг.1 е показана блоковата схема на инвертора. Тя се състои от две
основни части – силова част и управляваща част. Инверторът е с напълно
цифрово управление, което чувствително опростява схемното решение и дава
възможност за постигане широк диапазон за регулиране на изходната честота с
висока прецизност.
• Силовата част (фиг.1) се състои от трираменен транзисторен мост (5),
драйверна схема за управление на транзисторите (6) и захранващ източник (7).

Фиг.1. Блокова схема на инвертора
В транзисторния мост се използват IGBT транзистори IRG4PC50UD,
които са за напрежение Vce – 600V, ток Ic от 55А(250С) и 27А(1000С). Тези
транзистори се управляват с потенциал (12÷20V), имат сравнително малки
времена на включване ( tri = 25ns ) и изключване ( t fi = 74ns ), както и макък пад
на напрежение при наситено състояние ( U CE (ON ) = 1.84V ). Отделената топлина
при ток 30А за всяко включване е 1.6mJ, а за всяко изключване – 0.8mJ.
Преобразовател, реализиран с такива транзистори има по-малки топлинни
загуби и по-ниска собствена консумация. Така е необходима по-малка
разсейваща площ на радиатора и преобразователят става по-компактен за
единица мощност.
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При претоварване по ток силовият блок се защитава с помощта на токов
резистор между кондензатора и трираменния мост, така че когато нивото на
сигнала върху токовия резистор стане с напрежение по-високо от 0.46V, се
предизвиква извеждане на логическа ‘0’ на изхода FAULT, както едновремено с
това се запушват всичките 6 транзистора на моста. Сигналът се изчиства
автоматично след закъснение, зададено от RC веригата, свързана към входа
RCIN (R=2MΩ, C=1nF, TFAULT=2ms) на драйвера.
Сигналът FAULT се подава към микроконтролера през оптрон. При
продължителност на FAULT-сигнала за повече от 10ms се въвежда режим
‘OFF’ на инвертора, при който всичките 6 транзистора се запушват и на
дисплея се изписва ‘FAULT’. Възстановяването на инвертора след грешки
става, като се изключи от захранването за около 30s и отново се включи.
Активните нива на входовете на микроконтролера FaultA и FaultB се
инициализират програмно. Използваният IGBT драйвер е IR2336D (600V) на
International Rectifier. Реализираният ‘dead time’ в драйвера е 275ns, което дава
възможност за постигане на по-голяма честота на ШИМ-а. Използвайки тези
драйвери схемното решение се опростява чувствително, като се намалява и
броя на захранващите източници с три, тъй като захранването на буферите на
горните транзистори става с помощта на диоди. Те зареждат съответни
кондензатори за всеки от буферите, във всеки такт на ШИМ-а, при включване
на долните транзистори. Работната честота на драйвера се определя и от
бързодействието на захранващите диоди, които трябва да са за напрежение
600V. При използването на обикновени диоди, честотата на драйвера може да е
до 15kHz, а при използване на бързи (70ns) и ултрабързи (35ns) диоди,
честотата може да дoстигне 30kHz. В схемата са използвани диоди UF4007
(70ns, 1A, 1000V) и е предвидено драйверът да работи с честота до 20kHz.

a)
b)
Фиг.2.Силови блокове: - a) за 1.5÷4kW/230VAC; b) 3÷25kW/3x400VAC.
В драйвера не е предвидена логика за рекуперация и затова тя се
реализира с отделна схема. Напрежението на DC източника се измерва с
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делител и сигналът се подава към положителния вход на компаратор. Изходът
на компаратора включва транзистор, който разрежда кондензаторите на DC
източника през резистор. Напрежението за задействане на рекуперацията се
настройва с помощта на тример. Рекуперацията е настроена да се включи при
напрежение над 350VDC на кондензаторната батерия, като хистерезисът на
компаратора е около 5V.
Захранващият източник (7) захранва силовото стъпало през монофазен
грец модул KBPC5010, с напрежения VRRM – 1000V и ток IOUT от 50А.
Захранващият блок включва и две галванично разделени захранвания за
напрежения +5V и +15V. Единият източник се използва за захранване на IGBT
драйвера и схемата около него, а другият - за захранване на управляващата
микропроцесорна част.
На фиг.2 са показани два силови блока. Блокът на фиг.2-a е с монофазно
захранване за напрежение 1×230VAC, като мощността му е до 4kW. Блокът на
фиг.2-b е реализиран по схема подобна на еднофазния блок, но използваните
елементи в схемата са за напрежение 1200V и DC източникът е трифазен, за
входно напрежение 3×400VAC и мощност до 25kW.
• Управляващата част (фиг.1) се състои от микроконтролер DSC (1), за
въвеждане на данни се използва резистивен енкодер (2), който е с прозрачна
светеща ос. За извеждане на данни се използва LCD дисплей с подсветка (3),
който е шестцифрен седемсегментен дисплей с LED едноцветна или RGB
подсветка. Дискретните входове и изходи (4) са оптично разделени и се
захранват от външен DC източник с напрежение 24VDC.

a)
b)
Фиг.3. Управляващи модули: - a) управляващ модул, реализиран на една
платка; - b) управляващ модул, без дисплейната част и енкодера, които са
реализирани на отделни платки.
Електрическата схема е реализирана на една платка, както е показано на
фиг.3-a, или на две платки, като първата с контролера и дискретните
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входове/изходи е показана на фиг.3-b, а дисплея и енкодера са на отделна
платка (фиг.4).
За управление на силовата част на инвертора се използват DSC (Digital
Signal Controller) на фирмата Microchip. В реализациите са използвани
контролерите PIC18F4431, dsPIC30F4011 и dsPIC33FJ256MC806. Трите
контролера са с еднакъв TQFP корпус с 44 извода. Това са RISK контролери с
Харвардска архитектура и напълно статична структура, с производителност
10÷40MIPS, т. е. една инструкция се изпълнява за 100÷25ns. Контролерите имат
10/12 bit ADC с бързодействие 200÷1100ksps при преобразуване. Аритметиката
на контролерите включва целочислено умножение от 8 × 8, целочислено
/дробно умножение 16 × 16, целочислено/дробно деление 32/16 и 16/16, като
командите се изпълняват в един цикъл. Операциите по преместване на ляво и
дясно са върху 8-40 битови операнди (два 40 битови акумулатора).
Периферията за управление на електродвигатели включва: до 8
независими или 4 комплиментарни PWM модула с 16/11 битова резолюция с
такт на PWM-a 0,61 до 39,1 kHz, в режими за триъгълен и трионообразен ШИМ.
Модулът включва два FAULT входа, програмируем поляритет на ШИМ
изходите и продължителност на ‘dead time’. Има вграден интерфейс за
квадратурен енкодер с А, В и Z поредици, с 16 битови реверсивни броячи и
възможност за умножение на импулсите от поредицата × 2 или × 4, с вградени
филтри за шум.

Фиг.4. Дисплей с RGB подсветка.
Вместо клавиатура, в управляващата част се използва резистивен енкодер
с импулсни поредици А и В, а оста му освен въртеливо движение, действа и
като бутон при натискане ‘PUSH’. Оста на енкодера е прозрачна и под нея са
монтирани два светодиода – син и оранжев (или зелен и червен). Всички
настройки на инвертора, както и всички команди за работа се реализират с
енкодера. За удобство някои команди се дублират от дискретните входове и
интерфейса. Използваният енкодер е с 24 импулса на оборот и се обслужва от 5
I/O порта. Обслужването на този енкодер е напълно програмно, като не се
използва хардуерна схема. Поредиците А и В са включени директно към
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прекъсващи входове на контролера (както и PUSH сигнала). Програмно се
извършва и учетворяване (×4) на импулсите за оборот. По този начин се запазва
вградения апаратен интерфейс за енкодер, който да се куплира към вала на
двигателя. Входът, към който е свързан ‘PUSH’ бутонът, също е прекъсващ.
Два извода се използват за управление на двата светодиода под прозрачната ос
на енкодера (в случая син и оранж). С помощта на светещата ос или RGB
подсветката се индицира състоянието в което се намира инвертора в текущия
момент (START, STOP, ускоряване, спиране, меню и т.н.).
При бавно въртене на оста на енкодера (на ляво или дясно) се променя
най-дясната цифра с +1 (-1), а при бързо въртене промяната е десетократно поголяма (+/-10). Отрицателните скорости нарастват при въртене на енкодера
наляво, а положителните – при въртене на дясно.
LCD дисплея е седемсегментен 6 цифров, с едноцветна или RGB
подсветка (фиг.3-а), фиг.4). Контролера на дисплея заема 3 извода на
микропроцесора – 1 за данни и 2 за управляващи сигнали. С тример се регулира
контраста на дисплея.
Три от дискретните входове, реализирани с оптрони, дублират командите
на енкодера ‘START’, ‘STOP’ и ‘NEXT’. Към тези входове могат да се свържат
бутони, които да се монтират на лицевия панел. Командата ‘NEXT’ избира
следващата от шестте фиксирани скорости, когато е избран този режим на
работа.
Двата дискретни изхода изпълняват функциите ‘Ready’ и ‘On/Off’.
Изходът ‘Ready’ е активен (1), когато инверторът е в състояние да изпълнява
команди. Изходът ‘On/Off’ е неактивен (0), когато шестте транзистора (T1 ÷ T6)
на инвертора са запушени.

Фиг.5. Високоскоростно задвижване за управление на асинхронни двигатели
TD929: захранване 230VAC, 1,0÷4,0kW, 0 ÷ 1000Hz.
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На фиг.5 е показано високоскоростното задвижване, което се разглежда в
тази работа. То се захранва с напрежение 230VAC, от една или две фази.
Изходната честота на инвертора е до над 1000Hz, а изходната мощност - до
4kW.
3. ШИМ модул
Вграденият в контролерите на Microchip [1], [2] ШИМ модул опростява
задачата за генериране на различни модулирани сигнали за реализацията на
инвертори с различни приложения за управление на двигатели и
перобразуватели на енергия.
ШИМ модулът има следните характеристики:
• до осем ШИМ I/O извода (pin) с четири работни канала;
• до 14-битова резолюция, в зависимост от периода на ШИМ-а;
• такта на ШИМ-а може да се сменя по време на работа;
• възможност за реализация на трионообразен и триъгълен ШИМ;
• режим за генериране на единичен импулс;
• програмируемо време на ‘dead time’ между сдвоени ШИМ изходи;
• възможност за генериране на прекъсване в рамките на полутакта или
целия такт при триъгълния ШИМ.
Периодът на ШИМ-а се определя от двойния PTPER регистър (PTPERL и
PTPERH). Той е с 12-битова резолюция (+ 2 бита от такта – 14 бита пълна
резолюция), чрез комбиниране на 4-те младши бита на PTPERH и 8 бита на
PTPERL. Регистъра PTPER е двойно буфериран регистър за настройка на
периода на ШИМ-а. За трионообразен ШИМ при честота 40MHz на генератора,
при 2.4kHZ резолюцията е 14 битова, при 39kHz е 10 битова, а при 625kHz,
резолюцията е 6 битова. При триъгълния ШИМ честотите са двойно по-ниски
за дадена резолюция.
Работния цикъл (полупериод) на ШИМ-а се определя от PDCx (PDCxL и
PDCxH) регистрите. За всеки от 4-те двойки канали има по един регистър за
работния цикъл на ШИМ-а. Регистрите за работния цикъл имат 14-битова
резолюция, чрез комбиниране на 6-те младши бита на PDCxH и 8 бита на
PDCxL. PDCx са двойно буферирани регистри за задаване периода на ШИМ-а.

Фиг.6. Сравняване на брояча и регистъра за работния цикъл.
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Стойността в регистъра на всеки работен цикъл определя времето, през
което ШИМ изхода е в активно състояние. Старшите 12 бита на регистъра
PDCn съдържат действителната стойност на работния цикъл от PTMRH/L, а
най-младшите 2 бита, са от вътрешния такт на вградения тактов генератор на
контролера, както се вижда от фиг.6.
Четирите регистъра за работния цикъл на ШИМ-а са двойно буферирани,
за да позволят незабавна актуализация на ШИМ изходите. За всеки канал на
ШИМ-а има буферен регистър за работния цикъл, който е достъпен за
потребителя и втори регистър за работния цикъл, който съдържа
действителната стойност за сравнение, използван в текущия период на ШИМ-а.
Когато триъгълния ШИМ е в режим на броене, стойността на новия
работен цикъл ще се актуализира, когато съдържанието на PTMR регистъра е
нула и брояча на ШИМ-а започне да брои нагоре. Съдържанието на буферите
на работния цикъл се зарежда автоматично в регистрите, когато тактуването на
ШИМ-а е забранено (PTEN = 0). На фиг.7 са показани моментите за
актуализация на работния цикъл в триъгълен режим. В този режим, в рамките
на целия период на ШИМ-а контролера има възможност да изчисли и зареди
новото съдържание за работния цикъл на ШИМ-а, преди изтичането на
текущия. В този режим на работа триъгълният ШИМ е симетричен.

Фиг.7. Актуализиране на такта на работния цикъл в броячен режим.
Когато тактуването на триъгълния ШИМ е в режим на броене с двойна
актуализация, новата стойност за работния цикъл ще се актуализира, когато
стойността на PTMR регистър е нула и когато стойността му е равна на
стойността в PTPER регистъра. В този режим на работа триъгълният ШИМ е
несиметричен.
Съдържанието на буфера на работния цикъл автоматично се зарежда в
регистъра, при две условия. На фиг.8 са показани моментите за записване на
работния цикъл в режим на двойна актуализация. В този режим само
половината от периода на ШИМ-а е на разположение за изчисляване и
зареждане на новото съдържание за работния цикъл на ШИМ-а, преди да
започне следващия такт.
151

IV Научна конференция, ЕФ'2012, том 2

Созопол, 28 септември - 1 oктомври, 2012 г.

Фиг.8. Актуализация на такта на работния цикъл при броене, в режим на
двукратно обновяване.
Централно базирания ШИМ сигнал се извежда от модула, когато е избран
режим на броене за триъгълен ШИМ (Фиг.9). Изходът на ШИМ компаратора
преминава в активно състояние, когато стойността на ‘Duty Cycle’ регистъра
стане равна на стойността на PTMR и ШИМ брояча брои надолу (PTDIR = 1).
Изходът на ШИМ компаратора ще премине в неактивно състояние, когато
ШИМ брояча брои нагоре (PTDIR = 0) и стойността му стане равна на
съдържанието на PTMR регистъра.

Фиг.9. Стартиране на триъгълен ШИМ.
Ако стойността на съответния ‘Duty Cycle’ регистър (за работния цикъл)
е нула, след това изхода на съответния ШИМ ще бъде неактивен за целия
период на ШИМ-а. Респективно, изхода на ШИМ-а ще бъде активен за целия
период, ако съдържанието на регистъра за работния цикъл е равно или поголямо от стойността в PTPER регистъра.
Когато ШИМ-ът се стартира в триъгълен режим, съдържанието на
регистъра за периода (PTPER) се зарежда в таймер-регистъра PTMR и той се
конфигурира автоматично, за да започне броенето надолу. Това се прави, за да
се гарантира, че сигналите в цялото рамо започват в едно и също време.
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Фиг.10. ‘Dead time’ при зависим режим на работа на двойка ШИМ-ове.
В рамената на инверторите, където се използват горни и долни
(комплементарни) ключови транзистори, е препоръчително да се използва
допълнителен механизъм за управление на горния и долния ключ, с цел
избягване на припокриването. Вмъкването на мъртво време поддържа двата
изхода на ШИМ-а (за горния и долния транзистор) в неактивно състояние за
кратко време (фиг.10). По този начин се избягва всяко застъпване при
превключване, поради времената (закъсненията td ) Тon и Тoff на транзисторите.
Тъй като при инверторите могат да се използват транзистори с различни
времена на превключване, ШИМ модула позволява тези времена да бъдат
препрограмирани.

Фиг.11. Прекъсване на тока при ниски напрежения, в резултат на ‘Dead
time’ в зависим режим на работа на двойка ШИМ-ове.
За всеки чифт ШИМ изходи на модула е предвиден 6-битов изваждащ
брояч, който се използва за реализиране и вмъкване на мъртво време. То се
зарежда в таймера, който открива фронта и се стартира за следващия работен
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цикъл. В зависимост от това, дали фронтът е нарастващ или падащ, при
нараствщ фронт ‘dead time’ забавя горния транзистор, а при падащ фронт,
забавя долния транзистор, както се вижда от фиг.10.
При малки стойности на напрежението в областта на ниските скорости, в
резултат на наличието на ‘dead time’ се получава прекъсване на тока. Това е
така, защото при ниски стойности на напрежението периодът на работния
цикъл става съизмерим с времето на ‘dead time’, което в случая е около 1.6μs.
Ефектът от прекъсване на тока е показан на фиг.11 с маркиране на част от тези
области около нулата. Затова следва ‘dead time’ да не е по-голям от
необходимия. Сигналът на графиката от фиг.11 е получен експериментално и е
с честота 0.33Hz ( задание за 10 min −1 ), като ефективната стойност на
напрежението е 9V, а ефективната стойност на тока е 7А.
За регулиране на захранващото напрежение на високоскоростните
електрически машини е използвана триъгълна симетрична широчинноимпулсна модулация. В този случай честотата на ШИМ модула е два пъти повисока от реализираната честотата на сигнала. За да се получи честота на
ШИМ-а 21kHz, за извеждане на синусоида с честота 1000Hz, трябва ШИМ
модула да се инициализира за работа с честота 42kHz. Това ще доведе до
скъсяване на разрядността на ШИМ-а (от 11 на 9 бита), което от своя страна ще
влоши формата на синусоидалния сигнал. С оглед на това, че се реализира
широк обхват на регулиране на двигателя, се прави компромис като ШИМ
мадула се инициализира за работа с честота 24kHz, честотата на сигнала към
транзисторите е 12kHz и работи с 11 битова точност.
4. Заключение
За постигането на по-високи скорости на въртене на електродвигателя, е
необходима по-висока честота на ШИМ-а. Според изследваната литература за
постигане на приемливо ниво на хармониците трябва честотата на ШИМ-а да е
21 пъти по-висока от изходната честота на сигнала. За постигане на зададената
честота сигнала на инвертора от 1000Hz е необходимо честотата на такта на
ШИМ-а да е 21kHz.
Предложеното схемно решение може да осигури максимален такт на
ШИМ-а до 30kHz, следователно честота на полезния сигнал до 1430Hz, което е
с 43% над заданието при запазване на условието честотата на ШИМ-а да е 21
пъти по-висока от изходната честота.
За постигането на горните изисквания най-подходящо е използването на
ултра бързи IGBT транзистори, които имат малки времена за превключване.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF SIMULATION AND EXPERIMENTAL
MEASUREMENTS OF A HIGH-SPEED ELECTRIC PROPULSION WITH
ASYNCHRONOUS MOTOR
Emil Ratz, Emil Rachev, Kristo Kristov
Abstract: This paper presents a simulation model to study high-speed
asynchronous electric propulsion TD819. In the programming model has a block that
reads real measured data file obtained by conducting experiments and compare them
with the simulation data. In the programming model of induction motor are the
details of the research engine, and the model of the drive are introduced settings that
are made of real driver TD819. Comparative analysis shows complete coincidence of
simulation and experimental results, presented in graphical form.
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СИМУЛАЦИОННИ И
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ВИСОКОСКОРОСТНО
ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ С АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ
Емил Рац, Емил Рачев, Кръстю Кръстев
Резюме: В статията е представен симулационен модел на изследваното
високоскоростно елекрозадвижване с асинхронен двигател – TD819. В
програмния модел има блок, който чете реално измерени данни от файл,
получен при направените експерименти и ги сравнява с данните от
симулацията. В програмния модел на асинхронния двигател са въведени
данните на изследвания двигател, а в модела на задвижването, са въведени
настройките, които са направени на реалното задвижване TD819. Направения
сравнителен анализ показва пълно съвпадение на симулационните и
експерименталните резултати, което е представено в графичен вид.
1. Увод
Моделирането на задвижването с помощта на модулите от
SimPowerSystems на програмната среда Matlab/Simulink позволява лесна
визуализация и обработка на данните както от симулациите, така и от
експерименталните изследвания. Средата има и модули за комуникация с
външни устройства за сканиране и измерване на данни, което дава възможност
за по-бърза и лесна ориентация в сложни процеси, при изследване на
електрозадвижванията.
2. Симулационен модел на високоскоростното задвижване
На следващите фигури са показани сравнения на експериментално
снетите данни при управление на асинхронния електродвигател, с
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преобразувателя TD819 и симулационните резултати. На фиг.1 е представен
симулационния модел на електрозадвижването с асинхронния електродвигател.

Фиг.1. Симулационен модел на елекрозадвижване с асинхронен двигател с
честотно управление и четене на реално измерени данни от файл.
В програмния модел има блок, който чете реално измерени данни от *.mat
файл за сравняване на симулация и експеримент. В програмния модел на
асинхронния двигател (подсистема “Induction motor”) са въведени параметрите
на изследвания електродвигател, а в подсистемата „TD819 – U/f curve” е
въведена U/f кривата на реалния преобразувател.
Симулациите са проведени при празен ход, т.е. товарният момент MT = 0 .
Бяха определени и параметрите в мехничното уравнение на електродвигателя
(Induction motor) така, че да се постигне същото хлъзгане в модела, както
експериментално полученото. Програменият модел на асинхронния двигател в
MATLAB/SIMULINK е актуализиран съобразно експериментално получените
данни.
Моделът на задвижването с помощта на модулите от SimPowerSystems
позволява лесна визуализация и обработка на данните както от симулациите,
така и от експерименталните изследвания. С помощта на модулите за
комуникация с външни устройства за сканиране и измерване на данни, се дава
възможност за по-бърза и лесна ориентация в сложни процеси, при изследване
на електрозадвижванията.
3. Резултати от сравнителния анализ на симулационни и
експериментални измервания
Сравнението на реалните данни и симулационните резултати при задание
за развъртане на двигателя от 0 min −1 до 5000 min −1 е показано на фиг.2. В
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преобразувателя се задава скоростта на статорното магнитно поле. В синьо са
изобразени данните от експерименталните измервания, а в червено – от
симулацията.
На фиг.2 са сравнени ефективните стойности на статорното напрежение,
ток, както и активната мощност. Измерените ефективни стойности на
статорното напрежение напълно съвпада със симулираното с модела.
Измерения статорен ток и активна мощност на статора съвпадат напълно със
симулираните за скорости от 0 min −1 до 600 min −1 и от 4100 min −1 до 5000

min −1 . За интервала от 600 min −1 до 4100 min −1 измерените ток и активна
мощност на статора са по-големи от симулираните, което се дължи на
инерционния момент на ротора.

Фиг.2. Експериментални (синьо) и симулационни (червено) резултати при
задание за развъртане до 5000 min −1 .
На фиг.3 са показани експериментални данни в съответствие с фиг.4. В
обща координатна система са показани съответно моментна стойност на един
статорен ток (напрежение) и съответстващата му ефективна стойност.
Моментните стойности на един фазов ток и напрежение са оцветени в сиво, а
ефективните стойности на фазните ток и напрежение – в червено.
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Фиг.3. Експериментални резултати при задание за развъртане до 5000
min −1 ( в съответствие с фиг.2) – моментна стойност на едно фазно
напрежение и фазен ток (сиво) и ефективна стойност (червено).

Фиг.4. Експериментални резултати при задание за скорост до 5000
min −1 . Статорен ток в процеса на развъртане, ток и напрежение в
интервала от 9,55s до 9.6s
На фиг.4 са показани трите фазни статорни тока в процеса на развъртане,
както токовете и напреженията около 9,5s в съответствие с фиг.2 и фиг.3.
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Статорните напрежения и токове са сканирани с честота 25kHz с DAQ модула
“NI USB-6212”.

Фиг.5. Експериментални и симулационни резултати при
старт/реверсиране/стоп с 1000 min −1
На фиг.5 са показани процесът при стартиране, реверсиране и стоп
със зададена скорост 1000min-1. Показано е симулационното задание за
скорост на въртене, статорното напрежение (моментни и ефективна
стойности - реално измерени), статорни токове (моментни и ефективна
стойности - реално измерени), както и сравнение на симулационно
получения ток (в червено) при симулация на процеса с реално измерения (в
синьо). Вижда се, че експериментално получените и симулационните
ефективни стойности на фазния ток са много близки. По-високата стойност
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на измерените стойности от симулираните се дължи на това, че при този
опит двигателят все още не е темпериран.
На фиг.6 в съответствие с фиг.5, са показани трите статорни тока при
реверсиране.

Фиг.6. Експериментално измерени моментни стойности на трите
статорни тока при реверсиране
4. Заключение
От симулационните и експерименталните резултати с предложения
Matlab/Simulink модел са близки до направените измервания на
преобразователя. Oт графиките на фиг.2 и фиг.5 се вижда, че симулационните и
експерименталните изследвания съвпадат с над 90%. При ускоряване на
двигателя съвпадението е пълно (фиг.2), докато при спиране на двигателя по
рампа измерения ток е по-голям от получения при симулацията (фиг.5). Това се
получава поради повишаване на напрежението върху кондензаторната батерия
с няколко волта, което повишава и тока при спиране, за разлика от
симулирания.
ЛИТЕРАТУРА
[1] B. Ozpineci, L. Tolbert, Simulink Implementation of Machine model – A
Modular Approach, IEEE, 2003, pp. 728-734.
[2] M. Montanari, S. Peresada, A. Tilli, A speed-sensorless indirect field-oriented
control for induction motors based on high gain speed estimation, Science Direct,
Automatica 42, 2006, pp.1637-1650.
[3] A. Ansari, D. M. Deshpande, Mathematical Model of Asynchronous Machine
in MATLAB Simulink, International Journal of Engineering Science and
Technology, Vol. 2(5), 2010, pp. 1260-1267.
Автори:
проф. дтн. Емил Рац – кат. „Електрически машини”, ЕФ, ТУ – София,
гл.ас. д-р Емил Рачев – кат. „Електрически машини”, ЕФ, ТУ – София,
гл.ас. Кръстю Кръстев - кат. ЕЕА, ИПФ-Сливен, ТУ – София.

161

IV Научна конференция, ЕФ'2012, том 2

Созопол, 28 септември - 1 oктомври, 2012 г.

СЕКЦИЯ – ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛУЗ НА ПРОЦЕСИ И
РЕЖИМИ
OPTIMIZATION OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING SYSTEM
CONSTRUCTION
Valentin Mateev, Aneliya Terzova, Iliana Marinova
Abstract: In this work an approach for multiobjective optimization by genetic
algorithm method is proposed. 3D finite element method magnetic field model is
implemented and applied for optimal shape determination for a given field
distribution. Field model employs the ANSYS 12.1 software package. Optimization is
made by genetic algorithm toolbox of Matlab which employs the ANSYS model true
APDL interface. Magnetic Resonance Imaging (MRI) system is optimized for
achieving strong and homogenous field distribution in the system working zone.
Optimization parameters are corresponding to MRI gradient coils construction.
Results from two different objective functions for achieved optimal constructions are
presented. Numerical model and optimization process results are verified by direct
measurements of the field distribution in the system working zone.
Key words: stochastic optimization, genetic algorithm, 3D modeling, Finite
Element Method, MRI.
ОПТИМИЗАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА СИСТЕМА ЗА
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Валентин Матеев, Анелия Терзова, Илиана Маринова
Резюме: В тази статия е представен подход за многопараметрична
стохастична оптимизация, използващ метода на генетичните алгоритми.
Използван е 3D модел на магнитното поле с метода с крайни елементи за
намиране на оптимална конструкция при зададено разпределение на полето.
Моделът използва софтуерният пакет ANSYS 12.1. Оптимизацията е
осъществена посредством тулбокса за генетични алгоритми на програмата
Matlab, която използва ANSYS модела през APDL интерфейс. Оптимизирана е
система за магнитно-резонансна образна диагностика с цел постигане на
силно, хомогенно поле в работната зона на системата. Оптимизационни
параметри са свързани с конструкцията на градиентните намотки на
системата. Представени са резултати от оптимизацията с две различни
целеви функции. Моделът и резултатите от оптимизационният процес са
сравнени с такива от пряко измерване на магнитното поле на градиентните
намотки в работната зона на системата.
Ключови думи: стохастична оптимизация, генетични алгоритми, 3D
моделиране, Метод на крайните елементи, ЯМР.
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1. Introduction
Since the early development of the MRI technology, numerical modeling has
been a useful tool for field analysis in an effort to provide minimization of negative
effects on MR images, energy consumption, time duration of investigation or even
patient harm. These objectives are closely influenced by MRI system construction
and numerical field models can be performed using modern optimization methods to
obtain better magnetic field distribution. From the mathematical point of view,
optimization is a process of finding global maximum (or minimum) of some
objective function. There are several approaches to this problem. One class of
optimization techniques uses well-known conjugate-gradient (CG) methods for
solving systems of linear equations, and Quasi-Newton (QN) methods for the nonlinear case. Another class is so-called Simplex method, using the concept of a
simplex in choosing in which direction to lead the search. Both these techniques are
considered local in that the solution they find is highly dependent on the initial point
of search. They can never guarantee that the solution is really the best, but due to
their usual tight connection with the problem, they tend to converge to the solution
relatively quickly. Another problem with local techniques is that all of them impose
some constraints on the objective function in terms of continuity and differentiability,
which are sometimes impossible to achieve. Very different class from these is
stochastic optimization. Techniques that fall into this category are considered global
and they usually work with population of candidate solutions, not just with one
solution, using probabilistic transitions between points in search space. Since they
usually do not use any knowledge about the problem, their convergence is slower
than that of local techniques. But the fact that they can work with any kind of
optimization function, being it noncontinuous, non-differentiable, or with any kind of
constraints, gives global techniques a great potential for use in various fields where
finding the best solution is more important than the convergence time. Different
stochastic methods are developed: genetic algorithms, evolution strategies, Monte
Carlo, simulated annealing, particle swarm, etc. Genetic algorithm is one of the
methods that proved to be good in solving problems in electromagnetics – they are
robust enough and easily implemented in the same time. [1, 4 - 12]
In this work an approach for multiobjective shape optimization by genetic
algorithm method is proposed. 3D finite element field magnetic model is
implemented and applied for optimal shape determination for a given field
distribution. Field modeling employs the ANSYS 12.1 software package.
Optimization is made by genetic algorithm toolbox of Matlab which employs the
ANSYS model true APDL interface. MRI system is optimized for achieving strong
and homogenous field distribution in system working zone.
2. Genetic algorithm
A genetic algorithm (GA) is a method for solving both constrained and
unconstrained optimization problems based on a natural selection process that
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emulate biological evolution. The algorithm repeatedly modifies a population of
individual solutions. At each step, the genetic algorithm randomly selects individuals
from the current population and uses them as parents to produce the children for the
next generation. Over successive generations, the population “evolves” toward an
optimal solution [3].
The fitness function is defined over the genetic representation and measures the
quality of the represented solution. Once the genetic representation and the fitness
function are defined, a GA proceeds to initialize a population of solutions (usually
randomly) and then to improve it through repetitive application of the mutation,
crossover, inversion and selection operators. Initially many individual solutions are
(usually) randomly generated to form an initial population. The population size
depends on the nature of the problem, but typically contains several hundreds or
thousands of possible solutions. During each successive generation, a proportion of
the existing population is selected to product a new generation. Individual solutions
are selected through a fitness-based process, where certain selection methods rate the
fitness of each solution and preferentially select the best solutions.

(a)
(b)
Fig. 1. Process of genetic algorithm (a) and block structure of optimization
process (b).
The next step is to generate a second generation population of solutions from those
selected through genetic operators: crossover (also called recombination), and/or
mutation. For each new solution to be produced, a pair of "parent" solutions is
selected for breeding from the pool selected previously. By producing a "child"
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solution using the above methods of crossover and mutation, a new solution is
created which typically shares many of the characteristics of its "parents" [4]. Block
scheme of GA procedure is shown in Fig. 1-a.
3. Finite element method model
Investigated MRI system is shown on Fig.2 [1]. It is a new “open-type”
construction, which is employing permanent magnets for creating strong static
magnetic field in the working zone of the system and gradient coils for spatial field
focusing. The presence of permanent magnets and fast changing currents in gradient
coils makes the modeling task challenging.
The electromagnetic system includes the permanent magnet and conducting
materials, such as pole pieces, yoke and pluggings, plugging rings, and gradient coils.
Gradient coils systems are located in the pole piece of the MRI.

(a)

(b)

Fig.2. MRI system cross-section (a) and 3D model outlook (b).
The MRI system main magnetic circuit - yoke is made of low carbonated steel
(steel - 1010) with electric conductivity σ = 2e6 S/m and relative magnetic
permeability μr = 902.6. The pole piece and plugging rings are made of electrically
pure iron with electric conductivity σ = 1.03e7 S/m and relative magnetic
permeability μr = 4 100. The material of permanent magnet is NdFeB alloy with
coercitive intensity Hc = 1 034 kA/m and magnetic permeability μr = 1.0439. The
plugging is also made of NdFeB alloy with Hc = 940 kA/m and relative magnetic
permeability μr = 1.038. The homogenous field exists in spherical region (DSV) with
diameter 40cm, Fig.2-a.
Electromagnetic field distribution in investigated MRI system is analyzed by
magnetic vector potential – electric scalar potential formulation (A-V, A),
(1)

rot (

1
 ∂A

rotA ) + σ 
− gradVε  + divH c = J .
µ
 ∂t
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where: A –magnetic vector potential; Vε – scalar electric potential; J – source
current density; μ - magnetic permeability; σ - electric conductivity.
A three-dimensional transient electromagnetic problem according to FEM
formulation is used for the analysis. It is applied by Ansys 12.1 software [2].
Computations were automated using Ansys Parametric Design Language (APDL).
4. Optimization problem
The FEM model of investigated permanent magnet MRI system is shown on
Fig.2-b. Gradient coils systems are located in the pole piece of the MRI, coils for Zgradient are shown on Fig.4-a. The coils are in vertical planes of z = ±221 mm and
the radius of each is 106, 188, 263, 295, 315, 331, 344, 356, 367, 377, 387, 398, 409,
420, 434 and 451 mm respectively. Cross-section of each coil is 18mm2, 6 mm
(width) and 3 mm (height). [1]
The MRI Z - gradient coils radius are taken as optimization design parameters
defined in the - plane, as shown in Fig. 4. In that case the number of optimization
variables is 16. For a given constant pole design and changeable Z – gradient coils
construction, the homogeneity of the magnetic field over a DSV volume of interest is
calculated with equations (2) and (3).

(2)


F1 = min



Bxi2 + By i2 
∑i Bz 2 ;
i


(3)


F2 = min



( Bzi − Bg ) 2 
.
∑i

Bg2


where Bxi, Byi and Bzi are x, y and z components of magnetic flux density.
Bg = 0,512Т is the value of the chosen target flux density.
The DSV volume magnetic field sources are both permanent magnets of yoke and
gradient coils. According to large number of design variables, deterministic
optimization methods are not suitable for solving the problem. Optimization is made
by genetic algorithm toolbox of Matlab which employs FEM Ansys model true
APDL interface, Fig.1-b. Where used objective functions are (2) and (3).
5. Results
Optimal results for two objective functions are achieved after 50 generations of
the algorithm. These results are coupled by Pareto frontier. Optimal result for
gradient coil construction which corresponds best with two objective functions is
with radiuses of 106, 189, 265.5, 315, 331.5, 340, 356, 367, 398, 410, 434 and 453
mm. In that case the number of loops is decreased to 12 and mst of them are
repositioned as it is shown in Fig. 4-b.
Magnetic flux density distribution vector-plot for initial construction is shown on
Fig.3-(a).Field distribution for optimal construction is shown in Fig.3-(b).
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(b)

Fig.3. Magnetic flux density distribution vector-plots, for initial construction (a)
and optimal construction (b).

(a)

(b)

Fig.4. Z - gradient coils system, initial loops (a) and optimal reposition (b).
Numerical model and optimization process results are verified by direct magnetic
field measurements in the optimal gradient coil system working zone. Magnetic flux

167

IV Научна конференция, ЕФ'2012, том 2

Созопол, 28 септември - 1 oктомври, 2012 г.

density distribution is measured in working zone in parallel layers with z = 25, 50, 75
and 100 mm, over the gradient coil system. These results are shown in Fig.5.
Calculated magnetic field values and structure corresponds well with directly
measured.

Fig.5 Magnetic flux density distribution in working zone in parallel layers (z =
25, 50, 75 and 100 mm) over the optimal gradient coil system. Solid lines are model
results, compared by measured, marked with dot labels.
6. Conclusions
Highly effective and fast method and implementation for 3D construction
optimization for permanent magnet MRI system is introduced in this paper. Method
is based on stochastic multiobjective GA minimization which employs a finite
element method model. Optimization is made by genetic algorithm toolbox of Matlab
which employs the Ansys model true APDL interface. Finite element method is used
to solve electromagnetic problem. Matlab environment offers easy storage,
processing and visualization of optimization process data. Method’s capabilities are
for general optimal construction and shape determination for given field distribution
using complex objective functions.
A MRI Z - gradient coil system is designed for optimal field distribution in the
active working zone.
Numerical model and optimization process results are verified by direct magnetic
field measurements in the optimal gradient coil system working zone. Calculated and
measured magnetic field values and structure are in good consideration.
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This example illustrates multiparametric optimization problem. GA method
realization offers some strong advantages in that case such as fast global minimum
reaching and high accuracy due to Ansys model included in optimization process.
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МОДЕЛИРАНЕ НА МАГНИТНО ПОЛЕ НА СЕНЗОР ЗА ЪГЛОВО
ОТКЛОНЕНИЕ
Иван Костов, Стефчо Гунински, Илона Ячева
Резюме: Изследвани са характеристиките на преобразувател на ъглово
преместване в електрически сигнал. Магнитната индукция във въздушната
междина се преобразува от магниточувствителен елемент. Стационарното
магнитно поле на системата се анализира както като двумерно плоско
паралелно, така и като тримерно при отчитане на нелинейните свойства на
материалите и при различни ъгли на отклонение. Разпределението на полето
се моделира числено по МКЕ с помощта на програмните пакети Quick Field и
Magnet. В работата са представени графичните зависимости на проекциите
на магнитната индукция в работната зона, изчислени при численото
моделиране и са сравнени с резултатите от проведените експериментални
изследвания при ъгли на отклонение до 3600.
Ключови думи: магниточувствителен елемент, сензор за ъглово
преместване, МКЕ
MAGNETIC FIELD MODELING OF A ROTATIONAL POSITION
SENSOR
Ivan Kostov, Stefcho Guninski, Ilona Iatcheva
Abstract: The characteristics of a rotational position transducer are studied. The
magnetic flux density is transformed using magnetically sensitive element. Results are
obtained for different rotational positions. The magnetostatic field is analyzed as
plane-parallel and 3-dimensional, taking into account the nonlinear properties of the
materials. The numerical field modelling is carried out using the Finite Element
Method employing QuickFieldTM and Magnet program packages. The numerical
results for the magnetic flux density in the working zone are presented in graphic
form and are compared with experiments for rotational positions up to 360 degrees.
Keywords: magnetic field sensor, rotational position sensor, FEM
1. Въведение
Индикаторите
на
механични
премествания,
използващи
полупроводникови преобразуватели на магнитно поле заемат обособено място
в устройствата за автоматичен контрол. Изискванията от общ характер за
такива индикатори са висока точност на фиксиране на положението, ниска
себестойност и надеждност при работа. Съществени са и изискванията за малка
потребляема мощност, възможност за експлоатация в условия на агресивна
околна среда. Предимствата на сензорите, които се състоят от подвижен
постоянен магнит и полупроводникови преобразуватели на магнитно поле са
171

IV Научна конференция, ЕФ'2012, том 2

Созопол, 28 септември - 1 oктомври, 2012 г.

довели до широкото им разпостранение за безконтактно преобразуване на
линейни и ъглови механични премествания, налягания и сили в електрически
сигнали [1], създаване на безискрови комутатори в електрически машини и
други електромеханични устройства.
При сензорите за ъглово отклонение може да се използва затворена
магнитна система с такава форма на феромагнитния магнитопровод, че да се
получи зависимост на магнитния поток от ъгъла на завъртане със
синусоидален, трапецовиден или логаритмичен закон на изменение.
В настоящата работа е изследван преобразувател (фиг. 1) с магнитна
система, която осигурява добри метрологични показатели (чувствителност,
малка допълнителна грешка при изместване на магниточувствителния елемент
и др.), като същевременно не е сложна и скъпа.
Сензорът се състои от неподвижна част, включваща неподвижен
магнитопровод с въздушна междина, в която се разполага магниточувствителния елемент (МЧЕ), който определя ширината на междината
(фиг.1б). Подвижната част се състои от постоянен магнит, намагнитен по един
от диаметрите му подвижен магнитопровод, на който (и на постоянния магнит)
се прилага входното ъглово преместване.
подвижна част

постоянен
магнит

МЧ
Е

z
y
а) физически модел

x

0

нeподвижна

б) изчислителен модел

част

Фиг. 1 а,б. Принципна схема на изследваната система
2. Числено моделиране по метода с крайните елементи (МКЕ).
Магнитната система на разглеждания преобразувател е трудно да се
изследва аналитично, особено ако се отчита нелинейността на използваните
феромагнитни материали. Затова е направено числено моделиране по метода с
крайните елементи. Магнитното поле е решено паралелно при използване на
продуктите Quick Field [3] и Magnet [4,5], но сравнението на възможностите им
не е било основната цел на авторите.
Моделът е решен като 2D и като 3D, с цел да се провери до колко е
приемливо допускането за плоскопаралелност на магнитното поле. Използвана
е типична крива на намагнитване на феромагнитния материал за
магнитопроводите и за постоянния магнит (фиг. 2).
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a) магнитопроводи на подвижната
б) постоянен магнит
и неподвижната част
Фиг. 2. Криви на намагнитване, използвани при изследването
На фиг. 3 и на фиг. 4 е показана картината на полето за три ъгъла на
завъртане на подвижната част, както е визуализирано от Quick Field [3].

Координ
ати
на
точката

Фиг. 3. Разпределението на магнитната индукция в системата и стойности
на полето в избрана точка
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Фиг. 4. Разпределение на магнитната индукция при ъгли 300 и 900
От метрологична гледна точка интерес представлява зависимостта на
различните проекции на магнитната индукция във въздушната междина на
неподвижния
магнитопровод
(областта,
където
е
разположен
магниточувствителния елемент) като функция на ъгъла α. Това по същество е
първичната входно-изходна характеристика на сензора. На фиг. 5 са показани
зависимостите от ъгъла на завъртане на проекцията на магнитната индукция
върху оста Ox в четири точки по данни от изчисленията на Magnet [4,5]:
- центърът на въздушната междина (x = y = 0, z = 0 mm) ;
- точка отместена от центъра по оста Ox (x = 0,5 mm, y = 0, z= 0 mm);
- точка отместена от центъра по оста Oy (x = 0 mm, y = 4, z = 0 mm) ;
- точка отместена от центъра по оста Oz (x = 0 mm, y = 0, z = -3 mm) .
Видно е, че съществени отмествания и в трите посоки не оказват никакво
влияние върху стойността на проекцията Bx. зависимостта й от ъгъла е почти
синусоидална.
На фиг. 6 са дадени аналогичните зависимости за същите точки, но за
проекцията на индукцията по оста Oy. Тук първият извод е, че проекцията By e
почти 200 пъти по-малка от Bx и практически не може да се използва за
въздействие върху магниточувствителния елемент. Иначе зависимостта й от α
също е синусоидална, но отместена на четвърт оборот. Отмествания от центъра
по оста Oz силно намаляват големината на тази проекция.
Проекцията на магнитната индукция по оста Oz практически е нула.
Информация за хомогенността на магнитното поле във въздушната
междина дава зависимостта на големината на проекциите на магнитната
индукция в различни точки от координатаните оси. На фиг. 7 са показани
стойностите на Bx и By върху координатната ос Ox при завъртане α = 300.
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Фиг. 5. Зависимост на проекцията Bx от ъгъла α
0,00007

x=y=0; z=0
x=0,5; y=0; z=0
x=0; y=4; z=0
x=y=0; z=-3

0,00005

By , T

0,00003
0,00001
-0,00001
-0,00003
-0,00005
-0,00007
0

30

60

90

120

150

180

α, deg

Фиг. 6. Зависимост на проекцията By от ъгъла α
В тази посока и за двете проекции полето е напълно хомогенно.
На фиг. 8 е дадено аналогичното разпределение на проекциите, но върху
оста Oy. В тази посока само в 70% от централния участък полето е хомогенно.
В двата края на междината особено проекцията By силно се увеличава.
Подобна е зависимостта по оста Oz (фиг. 9).
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0
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-0,001
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-0,002

Bx
By

α = 30 deg
y=0, z=0

-0,003
-0,004
-0,005
-0,006
-0,007

x, mm

Фиг. 7. Изменение на магнитната индукция по оста Ox

0,012

Bx
By

α = 30 deg
x=0, z=0

0,008

B,T

0,004
0

-0,004
-0,008
-7,5

-5

-2,5

0

y , mm

2,5

5

7,5

Фиг. 8. Изменение на магнитната индукция по оста Oy
0,01
0
-0,01

a = 30 deg
x= y= 0

-0,02

Bx
By

-0,03
-0,04
-0,05
-0,06
-0,07

B, T

-5

-2,5

0

z, mm

2,5

5

Фиг. 9. Изменение на магнитната индукция по оста Oz
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4. Експерименти

Изходно напрежение, mV

На фиг.1а е показана илюстрация с основните части на сензора за ъглово
отклонение. Магнитното поле в случая се създава с помощта на един завъртащ се
пръстен от постоянен магнит и закрепен към него външен концентратор от
магнитопроводящ материал. Това е подвижната част на сензора. Неподвижната
част са два сегмента от магнитно мек материал, между които е разположен
магниточувствителният елемент тип KMZ10 [2] или сондата на измервателния
уред .

Ъгъл на отклонение, градуси

Екпериментално

измерване с магниточувствителен елемент

8
6
Магнитна индукция, mT

Фиг.11.
КМZ10A.

4
2
0
-2

0

45

90

135

180

225

270

315

360

-4
-6
-8
-10

Ъгъл на отклонение, градуси

Фиг.12. Зависимост на магнитната индукция в центъра
на сензора от ъгъла на отклонение
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Магнитна индукция, mT

7
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5
3
1
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-15 -1 0

15
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45

60

75

90

-3
-5
-7
-9
Ъгъл на отклонение, градуси

Фиг.13. Екпериментално измерване с фабричен Тесламетър
(сондата е с Хол-преобразувател)
5. Заключение
Сензорите за ъглово отклонение с подвижен постоянен магнит и неподвижен
магниточувствителен елемент може да се използват вместо контактни
механични устройства, тъй като се намалява влиянието на нежелани вибрации,
както и влиянието на външни магнитни полета.
Разглежданата конструкция има предимството, че осигурява хомогенност на
магнитната индукция и по трите координатни оси, като най-пълна е тя по оста
Ox. Това практически изключва допълнителната грешка от малки линейни
измествания на магниточувствителния елемент от мястото на първоначалния му
монтаж.
Най-подходяща като входно въздействие върху магниточувствителния
елемент е проекцията на магнитната индукция върху оста Ox. Нейната
зависимост от ъгъла на завъртане α е синусоидална.
Резултатите от численото моделиране съвпадат достатъчно точно с
проведените експерименти. Малките количествени разлики се дължат на
невъзможността напълно прецизно да се определят характеристиките на
използваните във физичния модел феромагнитни материали.
Двумерният модел при моделирането и на Quick Field, и на Magnet дава
достатъчно точни резултати, така че не е нужно да се губи програмно време за
решаване на задачата като 3D.
Резултатите при двата софтуерни продукта напълно съвпадат, както помежду
си, така и с експерименталната проверка, което прави Quick Field и Magnet
много подходящи за изследване на сензори от този тип. Програмният продукт
Magnet в комбинация с модула Optinet дава широки възможности за
оптимизационни изчисления с цел повишаване чувствителността, точността и
линейността на характеристиката на такива преобразуватели.
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МОДЕЛИРАНЕ НА ИМПУЛСЕН ВИХРОВОТОКОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ
ЧРЕЗ МЕТОДА НА КРАЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ
Калинка Тодорова, Стефчо Гунински, Живко Даскалов, Петко
Костадинов
Резюме: По МКЕ с програмния продукт MagNet 7.2 е моделиран импулсен
вихровотоков преобразувател, контролиращ неферомагнитен проводящ
обект. Преобразувателят е включен в измервателна схема с ударно
възбуждане. Чрез серия числени експерименти е изследвано влиянието на
електрическата проводимост върху различни компоненти на изходното
напрежение в краищата на кондензатора от измервателната схема:
средните стойности на обвивката на затихващите колебания U0+/-,
големината на първия отрицателен и първия положителен максимуми
Um1+/-, времената t1+/- , честотата F и началната фаза ψ .
Ключови думи: МКЕ, ударно възбуждане, импулсен вихровотоков
преобразувател
MODELING OF PULSE EDDY CURRENT TRANSDUCER BY FEM
Kalinka Todorova, Stefcho Guninski, Jivko Daskalov, Petko Kostadinov
Abstract: The pulse eddy current transducer controlling non-ferromagnetic
conductive object is modeled by FEM with the software MagNet 7.2. The transducer
is included in the measuring circuit with shock excitation. Through a series of
numerical experiments, the influence of the electrical conductivity on different
components of the output voltage of the capacitor in measurement scheme: mean
value of positive/negative the envelope U0+/-, value of the first negative and first
positive amplitude Um1+/-, times t1+/- , the frequency F and the phase ψ .
Key words: FEM, shock excitation, pulse eddy current transducer
1. Въведение
В предишна работа [1] авторите са изследвали изходния сигнал на
импулсен вихровотоков преобразувател, включен в схема с ударно възбуждане.
Използвани са възможностите на програмния продукт MagNet 7 на Infolytica
[5] за съвместното решаване на полевата задача и преходния процес в
измервателната верига. Получени са и са анализирани зависимостите на
основните компоненти на изходния сигнал от специфичната електрическа
проводимост за случая, когато вихровотоковия преобразувател (ВТП) няма
феромагнитно ядро. Показано е, че този метод има редица предимства при
измерването/контрола на електрическа проводимост, но трябва да се проведат
допълнителни изследвания за повишаване на чувствителността на ВТП. От
общата теория на електромагнитния контрол е известно, че много ефикасно
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средство за повишаване на чувствителността и постигане на оптимални условия
за измерване е използването на преобразуватели с феромагнитно ядро [2,3].
Поради това в настоящата работа е разгледан ВТП със сходна
конструкция на този в [1], но съдържащ цилиндрично феромагнитно ядро (фиг.
1). MagNet 7 позволява да се отчита нелинейния характер на кривата на
намагнитване на отворения магнитопровод.

ядро на ВТП
контролиран обект

ВТ
П

Фиг. 1
Освен това е изследвано влиянието на електрическата проводимост върху
някои нови компоненти на изходния сигнал – честотата и началната фаза на
напрежението на кондензатора.
2. Числено моделиране на импулсен ВТП с феромагнитно ядро в
измервателна схема с ударно възбуждане
В MagNet 7 е създаден модел, който съдържа три компонента (фиг. 1):
Компонент 1 – вихровотоков преобразувател, който представлява
цилиндрична медна намотка с
N на брой навивки;
Компонент 2 – цилиндрично феромагнитно ядро(ФЯ);
Компонент 3 – неферомагнитен контролиран обект (КО) със специфична
електрическа проводимост γ.
Данни за компонентите са дадени в таблица 1.
Вихровотоковият преобразувател е включен в измервателната схема от
фиг. 2. Стойностите на елементите в нея са определни по методиката от [4] и са
дадени в таблица 2.
Направена е параметризация по отношение на електрическата
проводимост γ на КО за 12 стойности в интервала, указан в табл. 1.
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Таблица 1
Компонент 3 - КО

Компонент 2 - ФЯ

Външ. диаметър, mm

10

Диаметър , mm

3.8

Диаметър , mm

14

Вътр диаметър, mm

4

Височина, mm

6

Височина, mm

4

Височина, mm

6

Отн. магн.
проницаемост

100
0

Отн. магн.
проницаемост

1

Ел.
проводимост,
MS/m

0.02÷
500
000

Материал

Cu

Ел. проводимост

0

Брой навивки

30

Отместване, mm

0.2
Таблица 2

C
µF
1.8

Ra
Ω
0.3

Измервателна схема
t off
ms
0.05

t on
ms
0.22

E0
V
0.5

Фиг. 2
3. Резултати от числения експеримент
Като изходен сигнал се разглежда напрежението UC . За всяка от
дванадесетте стойности за електрическата проводимост γ са получени графики
от вида, показан на фиг. 3. От тях са изчислени следните информационни
параметри на изходния сигнал (фиг. 3):
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• средните стойности на обвивките на затихващите колебания U0+/-,
получени чрез числено интегриране по метода на Симпсон
Uc

output signal
U1+

U0+

t1-

T0

t
t1+

T

U0-

U1-

Фиг. 3
На фиг. 4 е показана зависимостта на средните стойности U0+/- като
функция на електрическата проводимост γ в целия диапазон от 0.02 до 500 000
MS/m.
Средна стойност

U 0+/-, V
1

U0U0+

0.8
0.6
0.4
0.2
0

g , MS/m

-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

100000 1000000

Фиг. 4
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Вижда се, че достатъчна чувствителност има само в интервалите 0 до 1
MS/m (фиг. 5) и от 8 до 30 MS/m.
Средна стойност

U0+/-, V

U0-

0.9

U0+

0.7
0.5
0.3
0.1

g, MS/m

-0.1
-0.3
-0.5
-0.7
-0.9
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Фиг. 5

γ.

• големините на първите положителен и отрицателен максимуми Um1+/На фиг. 6 са показани зависимостите на първите амплитуди като функция на
U1+/- , V

Първа амплитуда

U1-

3

U1+

2
1
0
g, MS/m
-1
-2
-3
0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

100000 1000000

Фиг. 6
Този информационен параметър зависи съществено от електрическата
проводимост само до 10 MS/m. При контролирани обекти с голяма
електрическа проводимост и контрол на други параметри (дебелини, дефекти)
този метод осигурява елиминиране на смущаващото влияние на γ.
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• времената за достигане на първите положителен и отрицателен
максимуми t1+/На фиг. 7 са дадени зависимостите t1+/-(γ). Като цяло тези времена малко
зависят от електрическата проводимост. Следователно могат да бъдат
използвани като информационен параметър само в много тесни диапазони,
например времето за достигане на първия отрицателен максимум зависи
съществено от γ само в тесния интервал от 1 до 3 MS/m. Времето за достигане
на първият положителен максимум има два диапазона на по-силна зависимост
от ел. проводимост γ.
Време на първи максимум

t1+/-, ms

0.02

t1t1+

0.018
0.016
0.014
0.012
0.01
0.008

g, MS/m

0.006
0.004
0.002
0
0.01

0.1

1

10

100

1000

10000 100000 100000
0

фиг. 7
• честотата на затихващите колебания F=T0-1
На фиг. 8 е показана честотата F в зависимост от γ. И при нея само в
интервала от 1 до 60 MS/m влиянието на ел. проводимост е по-силно изразено.
Честота

F, kHz

50

40

30

20

10
g , MS/m
0
0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

100000 1000000

фиг. 8
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• началната фаза ψ
От графиката на фиг. 9 се вижда, че началната фаза на UC почти не зависи от
електрическата проводимост. Дори в диапазона от 0.2 до 60 MS/m, където
влиянието е най-силно фазата се изменя само със 7º. Може да се счита, че при
този метод в целия диапазон на изменение на γ началната фаза е почти
неизменна и приблизително е равна на 150º.
y , rad

Начална ф аза

2.78

2.76

2.74

2.72

2.7

g , MS/m
2.68

2.66
0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

100000

1000000

фиг. 9
4. Заключение
В заключение може да се каже, че:
• Сравнението и анализа на получените резултати с тези за ВТП без
феромагнитно ядро от [1] показват, че при всички компоненти на
изходния сигнал зависимостта им от електрическата проводимост е поголяма при наличието на ядро.
• Използваният подход позволява с помощта на модула OptiNet на
Infolytica да се проведат оптимизационни изследвания по отношение
на формата, размерите и материала на феромагнитното ядро с цел
повишаване на чувствителността на ВТП към електрическата
проводимост.
• Като цяло метода с ударно възбуждане е по-чувствителен при малки
стойности на електрическата проводимост. Това го прави подходящ
при измерване и контрол на γ при полупроводникави материали.
• Интерес ще представлява и изследването дали при времената за
достигане на следващите максимални стойности броя на интервалите с
по-голама чуствителност към ел. проводимост ще се увеличава (фиг. 7)
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ЗАВИСИМОСТ НА ИЗХОДНИЯ СИГНАЛ НА ИМПУЛСЕН
ВИХРОВОТОКОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ КАЧЕСТВЕНИЯ ФАКТОР НА
ИЗМЕРВАТЕЛНАТА СХЕМА
Стефчо Гунински, Калинка Тодорова, Петко Костадинов
Резюме: В работата са изследвани зависимостите на основните
компоненти на изходния сигнал UC на
измервателна схема с ударно
възбуждане от качествения фактор q. На базата на изведени аналитични
изрази са изследвани графичните зависимости на амплитудите Umk,
времената за тяхното получаване tk, честотата на затихващите колебания
и началните фази на напрежението на кондензатора и на тока през
вихровотоков преобразувател (ВТП). Тези зависимости имат универсален
характер, защото качествения фактор се явява обобщен параметър, зависещ
от внесеното съпротивление и внесената индуктивност на импулсния ВТП.
Ключови думи: ударно възбуждане, ВТП, качествен фактор
DEPENDENCE OF THE OUTPUT SYGNAL OF EDDY PULSE
TRANSDUCER OF THE QUALITY FACTOR OF THE MEASUREMENT
SCHEME
Kalinka Todorova, Stefcho Guninski, Petko Kostadinov
Abstract: The paper studied the relationships of the main components of the
output signal UC of the measuring circuit with shock excitation of the quality factor q.
Based on the derived analytical expressions are studied graphic dependences of the
amplitudes Umk, times for their receipt tk, the damping rate fluctuations and initial
phases of the capacitor voltage and current through the ECT. These dependencies
are universal because the quality factor is a summary parameter depending on
imported resistance and inductance of pulse ECT imported.
Key words: shock excitation, ECT, quality factor
1. Въведение
Импулсните ВТП, включени в измервателна схема с ударно възбуждане,
се използват все по-често за измерване и контрол на различни величини и
процеси [1, 2, 3]. В [1] е показано, че изходните сигнали uc и i на импулсния
преобразувател могат да се изразят чрез качествения фактор на измервателната
схема
=

,
(1)
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е характеристичното съпротивление, а R = Rc+Ra , е

еквивалентното съпротивление на измервателния контур (фиг. 1).

Фиг. 1
Напрежението в краищата на кондензатора добива вида
sin(Ω +

=

Аналогично токът при затворен ключ S e
=−

)

sin(Ω +

(2)

)

(3)

Всички, участващи величини в горните изрази може да се изразят чрез
качествения фактор и евентуално чрез резонансната честота на измервателния
контур
=

Така

b=

√

ω
2q

(4)

(5)

Тези резултати са своеобразно продължение на идеята на доц. Д. Цветков
за разглеждане на изходния сигнал на ВТП с едночестотно синусоидално
захранване като функция на качествения фактор [4].
В настоящата работа основните информационни параметри на изходния
сигнал uc са изразени чрез качествения фактор и са показани зависимостите им
от него.
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2. Зависимост на информационните параметри на импулсен ВТП от
качествения фактор
Известно е, че едно от основните предимства на импулсния метод с
ударно възбуждане е многопараметривостта на изходния сигнал, което е в
съответствие с многомерността на контролираните и смущаващите входни
величини [3]. Освен средната стойност на положителната и отрицателната
обвивки на затихващите колебания на uc, полезни информационни параметри за
различните случаи на измерване и контрол са:
• времената tk , k=1,2,… при които изходното напрежение добива
екстремни стойности (фиг. 2).

Фиг. 2
От условието i(tk)=0 за тези времена се получава

=

Ω

=

, k = 1, 2, …

(6)

На фиг. 3 са показани зависимостите от качествения фактор на времената
за достигане на първия, втория, четвъртия и седмия максимуми на изходното
напрежение. Вижда се, че и четирите времена много бързо намаляват при малки
стойности на q (фиг. 4) и практически остават неизменни за стойности на
качествения фактор, по-големи от 0.7.
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Фиг. 4
• Локалните екстремуми на изходното напрежение, които се получават в
моментите tk

U mk = uC (tk ) = (− 1)

k

U0
e
ωCR

kπ −ϕ
−
tg ϕ

= (− 1) qU 0e

−

kπ −arctg 4 q 2 −1

k

4 q 2 −1

(7)
Тъй като в повечето случаи ψ е по-голям от π/2
uC (tk) > 0 , k = 2m , m = 1, 2, …
uC (tk) < 0 , k = 2(m – 1) , m = 1, 2, …

(8)
(9)
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Зависимостите на първия, втория, четвъртия и седмия екстремуми от
качествения фактор са показани на фиг. 5. Те са нормирани спрямо
напрежението на източника от фиг. 1.
Umk*= Umk / U0

(10)

40
U m 1*
U m 2*

30

U m 4*

Umk*

U m 7*

20
10

0
0

10

20

q

30

40

Фиг. 5
От фиг. 5 се вижда, че абсолютните стойности на екстремумите почти
линейно зависят от q. При нарастване на номера на екстремума при малки
стойности на качествения фактор зависимостта е нелинейна (фиг. 6).

U m 4*
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Umk*

U m 7*

0.2

0
0

q

1

2

3

Фиг. 6
• Ъгловата честота на затихващите колебания

Ω=

2π ω
=
4q 2 − 1
T0 2q

(11)
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Зависимостта на Ω от качествения фактор q е показана на фиг. 7.
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Фиг. 7
Вижда се, че функцията на ъгловата честота Ω от качествения фактор q
има два характерни участъка – бърза промяна за стойности на q от 0.5 до 1.5
(фиг. 8) и за стойности по-големи от 1.5, Ω остава константа.
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Фиг. 8
3. Заключение
От направените изследвани могат да се формулират следните изводи:
• Качественият фактор q може да се използва като обобщена входна
величина при импулсните ВТП.
• С помощта на програмни пакети като MagNet [5] може да се решат
съвместно преходния процес в електрическата верига и
електродинамичната задача и така да се получат зависимостите на
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качествения фактор q от различните контролирани и смущаващи
параметри.
• Информационните параметри tk и Ω при големи стойности на
качествения фактор q практически не зависят от него. А стойностите
на екстремумите Umk зависят силно и линейно от качествения фактор
q.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНДУКТОРИ ЗА НАМАГНИТВАНЕ НА МАГНИТНИ
СИСТЕМИ С РЕДКОЗЕМНИ МАГНИТИ
Костадин Миланов, Райна Ценева
Резюме: Постоянните магнити намират все по-широко приложение в
изделията на електротехниката е електрониката. Новите свръхкоерцитивни
магнити на основата на редкоземните материали (Fe–Nd–B) изискват
използване на намагнитващи устройства с високи стойности на магнитните
полета. Високите стойности в реалната практика могат да бъдат
достигнати чрез прилагане на импулсни методи при ниски нива на
потребяване на енергия.
Големите скорости на изменение на импулсните намагнитващи полета
обуславят появата на вихрови токове. Последствията от тях се свързват с
екраниращото им действие и недостатъчното намагнитване на вътрешните
области на постоянните магнити и необходимостта от увеличаване на
външното поле за намагнитване.
Ключови думи: системи за намагнитване, намагнитване на редкоземни
постоянни магнити, метод с крайни елементи, импулсни намагнитващи
полета.
INVESTIGATION OF INDUCTORS FOR MAGNETIZATION OF
MAGNETIC SYSTEMS WITH RARE EARTH MAGNETS
Kostadin Milanov, Raina Tzeneva
Abstract: Permanent magnets are widely used in the electrical and electronic
equipment. The new overcoercitive magnets, based on the rare-earth materials (FeNd-B) require using of powerful magnetic systems. In the real practice the high
values of the magnetic flux density can be reached by the application of pulse
practices at low levels of the energy consumption.
High velocity of changing of the pulse magnetization fields determines the
appearance of eddy currents. The results of these currents are related to the shielding
action and insufficient magnetization of the internal zones of the permanent magnets
and the necessity of increasing of the external magnetization field.
Key words: magnetization systems, magnetization of rare-earth permanent
magnets, finite elements analysis, pulse magnetization fields.
1. Въведение
Изследваните в настоящата публикация индуктори са предназначени за
намагнитване на системи за високоговорители, разработени и произвеждани от
фирма Би Ем Ес Продъкшън ООД - София. Индукторите са от соленоиден тип с
цилиндричен работен отвор с диаметър d = 160 mm. Проектирани са за
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импулсно намагнитване на системи с висококоерцитивни постоянни магнити и
работят съвместно с магнетизатор с марка BELA – IM 60, разработен и внедрен
от екипа на проф. дтн Минчо Минчев и инж. Костадин Миланов при НИС на
ТУ - София.
Системите за високоговорители имат големи масивни части, което
предполага, че при намагнитване ще се развиват вихрови токове с големи
стойности, които възпрепятстват процесите на намагнитване. За намаляване на
влиянието на вихровите токове при проектиране на импулсни магнетизатори и
на индуктори за работа с тях, са предприети две стъпки: първа – работното
напрежение на кондензаторната батерия, е избрано в долната част на обхвата на
работните напрежения при импулсни магнетизатори; второ – схемата на
тиристорните ключове формира комбинирана форма на намагнитващия ток
през индуктора. Формата на намагнитващия ток през индуктора се състои от
четвърт синусоида и експоненциално спадащ импулс [1].
В резултат от първата стъпка се постига по-ниска резонансна честота на
контура „кондензаторна батерия - индуктор”. Индукторът е с относително
висока стойност на индуктивността си, а конденазторната батерия е с
относително по-висока стойност на номиналния си капацитет.
Чрез използване на комбинирана форма на намагинитващия ток през
индуктора се постига силно отслабване на влиянието на вихровите токове [1]. В
замяна на отслабване на вихровите токове, цялата енергия, която се запасява в
кондензаторната батерия при осъществяване на процеса на намагнитване се
разсейва като топлинна енергия в индуктора. Температурният режим на
индуктора се определя от запасената в кондензаторната батерия енергия преди
процесът на намагнитване (тя е пропорционална на квадрата на напрежението)
и зависи от честотата на провеждане на процесите на намагнитване.
За постигане на зададената честота на работа, индукторът трябва да бъде
изпълнен с канали между отделните слоеве и с принудително въздушно
охлаждане.
Индукторът работи с много висока специфична мощност. Разработеният
магнетизатор работи при номинална запасена енергия в него от 60 000 Ws, а
времето за достигане на максималната стойност на тока в индуктора е 14 ms.
Мощността, с която се обменя енергията между кондензаторната батерия и
= 4.285 10
. Тя е с твърде висока
индуктора е равна на:
=
.
стойност и е съпроводена с протичането на токове с голяма стойност и
възникване на големи електродинамични сили.
В настоящата работа са изследвани няколко типа индуктори от соленоиден
тип и бобини на Хелмхолц, [2] със следните технически характеристики: а) –
работен обем - цилиндър с диаметър d = 160 mm и височина h = 130 mm; б) –
максимална индукция в работния обем, в - максимални стойности на
номиналното напрежение на зареждане на кондензаторната батерия
Uc = 1 400 V. Магнитната индукция, определена по средата на височината на
индуктора и по периферията на работното пространство е 7 T. Тази, определено
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по средата на височината на индуктора и в центъра на работното пространство
е 5,5 Т; в) – амплитудата на намагнитващия ток - до 10 000 А.
В настоящата работа са разработени модели на различни конфигурации на
индуктори от магнетизиращи системи, като е решена магнитната задача с
програмния продукт FEMM [3] и е зададена плътност на тока – 250 MA/m2.
Намотките са изработени от мед.
2. Изложение
Първоначално е моделиран цилиндричен индуктор – фиг. 1.

Фиг. 1. Магнитна индукция в цилиндричен индуктор
Цилиндричните индуктори от трапецовиден вид без канали са показани на
фиг. 2.

Фиг. 2. Магнитна индукция в трапецовиден индуктор без канали
Изследванията на магнитното поле за всички гореспоменати индуктори по
метода на крайните елементи налагат изводите, че за да се удовлетворят всички
изисквания на заданието, трябва да се избере индуктор от трапецовиден тип с
канали, фиг. 3, възбуждащ силно магнитно поле необходимо за намагнитването
на магнитните системи с редкоземни магнити с голяма честота на
намагнитване.
197

IV Научна конференция, ЕФ'2012, том 2

Созопол, 28 септември - 1 oктомври, 2012 г.

Фиг. 3. Магнитна индукция в трапецовиден индуктор с канали за охлаждане
Трапецовидният тип индуктор с 10 слоя намотки и с канали за охлаждане е
показан на фиг. 4.

Фиг. 4. Магнитна индукция в трапецовиден индуктор с 10 слоя
намотки и с канали за охлаждане
При проведеното изследване с помощта на моделирането на индуктори за
намагнитване на магнитни системи с редкоземни магнити, магнитната
индукция В, фиг. 8, и магнитната енергия Wm, фиг. 9, са с максимални
стойности в сечението, определено от средата на височината на индуктора и
центъра на работното пространство при многонавивковите Хелмхолцови
бобини, фиг. 5, 6 и 7.
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Фиг. 5 Магнитна индукция в индуктор с Хелмхолцови бобини без скосяване

Фиг. 6 Магнитна индукция в индуктор с Хелмхолцови бобини
с външно скосяване

Фиг. 7 Магнитна индукция в индуктор с Хелмхолцови бобини
с външно и вътрешно скосяване
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Сравнението между получените в резултат на моделирането магнитни
индукции за различните видове индуктори е графично онагледено на фиг. 8.
Разпределението на индукцията е по хоризонтален контур в средата на
работното пространство.
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Фиг. 8. Разпределение на магнитната индукция В по хоризонтален
контур в средата на работното пространство.
Разпределението на магнитната енергия на системите за намагнитване на
всички индуктори е показано на фиг. 9.

Фиг. 9. Разпределение на магнитната енергия Wm на системата за
намагнитване за всички изследвани индуктори
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3. Заключение
Стойностите на магнитната индукция и магнитната енергия при
цилиндричен индуктор, фиг. 1, не са достатъчни и не удовлетворяват
изискванията на заданието.
Цилиндричните индуктори от трапецовиден вид без канали възбуждат в
работния си обем магнитна индукция В и магнитна енергия Wm достатъчно
големи по стойност, съответстващи на заданието за преодоляване на вихровите
токове и за намагнитване на магнитните системи. Следствие на голямата
отделена енергия, индукторите се загряват значително, като се намалява
честотата на намагнитване на магнитните системи.
Трапецовидният тип индуктор с 10 слоя намотки се характеризира с твърде
голямо разсейване в крайните слоеве и укрепването на намотките е сложно,
което го прави приложим само при ниски честоти на намагнитване.
Магнитните системи с индуктори с Хелмхолцови бобини имат най-голяма
индукция (над 10Т) и най-голяма магнитна енергия, но приложимостта им е
ограничена поради възникването на големи електродинамични сили.
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ВИХРОВИТЕ ТОКОВЕ ПРИ
ИМПУЛСНО НАМАГНИТВАНЕ НА СИСТЕМИ С ПОСТОЯННИ МАГНИТИ
Костадин Миланов, Минчо Минчев, Михаела Славкова
Резюме: Приложението на постоянните магнити на базата на редкоземни
елементи се разширява непрекъснато. Особено широко приложение те
намират както в съвременните електрически машини и апарати, а така също
и в различни поляризирани магнитни системи, акустични преобразователи и
др.
Самостоятелното намагнитване на постоянните магнити в импулсни
режими не създава особено сериозни проблеми. Проблемите в този случай са
при монтажа на предварително намагнитените детайли, който в много от
случаите е силно затруднен. Изходът от това положение е намагнитването
да се извърши след монтиране и поставяне на детайлите по местата им. В
този случай обаче, влияние започват да оказват масивните метални части
(арматури), които са изпълнени предимно от феромагнитни материали и са
част от конструкцията на системите с постоянни магнити, заради
влиянието на вихровите токове.
Ключови думи: вихрови токове, импулсно намагнитване, масивни системи с
постоянни магнити.
INVESTIGATION OF EDDY CURRENT INFLUENCE AT PULSE
MAGNETIZATION IN SYSTEMS WITH PERMANENT MAGNETS
Kostadin Milanov, Mincho Minchev, Mihaela Slavkova
Abstract: The application of permanent magnets based on rare-earth elements
increases continuously. They are widely used in the modern electrical machines and
apparatus and also in different polarized magnetic systems, acoustic transducers a.o.
The independent magnetization of permanent magnets in pulse regimes does not
create serious problems. There are problems in this case with the fixture of these
magnetized in advance details. To find a way out of the situation, it is necessary to
magnetize the details after the fixture on their places. However in this case there is
an influence of the massive metal parts (fittings), very often from ferromagnetic
material, that are a part of the construction.
Key words: eddy currents, pulse magnetization, massive systems with permanent
magnets
1. Въведение
Вихровите токове, които се възбуждат при импулсното намагнитване,
съществено влияят на процеса на намагнитване и могат да променят изходните
условия за проектиране на съответните устройства.
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В литературата липсват публикации за комплексно изследване на влиянието
на вихровите токове при намагнитване на масивни устройства с постоянни
магнити, [1, 2, 3].
Цел на настоящите изследвания е да се анализира и оцени влиянието на
вихровите токове при различни схеми на магнетизаторите. Това е необходимо,
за да се подпомогне процесът на проектиране.
За импулсно намагнитване най-често се ползва токов импулс със синусоидална форма и продължителност един полупериод, показан на фиг. 1.

Фиг. 1. Електрическа схема за реализиране на токов импулс със
синусоидална форма и продължителнос един полупериод.
Тази форма на токовия импулс се прилага при намагнитване на самостоятелно използвани постоянни магнити.
Комбинирана форма на токовия импулс според фиг. 2 се препоръчва при
системи с постоянни магнити, за намаляване на влиянието на вихровите токове,
[1, 2].

Фиг. 2. Електрическа схема за реализиране на токов импулс с комбинирана
форма.
Изменението на изходящия ток при намагнитване се описва с два участъка:
първи участък, в който токът нараства по синусоидален закон и втори участък,
в който токът спада по експоненциален закон, фиг. 2.
В работата е проведено изследване относно влиянието и по-точно,
механизма на влияние на вихровите токове в масивни системи с постоянни
магнити, които имат цилиндрична форма и са симетрични във физическо и
магнитно отношение по оста на цилиндъра. За намагнитване тези системи се
поставят в индуктор също с цилиндрична форма (соленоид).
Комплектът от индуктор и системата, която трябва да се намагнитва се
разглеждат като трансформатор, чиято вторична намотка е свързана на късо.
Вторичната намотка е самата магнитна система с постоянен магнит.
Вторичният ток по същество се определя от приведените вихрови токове в
системата за намагнитване.
Процесът на намагнитване при приложение на постоянни магнити от редки
земи се осъществява при напрегнатости на магнитното поле по-висока от
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(3,5÷4,0) 106 А/m. При тези високи стойности на магнитното поле,
феромагнитните части на системите за намагнитване са „наситени” и тяхната
магнитна проницаемост е близка до стойността за вакуум, [4]. При отчитане на
това обстоятелство, в работата е прието описаната постановка да се разглежда
като въздушен трансформатор.
2. Експериментални изследвания
Изследването е проведено въз основа на :
- теоретичен анализ на поведението на идеализирания по постановката
въздушен трансформатор, натоварен с масивен детайл и който представлява
намотка свързана на късо. Именно в тази намотка се развиват вихровите токове
в системата;
- симулация на процесите в разглежданата система от въздушен
трансформатор и масивна вторична намотка чрез програмния продукт PSpise;
- експериментално изследване върху реален образец на промишлено
прилаган индуктор и масивна система с постоянен магнит за намагнитване.
И от трите метода резултатите са съпоставени и взаимно се потвърждават и
допълват в подкрепа на изказания механизъм на влияние на вихровите токове
върху процеса на намагнитване в разглежданото приложение.
Теоретичният (логичен) анализ се основава на разсъждението, че през
първия участък на токовия импулс (синусоидално нарастване), индуктираното
напрежение в масивната система за намагнитване ще възбуди ток (вихров ток),
който ще се противопоставя на причината – ще възбуди вихрово поле на тока,
което съгласно принципа на Ленц ще се противопоставя на нарастването на
тока и ще пречи на процеса на намагнитване. При достигане на максимума на
токовия импулс и по време на втория участък – на експоненциално спадане,
знакът на индуктираното напрежение ще се смени, ще се смени и действието и
влиянието на вихровия ток – той ще започне да подпомага процесът на
намагнитване.
Симулацията е проведена с програмния продукт PSpise, според
електрическата схема дадена на фиг. 3.
Стойностите на елементите са определени в съответствие с реален
магнетизатор, с който са проведени и експерименталните изследвания.
Кондензаторната батерия С2 е със стойност 80 000µF, която се зарежда с
напрежение до 1200V. Първичната намотка на трансформатора е с данни от
използвания индуктор - индуктивност 1mH, брой на навивките –
100бр.,коефициент на връзката с вторичната (к.с. 1 навивка от самата
цилиндрична конструкция на системата за намагнитване) – 0,95 и параметри на
самата вторична намотка - определени от геометричните й размери и
специфично съпротивление за стомана вариращо в граници (0,25-0,5)

Ω.mm 2
m

.
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Фиг. 3. Електрическа схема за моделиране работата на магнетизатор за
намагнитване на редкоземни магнитни системи, разработена чрез
програмния продукт PSpise.
На фиг. 4 е показан резултат от симулация, който включва три графики:
- токът през индуктора, означен като Irab. Има типичния, описан вече вид с
два участъка – синусоидално нарастване и експоненциално спадане;
- вихровия ток през масивните части, означен като Ivihrov.Той нараства в
отрицателна посока при синусоидалното нарастване на тока през индуктора,
преминава през нула и добива положителни стойности в участъка на спадане на
работния ток;
- приведения пълен ток, който представлява сумата на двата тока, приведени
към броя на навивките на индуктора, означен като Irab + Ivihrov priveden.
Абсолютната стойност на вихровия ток е съизмерима с абсолютната
стойност на тока през индуктора, при посочените стойности на параметрите на
схемата. При привеждане на неговото влияние, поради съотношение на броя на
навивките 100:1 то се редуцира до ниски стойности.

Фиг. 4. Криви на електрическия ток протичащ през индуктора, вихровия ток
през масивните части и приведения пълен ток.
Както се очакваше по изтъкнатите общи физически съображения, при
нарастване на тока през индуктора вихровите токове ще „притиводействат”,
съгласно принципа на Ленц. След това, те ще подпомагат процесът на
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намагнитване. Важен е моментът, когато вихровият ток преминава през „0”.
Този момент настъпва малко след максималната стойност на тока през
индуктора. Тази разлика се определя от общите загуби в контура на разреждане
и преди всичко от активното съпротивление на индуктора. При симулацията,
той се отчита точно, но е пренебрегнат при теоретичните описания.
Експериенталното изследване е проведено при следните условия:
Обектът е магнитна система за високоговорители, с диаметър d = 133 mm и
височина h = 67mm в индуктор с вътрешен диаметър d = 145 mm и височина
h=130mm, във фирма Би Ем Ес Продъкшън.
Поставена е измервателна намотка в основата на системата в средата на
индуктора. Напрежението на тази намотка е интегрирано. Интегрираният
сигнал е пропорционален на общия магнитен поток в съответното сечение, в
съответен мащаб е пропорционален и на магнитната индукция.
За да се оцени влиянието на вихровите токове измерването е осъществено
без и с поставена магнитна система.
Интегрирането е осъществено с пасивно интегриращо RC звено, понеже
нивото на сигнала от измервателната намотка е достатъчно високо.
Напрежението е записвано с цифров осцилоскоп. Общият ход на напрежението
от сигналната намотка U1 (t ) и интегралната му стойност U C (t ) е показано на
фиг. 5

а)
б)
Фиг. 5. Форма на напрежението получено от сигналната намотка U1(t) и
интегралната му стойност Uc(t) при наличие (а) и при отсъствие на магнитна
система (б).
Средната стойност на магнитната индукция за площта на сигналната
намотка S при условията на опита е определяна по зависимостта:

B(t ) =

U C (t ).R.C
w.S

От увеличени осцилограми за двата случая – без и със система за
намагнитване при стойности на времената 5, 10, 20 ms, както и в момент
съответстващ на максимумалната стойност на индукцията са отчетени
съответните стойности на средната стойност на индукцията и са дадени в
табл. 1 и са показани графично на фиг. 6.
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Табл. 1.
Магнитна индукМагнитна индукция
Време,
ция при наличие на
без наличие на магн.
ms
магнитна система,
система, Т
Т
4,77
7,72
8,08
6,86
8,28

3,74
6,59
7,30
6,28
7,85

Магнитна индукция, Т

5
10
15
20
Max.

Отношение на магнитната индукция
без и при магнитна
система, Т
0,784
0,847
0,903
0,915
0,949

Магнитна индукция без наличие на
магнитна система
магнитна индукция при наличие на
магнитна система
отношение на магнитната индукция без и
при наличие на магнитна система

Време, ms
Фиг. 6.
3. Изводи
Предложеното въз основа на теоретичен анализ описание на хода на
развитие на вихровите токове в системи за намагнитване е потвързено чрез
компютърна симулация и чрез физически експеримент върху реална
намагнитваща уредба.
Посочени са два етапа в действието на вихровите токове върху процесите на
намагнитване – първи, при нарастване на тока, когато те силно противодействат
и втори съществен, при който се извършва процесът на намагитване, при който
вихровите токове сменят посоката си и тяхното действие подпомага процесите
на намагнитване.
При комплексната форма на намагнитващият токов импулс, влиянието на
вихровите токове върху процеса на намагнитване силно е подтиснато, но това
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решение товари топлинно повече самият индуктор. Цялата запасена енергия в
кондензаторната батерия, необходима за прокарване на мощния токов импулс
на практика се разсейва в индуктора. Поради това особено внимание трябва да
се обърне при проектиране на мерките за охлаждане на индуктора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА МКЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЪГЛОВАТА
ХАРАКТЕРИСТИКА НА СИНХРОННИ ХИДРОГЕНЕРАТОРИ
Пламен Ризов, Димитър Сотиров, Ангел Бахчевански
Резюме: В доклада е показано приложение на Метода на крайните
елементи (МКЕ) за определяне на ъгловата характеристика на съществуващи
и новопроектирани явнополюсни синхронни хидрогенератори с отчитане на
действителното състояние на магнитната верига на генератора.
APPLICATION OF THE FEM FOR ANGULAR CHARACTERISTICS OF
SYNCHRONOUS HYDROGENERATORS
Plamen Rizov, Dimitar Sotirov, Angel Bahchewanski
Abstract: The report shows the application of the finite element method (FEM), to
determine the angular characteristics of existing and newly designed salient pole
synchronous hydrogenerators, considering the actual state of the magnetic circuit of
the generator.
1. Подход за определяне на ъгловата характеристика с използване на
метода на крайните елементи (мке)
За съставяне на 2D модел на ХГ за намиране на ъгловата характеристика
и зависимостта P=f(θ) при cosφ = const е необходимо да се знае не само
геометрията на статорния и роторния магнитопровод, но и схемата на
намотката на ХГ, както и съпротивленията xd и xq. При разглеждането
обикновено се взема моментът от време, при които IA е максимален, а IB и IC са
равни на 0,5 от ефективната стойност на тока. За определяне на
пространственото разположение на ротора спрямо статорната намотка в
момента от време за който се задават токовете се определя ъгъла ψ (ъгъла на
дефазиране на тока спрямо е.д.н. E0 ) от векторната диаграма на фиг.1.
Той се изчислява по израза [2, 5]

ψ = arcsin

U *sin ϕн + I * xqн

(

*
U *2 + I * x*
qн 2U *sin ϕн + I *xqн

)

,

където U* e напрежението на ХГ, относителни единици;
I* e тока на ХГ, относителни единици;
х*qн – наситена стойност на индуктивното съпротивление по напречната
ос, относителни единици;
φн – ъгъл на дефазиране на тока от напрежението на ХГ при разглеждания
режим на натоварване.
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Пространственото положение на оста d на ротора в модела се определя
като се изходи от пространственото разположение на векторите на реакцията на
тока на котвата Fa1, на м.д.н. на възбудителната намотка Ff1 и резултантното
м.д.н. Fδ, [1, 2] за разглеждания момент от време при празен ход и натоварване
на ХГ с активно-индуктивен товар.

Фиг.1.
По нататък построяването на модела продължава с начертаване на
напречната геометрия на хидрогенератора по размерите от конструктивната
документация с разполагане в каналите на активните страни на секциите на
статорната намотка.
Съобразно схемата на намотката и избрания момент от време се задават
знакът и големината на тока в активните страни на намотката. При празен ход
токовете в статорната намотка са нула, а роторът е ориентиран така, че оста d
на роторните полюси e на ъгъл π/2 електрически градуси от оста на фаза А. При
натоварване оста d на роторните полюси е изместена по посока на въртене на
ротора на геометричен ъгъл (π/2 + ψ)/р спрямо оста на фаза А.
Изчислението на ъгловата характеристика става, като се задават
стойности на пълната мощност на ХГ S=βSн. Тук Sн е номиналната пълна
мощност на ХГ, а коефициентът β се задава от 0,1 до 3,5 при номинална
стойност на фактора на мощността cosφ = cosφн = const. Изчисляват се ъглите ψ,
φ, и θ = ψ – φ, съответно токът в статорната намотка и възбудителния ток.
Получените данни се залагат в изчислителния 2D модел на ХГ и се получава
действителната картина на магнитното поле с отчитане на реакцията на тока на
котвата (р.т.к.) и насищането на отделните участъци на магнитната верига. От
получената картина на магнитното поле във въздушната междина се изчислява
електромагнитната мощност Pδ на ХГ с отчитане на изброените фактори.
Изчислената стойност на Pδ се отличава от зададената стойност поради
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деформиране на полето във въздушната междина от р.т.к. и насищане на
участъци от магнитната верига.
2. Резултати от изчисленията
За илюстрация на метода са направени изчисления за хидрогенератор тип
BSG 85/55 - 8, производство на ЕЛПРОМ ЗЕМ (Фиг. 2). Данните за генератора
са дадени в Таблица 1.

Фиг. 2
Номинална мощност
Номинално напрежение
Номинален фазен ток
Фактор на мощността
Чифтове полюси
Възбудителен ток в режим на номинално
натоварване
Възбудителен ток в режим на празен ход
Канали за полюс и фаза
Брой на статорни канали
Индуктивно съпротивление по надлъжната ос
d, o.e.
Индуктивно съпротивление по напречната ос
q, o.e.
Стъпка на статорната намотка

Sн
Uфн
Iфн
cosφ
p

Таблица1
kVA
630
kV
0,4
A
909,3
0,9
4

I fн

А

53,5

Ifo
q1
Z1

А
-

20,5
4
96

xd

-

1,875

xq

-

0,938

y

-

10
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Вътрешен диаметър на статора
Външен диаметър на статора
Дължина на статорния магнитопровод
Въздушна междина

Di
Da
L1
δ

мм
мм
мм
мм

665
850
551
3,0

a)
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b)
Фиг. 3. Базов модел на ХГ и крива на пространственото разпределение на
магнитната индукция във въздушната междина при празен ход
На фигури 1 до 5 са дадени картината на магнитните силови линии и
пространствената крива на разпределение на магнитната индукция във
въздушната междина на ХГ при натоварвания 0; 0,1Sн; 0,5Sн; 1,0Sн; 1,5Sн. Oт
фигурите добре се вижда деформирането на магнитното поле във въздушната
междина под действие на реакцията на тока на котвата и отместването на оста
на магнитното поле от оста d.
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a)

b)
Фиг. 4. Модел на ХГ a) и крива на пространственото разпределение на
магнитната индукция във въздушната междина b) при натоварване 0,1 Sн
Показаните на Фиг.3 до 7 картини на полето и криви на пространственото
разпределение на магнитната индукция във въздушната междина са част от
изчислителните резултати, които добре илюстрират деформирането на полето
във въздушната междина под влияние на р.т.к. и промяната на големината на
магнитната индукция в зъбната зона, съответно насищането на стоманата на
зъбите на статора. Тези фактори водят до чувствително изменение на
електромагнитната мощност и съответно до промяна на ъгловата
характеристика на ХГ.
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a)

b)
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Фиг. 5. Модел на ХГ a) и крива на пространственото разпределение на
магнитната индукция във въздушната междина b) при натоварване 0,5 Sн
Резултатите от изчисленията на ъгловата характеристика са дадени в
Таблица 1. В отделна колона са показани стойностите на активната мощност на
генератора Р, изчислени по класическата методика без отчитане на
деформирането на полето във въздушната междина под влияние на р.т.к. и
промяната на големината на магнитната индукция в зъбната зона.
Зависимостта P=f(θ) при cosφ = const има характерна форма, при
нарастване на активната мощност за да се запази cosφ = const нараства
възбудителния ток, в следствие на което зависимостта P=f(θ) има вида, показан
на фиг. 8. При малки стойности на θ мощността P стръмно нараства, като при
стойност около 40о нарастването рязко се забавя и активната мощност достига
максимум. В случая насищането на стоманата има много съществено влияние
поради значителните стойности на намагнитващия ток.
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a)

b)
Фиг. 6. Модел на ХГ a) и крива на пространственото разпределение на
магнитната индукция във въздушната междина b) при натоварване Sн
Поради същественото значение на големината на хармониците на е.д.н. на
генератора и тяхното лимитиране от стандартите е направено теоретично и
експериментално изследване за определяне на големината им. Кривите на
експериментално снетите линейни напрежения при празен ход са дадени на
Фиг. 9.
Измерените стойности за трите линейни напрежения при празен ход са:
U1-2 = 397,9V, ТHD = 0.5%; U1-3 = 399,9V, ТHD = 0.5%; U3-2 = 402,3V, ТHD
= 0.5%.
За теоретично определяне на хармоничния състав в кривата на е.д.н. на
генератора се използва базовия модел от фиг. 1 при нулево натоварване
(п.х.).От модела се получава кривата на пространствено разпределение на
магнитната индукция във въздушната междина, от която се изчислява е.д.н.
Teoретично изчислените стойности на хармоничния състав ТHD = 0,6 %.
Получените стойности от експеримента и изчисленията са достатъчно близки и
позволяват да се направи извода за адекватността на теоретичния модел.

217

IV Научна конференция, ЕФ'2012, том 2

Созопол, 28 септември - 1 oктомври, 2012 г.

a)

b)
Фиг. 7. Модел на ХГ a) и крива на пространственото разпределение на
магнитната индукция във въздушната междина b) при натоварване 1,5 Sн
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β
0,10
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50

ψ
ел. ͦ
28,8
33
39,1
44,4
48,8
52,6
55,8
61
64,9
67,9
70,3
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θ
ел.ͦ
3
7,2
13,3
18,6
23
26,8
30
35,2
39,1
42,1
44,5

Bδ
T
0,527
0,523
0,518
0,518
0,514
0,517
0,519
0,52
0,573
0,608
0,62

Φ
mWb
68,1
67,5
66,8
67
66,6
66,7
67,1
0,68
0,705
0,72
0,78

Таблица 2
Pδ
kW
76,47
184,03
362,06
534,57
698,38
889,1
1086,3
1320,8
1568,3
1656,8
1570,9

P=f(tita)
1800
1600
1400

P, kW

1200
1000
800
600
400
200
0
0

10

20

30

40

50

tita, grad

Фиг. 8. Зависимостта P=f(θ) при cosφ = const на ХГ, изчислена с FEMM
3. Заключение
Разработена е методика, която позволява да се изчисли зависимостта
P=f(θ) при cosφ = const на ХГ с отчитане на реакцията на тока на котвата,
съответно на насищането на отделните участъци на магнитната верига.
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Получено е експериментално потвърждение на адекватността на модела за
изчисляване на хармоничния състав на е.д.н.

Фиг. 9
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АНАЛИЗ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ПОСТОЯННОТОКОВИ МАШИНИ
ПРИ ПОВРЕДИ В НАМОТКИТЕ
Ганчо Божилов
Резюме: В работата е направено аналитично изследване на параметрите
на електрически машини за постоянен ток при различни повреди във
възбудителните и котвените им намотки. Изследвани са различни случаи на
прекъсване и къси съединения на полюсни бобини и котвени секции, прекъсване
на изводи на секциите към колектора, късо съединение между колекторни
ламели и междунавивкови къси съединения в намотките. Получени са
аналитични изрази за разпределението на токовете в отделните паралелни
клонове на котвата, за момента и загубите на мощност в машините за
основните случаи на повреди в намотките.
Ключови думи: Постояннотокова електрическа машина, повреда, намотка
ANALYSIS OF THE PERFORMANCES OF THE DC MACHINES IN
CASE THE FAILURES OF THEIR WINDINGS
Gantcho Bojilov
Abstract: In this paper an analytical investigation of the performances of the
electrical machines in case of the various failures in their field windings and
armature windings is do. Various cases of braking and short-circuit of the field coils
and armature sections, braking the connectors of the sections to the commutator,
short-circuit between commutator’s lamellas and inter winding short-circuit is
investigated. An analytical expression for the distribution of the currents in the
separate parallel branches of the armature, for the torque and different power’s
losses in the machines for the main cases of the failures in the windings is received.
Keywords: DC electrical machine, failure, winding
1. Увод
За целите на параметричната диагностика на постояннотоковите машини от
голямо значение е да се направи математически анализ на изменението на
параметрите и поведението на този тип електрически машини при повреди в
намотките им. Както е известно от практиката [1,2,3,4], основните повреди в
намотките на постояннотоковите машини могат да се систематизират както
следва.
А. Повреди във възбудителната намотка
1. Междунавивково частично или пълно късо съединение на една или
няколко полюсни бобини.
2. Неправилно свързване, прекъсване или шунтиране на някоя полюсна
бобина.
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3. Неправилно свързване на серийната и шунтовата намотки или неправилно
свързване на шунтовата намотка спрямо пусковия реостат.
Б. Повреди в котвената намотка
1. Лош контакт или прекъсване на връзка на една или няколко котвени
секции към колектора.
2. Вътрешно прекъсване на една или повече секции.
3. Проводими мостчета от овъглена изолация или припой и късо съединение
между съседни ламели на колектора.
4. Късо съединение между челните съединения на съседни секции.
5. Междунавивково късо съединение или пробив между секции,
разположени в един канал.
2. Анализ на параметрите
А. Възбудителна намотка
Да означим с wf общия брой на навивките на възбудителната намотка, а с wfк
броят на късосъединените навивки при междунавивково частично или пълно
късо съединение в полюсна бобина. Тогава магнитният поток, създаден от
паралелната възбудителна намотка, ще бъде
Φf =

( w f − w fk ) I f
Rµ

=

( w f − w fk ) U f ( w f − w fk )
=
.
.
Rµ
Rf
Rµ

Uf
ρ ( w f − w fk )

lf

.

(1)

sf

Следователно в този случай общият магнитен поток на машините с
назависимо и паралелно възбуждане не се изменя, но се нарушава
равномерността на магнитното поле. Малко се изменят и напрежението на
генераторите и момента и скоростта на двигателите. Увеличават се обаче
възбудителният ток, плътността на тока и загряването на възбудителната
намотка в съотношение

wf
w f − w fk

. При машините с последователно възбуждане

магнитният поток се намалява в същото съотношение. При всички останали
случаи на прекъсване или неправилно свързване на възбудителната намотка
магнитният поток се намалява като се проявяват известнитe последствия като
намаляване на напрежението или невъзбуждане на генераторите, претоварване
на двигателите и намаляване на въртящия момент, опасно нарастване на тока и
ъгловата скорост, колебания на скоростта, нестабилна работа, повишено
искрене на четките, прегряване на машината т.н.
Б. Котвена намотка
Ако има лош контакт или прекъсване на връзка на една или няколко котвени
секции към колектора, параметрите на машината не се изменят съществено, но
се наблюдава повишено искрене на четките и локално или периодично
почерняване на отделни ламели на колектора. Ако има вътрешно прекъсване на
една или повече секции в паралелен клон, общото електродвижещо напрежение
(е.д.н.) на котвата не се изменя, но котвеният ток при натоварване се разпределя
между останалите клонове, вследствие на което плътността на тока в тях и
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загряването на намотката се увеличават в съотношение

2a
, където 2а е броят
2a − 1

на паралелните клонове на намотката. Поради това за предпочитане са
листовите многополюсни намотки пред вълновите.
Едни от най-често срещащите се и с най-тежки последствия за машината са
случаите на къси съединения в котвената намотка, описани по-горе. В този
случай част от секциите в засегнатия клон се шунтират и в тях протичат много
големи токове, предизвикващи голямо загряване, силно искрене и прегаряне
или разтопяване на проводниците на намотката. Едновременно с това токовете
в отделните паралелни клонове се изменят, което предизвиква промяна и на
електромагнитните параметри на машината. Тези явления протичат различно за
различните работни състояния на машината – като двигател или като генератор.
Ако означим с wa броят на навивките в паралелен клон на котвената намотка,
а с waк броят на късосъединените навивки при междунавивково частично или
пълно късо съединение на секция, отношението им ще бъде
pа = wак/wа < 1. Тук wa =

N
, където N е броят на ефективните проводници
4a

в намотката, а a – броят на двойките паралелни клонове.
Ако най-общо казано при частично късо съединение са окъсени Nc секции
или част от навивките им, токът на късо в тях ще бъде
I кс =

N c ec
Ea
E
=
= a >> I н ,
2
N c rc
S (2a) R a 2aRa
.
S
2a

(2)

където S е общият брой на последователно свързаните секции в котвената
намотка, еc и rc - е.д.н. и съпротивлението на една секция, Еа и Ra - е.д.н. и
съпротивлението на котвата между четките при изправна намотка. От своя
страна е.д.н. на котвата и електромагнитният момент на машината са съответно
E a = Ψa Ω и M δ = Ψa I a , където Ψa =

2
wa pΦ f е пълният възбудителен магнитен
π

поток за двойка полюси, вплетен в навивките на котвената намотка, Ω –
ъгловата скорост на ротора. Ще приемем, че машината работи в стационарен
режим с Ω = const и Ψa = const и не се отчитат комутационните явления и
реакцията на котвата.
Двигател за постоянен ток с паралелно възбуждане
В този случай отделните клонове на котвената намотка са свързани
посредством четките паралелно към захранващото напрежение Ua и в този
смисъл те са независими един от друг.
При окъсена част от някой паралелен клон е.д.н. и съпротивлението му са помалки от тези в здравите клонове и токовете им ще бъдат различни. От
уравненията за равновесие на напреженията следва:
В увредения клон - ток Ia’
(3)
U a = E a (1 − p a ) + 2aRa (1 − p a ) I a ' .
В неповреден клон (pa = 0) - ток Ia’’
(4)
U a = E a + 2aRa I a ' ' ,
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където ще приемем, че падът на напрежение в четките е включен в Ra .
Общ котвен ток, консумиран от двигателя
I a = I a '+(2a − 1) I a ' ' =

P1
,
Ua

където Р1 е консумираната мощност.
тук получаваме токовете

От

U a − E a (1 − p a )
2aRa (1 − p a )
U − Ea
Ia ''= a
.
2aRa

Ia '=

(5)
(6)

При идеален празен ход Ea=Ua; следователно I a ' ' = 0 ; I a = I a ' =
няма късо съединение, pa = 0 и I a ' = I a ' ' =

p aU a
. Ако
2aRa (1 − p a )

U a − Ea I a
=
. В граничния случай на
2ara
2a

пълно късо съединение на всички секции от някой паралелен клон (ра = 1) ще
се получи Ia = ∞. Tогава I a ' ' = − I кс .
Eлектрическите загуби в котвата, електромагнитната мощност и
електромагнитният момент на двигателя ще бъдат съответно
2
Pел = Pел '+ Рел ' '+ Ркс = 2aRa (1 − p a ) I a ' 2 +(2a − 1)2aRa I a ' ' 2 +2aRa pa I кс
(7)
(8)
Pδ = Рδ '+ Рδ ' '− Ркс = E a (1 − p a ) I a '+( 2a − 1) E a I a ' '− p a E a I кс = M δ Ω
където Ркс са загубите в късосъединения контур.
Двигател за постоянен ток с последователно възбуждане
Системата уравнения, от която може да се определят токовете, ще бъде:
(9)
U a − R f [ I a '+ ( 2a − 1) I a ' ' ] = E a (1 − p a ) + 2 aR a (1 − p a ) I a '
(10)
U a − R f [ I a '+ ( 2a − 1) I a ' ' ] = E a + 2 aR a I a ' ' .
Тъй като в този случай котвеният ток е и възбудителен, увеличението му ще
доведе до увеличаване на възбудителния поток и пада на напрежение във
възбудителната намотка, а от там до чувствително намаляване на е.д.н. и
скоростта на двигателя. Това следва от връзката E a = Ψa Ω , където за удобство
на изчислението нелинейната магнитна характеристика на машината Ψa = f(Ia)
може да се апроксимира с походяща функция [5,6] и да се приложи
итерационна процедура за доуточняване на стойността на е.д.н. и скоростта на
ротора.
3. Генератор за постоянен ток с независимо възбуждане
При генератор отделните клонове на котвената намотка са свързани
посредством четките паралелно към товара и напреженията Ua върху тях са
еднакви, но поради различните им е.д.н. и съпротивления токовете в тях са
различни. От уравненията за равновесие на напреженията следва:
В увредения клон
(11)
U a = E a (1 − p a ) − 2aRa (1 − p a ) I a ' .
224

IV Научна конференция, ЕФ'2012, том 2

Созопол, 28 септември - 1 oктомври, 2012 г.

В неповреден клон (pa = 0)
(12)
U a = E a − 2aRa I a ' ' .
Общият котвен ток, отдаван на товара, който има съпротивление RT е
I a '+(2a − 1) I a ' ' = I a =

Ua
.
RТ

Като се свържат горните равенства при едно и също Ua, се получават
системите уравнения
(13)
(1 − p a ) I a ' = I a ' '− p a I кс
Ia '=

Ea
2aRa
− ( 2a − 1 +
)I a ' '
RT
RT

Ia '=

(14)

I a ''
p I
− a кс
1 − pa 1 − pa

(15)

2aRa
E
p I
1
I a ''(
+ 2a − 1 +
) = a + a кс ,
1 − pa
RT
RT 1 − р а

(16)

откъдето могат да се определят неизвестните токове.
Тук при празен ход на генератора Ia = 0, следователно I a ' = −(2a − 1) I a ' ' . Ако
няма късо съединение, pa = 0 и I a ' = I a ' ' =

Ea − U a I a
=
. В граничния случай на
2ara
2a

пълно късо съединение на всички секции от някой паралелен клон (ра = 1) ще
се получи Ua = 0 и Ia = 0. Tогава I a ' = − I кс .
Eлектрическите загуби в котвата, електромагнитната мощност и момента
могат да се намерят по (7) и (8), с тази разлика, че знакът пред Ркс в (8) трябва
да е + (според идеализирания модел на фиг. 1).
Изменението на токовете на генератора ще предизвика известно намаление
на ъгловата скорост на задвижващия го двигател (обикновено асинхронен) и на
е.д.н. и напрежението на генератора; следователно трябва да се приложи
итерационна процедура за доуточняване на стойностите им.

4. Числен пример
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1. Двигател за постоянен ток с независимо възбуждане с номинални данни:
Рн = 1 kW, Uн = 220 V, Iн = 5,25 A, nн = 3000 min-1, Eн = 210,13 V,
Ra = 1,88 Ω,
2р = 2, 2а = 2, S = 36, wa = 324, Ψa = 0,67 Wb, Iкс = 55,86 А.
Получените стойности на токовете и мощностите при различна степен на
окъсяване ра са дадени в табл. 1 и онагледени на фиг. 2.
Таблица 1
pa
Ia ’
Ia’’ Ia
Ркс
Рел
Рδ
Р1
Mδ
А
А
А
W
W
W
W
Nm
0
2,62 2,62 5,25 0
51,82 1103,18 1155
3,51
0,02 2,62 3,82 6,64 235,98
315,66 1102,25 1417,91 3,51
0,04 2,62 5,06 7,68 471,96
590,29 1100,36 1690,65 3,5
0,06 2,62 6,36 8,98 707,94
876,81 1099,89 1976,7
3,5
0,08 2,62 7,71 10,33 943,93 1149,56 1098,15 2247,71 3,49
0,10 2,62 9,12 11,74 1179,91 1487,28 1096,43 2583,71 3,49
2. Генератор за постоянен ток с независимо възбуждане с номинални данни:
Рн = 1,25 kW, Uн = 220 V, Iн = 5,68 A, nн = 2940 min-1, Eн = 230,68 V,
Ra =
1,88 Ω, RТ = 38,73 Ω, 2р = 2, 2а = 2, S = 36, Ψa = 0,75 Wb, Iкс = 61,35 A.
Получените стойности на токовете и мощностите при различна степен на
окъсяване ра са дадени в табл. 2 и онагледени на фиг. 3.
Таблица 2
pa
Ia ’
Ia’’
Ia
Ркс
Рел
Рδ
Р2
Ua
А
А
А
W
W
W
W
V
0
2,84 2,84 5,68
0
60,64
1310,24 1249,6
220
0,02 2,21 3,41 5,62 283,04 344,75 1567,95 1223,2 217,66
0,04 1,59 3,98 5,57 566,08 634,76 1835,96 1201,2 215,65
0,06 0,94 4,57 5,51 849,12 930,78 2106,18 1175,4 213,47
0,08 0,28 5,17 5,45 1132,2 1232,92 2384,22 1151,3 211,25
0,10 -0,39 5,78 5,39 1415,2 1541,33 2667,73 1126,4 208,98
5. Изводи
Токът в късосъединените секции се получава много голям и е от порядъка на
тока на късо съединение на машината, разделен на броя на паралелните
клонове. Както се вижда от примерите, електрическите загуби в
късосъединения контур и въобще в увредения клон могат да станат
изключително големи, което ще доведе до недопустимо загряване на цялата
котвена намотка. В това отношение в по-добро положение са листовите
многополюсни намотки, отколкото вълновите.
Приложението на новите информационни технологии за изграждане или
модернизация на сградни системи за автоматизация [1], в частност на
осветлението, дава възможност за осъществяване на централизиран контрол,
адаптивно управление и намаляване на консумацията на електрическа енергия в
сградния сектор. Използването на силовата електрическа мрежа като среда за
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комуникации осигурява гъвкавост при управление на сградните системи,
възможност за контрол и спазване на лимитите за разход на електрическа
енергия и бързо откриване на неизправности в съоръженията (фиг.1).
14

7

12

6

10

5
Ia'

8

Ia''
6

Ia

4

Ia'
Ia''

3

Ia

2

4

1

2

0
0

0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

Фиг. 2

0,02

0,04

0,06

0,1

-1

Фиг. 3

Това ще предизвика увеличение на консумирания от двигателя ток,
нестабилна работа и голямо загряване на цялата намотка, както и силна реакция
на котвата, което ще се отрази на възбудителния поток и на механичната
характеристика на двигателя (ако разбира се той не бъде своевременно
изключен).
Освен това при генератор при определена стойност на отношението на
късосъединените навивки или секции към общия им брой, токът в увредения
клон може да се анулира и дори да обърне посоката си заради уравнителните
токове между клоновете, което ще предизвика нарастване на токовете в здравите
клонове. От това ще последва силно загряване и на останалите секции, а също и
засилено влияние на реакцията на котвата, което ще се отрази на възбудителния
поток и на външната характеристика на генератора (ако разбира се и той не бъде
своевременно изключен).
При генератор с паралелно възбуждане гореописаните явления протичат по
същия начин с тази разлика, че намалението на напрежението е по-значително
поради това, че външната му характеристика е по-мека.
Може да се направи и извода, че разпределението на токовете между
отделните паралелни клонове при къси съединения в котвената намотка зависи
не само от броя на късосъединените навивки или секции, но и от големината на
натоварването на машината.
Получената картина на разпределението на токовете между паралелните
клонове не е статична, а динамична и се отнася за определен момент от времето.
В действителност при въртенето на ротора секциите непрекъснато сменят
местата си под четките и полюсите и части от различни паралелни клонове
периодически се оказват увредени и неувредени. Всичко това прави работата на
машината нестабилна и увеличава общото прегряване на котвената намотка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА МКЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕХАНИЧНОТО
НАТОВАРАНЕ ВЪРХУ РОТОРНИТЕ КЛИНОВЕ ПРИ НЕЯВНОПОЛЮСНИ
СИНХРОННИ ГЕНЕРАТОРИ
Пламен Ризов, Димитър Сотиров, Ангел Бахчевански
Абстракт: Докладът е посветен на изследването на магнитното поле в
синхронни турбогенератори с голяма мощност, при които роторните канали са
отворени и роторната намотка е укрепена с метални немагнитни клинове. Чрез
числено моделиране на магнитното поле е изследвано пространственото
разпределение на магнитната индукция. Определени са силовите въздействия
на магнитното поле върху роторните клинове при колебания на ротора около
равновесното положение, породени от кратковременни смущения в
електрическата мрежа.
APPLICATION OF FEM FOR STUDY OF MECHANICAL LOADING
ONTO ROTOR WEDGES OF NON-SALIENT POLE
SYNCHRONOUS HYDROGENERATORS
Plamen Rizov, Dimitar Sotirov, Angel Bahchewanski
Abstract: The report is devoted to the research of the magnetic field in
synchronous generators with high power, in which the rotor ducts are open and rotor
coil is strengthened with nonmagnetic metallic wedges. By numerical modeling of
the magnetic field is investigated the spatial distribution of flux density. Power
influences of the magnetic field are defined onto rotor wedges in fluctuations of the
rotor around the equilibrium position, caused by short transient disturbances in the
electrical grid.
1.Обект на изследване
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Номинална пълна мощност
Номинална активна мощност
Номинално напрежение
Номинална честота на въртене
Честота
Брой чифтове полюси
Въздушна междина
Брой статорни канали
Брой на каналите на ротора
Въбудителен ток при ном.режим
Номинален фазен ток
Номинален фактор на мощността

S
P
U1н
n1
f
p
δ
Z1
Z2I
Ifн
I
cosφ

Таблица 1
МVA
376,5
МW
320
kV
20
-1
min
1500
Hz
50
2
mm
70
84
40
A
3700
A
10870
0,85
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Обект на изследване е четири полюсен турбогенератор с радиално
фрезовани роторни канали – фиг.1. Клиновете на роторните канали са от
немагнитен материал – дуралуминий с висока механична якост, плътно набити
в шлици на каналите. Клиновете се затварят на късо през стоманените стени на
каналите и образуват затворени контури за е.д.н. и токовете, които се
индуктират при люлеене на ротора. Статорните канали са отворени, с
немагнитни клинове. Номиналните данни на турбогенератора са дадени в
таблица 1.
2.Теоретични изследвания
В програмната среда FEMM е създаден модел на генератора (фиг. 1) в
режим на празен ход. Възбудителният ток е зададен при номинално напрежение
на турбогенератора. По контур в средата на въздушната междина за чифт
полюси е отчетена магнитната
индуклция,
кривата
на
пространственото разпределение на която е дадена на фиг.2.
Поради голямата въздушна
междина, в случая няколко
пъти по-голяма от размера на
отворените
статорни
и
роторни
канали,
зъбните
хармоници на индукцията са
много слабо изразени. Найсилно
изразения
зъбен
хармоник с номер ν=41 е с
индукция В41=0,0068Т при
първи хармоник В1=1,02Т.
На фиг.3. е даден
стационарен
модел
на
турбогенератора в програмната среда FEMM при режим на
Фиг.1. Модел във FEMM на
номинално натоварване. По
синхронния неявнополюсен
контур в средата на въздушнатурбогенератор в режим на празен ход
та междина за чифт полюси е
отчетена магнитната индуклция, кривата на пространственото разпределение на
която е дадена на фиг.4. Поради голямата въздушна междина влиянието на
напречната съставка на реакцията на тока на котвата е сравнително слабо
изразено, но въпреки това ясно се вижда намалението на индукцията в едниния
край на полюса и съответно увеличението и в другия край.
За изследване на силите, действащи върху клиновете на роторната
намотка при люлеене на ротора е разработен комплексен модел на ТГ в
програмната среда FEMM. Този модел с показани силовите линии на
магнитното поле в напречното сечение на ТГ при режим на номинално
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Фиг.2. Графика на пространственото разпределение на магнитната индукция
във въздушната междина при празен ход.По ординатната ос е нанесена
магнитната индукция по нормалата Bn във функция от дължината по обвода
Length

Фиг.3. Стационарен модел във FEMM
на номинален режим на синхронен
неявнополюсен турбогенератор, показващ

натоварване и честота на
люлеене на ротора 1 Hz е
показан на фиг. 5. Такъв
модел е разработен за
честота на люлеене на
ротора 2 Hz и е показан на
фиг. 6. От фигурите ясно се
вижда
значителното
изкривяване на силовите
линии на магнитното поле в
следствие на тковете, които
протичат в клиновете на
роторните канали. Тези
токове пораждат значителни електромагнитни сили,
които
действат
върху
клиновете
и
пораждат
вибрации. Големината на
токовете и съответно на
силите, действащи върху
роторните клинове зависи
от разположението на клина
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по отношение на големия зъб на ротора. От двата модела на ТГ при люлеене с
честота 1 и 2 Hz са намерени кмплексните стойности на токовете в отделните
клинове, съответно силите, действащи върху клиновете. Силите, които действат
върху клиновете се уравновесяват от опората на клина в зъбите на ротора.

Фиг.4. Графика на пространственото разпределение на магнитната
индукция във въздушната междина при номинален товар.По ординатната ос е
нанесена магнитната индукция по нормалата Bn във функция от дължината по
обвода L

Фиг.5. Модел във FEMM на
ТГ при режим на номинално
натоварване и колебание на
ротора с честота 1 Hz, при
който се създават вихрови
токове в клиновете на ротора
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Фиг.6. Модел във
FEMM на ТГ при режим
на номинално натоварване
и режим на колебание на
ротора с честота 2 Hz, при
който се създават вихрови
токове в клиновете на
ротора.

На фиг. 7 е
показана
векторна
диаграма на силите на
един
от
найнатоварените клинове,
действащи в зоната на
опората
на
клина
(контури 1 и 2). Силите
Fx2 и Fy2 действат по
осите x и y на ТГ върху
контур 2 и образуват
резултантната сила F2.
Върху
контур
1
действат силите Fx1 и
Fy1, които образуват
резултантната сила F1.
Резултантната сила F,
действаща върху клина
е векторната сума от
силите F1 и F2.
Фиг.7. Диаграма на силит на един от найНаправено
е
натоварените клинове с пореден номер 6
изследване
за
определяне
на
посочените сили при колебание на ротора с честота 1 и 2 Hz, действащи върху
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20 клина,oбхващащи два роторни полюса. Канал с №1 е разположен на 5 канала
в ляво от големия зъб, съответно канал №6 е в дясно до големия зъб и т.н.

Фиг.8. Сила Fx, насочена по оста x (1 Hz първи контур)

Фиг.9. Сила Fy, насочена по оста y (1 Hz първи контур)
Резултатите от изчисленията в графичен вид са показани на фигури от 8
до 17. От фигурите се вижда, че по отделните съставки на силите найнатоварени са клиновете разположени непосредствено до големия зъб. В тази
зона магнитната индукция е със стойност близка до максималната, съответно
токовете и силите в клиновете са максимални. Тези резултати се потвърждават
от опита при експлоатация на ТГ с описаната конструкция в държавите от
бившия Съветски съюз и у нас.
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Фиг.10. Сила Fx2, насочена по оста x (1 Hz втори контур)

Фиг. 11. Сила Fy2, насочена по оста y (1 Hz втори контур)

Фиг. 12. Резултатна сила F (1 Hz)
235

IV Научна конференция, ЕФ'2012, том 2

Созопол, 28 септември - 1 oктомври, 2012 г.

Фиг. 13 Сила Fx1, насочена по оста x (2 Hz първи контур)

Фиг. 14. Сила Fy1, насочена по оста y (2 Hz първи контур)

Фиг. 15. Сила Fx2, насочена по оста x (2 Hz вотри контур)
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Фиг. 16. Сила Fy2, насочена по оста y (1 Hz втори контур)

Фиг. 17. Резултатна сила F (2 Hz)
3.Анализ и изводи.
Пространственото разпределение на магнитната индукция във
въздушната междина, дадено на фиг 2 и 4, сочи че въпреки отворените канали
на статора и ротора поради голямата въздушната междина нивото на висшите
хармоници в пространствената крива на магнитната индукция е много ниско.
Това води до ниско съдържание на зъбни хармоници в кривата на
електродвижещото напшрежение на генератора
От изследването в режим на номинално натоварване се вижда влиянието
на напречната съставка на реакцията на тока на котвата при отчитане на
реалното насищане на участъците на магнитната верига. Поради голямата
въздушна междина това влияние е сравнително слабо изразено.
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При възникване на люлеене на ротора и режим на номинално натоварване
възникват сили, действащи върху алуминиевите клинове в роторните канали.
Големината на тези сили е значителна те са приложени в опорните повърхнини
на клина към роторните шлицове. Силово най-натоварени са клиновете
разположени в роторните канали до големия роторен зъб. Големината на тези
сили е достатъчна да предизвика вибрации на най-натоварените клинове и с
течение на времето да предизвика отделяне на алуминиев електропроводящ
прах. Това води до нарушаване на изолацията на роторната намотка и аварийно
изключване на генератора, както показва практиката от експлоатация на такива
ТГ.
Както показват изследванията големината на силите, действащи върху
клиновете зависи от честотата на индуктираните токове в алуминиевите
клинове. Колкото колебанието на ротра е с по-голяма честота толкова и
породените сили, действащи върху клиновете са по-големи.
Резултатите от изследването обясняват причините за нарушаване на
изолацията на роторната намотка и аварийно изключване на генератора и
позволяват да се търсят конструктивни мерки за избягване на този проблем.
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ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ЕДНОФАЗЕН
КОЛЕКТОРЕН ДВИГАТЕЛ
Адриан Иванов
Резюме: Статията представя функционалния анализ на параметрите на
еднофазен колекторен двигател чрез нелинейна заместваща схема. Направено
е сравнение на получените резултати с моделиран чрез МКЕ двигател.
Резултатите потвърждават адекватността на избрания подход.
FUNCTIONAL ANALYSIS OF THE PARAMETERS OF SINGLE PHASE
COMMUTATOR MOTOR
Adrian Ivanov
Abstract: The article presents the functional analysis of the parameters of singlephase commutator motor by nonlinear substitution scheme. Comparison is made with
results obtained by FEM modeled motor. The results confirm the adequacy of the
chosen approach.
При своето приложение универсални колекторни двигатели, наричани така
поради способността им да работят или с променлив, или с постоянен ток,
основно работят с променлив ток. При изследването на режима на работа и на
процесите в тях, както и при проектирането и електромагнитното им
изчисление, се използва векторна диаграма [2]. Тази диаграма, при която
полигонът на векторите на електродвижещите напрежения от самоиндукция на
възбудителната намотка и от въртене на котвената намотка, заедно с падовете в
активните и индуктивните съпротивления на намотките, се уравновесява с
вектора на подаденото захранващо напрежение, се получава изчислително чрез
итерационни процедури. Използваният в литературата по въпроса и в
известните методики за изчисление подход [2] се състои в това, че се прилага
графо-аналитичен метод. Такъв един подход е нерационален и неактуален при
съвременното състояние на изчислителните средства и мощни програмни
математически продукти, които вече са толкова широко разпространени и
достъпни, че работата на инженера без тяхното използване е немислима. Във
връзка с това е съставена една еквивалентна заместваща схема на деигателя при
работа с променлив ток, която се състои само от съпротивления, някои от които
нелинйни.
Предлаганата заместваща схема фиг.1 [1] представлява последователнопаралелно свързване на следните съпротивления:
Rf - активно съпротивление на възбудителната намотка;
Ra - активно съпротивление на котвената намотка;
Rb - активно съпротивление на четките и преходния контакт между тях и
колектора, което може да бъде определено от пада на напрежение в тях;
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фиг. 1
Xsf - индуктивно съпротивление на възбудителната намотка, обусловено
от магнитния поток на разсейване между полюсите;
Xsa - индуктивно съпротивление на котвената намотка, обусловено от
магнитния поток на разсейване в каналите и челните съединения на ротора;
Xa - индуктивно съпротивление на котвената намотка, обусловено от
магнитния поток на реакцията на котвата и чрез трансформация от магнитния
поток на възбудителната намотка при четки, изместени от геометричната
неутрална линия;
Rc - активно съпротивление, отра-зяващо загубите в стоманата на статора
и ротора от променливия магнитен поток (загуби в стоманата при неподвижен
ротор Рс);
XF - индуктивно съпротивление на възбудителната намотка, обусловено
от главния магнитен поток през въздушната междина и свързанo с нейното
е.д.н. на самоиндукция Еf ;
RCF - фиктивно активно съпротивление, пропорционално на скоростта на
ротора и свързано с е.д.н. на въртене на котвената намотка Eа и с
електромагнитната мощност на двигателя Рδ ;
XСF - фиктивно капацитивно съпротивление, пропорционално на
скоростта на ротора и отразяващо дефазирането между тока и потока на
двигателя, дължащо се на загубите в стоманата при неподвижен ротор.
Както се вижда от схемата, последните четири съпротивления образуват
намагнитващ контур, подобен на този в заместващите схеми на трансформатора
и асинхронната машина. Определянето на тези съпротивления става на базата
на следните елементарни изрази:
E f E 2f
(1)
RC =
=
IC
PC
E
k . f .Φ ( I M )
Xf = f =
(2)
IM
IM
E
k .n.Φ ( I M )
(3)
RF = r = E
IM
IM
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Er k E .n.Φ ( I M )
(4),
=
IC
IC
където f е честотата на захранващото напрежение, n е скоростта на
въртене на ротора, k и kE са константи, а Ф(IM) е магнитната характеристика на
машината.
Електромагнитната мощност Рδ се отделя в съпротивлението RF, от нея се
намира електромагнитния момент на двигателя, а полезният момент на вала на
ротора се определя като от електромагнитната мощност се извадят загубите в
стоманата на ротора при въртене и механичните загуби при съответната
скорост.
Останалите индуктивни съпротивления се определят или по класически
начин или чрез метода на крайните елементи.
От тук нататък изчислението се свежда до определяне на импеданса, тока
и загубите на мощност в една електрическа верига с комплексни
съпротивления. При отчитане на нелинейностите на съпротивленията се
прилага подход, състоящ се в моделиреме на схемата от фиг. 1 чрез програмния
продукт Matlab и по-точно – неговия модул Simulink на зависимостите им от
тока чрез аналитични функции. Схемата на електрическата верига в средата на
Simulink е показана на фиг. 2. За да се изчислят характеристиките на двигателя,
се задават редица стойности на скоростта на въртене на ротора във формули (3)
и (4). Стойностите на скоростта се задават с определена стъпка от n = 0 (при
което се определя пусковият момент) до скоростта на празен ход n = no (при
която полезната мощност на вала е равна на нула). При изчисленията се ползват
зависимости между импедансите и намагнитващия ток получени чрез решаване
на магнитната верига на двигателя чрез моделиране с МКЕ.
X CF =

Lsf
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Ra
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+

Rf
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Нелинейните съпротивления Rc, XCF, XF и RCF са представени като
нелинейни блокове показани на фиг. 3 (за реактансите) и фиг. 4 (за
резистансите).

1
In

+
v
-

1
s

s

v1

Int.

-

2

+

Table

Out
C.C.S

1
Flux

фиг. 3
1
In

+
v
-

1
s

eu

s

v1

Int.

R=f(u)

-

+

2
Out

C.C.S

фиг. 4
Резултатите от изчисленията на характеристиките са показани на фигури:
5 и 6.

Фиг. 5

Фиг. 6
Изводи

Предложения математичен модел за изследване на еднофазни колекторни
двигатели позволява те да се изследват както в стационарни и преходни
процеси, така и при захранване от източник с произволна периодична форма на
напрежението. За изчисляване на нелинейността на съпротивленията в схемата
се ползват зависимости Φ = f(IM) получени от решението на магнитното поле
чрез метода на крайните елементи.
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СИЛИ ДЕЙСТВАЩИ НА ЕЛЕКТРОМОБИЛА. ОПРЕДЕЛЯНЕ
ПАРАМЕТРИТЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
Чавдар Джамбазки
Резюме: Тази статия е посветена на теоретичните основи на изчисляване
параметрите на електромобила – силите, действащи на електромобила.
Ключови думи: тягова сила, сила на триене от търкаляне, сила на триене в
трансимисията, сила на съпротивление от ускорение,коефициент на полезно
действие
FORCES ACTING ON THE ELECTRIC. DETERMINATION OF ENGINE
PARAMETERS
Chavdar Djambazki
Abstract: This article focuses on the theoretical basis of calculating the
parameters of the electric - forces acting on electric.
Keywords: traction force, friction force of rolling friction force in transimisiyata,
drag force of the acceleration efficiency
1. Увод
Първите демонстративни електрически превозни средства са направени през
1830 г., а в края на 19-ти век вече се появяват електрически превозните
средства на пазара. Електрическият автомобил вече навлиза в своят трети век,
като търговски продукт и като такъв той е много успешен, с това че се е запазил
за разлика от много други технически идеи. Въпреки това, електрическите
превозни средства, не се радват на огромния успех за разлика от превозните
средства с двигатели с вътрешно горене (ДВГ), които обикновено имат много
по-дълъг пробег и са много лесни за зареждане с гориво. Днешното
притеснение за околната среда, особено вредните емисии, както и развитието на
технологиите на химическите източници на ток могат да наклонят везните в
полза на електрическите автономни превозни средства. Ето защо е важно, да се
разберат принципите, които стоят зад проектирането на електрически превозни
средства, и свързаните с това технологични и екологични проблеми.
Кратка история на автономните електрически превозни средства
Първите
електрически превозни средства от 1830 използуват
не
обслужваеми химически източници на ток(батерии). Едва половин век покъсно, батериите са развити достатъчно, за да могат да бъдат използвани в
електрическите коли. До края на 19-ти век, с масовото производство на
акумулаторни батерии,електрическите коли
стават
доста широко
използвани.Частните автомобили, макар и рядкост, са били в голямата си част
електрически, както и другите превозни средства, като например такситата.
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Електрическо такси в Ню Йорк от 1901 г. е показано на фигура 1.1, с актрисата
Лили Лангтри.

Фиг. 1.1.
В началото на 20-ти век електрически превозни средства са изглеждали
силен претендент за бъдещето на
пътния транспорт. Електрическият
автомобил е бил сравнително надежден и потеглящ моментално, докато
автомобилите с двигатели с вътрешно горене са били не надеждни, миризливи
и трудни за запалване от гледна точка на това, че са се палили ръчно с
манивела. Другият претендент е парният двигател който е с ниско КПД и се е
нуждаел от запалителна система . До 1920 г. вече е имало няколко стотин
хиляди електрически превозни средства използвани като автобуси, ванове,
таксита, бусове за доставки, но въпреки обещаващата технология,щом евтиното
гориво е било широко разпространено и с изобретението на стартерната
система колите с ДВГ (1911 г.) станали по-привлекателна възможност за
придвижване. Иронично от тогава най-големия пазар за акумулаторните
батерии, става пазара на батерии за автомобилите с ДВГ. Причината за големия
успех на ДВГ е лесно разбираема, когато се направи сравнение между
специфичната енергия на нефтеното гориво и на батериите. При нефтеното
гориво имаме 9000 Wh/kg, докато при оловнокиселинната батерия е 30 Wh/kg.
Като се вземе предвид КПД-то (20%) на ДВГ и на скоростната кутия се
получава 1800 Wh/kg полезна енергия. При електрическия двигател с КПД 90%
се получава 27 Wh/kg полезна енергия.За да направим сравнението за една кола
с ДВГ са необходими 4,5 литра бензин с маса около 4 кг. за пробег от 50 км. а,
за същия пробег с електрическа кола с класическа оловнокиселинна батерия тя
трябва да е с маса около 270 кг. При автомобилите с ДВГ пробега се удвоява с
още 4 кг. гориво, докато при електромобил с оловнокиселинна батерия трябва
още една батерия с маса 270 кг. на практика това обаче няма да удвои пробега
на електромобила заради теглото на батериите, което изисква по-голямо
количество енергия за да бъде задвижено.
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2. Изложение
Този доклад е посветен на теоретичните основи за определяне параметрите
на електромобила – силите действащи на електромобила..Основните сили
действащи на електромобила при движение означавам по следния начин:
- F тяга - теглителна сила на водещите колела;
- Fтъркаляне – сили от съпротивлението на търкаляне;
- F наклон – сили от съпротивлението в наклон;
- F въздух – сили от съпротивлението на въздуха;
- F инерция – сили от съпротивлението при ускоряване;
- F триене – сили от съпротивлението на триене в трансмисията;
-Bсила на спиране.
За да започне да се движи електромобилът теглителната сила на водещите
колела трябва да е по-голяма от силите на съпротивление при
движение.Енергията на двигателя към водещите колела се предава чрез
трансмисията: скоростна кутия, карданна предавка , главна предавка ,
диференциал и полуоски. Благодарение наличието на скоростна кутия и главна
предавка,сумарният въртящ момент М върт. на водещите колела на автомобила е
по-голям от момента на двигателя. Въртящият момент Мвърт предизвиква в
мястото на контакт на колелото с пътя реакция на пътя движеща електромобила
тоест теглителна сила (виж фиг 1.2). Теоретически движещото(водещо) колело
взаимодейства с пътя в една точка (практически в петното на
контакта).Активна в тази точка се явява силата с която колелото бута пътя .
Появява се реакция на пътя реактивната сила Fт, която бута
електромобила.Големината на теглителната сила е равна на отношението на
Мвърт

.
въртящия момент на полуоската М върт. към радиуса на колелото. т =
Теглителната сила изразявам чрез въртящия момент на двигателя отчитайки
предавателното число на главната предавка и предавателната кутия , а също
загубите на мощност в трансмисията и радиуса на колелото на
електромобила.Записвам следния израз :
тр .Ме . кп . гпр

=
(1.1)
където:
Fтяга – теглителна сила на водещите колела, (N);
ηтр - коефициент на загуба на мощност в трансмисията на електромобила за
лек автомобил варира (ηтр = 0,9 – 0,92);
Ме - ефективен въртящ момент на двигателя (N.m );
iкп - предавателно число на предавателната кутия;
iгпр - предавателно число на главната предавка;
r- радиус на водещото колело (m).
тяга
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Фиг.1.2 Сили деистващи върху двигателните колела: Fтег - теглителна
сила, Рск – реакция на пътя
Тъй като на колелата на автомобила са монтирани пневматични гуми ,то
радиуса на колелото се изменя при движение под влияние на действащите
върху колелото сили. Различавам свободен радиус на колелото (радиус от
повърхността на пътя до оста на неподвижно колело) стойността на което е
указана в техническата характеристика на гумата, динамичен радиус на
колелото (разстоянието от повърхността на пътя до оста на търкалящото се
колело) и радиус на търкалящо се колело (радиус на условно недеформиращо
се колело,имащо с даденото еластично колело еднаква ъглова и линейна
скорост). За опростяване изчисляването на теглителната сила приемам,
радиуса на колелото за постоянен и равен на свободния.
За изчисляване скоростта на движение на електромобила в зависимост от
честотата на въртене на вала на двигателя използвам следната формула:
. . . , .
km/h
(1.2)
=
п . гпр .

където :
v - скорост на електромобила (кm/h);
3,6 - коефициент на привеждане на скоростта от метри в секунда в
километри в час;
r - радиус на водещото колело, (m);
n - честота на въртене на вала на електрическия двигател, (Hz);
iкп - предавателно число на предавателната кутия;
iгпр - предавателно число на главната предавка.

Фиг.1.3 Зависимост на скоростта на движение – V(км/ч) от оборотите на
електродвигателя, n ел.двиг при различно предавателно число
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От анализа на израз 1.16 можем да направим следните заключения :
- За един и същи тип кола при едни и същи обороти на оста на
електрическия двигател скоростта на движението е обратно пропорционална на
предавателното число –iu; тя е най-малка на първа скорост и най-голяма на
директна.
- При дадено предавателно число скоростта на движението е линейна
функция на оборотите на електрическия двигател.
Пример:
Обороти на електрическия двигател – n ел.дв.=2000 min-1; io = 4,36 ; i1 = 2,43;
i2 = 1,53 ; i3 = 1 ;rk =0,374m
,
.
. . . , .
= 0,377 , . = 64,67 /ч при директна скорост :
= .
п гпр

v2 = 42,27 km/ h ; v1 = 26,61 km/h
За изчисляване силите на съпротивлението от търкаляне на колелата по
пътя отчитам :
- деформацията на гумите,
- деформацията на пътя ,
- силите на триене по пътя ,
- силите на триене в лагерите на колелата
Тъй като изчисляване влиянието на тези величини е доста сложно използвам
готови емперично получени коефициенти на триене при търкаляне които по
нататък участвуват в изчисляване силите на съпротивление на търкаляне.
Таблица 1
Коефициент на триене – f
при скорост 50 (km/h )
средно

Път (вид )
Асфалт , бетонно покритие в отлично
състояние
Асфалт , бетонно покритие в добро състояние
пясък
Утъпкан сняг

0,014

0,014- 0,018

0,018
-

0,018- 0,020
0,1 - 0,3
0,07 - 0,1
0,025 –
0,035
0,05 – 0,15

Грунд, сух утъпкан

-

Грунд, след дъжд

-

Показвам формула за определяне
търкаляне:
търк

силите на съпротивление

от

= .

Тази съпротивителна сила на движението се предизвиква от:
а) Деформация на гумите на колелата на електромобила
б) триене между гумите и повърхността на настилката вследствие на
частично плъзгане на допирната повърхност на гумата върху настилката.
в) деформация на пътната настилка (врязване на колелата в настилката)
г) неравности на повърхността на повърхността на настилката
д) триене в лагерите на предните колела наричани често направляващи
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Съпротивлението на търкаляне се приема пропорционално на силите, които
действат чрез колелата перпендикулярно на повърхността на настилката.
)
(1.3)
търкаляне = . . . cos (
където:
Fтъркаляне – силата на съпротивление от търкаляне, N
f - коефициент на триене при търкаляне , който представлява
съпротивлението на търкаляне за единица тегло на електромобила в мярка
N/kN и има характер на относително (специфично съпротивление). Зависи от
типа и състоянието на настилката, от типа и състоянието на гумите и от
скоростта на движението.
Σ F – са силите действащи перпендикулярно на настилката;
m- маса на електромобила, kg;
g - ускорение на свободно падане – 9,81 m/sek2;
α - ъгъл на наклона, 0.
При движение по хоризонтален път сумата от перпендикулярно
действуващите сили
Σ F е равно на теглото на колата така, че търкал = . .
При движение по наклон с ъгъл α спрямо хоризонта търкаляне = . .
.
0
Поради това, че ъгълът α при пътищата е малък не повече от (5 - 6 ) соs α
може да бъде приет за единица и формулата приема израза за хоризонтален
участък от пътя.Мощността на двигателя необходима за преодоляване на
съпротивлението на търкаляне се изразява с формулата :
. .
(к. с. )
(1.4)
Ртъркаляне = . . =
Пример: При електромобил с тегло 1600 кг и f = 0,022 движение по
асфалтова настилка.
Таблица 2
Vkm/h
20
40
60
80
100
120
140
Ртъркал =
2,60
5,21
7,82
10,42
13,03
15,64 18,25
0,022.1600.
(к.с.)
270

Показвам формула за определяне силите на съпротивление при
движение по нагорнище(изкачване ) :
. . sin = ∙ , ( )
(1.5)
наклон =
Където :
Fнаклон - сила на съпротивление от наклон, (N);
m - маса на електромобила, (кг);
g - ускорение на свободно падане (м/сек 2);
a - ъгъл на наклона на пътя, ( 0), sin α = ; = .
Относителната силаа от съпротивление от наклон се определя с израза:
. .
= 1000. .
(1.6)
наклон =
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Например за наклон 30 %0 ( i =0,030 ) относителната сила от съпротивление
от наклон е 1000 .0,030. 9,81 =294,3 N/kN или 1471,5 N за пет тонен
електромобил .

Фиг. 1.4.Сили действащи на електромобила при движение по изкачване
При движение на електромобила по изкачване двигателният момент
предизвиква два реактивни момента (фиг. 1.4) М1 и М2. При движение напред
се разтоварват съответно предните колела и се натоварват допълнително
задните, спрямо разпределението на товарите при електромобила в покой.
Съпротивлението на въздуха при преден ход на електромобила разтоварва
предните и допълнително натоварва задните колела. Това явление е характерно
само за големи скорости. При ускорително движение съпротивлението на
инертните сили действува в посока обратна на движението на електромобила и
съответно разтоварват предните колела и донатоварва задните. При
закъснително движение съпротивлението на инертните сили действува в посока
на движението и разтоварва задните и донатоварва предните колела.
Следователно при движение на електромобила за разлика от покой сцепното
тегло се изразява: сц =
.
Където:
m2 - коефициент на сцепното тегло
< 1;
γ2 – корекционен коефициент на теглото
> 1 = 1,2 при движение на
преден ход.
За улесняване на изчисленията приемам
= 1 и за сцепното тегло взимам
това при покой на електромобила върху хоризонтален път.Когато
електромобилът е двуосен и стой неподвижен върху хоризонтален път теглото
му е с приложна точка в центъра на тежестта и се разпределя между задните и
предните колела както следва:
).
= . . (1 −
(1.7)
където:
G - теглото на колата, кг;
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G2 – частта от общото тегло на електромобила с която се донатоварват
задните колела , кг;
L - база на електромобила тоест разстоянието между двете оси, mm;
b - разстоянието от центъра на тежестта до центъра на задното колело, mm.
Показвам формула за определяне силите на съпротивление при
движение със скорост превишаваща скоростта на пешеходеца :
⁄2
. .
(1.8)
въздух =
Където :
Fнаклон - сила на съпротивление от въздух (N);
Сх- коефициент на съпротивление на въздуха (коефициент на
обтекаемост); ,

∙

∙

ρ – плътност на въздуха (1,29 кг/ м3 при нормални условия);
S – челна площ на електромобила м2 това е проекция на коша в равнина
перпендикулярна на надлъжната ос;
v – скорост на електромобила (кm/h).
Показвам формула за определяне силите на съпротивление при
ускоряване на електромобила
За изчисляване на ускоряващите характеристики на електромобила следва да
се отчитат силите на съпротивление от ускоряване (силата на инерцията). При
това трябва да се отчитат не само инерцията на електромобила, но и влиянието
на момента на инерция на въртящите се маси вътре в електромобила (ротор на
двигателя,предавателна кутия, кардан, колела )
. . въртящо се
(1.9)
инерция =
където :
Fнаклон - сила на съпротивление от ускорение, (N);
m - маса на електромобила (кг);
а - ускорение на електромобила (м/сек2);
σ – коефициент отчитащ въртящите се маси.Приблизително коефициента
отчитакщ въртящите се маси може да бъде определен с израза:
(1.10)
въртящо = 1,05 + 0,05. пр.кутия
където:
i пр.кутиия - предавателно число на скоростната кутия
Показвам формула за определяне силите на сцепление при движение на
електромобила.
За да може да се осъществи линейно движение на електромобила
необходима е теглителна сила. Тя се поражда от въртящия двигателен момент,
който действа върху периферията на двигателните колела. Нужна е и опора
която да предизвика търкаляне на колелата под действието на теглителната
сила. Тази опора е силата на триенето – Рск между повърхността на колелата и
настилката. Тя е реакция на пътя срещу теглителната сила F t , приложена е към
периферията на двигателното колело в допирната му плоскост с настилката и е
обратно насочена на теглителната сила. Когато силата на триене получи
максимално възможна стойност се нарича се нарича сила на сцеплението.Тя
именно предизвиква търкалянето на двигателните колела, за да може
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електромобилът устойчиво да се движи, завива и спира е необходимо надеждно
сцепление на гумите с пътя. Силата на сцепление зависи от сцепното тегло на
електромобила (част от пълното тегло , падащо се на движещите (водещи )
колела и скоростта на електромобила , както и от състоянието на пътя и гумите
(шините ).
( 1.11)
сц = сц сц .
където :
φсц - коефициент на сцепление (числено равен на отношението на
силите,предизвикващи равномерно пързаляне на колелото към нормалната
реакция на пътя). Зависи от конструкцията на пътя , качеството на настилката ,
конструкцията и качеството на гумите. Коефициента на сцепление на гумите с
пътя определя проходимостта на електромобила при движение по влажен и
заледен път. Може да бъде повишен с увеличаване броя на водещите
(движващи) колела или измествайки центъра на тежестта към водещия мост. От
сцеплението на колелата с пътя зависят максимално възможната теглителна
спирачна сила ,както и устойчивостта срещу боксуване и плъзгане. В таблица 3
показвам средните стойности на коефициента на сцепление важащи за всички
настилки.
Таблица 3
Коефициент
Състояние на настилката
Условия за движение
на сцепление
Суха, чиста
Суха, чиста
влажна
Разкаляна и заснежена

Много благоприятни
нормални
задоволителни
неблагоприятни

0,7
0,5
0,4-0,3
0,2

поледица

Много неблагоприятни

0,1-0,2

За да се движи електромобилът трябва да е изпълнено условието
( 1.12)
теглително < сцепно

Фиг.1.5 Сили действащи на електромобила а) на двигателното колело
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За да изчисля разхода на енергия зза преодоляване на пълното
съпротивление на движение сумирам разхода на енергия за преодоляване
съпротивлението от търкаляне,съпротивлението на въздуха и съпротивлението
от изкачване
Спиране
На електромобилът се реализират два начина на спиране:
- електродинамично (рекуперативно);
- механично.
По време на спиране на колелото едновременно проистичат две
взаимосвързани явления :
- под действие на спирачният механизъм се създава спирачен момент – Мспир.
възпрепятствуващ въртенето на колелото
- в резултат на взаимодействие на гумата на колелото с пътя възниква
момент на сцепление - Мсц стремящ се да подържа въртенето на колелото.При
спиране елементарните сили на триене,разпределени по повърхността на
фрикционните накладки,възникващи в двойката (калодки спирачен барабан)
създават резултиращ момент на триене Мтриене насочен противоположно на
въртенето на колелото, а между колелото и пътя възниква спирачната сила
В.Максимално възможното при спиране забавяне определям с израза:
амакс = φ.g
(1.13)
където:
g - коефициентт на свободно падане;
φ – коефициент на сцепление.
По време на екстренно спиране спираачния път ще се окаже равен
спирачно

=

(1.14)

където:
в началото на спирането
V - скорост на електромобила измерена в
а –максимално възможното забавяне на електромобила при спиране
Избор мощността на електрическия двигател
За правилния избор на двигателя на електромобила трябва да знаем такива
характеристики като номинална и пикова мощност,а също и стойността на
въртящия момент и честотата (оборотите на въртене на вала. Номиналната
мощност използуваме за подържане на зададена постоянна скорост.Пиковата
мощност ни трябва за ускорението на електромобила. Знанието на
мощностните характеристики на двигателя ни трябва за изчисляване
параметрите на акумулаторната батерия и контролера. Знанието на въртящия
момент и честотата на въртене на вала н електродвигателя ни трябват за
определяне параметрите на съединителя и избора на самия двигател.За
изчисляване на минимално необходимата за движение честота на въртене на
вала на електродвигателя използвам израза:
. . . ,
=
(1.15)
. гп .

Където:
V - скорост на електромобила, km/h;
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3,6 - коефициент за привеждане скоростта от m/sek в km/h;
r - радиус на водещото колело, m;
n - честота на въртене на вала в Hz;
iкп - предавателно число на съединителя;
iгпр. - предавателно число на главната предавка.
От горния израз извеждам необходимият ни израз за определяне честотата на
въртене на вала на електродвигателя. За да ги получа не в херци, а в обороти за
минута умножавам на 60.
=

. п гпр
. 60
,

(1.16)

Изчисляването на максималния въртящ момент
използването на израза за баланса на силите
= търк + наклон + въз + инерц
(1.17)
В израза поставям известните ми изрази и получавам:
тр .Ме. кп . гпр

= .

. .

+

.

+

. . .

+

. .

извършвам

вър

чрез

(1.18)

Където:
ηтр - коефициент на полезно действие на трансмисията избирам 0,92;
Ме - ефективен въртящ момент на двигателя, N.m;
r - радиус на водещото колело, m;
f - коефициент на триене от търкаляне;
g - ускорение на свободно падане ,
;
α - ъгъл на наклона на пътя, ;
− коефициент на обтекаемост, .
;
S - челна площ на електромобила,
;
ρ - плътност на въздуха;
V - разчетна скорост на електромобила,
a - необходимо ускорение на електромобила
изчислявам като деля
разчетната скорост на времето за ускорение до достигане до тази скорост.
върт - коефициент отчитащ въртящите се маси
Преобразувам израза в следния вид:
Ме =
+

+

∙

∙ ∙

+

, ∙

∙ (1,05 + 0,05 ∙

кп )

.

тр . кп . гпред

(1.19)
При определяне силите действащи на електромобила освен реалните
пътувания в участъка ВТУ „Т. Каблешков” – София, зала Арена Армеец,
Дървеница, Технически университет – София, Дървеница, зала Арена Армеец,
ВТУ „Т. Каблешков, използваме и следната опитна постановка показана на
фигура 1.7. За определяне коефициента на полезно действие на избраният
двигател използвам израза:
η=

Р
Р

2

1

=

М .0,1.n
U .I

(1.20)
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Фиг. 1.6 Схема на опитната постановка

Част от резултатите на изпитанията са показани със графики 1 - 3 и таблица
4. На графика 6 е показана зависимостта η = f (P2 ) от конкретното изследване.

η

0,94

1

0,726

0,5

0

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

P2 [ W ]

Фиг. 1.7. Диаграма на к.п.д.на електрозадвижването във функция от
изходящата мощност
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Графика 1 КПД= 0,87
Техническите характеристики на електромобилът с който извършвам
изпитанията са:
- Брой места – 2;
- Пълна маса на електромобила, кg - 1600;
- Коефициент, отчитащ въртящите се маси – σ = 1,01 ;
- Габаритни размери, m;
- Ширина - 1,6;
- Височина - 1,85;
- Коефициент на обтекаемост, N.sm2/m4 0,3;
- Разход на енергия в kWh на един тон километър пълна маса на
електромобилът при движение по асфалтов път със средна скорост 40 km/h по
наклон 15% - 0,6035;
- Коефициент на съпротивление от търкаляне - 0,014;
- Дължина на пътя за ускорение, m – 130;
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Графика 2 КПД=0,95
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Таблица 4.
Motor_RP Motor_Tor
M
que
RPM
Nm
0
-3,2

Motor_Po Battery_Curr Keyswitch_Volt
wer
ent
age
Watt
Amp
Volt
0
9,2
74,67

p2
W
0

-9

-9,1

0

16,2

74,44

8,19

-44

-16,2

0,02

16,1

74,44

71,28

-75

-19,6

0,07

9,9

74,67

147

-92

-18,4

0,09

4,9

74,79

169,28

-99

-14,9

0,09

3,6

74,91

147,51

-105

-12,6

0,09

2,9

74,91

132,3

-108

-10,5

0,08

2,4

74,91

113,4

-108

-8,8

0,07

2,4

74,91

95,04

-109

-7,4

0,06

2,1

74,91

80,66

-110

-6,2

0,06

1,9

74,91

68,2

-110

-5,4

0,05

1,9

74,91

59,4

-110

-4,4

0,04

1,9

74,91

48,4

-109

-4

0,04

1,9

74,91

43,6

-107

-3,7

0,04

1,8

74,91

39,59

-108

-4,2

0,04

4,7

74,79

45,36

-114

-6,8

0,07

10,2

74,56

77,52

-131

-11,3

0,13

16,2

74,32

148,03

-153

-17,8

0,23

23,2

73,97

272,34

-189

-25,2

0,39

30,2

73,5

476,28

-235

-32,3

0,59

37,1

73,15

759,05

-284

-40,1

0,92

40,7

72,91

1138,84

-332

-41,8

1,11

33,7

73,15

1387,76

-368

-40,4

1,19

27,9

73,38

1486,72

-397

-36,9

1,2

21,9

73,62

1464,93

p1

η

W
686,964
0
1205,92 0,00679
8
1
1198,48 0,05947
4
5
0,19885
739,233
5
0,46191
366,471
9
269,676 0,54699
0,60900
217,239
7
0,63075
179,784
7
0,52863
179,784
4
0,51274
157,311
2
0,47917
142,329
1
0,41734
142,329
3
0,34005
142,329
7
0,30633
142,329
3
0,29361
134,838
2
0,12904
351,513
2
0,10193
760,512
1
1203,98
0,12295
4
1716,10 0,15869
4
7
2219,7 0,21457
2713,86 0,27969
5
3
2967,43 0,38377
7
9
2465,15
0,56295
5
2047,30 0,72618
2
5
1612,27 0,90860
8
9
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3. Заключение
Избраният метод за определяне силите действуващи на електромобила дава
задоволителни резултати и възможности за избор мощността на електрически
двигатели за електромобили.
ЛИТЕРАТУРА
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СПЕЦИФИКА НА ПРОБЛЕМА ЗА НАДЕЖДНОСТ НА СИСТЕМИ ЗА
ДИСПЕЧЕРСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДВИЖНИ ОБЕКТИ
Емилия Димитрова
Резюме: Съвременните автоматизирани системи за диспечерско
управление представляват сложни програмно-апаратни комплекси. Между
отделните компоненти съществува постоянно взаимодействие, като
евентуалният отказ в един от тях не трябва да нарушава правилното
функциониране на системата като цяло. Това определя особеното значение на
проблема за надеждност на системата. Автоматизираните системи за
диспечерско управление на подвижни обекти се подчиняват на общите
закономерности от теорията за надеждност, но същевременно с това
отговарят и на определена специфика. В настоящата работа са разгледани
специфичните показатели за надеждност на тези системи и подходящите
методи за изследване.
Ключови думи: надеждност, системи за диспечерско управление
SPECIFICS OF THE PROBLEM FOR RELIABILITY OF AUTOMATED
SYSTEMS FOR DISPATCHING CONTROL ON MOVING OBJECTS
Emiliya Dimitrova
Abstract: Modern automated dispatching control systems are compound softwarehardware complexes. Constant interaction exists between components and any
refusal in one of them shall not impair the proper functioning of the system as a
whole. This determines the particular importance of the problem of system reliability.
Automated dispatching control of moving objects obeys the laws of the general theory
of reliability, but at the same time meets the specific characteristics. In this paper, the
specific indicators of reliability of these systems and appropriate research methods
are examined.
Key words: reliability, dispatching control systems
1. Въведение
Съвременните автоматизирани системи за диспечерско управление
представляват сложни програмно-апаратни комплекси с разнообразно
оборудване, голям брой подсистеми и сложни връзки между тях. В процеса на
работа между отделните компоненти съществува постоянно взаимодействие,
като евентуалният отказ в един от тях не трябва да нарушава правилното
функциониране на системата като цяло [5]. Това определя особеното значение
на проблема за надеждност на системата.
Автоматизираните системи за диспечерско управление (АСДУ) на
подвижни обекти намират приложение в процеса на контрол и управление на
260

IV Научна конференция, ЕФ'2012, том 2

Созопол, 28 септември - 1 oктомври, 2012 г.

движението на влаковете в различни участъци на железопътната мрежа или на
метрополитена. Чрез тях, на база на съвременните средства на телемеханиката,
микроелектрониката и компютърните технологии, се осигурява необходимият
информационен обмен с цел подобряване качеството на техническо обслужване
и осигуряване на безопасност на движението.
Системите за диспечерско управление на транспортни средства се
подчиняват на общите закономерности от теорията за надеждност [3], но
същевременно с това отговарят и на определена специфика. Доколкото
правилното им функциониране има пряко отношение към безопасността на
движение, то относно тяхната надеждност се поставят високи изисквания.
В настоящата работа се разглеждат някои специфични показатели за
надеждност на тези системи и подходящи методи за определянето им.
2. Обща характеристика на показателите за надеждност на системи за
диспечерско управление на транспортни средства
Показателите за надеждност, както е известно [1,2], имат вероятностен
характер и се базират на математическата статистика. Това могат да бъдат:
вероятност за безотказна работа, вероятност и интензивност на отказите,
математическо очакване и други числови характеристики на закона на
разпределение на случайните величини.
За всяка техническа система показателите за надеждност се определят в
зависимост от конкретното й предназначение, условия на работа и характерни
функционални особености.
АСДУ на транспортни средства имат сложна йерархична структура, като
техните компоненти обикновено са пространствено разпределени на голяма
територия. Предвид сложната многофункционална структура на системата
показателите й за надеждност трябва да се разглеждат на две нива – ниво
система и ниво отделни компоненти. При тези системи могат да възникнат
частични откази във функционирането на отделен елемент, които да не водят
до отказ на цялата система.
Действието на системите за диспечерско управление се основава на
безотказното функциониране на единния комплекс от апаратни и програмни
средства. Поради това се говори за надеждност на техническото оборудване и
надеждност на програмното осигуряване.
Разглежданите АСДУ функционират в режим на многократна и
непрекъсната работа. Затова показателите за надеждност на тези системи не
трябва да се разглеждат за някакво фиксирано време.
Предвид комплексната сложност на съвременните системи за диспечерско
управление, тяхната надеждност трябва да се гарантира чрез резервиране [1].
То може да бъде структурно, функционално, информационно, времево [1] и др.
Системите за диспечерско управление на транспортни средства са
възстановими и работят в стационарен режим на откази и последващо
възстановяване на работното им състояние. Тъй като изборът на показателите
за надеждност зависи от вида на последствията, предизвикани от отказите, в
261

IV Научна конференция, ЕФ'2012, том 2

Созопол, 28 септември - 1 oктомври, 2012 г.

този случай е целесъобразно да се използва показател, отчитащ
продължителността на базотказна работа на системата.
Такива са коефициент на престой [1], коефициент на готовност [1] или
коефициент на техническо използване [1].
3. Методология на оценка на надеждността на системите за диспечерско
управление на транспортни средства
Съществуват много методи [1,2,3] за получаване на приблизителна
оценка на показателите за надеждност на сложни технически системи. Във
всеки конкретен случай изборът на метод се определя от структурата на
системата, характера на процеса отказ-възстановяване и др.
Може да се приеме, че случайният процес отказ-възстановяване на
системите за диспечерско управление на транспортни средства има марковски
характер [4]. Това е така, тъй като неговият ход зависи само от състоянието му
в момента t=0 , а не от предисторията на процеса. В такъв случай времената за
безотказна работа и възстановяване на всички елементи на системата се
изменят по експоненциален закон.
Първият етап от изследването се свежда до съставяне на ориентиран граф
на марковския процес. Върховете на графа Ni , (i=1…n), съответстват на
състоянията на елементите на системата, а ребрата му – на съответните преходи
между тях. Всяко ребро на графа се характеризира с интензивността на прехода
λij от i-то в j-то състояние за време от момента t до момент t + ∆t (фиг.1),
определена като [3] :
(1)

λij = lim

∆t → 0

p ij (t ,t + ∆t )
∆t

,

където pij (t ,t + ∆t ) е вероятност на прехода.
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Фиг.1. Граф на Марковски случаен процес
Определянето на вероятността за всички състояния

P = [P1

(2)

P2

... Pn ]

T

става чрез решаване на система от n на брой линейни диференциални
уравнения на Колмогоров [4], от вида:
n
n
dP1
= − P1 ∑ λ1 j + ∑ Pi λi1
dt
j =2
i =1

........................................

(3)

n
n −1
dPn
= − Pn ∑ λ nj + ∑ Pi λin
dt
j =2
i =1

Тъй като уравненията в система (3) са линейно зависими, за тяхното
решаване е необходимо допълнително условие. В случая това е:
n

(4)

∑P
k =1

k

=1

Чрез решенията Pk на система (3) могат да се определят показателите:
- коефициент на готовност:
(5)

k1 =

∑P ;

i∈E0

i

- коефициент на престой:
(6)

k2 =

∑P
j∈E1

j

,

където E0 и E1 са подмножества съответно на работоспособни и
неработоспособни състояния на системата.
4. Заключение
Направеният в работата преглед на характерни особености от процеса на
изследване на надеждност на системите за диспечерско управление на
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транспортни средства ще бъде използван за оценка на надеждността на
системата за диспечерска централизация в метрополитена.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕХОДНИ РЕЖИМИ ПРИ
АСИНХРОННИ ЗАДВИЖВАНИЯ С ЧЕСТОТНО УПРАВЛЕНИЕ –
ЛАБОРАТОРЕН СИМУЛАТОР
Васил Димитров
Резюме: В доклада е направено експериментално изследване на преходни
режими на асинхронни задвижвания с честотно управление. Използван е
лабораторен симулатор, изграден със съвременни технически средства.
Разработена е програма за снемането на характеристиките в реално време
при стартиране, спиране и промяна на заданието за скорост или на
натоварването на двигателя. Изучаването на преходните режими има голямо
практическо значение, тъй като на тях се основават коректният избор на
мощностите на двигателите, правилното подбиране на апаратите и
оразмеряването на схемата за управление, намаляването на разхода на
енергия при пускане и спиране.
Ключови думи: асинхронни електрозадвижвания, честотно управление,
динамични характеристики
RESEARCH OF TRANSITIONAL REGIMES
OF ASYNCHRONOUS DRIVES WITH FREQUENCY CONTROL –
LABORATORY SIMULATOR
Vasil Dimitrov
Abstract: In this paper, an experimental research of transitional regimes of the
frequency controlled asynchronous drives is made. A laboratory simulator, built on
the latest technologies and modern equipment, is used. A program that can trace the
parameters of a frequency converter in the real time is developed. It is used for
capturing the dynamic characteristics when starting, stopping and changing the
speed set point or the load on the drive. The study of transitional regimes has a great
practical importance, since the correct choice of motor power, the proper selection
and sizing of the apparatus of control scheme, the reduction of energy consumption
during starting and stopping are based on them.
Key words: asynchronous electrical drives, frequency control, dynamic
characteristics
1. Въведение
При преходните режими на работа на електрозадвижванията се
преминава от едно установено състояние към друго, като се променят
скоростта, моментът и токът. Причини за възникването им са или изменение на
натоварването, или въздействие върху електрозадвижването при управлението
му: пускане, спиране, регулиране на скоростта, реверсиране и т.н. Изменението
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на електрическите параметри, предизвикано от случайни причини, например
промяна на напрежението или честотата на захранващата мрежа, също
довеждат до възникване на преходни режими [1]. Само ограничен брой
изпълнителни механизми допускат възможността да се проектират
електрозадвижвания без да се вземе под внимание характерът на протичането
на преходните процеси: механизми с продължителен режим на работа, които
рядко се спират и пускат (вентилатори, помпи и др.). За болшинството работни
машини и механизми трябва да се вземе под внимание характерът на
протичането на преходните процеси, тъй като той оказва съществено влияние
върху работата на задвижването.
Преходните режими в електрозадвижването се характеризират от
преходните механични и електрически процеси, които действат едновременно и
са взаимно свързани. Основната задача при изучаването на преходните процеси
е определянето на зависимостите ω(t), M(t) и i(t) при различни условия на
работа.
2. Лабораторна база за провеждане на изследванията
За изпитания на асинхронни задвижвания с честотно управление е
разработен лабораторен симулатор, изграден на базата на съвременни
технически средства (фиг.1). Основните елементи, включени в конфигурацията
на симулатора, са разработка на фирмата Siemens: трифазен асинхронен
двигател (АД) от серия 1LA7 с повишена енергийна ефективност, честотен
преобразувател Sinamics G120, програмируем логически контролер PLC Simatic
S7-200, входно-изходен информационен панел TP177-micro Touch Panel [4].
Системата за натоварване на асинхронния двигател е изградена от синхронен
генератор (СГ), товарни реостати R1, R2, R3, бутони S, B1, B2, контактори K1, K2
и регулатор на възбудителния ток на СГ. Във веригата са монтирани защитна и
измервателна апаратура, както и датчици на напрежение (ДН) и ток (ДТ),
свързани към PLC чрез съответните диференциални усилватели ДУ1 и ДУ2. По
този начин се създава възможност за автоматичен контрол на натоварването и
се избягва недопустимото претоварване на машината по време на изпитанията.
Честотният преобразувател Sinamics G120 предлага богат набор от
функционални възможности [2]. В настоящите изпитания се използват:
- Избор на тип на управление на асинхронния двигател – задава се чрез
параметър Р1300 (”Control Mode”): управление на електродвигателя по V/f
характеристика – линейна (U/f = const: Р1300=0) или квадратична (U/f2 = const:
Р1300=2); векторно управление с обратна връзка по скорост (P1300=21) –
използва се енкодер, монтиран на вала на АД;
- Избор на канал за задаване на честота (чрез параметър Р1000 „Selection of
frequency setpoint“): чрез клавиатурата на операционния панел (ВОР), като се
използва функцията електронен потенциометър (параметър Р1040); чрез
аналогов вход AI0, към който се свързва външен потенциометър; чрез
цифровите входове DI3-DI6 и работа по фиксирани честоти (задават се 16
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честоти); от PLC и входно-изходния информационен дисплей ТР177micro; от
компютър и управление в реално време чрез софтуерния продукт STARTER [3].

Фиг.1. Лабораторен симулатор
3. Методика за провеждане на изпитанията
Sinamics G120 предлага възможност за визуализация работата на
двигателя. Разработена е допълнителна програма TRACE към софтуерния
продукт STARTER, която може да се използва за следене на преходните
процеси и за снемане на зависимостите ω(t), M(t) и i(t) в реално време при
стартиране, спиране, промяна на заданието за скорост или на натоварването на
двигателя. Могат да бъдат проследени до 30 параметъра едновременно, а
получените данни впоследствие да бъдат прехвърлени в таблица в Excel.
Създадена е възможност за автоматично изчертаване на графики.
Целта на изследванията е да се снемат характеристиките при стартиране и
промяна на заданието за скорост на честотно-управляемо асинхронно
задвижване, както и да се извърши сравнителен анализ при задаване на
различен тип управление на двигателя. Изпитанията се провеждат при
натоварване на двигателя около ¾ от номиналното (Pn=2,2kW).
При системите за задвижване от типа честотен преобразувател-двигател
преходните процеси се характеризират с бавно изменение на фактора,
предизвикващ преходния режим, тъй като изходната честота fизх. на
преобразувателя се изменя плавно въпреки скокообразното изменение на
зададената честота fзад. (фиг.2).
По време на изпитанията се снемат следните зависимости:
(1)
fизх.=f(t); n=f(t); M=f(t); I=f(t); U=f(t); P=f(t); cosφ=f(t),
където:
fизх. е честотата на изхода на честотния преобразувател (факторът, който
предизвиква преходния процес);
n е действителната скорост на ротора, измерена от енкодера;
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M, I, U, P, cosφ са параметри на двигателя, визуализирани от честотния
преобразувател (могат да бъдат снети и отделните компоненти на тока I:
намагнитваща компонента Iµ и компонента Ia, която създава момента).
Реализирането на поставената цел се извършва в следната последователност:
80

f, Hz

70
60
50
40

fзад
fизх

30
20
10
0
0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

t, s
30.00

25.00

Фиг.2. Закон за изменение на фактора, предизвикващ преходния процес
- Настройка на основните възли на симулатора: зареждане на съответните
управляващи програми в PLC и TP177-micro, чрез които се реализира USSпротокол за обмен на данни с честотния преобразувател и се създава
възможност за управлението му от входно-изходния информационен панел;
настройка на честотния преобразувател и на подпрограмата TRACE (чрез
STARTER); избор на канал за задаване на честотата (от PLC).
- Избор тип управление на Sinamics G120 чрез Р1300.
- Провеждане на изпитанието: задаване на начална скорост (fзад= fном=50 Hz);
едновременно стартиране на двигателя и на програмата TRACE; мониторинг на
параметрите върху дисплея и засичане на времето; 10s след достигане на
fизх=fзад се променя fзад = 70Hz (фиг.2); спиране на двигателя и запис на
измерените величини в таблици в EXCEL.
Изпитанието се извършва три пъти при различен тип управление на АД (по
линейна и квадратична V/f-характеристика и при векторно управление – фиг.3).
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Фиг.3. Закон за изменение на напрежението
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Попълват се три таблици. След приключване на всички изследвания
графиките на изменение на даден параметър при трите изпитания се обединяват
в обща координатна система (фиг.4). По този начин се осигуряват условия за
точен сравнителен анализ на преходните процеси при различен закон за
честотно регулиране. Динамичната механична характеристика (фиг.5) при
стартиране и промяна на заданието за скорост показва, че се осигурява
преходът от една към друга характеристика да става постепенно, едновременно
с изменението на ъгловата скорост ω.
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Фиг.4. Преходни процеси при стартиране и промяна на заданието за скорост
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Фиг.5. Динамична механична характеристика при стартиране и промяна на
заданието за скорост
4. Заключение
Разглежданият симу-латор е използван от преподаватели, студенти и
докторанти за обучение и научноизследователска дейност в областта на
асинхронни задвижвания с честотно управление. В този доклад е направена
експериментална верифи-кация на принципите на честотното регулиране при
различен тип управление на двигателя
Проведените изследвания ясно онагледяват поведението на задвижването
при стартиране под товар и промяна на заданието за скорост. Получените
зависимости показват изменението на параметрите по време на преходния
процес, като в една координатна система са нанесени графиките на величината
при различен закон на честотно управление, което позволява да се направи
сравнителен анализ на получените резултати. Ясно се вижда разликата в
изменението на напрежението при управление по линейна и квадратична V/f
характеристика, както и на тока и неговите компоненти, а оттам – и на момента
на двигателя при ускорение. При векторното управление моментът се постига
при много по-ниски стойности на тока и напрежението, което води до по-добри
енергийни показатели. Той е със значително намалени пулсации, което при
ЕТС гарантира плавност и комфорт на движението.
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АНАЛИЗ НА МАГНИТНОТО ПОЛЕ В АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ С
НАВИТ РОТОР
Емил Соколов, Божидар Миланов
Резюме. Магнитното поле в трифазен шестполюсен асинхронен двигател с
навит ротор с мощност 4000 kW е моделирано с МКЕ. Анализът обхваща
случайте на празен ход, номинално натоварване и пускане. Изследвани са
пулсациите на магнитната индукция във въздушната междина при магнитни
и немагнитни клинове в статорните канали. Предложен е метод за захранване
на моделите, който осигурява правилно пространствено разположение на
вълните на мдн на статорната и роторната намотка при натоварване и
пускане. Определени са функциите на токовата плътност по височината на
роторните пръчки при пускане.
Ключови думи: моделиране, МКЕ, асинхронен двигател с навит ротор,
натоварване, пускане
ANALYSIS OF THE MAGNETIC FIELD OF A WOUND-ROTOR
INDUCTION MOTOR
Emil Sokolov, Bojidar Milanov
Abstract. The magnetic field of a 4000 kW three-phase six-pole wound-rotor
induction motor is modeled by FEM. The analysis comprises the conditions of noload, rated load and starting. The air-gap flux density pulsations are investigated for
the cases of magnetic and non-magnetic wedges in the stator slots. An approach for
supply of the models which provide a correct space position of the stator and rotor
mmf waves at rated load and start is proposed. The current density functions in the
rotor bars at starting are determined.
Keywords: modeling, FEM, wound rotor induction motor, load, starting
1. Въведение
В последните десетилетия в практиката на някои от големите производители
на мощни синхронни и асинхронни машини се възприе използването на
магнитни клинове. Тенденцията е особено подчертана при машините с
отворени канали на статора. Ефектът се изразява в намаление на пулсациите на
магнитнитя поток във въздушната междина, а оттам – намаление на
допълнителните загуби и загряването на магнитопровода. Освен това намаляват
се вибрациите и шума, а също – мдн, необходимо за възбуждането. Тези ефекти
се проявяват най-силно при машините с относително малка въздушна междина
и с канали както в статора, така и в ротора.
В последствие усилията за развитието на технологията бяха насочени към
повишаване сигурността на машините с магнитни клинове. Наложило се е
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становището, че при съвременните модерни технологии с вакуумно-пресова
обработка при производството на намотките на електрическите машини
(изолационна система VPI) са налице предпоставки за по-висока надеждност на
конструкциите с магнитни клинове.
Независимо от постигнатите резултати, все още съществуват съмнения
относно рисковете при внедряване на магнитни клинове. В редица случаи в
практиката след определен експлоатационен период се наблюдава разграждане
на структурата на материала на магнитните клинове и разрушаването им. Такъв
случай наблюдавахме при асинхронен двигател с навит ротор с мощност 4000
kW и изолационна система, изработена по технология VPI. След експлоатация
от около 8000 работни часа беше констатирано изпадане на магнитните клинове
на статорната намотка, разпрашаването им в затворения обем на машината и в
крайна сметка повреда в намотката.
При ремонта на двигателя трябваше да се реши въпросът дали следва
каналните клинове да останат магнитни или да се заменят с обикновени. Това
се определя от гледна точка на надеждност и гаранции за качеството на ремонта
и от друга страна, от изискванията на клиента да не се изменят параметрите на
машината. За да се вземе горното решение се проведоха редица сравнителни
изчисления на двигателя с двата вида клинове.
Комбинацията от аналитични и числени решения предоставя много добри
възможности за прецизно изследване на сложните нелинейни проблеми.
Обект на изследването е шестполюсен асинхронен двигател с навит ротор, с
номинална мощност 4000 kW и честота 50 Hz. Напрежението на статорната
намотка е 6000 V, а на роторната – 3200 V. Статорната намотка е двуслойна със
скъсена стъпка и номинален ток 464 А. Роторната намотка е вълнова с
полусекции и номинален ток 775 А. Въздушната междина е 3 mm. Крайноелементните модели са изпълнени в изчислителна среда FEMM.
2. Модели и резултати от численото изследване
Функцията на магнитната индукция във въздушната междина при празен ход
е определена за два вида канални клинове: обикновенни (Фиг. 1) и магнитни
(Фиг. 2). Магнитните клинове са с относителна магнитна пронецаемост µ r = 3 .
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Токът на празен ход на двигателя с обикновенни клинове е зададен по данни
от опита, а този за магнитните клинове – такъв, че да се получи същата
стойност на потока във въздушната междина за един полюс, което съответства
на еднакво едн и приблизително – на еднакво напрежение.
Амплитудата на пулсациите при обикновенни клинове е 0,42 Т, а при
магнитни клинове – 0,24 Т. Повърхностните загуби на празен ход са
пропорционални на квадрата на амплитудата, следователно при немагнитните
клинове те ще бъдат около три пъти по-големи.
При номинално натоварване разликата между амплитудата на пулсациите
на индукцията е по-малка: 0,59 Т при обикновенните клинове срещу 0,48 Т при
магнитните. Това е така, тъй като номиналният ток при немагнитните клинове е
само 4,5 % по-голям от този при магнитните. Следователно увеличението на
допълнителните загуби при натоварване също е по-малко.
Магнитните клинове подобряват някои от характеристиките на двигателя.
Но при недостатъчна механична якост или нарушено укрепване в каналите, под
действието на вибрациите те се разрушават и предизвикват аварии. Затова във
всеки конкретен случай следва да се направи равносметка между положителния
ефект и рискът за надеждността на конструкцията с магнитни клинове.
За да се вземе адекватно решение относно изпълнението на ремонта бяха
проведени сравнителни изчисления на двигателя с двата вида клинове.
Следващите резултати се отнасят за двигателя с немагнитни клинове.
Прилагането на магнитостатичен модел за ротора при номинално
натоварване е допустимо. Номиналното хлъзгане е 0,8 %, а роторната честота –
0,4 Hz. Ефектът на токово изместване в масивните проводници на роторната
намотка може да се пренебрегне. Плътността на тока в каналите на модела се
определя чрез зададените номинални токове и данните на намотките. Обаче
необходимо е да се намери правилното взаимно пространствено положение
между вълните на статорното и роторното мдн в един и същи момент на
времето. В предложения метод проблемът е решен по следния начин.
В модела осите на едноименните статорни и роторни фази съвпадат. Ъглите
ψ 1 (между − E&1 и I&1 ) и ψ 2 (между E& 2′ и I&2′ ) са пресметнати по формулите:
sx′
ψ 2 = arctg 2
r2′
(1)
C
ψ 1 = arctg ; C = I 2′ sinψ 2 + I m ; D = I 2′ cosψ 2
D
В (1) участват хлъзгането и параметрите на заместващата схема, които са
определени по класическите аналитични зависимости. Приведеният роторен
ток е изчислен от номиналния роторен ток и коефициента на трансформация,
който е 1,85. За изследвания двигател са определени следните стойности на
ъглите: ψ 1 = 23 ,8 o ; ψ 2 = 6 o . Моментните стойности на токовете в статорната
фаза А и роторната фаза а за момента от време t = 0 са изчислени, както следва:
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i A = 2I1 sinψ 1

ia = 2I 2 sin(ψ 2 + π )
Поради симетрията, моментните стойности на токовете в останалите фази са
дефазирани спрямо токовете i A и ia на ± 120 o . От стойностите на токовете са
пресметнати плътностите на тока в статорните и роторните канали, с които е
решена полевата задача. Така е получен пространственият ъгъл, на който са
изместени по между си статорното и роторното мдн при натоварване.

Фиг. 3
На фиг. 3 е показана картината на магнитното поле при номинален товар,
получена с помощта на описания модел. По резултатите от численото решение
е направена оценка на разпределението на магнитната индукция при номинално
натоварване и са определени потокът във въздушната междина и
електромагнитният момент. Предимство на магнитостатичния модел е
използването на основната крива на намагнитване за електротехническата
стомана, от която са изработени статорния и роторния пакет.
При пускане магнитостатичният модел не може да бъде приложен за ротора.
При s = 1 честотата на роторния ток е 50 Hz и се получава ефект на токово
изместване в масивните медни пръчки. Полето в ротора е квазистационарно и
трябва да се изпълни решение на полевата задача в комплексна форма.
Вълновата намотка на ротора няма паралелни клонове и всяка фаза се
представя като последователна верига, свързана към източник на ток.
Двигателят се включва към мрежата със стойност на пусковото
съпротивление, която да ограничи пусковият ток, но да осигури зададен пусков
момент. В разгледания тук случай е избрано пусково съпротивление, при което
кратността на пусковия ток е около три.
Нелинейният комплексен модел за изследване на магнитното поле при
пускане ( s = 1 ) е изграден в следната последователност. Пусковият ток на
статора (1509 А) и пусковият ток на ротора (2325 А) са пресметнати с
традиционните изчислителни методи. По (1) са изчислени ъглите ψ 1 = 23,2 o и
ψ 2 = 19 o чрез параметрите при s = 1 . Моментните стойности на пусковите
токове при t = 0 са получени с помощта на (2). Плътността на тока в статорните
канали на модела е определена чрез статорните токове, като се пренебрегва
токовото изместване. В последователните вериги на трите фази на роторната
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намотка са зададени съответните моментни стойности на роторния ток.
Комплексното решение е изпълнено за честота 50 Hz.
При нелинейния комплексен модел се прави допускането, че всички
величини на квазистационарното електромагнитно поле са синусна функция на
времето. Затова вместо основна намагнитваща характеристика се налага да се
използва на ефективна магнитна проницаемост за феромагнитните участъци на
магнитопровода. Тя представя магнитната проницаемост за целия период на
тока. Тази корекция усложнява допълнително решението на задачата.

Фиг. 4
На фиг. 4 е представена картината на магнитното поле при s = 1 . Сега в
горния и долния слой на роторната намотка се проявява действието на токовото
изместване. По време на пускането потоците на канално разсейване
предизвикват вихрови токове в масивните пръчки на намотката. Получените
функции на токовата плътност са еднакъви по вид, но имат различни
максимални стойности в зависимост от големината на роторния ток в канала.
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На фиг. 5 (за канал № 5) и на фиг. 6 (за канал № 19) е показано
разпределението на токовата плътност по височината на проводниците. Тя
представлява модул от сумата на две компоненти – токова плътност на
източника и плътност на вихровите токове. Максималните плътности на тока са
доста големи, но те се появяват за кратко време при развъртането на ротора.
3. Заключение
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Представени са резултатите от численото изследване на магнитното поле в
трифазен асинхронен двигател с навит ротор с мощност 4000 kW. Направено е
сравнение на пулсациите на магнитната индукция във въздушната междина на
празен ход и номинален режим при наличие на магнитни и обикновенни
клинове в статорните канали. За анализ на магнитното поле при номинален
товар е приложен магнитостатичен модел. Чрез комбиниран аналитичен и
числен подход е разработен метод за захранването на статорните и роторните
канали на модела, при който се получава коректно взаимно пространствено
положение между вълните на статорното и роторното мдн.
Квазистационарната задача при пускане на двигателя ( s = 1 ) е решена с
нелинеен комплексен модел при честота 50 Hz. В последователната верига на
всяка фаза на роторната намотка са зададени моментни стойности на тока. В
масивните медни пръчки се проявява ефект на токово изместване. Показани са
функциите на токовата плътност по височината на пръчките на два от
роторните канали.
Анализът и съпоставянето на резултатите от направените изчисления на
двигателя с магнитни и с немагнитни клинове на статорните канали показа, че
изработката на намотката с обикновенни клинове в конкретния случай не води
до съществени разлики между характеристиките на машината при пускане и
натоварване. Това обоснова приемането на решение за извършване на ремонта с
немагнитни клинове. При такава конструкция отпада рискът по отношение на
надеждността, който съществува при изпълнението с магнитни клинове.
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АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА НА МЕЖДУНАВИВКОВО КЪСО
СЪЕДИНЕНИЕ В ПЪРВИЧНАТА НАМОТКА НА ТРАНСФОРМАТОР
Ганчо Божилов, Георги Тодоров
Резюме: Изследван е ефекта от междунавивково късо съединение в
първичната намотка на ненатоварен трансформатор. Показано е, че
разглеждането може да се сведе до анализиране на процеса в понижаващ
автотрансформатор в режим на късо съединение. Представени са резултати
от аналитични изследвания за токовете във външната верига и в
накъсосъединения контур в зависимост от процента на късосъединените
навивки при еднофазен трансформатор и при междунавивково късо
съединение в една фаза от трифазен трансформатор.
Ключови думи: междунавивково късо съединение, трансформатор
ANALYSIS AND FAULT DIAGNOSTICS OF AN INTERTURN SHORTCIRCUIT IN TRANSFORMER’S PRIMARY WINDING
Gantcho Bojilov, Georgе Todorov
Abstract: The influence of interturn short-circuit in the primary winding of a
transformer has been analyzed. It is shown that the investigation may be reduced to
the analysis of the step-down autotransformer’s short-circuit. Interturn short-circuit
in a single-phase transformer’s primary winding and a single-phase interturn shortcircuit in three-phase transformer have been analyzed. The results for the line
currents and the current in the short-circuited contour are shown versus the number
of the turns in the contour.
Key words: Interturn short-circuit, transformer’ primary winding.
1. Увод
Вътрешнонавивковото късо съединение (междунавивково к.с.) е една от
често възникващите повреди в намотките на всички електротехнически
устройства. Независимо от броя на навивките в накъсосъединения контур, тази
неизправност води до недопустимо нарастване на тока, прегряване на
намотката и нейната трайна повреда. В силовите трансформатори големите
токове създават електродинамични сили, предизвикващи деформации и
разрушаване на намотката – фиг. 1. Своевременното диагностициране на
повредата е от съществено значение при скъпоструващите мощни силови
трансформатори, както за тяхната безаварийната работа, така и за осигуряване
на надеждно и непрекъсваемо захранване на отговорни консуматори.
В настоящата работа се анализира вътрешнонавивковото късо съединение в
първичната намотка на еднофазен и на трифазен трансформатор. Анализирано е
изменението на токовете във външната верига (незасегнатата част от
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намотката) и в накъсосъединения контур при възникване на късо съединение с
различен брой на навивките при работа на ненатоварен трансформатор.
Показано е, че в този случай изследването може да се сведе до разглеждане на
процесите в автотрансформатор в режим на късо съединение.

Фиг.1. Повреди в намотки на трансформатор, предизвикани от
електродинамичните сили при междунавивково късо съединение
2. Еднофазен трансформатор
Относителната част от навивките на първичната намотка, оформящи
накъсосъединения контур е означен с p. Броят на навивките в
накъсосъединения контур е w1 p = p.w1 , а незасегнатата част от намотката има
(1 − p ).w1 навивки. Съответно за импедансите на тези части от намотката може
да се запише:
- накъсосъединена p.r1 + jp 2 .x1

- незасегната
(1 − p ).r1 + j (1 − p ) 2 .x1 ,
като тук r1 и x1 са активното и индуктивно съпротивления на първичната
намотка на изправен трансформатор.
Анализът на ефекта междунавивково късо съединение може да се направи
при разглеждане на трансформатора като обикновен трансформатор на празен
ход или като автотрансформатор с вторична намотка свързана накъсо.
Трансформатор с отчитане на намагнитващия клон
Независимо от положението на междунавивковото късо съединение в
първичната намотка, то може да се разглежда като такова в единия ú край фиг.2а. В заместващата схема на ненатоварен трансформатор параметрите на
накъсосъединената част от намотката може да се представят свързани
паралелно на намагнитващия клон - фиг.2б. В този случай накъсосъединения
контур може да се приеме като вторична намотка на трансформатора и да се
намери коефициента на трансформация
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б)

а)
(1)

k=

(1 − p )w1 = (1 − p ) .
pw1

p

Фиг.2. Трансформатор с междунавивково к.с. в първичната намотка
а) схематично представяне ; б) заместваща схема
Паралелният контур има еквивалентен импеданс със съставки
 (1 − p )2

(1 − p )2 r  +  x . (1 − p )2 r + r .(1 − p )2 x . x + (1 − p )2 x
 rm .
r1 − x m .(1 − p )2 x1 . rm +
1  m
1
m
1 m
1


p
p
p
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2
2


2
−
(
1
p
)
 rm +
r1  + x m + (1 − p )2 x1
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(

)

2
2
2


 

 x m . (1 − p ) r1 + rm .(1 − p )2 x1 . rm + (1 − p ) r1  −  rm . (1 − p ) r1 − x m .(1 − p )2 x1 . x m + (1 − p )2 x1


 

p
p
p

 

=

(

x eq

2


 rm + (1 − p ) r1  + x m + (1 − p )2 x1


p


2

(

)

2

Пълното съпротивление на трансформатора ще бъде
z k = (1 − p).r1 + req + j (1 − p) 2 .x1 + xeq
(2)
и съответно токът във външната верига и в незасегнатата част от първичната
намотка

(

(3)

)

Ik =

U1
=
zk

)

U1

((1 − p )r1 + req ) + ((1 − p )
2

2

x1 + xeq

)

2

.

Токът в накъсосъединения контур ще бъде k пъти по-голям от този във
външната верига т.е. k.Ik .
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Автотрансформатор с вторична намотка свързана накъсо
При ненатоварен трансформатор накъсосъединен контур в първичната му

Фиг.3. Трансформатор с междунавивково к.с. в първичната намотка
а) схематично представяне като автотрансформатор ; б) заместваща схема
намотка може да се разглежда като затворена накъсо вторична намотка на
понижаващ автотрансформатор – фиг.3а.
Последователната намотка ще има (1 − p ).w1 навивки и импеданс
(1 − p ).r1 + j (1 − p ) 2 .x1 , а общата p.w1 навивки и импеданс p.r1 + jp 2 .x1 .
Коефициентът на трансформация като отношение на навивките на
последователната и общата намотки е
kA =

(4)

(1 − p )w1 = (1 − p )
pw1

p

Импедансът на късо съединение ще бъде (фиг.3б) :
(5)
z kA = (1 − p).r1 + j (1 − p) 2 .x1 + k A2 . pr1 + jk A2 . p 2 x1 =

1− p
(r1 + j 2 p(1 − p )x1 )
p

Токът във външната верига и в незасегнатата част от намотката е
I kA =

(6)

U1
U1
U1
=
=
.
2 2
2
2
z kA (1 − p ) 2
2 2
2
k A . r1 + 4 p (1 − p ) x1
. r1 + 4 p (1 − p ) x1
p

Когато междунавивковото късо съединение засяга много малка част от
навивките (т.е. p е много малко число), горният израз може да се опрости до
I kA ≈

(7)

U1
.
k A .r1

За трансформатор с мощност 3.5 kVA и напрежение 230V в табл.1 са
показани, изчислени по двата начина, стойностите на установения ток във
външната верига в зависимост от частта на намотката, засегната от
междунавивково късо съединение. Разликите са незначителни и потвърждават
разглеждането като автотрансформатор за коректно.
Таблица 1
Като АТ
обикнов
ен
разлика

p

0,01

0,05

I1к (А)

15,8

82,3

172,7 381,7 642,6 986,9 1473,6 2220,5 3498,5

6107

I1к (А)

16,3

82,7

173,0 381,9 642,8 987,1 1473,8 2220,6 3498,6

6107

%

2,64

0,48

0,208 0,073 0,037 0,019

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,009

0,6

0,005

0,7

0,002

0,8

0,0005
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I/Iн
Анализите показват, че при
1,8
I ,A
1,6
междунавивково
късо
250
1,4
200
съединение
токът
достига
1,2
150
установената си стойност без
1
100
преходен
процес
и
има
0,8
50
0,6
0
синусоидална форма – фиг.4.
t ,s
0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 0,012 0,014 0,016 0,018 0,02
0,4
-50 0
При късо съединение на малка
0,2
-100
преходна съставка
p
установена съставка
част от навивките (до около
0
-150
общ
0 -200 0,002
0,004
0,006
0,008
0,01
0,012
0,014
0,016
1%), каквито са най-често
-250
Фиг.5. Кратност на тока във външната
срещаните случаи, кратността
верига
привъншната
междунавивково
на
на тока в незасегната част от
Фиг.4.
Ток във
верига прик.с.
p=0,1
малък брой навивки в първичната
намотката и външната верига
намотка
спрямо номиналния е малка –
фиг. 5. Тъй като еднофазните
трансформатори се защитават от предпазители или автоматични прекъсвачи с
максималнотокова защита, те няма да реагират на повредата.
Същевременно токът в накъсосъединения контур е десетки и стотици пъти
по-голям от номиналния и ще причини сериозни поражения на трансформатора.
За разгледания пример той е 104 пъти номиналния за
стойности на p в интервала от 0,001 до 0,015.

3. Междунавивково късо съединение в една фаза на
трифазен трансформатор
В трифазните трансформатори междунавивково късо
съединение възниква обикновено само в една от фазите, но
води до промяна на токовете и в трите фази. Наред с
нарастване на стойността на тока в засегнатата фаза се
увеличават стойностите на токовете в останалите две фази,
променя се и дефазирането между тях.
Фиг.6.
Проведените
експерименти
I ,A
върху лабораторен модел на
50
трансформатор
с
първична
40
30
намотка свързана в звезда, при
20
междунавивково
късо
10
съединение на 1,84% и на 3,68%
0
t ,s
от навивките показаха, че ъгълът
0,005
0,01
0,015
0,02
0,025
0,03
-10 0
между векторите на тока във
-20
Фаза A
-30
фазата с късо съединение и двете
Фаза B
-40
изправни нараства до около 160°
Фаза C
-50
- фиг. 6.
На базата на тази информация Фиг.7. Ток във външната верига на
ненатоварен трансформатор с междунаса
проведени
аналитични
вивково к.с. на 1,84% навивки от фаза А
изследвания на междунавивково
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к.с. в първичната намотка на една от фазите на два сухи трифазни
трансформатора от ядрен тип с мощности 1,6 kVA и 10 kVA в зависимост от
броя на навивките в накъсосъединения контур.
За трансформатора с мощност 10 kVA и номинален ток 15 А на фиг. 7 са
показани кривите на тока във външната верига при възникване на
междунавивково к.с. на 1,84% от навивките (p=0,0184) на фаза А. Също както
при еднофазния трансформатор и тук затихването на апериодичната съставка е
много бързо и практически установената стойност на тока се достига без
преходен процес. Това позволява анализът да се прави по ефективните
стойности на установения ток. При тези условия ефективната стойност на тока
във фазата с дефект е 2 пъти по-голяма от номиналната. Токът в двете
незасегнати фази също нараства, но е приблизително 2 пъти по-малък от този
във фаза А, докато в накъсосъединения контур стойността му е над сто пъти поголяма. Анализът показва, че независимо от обхванатия брой навивки, токът в
контура е много голям и ще създаде недопустимо високо прегряване и
електродинамични сили, които да повредят намотката на фазата. На фиг. 8 са
показани стойностите на токовете в незасегнатата и в накъсосъединената части
от намотката на фаза А в зависимост от процента на навивките, образуващи
накъсосъединения контур, а на кратностите им спрямо номиналния ток – на
фиг.9. За да се покаже по-ясно тенденцията на развитие на процеса,
изследването е разширено до твърде високите за междунавивково късо
съединение 70% от навивките на намотката.
За трансформатора с мощност 1,6 kVA и номинален ток 2,4 А същите
зависимости са представени съответно на фигури 10 и 11.
I / Iн
Външна верига
к.с. контур

250

I ,A
3500

200

3000
2500

150

2000

100

1500

Външна верига
к.с. контур

1000

50

500

0

0
0

10

20

30

40

50

60

70

р ,%

1

5

10

20

30

40

50

60

70

р ,%

Фиг.9. Кратност на тока в
Фиг.8. Ток в к.с.контур и външната
к.с.контур верига (тр-р 10 kVA)
и външната верига (тр-р 10 kVA)
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I / Iн

I ,A
200

Външна верига
к.с. контур

80

Външна верига
к.с. контур

150

60

100

40

50

20

р ,%
0

0
0

10

20

30

40

50

60

70

Фиг.10. Ток в к.с.контур и външната
к.с.контур верига (тр-р 1,6 kVA)

1

5

10

20

30

40

50

60

70

р ,%

Фиг.11. Кратност на тока в
и външната верига (тр-р 1,6 kVA)

5. Заключение
Сравнението между подходите за анализ на междунавивково късо
съединение в първичната намотка на ненатоварен трансформатор с отчитане на
намагнитващия клон и неговото разглеждане като автотрансформатор показва,
че изследването може да се сведе до анализиране на процеса в понижаващ
автотрансформатор в режим на късо съединение.
Проведените по този начин аналитични изследвания установиха, че при
малки накъсосъединени контури (съдържащи по-малко от 1% от навивките на
фазата) токът във външната верига не надвишава номиналния или го превишава
със стойност, която не е достатъчна да задейства максималнотоковата защита.
Същевременно токът в контура от накъсосъединени навивки е десетки и
стотици пъти по-голям от номиналния и отделените от него електрически
загуби, както и големите електродинамични сили, ще доведат до разрушаване
на намотката, ако трансформаторът не бъде своевременно изключен.
Междунавивковото късо съединение в първичната намотка причинява
протичане на значително по-голям ток в накъсосъединения контур в сравнение
с това във вторичната намотка и има по-тежки последици, тъй като импедансът
на късо съединение на трансформатора в този случай е по-малък.
При мрежовите трансформатори с голяма мощност за избягване на тежки
последствия от вътрешнонамотъчни дефекти се използват надлъжни
диференциални защити, но при разпределителните трансформатори такива
защити не са задължителни и навременното диагностициране и изключване на
трансформатора е затруднено.
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OСОБЕНОСТИ ПРИ ШИННИ РЕАКТОРИ ЗА ГОЛЯМ ТОК
Захаринка Гергова
Резюме: В доклада е изследвано магнитното поле на реактори шинен тип
за големи токове при две конструкции на магнитната система. Aнализът на
полето е извършен с приложение на метода с крайни елементи. Получена е
картина на разпределението му и изменение на токовата плътност по
височината и ширината на шината. В резултат от изследването е
установено предимството на магнитната система с четири симетрично
разположени въздушни междини. Конструкцията с две асиметрични междини
е неприемлива, поради завишените загуби от вихрови токове в тоководещите
шини.
Ключови думи: реактор, вихрови токове, метод с крайни елементи
FEATURES OF HIGH CURRENT BUS BAR REACTORS
Zaharinka Gergova
Abstract: The papper studied the magnetic field of bus type reactor for high
currents in the two structures of the magnetic system. The analysis of the field is
performed with the use of finite element method. The distribution and modification of
the current density on the height and width of the bus bare were received. As a result
of this study were determined the advantages of magnetic system with four
symmetric air gaps. Designed with two asymmetric air gaps is unacceptable because
of the higher eddy current losses in the current conducting bus bares.
Keywords: reactor, eddy currents, finite elements method
1. Въведение
Мощните токоизправители за електролиза, галванични процеси и др.
електрохимични технологии нормално са за големи токове /до десетки kA/ и
сравнително ниски напрежения /от 6 до 50V/. При такива параметри реакторите
за токоизправителите се изпълняват „шинен” тип. Поради големия ток,
намотката представлява една или няколко паралелни масивни медни шини
обхванати от магнитопровод – фиг. 5.1. Броят навивки на реактора е една,
защото конструктивно и технологично е сложно дори неприемливо изпълнение
на повече от една навивка. За да се постигне необходимата индуктивност се
определя сечение на магнитопровода при една навивка. То е сравнително
голямо, защото при зададена eдна навивка от шина с определени размери и
сечение не може да се извърши оптимално проектиране с целева функция тегло,
цена и др. За да се минимизира масата на магнитопровода той се проектира
близо до тоководещата шина и с малък радиален размер. При това за постигане
на необходимото сечение се получава сравнително голям размерът, който
предствлява наборът, или дълбочината на магнитопровода. Тоест тези реактори
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имат неголеми размери в равнината перпендикулярна на тоководещата шина,
но са сравнително „дълги“, което трябва да се съобразява при конструктивната
компoновка на токоизправителя. Магнитопроводът на реактора може да се
изпълни както от стандартни ламели, така също от набор от вити
магнитопроводи, срязани и с фиксирана немагнитна междина.
Наличието на масивна медна шина в прозореца на магнитната система
изисква специален подход при проектиране на реактора спрямо реакторите
изпълнени от проводник с малки размери. Това е така, защото радиалната
компонента на магнитното поле на разсейване пресича шината в найнеблагоприятно направление – широката й част. При това се създават условия
за индуктиране в нея на големи вихрови токове, което води до топлинни загуби
и намаляване еквивалентната индуктивност на реактора [1, 2]. Големината на
тези загуби при синусоидално изменение, е пропорционална на квадрата на
големината на магнитната индукция [3].
Ето защо важна цел при проектирането на шинен реактор /аналогичен е
проблемът и при реактор с фолиева намотка/ е ограничаването на радиалната
компонента на магнитното поле на разсейване [4].
2. Постановка на задачата
В работата е проведен числен експеримент за изследване на радиалната
компонента на магнитното поле на разсейване при реактор тип „шинен” по
метода с крайни елементи [5].

а)
б)
Фиг.1. Конструкции на шинен реактор
За конкретност е изследван реактор 13µH/6,5kA от токоизправител
50V/13kA за електролиза. Магнитопроводът е изпълнен с прави ламели,
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посредством които са обособени въздушните междини. Намотката се състои от
две паралелни шини, разположени симетрично в оформения прозорец.
Изследването е проведено за две конструкции (фиг. 1):
1. Стандартен UI магнитопровод с две междини с големина 6 mm,
разположени асиметрично в горния край на системата (фиг. 1а).
2. Магнитопровод от прави ламели с 4 симетрично разположени междини
по 3 mm (фиг. 1б).
В Табл.1 са показани размерите, съответстващи на означенията на
фигурата.
Означение

a

b

c

f

bш

hш

Табл. 1
о

Стойност,
мм

180

60

60

60

10

120

10

• Плоскопаралелната задача е решена за стационарно и синусоидално
квазистационарно поле. Анализът е извършен чрез решаване на
уравнението на Поасон (1) (за стационарно поле) и на Хелмхолц (2) (за
синусоидално поле) oтносно магнитния вектор-потенциал А.
(1)
(2)

r
r
r
∆А = ∇ 2 А = − µJ ;
∇ 2 А& − jωγµA& = − µJ& .

• Програмата FEMM решава квазистационарни задачи само при линейни
характеристики на феромагнитните материали [6]. Поради това
ограничение задачата е решена като линейна.
• Като се има пред вид, че реакторът представлява елемент от схемата на
силов токоизправител, режимът му на работа е характерен със сложно
подмагнитване. Електромагнитните величини притежават както
постоянна, така и променлива съставка. Изследването на променливата
съставка е ограничено до разглеждане на нейния първи хармоник,
честотата на който е 150Hz. При такава честота е направен анализът на
синусоидалното поле .
• За магнитната проницаемост на феромагнитния магнитопровод е приета
стойност μ = 4400, каквато е зададената за избраната стомана М45 в
библиотеката на програмата.
• Токовата плътност в шините е 2,71А/mm2. Изчисленията относно
синусоидалното поле са проведени при зададен ток в шината 3250А.
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3. Резултати
На фиг. 2 е показано разпределението на магнитните потоци в двата
случая. Картините са изобразени при еднакъв брой линии на визуализация на
потока. Както се вижда при конструкция с две въздушни междини (фиг.2а)
съществува значителна радиална компонента на магнитното поле в прозореца
на магнитопровода, което е нежелателно. Ориентираният в радиалнo
направление поток при магнитопровод с две междини е приблизително 1,5 пъти
по-голям спрямо този с четири междини (фиг. 2б).
Точката с максимална стойност на магнитната индукция по височината на
шината за случая с две междини се получава за координата у, разположена найблизо до въздушната междина в горния край на шината. По височината
индукцията плавно намалява до долния й край.
За реактора с четири междини максималната индукция е в двата края на
шината, а в средата й тя е минимална.
Такова разпределение е очаквано, като се има пред вид, че полето в
областта на тоководещата шина се определя от радиалните потоци в прозореца
на магнитопровода, които са най-силно изразени в близост до въздушните
междини – фиг. 2. Установява се разлика на максималните стойности на
индукцията в шината в двата случая около два пъти. При конструкция с две
междини Вшmax = 0,13Т, докато при четири симетрични междини стойността й е
0,067Т.

а)

б)

Фиг.2. Картина на линиите на магнитните потоци при шинен реактор
За сравнение в Табл. 2 са показани някои характерни величини, при двата
разглеждани случая.
Табл. 2
Брой
междини

Φδ х 10-5,
Wb

Φmax х 10-5,
Wb

Bδ,Т

Bmax,Т

Bшmax,Т

2 х 6мм

4,13

6,18

0,689

1,03

0,13

4 х 3мм

4,083

4,939

0,68

0,823

0,067
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Величините, участващи в таблицата, определени като интегрални
характеристики на полето по зададен контур имат следните съответствия:
- Φδ – поток във въздушната междина;
- Φmax – максимален поток в магнитната система;
- Bδ – магнитна индукция във въздушната междина;
- Bmax – максимална магнитна индукция в магнитопровода;
- Bшmax – максимална магнитна индукция в тоководещата шина.
В резултат на анализа на синусоидалното електромагнитно поле са
получени криви на изменението на токовата плътност в аксиално направление –
по надлъжен контур на височината на шината, и в радиално направление,
перпендикулярно на нея – по напречен контур.
Избраните контури са разположени на местата по височината и ширината
на сечението, където се очаква най-високата токова плътност в резултат на
индуктираните вихрови токове в шината и ефекта „близост”. Надлъжният
контур (успореден на височината на шината) и в двата случая е избран в
близкия до магнитопровода край (8mm от ширината на шината, която е 10mm).
Напречният контур в радиално направление (перпендикулярно на височината)
се намира на разстояние 115mm по височината (която е 120mm).

30
|Js+Je|, MA /m^2
Re[Js+Je], MA /m^2
Im[Js+Je], MA /m^2
20

10

0

-10
0

50

100

Length, mm

Фиг. 3. Разпределение на токовата плътност по височината (надлъжен
контур) на една шина при магнитопровод с две въздушни междини
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Фиг. 4. Разпределение на токовата плътност по ширината (напречен контур) на
сечението на една шина при магнитопровод с две въздушни междини
За магнитопровода с две междини разпределенията на токовата плътност
са представени на фиг. 3 (разпределение по височината) и фиг. 4 (по ширината
– в радиално направление на шината). Същите графики за варианта на
конструкция с четири междини са представени съответно на фиг. 5 и фиг. 6.
20
|Js+Je|, MA /m^2
Re[Js+Je], MA /m^2
Im[Js+Je], MA /m^2
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-10
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Фиг.5. Разпределение на токовата плътност по височината (надлъжен контур)
на сечението на една шина при магнитопровод с четири въздушни междини
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Фиг. 6. Разпределение на токовата плътност по ширината (напречен контур) на
сечението на шината при магнитопровод с четири въздушни междини
От направените изследвания за двата варианта се установява, че токовата
плътност в двата края на шината по височината й нараства, докато в средата тя
се запазва константна за даден контур. При магнитопровод с две междини
разпределението е по-неравномерно с повишена плътност на тока в горния край
на шината. При конструкцията с две междини максималната токова плътност
достига до 20А/mm2. Тази величина е значително по-ниска при конструкцията с
две междини, където тя има стойност приблизително 17А/mm2, т.е. тя е около
1,12 пъти по-малка. Това увеличение при магнитопровод с две междини
обуславя около 1,4 пъти по-големи загуби.
Разпределението на токовата плътност в радиално направление
потвърждава предимствата на конструкцията с четири междини. В този случай
тя се изменя между 8,5 и 11А/mm2, докато при две междини тези граници са
съответно 10 и 12,5А/mm2. В случая се отчита и влиянието на ефекта „близост”
на двете тоководещи шини.
3. Заключение
От получените резултати и техния анализ могат да се направят следните
заключения:
• При шинни реактори за голям ток с цел избягване на големи загуби в
масивните медни шини е задължително да се ограничи радиалната компонента
на магнитното поле на разсейване.
• Вариант на конструкцията с две междини води
до двукратно
повишение на магнитната индукция на полето и нарастване на големината на
индуктираните вихрови токове в шините.
• Токовата плътност се разпределя неравномерно по височината и
ширината на шините в резултат на индуктираните вихрови токове в тях и
поради ефекта „близост”. При конструкцията с две междини разпределението
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на тока има по-силно изразена неравномерност. В резултат е възможно
повишаване на загубите от вихрови токове приблизително 1,4 пъти.
• Конструкция с две асиметрично разположени въздушни междини е
напълно неприемлива. Препоръчва се магнитопровод с четири симетрично
разположени междини.
Същите разсъждения са валидни и за реактори с фолиева намотка.
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ОПТИМАЛЕН БРОЙ И РАЗМЕРИ НА ВЪЗДУШНИТЕ МЕЖДИНИ ПРИ
РЕАКТОРИ ЗА ГОЛЯМА МОЩНОСТ С МАГНИТОПРОВОДИ ОТ ПРАВИ
ЛАМЕЛИ
Захаринка Гергова
Резюме: Обект на изследване в доклада са реактори за голяма мощност с
магнитопроводи, изградени от прави ламели. С използване на метода с крайни
елементи е изследвано влиянието на броя и големината на въздушните
междини в конструкцията върху разпределението на магнитното поле и
потоците на разсейване в реактора. В резултат на проведена частична
оптимизация са получени съотношения между размерите на средните и
крайни междини, осигуряващи минимален коефициент на разсейване на
магнитното поле.
Ключови думи: реактор,въздушна междина, метод с крайните елементи
OPTIMAL NUMBER AND SIZE OF AIR GAPS IN HIGH POWER
REACTORS WITH STREIGHT LAMELLAS MAGNETIC
Zaharinka Gergova
Abstract: High power reactors with straight lamellas magnetic cores are object of
the research in the papper. The influence of the number and the size of the air gaps
on the distribution of the magnetic field and leakage fluxes in the reactor were
investigated using the finite elements method. Correlation between the sizes of the
middle and end air gaps ensuring minimum dispersion coefficient of the magnetic
field was obtained as a result of partial optimization made.
Keywords: reactor, air gap, finite elements method
1. Въведение
При реактори за големи мощности, най-често магнитопроводите се
изработват от прави ламели с различен брой на въздушните междини по
височината на ядрата [1]. При малък брой и несиметрично разположение на
въздушните междини потоците на разсейване са сравнително големи, а
разпределението на потока е силно неравномерно. Възможно е да се получат
значителни стойности на магнитната индукция на определени места в
магнитопровода, локални насищания и повишени загуби.
С увеличаване на броя на въздушните междини се подобрява
разпределението на магнитното поле – то става по-равномерно и се ориентира
от радиално в аксиално направление. Потоците на разсейване намаляват,
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подобряват се електромагнитните параметри на реактора. В същото време,
обаче се усложнява технологията на изработване и реакторът се оскъпява.
Въпросът за минимален брой междини е коментиран в специализираната
литература [2,3]. Основно съображение при избора е намаляването до минимум
на разсеяните потоци. В зависимост от размерите на магнитопровода (размери
на сечението и височина на ядрото) някои автори препоръчват височина на
пакетите на ядрото, а от там и брой на междините. Като се имат пред вид
законите за геометрично подобие на реакторите, с увеличаване на енергията и
размерите им нараства относителният дял на разсеяните потоци. Следователно
нараства и необходимият брой междини. В известни публикации по темата [4]
се препоръчва броят на междините да се ограничи до 16. Над този брой
съществено подобрение на разпределението на потоците не се наблюдава. При
16 междини се смята, че разсеяните потоци се ориентират аксиално, а полето се
доближава до “идеалното си разпределение”. Този голям брой междини, обаче
предполага усложнения в изработката на магнитопровода и проблеми при
укрепването на пакетите. Възможно ли е при различни големини на отделните
въздушни междини да се постигне равномерно разпределение на полето при
по-малък техен брой?
Целта на изследването в доклада е да бъдат получени резултати относно
разпределението на полето на реактор с магнитопровод с повече от четири
въздушни междини – шест и осем. Търси се намаляване на броя на междините
чрез подходящ избор на отношението на техните големини. За анализа на
магнитното поле на реактора е използван числения метод с крайни елементи и
програмен продукт FEMM [5].
2. Постановка на задачата
Разгледани са магнитни системи, изработени от прави ламели с шест и
осем междини, разположени по височината на ядрата – фиг. 1a и фиг. 1б.
Съотношенията между размерите, означени на фигурите са еднакви както
при трансформаторните ламели [6].
а – ширина на ламелата (габаритен размер);
b=c= f =

a
3

– ширина на ядрата, яремите и прозореца на

магнитопровода;
d – дебелина на пакета (набор) на магнитопровода.
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Намотката се състои от две бобини, разположени върху двете ядра, които
са свързани съпосочно. Както в разглежданите случаи в [5 ] всяка бобина се
възприема като една навивка (w = 1) с константна приведена токова плътност J.

a
3

a
2

a
3
a
2

a
3

a)

б)

Фиг. 1. Конфигурации на изследваните магнитни системи
Въведени са безразмерни величини с базов размер ширината на ядрото b
(b=100mm), а всички останали са представени чрез него. Относителната
въздушна междина е δ* = δ/b.
За случая с 6 междини:
δ = 2δ 1 + δ 2 ;
За случая с 8 междини:
δ = 2δ 1 + 2δ 2
Магнитното поле на изследваните системи е анализирано като
стационарно, плоско-паралелно при постоянен ток, за което е решено
уравнението на Поасон относно магнитния вектор-потенциал А. Общият брой
на елементите за всеки модел надхвърля 46 000. Размерите на буферната зона
(извън реактора) са 10 пъти по-големи от габаритните размери на реактора.
Задачата е решавана за нелинейна електромагнитна система.
Материалът на магнитопровода на реактора е електротехническа стомана
марка М45.
Коефициентът на разсейване е определян като отношение на
максималния поток в магнитопровода към минималния във въздушните
междини. С цел минимизирането му са проведени числени експерименти с
конфигурациите с шест и осем междини, при които се променят големините на
крайните δ1 и средните δ2 междини при запазване на относителна междина δ*.
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По същество е извършена еднопараметрична частична оптимизация с
критерий на оптимизация М(х) – коефициента на разсейване σ.
Параметърът на оптимизацията х е отношението на средната към
крайната междина кδ:
кδ =

δ2
.
δ1

Задачата е решена при ограничителните условия:
• фиксирани конфигурация и размери на магнитопровода и на намотките;
• еднаква относителна въздушна междина δ*;
• константна привидна токова плътност в намотките;
• постоянство на характеристиките на използваните материали.
Процедурата е проведена по метода на сканирането при интервал на
изменение на параметъра х в граници 1 ≤ x ≤ 10 .
Oптимизационната задача се свежда до намиране на такава зависимост между
стойностите на δ1 и δ2, която да минимизира коефициента на разсейване σ. В найобщ вид може да бъде записанo:
Min{М(х)}; 1 ≤ x ≤ 10 .
Изменението на параметъра х е постигнато чрез промяна на размерите на
междините с определена стъпка на два етапа. На първия етап за определения
интервал междините се изменят със стъпка Δδ*=0,005, до получаване на нов
интервал на неопределеност на функцията. Стъпката на изменение на междините
в новия интервал е Δδ*=0,001.
3. Резултати
Проведени са числени експерименти в два варианта при различни
стойности на токовата плътност в намотката, (съответни на различна стойност
на м.д.н. Iw) – J1 = 0,2A/mm2 и J2 = 1A/mm2.
Двете конструкции са изследвани при еднаква сумарна относителна
въздушна междина δ* = 0,06, която се разпределя между междините по
височината на ядрото.
За конкретните модели е получена картина на магнитното поле и
разпределение на магнитните потоци по височината на магнитопровода при
еднакъв размер на междините съответно – 6 междини х 2mm и 8 междини х
1,5mm.
На фиг. 2а е показана картина на полето при реактор с 6, а на фиг. 2б с 8
междини при изобразени еднакъв брой линии на магнитния поток. От
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фигурите ясно се вижда, че краевите потоци при конструкцията с осем
междини са значително по-малки и полето се доближава до аксиалното.

а)
б)
Фиг. 2. Картина на магнитното поле на реакторите
При конструкцията с шест междини индукцията в ядрата достига повисоки стойности – 0,605Т, докато при осем междини максималната индукция в
ядрата е 0,58Т. По-висока е индукцията и в яремите в случая на шест междини.
За сравнение на различните конструкции, в табл. 1 са представени
коефициентите на разсейване, за разглежданите случаи и за конструкции с две
асиметрични и четири симетрични междини с еднаква големина на сумарната
междина.
Табл. 1
Брой междини
Коефициент
разсейване

на

2

4

6

8

1,328

1,186

1,084

1,065

Очевидно е предимството на конструкцията с осем междини, при която
магнитният поток има най-равномерно разпределение по височината на ядрото,
а коефициентът на разсейване – минимална стойност.
В резултат от проведената оптимизация за двете изследвани конструкции са
получени оптимални съотношения на средна δ2 към крайна междина δ1, при
които критерият М(х) (σ) се минимизира. Изменението му при двате стойности
на токовата плътност е показано на фиг. 3 за шест и на фиг. 4 за осем междини.
От представените зависимости се установява, че функцията има ясно изразен
минимум. Той се получава при приблизително една и съща стойност на
параметъра х при двете разглеждани конструкции. При плътност на тока J1 =
0,2A/mm2, коефициентът на разсейване се минимизира при кδ = 1,75 при шест
междини и кδ = 1,73 при осем междини.
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J = 1A/mm2

1,08

1,09

1,078

1,085

коефициент на
разсейване

ко е ф и ц и ен т н а
р азс ей в ан е

J = 0,2A/mm2

1,076
1,074
1,072
1,07
1,068

1,08
1,075
1,07
1,065
1,06

1,066
1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

1

2

1,5

2

2,5

3

3,5

4

отношение между средната и крайна междина

отношение между средната и крайна междина

Фиг. 3. Зависимост на коефициента на разсейване от отношението кδ при
магнитопровод с шест междини
J = 1A/mm
коефициент на разсейване

J = 0,2A/mm2

коефициент на
разсейване

1,07
1,065
1,06
1,055
1,05
1,045
1

1,25

1,5

1,75

2

2,25

2,5

2,75

отношение между средна и крайна междина

3

2

1,07
1,065
1,06
1,055
1,05
1,045
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

отношение между средна и крайна междина

Фиг. 4. Зависимост на коефициента на разсейване от отношението кδ при
магнитопровод с осем междини
Комбинациите от относителни въздушни междини δ* за оптималните
варианти са:
• при 6 междини
δ*1 = 0,016 δ*2=0,02 или δ* = 0,016+0,028+0,016 = 0,06;
• при 8 междини
δ*1 = 0,011 δ*2=0,019 или δ* = 0,011+0,019+0,019+0,011=0,06.
При по-високата плътност J2 = 1A/mm2 оптималната точка се получава при
кδ = 2 и в двата случая.
• при 6 междини
δ*1 = 0,015 δ*2=0,03 или δ* = 0,015+0,03+0,015 = 0,06
• при 8 междини
δ*1 = 0,01 δ*2=0,02 или δ* = 0,01+0,02+0,02+0,01 = 0,06.
От сравнението на стойностите на оптималния коефициент за конструкцията
шест междини и на този на конструкция с осем еднакви по размер междини, се
установява тяхната голяма близост. При оптималния вариант на реактор с 6
междини и токова плътност в намотката 0,2А/mm2 σ = 1,068, а в случая с осем
еднакви междини при същите условия σ = 1,065. Относителната разлика между
двата коефициента е незначителна – 0,3%. При токова плътност в намотките
1А/mm2 в двата случая за σ се получават практически едни и същи стойности –
1,067.
4. Заключение
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Изследването относно влиянието на броя и големината на въздушните
междини в конструкцията на реактори за голяма мощност върху
разпределението на магнитното поле и потоците на разсейване дава основание
да бъдат направени следните изводи:
• Категорично е предимството на конструкцията с осем междини, което
обаче е за сметка на усложнена технология и оскъпяване на производството.
• При конструкции с шест и осем междини съществуват оптимални
съотношения между средна и крайна въздушна междина кδ, при които се
минимизира коефициентът на разсейване. В двете конструкции оптималното
съотношение има еднакви или много близки стойности. При токова плътност
0,2А/mm2 за магнитопровод с шест междини кδ = 1,73, а с осем кδ = 1,75. При
токова плътност в намотките 1А/mm2 и в двата случая оптималното отношение
е кδ = 2. Следователно оптималните варианти се получават при средни
междини около два пъти по-големи от крайните.
• Оптималният коефициент на разсейване при реактор с шест междини
е много близък до този с осем еднакво големи междини. Следователно, при
подходящ избор на големината на въздушните междини е възможно
намаляване на техния брой, при еднакви други условия и запазване качествата
на реактора. Това облекчава технологията на изработване и снижава цената на
изделието.
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ВЛИЯНИЕ НА ФОРМАТА НА ТОКА ВЪРХУ РАБОТАТА НА ЗАЩИТНИ
ПРЕКЪСВАЧИ ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ
Анна Иванова
Резюме: В доклада е описано експериментално изследване на действието
на защитен прекъсвач (дефектнотокова защита,RCD) при различна форма на
тока през човешкото тяло. На базата на регистрираните токове и
напрежения с цифров осцилоскоп в преходен режим са отчетени времената на
изключване и ефективната стойност на тока. Деформиране на напрежението
и на тока през човека се постига чрез създаване на различни нелинейни товари.
Обработването на резултатите се провежда чрез MATLAB.
INFLUENCE OF THE FORM OF CURRENT OF THE PERFORMANCE
OF SATEFY SWITCHES FOR LOW VOLTAGE
Anna Ivanova
Abstract: The report presents an experimental study of the performance of
Residual Current Devices (RCD) under different forms of the current when going
through the human body. Based on the recorded currents and voltages with a digital
oscilloscope during a transition regime, the times of switching off and the effective
value of the current have been reported. Distortion of the voltage and therefore of the
current through the human body has been achieved through creating different
nonlinear loads. The processing of the results is conducted by MATLAB.
1. Въведение
Във връзка с новите изисквания за проектиране, изграждане и експлоатация
на електрически уредби в сгради е задължително монтирането на защитни
прекъсвачи (дефектнотокови защити) като допълнителна защита в мрежите
ниско напрежение. Тази защита трябва да задейства при появата на ток на
утечка в някоя част от електрическата инсталация на промишлени или битови
сгради и да изключи захранването максимално бързо във връзка с изискванията
за електробезопасност. Защитата може да се изпълни като отделен блок и да
подава сигнал за изключване към автоматичен прекъсвач или да представлява
автоматичен прекъсвач с вграден изключвател за ток на утечка. Защитните
прекъсвачи се изпълняват двуполюсно за монтаж при еднофазни мрежи и
четириполюсно при трифазните мрежи за битови и промишлени консуматори.
Контактите на прекъсвачите изключват фазовия и нулевия проводници при
еднофазните мрежи и трите фазови и нулевия проводници при трифазни мрежи.
2. Цели на експеримента
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Основната задача на изследването е да се отчете времето на заработване на
защитния прекъсвач при повреда в изолацията и да се намери ефективната
стойност на протичащия през човешкото тяло ток, при токове с различна форма
на сигнала. Изследването се провежда при различни варианти на симетричен и
нелинеен товар в първичната верига. За целта се осцилографира напрежението и
тока във веригата на утечката към „земя“ и се отчита времето на заработване на
защитата при различно съпротивление на човешкото тяло (Rчовек). С цел
разделяне на времето за изключване на контактора и дефектнотоковата защита се
записват и напрежението и тока във веригата за управление на контактора.
Изпитваната защита срещу токове на утечка RCD (дефектнотокова защита),
показана на фигура 1, е изпълнена с вграден токов трансформатор за сумиране на
токовете (тип Феранти) с тороидален магнитопровод. Неговата първична
намотка се състои от преминаващите проводници на трите фази и нулевият
проводник, а вторичната намотка на трансформатора е свързана към електронен
усилвател, който подава сигнал на изходното помощно реле на защитата.
Нормално затвореният контакт на релето изключва веригата за управление на
контактора и прекъсва тока през човека. Изключването трябва да е максимално
бързо, в съответствие с изискването за електробезопасност в Наредба №3.
Схемата за провеждане на изследването е показана на фиг.1.

Контактор

Трансформатор
Z линия
RCD

Товар

конт.
ключ

БУ

R човек

RCD

ключ

A

C4
C3
C1

C2

~ 220V

Фиг.1 Схема на опитната постановка за провеждане на изпитването
Схемата за изпитване на защитата (фиг. 1) е включена към мрежата за
трифазно напрежение и първичната верига се управлява с помощта на
контактор. Бобината за управление на контактора се захранва от вторична
верига с напрежение 220V, в която е свързан нормално затвореният контакт на
дефектнотоковата защита. Управлението на схемата става с помощта на ключ, а
изключването се извършва от нормално затвореният контакт на помощно реле
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на защитата. В първичната верига е включено съпротивление на линията
(Zлиния= 72Ω ), за което се използва учебен модел на трифазна мрежа.
Различните видове товари се свързват към вторичната намотка на трифазен
трансформатор схема „звезда-триъгълник”.
Изпитванията се провеждат при празен ход на трансформатора, при напълно
симетричен товар и при включване на нелинейни товари към вторичната
намотка на силовия трансформатор. Във веригата на утечката към „земя“
съпротивлението на човека (Rчовек) се моделира чрез декада от резистори. То се
променя до достигане на граничните стойности на заработване на защитата.
Процесът на задействане на защитата и прекъсването на първичната
верига, както и напрежението и тока във вторичната верига се осцилографират
с помощта на четириканален цифров осцилоскоп IWATSU тип DS 8814P 100MHz; 400Ms/s.
Сонда С1 измерва напрежението на допир на човека.
Сонда С2 отчита стойностите на тока през регулируемото съпротивление
(Rчовек). Поради много малките стойности на този ток, сондата е с повишена
чувствителност.
Сонда С3 отчита напрежението във вторичната верига.
Сонда С4 измерва тока във веригата за управление на контактора.
Снети са осцилограми при различни варианти – без товар, включване на
симетричен товар и свързване на нелинеен товар за деформиране на допирното
напрежение. Допирането се осъществява в различни начални фази на
напрежението и при различно съпротивление на човешкото тяло.
В Таблица 1 са представени получените резултати от снетите осцилограми и
изчислените ефективни токове през човешкото тяло при различни режими на
включване на товара.
Направен е хармоничен анализ на протичащия ток през човека и е изчислен
коефициента на несинусоидалност THCD (total harmonic current distortion).

(1)

THCD

=

1
I1

n

∑

I h2

h=2

От снетите осцилограми се отчита пълното време, през което протича
токът през човешкото тяло, времената на заработване на релето и времето за
изключване на контактора.
На следващите фигури 2 и 3 са представени осцилограмите на
изключване на дефектнотоковата защита (RCD) при режимите с най-нисък и
най висок коефициент на несинусоидалност (THCD).
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Таблица 1
Схема

Ток на
товара
[A]

Zл = 0Ω
Zл = 0Ω
Zл = 72Ω
Zл = 72Ω
Zл = 72Ω
нелин.товар
нелин.товар
нелин.товар
нелин.товар
нелин.товар
нелин.товар
нелин.товар
нелин.товар
нелин.товар
нелин.товар
нелин.товар
нелин.товар

без товар
без товар
без товар
без товар
без товар
0.400
0.400
0.400
0.400
0.400
0.400
0.400
0.400
0.400
0.400
0.400
0.400

Опит Rчовек Фаза
№
[Ω]
8400
8000
5000
7200
7200
7400
7400
5000
3600
3500
3600
3500
5000
5000
5000
6000
6000

R
R
R
R
R
S
S
S
T
T
T
T
R
R
R
R
R

Време
на
релето
[ms]
34.928
32.896
33.964
42.204
40.560
40.312
40.580
32.640
41.536
41.832
41.760
39.901
37.084
33.464
31.396
45.976
53.928

Ток
през THCD
човека
[%]
[Aeff]
0.0267
2.95
0.0281
3.70
0.0387
7.40
0.0269
7.45
0.0267
8.05
0.0250 20.48
0.0251 20.48
0.0367 20.71
0.0253 40.03
0.0261 40.36
0.0253 40.51
0.0262 40.52
0.0290 41.40
0.0291 41.66
0.0292 41.74
0.0243 42.22
0.0243 42.23

Test 1
600
ut
ih*1000
usec*1000
isec*1000

500
400
ut,ih*1000, usec*1000, isec*1000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Пълно
време на
изключване
[ms]
51.648
46.096
48.376
56.344
57.144
53.220
52.868
49.924
55.904
56.116
56.144
48.421
53.704
49.252
45.360
60.548
68.536

300
200
100
0
-100
-200
-300
-400

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05
t, s

0.06

0.07

0.08

0.09

0.1

Фиг.2 Осцилограма при празен ход на трансформатора без
съпротивление на линията Zл = 0Ω Rчовек = 8400Ω, THCD= 2.95%
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Test 17

600
Isec*1000
usec*1000
ih*1000
ut

ut,usec*1000,isec*1000,ih*1000

400

200

0

-200

-400

-600

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05
t, s

0.06

0.07

0.08

0.09

0.1

Фиг.3 Осцилограма при нелинеен товар във вторичната намотка на
трансформатора, съпротивление на линията Zл = 72Ω, Rчовек = 3500Ω, THCD=
40.52
На базата на получените резултати от проведените изследвания е получена
зависимостта на времето на заработване на защитата от тока, преминаващ през
човешкото тяло, при различни стойности на Rчовек и THCD.
55

50

Th[ms]

45

40

35

30
0.024

0.026

0.028

0.03

0.032
Ih[A]

0.034

0.036

0.038

0.04

Фиг. 4 Зависимост на времето за изключване на релето във
функция от ефективната стойност на протичащия през човека ток
3. Заключение
1. Влияние на съпротивлението на човека и формата на тока.
При лошо състояние на човешкия организъм - малко съпротивление
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Rчовек= 3500÷3600 Ω и наличие на голяма деформация на тока през човека
(THCD), времето за изключване на релето е максимално.
При добро състояние на човешкия организъм Rчовек= 7400÷8400 Ω и
незначителна деформация на формата на тока, времето за изключване е наймалко.
2. Зависимостта на времето за изключване на релето от ефективната стойност
на тока през човека е падаща характеристика, като се констатира значително
разсейване на времето на заработване при стойности, близки до тока на
заработване на защитата между 27÷29 mA.
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ПУСКАНЕ НА ТУРБОГЕНЕРАТОРИТЕ В РЕЖИМ НА СИНХРОНЕН
КОМПЕНСАТОР
Евдокия Димитрова
Резюме: В доклада са разгледани методите за пускане на
турбогенераторите (ТГ) в режим на синхронен компенсатор (СК).
Направен е анализ на честотното асинхронно пускане (ЧАП). Успешното
ЧАП се характеризира с кратко време на пускане, ниско възбуждане,
незначителна топлинна енергия в ротора и плавно синхронизиране.
Честотното асинхронно пускане може да се моделира още във фазата на
проектиране на съоръженията. Моделът е изграден с помощта на
програмните продукти FORSIM за решаване на системи диференциални
уравнения.
Извършени са моделни изследвания за определяне на влиянието на
определящите параметри върху процеса на ЧАП на различни типове ТГ в
нашата електроенергийна система (ЕЕС).
Ключови думи: турбогенератор; честотно асинхронно пускане, синхронен
компенсатор.
STARTING OF TURBO GENERATORS IN SYNCHRONIZED
COMPENSATOR REGIME
Evdokia Dimitrova
Abstract: The Article explains methods for starting turbo generators (TG) in
synchronized compensator regime.
Analysis of frequency asynchronous starting (FAS) is made. The successful FAS is
characterized by short time for starting, low excitation, negligible rotor heating
energy and smooth synchronization.
The frequency asynchronous starting can be designed (modeled) even at the
project stage of the installations. The model is developed using FORSIM program for
solving system differential equations.
Model investigations are made in order to define the influence of the definitive
parameters over the FAS process of different types of TGin our electrical power
system (EPS).
Key words: turbo generator; frequency asynchronous starting, synchronized
compensator.
1. Въведение
Повечето от термичните централи в нашата електроенергийна система
(ЕЕС) са амортизирани поради продължителна експлоатация, натрупани голям
брой цикли (спиране-пускане), както по аварийни причини, така и поради
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необходимостта от спиране на агрегатите за овладяване на нощния минимум.
Това налага реконструкцията и модернизацията на голям брой термични
централи. В тези случаи на продължителни ремонти на топломеханичното
оборудване и амортизация на турбините, съществува възможност за
използването на синхронните турбогенератори като компенсатори с оглед
баланса на реактивната мощност (РМ) и регулирането на напреженията в
определени части на ЕЕС. В тези случаи генераторите могат да работят в
компенсаторен режим, необходим от гледна точка на нуждите, които има ЕЕС
от РМ.
Също така периодично се налага да бъде изследвано вибрационното
състояние на роторите на ТГ и извършвано тяхното балансиране.
При всички тези случаи се налага ТГ да бъде развъртян до номинална
честота на въртене, без да е куплиран към задвижващата го парна турбина.
Всичко това определя необходимостта от търсене на подходящи режими
на пускане на синхронните ТГ по технико-икономически съображения и с оглед
съвременното развитие на техниката. Това наложи използването и внедряването
на икономични и съвременни методи за пускане, които позволяват оперативно
осъществяване на процеса при работа на ТГ в режим на синхронен компенсатор
(СК).
2. Изследване на пускането на ТГ в режим на СК
Асинхронното пускане е с широко приложение при малки ТГ (10-12 MW) и
реверсивни агрегати, които работят в ПАВЕЦ.
Целесъобразен начин за пускане на ТГ с големи единични мощности в
режим на СК е честотното пускане (ЧП). Неговите предимства са:
- осъществява се с наличните съоръжения в централите със сравнително
прости схеми;
- прилага се при големи генератори.
В световната практика широко приложение са намерили двата начина на
ЧП: синхронно и асинхронно.
При традиционното честотно синхронно пускане (ЧСП) двете машини са
свързани помежду си чрез статорите и се възбуждат още в състояние на покой.
Този метод има някои недостатъци. Той изисква на първо място
постояннотокови източници за възбуждане на двете машини в състояние на
покой. Този недостатък отпада, ако генераторите имат възбуждане чрез
токоизправители, захранвани от мрежата. Също така не винаги може да се
гарантира стабилността на хода при много ниска честота на въртене.
При използване на ЧСП за ТГ с непосредствено охлаждане на роторите
съществува опасност от прегряване на възбудителните намотки, когато
честотата на въртене на роторите е малка. Непосредствените охладителни
водородни системи със самовентилация работят неефективно при ниска честота
на въртене. Този недостатък до известна степен се отстранява при честотното
асинхронно пускане (ЧАП).
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Честотното асинхронно пускане е видоизменена форма на ЧСП. И при
двата метода машината, която трябва да се задвижи, се привежда в движение от
генератор, който от своя страна се задвижва от собствена турбина [1.2].
Анализът на метода на ЧАП е направен на базата на традиционните
числени методи за решаване на уравнението за движение на двете машини:
(1)
(2)

dn1
1
= A1 −
f (n1 − n 2 )
dt
2.T1
dn2
1
=
f (n1 − n2 ) − A2
dt
2.T2

Където: n1, n2 са честотите на въртене на двата генератора;
Т1, Т2 – инерционните константи;
А1, А2 – константи.
Основната задача на изчислителната процедура е определяне на
зависимостите (1) и (2), при различни стойности и съотношения на
възбудителните токове, задвижващият момент на турбината на първия
генератор Г, началната честота на въртене на генератора Г1 (n01 – 0,1 … 0,5 о.е.).
За целта е решена задачата на Коши числено по метода Адамс. Използван е
пакет приложни програми FORSIM за решаване на системи диференциални
уравнения, който работи под управлението на операционната програма ОС и е
внедрен за ЕИМ.
Успешното ЧАП зависи от голям брой величини, като задвижващ момент,
съединителен импеданс, моменти на триене, възбуждане, съотношение на
мощностите и др.
Извършени са моделни изследвания за определянето на влиянието на
определящите параметри върху процеса на ЧАП на различни типове ТГ в
нашата ЕЕС.
Изследванията са проведени на ЕИМ IBM 43-41 и ЕС 10-55 по
програмата, в основата на която е алгоритъма, описан по-горе.
3. Анализ на резултатите от изследването
Моделните изследвания за ЧАП на различни типове ТГ в нашата ЕЕС
показаха следното [3]:
1. Когато в ТЕЦ има на разположение само една резервна възбудителка
пускането на генератора в компенсаторен режим може да се осъществи по
метода на ЧАП.
2. Възбуждането на развъртания агрегат може да се осигури от собствена
възбудителка, след като е развъртях асинхронно.
3. Необходимо е познаването на свободно избиращите параметри на
водещия генератор: начална честота на въртене, възбуждането и задвижващия
момент на турбината, характеризиращи процеса на ЧАП.
4. При съотношение на мощностите на двата генератора 3:1 се
препоръчва да се избере за водещия генератор: началната честота на въртене
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0,1+0,2 о.е., роторният ток (1,1-1,3), отнесен спрямо възбуждането на празен
ход и задвижващ момент на турбината 0,2 о.е.
5. С помощта на практически ориентиран изчислителен апарат ЧАП може
да се моделира още във фазата на проектиране на електроцентралата.
С оглед съвременното развитие на техниката и по технико-икономически
съображения се налага използването на съвременни тиристорни пускови
устройства (ТПУ) за оперативно пускане на ТГ.
Мощните ТПУ са скъпи и когато става въпрос за еднократно пускане в
режим на СК или на един ТГ, прилагането им е икономически неоправдано.
Основното им приложение в ПАВЕЦ, където използваемостта им е
голяма и е целесъобразно да се вложат средства за монтирането им.
Използването на мощни ТПУ дава възможност за автоматизиране на
процесите, свързани с пускането на ТГ в режим на СК в рамките на една
централа, когато топлоенергетичното й оборудване е вече изведено от
експлоатация.
4. Заключение
ЧСП с развъртане от собствени агрегати може да се осъществи във
всички ТЕЦ в ЕЕС, разполагащи с две резервни възбудителки. При една
резервна възбудителка е целесъобразно пускането да се извърши по метода
ЧАП. В противен случай трябва да се търси развъртащ агрегат в съседните
водни и термични електроцентрали, като се съобразява съотношението на
мощностите, времето на развъртане и големината на възбудителните токове.
С помощта на разработените алгоритми за предварителна оценка на
възможностите за осъществяване на пусковия процес могат да се определят
границите и условията за успешно ЧСП и ЧАП, когато е необходимо
генераторите да бъдат пуснати и да работят в режим на СК.
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ВЛИЯНИЕ НА ДЕФЕКТИТЕ НА ЗАВАРЕНИ КОНТАКТНИ ТЕЛА ВЪРХУ
ЗАГРЯВАНЕТО НА ГЛАВНАТА ВЕРИГА НА КОНТАКТОР
Диан Маламов, Иван Георгиев, Хюсеин Сърмали
Резюме: Обект на изследване е главна верига на контактор с мостов тип
контактна система. Получени са числени резултати за загряването на
контактното тяло в зоната на заварката му към моста, при токово
претоварване съгласно EN 60947-4-1. Установено е, че температурата
нараства значително при площ на заварката под 20% от площта на
контактното тяло. Изследванията са проведени чрез компютърен модел на
главната верига, създаден в средата на ANSYS. Решени са свързаните задачи
за електрическото и топлинно полета в преходен режим.
Ключови думи: контактна система, температурно поле, контактор.
IFLUENCE OF THE DEFFECTS IN WELD CONTACTS ON HEATING IN
THE MAIN CIRCUIT OF A CONTACTOR
Dian Malamov, Ivan Georgiev, Hussein Sarmali
Abstract: The main circuit of a contactor with bridge type contact system is the
object of investigation of this paper. Numerical results have been obtained,
concerning the heating of the contact body in the area of welding at current overload
and in accordance with EN 60947-4-1. It has been established that the temperature
considerably increases at welding area below 20% from the area of the contact body.
The investigations have been carried out by means of a computer model of the main
circuit, developed in ANSYS. The related problems, concerning the electric and heat
fields in transient mode have been solved.
Key words: contact system, temperature field, contactor.
1. Въведение
В електромагнитните контактори основно се използва главна верига с
мостов тип контактна система. Характеризира се със сравнително близко
разположение на комутиращите и некомутиращи контактни съединения, което
трябва да се отчита при изследване на топлинните процеси. Елементите на
главната верига трябва да издържат на термичните натоварвания в резултат на
джауловите загуби и действието на комутационната дъга. Изследванията в [1]
показват, че термически най-натоварените елементи на разглеждания тип
контактни системи са контактния мост и комутиращите контакти. Една от
причините за нарушаване на работоспособността на контакторите в процеса на
експлоатация, са производствени дефекти при свързване на контактните тела с
моста и неподвижния контакт [1], [3]. Изследвания относно влиянието
загряването на дефекти при занитени контактни тела са дадени в [1]. При
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дефекти на заварени или запоени контактни тела най-често се наблюдава
падане, заваряване и ускорено износване. Експериментални изследвания за
влиянието на дефектите при заваряване на контактните тела върху
електрическото износване на контактори са дадени в [3]. Числено моделиране
на влиянието на дефектите при запояване на контактните тела е проведено в [4]
и [5], където е определено загряването чрез решаване на задачата за определяне
на топлинното чрез МКЕ. Контактната система е представена чрез двумерен
ососиметричен модел.
Целта на изследванията в този доклад е чрез компютърен 3D модел,
разработен в ANSYS да се определи влиянието на качеството на запояване
върху загряването на контактното тяло зоната на заварката към контактния
мост.
2. Изложение
2.1. Синтезиране на компютърния модел.
Обект на изследването е главната верига на електромагнитен контактор за 25
А, показана на фиг. 1. Контактните тела са от сребро-кадмиев окис със
сребърен подслой за заваряване към контактния мост и основа. Свързването на
контактните тела се реализира чрез електроконтактно заваряване.

Фиг. 1 Главна верига с мостов тип контактна система: 1-мост; 2- винт;
3- накрайник на входните кабели; 4- неподвижно контактно тяло; 5входна клема; 6-подвижно контактно тяло.
В идеалния случай заварката реализира хомогенен металически контакт
между контактното тяло и моста по цялата площ на контакта (фиг. 2а).
Дефектите при заваряване на контактните тела се изразяват основно в
наличието на участъци в които няма металически контакт (фиг. 2в). В
геометричния модел зоната на свързване на контактното тяло с моста се
представя като две концентрични зони, показани на фиг. 2с. Вътрешната зона
отразява металическия контакт, а външната представлява дефекта на свързване
на контактното тяло с моста.
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Фиг. 2 Контактно съединение между контактното тяло и моста: аметалически контакт по цялата площ на контактното тяло; в- наличие на
дефекти в зоната на заварката; c-представяне на дефектите на контактното
съединение в модела.
Качеството на заварката може да дефинира с отношението:

DZ
,
D
където: D Z е диаметърът на действителната площ на заварката между
контактното тяло и моста; D е диаметърът на контактното тяло.
(1)

kz =

Компютърния модел за решаване на свързаните задачи за електрическото
поле и топлинно поле е синтезиран в средата на програмата ANSYS. Отразена е
надлъжната геометрична и физична симетрия. Отчита се зависимостта на
специфичното омическо съпротивление от температурата. Физическите
характеристики на контактните тела са зададени съгласно [2]. Стойностите на
контактните съпротивления между комутиращите контакти, а също така и на
клемните
контактни
съединения
предварително
са
определени
експериментално чрез изпитания на образци от производството.
Разпределението на електрическото поле и топлинно поле се определя при
следните начални и гранични условия:
- Началната температура на елементите на главната верига е равна на
околната;
- Граничните условия на външните повърхности към околната среда при
решаване на топлинната задача се определят от условието:

∂T
−λ r = k k (Tn − T0 ) ,
∂n
където k k е коефициент на конвекция, който зависи от температурите на
повърхностите, и са задава съгласно [1]; λ е коефициент на топлопроводност
на материала; Tn е температура на повърхността; T0 е околната температура;
(2)

-

В равнината на симетрия и на напречните сечения на захранващите
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проводници се задава условието:

∂T
r =0
∂n

(3)

- На контактните повърхнини между елементите на главната верига при
решаване на термичната задача се задава коефициента на специфична
термична проводимост съгласно [1], а за електрическата задача се задава
специфичната контактна проводимост, която се определя от контактното
съпротивление;
- На входа и изхода на главната верига за решаване на електрическата
задача са зададени съответно тока и граничното условие:
(4)
където

V=0 ,
е електрическия потенциал.

- За останалите външни повърхности на главната верига се изпълнява
условието:

∂V
r = 0,
∂
n
r
където n e нормалата към съответната повърхност.
(5)

2.2. Резултати.
Числените изследвания са проведени чрез описания модел. Решават се
свързаните нелинейни електрическа и топлинна задачи в преходен режим за
следните токови натоварвания:
- Нормираният краткотрайно издържан ток за изпитване на
претоварващата способност на контакторите съгласно EN 60947-4. За
изследвания контактор натоварването е 200 А за 10 s;
- Ток 400 А за време 1 s.
Изследванията са проведени при изменение на коефициента на
металически контакт между контактното тяло и моста в интервала
= ( , ÷ ).
На фиг. 3 и фиг. 4 е дадено разпределението на токовата плътност в
зоната на контактното тяло. На фиг. 5 и фиг. 6 е дадено разпределението на
топлинното поле в главната верига, а на фиг. 7 и фиг. 8 е дадено изменението на
температурата на заварката в преходен режим на загряване.
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Фиг.3 Разпределение на токовата плътност в зоната на контакта при
натоварване с ток 200 А при =0,4

Фиг.4 Разпределение на токовата плътност в зоната на контакта при
натоварване с ток 200 А при =1
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Фиг. 5 Разпределение на температурата на главната верига при
натоварване с ток 400 А за 1s при =0,6

Фиг. 6 Разпределение на температурата на главната верига при
натоварване с ток 200 А за 10s при =0,6
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Фиг. 7 Температура на заварката на контактното тяло към моста при
преходен режим на загряване с ток 400 А за 1s и при =0,4

Фиг. 8 Температура на заварката на контактното тяло към моста при
преходен режим за загряване с ток 200 А за 10s и при =0,4
От получените данни чрез компютърния модел, е получена зависимостта
на максималното загряване на зоната на заварката от коефициента на
металически контакт при указаните токови натоварвания, която е дадена на
фиг. 9.
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Фиг.9 Максималното загряване на зоната на заварката на контактното тяло
към моста
3. Заключение
Разпределението на токовата плътност в заварката между контактното
тяло и моста е силно неравномерно. В същото време резултатите от
допълнително проведените изследвания показват, че температурата по
повърхността на заварката практически е еднаква.
При намаляване на действителната площ на металическия контакт между
контактното тяло и моста нараства максималната температура. Това нарастване
е значимо при действителна площ на заварката под 20% от площта на
контактното тяло. Нарастването на температурата е с по-висока скорост при
натоварване с ток за по-кратко време.
При температура на заварката над температурата на размекване на
среброто (180 o C ) е налице риск от разрушаване на съединението между
контактното тяло и моста при изискванията за устойчивост на претоварване
съгласно EN 60947-4-1. В действителност разрушаването на контактното
съединение между контактното тяло и моста при загряване на заварката до
температура по-ниска от температурата на топене на среброто (960 o C ), зависи
и от други фактори, които не са обект на настоящото изследване.
Получените разпределения за топлинното поле показват, че за
натоварване над 10 s, температурите на заварката и на моста са практически
еднакви. Съгласно [1], определящ фактор за допустимото загряване на
контактния мост при кратковременно натоварване е максималната работна
температура на контактните пружини, тъй като те се загряват директно от
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моста. За изследвания тип контактор тази температура е
℃, което
представлява и допустимата максимална стойност на загряването на заварката
на контактното тяло.
Анализът на получените резултати и допълнително проведените
изследвания показват, че има възможност да се увеличи едносекундния ток на
термична устойчивост до 450 А.
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ЕНЕРГИЙНИ СЪОТНОШЕНИЯ В СОЛЕНОИД ЗА ИМПУЛСНО
НАМАГНИТВАНЕ НА ПОСТОЯННИ МАГНИТИ.
Деница Държанова
Резюме: В статията е предложен анализ за някои енергийни съотношения
във въздушен соленоид за намагнитване на постоянни магнити, при който
предварително зареден кондензатор се разрежда посредством еднополярен
токов импулс. Уточнява се стойността на вече предложен от автора
коефициент [1] за съотношение между енергията отделена в намагнитвания
образец и началната енергия запасена в кондензатора, като се отчита и
активното съпротивление на намотката на соленоида. В допълнение чрез
моделиране на магнитното поле в соленоида по метода на крайните елементи
е отчетено и влиянието на реалните размери на соленоида в радиална посока.
Ключови думи: Постоянни магнити, соленоид, моделиране
ENERGY RELATIONSHIPS IN A SOLENOID FOR IMPULSE
MAGNETIZING OF PERMANENT MAGNETS
Denitsa Darzhanova
Abstract: In the paper some energy relationships in a solenoid for impulse
magnetizing of permanent magnets are discussed. More precise further analyzes is
provided for already proposed by the author coefficient [1], which has been specified
as ratio of the energy absorbed in the magnet sample and the energy initially stored
in the capacitor. In this paper the resistance of the solenoid coil has been also taken
into account. In addition via finite elements analyses of the solenoid magnetic field
the influence of the radial coil dimensions is also considered.
Key words: Permanent magnets, solenoid, modeling
1.Въведение
Съвременните
високоенергийни
постоянни
магнити
изискват
първоначално намагнитване в силно магнитно поле, с амплитуда на импулса
достигаща до 1000 kA / m . В [1] е направен анализ за използване на енергията в
предварително заредения кондензатор посредством подходящо въведен
коефициент M . Този коефициент представлява интерес за практическите
приложения, тъй като дава представа за енергийната ефективност на
намагнитващото устройство. Това придобива още по-голямо значение когато
намагнитващия процес е периодичен и с голяма честота. При анализа проведен
в [1] въздушния соленоид е считан за идеален, т.е пренебрегнато е активното
съпротивление на намотката на соленоида, намотката е еднослойна и с много
малка дебелина спрямо диаметъра й. Токовият импулс през намотката на
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соленоида в този случай е еднополярен съгласно Фиг.1, а на Фиг.2 е показана
принципната електрическа схема, с която такъв импулс се реализира.
RL

K

i(t)
+

C

-

Фиг.1. Токов импулс през намотката
схема
на соленоида
Предложеният коефициент

M=

U0

D

L

Фиг.2. Принципна електрическа
на магнетизатора
Wa
WC0

отчита съотношението между

аксиалните размери на намагнитваната проба и на соленоида при условие, че се
приравнят първоначално запасената енергия в кондензатора WC0 и запасената в
магнитното поле на соленоида енергия в момента на токовия максимум. Според
използваната постановка от Фиг.3 магнитното поле в обема на намагнитвания
образец е равномерно със стойност H 0 . Естествено e обаче, че активното
съпротивление на соленоида RL оказва влияние върху големината на токовата
амплитуда, следователно и върху предложения коефициент M . По-долу са
приведени резултати от анализ, с които се доуточнява коефициента, като се
обозначава с M * . В допълнение чрез компютърно моделиране на магнитното
поле в соленоида, за разлика от случая в [1], където дебелината на намотката на
соленоида е приета за безкрайно малка, е отчетено влиянието на радиалния
размер на тази намотка в един реален диапазон. Анализът е проведен без да се
отчита влиянието на вихровите токове, възникващи в обема на намагнитвания
образец.

H0
a

h

Da
R

Фиг.3. Kонфигурация на соленоида и намагнитвания образец
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2. Енергийни съотношения в реален соленоид
За схемата от Фиг.2 е известен закона за развитие на разрядния импулсен ток
при периодичен разряд на кондензатора C през индуктивността L [2]
i (t ) = I 0 . e − b t . sin(ω0 t )

(1)

където: ω0 е собствената честота ( ω0 =

1
R2
− L2 ),
LC 4 L

U0
е виртуалната амплитуда на разрядния ток ;
ω0 L
R
b е коефициентът на затихване ( b = L )
2L
I0 =

След като израза от (1) бъде диференциран и се приеме

di
= 0 , за времето t m
dt

при което тока достига своя реален максимум I m се получава лесно
1
ω 
actg  0 
ω0
 b 

(2)

tm =

(3)

I m = I 0 e −bt m . sin(ω0 tm )

Важно е да се отбележи, че диодът D от схемата на Фиг.2 не започва да
провежда ток в момента tm , а малко по-късно. Освен това при
UL = L

di
=0,
dt

di
= 0 , откъдето следва, че
dt

(4)

U Cm = I m RL

т.е върху диода все още е приложено обратно напрежение равно на
U d = − I m RL

Запасената енергия WL в магнитното поле на соленоида достига своята
максимум в момента от време tm , при стойност на тока I m . Това е максимално
достъпната енергия за намагнитване на образеца, но само една част от нея Wa се
трансформира и го намагнитва, тъй като образецът заема само част от
работното пространство на соленоида.
В момента tm , когато напрежението на кондензатора С е равно на пада на
напрежението върху резистора RL ,в него е съхранена все още остатъчна
енергия WC ост .
(5)

1
2
WC ост = C .U ост
2

Процесите ток i (t ) и U c (t ) за по-голяма яснота са илюстрирани на Фиг. 4.
Диодът Д се включва в момента td след токовия максимум, когато
нарастващото обратно напрежение върху индуктивността L надхвърли с малко
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моментното спадащо напрежение върху резистора RL . Може да се приеме, че
практически този момент съвпада с момент, когато напрежението на
кондензатора става нула. От тук нататък токът на соленоида спада по
експонента с времеконстанта T =

L
RL

i(t)

Im

0
UC

tm

t

td

U0
Uост

0

t

Фиг.4. Диаграми на тока i (t ) и напрежението на кондензатора U c (t )
От баланса на енергиите в момента на токовия максимум, може да се
изчисли колко от началната енергия WC0 на кондензатора С е оползотворена и
запасена като пълна магнитна енергия WL в соленоида, и каква част е
изразходвана във вид на топлинна енергия WR в резистора RL до този момент
Уравнението за енергийния баланс придобива вида (6)
(6)

WC = WL + WCm + WR

(7)

1 
L 
WR = C U 02 − I m2 RL2 − I m2 
2 
C 

За пределно достижимата стойност на коефициента на енергийно
преобразуване

M*

очевидно е в сила израза

M *max =

WL
.
WC 0

Тъй като

намагнитваният образец не може да заеме цялото пространство на соленоида,
реално постижимата (практическа) стойност M * =

Wa
е по-малка и зависи от
WC 0

това каква част от енергията WL се концентрира в обема на намагнитвания
образец (Фиг.5)
Моментът от време td може да се изчисли като се приравни към нула
напрежението върху кондензатора U C (t ) От израза за това напрежение [2]
8)

U 0 e −bt
U C (t ) =
⋅ sin (ω0 t + ψ )
ω0 LC
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ω0
, лесно се получава
b

π−ψ

td = 
ω
 0 

Фиг.5. Разпределение на натрупаната в кондензатора енергия
Числен пример:
За примера на идеален соленоид от [1,5], където L = 1mH , C = 80 000 µF ,
активното съпротиление на намотката е прието за 25 mΩ . Изчислените
параметри за реалния разряден процес са както следва:
Собствена честота на разрядния токов импулс – ω0 = 111,1 s −1
Затихване – b = 12,5 s −1
Време за достигане на максимума на тока – tm = 13,1 ms
Виртуална токова амплитуда (при U 0 = 1000 V ) – I 0 = 9001 A
Реална токова амплитуда - I m = 7540 A
Пад на напрежението върху резистора RL (остатъчно напрежение върху
кондензатора) в момента на токовия максимум - U Rm = 189 V
7. Остатъчна енергия на кондензатора С - WCm = 1,4 kJ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1
2

8. Запасена енергия в магнитното поле на соленоида - WL = L I m2 = 28,4 kJ
9. Частично отделена (трансформирана в топлина) енергия в резистора RL
до момента на токовия максимум - W R = WC − W L − WW = 10,2 kJ
10. Отношение на общо запасената в магнитното поле на соленоида енергия
Cm

спрямо началната енергия в кондензатора -

WL
⋅100 = 71 %
WC

Този резултат следва да се тълкува като снижение с 29% на реалния
коефициент M дефиниран в [1] за трансформиране на енергията на
кондензатора. Следователно ако стойността на M изчислена за численият
пример посочен в [1] е 41,3%, то след по-горните изчисления реалният
коефициент ще бъде M * = 0,413. 0,71 = 0,293 , т.е. реално оползотворената енергия
ще е 29,3%.
3. Изследване на енергията и разпределението на магнитното поле в
обема на соленоида
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Намагнитването на образец съгласно постановката от Фиг.3 е сложен
динамичен процес, особено ако се отчитат възникващите вихрови токове [3]. За
практическите приложения често се приема, че ако се гарантира определена
максимална стойност на интензитета на магнитното поле H 0 в центъра на
образеца (респективно соленоида), качеството на намагнитването е
задоволително.
По-долу са приведени количествени резултати за реалното разпределение на
магнитната енергия в обема на соленоида в статичен режим. Направена е и
оценка за неравномерността на полето, като се има предвид, че спрямо
посочената по-горе стойност H 0 това поле нараства по радиуса на соленоида и
намалява по височина спрямо неговия център.
Изследването е проведено като е използвана програмата за компютърно
моделиране FEMM [4]. Моделът е двумерен осо-симетричен, като са варирани
височината h на соленоида, размера a на намагнитваната проба и външния
радиус на бобината, като вътрешния радиус R = 100 mm е приет за базова
величина. Радиусът на пробата е приет еднакъв с вътрешния радиус на
соленоида.
Схематично на Фиг. 6 е показана принципно изследваната конфигурация,
като са означени точките в които е измерван интензитета на магнитното поле,
както и зоните (А, В и С) за които е изчислявана запасената магнитна енергия
на полето.
z
5

2
B

a=n.h

1
H0
0

4
Wa

Wi
h=k.R

3
r

A
B

C

R
R 1 =α.R

Фиг.6. Конфигурация за анализ на параметрите на магнитното поле на
соленоида
Компютърното моделиране и изчисление на търсените резултантни
величини е извършено при следните условия:
1. Намотката е масивна еднонавивкова в която е задаван намагнитващ ток. При
промяна на нейното сечение когато варират въведените коефициенти k и α
е променяна и токовата плътност j така, че токът да запази една и съща
стойност. По този начин става възможно да се съпоставят стойностите на
интензитета на полето H ;
2. Отчитана е само абсолютната стойност на полето H , без да се разграничават
радиалната му и аксиална съставки;
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3. Използвана е вградената във FEMM възможност за автоматично програмно
изчисление на магнитната енергия в посочен обем. Отделните енергийни
съставки са означени в резултатите по-долу както следва:
•
WL – пълната енергия (в целия моделиран обем) на магнитното поле;
•
Wa – енергията в обема на намагнитваната проба А;
•
Wi – енергията в обема на намотката С;
•
WB – енергията в допълнителния обем В (извън пробата) от
вътрешността на соленоида;
4. Оценката за разпределение на магнитното поле в полезния обем (пробата А)
е направена като е въведен следния обобщен
коефициент на
неравномерност k H
kH =

(10)

3H 3 − H 0 − H 1 − H 4
⋅100 %
H 3 + H 0 + H1 + H 4

Част от получените резултати за енергията на магнитното поле в отделно
означените области за случая k = 2 (соленоид с вътрешен диаметър равен на
височината му) са показани в Таблица 1. В таблицата са приведени и данни за
магнитната проводимост на соленоида GL . Външният диаметър на соленоида е
променян чрез коефициента α от R1 = 1,2 R до R1 = 2 R . За височина на пробата са
приети 2 стойности - a = 0,6h и a = 0,8h Приет е радиус R = 100 mm а
намагнитващия ток е I tot = 4,54 kA . От тези данни става ясно, че при нарастване
на размера на намотката в радиална посока енергийният коефициент M
(дефиниран в [1] като M =

Wa
W
= a ) намалява, в посоченият пример от Табл.1 (
WC 0 WL

h = 200 mm ; a = 120 mm ) двойно (от 41,3% до 21,5%) когато дебелината на

намотката от 20мм се увеличи на 100мм.
Табл.1
Изчислени енергии ( J.104 )
WL

Wa

Wi

WB

Wa
⋅100 %
WL

2,0

198,0

42,5

60,1

20,0

21,5

1,8

186,0

46,5

50,8

21,7

25,0

1,6

173,0

50,7

40,3

23,5

29,3

1,4

161,0

55,8

28,6

25,8

34,6

1,2

150,0

61,7

15,2

28,9

41,3

α

M =

Зависимостта за коефициента M от конструктивните параметри на
изследвания соленоид е представена в Таблица 2. Коефициентът M е
изчисляван като отношение на намерените стойности на енергията в обема на
намагнитваната проба спрямо общата енергия в обема на соленоида така, както
е демонстрирано в Таблица 1.
Табл. 2
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Стойности за коефициента M
Вариант 1
Вариант 2
h = 200 mm ;
h = 200 mm ;

α

a = 120 mm

2,0
1,8
1,6
1,4
1,2

a = 160 mm

21,5
25,0
29,3
34,6
41,3

Вариант 3
h = 400 mm ;
a = 160 mm

27,1
31,6
37,0
43,8
52,1

20,1
22,9
26,2
30,0
34,5

За същите условия на моделиране стойностите за интензитета на полето
H в точките ( 0; 1; 2; 3; 4 и 5) от Фиг. 6 са приведени в Таблица 3 ( h = 200 mm
a = 120 mm ). Допълнително са посочени и коефициентите на неравномерност на
полето спрямо базовата стойност H 0 , както и обобщената стойност за
неравномерността според предложеното уравнение (9).
Табл. 3
Стойности за полето H (кА.104 )

α
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2

H0

H1

H2

H3

H4

H5

1,28
1,33
1,39
1,46
1,53

1,13
1,18
1,22
1,27
1,33

0,913
0,930
0,950
0,970
0,990

1,06
1,11
1,17
1,25
1,40

1,36
1,43
1,50
1,59
1,68

1,48
1,55
1,62
1,69
1,76

K1 =

H1
H0

0,883
0,887
0,878
0,870
0,869

Коефициенти
H
H3
K4 = 4
H 0 K3
H0
1,063
1,075
1,079
1,089
1,098

kH

1,16
1,17
1,17
1,16
1,15

12,8
12,9
13,1
12,5
11,7
В Таблица 4 с цел съпоставка са показани стойности за коефициента k H в
зависимост от радиалната дебелина на бобината (коефициента α ) и при други
съотношения между височината на пробата a и на соленоида h . Както и се

очаква при по-голямо запълване на полезния обем на соленоида, коефициентът
расте и обратно. При нарастване на дебелината на бобината
kH
неравномерността по принцип също нараства.
Табл. 4

kH

α
h = 200 mm
a = 120 mm
h = 200 mm
a = 160 mm
h = 400 mm
a = 160 mm

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

11,7

12,5

13,1

12,9

12,8

14,8

17,2

17,8

17,9

17,2

1,8

3,1

3,5

3,9

4,0

4. Заключение
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4.1. Активното съпротивление на намотката на соленоид в намагниващ
разряден контур съгласно Фиг.2 снижава коефициента на енергийно
преобразуване M предложен в [1] поради две обстоятелства:
4.1.1. Снижава максимално възможната (виртуална) токова амплитуда,
респективно максимално възможната създадена енергия на магнитното поле
в обема на соленоида;
4.1.2. В момента на токовия максимум определя остатъчно напрежение
върху кондензатора (респективно остатъчна неоползотворена енергия).
4.2. Допълнително съществено снижение на коефициента M оказва
радиалния размер на бобината на соленоида. Когато този размер стане
съизмерим с вътрешния радиус на бобината, това снижение може да достигне
50%.
4.3. Изборът на соленоидна конфигурация тряба да се съобразява и
предложения обобщен коефициент на неравномерност k H на магнитното поле в
зоната на намагнитвания образец. Неговата стойност може да достигне 10-15%
когато образеца изпълни 60-80% от разполагаемата височина на соленоида.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА МКЕ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА
НЕЯВНОПОЛЮСНИ СИНХРОННИ ХИДРОГЕНЕРАТОРИ
Ангел Бахчевански, Димитър Сотиров, Пламен Ризов, Валентин
Филипов
Резюме: В доклада е показано приложение на Метода на крайните
елементи (МКЕ) за анализ на магнитното поле в съществуващи и
новопроектирани неявнополюсни синхронни хидрогенератори, с цел определяне
на влиянието на някои елементи от конструкцията върху електромагнитното
натоварване на отделните участъци на магнитната верига и хармоничния
състав на пространствената крива на магнитната индукция във въздушната
междина и електродвижещите напрежение на етапа на проектиране.
APPLICATION OF FEM IN DESIGN OF NON-SALIENT POLE
SYNCHRONOUS HYDROGENERATORS
Angel Bahchewanski, Dimitar Sotirov, Plamen Rizov, Valentin Filipov
Abstract: The report shows the application of the finite element method for
analysis of existing and newly designed non-salient synchronous hydrogenerators, to
determine the influence of some elements of construction onto loading of the
individual sections of magnetic circuit and the harmonic composition of the spatial
curve of magnetic inductance in to the air gap and electromotive voltage at the
design stage.
1. Въведение
Публикуваните в настоящия доклад изследвания имат за цел да се
анализират особеностите на конструкцията на неявнополюсните синхронни
хидрогенератори върху електромагнитните натоварвания и качеството на
произведената електрическа енергия по отношение на наличието на висши
хармоници в електродвижещите напрежения. Тези изследвания са приложими
при новопроектирани генератори още при етапа на проектиране, преди да са
произведени първите образци, с което се намаляват разходите за разработване
на нови неявнополюсни синхронни генератори. Към момента не съществуват
достъпни методики за проектиране на неявнополюсни синхронни
хидрогенератори. Поради тази причина е необходимо да се съчетаят
класическите методики за проектиране на явнополюсни синхронни генератори,
на турбогенератори и анализ на ново проектираната неяванополюсна машина с
МКЕ. Явнополюсните и неявноплюсните машини се различават по:
- конструкцията на роторите си;
- равномерността на въздушната междина;
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- разполагането на възбудителната намотка (ВН) върху ротора - при
явнополюсните възбудителната намотка е съсредоточена върху полюсните ядра
във вид на една бобина за всяко ядро. Докато при неявнополюсните ВН е
изработена във вид на няколко концентрични секции положени в канали около
всеки голям зъб на ротора.
- по формата на полюсния накрайник – при явнополюсните хидрогенератори
формата на полюсния накрайник осигурява неравномерна въздушна междина,
така че разпределението на магнитната индукция във въздушната междина е
близко до синусодалното. При неявнополюсната машина ролята на полюсен
накрайник играе големия зъб. Въздушната междина в тази област е равномерна,
в резултат на което пространственото разпределение на магнитната индукция
не е толкова близо до синусодалното. На етап проектиране пространственото
разпределение на магнитната индукция се анализира чрез на МКЕ.
Обектите на изследване са две базови конструкции на съществуващи
синхронни неявнополюсни синхронни хидрогенератори с данни дадени в
таблица 1.
Таблица 1.
Номинална мощност
Номинално напрежение
Номинален фазен ток
Чифтове полюси
Възбудителен ток в режим на номинално
натоварване
Възбудителен ток в режим на празен ход

Sн
Uфн
Iфн
p

kV
kV
A
-

500
0.4
728
3

1000
0.4
1445
4

I fн

А

130

102

Ifo

А

53

33

Канали за полюс и фаза
Брой на статорни канали
Брой роторни канали
Стъпка на статорната намотка

q1
Z1
Z2
y

-

4
72
24
10

7
168
72
18

Вътрешен диаметър на статора

Di

мм

525

675

Външен диаметър на статора

Da

мм

740

880

Дължина на статорния магнитопровод

L1

мм

615

594

Въздушна междина

δ

мм

3.5

1.75

Резултатите от изследване на базовите модели показват високо съдържание
на хармоници в пространствената крива на магнитната индукция и в кривата на
е.д.н., които надхвърлят допустимите от стандарта стойности. За да се намали
хармоничния състав са разработени няколко варианта на конструкцията на
неявнополюсните синхронни хидрогенератори, които включват промяна на
формата на калите на ротора и статора, промяна на големината на въздушната
междина, както и промяна на разпределението на проводниците на роторната
намотка. На базата на предложените варианти на конструкцията са разработени
модели за изследване и оценка на хармоничния състав.
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2. Модели за провеждане на числени изследвания и резултати от
изчисленията на магнитната индукция във въздушната междина
Моделите за провеждане на числените изследвания посредством Метода на
крайните елементи са разработени в средата на FEMM. Разработени са следните
модели:
2.1 Базов модел на съществуващите конструкции на неявнополюсните
хидрогенератори СХГ 1 и СХГ 2
Хидрогенераторът ХГ 1 е с отворени канали на статора и полуотворени
канали на ротора (Фиг.4 а). Отворът на каналите на ротора и статора няколко
пъти по-голям от размера на въздушната междина, което води до силно
неравномерна магнитна проводимост на въздушната междина и съответно
силно изразени зъбни хармоници в кривата на пространствено разпределение
на магнитната индукция. На Фиг. 1 са показани картината на полето в едно
напречно сечение на генератора и кривата на пространствено разпределение на
магнитната индукция във въздушната междина на ХГ 1 при възбудителен ток
съответстващ на празен ход на ХГ при номинално напрежение. Високото ниво
на зъбните хармоници в кривата на магнитната индукция води и до високо ниво
на хармониците в кривата на е.д.н. Очевидно разгледаната конструкция с
отворени и полузатворени канали е неудачна поради твърде високото ниво на
зъбните хармоници.

Фиг.1. Базова конструкция на СХГ 1
Хидрогенераторът ХГ 2 е с полузатворени канали на статора и ротора (Фиг.4
б). Отворът на каналите на ротора и статора е съизмерим с размера на
въздушната междина, което води до по-слабо изразена неравномерност на
магнитната проводимост на въздушната междина и съответно по-слабо
изразени зъбни хармоници в кривата на пространствено разпределение на
магнитната индукция. На Фиг. 2 са показани картината на полето в едно
напречно сечение на генератора и кривата на пространствено разпределение на
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магнитната индукция във въздушната междина на ХГ 2 при възбудителен ток
съответстващ на празен ход на ХГ при номинално напрежение. По-ниското
ниво на зъбните хармоници в кривата на магнитната индукция води и до пониско ниво на хармониците в кривата на е.д.н. Разгледаната конструкция с
полузатворени канали е много по-добра от тази на ХГ 1 поради по- ниското
ниво на зъбните хармоници.

Фиг.2. Базов модел на СХГ 2
2.2. Модел на СХГ 1 с променена форма на статорните канали
Резултатите от изследването на ХГ 1 и ХГ 2 подсказват възможност за
подобряване на показателите на ХГ 1 по отношение на хармониците на е.д.н.
Първата стъпка е да се заменят отворените канали на статора с полузатворени
канали, при което ширината на отвора на канала се намалява от 13,1 на 4 мм.
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0.5

0
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0

100

200

300

400

500

Length, mm

Фиг.3. Модел на СХГ 1 с променена форма на статорните канали

332

IV Научна конференция, ЕФ'2012, том 2

Созопол, 28 септември - 1 oктомври, 2012 г.

На Фиг. 3 са показани картината на полето в едно напречно сечение на
генератора и кривата на пространствено разпределение на магнитната индукция
във въздушната междина на ХГ 1 с полузатворени канали на статора при
възбудителен ток съответстващ на тока от т. 2.1. Сравнението на кривата на
пространствено разпределение на магнитната индукция във въздушната
междина на ХГ 1 с отворени канали (Фиг.1) и полузатворени канали (Фиг. 3)
показва съществено отслабване на големината на зъбните хармоници във
втория случай.
2.3. Модел на СХГ 1 с променена форма на статорните и роторните канали
По-голямо намаление на зъбните хармоници при ХГ 1 може да се
постигне чрез използване на полузатворени канали и на ротора и на статора с
показаната на Фиг.4б) форма.

а) на базовата конструкция
б) променена форма на каналите
Фиг. 4. Форма на статорните и роторните канали на СХГ 1

Фиг. 5. Модел на СХГ 1 с полузатворени роторни и статорни канали
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На Фиг. 5 са показани картината на полето в едно напречно сечение на
генератора и кривата на пространствено разпределение на магнитната индукция
във въздушната междина на ХГ 1 с полузатворени канали на статора и ротора
при възбудителен ток съответстващ на тока от т. 2.1. Сравнението на кривата на
пространствено разпределение на магнитната индукция във въздушната
междина на ХГ 1 с отворени канали на ротора и полузатворени канали на
статора (Фиг.3) и полузатворени канали на ротора и статора (Фиг. 5) показва
допълнително отслабване на големината на зъбните хармоници във втория
случай.
2.4. Модел на СХГ 1 с променена въздушна междина;
Друга възможност за отслабване на зъбните хармоници е да се увеличи
въздушната междина. Това води до намаляване на разликата на магнитната
проводимост на въздушната междина срещу зъб и канал, но се получава
увеличение на магнитното съпротивление като цяло на въздушната междина.
Освен това при относително голяма стойност на отвора на канала спрямо
големината на въздушната междина ефекта на отслабване на зъбните
хармоници е сравнително слабо изразен. Това се вижда от сравнението на
резултатите от изчисленията, дадени на Фиг. 1 и Фиг. 6.

1
B.n, Tesla

0.5

0

-0.5

-1
0

100

200

300

400

500

Length, mm

Фиг. 6. Модел на СХГ 1 с увеличена въздушна междина
2.5. Модел на СХГ 2 с различен брой навивки на роторните секции на полюс
Разгледан е вариант на конструкцията на ХГ, при който секциите на
роторната намотка са с различен брой навивки. Роторната намотка е с
концентрични секции, като най-вътрешната секция (разположена върху
големия роторен зъб) е с най-малък брой навивки, като всяка следваща
концентрична секция е с нарастващ брой навивки. На базата на конструкцията
на ХГ 2 е разработен модел с брой навивки на най-вътрешната секция wf1= 22,
следващата е с брой навивки wf2= 26 и третата е с брой навивки wf3= 30.
Резултатите от изчисленията са дадени на Фиг. 7. От кривата на разпределение
на магнитната индукция във въздушната междина се вижда, че този подход
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позволява да се получи крива на разпределение по-близка до синусоидалната,
като се отслабят 5-ти и 7-ми хармоници.

Фиг.7. Модел СХГ 2 с различен брой навивки в роторните секции
2.6. Модел на ХГ 2 с различна височина и разположение на роторните канали
спрямо големия зъб
Различният брой навивки на роторните секции позволява роторните
канали да бъдат с различна височина, както е показано на фиг. 8. Както се
вижда картината на разпределение на магнитните силови линии на полето е поблагоприятна и може да се очаква известно подобрение.

Фиг. 8. Модел СХГ 2 с различен брой навивки в роторните секции и
променени роторни канали
3.Xрмоничен анализ на кривата на магнитната индукция и е.д.н.
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На базата на изчислените криви на пространствено разпределение на
магнитната индукция във въздушната междина за разгледаните варианти на
конструкция на ХГ са изчислени хармониците на индукцията на хармониците в
кривата на линейното е.д.н. при празен ход. Резултатите за ХГ1 при запазване
на големината на възбудителния ток равна на базовата стойност от Таблица 1 са
дадени в Таблица 2, а за ХГ2 – в Таблица 3. Анализът на получените резултати
позволяват да се направят предварителни изводи за качествата на разгледаните
конструкции. Очевидно използването на отворени и полуотворени канали при
машини с малка и средна мощност с относително малка въздушна междина
води до силно нарастване на зъбните хармоници, което налага използване на
дробна намотка за да се отслабят тези хармоници в кривата на е.д.н. Това при
машини с по-малка мощност води до усложняване на изработката и оскъпяване
на машината, поради което се избягва. Водещите фирми в производството на
ХГ с малка и средна мощност прилагат скосяване на статорните канали, но
независимо от това предпочитат използване на полузатворени канали на ротора
и статора.
Таблица 2
ХГ1 – базов модел
ν
1
5
7
11
13
17
19
23
25
29
31
35
37
41
43

Bmax, Т
0,7109
6
0,0165
8
0,0407
2
0,0682
2
0,0327
7
0,0011
5
0,0112
1
0,1842
6
0,1589
6
0,0116
9
0,0023
0
0,0132
2
0,0100
6
0,0044
1
0,0027
8

Uл, V

Uл,%

401,5

100

0,54

0,13

1,01

0,25

5,07

1,26

2,44

0,61

0,03

0,01

0,36

0,09

104,1 25,92
89,78 22,36
0,38

0,09

0,06

0,01

0,98

0,24

0,75

0,19

0,11

0,03

0,09

0,02

ХГ1 – полузатворени
статорни канали
Uл, V Uл,
Bmax, Т
%
0,7798
6
440,4 100
0,0150
0,11
4
0,49
0,0657
0,37
3
1,64
0,0701
1,18
4
5,22
0,0130
0,22
3
0,97
0,0016
0,01
3
0,04
0,0141
0,10
8
0,46
0,0674
6
38,10 8,65
0,0473
3
26,73 6,07
0,0114
0,08
0
0,37
0,0115
0,07
9
0,29
0,0076
0,13
7
0,57
0,0076
0,13
7
0,57
0,0030
0,02
7
0,08
0,0030
0,02
7
0,10

ХГ1 – полузатворени
стат. и роторни канали
Uл, V Uл,
Bmax, Т
%
0,9142
9
516,4 100
0,0030
0,02
7
0,10
0,0462
0,22
8
1,15
0,0548
0,79
1
4,08
0,0436
0,63
0
3,24
0,0016
0,01
3
0,04
0,0042
0,03
2
0,14
0,0827
9
46,76 9,05
0,0175
3
9,90 1,92
0,0048
0,03
9
0,16
0,0126
0,06
5
0,31
0,0079
0,11
5
0,59
0,0115
0,17
9
0,86
0,0009
0,00
6
0,02
0,0001
0,00
0
0,00

ХГ1 – увеличена възд.
междина – 5 мм
Uл, V Uл,
Bmax, Т
%
0,6268
4
354,0 100
0,0175
0,16
3
0,57
0,0343
0,24
0
0,85
0,0625
1,31
7
4,65
0,0294
0,62
2
2,19
0,0005
0,00
7
0,01
0,0112
0,10
1
0,36
0,1215
0
68,62 19,38
0,0983
1
55,52 15,68
0,0091
0,08
0
0,30
0,0016
0,01
3
0,04
0,0069
0,15
9
0,52
0,0076
0,16
7
0,57
0,0034
0,02
5
0,09
0,0013
0,01
4
0,04
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За двете базови конструкции на ХГ основните зъбни хармоници са съответно
с номера:
За ХГ1 υz = kZ1/p ±1 = 23 и 25, при k = 1;
За ХГ2 υz = kZ1/p ±1 = 41 и 43, при k = 1;
Oт данните в таблица 2 се вижда, че изходната (базова) конструкция на ХГ1
има много силно изразени зъбни хармоници, които отнесени към първия
хармоник имат стойности υz23 = 25.9% и υz25 = 22.4%. При преминаване към
полузатворени канали на статора тези хармоници намаляват съответно до
стойности υz23 =8.65% и υz25 = 6.1%. При използване на полузатворени канали
на ротора и статора тези хармоници се изменят съответно до стойности
υz23=9,05% и υz25 = 1,92%.
Таблица 3
ХГ2 – базов модел
ν
1
5
7
11
13
17
19
24
25
29
31
35
37
41
43
47
49

Bmax, Т
0,8665
7
0,0070
4
0,0521
4
0,0227
5
0,0009
6
0,0533
0
0,0557
1
0,0000
0
0,0224
6
0,0124
3
0,0054
0
0,0419
3
0,0050
1
0,0631
3
0,0457
8
0,0057
8
0,0058
8

ХГ2 – Промен брой навивки в
роторните секции
Bmax, Т
Uл, V
Uл, %

ХГ2 – Променени канали и
брой навивки в ротора
Bmax, Т
Uл, V
Uл, %

Uл, V

Uл,%

400,57

100

0,86657

400,57

100

0,86667

400,62

100

0,30

0,07

0,01311

0,55

0,14

0,01725

0,73

0,18

0,00

0,00

0,05128

0,00

0,00

0,05388

0,00

0,00

0,86

0,21

0,02265

0,86

0,21

0,02438

0,92

0,23

0,04

0,01

0,00251

0,10

0,03

0,00424

0,18

0,04

1,55

0,39

0,05446

1,58

0,39

0,05417

1,57

0,39

0,87

0,22

0,05542

0,86

0,22

0,05600

0,87

0,22

0,00

0,00

0,00058

0,01

0,00

0,00029

0,00

0,00

0,65

0,16

0,02198

0,64

0,16

0,02265

0,66

0,16

0,52

0,13

0,01253

0,52

0,13

0,01292

0,54

0,13

0,20

0,05

0,00434

0,16

0,04

0,00386

0,15

0,04

0,00

0,00

0,04193

0,00

0,00

0,04250

0,00

0,00

0,21

0,05

0,00578

0,24

0,06

0,00511

0,21

0,05

29,18

7,29

0,06323

29,23

7,30

0,06390

29,54

7,37

21,16

5,28

0,04703

21,74

5,43

0,04597

21,25

5,30

0,24

0,06

0,00501

0,21

0,05

0,00665

0,28

0,07

0,00

0,00

0,00655

0,00

0,00

0,00655

0,00

0,00
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От сравнението на базовите конструкции на ХГ1 и ХГ2 ясно се вижда и
влиянието на броя на секциите на роторните намотки. При ХГ1 секциите са две
на полюс, а при ХГ2 са три. Увеличаването на секциите от две на три води до
съществено намаление на 3-ти, 5-ти, 7-ми, 11-ти и т.н. хармоници.
Таблица4
1

Теоретично изчислени
Bmax, Т
Uл, V
Uл,%
100
0,71096
401,5

5

0,01658

0,54

0,13

7

0,04072

1,01

11

0,06822

5,07

0,25
1,26

13

0,03277

2,44

0,61

17

0,00115

0,03

19

0,01121

0,36

0,01
0,09

23
25

0,18426
0,15896

104,1
89,78

ν

25,92
22,36

Експериментално снети
Uл, V
Uл,%

389,9
0,1
0,1
0,1
4,7
1,0
0,1
63,8
63,0

97,5
0,025
0,025
0,025
1,17
0,25
0,0025
15,95
15,75

Изборът на броя на роторните секции е свързан с ограниченията от броя на
полюсите и мощността (съответно размерите) на ХГ.
За хидрогенератор ХГ1 експериментално са снети хармониците на е.д.н. при
празен ход. Получените данни са дадени в Таблица 4. Резултатите от
изчисленията и експеримента показват добро съвпадение и позволяват да се
направи извода, че теоретичния модел има добро съответствие с експеримента.
4.Заключение
Разгледани са две базови конструкции на хидрогенератори с неявнополюсен
ротор за ниско напрежение (400 V), които се различават основно по вида на
секциите на възбудителната и котвената намотки и по формата на роторните и
статорните канали. ХГ 1 е изпълнен с твърди секции на възбудителната и
котвената намотки, съответно с отворени канали на статора и полуотворени
канали на ротора. Това позволява използването на профилни проводници с
голямо сечение, намотката е с малък брой паралелни клонове и изработването и
е по-технологично. ХГ 2 е изпълнен с меки секции на възбудителната и
котвената намотки, съответно с полузатворени канали на статора и ротора. В
този случай намотката е изпълнена с голям брой свързани в паралел кръгли
проводници с малко сечение, което усложнява изпълнението на намотката.
Освен това запълването на каналите с кръгли проводници с малко сечене е полошо от колкото при твърдите секции, което води до известно увеличение на
сечението на каналите. За сметка на това резултатите от изследванията
показват, че при полузатворени канали пулсациите на магнитната индукция във
въздушната междина, в следствие на назъбването на ротора и статора рязко
намаляват и съответно намаляват хармониците на е.д.н. на генератора. По338
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малките пулсации на магнитната проводимост във въздушната междина
позволяват да се намали големината и, съответно да се намали необходимото
магнитодвижещо напрежение на възбудителната намотка. Направеният анализ
позволява да се направи извода, че използването на насипна намотка с меки
секции и полузатворени канали на ротора и статора има значителни
предимства. Това обяснява защо водещите фирми произвеждат
хидрогенератори с мощност до 3-4 MVA за ниско напрежение с насипна
намотка с меки секции.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА DC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ С МОСТОВ ИНВЕРТОР
СЪС СРЕДНА ТОЧКА С ПОМОЩТА НА PSPICE
Костадин Миланов, Минчо Минчев и Михаела Славкова
Резюме: В доклада е изследвано влиянието на обратен диод, включен във
вторичната страна на трансформатора в DС/DС преобразовател с мостов
инвертор. За целта е симулирана работата на DС/DС преобразователя с
помощта на програмния продукт PSpice. Създадени са две схеми за изледване
и е направена съпоставка на получените симулационни реултати.
Ключови думи: DС/DС преобразовател, мостов инвертор, обратен диод,
PSpice.
INVESTIGATION OF DC/DC FULL BRIDGE CONVERTER WITH
CENTER-TAPPED TRANSFORMER VIA PSPICE
Kostadin Milanov, Mintcho Minchev and Michaela Slavkova
Abstract: The influence of opposite diode, connected in the secondary part of
transformer in full bridge DC/DC converter, is investigated in paper. For that
purpose the simulation of an operation of full bridge DC/DC converter with centertapped transformer is made by means of PSpice. Two electrical diagrams and also
the comparison of simulation results are carried out.
Key words: DC/DC converter, full bridge, opposite diode, PSpice.
1. Въведение
В последните години непрекъснато се разширяват областите на приложение
на DС/DС преобразователите. Структурната им схема се състои най-малко от
две схеми, едната от които изпълнява ролята на инвертор, а другата на
токоизправител. В случаите, когато е необходимо галваническо разделяне на
двете базови схеми се включва трансформатор. Характерно е, че те работят при
висока честота от порядъка на десетки килохерци (фиг.1).[1]

Фиг.1. Принципна им блокова схема на DС/DС преобразователите [1]
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Цел на представяната статия е да се симулира работата на DС/DС
преобразовател с мостов инвертор със средна точка и добавен “обратен диод”
на вторичната страна на трансформатора преди дросела. Идеята е да се
изследва ефекта, който оказва обратния диод върху протичащите в схемата
процеси.
Чрез програмния продукт PSpice са създадени два модела без и с добавен
“обратен диод”, направена е оценка на работата на схемата преимущества и
недостатъци.
2. Същинска част
DC/DC преобразователи с мощни инвертори с индустриално приложение са
предимно двутактни като се изпълняват с мостова, полумостова схема или със
схема средна точка на първичната страна на трансформатора. Могат да бъдат
повишаващи, понижаващи или да работят и като двата типа. [1]
Изследваният DC/DC прeобразовател е
двутактен, с галванично
разделяне. Двутактните преобразователи се използват в случаите, когато е
необходимо да се получи голяма изходна мощност. При всички схемни
решения трансформаторът работи в режим на пълно пренамагнитване.
Токоизправителната част се изпълнява с полумостова или с мостова схема. В
случая изследваният DC/DC преобразовател е с мостова схема като вторичната
намотка на трансформатора е със средна точка. Характерно за схемата е, че
обратното напрежение върху диодите е два пъти по-високо от изходящото
(фиг.2)

Фиг.2. Елекрическа схема с обратен диод за симулиране на процесите в
изследвания DC/DC преобразовател с мостов инвертор и средна точка на
вторичната страна на трансформатора.
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Ако схемата е реализирана без «обратен диод» на вторичната страна на
трансформатора преди дросела (D23) в полупериода, когато транзисторите не
провеждат, токът във вторичната страна се поддържа от енергията в дросела.
Той протича и през двата диода – D22 и D23, както и през двете части на
намотката. При свързан «обратен» диод в полупериода, когато транзисторите
не провеждат, токът поддържан от дросела протича само през обратния диод.
Не протича през изправителните диоди и вторичните намотки на
трансформатора. Ефектът от свързването на «обратния» диод се свежда до:
ü общ по-малък пад в този полупериод, респективно и по-висок кпд;
ü по-малко натоварване на изправителните диоди и на вторичните намотки
на трансформатора.
Във връзка с поставената задача схемната реализация на трансформатора със
средна точка на вторичната страна на трансформатора с помощта на PSpice се
извършва в следната последователност:
1. В схемния редактор Schematics се чертае електрическа верига с едно
активно съпротивление R1 и едно индуктивно съпротивление L1 като те се
захранват от източник на синусоидално захранващо напрежение тип VSIN.
2. След това се чертаят по още две индуктивни съпротивления – L2 и L3 ,
както и две активни R2 и R3, свързани последователно, но отделени и
несвързани с R1 и L1 от първия контур.
3. Свързват се двете съпротивления R2 и R3 съответно с всяка една от
индуктивностите и да се заземят от двете противоположни страни с елемент
GND_EARTH.
4. Заземява се центъра на схемата, намиращ се между двете индуктивни
съпротивления L1 и L2 от втория контур.
5. За да се създаде трансформатора е необходимо да се използва елемента
“K_Linear”, който е желателно да се позиционира между първия и втория
контур. (фиг.3)

Фиг.3. Схемна реализация на трансформатор със средна точка на вторичната
страна на транформатора.
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По този начин е съставена и схемата на DС/DС преобразователя, (фиг.2) с
мостов инвертор със средна точка на вторичната страна на трансформатора, с и
без обратен диод, в средата на PSpice. [2], [3], [4]
Задачата е да се симулира работата на преобразователя като се представят
графики на токовете и напреженията в ключовите елементи от схемата.

Фиг.4. Резултати от симулациите без “обратен диод” с помощта на Pspice за
време ~ 6 ms

Фиг.5. Резултати от симулациите с “обратен диод” с помощта на Pspice за
време ~ 6 ms
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Фиг.6. Резултати от симулациите без “обратен диод” с помощта на Pspice за
време ~ 30 ms

Фиг.7. Резултати от симулациите с “обратен диод” с помощта на Pspice за
време ~ 30 ms
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Фиг.8. Резултати от симулациите без “обратен диод” с помощта на Pspice за
време ~ 40 ms

Фиг.9. Резултати от симулациите с “обратен диод” с помощта на Pspice за
време ~ 40 ms
От получените изходни диаграми може да се обобщи, че при включване
на обратен диод токът, който протича през изправителните диоди и през
вторичните намотки е или равен на изходящия или е „0”. Ако „обратен диод”
не е включен, през посочените елементи винаги тече ток, който е или равен на
изходящия или е 50% от него.
3. Заключение
Направените симулации потвърждават изказаните теоретични изменения в
работата на DC/DC преобразователя, при включване на обратен диод във
вторичната страна на трансформатора преди дросела. Включването му в
схемата води до по-ниско натоварване както на изправителните диоди, така и
на вторичните намотки на трансформатора. Изчислителната мощност на
трансформатора се понижава. Ефектът от това по-ниско натоварване на
посочените елементи е по-подчертан при преобразователи, които работят с
широк диапазон на изменение на изходящите параметри.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР ЗА ЕДНОПОЛЯРНИ
ТОКОВИ ИМПУЛСИ
Михаела Славкова, Костадин Миланов и Минчо Минчев
Резюме: В статията се предлага решение за нов начин на натоварване на
токови трансформатори, което позволява приложението им и за измерване
на еднополярни токови импулси. Предлага се схемно решение, при което
товарът на токовия трансформатор за работната част от периода и за
паузата има различна стойност. По този начин при широк диапазон на
изменение на модулацията на импулсите са избегнати насищането на
магнитопровода на токовия трансформатора и появата на систематични
грешки.
Ключови думи: еднополярни токови импулси, токови трансформатори,
товар на токови трансформатори
INVESTIGATION OF CURRENT TRANSFORMER FOR UNIPOLAR
CURRENT PULSES
Michaela Slavkova, Kostadin Milanov and Mintcho Mintchev
Abstract: The article offers a solution for a new way of loading of current
transformers that also allows their application for measurement of unipolar current
pulses. Circuit diagram where the load of the current transformer is different for the
operation period and pause interval is proposed. Thereby, in a wide range of
variation of pulse modulation, the saturation of magnetic core and the appearance of
systematic errors of current transformer are avoided.
Key words: loading of current transformer, current transformer, unipolar current
pulses.
1. Въведение
Токовите трансформатори са класическо средство за измерване на
променливи токове в установени режими [1], [2], [3]. При специални
изпълнения те удовлетворяват изискванията и при преходни процеси при
включване на вериги с активно-индуктивен товар [4]. Специални изпълнения се
изискват и при свързване на някои електронни електромери към захранващата
мрежа когато се изисква да работят и при еднополупериодно изправен ток на
товара [5], [6], [7].
При полупроводниковите преобразователи с широчинно импулсна
модулация съществува проблем да се измерват токовете през различни
елементи и клонове. При малки мощности този проблем се решава сравнително
леко като се измерва пад на напрежение върху прецизни резистори, както и
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други сензори [8]. Прилагат се и специaлни сензори на база на Хол елементи
[9].
Тези решения отстъпват по простота и надеждност на класическите токови
трансформатори. Тяхното приложение в схемите на преобразователите е
ограничено и обикновено се препоръчват само за измерване на променливата
компонента на токовете. При широк диапазон на изменение на модулацията на
импулсите се появяват систематични грешки поради насищане на
магнитопровода на трансформаторите. Поради тези особености приложението
им се избягва.
В работата се предлага решение за нов начин на натоварване на токови
трансформатори, който избягва посочения съществен недостатък. Реализира се
със схемно решение, при което товарът на токовия трансформатор за работната
част от периода и за паузата има различна стойност.
2. Същинска част
С помощта на програмния продукт PSpice (ORCAD) e съставена заместваща
схема на токовия трансформатор. Реализирано е захранване с еднополярни
токови импулси чрез импулсния източник V1. Използван е нелинеен токов
трансформатор от библиотеката с елементи на продукта като на вторичната
страна на трансформатора е присъединен ключ, с който е реализирано
превклюването на товара в двата полупериода. Чрез резисторите R3 и R5, се
реализира различната степен на натоварване на трансформатора. В единия
работен полупериод токът протича само през резистор R3 (10Ω), а през
периода на паузата и през R5 (100Ω).
През периода на паузата общото товарно съпротивление на вторичната
страна на токовия трансформатор е 110Ω - значително по-висока стойност в
сравнение с товара през работния период. По този начин e реализирана и
разлика в напреженията на вторичната страна на токовия трансформатор, което
от своя страна води до различна скорост на изменение на магнитната индукция
в двете части на периода. Тогава магнитопроводът е в състояние да възстанови
изходната си работна точка и токовият трансформатор може да работи при
широк диапазон на изменение на модулацията на импулсите. Скоростта на
изменение на магнигната индукция може да се види, чрез симулация на
процесите в схемата посредством интегралното звено, което е включено на
вторичната страна на токовия трансформатор, реализирано чрез кондензатора
C1 и резистора R4 след товара.
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Фиг.1. Електрическа схема за симулационно изследване на токов
трансформатор чрез PSpice
Коефициентът на запълване на импулса гама се определя от зависмостта (1)
[10], [11]. Той се дефинира като отношение на продължителността на импулса
tИ към периода Т.
(1)

γ =

tИ
, [-]
T

Фиг.2. Съотношение на продължителността на импулса ( tИ) - работен период
на токовия трансформатор и периода (Т).
Симулациите са направени при две гранични стойности на гама 0.1 и 0.9.
Идеята е да се докаже, че токовите трансформатори могат да работят при
коефициент на запълване на импулса (γ – гама) по-голям от 0.5 при
предложеното изменение на товара. Изменението на магнитната индукция в
магнитопровода е най-показателния параметър, който демонстрира
работоспособността на предложеното решение. Вижда се, че и при γ = 0,9
работната точка на магнитопровода се възстановява до началната си стойност
за периода на работа.
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Фиг.3. Резултати от симулацията с помощта на PSpice с коефициент на
запълване γ= 0.1

Фиг.4. Резултати от симулацията с помощта на PS pice с коефициент на
запълване γ=0.9
Това схемно решение може да бъде реализирано с полупроводикови
елементи. Отношението на стойностите на двете съпротивления трябва да се
избира така, че то да е по-голямо от стойността 1 / γ.
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3. Заключение
С предложеното изменение на стойността на съпротивлението на

товара в периодите на „работа” и на „пауза” става възможно
приложението на токови трансформатори и за измерване на
еднополярни токови импулси.
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ЧИСЛЕНО МОДЕЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА
СЪРЦЕТО

АКТИВНОСТ НА

Валентин Матеев, Борислава Михайлова
Резюме: В тази статия е моделирано двумерно електрическо поле породено
от работата на сърцето. Предложени са два модела използващи анатомично
реалистичен геометричен модел на човек. Източник на полето са йонни
потенциали с пространствена структура, отговаряща на анатомичната
форма на сърдечният мускул. Определени са електрическите сигналите в
точките на стандартни електрокардиографски отвеждания. Получените
резултати за електрическото поле при работата на сърцето са визуализирани
и анализирани.
Ключови думи: електрокардиография, моделиране, метод с крайни
елементи
NUMERICAL MODELING OF ELECTRIC ACTIVITY OF THE HEART
Valentin Mateev, Borislava Mihailova
Abstract: In this article is modeled two-dimensional electric field distribution,
generated by the work of the heart. Two models are proposed using anatomically
realistic geometrical human model. Electric field sources are ionic potentials with
spatial structure corresponding to the anatomical shape of the heart muscle. Certain
electrical signals in the points of standard electrocardiographic leads are calculated
and defined. Results for the electric field distributions in the work of the heart are
visualized and analyzed.
Key words: еlectrocardiography, field modeling, finite element method
1. Въведение
Най-широко разпространение в медицинската диагностика има изследването
на електричната активност на сърцето – електрокардиографията (ЕКГ) като
метод за записване на електрични сигнали, носещи информация за сърдечната
дейност. Породеното от работата на сърцето електрическо поле се използва за
важен диагностичен инструмент при определяне функционалното състояние на
сърцето. От своя страна съвременните методи за анализ на поле дават
възможност за пресъздаване на електрическите явления характеризиращи
работата на сърцето. Подобни модели се използват за подобряване на ЕКГ
апаратите или подпомагане процеса на тълкуване на диагностични резултати
[1-7]. В тази статия са предложени са два модела използващи анатомично
реалистичен геометричен модел на човек за моделиране на електрическото поле
породено от работата на сърцето. Източник на полето са йонни потенциали с
пространствена структура, отговаряща на анатомичната форма на част от
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сърдечният мускул. С изследваните модели са определени електрическите
сигналите в точките на стандартни електрокардиографски отвеждания.
2. Електрокардиографски отвеждания
Въпреки развитието на много нови инструментално-диагностични методи в
кардиологията, включително електрофизиологични, електрокардиографията в
своето клиническо изпълнение с 12 ЕКГ - отвеждания остава базисна
диагностична техника. Шест от отвежданията са останали непроменени от
зората на електрокардиографията, наречени отвеждания по Айнтхофен.
В теорията на Айнтхофен сърцето се разглежда като електричен дипол,
разположен в електропроводяща среда, с диполен момент. Векторът на
диполния момент се нарича интегрален електричен вектор. Според Айнтхофен
при електрокардиографията се измерват потенциалните разлики между всеки
две от трите точки, лежащи върху повърхността на тялото на пациента, които
представляват върхове на равностранен триъгълник, разположен така, че
геометричният му център да съвпадне с геометричнияг център на сърцето.
Всяка от трите измерени потенциални разлики е пропорционална на проекцията
на електрическият вектор, характеризиращ работата на сърцето върху
съответната страна на триъгълника. За един сърдечен цикъл интегралният
електричен вектор се променя както по посока, така и по големина, тъй като
възбудата обхваща последователно различните части на сърцето. Краят на
вектора описва сложна крива, състояща се от три затворени криви, означени
съгласно стандарта с буквите P, Q, R, S и Т (Фиг.1).

Фиг.1. Формиране на ЕКГ при движение на интегралният електрически
вектор.
Разликата в биопотенциалите, регистрирана между две точки от
повърхността на тялото, се нарича отвеждане. Понеже електричният диполен
момент на сърцето се променя с течение на времето, при всяко отвеждане се
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записва крива на зависимостта на бионапрежението от времето – наречена
електрокардиограма.

Фиг.2. Разположение на точките на ЕКГ отвеждания
3. Модели на електрическата активност на сърцето
В мускулите, когато са в активно състояние, в състояние на възбуждане или
съкращение, възникват биоелектрични токове, които обикновено се наричат
акционни токове. Сърдечният мускул се състои от много мускулни влакна и
затова работата на сърцето трябва да се разглежда като резултат от
възбужданията на отделните мускулни влакна с възникващите в тях акционни
токове. Изследването на сърдечната дейност предполага снемането и
изучаването на електрокардиограмите за определени точки от човешкото тяло
(Фиг.2). ЕКГ- сигналите са в пряка зависимост от функцията на сумарния
електрически заряд, определен от акционните потенциали.
Между сърцето и повърхността на тялото има различни тъкани с различна
електрическа проводимост. От това обстоятелство следва, че отвежданата от
повърхността на тялото разлика в потенциалите е само част от истинската
разлика на сърдечните потенциали. Изследванията са показали, че на дясната
ръка най-добре се регистрира отрицателният потенциал на основата на сърцето,
а на левия крак – положителният потенциал на върха му (Фиг.2). [2-3]
При първият реализиран модел, електрическата активност на сърцето е
представена с помощта на единичен дипол с променлива големина,
направление и посока. Това е едно приближение, което е основната теоретична
концепция на електрокардиографията и векторкардиографията [2-3]. При
векторкардиографията се изследват проекциите на вектора Е върху три взаимно
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перпендикулярни равнини или проекциите на треакториите, които описва
върхът на този вектор във всяка от трите равнини. Това изследване дава
възможност да се изследва сърцето в едно тримерно пространство и поради
това резултатите от изследването са с висока достоверност.
При вторият модел векторите са заменени с двумерни модели на сърце,
представящи различно състояние на съкращение на сърдечния мускул във
времето. Тук сърцето е представено като източниик с разпределен заряд,
натрупан в стените на камерите.
4. Формулировка на задачата
Съгласно с принципа на суперпозицията се предполага, че електрическото
поле около сърцето се образува не от много появяващи се миокардни заряди, а
в резултат на сумирането им в един електроотрицателен и един
електроположителен заряд. В този случай сърцето се разглежда, като че в него
възникват само два заряда с определена големина и определено взаимно
разположение в миокарда. Тези заряди характеризират във всеки момент
сърдечна дейност. Те са източник на единно резултантно електродвижещо
напрежение на цялото сърце. Графично това електродвижещо напрежение се
изобразява с резултантен вектор, който отразява посоката, в която се
разпространява възбудителната вълна (Фиг.1). Той е насочен от възбудените в
даден момент участъци (където потенциалът е отрицателен) към невъзбудените
(с положителен потенциал). Тъй като отделните възбудени и невъзбудени
участъци могат да се намират във всички части на миокарда, резултантният
вектор има определена посока в пространството. Условно резултантният вектор
се разглежда винаги с начало в една точка, която се нарича електрически
център на сърцето. Този център съответства приблизително на геометричния
център на сърцето. Потенциалът в областта на електрическия център е равен на
нула, тъй като местоположението му е такова, че възникващите положителни и
отрицателни потенциали взаимно се уравновесяват [3].
В този случай потенциалът V на токовото поле предизвикано от работата на
сърцето се описва с двумерно хомогенно уравнение на Лаплас
(1)

∂ 2V ∂ 2V
+
=0
∂x 2 ∂y 2

Източник на полето е електрическият биопотенциал на сърдечния мускул,
дължащ се на йонния обмен в тъканта. За моделирането е приет биопотенциал
на покой V=58mV, или дипол с отрицателен потенциал от V=-29mV и
положителен V=29mV). Електрическата проводимост σ на повечето тъкани,
включени в модела е показана в Таблица 1. [7]
При модела с разпределен заряд, векторите са заменени с двумерни модели
на сърцетопредставящи различно състояние на сърдечния мускул във времето.
355

IV Научна конференция, ЕФ'2012, том 2

Созопол, 28 септември - 1 oктомври, 2012 г.

Разглеждат се пет случая, като се приема, че всеки от моделите на сърцето
отговаря на вълна от електрокардиограмата (Фиг.3).
Таблица 1
Тип тъкан
σ,S /m
Кръв
0,6
Кръвна плазма
1,4
Костно-мозъчна течност
1,8
Нервно-мускулна тъкан
0,5-0,06
Вътрешни органи
0,3-0,2
Мастна тъкан
0,03
Суха кожа
10-3
Кост
10-7

Фиг.3. Изменение на формата на сърдечните камери за един пълен период
от работата на сърцето, отделните фази отговарят на върховете на съответните
вълни, както следва: a) Р – вълна; b) Q – вълна; c) R – вълна; d) S – вълна; e) T –
вълна.
5. Резултати
Получени са модели с разпределението на електрическия потенциал при
отделните вълни за двата модела. Разпределение на електрическия потенциал
при използване на интегралния електрически вектор е показано на Фиг.4, за
отделните вълни. Разпределение на електрическия потенциал при използване на
разпръснат електрически заряд отговарящ на формата на сърцето е показано на
Фиг.5, за различните вълни.
След определянето на електрическият потенциал при периферните
(униполярни) отвеждания и построяването на ЕКГ (Фиг.6-а) се вижда, че: aVR
се характеризира с отрицателен поляритет, а aVL и aVF с положителен, както
по правило трябва да бъде. При аVR и aVL се наблюдават добре изразени P,
QRS, T вълни. При aVF – добре изразена Р – вълна, но тук Т – вълната почти
липсва.
Резултатите от получените биполярни отвеждания са показани на Фиг.6-b.
Отчетени са и шестте гръдни отвеждания (Фиг.7). При тях се наблюдава: V1
– R – добре изразена; P, S, T – с отрицателен поляритет; V2 – силно изразена
положителна Р вълна, силно изразена отрицателна S вълна, Т –
отрицателна,дори почти липсва; V3 – добре изразени Р и Т вълни, слаб QRS
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комплекс; V4, V5, V6 – ясно изразени вълни, като при V5 и V6 се забелязва
голям пик на R вълната.

Фиг.4. Разпределение на електрическия потенциал при използване на
интегралния електрически вектор за различните вълни.
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Фиг.5. Разпределение на електрическия потенциал при използване на
разпръснат електрически заряд за различните вълни.

(а)
(b)
Фиг.6. Определени електрокардиографски отвеждани от модела,
еднополярни (а) и биполярни (b).

Фиг.7. Резултати за шесте гръдни отвеждания, от V1 до V 6.
6. Заключение
Проведено е моделиране на електрическо поле, породено от работата на
сърцето. разработени са два модела използващи анатомично реалистичен
геометричен модел на човек. Източник на полето са потенциали с
пространствена структура, отговаряща на анатомичната форма на сърдечният
мускул. Определени са електрическите сигналите в точките на стандартни
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електрокардиографски отвеждания. При моделирането е отчетено влиянието на
електрическите проводимости на тъканите.
Получените резултати за дванадесета отвеждания отговарят по форма и
стойност на ЕКГ на клинично здрав човек [3], при които отделните вълни са
ясно и много добре изразени.
Разгледаните електрически явления характеризиращи работата на сърцето и
по-специално методите за моделиране и създадените модели, могат да
допринесат за едно по-дълбоко разбиране на процесите в човешкото тяло.
Могат да доведат до значително подобряване и развитие на съвременните
апарати за ЕКГ. Също така да се подпомогне изграждането на тестови системи
за ЕКГ или съчетаването им с други диагностични апарати.
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МОДЕЛИРАНЕ НА ТОПЛИННОТО И ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ПОЛЕ В
ТОКОВОДЕЩИЯ КОНТУР НА ПОСТОЯННОТОКОВИ КОНТАКТОРИ
Райна Ценева
Резюме: Настоящият доклад разглежда създадените модели на
електрическо и топлинно поле в тоководещите контури на серията български
постояннотокови контактори. Анализиран е пада на напрежение в контура и
в частност в контактната двойка на нови и износени контактни тела в
контакторите и е сравнен с допустимата му стойност Също така е
дискутирана максималната стойност на температурата и разположението
й в контура при нови и при износени контактни тела.
Ключови думи: , електрическо и топлинно поле, моделиране,
постояннотокови контактори, тоководещ контур
MODELING OF THERMAL AND ELECTRICAL FIELDS IN THE
CURRENT CARRYING CONTOUR OF DC CONTACTORS
Raina Tzeneva
Abstract: The current paper presents the created models of electrical and thermal
fields in the current carrying contours of Bulgarian series of DC contactors. The
voltage drop in the contour and especially in the contact couple is analyzed at new
and eroded contact pieces and is compared with the permissible value. Additionally
the maximum value of the temperature and its location in the contour is discussed.
Key words: current carrying contour, DC contactors, electrical and thermal field,
modeling
1. Въведение
Тоководещият контур на един контактор е системата от свързани помежду
си части, които провеждат електрическия ток и представляват една
непрекъсната верига. Техният конструктивен вид, форма и размери се
определят основно от предназначението на апарата, от неговия тип и
характеристики. Елементите на тоководещия контур на контактора са: клеми,
тоководещи връзки и контактни системи.
Клемите се използват за свързване на контактора към външната верига и
размерите им зависят от номиналния ток, като съществува голямо разнообразие
на конструктивното им изпълнение.
Тоководещите връзки свързват клемите с контактните системи и могат да
бъдат твърди или меки. Обикновено някои от тоководещите части са едно цяло
с клемите. Оразмеряването на тоководещите връзки става на базата на
допустимата токова плътност.
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Контактните системи служат за комутиране на електрическия ток и в
контактното съпротивление на двойката на контактните тела се отделя
значително количество топлина, като еднозначно се дефинира надеждността на
работата на контактора.
2. Теоретична част
Определянето на температурата на отделните части от тоководещия контур е
трудна задача, макар че съществуват значително несложни изрази за това [1].
При контактни тела от металокерамика на база сребро температурата на
контактната двойка се ограничава само от топлоустойчивостта на съседните
части, но не трябва да надвишава 200оС.
Преходното съпротивление на комутиращите контакти е част от общото
съпротивление на тоководещия контур, измерено между входната и изходната
клема на един полюс на апарата
(1)
+ ∑ раб + ∑ мат
тк = ∑
(2)
R =
+
∑ e сума от преходните съпротивления Rk на комутиращите контакти,
състоящо се от Rc от свиването на токовите линии и Rf на филма от
повърхностните слоеве.
∑ раб − сума от съпротивлението на неразглобяемите части в процеса на
работа от тоководещия контур
∑ мат −сума от съпротивлението на материала на отделните детайли от
тоководещия контур.
Преходното съпротивление на комутиращите контакти може да се определи
по следните зависимости
(3)

Rc ≈

ρ
2na

ρ= (ρ1 +ρ2)/2 специфично електрическо съпротивление на двата материала,
ако контактните тела са от различни материали;
а – радиус на контактното петно при допир на контактите;
n – брой на контактните площадки;
n=1 – за точков контакт;
n=2 – за линеен контакт;
n=3 – за плосък контакт, когато разстоянието между съседните площадки е
такова, че е изключено взаимното влияние на протичането на тока през всяка от
площадките.
При еластична деформация на материала радиусът на контактната
площадка и преходното съпротивление са:
(4)

a = 0,86 3

(5)

=

P
r
E

= 0,58

където Р – контактна сила, N;
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r – радиус на сферата на точковия контакт, m;
E – модул на еластичност на материала.
При пластична деформация
(6)

P
H Bπ

a=

=

(7)

HB – твърдост на материала по Бринел
Контактното съпротивление на ненагрети комутиращи контакти се
определя на базата на емпиричната формула:
(8)
≈
( ,

)

където Р е контактната сила;
m – коефициент на формата на контактната повърхност;
m = 0,5 за точков контакт;
m = 0,5 ÷ 0,7 за линеен контакт;
m = 0,7 ÷ 1 – за плосък контакт
Коефициентът к отчита материала и състоянието на контактната
повърхност; при чиста от повърхностни слоеве контактна повърхност за
металокерамични тела на основа сребро може да се приеме к = (0,2 ÷ 0,3) 10-3.
Контактната сила трябва да бъде такава, че апаратът да работи надеждно не
само при номинален режим, но и при кратковременни претоварвания (пускови
режими или къси съединения) за да не отскачат контактните тела от
електродинамичните сили, но и да не се заваряват от електрическата дъга.
В [1] се препоръчва за електромагнитни контактори специфична
контактна сила при металокерамични тела на основа сребро (7÷15).10-2 N/A и
контактна сила ≥25.10-2N. Тези данни са за една контактна двойка.
Контактната сила също се определя от експериментална приблизителна
формула
(9)
=
следователно =
Падът на напрежение в контактното съпротивление на комутиращи
контакти може да бъде измерен. Връзката между пада на напрежение и
превишаването на температурата на контактната площадка τк над температурата
на метала на контакта е
(10)

к

=

3. Моделиране на електрическото и топлинното поле
Въпросите, свързани с определянето и измерването на контактното
съпротивление са дискутирани в [2, 3, 4]. В частни случаи при тънки защитни
слоеве по контактните тела този проблем е описан в [5].
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В съществуващите конструкции на апаратите за ниско напрежение
(контактори и апарати за управление) при чисти контактни повърхности и във
въздух Uк = 2 ÷ 30mV при повторно-кратковременен режим на работа с рядко
комутиране и Uк =50mV при същия режим, но с често комутиране [6].
В [7] компанията Ami Doduco дава данни за контактното съпротивление
на нови и износени контактни двойки от материала AgCdO. Твърди се, че
контактното съпротивление на износени контактни двойки е между 5 и 10 пъти
по-голямо от това на нови контактни тела.
Проблемите, отнасящи се до загряването на тоководещите контури на
променливотокови контактори и автоматични прекъсвачи при нормален режим
и при претоварване са разгледани в [8, 9 и 10].
Целта на настоящата работа е да моделира електрическото и топлинното
поле на тоководещите контури на серията постояннотокови български
контактори тип КПЕ (еднополюсни), производство на АСЕЛА АД с отчитане на
влиянието на контактното съпротивление в контактните им системи както при
нови, така и при износени контактни тела. Също така се анализира и пада на
напрежение в контактните системи за тези два случая.
Контактните тела са с цилиндрична форма (само при контактора за 250А
те са с паралелопипедна форма) и са от металокерамика на основа сребро сребро-цинков оксид или сребро-кадмиев оксид. Контактните повърхности на
цилиндричните тела са сферични (сфера с голям радиус). Контактоносачите са
от мед и са посребрени.
Контакторите от тази серия са с две прекъсвания
на полюс. В някои от контакторите контактоносачите са с дъгогасителни рога
(за номинален ток 63, 100 и 160А) за облекчаване на гасенето на електрическата
дъга.
На фиг.1 са показани тоководещите контури на серията постояннотокови
контактори на АСЕЛА АД, които са обект на изследването.

КПЕ2

КПЕ4

КПЕ5

КПЕ6
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КПЕ7
Фиг. 1. Тоководещи контури на серията постояннотокови контактори
Геометричните модели са създадени със софтуерния пакет Solid Works, а за
моделирането на електрическото и топлинното поле в тоководещите контури,
както и за получаване на напреженовия пад върху контактната двойка е
използван продукта Ansys, базиран на метода с крайните елементи. Използван е
елементът SOLID226. Елементът има 20 възела с 5 степени на свобода за всеки
възел. Термоелектричните възможности включват ефектите на Зеебек, Пелтие и
Томсън, както и Джауловата топлина.
Задачата е решена като стационарна смесена задача за електрическото и
топлинното поле на тоководещия контур на контактора. Разпределението на
електрическото поле е на базата на уравнението на Лаплас [11]:
(11)
∇( ∇ ) = 0
където σ е електрическата проводимост на средата, а V – електрическия
скаларен потенциал
Електрическото поле се определя с уравнението
(12)
Е = −∇
Стационарното топлинно поле се описва с уравнението на Поасон
(13)
λ∇ = −
където Q е източникът на топлина, получен от решението на електрическата
задача; λ е топлинната проводимост, а Т- температурата.
От своя страна
(14)
=
kъдето σ е специфичната електрическа проводимост.
Граничните условия за конвекция се представят чрез следващото уравнение
и се прилагат върху външните повърхности на обекта
=−
(15)
kъдето q е коефициентът на конвекция.
Фиг. 2 онагледява пада на напрежение върху тоководещия контур и в
частност върху контактната двойка за номинални токове 25А, 63А и 100А.
В таблица 1 са обобщени данните за пада на напрежение върху тоководещия
контур и в частен случай за контактната двойка за цялата серия на
постояннотоковите контактори при нови контактни тела и при износени
контактни тела (5-кратно и 10-кратно увеличение на контактното
съпротивление).
Табл. 1
Контактор
∆Uкдв 5Rk,
∆Uкдв 10Rk,
Iн, А
∆Uкм, mV
∆Uкдв, mV
mV
mV
КПЕ-2
25
21,157
10,578
39,394
75,5
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КПЕ-5
КПЕ-6
КПЕ-7
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100
160
250
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35,438
24,1
19,514
36,36

17,719
12,05
9,757
18,18

31,69
25,5
30,11
25,18

60,3
77,5
55,3
44,84

а)
б)

в)
Фиг. 2. Пад на напрежение върху тоководещия контур на
постояннотокови контактори за а) 25А,б) 63А и в)100А
От таблицата е видно, че падът на напрежение върху контактната двойка при
нови контактни тела е значително по-малък от допустимите 30mV за ПВ режим
с рядко комутиране. Също така се вижда, че при износени контактни тела той
се увеличава значително (между 1,4 и 4 пъти при 5-кратно съпротивление и
между 2,5 и 7 пъти при 10-кратно увеличение на контактното съпротивление).
На фиг. 3 е показано разпределението на температурата в тоководещия
контур на постояннотокови контактори за номинален ток 63А, 100А и 160А,
като вариант а) е при 5-кратно контактно съпротивление.

а)
б)
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в)
Фиг. 3. Разпределение на температурата в тоководещия контур на
постояннотокови контактори за номинален ток а) 63А, б) 100А и в) 160А
Обобщените данни за разпределението на температурата за цялата серия
постояннотокови контактори както при нови така и при износени контактни
тела (5-кратно и 10-кратно увеличение на контактното съпротивление) е дадено
в Таблица 2.
Табл. 2
о
о
Тmax, С
Тmax,5Rk, С
Тmax,10Rk, оС
Контактор
Iн, А
КПЕ-2
25
51,13
98,45
146,32
КПЕ-4
63
30,77
72,65
123,25
КПЕ-5
100
61,93
98,975
130,178
КПЕ-6
160
49,43
82,94
136,07
КПЕ-7
250
54,079
99,51
140,74
Резултатите от Таблица 2 показват, че температурата при номинален ток
варира между 30,77 и 61,93 оС. При 5 –кратно увеличение на контактното
съпротивление тя се увеличава между 1,6 и 2,36 пъти, а при 10-кратно
увеличение – между 2,1 и 4 пъти. И при износени контактни тела максималната
температура е под 200оС.
3. Заключение
1. От направените модели на разпределението на температурата в
тоководещите контури на серията постояннотокови контактори се вижда, че
най-висока е температурата в мястото на контактуване на контактните тела и в
зоните в близост до контактното петно. В някои от моделите средната зона на
контактните мостове е също много силно загрята
2. Падът на напрежение върху контактната двойка при нови контактни тела
е значително по-малък от допустимите 30mV за ПВ режим с рядко комутиране.
Също така при износени контактни тела той се увеличава значително (между
1,4 и 4 пъти при 5-кратно контактно съпротивление и между 2,5 и 7 пъти при
10-кратно увеличение на контактното съпротивление).
3. Температурата при номинален ток варира между 30,77 и 61,93 оС. При 5 –
кратно увеличение на контактното съпротивление тя се увеличава между 1,6 и
2,36 пъти, а при 10-кратно увеличение – между 2,1 и 4 пъти. И при износени
контактни тела максималната температура е под 200оС
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PLASMA AIDED FLAME RETARDATION OF TZALAM WOOD (LYSILOMA
BAHAMENSIS)
Dilyana Gospodinova, Ivajlo Ivanov, Peter Dineff, Lucien Veleva and
Alejandro Gutierrez
Abstract: The plasma aided flame retardation of wood, wooden products and
cellulosic fibrous materials has been conceived and developed as a result of plasma
aided process of capillary impregnation. The plasma-chemical surface pre-treatment
substantially alters its electrical, chemical and capillary activity, thus improving
some impregnation process basic characteristics, such as penetration depth, solution
spreading and adsorption speed, adsorbed solution capacity. Thermal analysis (TGA,
DTA and DSC) has been used to reveal the impact of a new phosphor and nitrogen
containing flame retardant and plasma-aided capillary impregnation on flame
retardation of Tzalam (Lysiloma Bahamensis) wood. This study has been developed
as part of a large investigation on plasma-chemically activated wood surface and
flame retardant treated wood.
Keywords: dielectric barrier discharge, plasma aided capillary impregnation,
flame retardants, Tzalam wood.
1. Introduction
The plasma aided flame retardation of wood, wooden products and cellulosic
fibrous materials has been conceived and developed as a result of an original plasma
aided process of capillary impregnation. The ability of the wood matrix to adsorb water
is thus of critical importance for the water solution capillary impregnation of the wood.
The plasma-chemical surface pre-treatment modifies the ionic (or electrical) and
chemical activity of the wood surface as well as its capillary activity. It improves such
technological characteristics of the capillary impregnation process as penetration depth,
solution spreading and adsorption speed, and adsorbed solution quantity per unit of
surface area. This allows using the plasma aided retardation as a finishing process and
applying it "in line" and "off line". A system of plasma device and applicators has been
created to produce cold technological plasma through dielectric barrier discharge
(DBD) at atmospheric pressure and room temperature [1, 2].
It is well known that heat treatment (drying) and machining reduces the chemical
activity and wood wettability by modifying its water-reactive matrix in different ways.
It was found earlier that the cold plasma pre-treatment of hard wood like cherry and
oak improves such technological characteristics as solution spreading and adsorption
speed and quantity of flame retardant, [3, 4].
Tzalam (Scientific name: Lysiloma bahamensis) is primarily the common name of
Mexican wood (Calam, Caribbean, Mayan or Aztec Walnut), but it also grows into the
tropical Americas (Belize) and the Caribbean. Tzalam is also known as Cuban, False
or Wild Tamarind, Abey, Frijolillo and Sabicu. Tzalam is a hard wood of medium
density. It is fairly fine-textured with a straight open grain and colours that range from
368
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light brown to chocolate, sometimes with streaks of red or brown. This wood is highly
durable (service life of more than 25 years) and easy to work, finishes smoothly and
takes a fairly high natural polish. Its applications include flooring, furniture and nonstructural construction, such as panelling.
Tzalam wood is harder than softwoods. The dominant feature separating
"hardwoods" from softwoods is the presence of vessels or pores. Hardwoods have a
more complex structure than softwoods. The vessels may show considerable variation
in size, shape of perforation plates, and structure of cell wall, Fig. 1c.
Tzalam is largely used in non-structural constructions, flooring and panelling. But
due to its relatively high density, fine-texture and surface inactivation it is difficult to
apply flame retardants through capillary impregnation.
THE OBJECTIVE of this paper is to study the effect of plasma pre-treatment on
the wood surface functionalization as well as the effect of different surfactants on the
ion activity of the impregnation solution, both aiming to improve the Tzalam wood
flame retardation.
Some experimental results of the investigation are presented here: alteration of the
wood surface chemical composition or the surface functionalization as a result of cold
plasma pre-treatment at atmospheric pressure and room temperature monitored by
some methods of commonly used thermal analysis (thermogravimetric analysis, TGA;
differential thermal analysis, DTA; and differential scanning calorimetry, DSC);
applying solution impregnation on bare or plasma pre-treated Tzalam wood with or
without addition of a surfactant to the impregnating solution and the resulting change
of wood thermal degradation depending on the flame retardation under different
conditions monitored by TGA, DTA, and DSC.
2. Experimental
Tzalam hard wood (Lysiloma bahamensis), Yucatan, Mexico) with average dried
weight: 780 kg/m3; basic specific gravity: 63; Janka hardness: 6 230 N; rupture
strength or modulus of rupture: 88.28 MPa; elastic strength or modulus of elasticity:
13.10 MPa; radial or R-shrinkage: 2.7 %; tangential or T-shrinkage: 7.2 %, and
volumetric shrinkage: 9.5 %; T/R ratio: 2.7; and moisture content of 7.8 % was used
in this investigation, Fig. 1.

)

)
)

1

Fig. 1. Flatsawn (a), quartersawn (b) surfaces of Tzalam wood sample, and an end grain view (c)
of Tzalam (x 10).
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Thermal analysis test samples with size of 5 x 30 x 150 mm were made from
Tzalam heartwood.
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On the basis of prior art, as well as on our own former experience in plasma aided
impregnation of wood and wooden materials, [6, 7], an oxidative (nitrogen oxides,
NOx) surface plasma pre-treatment has been applied on the test samples for 60 sec in
a non-equilibrium cold plasma of dielectric barrier air discharge (DBD) at
atmospheric pressure, industrial frequency (50 Hz) and 18 kV (RMS).
The DBD technological plasma system consisted of coplanar shaped rectangular
electrodes with one glass barrier (3 mm thick) closely arranged to the grounded
electrode, with 6 mm operating distance between the high voltage electrode and the
barrier, Fig 1a. The DBD was assured by two different - low frequency (50 Hz) and
high frequency (10 kHz), voltage generators. The wood samples were disposed in
operating volume and were treated for one minute (60 sec) under chosen frequencies
and voltages.
A halogen-free, phosphorus and nitrogen containing flame retardant has been
used in this investigation as a 30 wt. % water solution. The impregnating flame
retardant water solution (PhFRIS, dry substance of 30 wt. %; phosphorus content of
about 13 wt. %, pH = 7÷8 and density of 1.15 g/cm3) is based on a halogen free
phosphorus and nitrogen containing flame retardant. The replacement of the halogen
containing flame retardants by halogen-free ones has been imposed by the toxicity of
the halogens, [8]. A new flame retardant product based on ortho-phosphorous acid,
urea and ammonia has been produced and studied.
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Fig. 2. Dielectric barrier air discharge in asymmetric coplanar electrode system with one glass
barrier (a), technological discharge characteristic "pa - URMS", and regime of plasma pre-treatment at
industrial frequency (b).

Wood inactivation is known as a surface phenomenon affecting just a thin outer
layer of the wood. Inactivated wood surface does not have well enough capillary
adsorption, which impedes the penetration of the impregnating solution containing
phosphorous compound as a flame retardant. Plasma-chemical surface activation
(functionalization) with an effective participation of ionic surfactants and silicone
spreaders eliminates the inactivation-impregnating problem creating a protective
flame retardant layer on the wood surface, [5].
The non-equilibrium air plasma treatment gives good results increasing the
chemical, anionic and capillary surface activities. Anionic surfactants (AS,
“Aniticrystallin A“, Chimatech, Ltd., Bulgaria) in quantity of 5 vol. %, or silicone
super spreader (SSP, Y-17113, Momentive Performance Materials GmbH & Co. KG,
Germany) in quantity of 0.1 vol. %, as well as their combinations, have been used to
control the ion activity of the flame retardant impregnation water solution. The
capillary impregnation has been applied on bare (for comparison) or plasma pretreated Tzalam wood samples at atmospheric pressure by spraying the corresponding
flame retardant solution (390 ml/m2).
Thermal analysis – thermogravimetric analysis (TGA), differential scanning
calorimetry (DSC), and differential thermal analysis (DTA), have been performed in
air at a heating rate of 100C/min within the temperature range of 25÷1 0000C using
Perkins-Elmer equipment.
3. Experimental results and discussion
The studied plasma aided capillary impregnation was based on both: plasmachemical pre-treatment of the wood surface, Fig. 2, and flame retardant impregnating
solution with ion activity optimization, expecting that an increase of the wood
capillary activity and the impregnating solution adsorption speed and capacity would
allow good enough flame retardant performance of porous wood surface [1, 2, 7].
The dielectric barrier discharge surface activation effects or the expected surface
reorganization and alternation of the chemical composition as a result of the plasma
pre-treatment as well as of the flame retardant solution impregnation, have been
directly monitored by the thermal behaviour of bare and flame protected Tzalam
wood – by TGA, DTA, and DSC-analyzes.
3.1. Thermal degradation and temperature regimes of wood mass loss
Hemicellulose, cellulose and lignin are the three main components of wood
biomass which in general cover respectively 20÷40, 40÷60, and 10÷25 wt. % for
lignocellulosic biomass. Its pyrolysis can be divided into four stages: moisture
evolution, hemicellulose decomposition, cellulose decomposition and lignin
decomposition [5, 6, and 7].
As wood reaches elevated temperatures, the different chemical components
undergo thermal degradation which affects the performance of wood. The extent of
these changes depends on the achieved temperature level and the duration of
exposure conditions. Chemical bonds begin to break at temperatures higher than
100 0C and are manifested as carbohydrate and lignin weight losses of various types
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(wood pyrolysis) that increase with the temperature according to the pyrolysis models
of F. Browne, 1958; R. Miller and J. Bellan, 1996, and K. Bryden, 1998).
Thermal degradation above 100 0C can be divided into four stages or temperature
regimes, [11]:
i) the first stage is between 100 and 200 0C. Wood becomes dehydrated and
generates water vapour and other non-combustible gases and liquids including CO2,
formic acid, acetic acid, and H2O.
ii) the second stage is in the range from 200 to 300 0C. Some wood components
begin to undergo significant pyrolysis, in addition to the previously produced gases
and liquids. Significant amounts of CO and high boiling point tar are given off.
The hemicelluloses and lignin components are pyrolyzed respectively within the
ranges of 200÷300 0C and 225÷450 0C. Dehydration reactions around 200 0C are
responsible for pyrolysis of hemicellulose and lignin and result in a high char yield
for wood.
The thermal degradation of cellulose can be accelerated in the presence of water,
acids, and oxygen although cellulose remains mostly unpyrolyzed. As the
temperature increases, the degree of polymerization of cellulose decreases further,
free radicals appear, and carbonyl, carboxyl, and hydroperoxide groups are formed.
Overall pyrolysis reactions are endothermic due to decreasing dehydration and
increasing CO formation from porous char reactions with water and CO2 with
temperature increase. During this “low-temperature pathway” of pyrolysis,
exothermic reactions of exposed char and volatiles with atmospheric oxygen are
manifested as glowing combustion.
iii) the third stage is from 300 to 450 0C because of the vigorous production of
flammable volatiles. This begins with significant depolymerization of cellulose in the
range of 300÷350 0C. Also, around 300 0C aliphatic side chains start splitting off
from aromatic rings in the lignin. Finally, the carbon-carbon linkage between lignin
structural units is cleaved from 370 to 400 0C. The lignin degradation reaction of this
exothermic reaction is represented by peaks occurring between 225 0C and 450 0C. In
this “high-temperature pathway,” pyrolysis of wood results in overall low char
residues of around 25 % or less of original dry weight. Many fire retardants work by
shifting wood degradation to the “low-temperature pathway,” which reduces volatiles
available for flaming combustion.
iv) the fourth stage is above 450 0C, the remaining wood residue is char, which
undergoes further degradation by being oxidized to CO2, CO, and water. This is
referred to as afterglow.
3.2. Flame-Retardancy of Wood
Wood flame-retardancy delays ignition reduces heat release, and flame spread. As
it is well known, many flame-retardant (FR-) chemicals shift the thermal degradation
to the low temperature pathway of non-combustible gases and a greater proportion of
char residue. The reactions are acid-catalyzed hydrolysis of the cellulose and
hemicellulose. FR-chemicals dehydrate the wood and increase the condensation and
cross-linking of the carbon skeleton. Other possible mechanisms for fire retardancy
include formation of an insulating layer, increased dissipation via conduction of heat
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away from heat source, endothermic reactions to absorb heat, and release of radicals
that inhibit flaming combustion, [8].
For interior applications where leaching is not an issue, the following watersoluble inorganic salts are in use - monoammonium and diammonium phosphate,
ammonium sulphate, zinc chloride, sodium tetraborate, and boric acid. These FRchemicals are combined in formulations to develop effective fire performance
(flaming, smouldering, and smoke) yet still retain acceptable hygroscopicity,
strength, corrosivity, and other properties.
For leach-resistant system or for exterior application, a possible method is to
polymerize the fire-retardant resins after impregnation into the wood. Such a
treatment is the amino-resin system based on urea, melamine, dicyandiamide, and
related compounds.
Table 1.
Pyrolysis characteristics of phosphor and nitrogen containing flame retardant
Powder Sample (after crystallization of phosphor containing FR)
PhFR
Transitions
Ignition Point (IP) - exuding non-flammable gases and vapours
70 0C
Burning Point (FP) - transition to flaming combustion
200 0C
Glowing Point (GP) - transition to glowing combustion
430 0C
After-glowing Point (CP) - transition to char degradation
720 0C
Extinction or Ash forming Point - transition to extinction or ash forming
870 0C
Heat Release (Exo), kJ/kg (J/g)
Dehydratation Stage
59.897
0.2 %
Ignition Stage
1 452.432
4.6 %
Flaming Stage
2 948.116
9.4 %
Glowing Stage
7 440.514 23.8 %
After-glowing Stage
13 170.310 42.0 %
Extinction or Ash forming Stage (to 1 000 0C)
6 304.110 20.0 %
0
Total to 1 000 C
100.0
31 375.380
%
0
Total to 335 C
4 460.445 14.2 %
Total to 480 0C
11 900.960 37.9 %
Total to 725 0C
25 071.270 79.9 %
Mass Losses, mass. %
Desorbtion of Gases, Dehydration Stage
2.3 %
Ignition Stage
20.6 %
Flaming Stage
17.4 %
Glowing Stage
30.2 %
After-glowing Stage
3.9 %
Extinction or Ash forming Stage
25.6 %
Total to 1 000 0C
100.0
%
0
Total to 335 C
40.3 %
Total to 480 0C
70.5 %
0
Total to 725 C
74.4 %

Mono-ammonium phosphate, one of the well-known FR-chemicals, is the most
effective of the tested, increasing the char yield and thus promoting volatile loss
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through the low-temperature pathway. Cellulose reacts to the FR-chemicals in a
similar manner to the wood, and lignin does not seem to be affected much by these
chemicals. Thus, these FR-chemicals significantly reduce the flammable volatiles
generated by the wood cellulose component. Potential FR-chemicals are often
initially tested using dynamic thermal analysis - thermogravimetry, differential
thermal analysis, and differential scanning calorimetry, [8, 9].
A new flame retardant product based on the ortho-phosphorous acid, urea and
ammonia has been produced and studied.
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PLASMA AIDED FLAME RETARDATION OF TZALAM WOOD (LYSILOMA
BAHAMENSIS)
Dilyana Gospodinova, Ivajlo Ivanov, Peter Dineff, Lucien Veleva and
Alejandro Gutierrez
Abstract: The plasma aided flame retardation of wood, wooden products and
cellulosic fibrous materials has been conceived and developed as a result of plasma
aided process of capillary impregnation. The plasma-chemical surface pre-treatment
substantially alters its electrical, chemical and capillary activity, thus improving
some impregnation process basic characteristics, such as penetration depth, solution
spreading and adsorption speed, adsorbed solution capacity. Thermal analysis (TGA,
DTA and DSC) has been used to reveal the impact of a new phosphor and nitrogen
containing flame retardant and plasma-aided capillary impregnation on flame
retardation of Tzalam (Lysiloma Bahamensis) wood. This study has been developed
as part of a large investigation on plasma-chemically activated wood surface and
flame retardant treated wood.
Keywords: dielectric barrier discharge, plasma aided capillary impregnation,
flame retardants, Tzalam wood.
3.3. Flame-retardency effect on heat release and mass losses
The pyrolysis characteristics of Tzalam were investigated using a
thermogravimetric (TGA) analyzer with differential scanning calorimetry (DSC)
detector and a pack bed, Table 2, Fig. 3.
In thermal analysis, the pyrolysis of hemicellulose and cellulose occurs quickly,
with main weight loss of hemicellulose at 220÷3150C and that of cellulose at
315÷4000C. However, lignin is more difficult to decompose and its mass loss
happens in a temperature range from 160 to 9000C). Well known studies show that
wood (or biomass) pyrolysis can be divided into four stages: moisture evolution
(dehydration), hemicellulose decomposition, cellulose decomposition and lignin
decomposition, [10, 11].
From energy consumption viewpoint cellulose behaves differently from
hemicellulose and lignin, in the course of pyrolysis.
The pyrolysis characteristics of bare Tzalam are shown in Table 1, Fig. 5 and 7 the four pyrolysis stages or temperature regimes with their critical points (stage
transitions) and the fifth stage of slow extinction with ash forming.
Table 2.
Pyrolysis Characteristics of bare Tzalam wood
Wood Sample - bare Tzalam

Stage Transitions
Ignition Point (IP) - exuding non-flammable gases and
vapours
Burning Point (BP) - transition to flaming combustion

75 0C
230 0C
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Glowing Point (GP) - transition to glowing combustion
After-glowing Point (AGP) - transition to char
decomposition
Ash Forming Point (AFP)- transition to extinction and ash
forming
Heat Release (Exo), kJ/kg (J/g)
Ignition Stage
841.383
Flaming Stage
4 545.213
Glowing Stage
8 873.511
After-glowing Stage
546.383
Extinction or Ash forming Stage
595.213
0
Total to 1 000 C
15 401.702
0
Total to 335 C
5 386.596
0
Total to 480 C
14 260.107
0
Total to 725 C
14 806.490
Mass Losses, mass %
Desorbtion of Gases, Dehydration Stage
Ignition Stage
Flaming Stage
Glowing Stage
After-glowing Stage
Extinction or Ash forming Stage - to 1 000 0C
Extinction Stage above 1 000 0C
Total
Mass Losses to 335 0C
Mass Losses to 480 0C
Mass Losses to 1 000 0C

335 0C
480 0C
725 0C
5.5 %
29.5 %
57.6 %
3.5 %
3.9 %
100 %
35.0 %
92.6 %
96.1 %
6.9 %
5.3 %
50.1 %
32.0 %
0.1 %
0.1 %
5.5 %
100.0 %
62.3 %
94.3 %
94.5 %

All other wood samples and flame retardant chemical samples are discussed within
the five pyrolysis stages thus defined. This allows an effective assessment: first, the
effect of the newly produced and tested phosphor and nitrogen containing flame
retardant impregnating solution (PhFRIS) on Tzalam wood; second, the impact of
plasma aided flame retardant technology (surface plasma-chemical pre-treatment and
functionalization; addition of anionic surfactant and silicon spreader to impregnating
solution) on Tzalam flame retardency.
Table 3.
Pyrolysis characteristics of flame retarded Tzalam wood
(after surface plasma-chemical treatment)
Wood Sample - flame retarded Tzalam after surface plasma-chemical treatment
Transitions
Ignition Point (IP) - exuding non-flammable gases and vapours
60 0C
Burning Point (FP) - transition to flaming combustion
200 0C
Glowing Point (GP) - transition to glowing combustion
425 0C
After-Glowing Point (AGP) - transition to char decomposition
710 0C
Extinction or Ash forming Point - transition to extinction and ash
880 0C
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forming
Heat Release (Exo), kJ/kg (J/g)
Ignition Stage
Flaming Stage
Glowing Stage
After-glowing Stage
Extinction or Ash forming Stage (to 1 000 0C)
Total to 1 000 0C
Total to 335 0C
Total to 480 0C
Total to 725 0C
Mass Losses, mass. %
Desorbtion of Gases, Dehydration stage
Ignition Stage
Flaming Stage
Glowing Stage
After-Glowing Stage
Extinction or Ash forming Stage to 1 000 0C
Extinction Stage above 1 000 0C
Total
Total Mass Losses to 335 0C
Total Mass Losses to 480 0C
Total Mass Losses to 725 0C
Total Mass Losses to 1000 0C)

Созопол, 28 септември - 1 oктомври, 2012 г.

351.489
6881.915
14556.380
2486.064
385.957
24661.810
3063.723
10569.36
22143.62

1.4 %
27.9 %
59.0 %
10.1 %
1.6 %
100.0
%
12.4 %
42.8 %
89.8 %
3.7 %
15.1 %
29.9 %
34.3 %
2.0 %
2.0 %
13.0 %
100.0
%
42.6 %
56.7 %
84.4 %
87.0 %

Only two of the studied options for plasma-aided flame retarded Tzalam pyrolysis
characteristics are presented in a table form: i - PhFRIS capillary impregnation; ii adjusted with both anionic surfactants (5 vol. %) and silicon spreader (0.1 vol. %).
Plasma-aided capillary impregnation adjusted by anionic surfactant (5 vol. %) water solution is
graphically presented on Fig. 6 and 8.
Table 4.
Pyrolysis characteristics of flame retarded Tzalam wood
(after surface plasma-chemical treatment with an anionic surfactant and spreader)
Wood Sample - Tzalam (Surface Plasma Treated+PhFRIS+Surfactant+Spreader)
Transitions
Ignition Point (IP) - exuding non-flammable gases and vapours
70 0C
Burning Point (FP) - transition to flaming combustion
200 0C
Glowing Point (GP) - transition to glowing combustion
430 0C
After-glowing Point (CP) - transition to char degradation
720 0C
Extinction or Ash forming Point - transition to extinction or ash
870 0C
forming
Heat Release (Exo), kJ/kg (J/g)
Ignition Stage
411.857
1.7 %
Flaming Stage
7 150.714 30.0 %
Glowing Stage
14 381.250 60.4 %
After-glowing Stage
1 882.071
7.9 %
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Extinction or Ash forming Stage (to 1 000 0C)
Total to 1 000 0C
Total to 335 0C
Total to 480 0C
Total to 725 0C
Mass Losses, mass. %
Desorbtion of Gases, Dehydration Stage
Ignition Stage
Flaming Stage
Glowing Stage
After-glowing Stage
Extinction or Ash forming Stage
Total to 1 000 0C
Total to 335 0C
Total to 480 0C
Total to 725 0C
Total to 1 000 0C

Созопол, 28 септември - 1 oктомври, 2012 г.

0.000
23 825.893
3 226.607
10 611.110
22 145.460

0.0 %
100.0
%
13.5 %
44.5 %
92.9 %
0.0 %
4.3 %
15.0 %
31.5 %
36.9 %
12.3 %
100.0
%
43.6 %
57.1 %
86.4 %
90.1 %

The results shown on Fig. 3÷8 allow the following conclusions from the thermal
analysis:
i) Tzalam wood reveals the following characteristics (TGA, DTA and DSC):
- self-sustaining exothermic pyrolysis process and transition to flaming observed at
temperatures over 200 0C;
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Fig. 3. Thermal analysis - DSC and TGA spectra of bare Tzalam wood (Lysiloma bahamensis, Yucatan, Mexico) in air (heating rate - 10 0C per
minute): Tzalam wood pyrolysis stages identification.
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Fig. 4. Thermal analysis - TGA and DTA spectra of bare Tzalam wood (Lysiloma bahamensis, Yucatan, Mexico) in air (heating rate - 10 0C per
minute): Tzalam wood pyrolysis stages identification.
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Fig. 5. Thermal analysis - flame retardancy effect illustrated by a difference between heat flows released in the course of bare and flame retardant
treated Tzalam wood (Lysiloma bahamensis, Yucatan, Mexico) pyrolysis in the temperature interval between 65 and 428 0C by DSC spectra (heating
rate - 10 0C per minute). The DSC-spectrum of the phosphor and nitrogen containing flame retardant used is shown with a dashed line.
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Fig. 6. Thermal analysis - flame retardancy effect illustrated by a difference between heat flows released in the course of bare and various flame
retardant treated Tzalam wood (Lysiloma bahamensis, Yucatan, Mexico) pyrolysis in the temperature interval between 65 and 432 0C by DSC-spectra
(heating rate - 10 0C per minute): A - flame retarded wood by capillary FRIS-impregnation; B - flame retarded wood by plasma-aided (industrial
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frequency at 18 kV (RMS) capillary impregnation with 5 vol. % of anionic surfactant; C - flame retarded wood by plasma-aided capillary impregnation
with anionic surfactant, 5 vol. %, and silicon spreader, 0.1 vol. %}
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-100
Fig. 8. Thermal analysis - flame retardancy effect illustrated by a difference between relative mass losses in the course of bare and various flame
retardant treated Tzalam wood (Lysiloma bahamensis, Yucatan, Mexico) pyrolysis above 244 0C by TGA-spectra (heating rate - 10 0C per minute): A flame retarded wood by capillary PhFRIS impregnation; B - flame retarded wood by plasma-aided capillary impregnation with anionic surfactant,
5 vol. %; C - flame retarded wood by plasma-aided capillary impregnation with anionic surfactant, 5 vol. %, and spreader, 0.1 vol. %.
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- self-sustaining exothermic pyrolysis process and transition to glowing can be
observed at temperatures over 430 0С;
- a characteristic peak, associated with hemi-cellulose pyrolysis occurs at a
temperature of 280 0С (DTA), Fig. 4, but it is almost swallowed by the next
peak at 304 0С, which can be associated mainly with the cellulose pyrolysis. A
single peak is observed at 300 0С (DSC), Fig. 3, corresponding to the hemicellulose and cellulose pyrolysis. These experimental facts comply with the
general notion, placing the hemi-cellulose pyrolysis peak in the temperature
range from 220 to 315 0С, and that of the cellulose - in the range from 315 to
400 0С;
-

-

-

a characteristic peak, associated with lignin degradation exothermic reaction, is represented
by peaks at 390 0С (DSC), Fig. 3, and at 423 0С (DTA), Fig. 4. Generally, the peaks of lignin
degradation reaction occur between 225 and 450 0C;
during the transition to glowing combustion (pyrolysis), 37.7 wt. % of the Tzalam wood is
solid - the remaining wood residue is char, which undergoes further degradation by being
oxidized to CO2, CO, and water during the afterglow stage;
the remaining wood residue as char above 4800C (after-glowing degradation of char) is only
5.7 wt. %

ii) the examined phosphor and nitrogen containing flame retardant (FR-chemical),
applied as an impregnation solution (PhFRIS), displays the following characteristic
features during the Tzalam wood flame retardancy:
-

-

-

this flame-retardant chemicals shift the Tzalam wood thermal degradation to the low
temperature pathway of non-combustible gases and greater proportion of remaining wood as
char residue - the transition to glowing combustion is already taking place at a temperature
of 411 0С (against 329 0С for bare Tzalam) and the remaining char residue is 52 wt. %
(against 37.7 wt. % for bare Tzalam);
some feasible mechanisms for fire retardancy include: acid-catalyzed (phosphoric acid)
hydrolysis of cellulose and hemi-cellulose as reactions above 106 0С - lignin does not seem
to be much affected by this FR-chemical; dehydration of Tzalam wood by FR-chemical;
condensation enlargement and cross-linking of the carbon skeleton; insulating layer
formation, increased dissipation via heat conduction away from the heat source, limited
access of oxygen deep in it, and limited release of combustible gases out of it, endothermic
reactions to absorb heat (between 106 and 235 0C, Fig. 5);
effective suppression of flaming and glowing combustion within the temperature range from
65 to 428 (432) 0С, Fig. 5;

iii) the change of the impregnation solution ionic and capillary activity (PhFRIS)
resulting from the anionic surfactant and silicon spreader application accelerates,
increases the amount of the applied flame retardant and the depth of the capillary
impregnation, but does not alter substantially the efficiency, neither in terms of heat
release, nor in terms of mass losses, Fig. 6 and 8.
Conclusion
The application of thermal analysis (TGA, DTA, and DSC) allows evaluating the
Tzalam wood decomposition (pyrolysis) under the influence of heat by setting
pyrolysis stage temperature ranges and hemi-cellulose, cellulose and lignin
characteristic temperature peaks.
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Thermal analysis helps reveal and illustrate the impact of the newly produced
phosphor and nitrogen containing flame retardant on Tzalam wood behaviour
(pyrolysis). It significantly reduces the heat release within the range of 65÷430 0С by
suppressing the flaming and glowing combustion of wood and decreases considerably
the mass loss.
Thermal analysis enables studying the plasma aided capillary impregnation
technology using water solution containing phosphorus flame retardant and its impact
on Tzalam wood plasma aided flame retardancy. The experimental study of chemical,
ion and capillary activity change of the Tzalam wood surface using selected
surfactant and spreader shows that it has no substantial contribution to the plasma
aided flame retardancy.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА МРЕЖИ НА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ С
ПРИСЪЕДИНЕНИ ЦЕНТРАЛИ ОТ ВЪЗОБНОВЛЯЕМИ
ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ
Красимир Маринов Иванов, Цвятко Колев Върбов, Георги Цонев Велев

Резюме: В настоящия доклад се разглеждат мрежите средно напрежение
10kV с присъединени към тях разпределени генераторни системи. Определена е
максимална мощност на централите от възобновяеми енергоизточници,
която може да се присъединени към електропровод средно напрежение 10kV в
зависимост от номиналните мощности на силовите трансформатори, техния
брой, сечението на проводниците на въздушния електропровод и
нормативните документи в нашата страна.
Ключови думи: генератори и централи от възобновяеми енергоизточници,
въздушна мрежа средно напрежение
STUDY OF MEDIUM VOLTAGE POWER NETWORKS WITH
CONNECTED TO THEM POWER STATIONS OF RENEWABLE SOURCES
Krasimir Marinov Ivanov, Tsvyatko Kolev Varbov, Georgi Tsonev Velev
Abstract: This paper discusses medium voltage 10kV power networks with joined
to them distributed generation sources. The maximum possible power rating of power
plants from renewable sources that could be attached to the existing 10kV medium
voltage power network is defined depending on the power rating and number of
power transformers used, the outdoor power line’ cross-section area and the
regulations in our country.
Key words: generators and power plants of renewable energy, medium voltage
outdoor power networks
1. Въведение
Производството на електроенергия от възобновяеми енергоизточници е сред
най-актуалните направления в развитието на съвременната електроенергетика.
Вятърът е неизтощим източник на енергия, не води до замърсяване и до
климатични аномалии, преобразуването му в електрическа енергия не е скъпо.
Експлоатационните разходи, правят вятъра особено привлекателен за
инвеститорите като енергиен източник. Истина e че вятърната енергия не може
да бъде източник на произвеждана по график, съобразно потребностите на
електроенергийната система, електроенергия. Но в това направление се работи
като се правят центрове за прогнозиране скоростта и посоката на вятъра, а
оттам и на вероятностното количество произведена електроенергия. В България
също съществува потенциал за изграждане на ветрови централи в крайбрежната
ни ивица и в места с надморска височина над 1000 м. Бъдещото развитие в
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подходящи планински зони и такива при по-ниски скорости на вятъра зависи от
развиването на нови технически решения. Работата на ветрогенератора зависи
от скоростта и турболентността на вятъра, височината на кулата и плътността
на въздуха, затова е важно да се познава потенциала в избрания за инсталиране
регион на страната и условията, при които е получен. През последните години
изключително голяма популярност получиха и фотоволтаичните системи за
производство на електрическа енергия, присъединени към мрежите ниско,
средно, а и тези с по-голяма мощност към високо напрежение. Стимулирането
на възобновяемата енергия от редица правителства доведе до силен растеж на
инсталираната мощност за производство на електроенергия в съответните
държави. Този процес започна много силно и в нашата страна. По-голямата
част от ветрогенераторите и фотоволтаичните централи се изграждат в райони с
разширени електроразпределителни или преносни електрически мрежи и по
този начин се свързват към електроенергийната система. Вятърните паркове и
фотоволтаичните централи с мощност над 5MW генерират по-големи
количества електрическа енергия и затова се свързват към мрежи с по-високо
номинално напрежението.
2. Същинска част
Фотоволтаичните и ветрогенераторните са електрически генериращи
системи, които се различават от традиционните директно свързани към
мрежата синхронни генератори, използвани обикновено в конвенционалните
електроцентрали. Поради своите различни характеристики, тези генератори
взаимодействат по различен начин с ЕЕС в сравнение със синхронните
генератори. Това означава, че те могат да доведат до смущение като например
промяна в напрежението на клемите и честотата или в първичния задвижващ
източник, по различен начин и че тяхната възможност да участват в контрола
на напрежението в мрежата може да бъде малка. Освен това някои аспекти на
взаимодействието на ветрогенераторите с мрежата са специфични за
съответния вид генератор, който се използва, особено при ветрогенератори със
или без силови електронни преобразуватели (конвертори), т.е. с постоянна и с
променлива скорост.
Докато делът на електроенергията произведена от вятърната и слънчева
енергия в общото производство е малък, режимът и поведението на ЕЕС ще
продължава да се обуславя от синхронните турбо- и хидрогенератори, които все
още генерират най-голямата част от консумираната електрическа енергия.
Поради това поведението на такава система няма да се различава значително от
електроенергийна система без генератори, задвижвани от ВЕИ. Въпреки това,
когато голям брой ветрогенератори и фотоволтаични централи са присъединени
към системата и те заменят значителна част от мощността, произвеждана от
стандартните синхронни генератори, те ще започнат да засягат различни
аспекти на поведението на системата. В момента балансът между генерирането
на мощност и консумацията в голяма степен се поддържа чрез адаптиране на
генерациите към товара. Причината за това е, че включването на товар в
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балансирането на системата е трудно, тъй като консумацията на електроенергия
не е силно изменяща се и следователно товарът е по-скоро неизменящ се.
Докато енергията, произвеждана в електроцентралите може да бъде
контролирана, това не е главен проблем, макар и затруднявайки диспечирането
на генераторните мощности, т.е. определяне кои електроцентрали трябва да
работят за покриване на товарите най-ефективно и икономично, като се вземат
предвид цената на горивата и техническите характеристики на
електроцентралите. Въпреки това значителното участие на генератори, чиято
изходна мощност не може да се регулира, представлява основен проблем за
днешните процедури за балансиране на системата, тъй като такива генератори
не могат да допринесат за поддържането на системния баланс.
Генератори, чиято изходна мощност не се регулира, могат разбира се да
покриват част от консумацията на електроенергия, без да причиняват проблеми
за баланса на системата. Нивото, до което генератори, чиято изходяща мощност
не се регулира, могат да допринесат за покриването на товара без допълнителни
мерки, както и естествено степента, при която трябва да бъдат предприети
допълнителни мерки, за да се позволи по-нататъшно увеличаване на приноса на
тези генератори зависи от такива фактори като: товаровият график на
системата; процента на съотношение между товара и наличността на първичен
енергиен източник, използван от не регулируемите генератори;
характеристиките на останалите регулируеми централи и топологията на
мрежата. Следователно не е възможно да се направи общо твърдение по
отношение на количеството на не регулируемата генерирана мощност, която
може да бъде присъединена към електроенергийната система, без да се вземат
допълнителни мерки, нито по отношение на точните мерки, които трябва да
бъдат взети с цел допълнително увеличаване на нивото им на прилагане. Все
пак е ясно, че увеличаването на броя на не регулируемите генератори, като
например ветрогенераторите и фотоволтаичните централи, в крайна сметка
води до проблеми при поддържането на системния баланс.
Експлоатационните изисквания за присъединяването на вятърните
електрически централи (ВяЕЦ) към електрическата мрежа средно напрежение в
България са регламентирани. Тези изисквания биха могли да се използват и за
останалите централи от ВЕИ. Ето някой от тях:
• Инсталираната сумарна мощност от вятърната електрическа централа
(ВяЕЦ) в точката на присъединяване към ЕЕС, не трябва да надвишава 5% от
мощността на к.с. в този възел;
• Не се допуска работа на ВяЕЦ в островен режим (island operation);
• Допустимата несиметрия на напреженията, предизвикана от ВяЕЦ в
точката на присъединяване към преносната мрежа е 2.0% и 3.0% към
разпределителната мрежа;
• Допустимите отклонения от номиналната честота в точката на
присъединяване на ВяЕЦ при нормална работа са (49.5Hz…50.2Hz);
• Допустимото внасяне на хармоници от ВяЕЦ в точката на присъединяване
към електрическата мрежа (Total Harmonic Distortion) е THD ≤ 8% (за мрежи
СрН);
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• Допустимите трептения (фликер), които може да внесе ВяЕЦ в точката на
присъединяване към преносната мрежа (short-term flicker indicator; long-term
flicker indicator) са Pst = 0.8; Pit = 0.6 (за мрежи ВН) и Pst = 0.9; Pit = 0.7 (за
мрежи СрН);
• Диапазонът на фактора на мощността на един ветрогенератор от ВяЕЦ,
трябва да е най-малко 0.98 (CAP)…1…0.96 (IND);
• ВяЕЦ трябва да е оборудвана с честотна защита, която да я изключва от
мрежата при отклонение на честотата извън диапазона 47.5Hz … 50.3Hz, с
времезадръжка 0.2s;
• Не се допуска автоматична ресинхронизация на ВяЕЦ към преносната
мрежа, след нейното автоматично изключване от честотна защита. Такава
синхронизация може да се осъществи само след разрешение на оперативния
персонал на ЕСО (ЕРД);
• Качеството на произвежданата от ВяЕЦ електрическа енергия, трябва да
отговаря на БДС IEC 61000-2-2 и БДС EN 50160. Когато произведената
електрическа енергия не отговаря на критериите за качество, ЕСО или ЕРД
имат право да прекратят достъпа на съответния производител до
електрическата мрежа;
ВяЕЦ трябва да допускат краткотрайни понижени и повишени стойности на
напрежението, без да се нарушава синхронната им работа с електрическата
мрежа, както следва: понижение на напрежението под 75%Un за време до 0.08s
и повишение на напрежението над 120%Un за време до 0.08s;
Сумарната инсталирана мощност от всички централи от ВЕИ в ЕЕС на
България не трябва да надвишава 20% от регистрирания максимален брутен
електрически товар на страната в предходната година. Стойността на
допустимата сумарна мощност от всички централи от ВЕИ в ЕЕС на България
се предлага ежегодно от ЕСО и се одобрява от ДКЕВР.
Някой от изискванията за присъединяване противоречат на европейският
стандарт EN50160, в които се казва че изискванията към производителите на
електрическа енергия в някой случай са по-утежнени. В Германия
предписанията за присъединяване на източници на генерираща мощност от
2008г. относно максималната мощност, която може да се присъедини към
мрежите се оценява и от увеличението на напрежението в мястото на
включването му съгласно следната формула:
(1) ∆U aV =

SWmax
.cos(ψ k + ϕ )
Sk

където: Sk – мощност на късо съединение в точката на свързване;
ψk
– ъгъл на импеданса на късо съединение в точката на свързване;
SWmax –
максимална мощност на генерирaщ източник в точката на свързване; ϕ– ъгъл на
дефазиране между напрежението и тока в точката свързване.
Това увеличение на напрежението не би трябва да надвишава 2%. В
българските предписания това максимално увеличение на напрежението може
да достигне 5%. Съгласно немските предписания [3] фактора на мощността
може да e 0.95 (CAP)…1…0.95 (IND). По този начин би могло да се постигне
допълнително увеличение на генериращата мощност и тя да участва в
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регулирането на напрежението. Немските предписания допускат регулиране на
активната мощност на вятърни и фотоволтаични централи и в определени
случай участие в регулиране на честотата на мрежата, но при аварии в мрежата
не изискват задължително изключване.
Най дългите мрежи среднo напрежениe у нас 10kV като правило се
захранват от понижаващи подстанции 110kV/10kV. Усреднената свръхпреходна
мощност на късо съединение на страната 110kV е в рамките на 3500MVA. Найчесто броя на използваните трансформатори в тези подстанции е два.
Номиналната мощност на тези трансформатори може да бъде 6.3, 10, 12.5, 16,
25, 31.5 и 40 MVA. Когато работят в паралел тези трансформатори на страна
средно напрежение се получават по-големи мощности на късо съединение и те
са както следва 116.02, 180.65, 222.93, 280.35, 419.15, 512.195, 580.03 MVA. При
разделна работа на трансформаторите свръхпреходните мощности на късо
съединение се получават както следват 58.99, 115.13, 146.02, 222.92, 276.315,
316.38 MVA. С помощта на програмата Digsilent Power Factory е разработен
модел на електрическа мрежа с присъединени централа от ВЕИ (възобновляем
енерго източник) към края на въздушен електропровод средно напрежение.
Централите от ВЕИ (фотоволтаични и вятърни) се моделират по мощност и се
състоят от инвертор със съответната мощност, присъединен към
електропровода. Определената максимална мощност на централите от ВЕИ,
които могат да бъдат присъединени към електрическата мрежа е при условие,
че се спазват изискванията за качество на напрежението на ДКЕВР, тоест
отклонението е в рамките на +/-10% и условието за не надвишаване на
съотношението на генериращата мощност към мощността на к.с. от 0,05.
Използвайки предписанията на ДКЕВР получените максимални мощности на
вятърни електроцентрали, включени към шини 10 kV, в зависимост от
номиналната мощност и броя (1 или 2) на силовите трансформатори са
представени на графиката фиг.1. На фиг.1 стойностите на максимално
възможната мощност при паралелна работа на трансформаторите са обозначени
с квадрат, а тези при разделна работа с триъгълник.
Обикновено подстанциите се намират на значителни разстояния от местата с
висока средна ветрова скорост. Изследвано е присъединяване на централа
задвижвана от ВЕИ посредством електропровод средно напрежение 10 kV с
различна дължина и сечение на електропровода (въздушен и кабелен) в
зависимост от начина на работа и мощността на силовите трансформатори. На
фиг.2 са представени кривите на изменение на максималната мощност на
централа от ВЕИ, която може да се присъедини към въздушен електропровод с
алуминиево стоманен проводник със сечение от 25 до 95mm2 свързан към
шините 10 kV на подстанция с два силови трансформатора с номинална
мощност 6,3 MVA.
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Фиг.1 Максимални мощности на вятърни електроцентрали, включени към
шини 10 kV, в зависимост от номиналната мощност и броя (1 или 2) на
силовите трансформатори.
Sn=6,3 MVA, 2P 1S
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Фиг.2 Изменение на максималната мощност на централа от ВЕИ, която може
да се присъедини към въздушен електропровод с алуминиево стоманен
проводник с различни сечения.
Дадени са и двата варианта на паралелна(2P) и разделна работа(1S) на
трансформаторите. На фиг.3, 4, 5, 6, 7 и 8 са представени кривите на изменение
на максималната мощност на централи от ВЕИ, която може да се присъедини
към въздушен електропровод с алуминиево стоманен проводник със сечение от
35 до 120mm2 свързан към шините 10 kV на подстанция 110kV с два силови
трансформатора с номинални мощности 10, 10, 12.5, 16, 25, 31.5 и 40 MVA.
Изчислени са двата варианта на паралелна и разделна работа на
трансформаторите. Тези криви биха могли да се използват за да се определи
максималната инсталирана мощност на централа от ВЕИ присъединена към
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електропровод, свързан към разпределителна подстанция високо напрежение с
различни мощности и брой на понижаващите трансформатори.
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Фиг.3 Изменение на максималната мощност на централи от ВЕИ, която
може да се присъедини към въздушен електропровод от алуминиево стоманен
проводник при различни сечения, свързан към шините през два силови
трансформатора с номинални мощности 10 MVA.
Sn=12.5 MVA, 2P 1S
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Фиг.4 Изменение на максималната мощност на централи от ВЕИ, която
може да се присъедини към въздушен електропровод от алуминиево стоманен
проводник при различни сечения свързан към шините чрез два силови
трансформатора с номинални мощности 12,5 MVA.
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Sn=16 MVA, 2P 1S
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Фиг.5 Изменение на максималната мощност на централи от ВЕИ, която
може да се присъедини към въздушен електропровод от алуминиево стоманен
проводник при различни сечения свързан към шините чрез два силови
трансформатора с номинални мощности 16 MVA.
Sn=25 MVA, 2P 1S
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Фиг.6 Изменение на максималната мощност на централи от ВЕИ, която
може да се присъедини към въздушен електропровод от алуминиево стоманен
проводник при различни сечения свързан към шините чрез два силови
трансформатора с номинални мощности 25 MVA
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Sn=31.5 MVA, 2P 1S
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Фиг.7 Изменение на максималната мощност на централи от ВЕИ, която
може да се присъедини към въздушен електропровод от алуминиево стоманен
проводник при различни сечения свързан към шините чрез два силови
трансформатора с номинални мощности 31,5 MVA
Sn=40 MVA, 2P 1S

5
4.5
AC-120, 2P

4
Smax WEI, MVA

AC-120, 1S
3.5

AC-95, 2P

3

AC-95, 1S
AC-70, 2P

2.5

AC-70, 1S

2

AC-50, 2P

1.5

AC-50, 1S
AC-35, 2P

1

AC-35, 1S

0.5
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

L, km

Фиг.8 Изменение на максималната мощност на централи от ВЕИ, която
може да се присъедини към въздушен електропровод от алуминиево стоманен
проводник при различни сечения свързан към шините чрез два силови
трансформатора с номинални мощности 40 MVA.
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Загубата на напрежение в електропровода с централа от ВЕИ с максимална
мощност, представена на графиките, не надвишава 4% при приемане, че
произвежданата мощност е изцяло активна. Продължителният ток на
проводниците също не се надвишава.
3. Заключение
На територията на България има подходящи условия за изграждане на
централи от ВЕИ. Определянето на максималните мощности на тези
електроцентрали, които се включват в края на електропровод 10 kV, е основна
цел която е постигната при изследване на възможностите на подстанция високо
(110 kV) средно напрежение със силови трансформатори с различна мощност и
брой. Изследванията са осъществени с помощта на програмата Digsilent Power
Factory и са представени в графичен вид.
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МОНИТОРИНГ НА РЕЖИМА НА РАБОТАТА НА ФОТОВОЛТАИЧНИ
МОДУЛИ С DATA LOGGER
Цвятко Колев Върбов
Резюме: В доклада е описана разработена в катедра “Основи на
електротехниката и електроенергетиката” на ТУ-Габрово система за
мониторинг на фотоволтаични модули. Системата се състои от четири
канален рекордер К8047 свързан към компютър, преобразуватели и товарни
устройства. Чрез системата се заснемат волт-амперни характеристики на
фотоволтаични модули при реални условия на работа. Системата позволява
записване на данни свързани с работата на фотоволтаичния модул.
Обработката на данните позволява определяне на точката на максимална
мощност на модула и изчисляване на к.п.д. на модули.
Ключови думи: фотоволтаичен модул, фотоволтаични системи

LIGHTING CONTROL AND MONITORING SYSTEM FOR PUBLIC
BUILDINGS USING POWERLINE CARRIER COMMUNICATION
TECHNOLOGY
Tsvyatko Kolev Varbov
Abstract: The current paper presents a system for monitoring of photovoltaic
modules. The system has been developed in the department “Fundamentals of
Electrical and Power Engineering” in the Technical University of Gabrovo. The
system consists of a four channel recorder K8047 which is connected to a computer,
converters and loads. The system is used for obtaining the volt-ampere
characteristics of photovoltaic modules under real operating conditions. The system
allows a live data recording during the modules’ operation. The data processing
allows determination of the module’s maximum power point (MPP).
Key words: photovoltaic module, photovoltaic systems
1. Въведение
Особено актуален през последните десетилетия в развитите страни стана
въпросът за използуването на възобновяеми източници на енергия, при които
получаваната електрическа енергия е от енергията на слънчевата радиация,
вятъра, приливите и отливите, изворите на гореща вода и т.н.
През последните години изключително голяма популярност получиха
фотоволтаичните системи. Фотоволтаичната технология се е установила като
безопасен и екологично чист източник на електричество. Един от основните
недостатъци на фотоволтаичната технология е ниският коефициент на
преобразуване на слънчевата енергията в електрическа енергия. Подобряването
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на к.п.д. на фотоволтаичните масиви е едно от направленията върху което се
работи за подобряване ефективността на фотоволтаичните технологии.
При изграждане на фотоволтаични масиви от фотоволтаични модули, с цел
постигане на желани изходни характеристики на масива, фотоволтаичните
модули се свързват по подходящ начин последователно и паралелно.
Оптималната конфигурация ще доведе до понижаване на себестойността на
фотоволтаичния масив (съответно фотоволтаичната система) вследствие на
използване на оптималното количество скъпо струващи фотоволтаични модули.
В допълнение към техническите и икономически критерии при
изграждането на фотоволтаични електроцентрали е нужно да се обръща и
подобаващо внимание на въпросите свързани с надеждността на
мълниезащитата, заземяването и електромагнитната съвместимост на
територията на фотоволтаичните паркове, тъй като контролерите, силовите
инвертори и др. статични електронни устройства на територията на
фотоволтаичните паркове са чувствителни към електромагнитни смущения [4],
[5].
При закупуваните на фотоволтаични модули има дадени характеристики
отнасящи се за цялата серия без да се отчита отклонението на всеки един модул
от тези стойности. Чрез сравняване на конкретни волт-амперните
характеристики на фотоволтаичните модули могат да се подберат модули с найблизки показатели при последователно свързване в масив. Сравняването на
данните от волт-амперната характеристика с фабричните данни за
фотоволтаичния модул позволява да се открият промени в неговото състояние.
В предлаганата разработка е описана система за мониторинг на
фотоволтаични модули и метод за заснемане на волт-амперна характеристика
на фотоволтаичен модул при реални условия на работа и определяне на точката
на максимална мощност.
2. Същинска част
Разглежданата експерименталната постановка е предназначена за изследване
на фотоволтаични модули. Изследваният фотоволтаичен модул е свързан към
реостат. Чрез промяна на съпротивлението на реостата се преминава от режим
на празен ход през номинално натоварване до режим на късо съединение.
Измерва се напрежението и тока на изхода на фотоволтаичния модул. Чрез
опитната постановка се заснема волт-амперна характеристика на
фотоволтаичен модул и се записва информация за работата на модула с цел
следене на промяна на параметрите с течение на времето. На фиг.1 е показана
схема на опитната постановка. Интензивността на слънчева радиация се запизва
чрез уред за измерване на слънчева радиация PCE-SPM1, който има и вграден
лоджер. Интензивността на слънчевата радиация се измерва с помощта на
силициев кристал. Обхвата на уреда е от 0 до 2000 W/m2. Данните се записват
във вградената памет (32000 измервания) и могат да бъдат прехвърлени към
компютър чрез софтуера и кабелна връзка. Работната температура на
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фотоволтаичния модул се измерва и записва чрез температурен сензор и
лоджер.
Измерването и записване на големините на постоянното напрежение и ток
на изхода на фотоволтаичния модул се извършва с четири каналният
електронен компютърен рекордер К8047 и компютър. Компютърният рекордер
К8047 дава възможност за наблюдаване и запис на четири постояннотокови
сигнала с напрежение до 30 V и тяхното записване в персонален компютър.
Всеки вход на рекордера К8047 има четири обхвата 30 V, 15 V, 6 V, 3 V и
входно съпротивление 1 MΩ. Захранването на К8047 и обмена на данни с
компютъра се осъществява с USB интерфейс. Максималната чувствителност
при наблюдение на сигналите е 10 mV при грешка ±3% от номиналната
стойност на работния обхват. Броят записвания е от 100 записвания за 1
секунда до 1 записване през 10 секунди.
PV
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+

PV
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Т
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С
Datalo Datalogger
gger

Datalogger

К8047
1
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Делител
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ш
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Фиг.1 Блокова схема на системата за мониторинг
За наблюдаване на постоянно напрежение на изводите на фотоволтаичния
модул се използва делител на напрежение. Полученият сигнал се подава към
един от входовете на рекордера К8047. При оразмеряване на делителя на
напрежение се съобразяваме от постоянното напрежение на празен ход на
фотоволтаичния модул. За да се намали грешката при измерванията се стремим
да работим близко до номиналната стойност на обхват на К8047.
За наблюдаване на постоянния ток между фотоволтаичния модул и реостата
се използва преобразувател ток-в-напрежение. Когато сигнала е много слаб се
налага да бъде усилен с помощта на усилвател. Преобразувателят ток-внапрежение е шунтово съпротивление, а за усилвател се използва схема на
инвертиращ операционен усилвател.
На фиг.2 са показани данните заснети чрез системата. Данните са записани в
текстови файл, като колони от данни. Показан е броя измервания за 1 секунда и
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началния час на измерванията. Показан е работния обхват на който работи
всеки един от входовете на рекордера К8047. Информацията от температурния
сензора и PV сензора се записва отделно в компютъра. Според началния час на
измерването записан от рекордера К8047 се отчита работната температура на
корпуса на фотоволтаичния модул и интензитета на слънчевата радиация.

Фиг.2 Част от тестови файл съдържащ информация от измерванията
Информацията събрана и съхранена в компютъра се прехвърля на работен
лист на Microsoft Excel. Чрез програмата Microsoft Excel тази информация се
обработва и се построяват необходимите характеристики. Чрез контролни
измервания се определят коефициентите за пропорционалност между
действителните стойности на ток и напрежение и данните записвани в
компютъра фиг.3. При измерване на напрежението на изводите на
фотоволтаичния модул се изчислява коефициента на делителя на напрежение.
При измерване на тока към товарния реостат се изчислява коефициента на
усилване на усилвателя. Чрез тези коефициенти се коригират записаните от
рекордера К8047 стойности.
Чрез умножаване на постоянния ток и напрежение се получава
постояннотокова мощност отдавана от фотоволтаичния модул към реостата.
(1 ) PDC=IDC.UDC
401

IV Научна конференция, ЕФ'2012, том 2

Созопол, 28 септември - 1 oктомври, 2012 г.

Чрез Microsoft Excel се построяват волт-амперната характеристика и
характеристиката на активната мощност във функция от напрежението фиг.4.
От волт-амперната характеристика се отчитат характерни точки от работата на
фотоволтаичния модул, като напрежението на празен ход и ток на късо
съединение. От характеристиката на активната мощност във функция от
напрежението се отчита точката на максимална мощност. Отчита се
максималната мощност и напрежението при което се постига максималната
мощност. За по-голяма нагледност на графиката на I-V характеристика спрямо
графиката на P-V характеристика, постоянният ток на изхода на
фотоволтаичния модул е умножен по 10. Действителния ток
от I-V
характеристиката е 2,5 А ток на късо съединение. Каталожната мощност на
конкретния фотоволтаичен модул е 50W.

Фиг.3 Обработка на информацията чрез Microsoft Excel
Чрез Microsoft Excel се построяват волт-амперната характеристика и
характеристиката на активната мощност във функция от напрежението фиг.4.
От волт-амперната характеристика се отчитат характерни точки от работата на
фотоволтаичния модул, като напрежението на празен ход и ток на късо
съединение. От характеристиката на активната мощност във функция от
напрежението се отчита точката на максимална мощност. Отчита се
максималната мощност и напрежението при което се постига максималната
мощност. За по-голяма нагледност на графиката на I-V характеристика спрямо
графиката на P-V характеристика, постоянният ток на изхода на
фотоволтаичния модул е умножен по 10. Действителния ток
от I-V
характеристиката е 2,5 А ток на късо съединение. Каталожната мощност на
конкретния фотоволтаичен модул е 50W.
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За да се измери постъпващата към повърхността на фотоволтаичните модули
мощност на слънчева радиация РSOL е необходимо интензивността на слънчева
радиация РSM да се умножи с активната повърхност на фотоволтаичните модули
SPV. Интензивността на слънчева радиация РSM се взема от данните за слънчева
радиация получени от сензор за измерване на слънчевата радиация PCE-SPM1
(или пиранометър).
(2)
РSOL= РSM SPV
30
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фиг.4 I-V характеристика и P-V характеристика на фотоволтаичен модул
заснети чрез системата
Чрез сравняване на максималната
максимална мощност PDC (1) с
фотоволтаичния модул мощност на
коефициента на полезно действие
конкретната на корпуса на модула.
(3)
кPV= PDC/ РSOL, %

постояннотокова мощност в точката на
постъпващата към повърхността на
слънчева радиация РSOL се определя
на фотоволтаичния модул кPV при

3. Заключение
Показан е метод за заснемане на волт-амперна характеристика на
фотоволтаичен модул при реални условия. Заснемането на волт-амперната
характеристика е реализирано чрез компютърен рекордер К8047 и персонален
компютър. Чрез показания метод се записва информация за промяна на тока и
напрежението при промяна на натоварването на фотоволтаичния модул от
режим на празен ход през номинално натоварване до режим на късо
съединение. Благодарение на големия брои заснети точки се получава много
добро заснемане на волт-амперна характеристика за много кратко време.
Поради краткото време за заснемане на характеристиките на фотоволтаичния
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модул работната температура на модула и големината на слънчевата радиация
не се променят.
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ВЪРХУ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПОЛЯРИЗИРАН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ЕЛЕКТРОМАГНИТ ЗА БРАЙЛОВ ЕКРАН
Кръстьо Хинов, Йоско Балабозов, Вълчан Георгиев, Иван Ячев,
Димитър Карастоянов
Резюме: В статията се изследва влиянието на външния диаметър на
поляризиран изпълнителен електромагнит за Брайлов екран и на дължината
на управляващите намотки върху статичните характеристики сила-ход, и
разпределението на магнитното поле с цел намаляване на размерите на
екрана.
Ключови думи: поляризиран електромагнит, постоянни магнити, метод с
крайни елементи, статични характеристики, Брайлов екран
INFLUENCE OF DIFFERENT GEOMETRIC PARAMETERS ON THE
STATIC FORCE CHARACTERISTICS OF A PERMANENT MAGNET
LINEAR ACTUATOR FOR BRAILLE SCREEN
Krastyo Hinov, Iosko Balabozov, Vultchan Gueorgiev, Ivan Yatchev and
Dimitar Karastoyanov
Abstract: The influence of different geometric parameters of a construction
of recently developed permanent magnet linear electromagnetic actuator for
Braille screen is studied with purpose to reduce the size of the screen. The static
force characteristics and magnetic field distribution is studied when varying the
following parameters: height of the coils and outer diameter of the actuator.
Keywords: Actuators, permanent magnets, finite element method, static force
characteristics, Braille screen
1. Въведение
Проблемите, свързани със създаването на съвременни, подходящи за
компютърно управление Брайлови екрани, са обект на изследване от редица
автори, които разглеждат възможностите за реализирането им с различни
видове изпълнителни устройства [1-9]. В няколко предишни работи [10-12] се
разглеждат възможностите за изграждане на Брайлов екран с намалена
консумация на електроенергия на базата на поляризирани изпълнителни
електромагнити. Получените резултати доказват работоспособността на
разглежданата конструкция, като в същото време поставят за решаване задачи,
свързани с намаляване на размерите на изпълнителните електромагнити с цел
увеличаване на броя на клетките на Брайловия екран в единица площ.
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2. Изследван електромагнит
Изследваната конструкция е показана на фиг. 1. Тя се състои от външен
магнитопровод 3, управляващи намотки 4 и 8 с магнитопроводи 2 и 9. Котвата
представлява аксиално намагнитен постоянен магнит 6 с феромагнитни шайби
5 и 7 и немагнитни оси 1 и 10 от двете му страни. Задвижването към двете
крайни положения се осъществява с помощта на електрически импулси,
подавани на управляващите намотки, а задържането на котвата в крайните
положения (горно и долно) – от постоянния магнит.

Фиг.1. Конструкция на изследвания електромагнит: 1 и 10 – оси; 2 и 9 –
магнитопроводи; 3 – външен магнитопровод; 4 и 8 – управляващи намотки; 5 и
7 – феромагнитни шайби; 6 – постоянен магнит.
3. Моделиране чрез метода с крайни елементи
Анализът на магнитното поле и определянето на електромагнитната сила са
осъществени чрез метода с крайни елементи. На базата на компютърната
програма Femm [13] , с използване на подход с тензор на напреженията на
Максуел за изчисляване на силата и разработен за целта алгоритъм са получени
картините на магнитното поле и са определени характеристиките F = ϕ (x ) ,
където x е преместването на постоянния магнит (котвата) спрямо напречната
ос на симетрия на електромагнита, а F – електромагнитната сила, действаща
върху котвата. Изследванията са направени за два диаметъра на външния
магнитопровод (d= 7; 5 mm) за три дължини на управляващите намотки (hw
=5; 10; 15 mm) при наличие (с1=1; с2=-1) и отсъствие на захранване (с1=0;
с2=0) при една и съща плътност на тока и височина на феромагнитните шайби
и, за различен максимален ход на котвата .
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Типични картини на разпределението на магнитното поле са показани на
фиг. 3.
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Фиг. 3. Картини на магнитното поле при hw=10 mm; hd=1 mm, за външни
диаметри: а) d=5 mm; б) d=7 mm.
F = ϕ ( x ) са представени

Част от получените статични характеристики
съответно на фигури 4, 5, 6 и 7.
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Фиг. 4. Характеристики сила-ход за различни дължини на управляващите
намотки при с1= 1, с2= -1; максимален ход 1 mm: а) за външен диаметър d=7
mm; б) за външен диаметър d =5 mm.
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Фиг. 5. Характеристики сила-ход за различни дължини на управляващите
намотки при с1=0, с2=0; максимален ход 1 mm: а) за външен диаметър d=7 mm;
б) за външен диаметър d=5 mm.
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Фиг. 6. Характеристики сила-ход при с1=1, с2=-1; максимален ход 1 mm за
различни дължини на управляващите намотки hw: а) hw=5 mm; б) hw=10 mm;
в) hw=15 mm.
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Фиг. 7. Характеристики сила-ход при с1=0, с2=0; максимален ход 1 mm за
различни дължини на управляващите намотки hw: а) hw=5 mm; б) hw=10 mm;
в) hw=15 mm.

409

IV Научна конференция, ЕФ'2012, том 2

Созопол, 28 септември - 1 oктомври, 2012 г.

4. Заключение
Получените резултати за различни дължини на управляващите намотки при
наличие на захранване (с1=1, с2=-1) показват , че и при двата външни
диаметъра с увеличаване на дължината на намотките, значително увеличение
на електромагнитната сила се получава до 10 mm, след което нарастването й е
незначително. При отсъствие на управляващи импулси (с1=0, с2=0) промяната
на дължината на намотките практически не води до промяна на получените
характеристики.
Извършените изследвания доказват, че конструкцията с външен диаметър 5
mm при минимална дължина на управляващите намотки от 10 mm притежава
необходимите задвижващи и задържащи сили, необходими за осигуряване на
работоспособността й.
__________________
Изследванията са във връзка с работата по дог. № ID 0044/2009,
финансиран от фонд “Научни изследвания” към МОМН.
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СИНХРОННИ РЕАКТИВНИ ДВИГАТЕЛИ С РАЗПРЕДЕЛЕНА НАМОТКАМОДЕЛИРАНЕ В СРЕДАТА НА FEMM
Михо Михов, Димитър Сотиров
Резюме: В средата на програмен продукт FEMM са построен числени
модели на синхронни
реактивни двигатели с трифазна разпределена
статорна намотка. Направени са изследвания за сравнение на
елктромагнитните моменти на тези двигатели с момента на асинхронен
двигател при неизменен статор.
Ключови думи: синхронен реактивен двигател, въртящ момент
SYNCHRONOUS RELUCTANCE MOTORS WITH DISTRIBUTED
WINDING - MODELLING THROUGH FEMM SOFTWARE
Miho Mihov, Dimitar Sotirov
Abstract: In FEMM software media are built numerical models of synchronous
reluc-tance motors with distributed stator winding. Studies were made to compare
electromagnetic engine moments of an asynchronous motor with a constant stator.
Keywords: synchronous reluctance motor (SynRM), torque
1. Увод
Идеята за настоящата разработка идва от публикация в сайта на ABB [1]
за високоефективни променливотокови задвижвания с регулируема скорост
окомплектовани със синхронен реактивен двигател с разпределена /статорна/
намотка - СРДРН. Образно казано, накъсо съединения ротор на традиционния
асинхронен двигател /АД/ е “изваден” и на негово място е поставен ротор с
подходящо оразмерена напречна конфигурация на магнитопровода,
осигуряваща нееднакви магнитни съпротивления Rµ d и Rµ q по осите d и q –
фиг.1 [1, 2, 3], което е задължително условие за работата на синхронния
реактивен двигател .
Реализираните преимущества на задвижването със СРДРН пред
задвижване със същите функционални възможности осъществено с АД
произтичат основно от принципа на действие и конструкцията на двигателя [1,
2, 3]:
При асинхронния двигател има електрически загуби в статорната
2
m I1 r1 и роторната Pел 2 = s Pδ намотки, докато при СРДРН /фиг.1/ поради
отсъствие на тоководещ контур в ротора, в т.ч. и на възбудителна намотка
Pел 2 = 0 . Намаляването на загубите на енергия по тази причина може да
достигне при мощни машини до 40% в сравнение с тези при АД. Това
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естествено води до подобряване на технико-икономическите показатели на
СРДРН – увеличаване на к.п.д. и намаляване на изчислителния срок за
изкупуване на задвижването на базата на икономисаната електроенергия.

Фиг.1 В ляво – активна част на АД, в дясно – активна част на
СРДРН [1]
Известно е, че загубите в роторната намотка се “отвеждат” трудно –
това става най-вече през статора на традиционната асинхронна машина и
следователно, те имат “принос” в загряването на статорната намотка.Това води
до ограничаване на нейните допустими токови натоварвания. При СРДРН те
отсъстват, което индиректно разтоварва в топлинно и съответно – в токово
отношение статорната намотка. Това води, както е посочено в [1], или “до
получаване на по-голяма мощност от съответния габарит или до намаляване на
габарита за съответната мощност”.
Отсъствието на сериозен източник на топлина в ротора удължава
живота на лагерите.
Възелът “Статор с намотка” на СРДРН е идентичен с този на
широко използваните променливотокове машини, а роторът му съдържа само
щанцовани листи от електротехническа стомана /без намотка/ - следователно в
технологично отношение той е в по-добра позиция от традиционния АД, тъйкато е изготвен по утвърдена технология /статор/ и с по-малко технологични
операции /ротор/. Нещо повече, прорезите в ротора намаляват теглото и
инерционния му момент. Облекчаването на рототора в конструктивно и
технологично отношение води до по-ниска производствена себестойност на
СРДРН. Единствен недостатък, когато СРДРН се разглежда извън
регулируемото задвижване, е невъзможност за директното му пускане. По
понятни причини този въпрос не стои при регулируемите задвижвания.
2. Задача на изследването
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Задачата на настоящата разработка е да се направи изследване с помощта
на модели в средата на FEMM за функционалната еквивалентност на АД и
СРДРН. Критерий за това е стойността на електромагнитния момент при
номинална скорост на въртене. Стойността на хлъзгането /роторната честота/
при АД е тази при която се получава съответния момент, при СРДРН роторната
честота е нула, а статорният ток е един и същ при двата сравнявани модела.
РЕШЕНИЕ НА ЗАДАЧАТА
А/ ИЗХОДЕН АД , АНАЛИТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ И ЧИСЛЕН
МОДЕЛ В СРЕДАТА НА FEMM
Изходният АД, чийто к.с. ротор се заменя с реактивен е АО-021/4 със
следните данни: U н = 380 / 220 V , Y / ∆ , Pн = 250W , f = 50 Hz , nн = 1370 min −1 .
По данни от конструктивната документация са направени аналитични
изчисления на АД. Резултатите за електромагнитния момент и тока при
различни хлъзгания, както и зависимостта между тях са показани на фиг.2.

Фиг. 2
За номинален режим получените стойнсти за хлъзгането, момента и тока
са както следва: s = 0.087, M = 1.724 Nm, I = 0.73 A . Други резултати от
аналитичното решение за АД са: Pел1 = 50.813W , Pел 2 = 24.434W , PFe = 16.412 W ,
∑ pзаг =93.659W и к.п.д. η = 72.4% .

Фиг.3 АД – решение в средата на FEMM
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Направен е модел на АД във FEMM с посоченте номинални стойности на
тока и хлъзгането – решението е показано на фиг.3.
Получената стойност за електромагнитния момент от численото решение
M femm = 1.63 Nm , т.е. отклонението между численото и аналитичното
е
решение е от порядъка на 6%. Това дава основание резултатите от изчисленията
в средата на FEMM за АД и СРДРН да се приемат за достатъчно достоверни.
От показаните резултати за загубите може да се направи извода, че при
равни други условия, отсъствието на електрически загуби в ротора, както е при
СРДРН, би довело до очаквано увеличение на коефициента на полезно
действие на двигателя, в случая - с 5-6 пункта.
Б/ СИНХРОНЕН РАКТИВЕН ДВИГАТЕЛ С РАЗПРЕДЕЛЕНА
/СТАТОРНА/ НАМОТКА ТИП TLA – МОДЕЛ В СРЕДАТА НА FEMM
Следвайки “идеята” на ABB /фиг.1 /, от АД се “отстранява” к.с. ротор и
на негово място се поставя ротор на реактивната машина – фиг.4.
Оразмеряването на прорезите в ротора е направено в съответствие с
информацията в [1, 2, 3, 4] и е обект на отделна публикация. В съответствие с
приетата практика, тази конструкция на ротора, съставена от напречно
разположени пластини се означава като TLA /Transversally Laminated
Anisotropic/.

Фиг.4
1- статор на АД тип АО-021/4, 2 - реактивен ротор /TLA/, 3 –
накъсо съединен ротор на АД
Аналогично в числения модел [6,7,8] на СРДРН статорът, намотката му,
стойността и разпределението на фазовите токове се запазват идентични с тези
на модела на изходния АД.
За нуждите на изследванията е необходимо да се изследва голям брой
постановки на задачата, различаващи се по определени параметри, като
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геометрични размери, взаимно разположение на статора и ротора, моментни
стойности на фазовите токове и т.н. За технологично удобство при
изчисленията и намаляване на грешките при задаване на входните данни и
отчитане на резултатите са създадени Lua-скриптове.
В препроцесора се осъществяват следните възможности:
- начертаване на напречната геометрия по зададени геометрични
параметри включени в бланка /файл/ за входните данни;
- задаване на материали и гранични условия;
- възможност за завъртане на изображението на ротора /или статора/ на
желан ъгъл;
- възможност за промяна на стойността и разпределението на фазовите
токове с оглед моделиране на пространственото преместване на статорното
поле. Съществува и възможност за моделиране на несиметрична система
статорни токове.
Lua-скриптове на постпроцесора са организирани за отчитане на следните
резултати:
- магнитни потоци по осите d и q;
- стойности на проекциите на общия ток върху тези оси;
- разпределение на магнитната индукция по желан радиус в т.ч. и във
въздушната междина;
- електромагнитен момент на машината.
За проверка на еквивалентната функционалност на АД и СРДРН по
отношение на елeктромагнитния момент се определя числено статичната
характеристика на СРДРН, зависимостта M = f (α ) = f (θ / p ) , където α е
геометричния ъгъл на отместване от предварително определеното положение
на ротора, при което M = 0 . Ъгълът θ е ъгълът на натоварване при синхронните
машини, а p е броят на чифтовете полюси на машината /в случая p = 2 /. На
този етап численото изследване е направено за статичния момент, като фазите
на статорната намотка са захранени с постоянни токове, чиито стойности
съответстват на моментните стойности на симетрична система от токове в
момента t . На фиг. 5 са показани частични изгледи на реактивни ротори с
различна височина на моста на прореза към въздушната междина d .

d
d = 1.5
mm

d = 0.1
mm

d = 0.0
mm

Фиг.5 Ротори на СРДРН с различна височина на моста d
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а
б
/ Решения за СРДРН на основата на АО-021/4,
/
Фиг.6
при
, за ъгъл на натоварване:
а/
; б/

Фиг.7

Фиг.8 Изменение на магнитните потоци по надлъжната /Фd/ и
наречната /Фq/ ос при изменение на ъгъла на натоварване
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Фиг.9 Първи хармоници на кривите от фиг.7
На фиг.6 са представени изображенията на две числени решения за
СРДРН /две ”точки”/, които влизат в общия комплекс на изследвания на
посочената по-горе зависимост M = f (α ) = f (θ / p ) ≅ f (θ ) - фиг.7. Вижда се
очакваната “деформация” на магнитните силови линии най-вече в зоната на
ротора при ъгъл на натоварване θ : 45 0 съответстващ на максимален
електромагнитен момент / M = M MAX / и отсъствието на такава при п.х. θ = 00 / M = 0 / .
Изводи на основата на получените резултати в тази част на разработката:
- височината на моста d влияе чувствително върху стойността на
момента – фиг.7, фиг.9;
- нарастването на момента в границите на изменението 0.1≤ d ≤1.5 mm
се дължи основно на увеличението на магнитното съпротивление по пътя на
потока Фq , в резултат от което той намалява с намаляването на височината d,
докато потокът по надлъжната ос Фd остава практически неизменен - фиг.8, а
1

1 

както е известно: M ≡  −  ;
 xq xd 
- в кривата на статичния момент има силно изразени пулсации, чиято
амплитуда нараства с намаляването на височината на моста d, което само по
себе си води до увеличаването на неравномерността на въздушната междина в
магнитно отношение и оттам до посочените пулсации в кривата на момента;
- при d = 0 - фиг.5 – като цяло нараства магнитното съпротивление на
въздушната междина поради включването на трудно провеждащите участъци
на роторните прорези, което води до намаляване на общия магнитен поток и
неговите съставки - Фd и Фq - фиг.8, което при конкретните стойности води до
намаляване на въртящия момент
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- при проектиране на СРДРН изборът на стойността на размера d, освен
от съображенията за посоченото влияние, трябва да се прави и по съображения
за механична якост на ротора;
- при подходящ избор на геометрични размери и при един и същ
статорен ток СРДРН и може да развие електромагнитен момент равен и поголям от този на АД - фиг. 9;
В/ СИНХРОНЕН РАКТИВЕН ДВИГАТЕЛ С РАЗПРЕДЕЛЕНА
НАМОТКА /СТАТОРНА/ И ПУСКОВА КАФЕЗНА НАМОТКА В РОТОРА
– МОДЕЛ В СРЕДАТА НА FEMM
Както е известно [5], ротор на такъв двигател може да се получи от
кафезен ротор на традиционен АД чрез фрезоване на изрези. В резултат от това
се получават явно изразени полюси и магнитните съпротивления Rµ d и Rµ q се
получават различни. Върху тези ротори има част от к.с. намотка, която
изпълнява ролята на пускова намотка при непосредственото пускане на
двигателя.
Към тази конструкция ще бъде приложен същия подход за определяне на
статичния синхронен реактивен момент, както при СРДРН с ротори тип TLA.
Подготвени са числени модели в средата на FEMM като естествено, пак се
ползва „статора с токовете” на АО-021/4 – фиг.10.

б

а
/

/
Фиг.10

На фиг.10а е показано решението за ротор с канали заляти с алуминий, а
на фиг.10б – ротор със същите външни размери, но без канали – формално за
материал на каналите е зададен материал като на роторния ярем. Естественно,
разпределението на магнитното поле в ротора от втория тип е по-симетрично.
Изводи на основата на получените резултати в тази част на разработката:
- получените моменти при този тип ротори /”класическия”/ като цяло са
по-ниски от тези на конструкцията ABB [1,3];
- въртящият момент при ротор с алуминиева намотка /означение-Fe &
Al/ е по-малък от този при ротор изцяло от стомана /означение-Fe / – фиг.11а и
фиг. 11б.
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- основна причина за горното са големите немагнитни участъци в ротора
с канали, които намаляват общия магнитен поток и в случая, както се вижда от
фиг.12б, по-чувствително влияят на Фd ;

a

Фиг.11

/

а
/

Фиг.12

б
/

б
/

а
б
/
/
Фиг.13 Решения
за асинхронен режим на синхронни
реактивни
двигатели с канали с алуминиева намотка а/ и масивен реактивен
ротор б/
- направени са изчисления при зададените ток и хлъзгане за асинхронните
моменти при тези ротори, като за чисто стоманения ротор материалът е
масивна конструкционна стомана /не е шихтован/-фиг.13. Получените
стойности за моментите са: M Fe & Al =0.99 Nm и M Fe =0.34 Nm . Следователно,
влизането в синхронизъм на машината с изцяло стоманен реактивен ротор би
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било по-проблематично. Към проблемите в този преходен процес трябва да се
прибави и очевидно по-големия инерционен момент на този ротор, спрямо
ротора с канали с алуминиева намотка.
3. Заключение
Разработени са модели на синхронни реактивни двигатели с използването
на които:
- на една и съща изчислителна платформа се разглеждат различни
конструкции променливотокови машини, което осигурява условия за
максимална достоверност на получениете съотношения на разглежданите
показатели;
- се потвърждават, обясняват и прогнозират резултати от изследвания
получени с други подходи;
- създава се възможност за изследвания при квазистационарно
синхронно въртене – въртящ момент, пулсации на момента, стойност и
характер на изменението на индуктивностите по осите d и q /обект на
следваща публикация/;
- създава се възможност за използване на оптимизационни процедури
при определяне на геометрични рамери и съотношения на роторите на
синхронни реактивни двигатели.
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДУКТИВНОСТИТЕ ПО ОСИТЕ d, q НА СИНХРОННИ
РЕАКТИВНИ ДВИГАТЕЛИ С РАЗПРЕДЕЛЕНА НАМОТКА
Михо Михов
Резюме: В средата на програмен продукт FEMM са построен числени
модели на синхронни
реактивни двигатели с трифазна разпределена
статорна намотка. Числено е определен въртящия момент и пулсациите му
при много бавно синхронно въртене на ротора за набор от ъгли на
натоварване. Предложен е подход за числено определяне на стойностите
индуктивностите) по главните магнитни оси d и q на машината, подходящи
за модели в Matlab/Simulink.
Ключови думи: синхронен реактивен двигател, въртящ момент, пулсации
на момента, индуктивности
DETERMINATION OF d, q AXES INDUCTANCE IN SYNCHRONOUS
MOTORS WITH DISTRIBUTED WINDING
Miho Mihov
Abstract: In FEMM software media are built numerical models of synchronous
reluctance motors with distributed stator winding. Numerically is defined the specific
torque and its ripples at a very slow synchronous rotation of the rotor for a set of
loading angles. It is proposed an approach for numerical determination of
inductance values of the main magnetic machine axes d and q, suitable for
developing models in Matlab / Simulink.
Keywords: synchronous reluctance motor (SynRM), torque, torque ripple,
inductances
1. Увод
Резултатите в [8] са за стойности на статичния въртяш момент при
неизменно/статично/ състояние на статорното магнитно поле и отместване на
ротора спрямо начално положение, за което въртящия момент е нула.
Характерно за получените резултати при „опита” са големите провали в
кривата на момента дължащи се на неравномерността на въздушната междина.
Този режим не е работният режим на машината, при който роторът се върти
синхронно със статорното поле. Може да се смята, че резултатите от
изследването на посочения статичен режим на натоварване служат за първа
крачка, определяща насоките и целесъобразността за по-нататъшни
изследвания, при които да се определят функционалните възможности и
параметрите на машината. Едно такова изследване е моделиране на
квазистационарно въртене на ротора получено при заемането му на
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последователни положения синхронно с преместванията на статорното поле. В
този случай, при подходящо избрана стъпка на преместването, може да се
отчете с достатъчна точност влиянието на неравномерността на въздушната
междина в процеса на въртенето – в частност върху стойността на
електромагнитния момент и пулсациите му. Друго направление на
изследванията на настоящия етап в средата на FEMM е да се определят
параметри необходими за изготвянене на моделите за числено решение на
диференциалните уравнения на синхронния двигател в съответствие с
потребностите на ОТЕМ, реализируеми в средата на Matlab/Simulink.
2.ЗАДАЧА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
- Да се определи числено в срeдата на FEMM електромагнитния момент
на синхронен реактивен двигател с разпределена /статорна/ намотка –
СРДРН, при различни последователни положения на ротора /квазистационарно
въртене/ в границите на зададен геометричен ъгъл, синхронно с преместването
на статорното въртящо магнитно поле при зададен ъгъл на натоварване θ.
„Синхронното въртене” да се извърши с походящо избрана стъпка, за да се
отчетат пулсациите на електромагнитния момент.
- Горните изследвания да се проведат за: двигателите с ротор тип TLA;
„класически” реактивен двигател с ротор получен чрез преработка на к.с. ротор
/тип-Al-Fe/; на ротор със същата външна форма, но изработен изцяло от желязо
/тип Fe/-фиг.1 [8].
- Да се разгледат линейни /μFe =const./ и реалните – нелинейни модели /μFe
=var./
- При всички разглеждани случаи да се определят индуктивностите по
главните магнитни оси d и q в зависимост от ъгъла на натоварване във формат в
съответствие на ОТЕМ.
3. РЕШЕНИЕ НА ЗАДАЧАТА
3.1. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИЯ МОМЕНТ ПРИ
СИНХРОННО КВАЗИСТАЦИОНАРНО ВЪРТЕНЕ
Изследванията са направени с представените в [8] модели в средата на
FEMM

Тип TLA – d = 1.5
Тип Fe & Al
Тип Fe
mm
Фиг.1 Изследвани
на синхронни реактивни двигатели [8].
Приети
условия приконструкции
изследването:
-

статор на асинхронен двигател АО-021/4 и различни типове конструкции на
реактивни ротори описани пак там-фиг.1.
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Начално положение за отчитане на ъгъла на натоварване θ = 0 положението, при което M = 0 . При това положение на ротора оста на
роторния полюс съвпада с оста на полюса на статорното поле – фиг.2.
- По оста на полюса е насочена оста d . Оста q е насочена по посока на
90 p 0 геом. За
най-малката магнитна проводимост и е на 90 0 ел. или
изследваните двигатели броят на чифтовете полюси е p = 2 . Координатната
система d , q е свързана с ротора.
- Координатната система α , β е свързана със статора, като оста α
съвпада с оста на фазата А.
- Геометричният ъгъл между координатната система свързана с ротора и
избраната координатна система свързана със статора α β се определя по
зависимостта
ω
θ
t +γ0 ± .
p
p
На фиг.2 е показано положението на ротора за t = 0,θ = 0 / M = 0 / .

(1)

γ ГЕОМ =

б
Фиг.2 СРДРН при ъгъл на натоварване
.
а/ Базиране на координатните системи
- свързана със
статора и
- свързана с ротора на СРДРН върху модела в средата
на FEMM; б/ „Работни” координатни системи в ОТЕМ
- В границите на геометричен ъгъл 180 p 0 геом. се прави завъртане на
ротора синхронно със статорното поле на стъпка 10 , като се поддържа
постоянна стойност на ъгъла на натоварането θ /разместването между осите на
статорното поле и на оста d на ротора/. Диапазона на изменеиие за ъгъл θ е
0
0 ≤ θ ≤ 90 o , като стъпката му на изменение е ∆θ = 5 ел. Следователно, при един
цикъл на изследване броят на числените решения е 15 × 91 = 1365 .
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- Системата от статорни токове е симетрична и създава кръгово магнитно
поле във всеки момент от време, т.е. при всяко положение на ротора. В
сответствие с това изобразяващият вектор на статорния ток не променя
амплитудата си, а само пространственото си разположение [2,3,4]. Стойността
на тока се поддържа неизменна по време на изследването.
На фиг.3а са показани, резултатите от изчисленията за момента, а на
d, q
фиг.3б
–
тези
за
магнитните
потоци
по
осите
при
0
θ = 15 , I = I ( M n АД ) = 0.738 А .

а

б

/

Фиг.3

/

Някои констатации по получените резулатати:
- Очевидно, пулсациите в кривата на момента /фиг.3а/ са обусловени от
съвместното действие на пулсиращите магнитни потоци /фиг.3б/.

a
/

б
Фиг.4

/

- Получените стойности на средния момент при синхронното въртене
/фиг.4/ са по-високи от тези на първия хармоник на статичния момент
представени в [8], Това се дължи в по-голяма степен на разликата на режимите
при които са снети кривите и отчасти с вида на използваната математическа
обработка на резултатите за получаване на изгладена крива. Потвърждава се
изказаното становище, че изследванията по статичен момент имат
предварителен, ориентировъчен характер.

425

IV Научна конференция, ЕФ'2012, том 2

Созопол, 28 септември - 1 oктомври, 2012 г.

- Съотношението между моментите в двата вида режима при различните
типове ротори се запазва.
- Стойността на момента за основния разглеждан тип TLA при стойност
на тока I = 2,565 A = I ( M max АД ) е от порядъка на 8 Nm - чувствително поголяма от стойността на максималния момент на АО-021/4, който се получава
при този ток / : 3 Nm /.

Фиг.5 Максимални стойности на пулсациите
- Най-ниски по стойност максимални пулсации на момента /при един и
същ статорен ток/ има при ротор тип - TLA /фиг.5/.
- Увеличаването на статорния ток / в случая при ротор от типа TLA/ води
до нарастване на пулсациите.
- По-явно изразената полюсна система на роторите от типа Fe & Al и Fe
/”класически” синхронен реактивен двигател/ - води до по-високи стойности на
пулсациите отколкото при TLA, като каналната зона на ротора Fe & Al , има
неблагоприятно въздействие в тази посока.
- Стойностите на моментите при ротори тип Fe & Al и Fe са
практически еднакви – фиг.4б.
3.2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДУКТИВЕНОСТИТЕ Lsd , Lsq
Определянето се извършва като се използват резултатите от решенията в
средата на FEMM[5,6,7], основни положения от ОТЕМ [2, 3, 4], за чиито
модели са предназначени търсените стойностите на Lsd , Lsq и физически
постановки от теорията на синхронните машини [1].
Tърсените стойности са решение на системата:
3
M δ = p ( Lsd − Lsq ) isd isq
2
(2) L
Φ isq
sd
= sd
Lsq Φ sq isd
където:
Lsd , Lsq - пълни статорни индуктивности по осите d , q
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isd , isq - съставки на пространствения вектор на статорния

r
ток i s в

координатна система d − q
При симетрична система статорни токове, какъвто е разглеждания
случай, изобразяващият вектор на статорния ток е:
r
i s = I m e jωt
(3)
където I m е максималната стойност на статорния фазов ток.
В координатната система d − q пространствения вектор на тока се
представя, като:
ur
v
i s ( d − q ) = is e− j γ
v
(4)
i s ( d − q ) = isd + jisq
При зададени стойности на фазовия статорен ток и на ъгъла γ = p γ ГЕОМ ,
съставките isd , isq са определими.
Стойностите на M δ и на потоците Φ sd , Φ sq в (2) се определят за всеки
конкретна точка от изследването в постпроцесора на FEMM [5,6,7] –
резулататът е показан на фиг.4,6.
Този подход за определяне на индуктивностите Lsd , Lsq е приложен за
всички изследвани ротори, като са направени и линейни модели по отношение
на магнитнитните характеристики на „класическия” синхронен двигател.
Критерий за избора на стойността на магнитната проницаемост в последния
случай е да се получи практически същия електромагнитен момент, както при
нелинейния модел.
Изводи върху резултатите на направените изследвания:
- Високите стойности на електромагнитния момент при ротори тип TLA
очевидно са свързани с благоприятното съотношението на стойностите на
потоците Φ d Φ q - фиг.6. При тази конструкция на ротора потокът Φ d е най



1 1
голям, а потокът Φ q - най-малък в сравнение с останалите - M ≡  −  .
 xq xd 
- От фиг.9 се вижда, че в по-голямата част от интервала на изменение на
ъгъла на натоварване характеризиращото отношение Ld Lq при роторите тип
TLA е по-голямо от това при „класическия” ротор, като в зоната на
максималния момент достига до 4. Това отношение при другия тип ротори е от
порядъка на 2 в целия интервал на изменение на θ .
- Поради насищането индуктивностите при нелинейния модел зависят от
ъгъла на натоварване – фиг.7,8,9. Индиректен довод за това са резултатите от
изследването на линейния модел – фиг.10, 11. Вижда се, че индуктивностите
при него не зависят от ъгъла на натоварването.
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Фиг.
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Фиг.
7
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г. 8
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Фи
г. 9

Фиг. 10

Фиг. 11
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- Може да се счита, че получените резултати за характера на изменение на
индуктивностите при линейния модел са потвъждение за коректността на
предлагания подход - една от целите на ОТЕМ е да се избегнат нелинейностите
от електромеханичен характер при електрическите машини. /Неголемите
пулсации в кривите на индуктивността се дължат на статорната зъбна зона.
3. Заключение
На този етап на изследванията:
- са определени въртящия момент, пулсациите на момента при различни
конструкции ротори на синхронни реактивни двигатели;
- е предложен подход за определяне на стойносттите и характера на
изменението на индуктивностите Lsd , Lsq при квазистационарно синхронно
въртене на ротора на синхронен реактивен двигател;
- предстои сравнение и анализ на отклоненията между изчислителните и
експерименталните резултати от изследванията на СРДРН.
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