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THE COMPARISON OF EFFICACY THE GESTURES RECOGNITION ALGORITHMS
BASED ON RGB AND RGB-D CAMERAS FOR INTUITIVE SMART HOME CONTROL
Arkadiusz AMBROZIAK, Michał RODAK, Adrian CHOJECKI, Piotr BORKOWSKI
Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
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Abstract: This paper presents a comparison of the authors’
presence detection and gesture interpretation algorithm for a RGB
camera with a commercial algorithm for a RGB-D camera for smart
home control. The author’s presence detection algorithm is based
on MOG2 algorithm employed for background learning and
mathematical conversions for identification of position of an arm.
The latter algorithm employs a depth camera to take pictures at
which a human skeleton is overlaid and thus position of an arm in
three-dimensional space is identified. The author’s algorithm
enables to achieve better efficacy of gesture recognition
(statistically of around 20%) employing less hardware resources at
the same time. This makes it perfect for smart home automation
control applications especially for people with disabilities.
Key words: identification for control, smart home control,
supervisory control, gesture control, RGB camera.

1. INTRODUCTION
Development of smart technologies enforces
development of interaction methods between human and
machines. Even though the machines are getting more
sophisticated, there is a tendency to simplify the way in
which human communicates with them. Most recent
refinements in the field of human-machine interaction aim to
create intuitive controls to enable users to use machines
without special preparation and training. Nowadays, the
most up-to-date method, which meets the above mentioned
criteria, is gesture recognition. Gestures are used in emotion
recognition (body language), robot control, entertainment (as
a game controller), rising life comfort of the disabled.
This paper compares the efficacy of two algorithms
which meet those criteria: commercial algorithm and an
algorithm which was developed by the authors to enhance
controls of a building automation system.
2. PROPOSED METHOD
The goal was to create an algorithm that would
simplify smart home control also for people with disabilities.
For this purpose the following assumptions were made:
simplicity, easy implementation in existing and new
buildings, intuitiveness, keeping hardware requirements at
the lowest possible level.
The use of external devices such as gloves and special
sensors, that a user would have to wear, is unintuitive and
implies wearing personal sensors [1,2,3,4,5,6,7,8]. This
control method could gain on popularity if smart clothes

with built-in sensors were more common. The use of
smartphones as the gesture input device is impractical too
[9,10]. Most of home appliance manufacturers provide BMS
applications that can be installed on a smartphone and allow
user to control its devices but it is not very convenient
solution for an average user and it may involve software
platform limitations too. For these reasons, the use of
cameras to detect gestures is much better solution, because
the user will not need any external devices to make
gesturesin home. The authors of this paper designed an
algorithm for RGB cameras due to their popularity and
availability. The use of RGB-D camera would enable to us
to detect gestures in 3D, but at the same time it would
increase the computing power demand required for image
data analysis. Image analysis is performed by methods from
OpenCV library. The use of multiple cameras to detect
gestures is problematic for implementation in homes and has
low efficiency [11,12,13]. The use of gestures database as
HMM, SVM, neural networks limits the number of devices
that can be controlled [14,15,16]. If the number of the
controlled devices is increase or there is introduced any
change in the gesture database, it requires teaching the
system a new classifier what would make the system too
complicated for other users to use. Instead of creating
gestures database, a database of objects was created, with
which user can interact. This simplifies controls and makes it
easier for the new user to use. The gesture, which is
recognized by the algorithm, has to be made so that it points
at one of the objects from the database. It is the most
intuitive way of indication for the human and does not
require learning. Another assumption was simplicity of the
algorithm, what results in lower hardware requirements. As a
result, the algorithm can be run even on slower hardware,
what facilitates its implementation and reduces the cost of
maintenance and operation of the system.
2.1. The Authors’ RGB algorithm
The authors’ algorithm (Fig. 1) recognises gestures in
two dimensional space.
The first stage of the algorithm is background training
and it uses MOG2 algorithm from the OpenCV library [17].
One of its features is shade detection support what helps to
eliminate errors caused by misinterpretation of a shadow as a
human. Another feature of this algorithm is continuous
learning ability what helps the system to adapt to changing
conditions. For learning purposes the algorithm uses 100
subsequent frames of a film.

Basing on this, the algorithm calculates linear
function’s parameters (2).

y = ax + b
where: a =

(2)

P2, y − Pc , y
, b = Pc , y − α ⋅ Pc ,x
P2,x − Pc ,x

Thus the vector value is averaged by values from 3
previous calculations what enables to keep the accuracy of
the indication limiting sharp fluctuations of the vector at the
same time.

Fig. 2. Method of determining the pointing vector

Fig. 1. Method of determining the pointing vector

When the background learning stage is finished the
MOG2 algorithm produces an image consisting only of those
elements which do not belong to the formerly learnt
background. From this image shadow is removed and then
the image is blurred in order to remove small inaccuracies.
The next stage covers identification of human
silhouette. The image is divided into vertical strips of equal
width. In each strip a number of white pixels is counted.
Strips with the greatest number of white pixels are
recognised as head with torso and legs, because of the fact
that they have much greater space than arms and hands.
Strips with the lower number of white pixels are interpreted
as arms and hands.
Between lines on figure 2 is a region of interest, in
which hands’ contours are detected basing on their size.
Basing on this, the contours are replaced with rectangles of
the smallest possible area, thus creating vectors.
Subsequently, a vector created from position of both
hands is formed. The algorithm detects motion of both hands
at the same time.
The set of equations (1) allows to calculate the second
point of the line at the end of which the vector is located.

P2, x = Pc , x + cos(α )
P2, y = Pc , y + sin(α )

(1)

where: P2,x is the x-coordinate of the P2 point, P2,y is the
y-coordinate of the P2 point, Pc,x is the x-coordinate
of the Pc point, Pc,y is the y-coordinate of the of the
Pc point, α is the angle of inclination of the rectangle.
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An object with which a user wants to interact is
described by a rectangle (Fig. 2). The algorithm translates
the calculated vector accordingly to its direction through the
line drawn by parameters from the formula (2). When it
meets the rectangle on the object (3) it is recorded in a
dedicated variable. To eliminate accidental commands, the
vector has to indicate the object for the next 4 seconds. After
that time the assigned command is executed (Fig. 3).

O z ,x 1 ≤ x ≤ O z ,x 2 ∧ O z , y 1 ≤ y ≤ O z , y 2

(3)

where: Oz , x1 , Oz , x2 , Oz , y1 , Oz , y2 are the x and y coordinates of
the vertices of object z, x is the x-coordinate which is
currently under review by the algorithm, y is the ycoordinate which is currently under review by the
algorithm.

Fig. 3. Image obtained by the algorithm with additional information
overlay

3. EXPERIMENTAL VERIFICATION
For the purpose of experimental verification a
comparative research was carried for the following two
algorithms: commercial algorithm, which is based on
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RGB-D camera, and the authors’ algorithm, which is based
on RGB camera. The research was carried out at the
Technical University of Lodz in the Department of Electrical
Apparatus laboratory equipped with LCN building
automation system [18]. It imitates a flat equipped with
BMS system. Inside the laboratory there are designated
pieces of smart home automation equipment (controlled
objects), with which it is possible to interact by gestures, and
an empty space (for the efficacy verification purposes).
During the research standard behaviour of people in the
laboratory was simulated, what created a custom data set and
test setup. Then the research was carried out and its results
were reworked statistically by statistical method based on
confusion matrix for binary classification. The results were
divided into four groups: true positive (the object was
indicated and the algorithm identified it correctly), true
negative (an empty space is indicated and the algorithm does
not identify any objects), false positive (an empty space is
indicated, but the algorithm identified a gesture as indication
of an object), false negative (when an object was indicated
but the object does not respond)
Number of samples in the research was 100 indications
for each of arms including option with voice command if
such option was available.
3.1. RGB-D algorithm
The commercial algorithm for RGB-D camera, chosen
for the purpose of comparison and experimental verification,
is in its final pre-release testing phase. The image was
recorded by Asus Xtion Pro Live connected to a standard
desktop PC, through which it is possible to control devices
connected to the existing LCN building automation system
[18].
The algorithm uses depth camera image onto which a
human skeleton is overlaid. Basing on the formerly
normalised hand and arm coordinates the algorithm creates a
vector of their location. If the vector points at the formerly
defined point, which represents a building device, the system
awaits for a voice command (i.e.: turn on, turn off, dim)
which will tell the building automation system what the
building device should do. The algorithm allows to define
location of only one hand and it is up to the user to decide
which one.
It has a built-in voice command recognition tool, so for
each of the commands it is required to create a sample voice
command, which is mathematically described by the
software tool delivered by the camera’s manufacturer.
4. EXPERIMENTAL RESULTS
Basing on the researches results four parameters were
calculated based on [19]: efficacy (accuracy - probability
that a gesture is classified correctly), sensitivity (ability to
sort out wrong indications), precision (probability that the
algorithm responds appropriately on gesture), negative
predictive value (NPV - probability that the algorithm
responds appropriately to lack of gesture) .
Parameters are defined as follows [19]:
efficacy - is defined as a ratio between the correctly
classified samples to the total number of samples,
sensitivity – is proportion between the positive correctly
classified indications to the total number of positivie
indiciations,

precision – is ratio between positive samples that were
correctly classified as gesture to the total number of positive
predicted samples,
NPV – is defined as proportion of negative samples that
were correctly classified to the total number of negative
predicted samples.
4.1. RGB-D algorithm
The algorithm was examined in the two variants of
gesture recognition - without a voice command and with a
voice command. The results are presented in the Fig. 4.

Fig. 4. Research results of RGB-D algorithm

The efficacy level of 64% (without a voice command)
or 76% (with a voice command) means in practice that they
may arise necessity to repeat the gesture so that it could be
appropriately recognised. Despite high results of the
efficacy, sensitivity and precision and low results of NPV for
the variant with a voice command, the results for the variant
without a voice command are average.
Application of voice commands efficiently eliminates
wrong detection of a gesture and so voice commands act as
an additional confirmation of an intention to use the
indicated device. The maximum distance between a human
and the camera is 3,5 m and this is caused by the hardware
limitations of the RGB-D camera.
The gesture recognition was working flawless and the
top CPU usage was 66,5% in case of RAM usage it is
difficult to define because of recurring sharp rise from
300MB to 3GB over approximately 1,5 min what caused
computer lagging. It also occurred several times that during
normal talk a command was recognised even though the key
word had not been spoken.
4.2. Authors’ RGB algorithm
The algorithm was examined for gesture recognition
made with both hands in two distances from the fixed
camera. The research results are shown in the Fig. 5.
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extremely desirable nowadays. It has also great potential for
application in facilities designed or upgraded for the people
with motor impairments. Additionally, it is the first such a
tool developed for controlling LCN-based building
automation system. Relatively low hardware requirements
enabled application of the authors’ algorithm on Raspberry
Pi3 microcomputer to reach sampling rates 20 frames per
second in normal operation mode. That implies that it is
possible to implement algorithm with low cost for end-user.
Acknowledgements
This work was supported in part by SILICON-TECH from
Warsaw in Poland, which shared their commercial RGB-D–
camera–based control algorithm and lent their hardware to carry out
the research and comparison.
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PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI ALGORYTMÓW ROZPOZNAWANIA GESTÓW
OPARTYCH NA KAMERACH RGB I RGBD DO INTUICYJNEGO STEROWANIA
INTELIGENTNYM BUDYNKIEM
Artykuł prezentuje porównanie autorskiego algorytmu wykrywania gestu dla kamery RGB z algorytmem komercyjnym
dla kamery RGB–D, na potrzeby sterowania inteligentnym budynkiem.
Autorski algorytm oparty jest na algorytmie MOG2, wykorzystywanym do uczenia tła oraz w matematycznych
przekształceniach w celu wykrycia pozycji ramienia. Na tej podstawie określany jest wektor wyznaczane przez rękę
wskazującą na dany obiekt. Wskazywany element jest porównywany z bazą obiektów, następnie wykonywana jest związana
z nim interakcja. Porównywany był on z komercyjnym algorytmem wykorzystującym kamerę głębi, która nakładała szkielet
człowieka na obraz i pozycjonowała ramię w przestrzeni trójwymiarowej.
Opracowany algorytm pozwala na osiągnięcie wymiernie lepszych wyników w skuteczności rozpoznawania (o ok. 20%
w ujęciu statystycznym) w stosunku do komercyjnego algorytmu, przy mniejszym wykorzystaniu zasobów sprzętowych.
Pozwala to na zastosowanie algorytmu w istniejących oraz nowo powstałych budynkach mieszkalnych, wykorzystując do
jego implementacji mikrokomputery.
Keywords: sterowanie inteligentnym budynkiem, sterowanie gestem, rozpoznawanie gestów, kamera RGB.
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ALGORYTMY WYODRĘBNIANIA SKŁADOWYCH SYMETRYCZNYCH SYGNAŁU
POMIAROWEGO NAPIĘCIA W PRZYPADKU ASYMETRII SIECI TRÓJFAZOWEJ
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Streszczenie: W artykule zaprezentowano działanie wybranych
algorytmów wykorzystywanych do wyodrębniania składowych
symetrycznych z sygnałów pomiarowych napięcia lub prądu
w przypadku wystąpienia asymetrii trójfazowej sieci elektroenergetycznej. Weryfikacji działania algorytmów dokonano na podstawie
badań symulacyjnych i laboratoryjnych w układzie w którym jako
odbiornik zastosowano stojan maszyny asynchronicznej pierścieniowej. Określono wpływ szumów pomiarowych oraz asymetrii
wewnętrznej odbiornika na działanie algorytmów.
Słowa kluczowe: asymetria sieci, algorytm SOGI, algorytm DSC,
maszyna dwustronnie zasilana

1. WSTĘP
Układy generatorowe z maszyną dwustronnie zasilaną (MDZ) są stosowane w energetyce wiatrowej.
Z uwagi na sposób działania tych układów są one wrażliwe
na zakłócenia napięcia pochodzące od sieci zasilającej. Na
rysunku 1 pokazano strukturę układu generatorowego
z MDZ. Charakter zakłócenia ma istotny wpływ na prawidłową pracę układu.
Zakłócenia
w napięciu
sieci

MDZ
Przekształtnik energoelektroniczny

Rys.1. Struktura układu generatorowego z maszyną dwustronnie zasilaną przepływ zakłóceń

W obwodzie wirnika występuje dwukierunkowy
przekształtnik energoelektroniczny. W przekształtniku wyodrębnić można dwie zasadnicze części. Falownik sieciowy,
którego zadaniem jest regulacja napięcia stałego w obwodzie
pośredniczącym i wartości współczynnika mocy na zaciskach przekształtnika oraz falownik maszynowy, odpowiedzialny za regulację mocy czynnej i biernej przekazywanej do sieci przez generator. Reakcja całego układu generatorowego uzależniona jest od rodzaju zakłócenia. Do najbardziej niebezpiecznych w swoich skutkach zakłóceń można zaliczyć zapad napięcia, który może doprowadzić do
uszkodzenia przekształtnika w obwodzie wirnika. W przypadku wystąpienia asymetrii lub odkształcenia napięć zasilających układ generatorowy mamy do czynienia z efektami
związanymi z pojawieniem się oscylacji w przebiegach

mocy oddawanych do sieci oraz oscylacjami momentu na
wale generatora prowadzącymi do szybszego zużycia przekładni mechanicznych. W artykule uwagę skupiono na asymetrii sieci zasilającej, którą można zdefiniować jako zmianę wartości skutecznej napięcia w jednej lub wielu fazach
lub brak równości pomiędzy kątami fazowymi poszczególnych napięć. Występowanie asymetrii w sieci zasilającej jest
stanem często spotykanymi w wielu przypadkach dopuszczalnym, jednakże mającym negatywny wpływ na pracę
urządzeń nieprzystosowanych do takich stanów. Szczegółowe wytyczne dotyczące dopuszczalnych wartości odchylenie
poszczególnych parametrów napięcia sieci zostały zdefiniowane w normie EN50160. Najczęstszą przyczyną asymetrii
napięć jest niesymetryczny pobór mocy w poszczególnych
fazach. Pojawienie się asymetrii zasilania powoduje pojawienie się obok składowej zgodnej, wirującej z częstotliwością podstawową, składowej przeciwnej o częstotliwości
dwukrotnie większej. W klasycznych rozwiązaniach układów sterowania MDZ [1] nie uwzględnia się asymetrii i ich
syntezę przeprowadza się tylko dla składowej zgodnej napięcia. W układach generatorowych z MDZ składowa zerowa nie występuje ze względu na trójprzewodowy układ
połączeń bez przewodu neutralnego.
Do prawidłowego działania układów sterowania
mocą w przypadku pojawienia się asymetrii zasilania po
stronie sieci konieczne staje się uwzględnienie tego zjawiska
w projektowanym układzie sterowania. Niezbędnym więc
jest wyodrębnienie z mierzonych wielkości napięć i prądów
stojana poszczególnych składowych w dowolnym układzie
odniesienia.
2. WYBRANE ALGORYTMY
W literaturze odnaleźć można szereg algorytmów [2]
estymacji składowych symetrycznych wykorzystujących
właściwości filtrów dolnoprzepustowych, pasmowo przepustowych lub cyfrowe opóźnienie sygnału. Algorytmy te
różnią się szybkością działania, dokładnością oraz łatwością
implementacji. W artykule zaprezentowano dwa najbardziej
popularne łatwe w implementacji i funkcjonalne algorytmy.
2.1. Algorytm DSC
Algorytm DSC (Ang. Delayed Signal Cancellation)
umożliwia wyznaczenie wartości poszczególnych składowych symetrycznych z sygnału mierzonego poprzez zastosowanie bufora zapamiętującego próbki sygnału okresowego

z przedziału czasowego równego jednej czwartej okresu
podstawowego [3]. W ujęciu matematycznym algorytm dla
dyskretnej dziedziny czasu można zapisać w postaci ogólnej
w ortogonalnym układzie współrzędnych alfa-beta następująco [3]:
⃗

⃗

⃗

⃗

⃗

⃗

(1)
(2)

gdzie: ⃗ - wektor wielkości mierzonej, ⃗ , ⃗ - wektory estymowane składowych zgodnej i przeciwnej, k – kolejne
takty układu impulsowania, Ts – okres impulsowania układu,
n – opóźnienie(liczba okresów impulsowania).
Zasada działania bufora polega na zapisywaniu do tablicy pamięci M kolejnych próbek sygnału wejściowego
xα(t) i xβ(t) z uwzględnieniem przesunięcia każdej próbki do
następnej komórki pamięci w każdym kolejnym głównym
przerwaniu procesora. Rozmiar tablicy w której zapamiętywane są próbki sygnału wejściowego jest równy liczbie
całkowitej M. Wartość liczby uzależniony jest od częstotliwości próbkowania sygnału wejściowego oraz częstotliwości
podstawowej harmonicznej zgodnie z zależnością:
(3)
gdzie T – okres sygnału podstawowego, Ts – okres próbkowania układu pomiarowego.
Rolą buforów jest realizacja opóźnienia sygnału o ¼ okresu
sygnału pierwszej harmonicznej. Schemat blokowy działania
algorytmu opisanego równaniami (1)-(2) pokazano na rysunku 2.
bufor
xα
n-1
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xα+
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- xβ+

bufor
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II rzędu w literaturze funkcjonujący pod nazwą SOGI
(ang. Second Order Generalized Integrator). Algorytm SOGI
może być również wykorzystywany jako filtr pasmowo
przepustowy, filtr dolnoprzepustowy, układ estymacji parametrów sygnałów harmonicznych. Opis przykładowych
form zastosowania algorytmu opisano szczegółowo [4].
Dokładna analiza działania algorytmu została zaprezentowana w [5].

Rys. 3. Struktura wewnętrzna uogólnionego
układu całkującego II rzędu (struktura SOGI)

Prezentowana na rysunku 3 struktura dynamiczna posiada jedno wejście sygnałowe In1 oraz dwa wyjścia Out1 i
Out2. Na pierwszym wyjściu otrzymuje się sygnał wejściowy odfiltrowany natomiast na drugim wyjściu sygnał odfiltrowany jest przesunięty względem wyjścia pierwszego o kąt
+π/2. Dynamikę działania algorytmu w ciągłej dziedzinie
czasu
opisują
dwie
transmitancje
operatorowe
w postaci:
! "

! "
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)
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* +'( +(*
)
)

(4)
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gdzie: ωo – pulsacja naturalna, k – współczynnik strojenia
odpowiedzialny za dynamikę działania filtra oraz wielkość
tłumienia.
Na rysunku 4 zaprezentowano charakterystyki Bode’go
dla członu dynamicznego opisanego równaniami (4) i (5).

+
n-1

n-2

n-3

...

n-M

xα−

0.5

+

- xβ−

G1

+

Rys. 2. Struktura wewnętrzna algorytmu DSC
G2

W trablicy 1 zamieszczono rzeczywiste i zaokrąglone
wartości M dla różnych czasów impulsowania układu
pomiarowego. Wartości pogrubione przyjęto w badaniach
laboratoryjnych.
Tablica 1. Zestawienie danych
Lp.
1
2
3

fimp [kHz]
6,66
10
16

Timp [us]
150
100
62,5

M
33,33
50
80

M(round)
33
50
80

Szczegółowa analiza wpływu błędu zaokrąglania wartości
opóźnienia została przeprowadzona w [3].
2.2. Uogólniony układ całkujący II rzędu
Do estymacji składowych symetrycznych sygnału
okresowego można wykorzystać uogólniony układ całkujący
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Rys. 4. Charakterystyka Bodego odpowiednio dla transmitancji
G1(s) i G2(s), przyjęto k=0.5, ωo=314,15 [Rad/s]

Zastosowanie dwóch członów dynamicznych oraz
transformaty Parka umożliwia estymowanie składowych
symetrycznych dla wybranej pulsacji podstawowej ωo.
Struktura wewnętrzna całego algorytmu została pokazana na
rysunku 5.
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Rys. 5. Całościowa struktura wewnętrzna metody estymacji składowych symetrycznych z zastosowaniem algorytmu SOGI

|U|pos
|U|neg

Blok obliczania składowych symetrycznych napięcia
(BOSS) w stacjonarnym układzie współrzędnych αβ można
zdefiniowano w następujący sposób:
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(6)

|U|pos

+<= +<=
gdzie: /; , 0; , /;
, 0; odpowiednio filtrowane składowe ortogonalne sygnału napięcia mierzonego oraz filtrowane
składowe przesunięte w fazie o kąt +π/2.

|U|neg

3. ANALIZA DZIAŁANIA
3.1. Badania symulacyjne
W celu analizy działania obu algorytmów przeprowadzono badania symulacyjne. Zakres badań obejmował dokładność estymacji poszczególnych składowych dla wystąpienia asymetrii napięcia w jednej fazie układu trójfazowego
w czasie 100ms. Badania symulacyjne przeprowadzono dla
dwóch przypadków. W pierwszym napięcie sieci zawierało
tylko pierwszą harmoniczną (rys.6), natomiast w drugim
przypadku na napięcie sieci nałożono szum pomiarowy o
dużej częstotliwości i amplitudzie 0.1 [j.w], (rys.7). Poniżej
pokazano symulacyjne przebiegi czasowe dla składowych
napięcia sieci oraz wyodrębnionych składowych symetrycznych.

Rys. 6. Przebieg czasowy modułu napięcia sieci |Us| ,modułów
składowych symetrycznych zgodnej |Upos|, przeciwnej |Uneg|:
algorytm SOGI, algorytm DSC (pogrubiona)

Na rysunku 8 pokazano kształt hodografów poszczególnych wektorów składowych symetrycznych wygenerowane na podstawie symulacji komputerowej dla dwóch
rodzajów algorytmów.

b)

Rys. 7. Przebieg czasowy modułu napięcia sieci |Us| (pogrubiona),
modułów składowej symetrycznej zgodnej |Upos|, przeciwnej |Uneg|
z uwzględnieniem szumów pomiarowych: SOGI a.) DSC b.)

Rys. 8. Hodografy wektorów, wektor napięcia mierzonego
Us (pogrubiona), wektor składowej zgodnej , przeciwnej
(symulacja): SOGI a.) DSC b.)

3.2. Badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne przeprowadzono z wykorzystaniem wbudowanych torów pomiarowych w dwukierunkowym przekształtniku energoelektronicznym typ MMB010
sterowanym przez kartę sterownika SH363v3 z procesorem
sygnałowym SHARC ADSP 21363 oraz układem logiki
programowalnej Altera Cyclone II. Częstotliwość impulsowania układu regulacji oraz torów pomiarowych wynosiła
6,66 kHz. Napięcia trójfazowe po stronie sieci mierzono za
pomocą przetworników napięcia typu LV 25-P firmy LEM.
Pomiary wykonano w układzie z transformatorem trójfazowym mocy połączonym w grupie YNyn0 który zasilał obwód odbiornika będącego stojanem MDZ o mocy 2 kW.
Asymetrię zasilania wymuszono poprzez beznapięciową
zmianę odczepu na jednej z faz transformatora, uzyskując
tym samym asymetrię napięcia zasilającego stojan na poziomie 317 V, 317 V, 400 V wartości skutecznej międzyfazowej, (rys. 9). Zastosowanie stojana jako odbiornika umożliwiło przetestowanie algorytmów z uwzględnieniem odkształcenia napięcia wywołanego asymetrią wewnętrzną
maszyny.
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4. WNIOSKI KOŃCOWE

Rys. 9. Przebiegi napięć międzyfazowych przy asymetrii sieci
w jednostkach względnych (pomiar)

Na rysunku 10 pokazano kształt hodografów poszczególnych wektorów składowych symetrycznych zarejestrowanych dla dwóch rodzajów algorytmów.
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Rys.10. Porównanie hodografów wektorów, wektor napięcia mierzonego Us (pogrubiona), wektor składowej zgodnej , wektor przeciwnej (pomiar): a) SOGI, b) DSC

|U|pos
|U|neg

a)

|U|pos

b)

|U|neg

Rys. 11. Przebiegi czasowe modułu napięcia sieci |Us| oraz modułów składowych symetrycznych zgodnej |Upos|, przeciwnej |Uneg|:
algorytm SOGI a), algorytm DSC b.) (pomiar)

W artykule zaprezentowano dwa algorytmy wyodrębniania składowych symetrycznych napięcia w przypadku
asymetrii sieci zasilającej. Prezentowane algorytmy umożliwiały szybką estymację składowych symetrycznych napięcia. Algorytm DSC jest łatwy do implementacji w systemach
cyfrowych, jednakże wymaga operowania dużymi tablicami
próbek pomiarowych oraz nie eliminuje szumów pomiarowych (rys.7b). Zastosowanie algorytm SOGI umożliwia
filtrację szumu sygnału pomiarowego (rys.7a) kosztem konieczności szybkiego przeliczania dynamiki członu oraz
wymaga prawidłowego doboru współczynnika wzmocnienia K, który w eksperymencie wynosił 0,7. W wyniku wystąpienia asymetrii zasilania w przebiegach mierzonego
napięcia pojawiają się oscylację o częstotliwości 100 Hz
oraz odkształcenia wynikające z asymetrii wewnętrznej
odbiornika. Zastosowanie algorytmu z uogólnionym członem całkującym II rzędu do estymacji napięcia daje lepsze
rezultaty (rys. 11a) z względu na mniejsze oscylację w przebiegach czasowych estymowanych składowych w stosunku
do algorytmu DSC (rys.11b). Ma to istotne znaczenie z
uwagi na potencjalne wykorzystanie estymowanych sygnałów składowych symetrycznych w układzie sterowania.
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ALGORITHMS OF EXTRACTION OF A SYMMETRICAL COMPONENTS
FROM VOLTAGE MEASUREMENT SIGNAL
IN A CASE OF A THREE PHASE NETWORK ASYMMETRY
The article presents the operation of selected algorithms used to extract symmetrical components from voltage or current
measurement signals in case of three-phase power grid asymmetry. Verification of the algorithms' operation was made on the
basis of simulation and laboratory tests in the system in which the stator of the slip-ring asynchronous machine was used as
the load. The influence of measuring noise and internal load asymmetry on the operation of algorithms was determined.
Keywords: Second Order Generalized Integrator, Delayed Signal Cancellation, Symmetrical Components.
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Streszczenie: Przeprowadzone analizy wykazały możliwość
wykorzystania stacji przekształtnikowej łącza prądu stałego do
regulacji rozpływu mocy biernej w systemie elektroenergetycznym.
Odpowiednie wysterowanie przekształtnika pozwala zarówno na
ograniczenie, jak i zwiększenie pobieranej przez niego mocy
biernej. Istotnym elementem procesu regulacji są też towarzyszące
przekształtnikowi urządzenia kompensacyjne, które oddziałują na
całość stacji jako węzeł systemu elektroenergetycznego.
Wykorzystanie wysterowania przekształtnika wraz z odpowiednią
konfiguracją urządzeń kompensacyjnych daje zadowalające
możliwości regulacji mocy biernej, co stwarza możliwość
wykorzystania
stacji
przekształtnikowych
w
procesach
regulacyjnych.
Słowa kluczowe: elektrotechnika, elektroenergetyka, moc bierna,
stacja przekształtnikowa HVDC

Struktura monopolarna stosowana jest w przypadku
łączy o znacznej długości i przekraczających obszary
morskie. Przewodem głównym prądu stałego jest
pojedyncza linia napowietrzna lub kablowa, natomiast
przewodem powrotnym jest ziemia lub woda. Układ ten
charakteryzuje się niskim kosztem, jednak brak przewodu
powrotnego skutkuje znacznym stopniem elektrokorozji
elementów umieszczonych w ziemi lub w wodzie. Jego
modyfikacją jest układ dwuprzewodowy, w którym
występuje również typowy przewód powrotny.
Kolejną odmianą łącza prądu stałego jest układ
bipolarny, czyli dwubiegunowy. Strukturę układu
bipolarnego przedstawia rysunek 2 [2].

1. UKŁADY HVDC W SYSTEMIE
ELEKTROENERGETYCZNYM
1.1. Struktury układów HVDC
Wykorzystanie układów HVDC jest swoistym
powrotem do korzeni elektrotechniki, kiedy Thomas Edison
stosował prąd stały w pierwszych układach zasilania.
Ostatecznie technologia ta ustąpiła rozwiązaniom opartym
na prądzie przemiennym, proponowanym przez Nikolę
Teslę. Obecnie układy prądu stałego stają się jednak
interesującą alternatywą dla układów prądu przemiennego
[1].
Wśród pracujących na świecie układów HVDC
wyróżnić można kilka zasadniczych ich typów, różniących
się właściwościami oraz obszarami ich zastosowań.
Podstawową strukturą HVDC jest układ monopolarny,
inaczej jednobiegunowy jednoprzewodowy, którego
strukturę obrazuje rysunek 1.

Rys. 1. Łącze HVDC w układzie monopolarnym [2]

Rys. 2. Łącze HVDC w układzie bipolarnym [2]

Struktura bipolarna charakteryzuje się obecnie
najszerszym wykorzystaniem. Przekształtniki pracują
szeregowo, natomiast punkty łączące je są uziemione.
W stanie pracy normalnej przewody mają różne
biegunowości, co skutkuje zerowym prądem powrotnym
w przypadku symetrycznego obciążenia obu linii.
W przypadku uszkodzenia jednego z torów, następuje
przepływ prądu powrotnego poprzez ziemię. Ograniczenie
prądów płynących ziemią uzyskuje się poprzez przewodowe
łączenie punktów o potencjale ziemi [3].
Swoistą modyfikacją układu bipolarnego jest układ
homopolarny,
inaczej
zwany
jednakobiegunowym
dwuprzewodowym (rys. 3).

Rys. 3. Łącze HVDC w układzie homopolarnym [2]

W układzie homopolarnym oba przewody mają
jednakową polaryzację. W stanie pracy normalnej
przewodem powrotnym jest ziemia, dlatego też układ można
stosować tylko w przypadkach, gdy przepływ prądu przez
ziemię jest dozwolony [3].
Specyficznym rodzajem łącza prądu stałego jest tzw.
układ Back-To-Back, przedstawiony schematycznie na
rysunku 4.

Przekształtniki typu LCC umożliwiają przesył
największych mocy i stosowane są w łączach
przekraczających cieśniny morskie i wyprowadzających moc
z elektrowni wodnych. Wykorzystuje się je również
w przypadku łączy pomiędzy systemami pracującymi
asynchronicznie. Technologia ta jest najstarszą spośród
stosowanych, ale jednocześnie również najtańszą.
Przekształtniki te zasilane są z dwóch źródeł napięcia
przesuniętych o 60 stopni, co realizuje się stosując dwa
transformatory trójuzwojeniowe o uzwojeniach połączonych
w gwiazdę i w trójkąt. Przekształtniki zbudowane są
w oparciu o tyrystory, które łączy się szeregowo w stosy.
Poprawna praca przekształtnika wymaga opóźnienia prądu
względem napięcia, co skutkuje poborem mocy biernej przez
przekształtnik [2,4,5].
Modyfikacją przekształtnika typu LCC jest technologia
CCC, bazująca na komutacji kondensatorowej (rys. 6).

Rys. 6. Przekształtnik typu CCC [2]
Rys. 4. Układ typu Back-To-Back [2]

Strukturalnie
układ
ten
jest
jedną
stacją
przekształtnikową, w obrębie której znajduje się zarówno
prostownik, jak i falownik. W praktyce więc układ Back-ToBack jest łączem HVDC o zerowej długości. Stosowane są
najczęściej do łączenia systemów elektroenergetycznych
pracujących w sposób asynchroniczny. Ich oddziaływanie na
system jest korzystne, z uwagi na tłumienie kołysań mocy
i poprawę stabilności słabych ciągów przesyłowych.
Możliwe jest stosowanie w nich niższego napięcia, ponieważ
nie występuje potrzeba kompensacji strat przesyłowych [2].
1.2. Przekształtniki stosowane w układach HVDC
W obrębie przekształtników stosowanych we
współcześnie pracujących łączach prądu stałego wyróżnić
można trzy zasadnicze typy: przekształtniki o komutacji
naturalnej (sieciowej), przekształtniki o komutacji
wymuszonej i komutujące kondensatorowo.
Jako
konwencjonalne
rozwiązanie
przyjęto
przekształtnik o komutacji sieciowej (LCC), którego
strukturę przedstawia rysunek 5.

Rys. 5. Przekształtnik typu LCC [2]
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Struktura przekształtnika jest niemal identyczna, jak
przekształtnika typu LCC, jednak w ich przypadku
pomiędzy uzwojenia transformatora, a
mostek
przekształtnika, szeregowo włącza się kondensatory.
Rozwiązanie to zapewnia ograniczenie poboru mocy biernej
z sieci i ułatwia proces komutacji w sieciach słabych, co
umożliwia łączenie węzłów systemu o niewielkiej mocy
zwarciowej.
Najnowocześniejszą technologią przekształtników są
układy przekształtnikowe typu VSC, których strukturę
przedstawia rysunek 7.

Rys. 7. Przekształtnik typu VSC [2]

Ideą technologii VSC jest stosowanie zamiast
tyrystorów przyrządów w pełni sterowalnych, takich jak
np. tranzystory IGBT. Ich właściwością jest niezależne
sterowanie mocą czynną i bierną w bardzo krótkim czasie.
Duża liczba przełączeń powoduje też poprawę jakości
energii w stosunku do rozwiązań klasycznych. Oznacza to
ponadto, iż układy te nie pracują z częstotliwością sieciową,
lecz na ogół znacznie wyższą [2,4].
Przekształtniki te nie wykazują zapotrzebowania na
moc bierną, a wręcz mają możliwość jej generacji do sieci
AC w przypadku takiej konieczności. Dzięki sterowaniu
PWM regulacja może odbywać się po obu stronach łącza,
niezależnie od napięcia w torze prądu stałego [2].
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2. MODEL DO BADAŃ SYMULACYJNYCH
Model do badań symulacyjnych łącza prądu stałego
wykonano w programie DIgSILENT PowerFactory, a jego
strukturę przedstawia rysunek 8.

Rys. 9. Charakterystyki UAC=f(Q) dla typowej pracy
prostownikowej

Rys. 8. Schemat modelu łącza prądu stałego opracowanego w
programie DIgSILENT PowerFactory
SEE – system elektroenergetyczny, F – filtr wyższych
harmonicznych, DK – dławik kompensacyjny, BK – bateria
kondensatorów, TP – transformator przekształtnikowy, P –
przekształtnik 12-pulsowy, DW – dławik wygładzający DC, LDC –
linia główna DC, LP – linia powrotna

Opracowany model odwzorowuje układ monopolarny,
oparty na strukturze istniejącego łącza SwePol Link
pomiędzy Polską i Szwecją. W modelu układu
monopolarnego przewidziano więc typową linię powrotną.
W skład zamodelowanych stacji przekształtnikowych
wchodzą transformatory trójuzwojeniowe, przekształtniki
12-pulsowe oraz urządzenia kompensacyjne w postaci
baterii kondensatorów, dławików i filtrów wyższych
harmonicznych. Stacje po obu stronach łącza zamodelowano
jako strukturalnie identyczne. Systemy elektroenergetyczne
Polski i Szwecji zostały zamodelowane jako pojedyncze
źródła napięciowe 400 kV o parametrach wynikających
z przyjętych wartości mocy zwarciowych w węzłach.
W toku badań symulacyjnych analizowano zarówno
pracę prostownikową, jak i falownikową stacji
przekształtnikowej. Regulacja pobieranej mocy biernej
prowadzona była poprzez zmianę kąta załączenia tyrystorów
(w przypadku pracy falownikowej kąta wygaszania).
W aspekcie każdego z trybów pracy badano możliwości
regulacyjne stacji przy różnych poziomach przesyłanej
łączem mocy czynnej, od wartości wynikającej
z minimalnego prądu przekształtnika do wartości
wynikającej z maksymalnego dopuszczalnego prądu
przekształtnika. Analizie poddana została zarówno typowa
praca stacji, podczas której poszczególne urządzenia
kompensacyjne załączane były zgodnie z harmonogramem
pracy stacji rzeczywistej oraz praca przy ciągłym załączeniu
poszczególnych urządzeń kompensacyjnych w całym
zakresie dostępnych mocy czynnych.
3. WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
3.1. Wyniki symulacji pracy prostownikowej
Wyniki przeprowadzonych symulacji przedstawiono w
postaci graficznej. Na rysunku 9 przedstawiono
charakterystyki
UAC=f(Q)
dla
typowej
pracy
prostownikowej, obrazujące poziom napięcia na szynach
stacji w funkcji pobieranej mocy biernej dla różnych
wartości przesyłanej mocy czynnej.

Uzyskane wyniki wykazały możliwość regulacji
napięcia na szynach stacji dla każdej dostępnej wartości
mocy czynnej przesyłanej łączem. Zakres ten ulegał
poszerzeniu w miarę zwiększania mocy czynnej w łączu. Dla
najwyższych wartości mocy czynnych zakres regulacji
napięcia wyniósł ok. 10 kV. Dla wartości najmniejszej
zakres ten wyniósł ok. 3 kV.
Rysunek 10 przedstawia charakterystyki UAC=f(PDC)
przy wysterowaniu przekształtnika na minimalny, natomiast
rysunek 11 te same charakterystyki przy wysterowaniu
przekształtnika na maksymalny pobór mocy biernej.

Rys. 10. Charakterystyki UAC=f(PDC) przy wysterowaniu
przekształtnika na minimalny pobór mocy biernej

Rys. 11. Charakterystyki UAC=f(PDC) przy wysterowaniu
przekształtnika na maksymalny pobór mocy biernej

Charakterystyki te wskazują, że przy pracy
prostownikowej stacji przekształtnikowej możliwa jest
regulacja napięcia w węźle jej przyłączenia w szerokim
zakresie. Wynika z nich, że przekształtnik jest w stanie
pobierać znaczną wartość mocy biernej. Dla wysokich
wartości przesyłanej mocy czynnej przy wysterowaniu na
maksymalny pobór mocy biernej wartość napięcia na
szynach stacji była zbliżona do minimalnej wartości
dopuszczalnej długotrwale. Natomiast przy wysterowaniu na
minimalny pobór mocy biernej teoretycznie możliwa byłaby
praca bez udziału urządzeń kompensacyjnych w całym
zakresie przesyłanych mocy czynnych, choć wartość
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napięcia na szynach stacji dla maksymalnego przesyłu mocy
czynnej była bliska dolnemu ograniczeniu.

jest regulacja w całym zakresie mocy czynnych bez udziału
urządzeń kompensacyjnych.

3.2. Wyniki symulacji pracy falownikowej
Uzyskane charakterystyki UAC=f(PDC) były zbliżone do
charakterystyk przedstawionych na rysunku 9. Podobnie, jak
w przypadku pracy prostownikowej, stacja pracująca
falownikowo również wykazuje możliwości regulacyjne dla
każdej dostępnej wartości przesyłanej mocy czynnej. Zakres
regulacji napięcia ponownie poszerzał się wraz ze wzrostem
mocy czynnej. Istotną obserwacją był fakt występowania
wyższej wartości napięcia na szynach stacji, niż przy pracy
prostownikowej.
Rysunki 12 i 13 przedstawiają charakterystyki
UAC=f(PDC) przy wysterowaniu przekształtnika na
minimalny i maksymalny pobór mocy biernej.

4. WNIOSKI KOŃCOWE

Rys. 12. Charakterystyki UAC=f(PDC) przy wysterowaniu
przekształtnika na minimalny pobór mocy biernej

Przeprowadzone badania były oparte o wcześniej
przeprowadzone analizy zawarte w [6] i nieco względem
nich poszerzone. Wykazały one, że stacja przekształtnikowa
łącza prądu stałego może stanowić istotny element procesu
regulacji
rozpływu
mocy
biernej
w
systemie
elektroenergetycznym. Regulacja zapewniająca szeroki
zakres zmian napięcia możliwa jest zarówno przy pracy
prostownikowej, jak i falownikowej i nie wpływa na wartość
mocy czynnej przesyłanej łączem, co jest niezmiernie
istotne. Na podstawie uzyskanych wyników można
stwierdzić, iż najszersze możliwości regulacyjne zapewnia
stacja przekształtnikowa pracująca falownikowo.
W toku badań przeanalizowano jedynie układ HVDC
oparty na przekształtnikach typu LCC, tak więc w celu
uzyskania pełnego przeglądu możliwości regulacyjnych
stacji należałoby badania uzupełnić o analizy pracy stacji
z przekształtnikami typu VSC, których możliwości
regulacyjne w zakresie rozpływu mocy biernej powinny być
jeszcze szersze. Badania te pozwoliłyby także na
jednoznaczną ocenę, który z typów przekształtników
zapewnia najefektywniejszą regulację mocy biernej
w pracującym łączu HVDC.
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DC LINK CONVERTER STATION AS VAR CONTROL ELEMENT IN POWER NETWORK
The simulation study’s results show, that HVDC link’s converter station can be considered as a reactive power regulator
in the power supply system. There is a possibility of specific activation of the converter to both limit and increase the amount
of consumed reactive power. The compensators which cooperate with the converter are also important elements of the
regulation process. Although they don’t influence the converter’s operation significantly, they affect the whole converter
station as a reative power supply. Using the specific converter’s activation along with changing the compensators’
configuration provides satisfying reactive power distribution regulation capabilities. As a consequence, converters operating
within electrical power engineering can be considered as significant elements of reactive power distribution and voltage
regulation process in the power supply systems.
Keywords: electrical engineering, power electrical engineering, reactive power, HVDC converter station.
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DIAGNOSTYKA ŁOŻYSK SILNIKA INDUKCYJNEGO POPRZEZ ANALIZĘ PRĄDU
SILNIKA METODĄ NTC.
CZĘŚĆ I – OPIS ZASTOSOWANEJ METODY
Tomasz CISZEWSKI
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Streszczenie: W artykule zaprezentowano nową metodę
przetwarzania sygnału prądu silnika indukcyjnego do celów
diagnostyki łożysk oraz jej walidację przy pomocy badań
eksperymentalnych. Badania przeprowadzono dla trzech różnych
uszkodzeń
łożysk
przy
pełnym
obciążeniu
silnika.
Pierwsza część artykułu zawiera wprowadzenie do tematyki
diagnostyki łożysk, przegląd metod diagnostycznych oraz podstawy
teoretyczne zastosowanej przez autora metody. W drugiej części
artykułu przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dla
łożysk z celowo wprowadzonymi uszkodzeniami oraz dla łożysk
bez uszkodzeń.
Słowa kluczowe: diagnostyka łożysk silnika indukcyjnego, MCSA,
cyfrowe przetwarzanie sygnału, statystyka wyższych rzędów.

1. WPROWADZENIE
Maszyny
elektryczne
występują
współcześnie
w większości zakładów przemysłowych. Silnik indukcyjny
(SI) jest obecnie najczęściej stosowaną maszyną
w elektrycznych układach napędowych. Prosta konstrukcja
SI sprawia, że jego najbardziej awaryjnym elementem są
łożyska. Według analiz statystycznych uszkodzenia łożysk
stanowią ponad 40% wszystkich uszkodzeń [1]. Dlatego
diagnostyka tego elementu jest niezwykle istotna z punktu
widzenia bezawaryjnej pracy układu napędowego.
Trwałość łożyska podawana przez producentów jest
jedynie szacowanym okresem bezawaryjnej pracy.
Rzeczywisty czas pracy łożyska do uszkodzenia zależy
od bardzo wielu czynników, między innymi od jakości
wykonania, precyzji montażu, właściwego smarowania czy
też temperatury pracy. Chcąc zatem określić aktualny stan
oraz prognozować czas bezawaryjnej pracy maszyny, należy
regularnie przeprowadzać badania diagnostyczne. Pozwala
to uniknąć awarii i zaplanować niezbędne remonty maszyn
przed wystąpieniem uszkodzenia jak również zapobiec
przedwczesnej wymianie sprawnego łożyska. Wczesne
wykrycie uszkodzenia łożyska zapobiega awariom kolejnych
elementów silnika, np. wirnika, które w konsekwencji mogą
doprowadzić do zniszczenia całego silnika.
Uszkodzenie łożyska powoduje powstanie symptomów
diagnostycznych, których obserwacja może nieść cenne
informacje diagnostyczne. Do symptomów tych można
zaliczyć dodatkowe drgania spowodowane przez uszkodzone
elementy, podwyższony poziom hałasu czy wzrost
temperatury pracy. Istnieje wiele metod diagnostyki łożysk

opartych o pomiar różnych wielkości fizycznych. Obecnie
najczęściej stosowane metody diagnostyki łożysk
wykorzystują pomiar wibracji w węźle łożyskowym. Mają
one jednak podstawową wadę, polegającą na konieczności
dostępu do maszyny dla zainstalowania czujników. Dostęp
do pracującej maszyny jest często ograniczony, w związku
z tym pomiar wibracji jest trudny do zrealizowania. Dlatego
poszukuje się metod diagnostyki, które nie wymagałyby
instalowania czujników bezpośrednio na silniku. Takie
możliwości stwarzają metody oparte o analizę prądu
zasilającego silnik.
Metody diagnostyczne wykorzystujące pomiar prądu SI
są z powodzeniem wykorzystywane do badania stanu
izolacji stojana, klatki wirnika czy zwarć międzyzwojowych
w stojanie. Prąd jest wielkością, która niesie ze sobą
informacje diagnostyczne, na podstawie których możliwa
jest diagnostyka większości elementów maszyny. Cały czas
prowadzone są badania nad metodami prądowymi
diagnostyki łożysk SI. Wykorzystanie pomiaru jednej
wielkości fizycznej do badania kilku elementów
pozwoliłoby zredukować koszty diagnostyki. Dlatego
opracowanie skutecznej metody diagnostyki łożysk opartej
o pomiar prądu SI umożliwiłoby implementację diagnostyki
całego silnika przy pomocy jednego przetwornika
pomiarowego.
2. WYBRANE METODY STOSOWANE
W DIAGNOSTYCE ŁOŻYSK SILNIKÓW
INDUCYJNYCH
Istnieje szereg metod, które opracowano dla
diagnostyki łożysk w SI. Można je podzielić według
mierzonych wielkości fizycznych, które są podstawą
badania.
Są to metody oparte na:
1) pomiarach wibracji klasycznym akcelerometrem
piezoelektrycznym [2] [3] [4] [5];
2) pomiarach temperatury łożysk [6];
3) pomiarach akustycznych [7] [8];
4) laserowych pomiarach wibracji [9];
5) badaniach przebiegu mocy chwilowej pobieranej przez
silnik [1] [10];
6) pomiarach prądu [11] [12];
7) pomiarach strumienia magnetycznego [13].

Można je również podzielić według metod przetwarzania
sygnału.
Są to metody wykorzystujące m.in.:
1) szybką transformatę Fouriera FFT [11] [12] ;
2) transformatę falkową [3] [5];
3) sztuczne sieci neuronowe [2] [5];
4) wykrywanie impulsów udarowych (metoda SPM) [4];
5) współczynnik kurtozy [14];
6) obwiednię sygnału wysokoczęstotliwościowego [15].
Każda praktycznie zrealizowana metoda opiera się na
pomiarze przynajmniej jednej z wielkości fizycznych i na co
najmniej jednej z metod przetwarzania sygnału według
powyższych zestawień. Spośród wielkości fizycznych,
wykorzystywanych do diagnostyki łożysk najczęściej
wykorzystywana jest wibracja. Wśród metod opartych
o pomiar wibracji można wyróżnić proste metody, badające
jedynie ogólny poziom drgań. Istnieją również metody
bardziej zaawansowane, które pozwalają określić stopień
i rodzaj uszkodzenia łożyska. Dzięki temu możliwe jest
wykrycie uszkodzenia we wczesnym stadium jego rozwoju,
zapobiegając tym samym dalszym uszkodzeniom.
W dotychczasowych opracowaniach na temat prądowej
diagnostyki łożysk SI [1][11][12], w widmie prądu
poszukiwano składowych o określonych częstotliwościach.
Takie podejście zakłada pojawienie się przy uszkodzeniach
dodatkowych składowych o stałej amplitudzie, których
poszukiwano w widmie uśrednionym. Jak dowodzą autorzy
artykułu [16], drgania spowodowane uszkodzeniem łożyska
maja charakter następujących krótko po sobie drgań
gasnących o określonej częstotliwości. Ze względu na
charakter przejściowy składowych diagnostycznych,
spowodowanych drganiami gasnącymi, po uśrednieniu
widma ich wykrycie staje się utrudnione ze względu na ich
bardzo małe amplitudy. W związku z tym, autor niniejszej
pracy proponuje metodę, w której idzie o krok dalej,
analizując zmienność dodatkowych składowych, przyjmując
ją
jako
wskaźnik
diagnostyczny.
Zastosowanie
Znormalizowanej Potrójnej Kowariancji (NTC) pozwala na
wykrycie nieliniowych (wykładniczych) zmian amplitud
zespolonych dodatkowych składowych. Jest to nowe
podejście do diagnostyki łożysk w silnikach indukcyjnych,
które w dalszej części pracy zostało zweryfikowane
doświadczalnie.
3. NTC – NORMALIZED TRIPLE COVARIANCE
(ZNORMALIZOWANA POTRÓJNA
KOWARIANCJA)
3.1. Opis metody
Autor artykułu zaproponował nowe podejście
do przetwarzania sygnału diagnostycznego zawartego
w widmie prądu SI. Proponowana metoda obróbki sygnału
prądu to NTC opisana przez równanie (1):
NTC ( x, f1 , f 2 , f 3 ) =
=

1 n
 (( X i ( f1 ) − E ( X ( f1 ))) ⋅ ( X i ( f 2 ) − E ( X ( f 2 ))) ⋅ ( X i ( f3 ) − E ( X ( f3 ))))
n i =1

σ 2 ( X ( f1 )) ⋅ σ 2 ( X ( f 2 )) ⋅ σ 2 ( X ( f 3 ))

(1)
gdzie: x – sygnał w dziedzinie czasu dyskretnego, n – liczba
segmentów czasowych, Xi (f1) – współczynnik szeregu
Fouriera z sygnału x dla i-tego segmentu czasowego
dla częstotliwości f1, E(X(f1 )) – wartość średnia
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współczynników szeregu Fouriera dla częstotliwości f1
ze wszystkich segmentów czasowych, σ2(X(f1)) –
wariancja współczynników szeregu Fouriera dla
częstotliwości f1 ze wszystkich segmentów
czasowych.
Zgodnie z powyższym wzorem, mnożone składowe
zostały pomniejszone o wartość średnią, co skutkuje brakiem
wrażliwości kowariancji na sygnały o stałych amplitudach
i fazach. Jeżeli amplitudy i fazy zmieniają się w czasie dla
wszystkich trzech częstotliwości, wartość NTC będzie tym
wyższa im bardziej zbliżone będą do siebie zmiany amplitud
wybranych składowych. Dotychczasowe metody, oparte na
pomiarach małych składowych diagnostycznych w widmie
prądu, stwarzały problemy z pomiarem amplitud tych
składowych w obecności dużych amplitud innych
składowych. Zaletą metody NTC jest brak wrażliwości na
amplitudę składowej podstawowej analizowanego sygnału.
Natomiast wynik obliczania NTC jest zależny od kształtu
zmienności
w
czasie
amplitud
składowych
o częstotliwościach f1, f2, f3, dla których obliczana jest
wartość NTC.
Obliczenie NTC wymaga podzielenia sygnału prądu na
segmenty czasowe. Rozdzielczość widma jest odwrotnie
proporcjonalna do długości segmentu czasowego.
Przy zastosowaniu opisywanej metody do prądowej
diagnostyki łożysk w silniku indukcyjnym należy wybrać
przynajmniej 8 sekundowy segment czasowy. Pozwala to
uzyskać dostateczną rozdzielczość widma, wymaganą
ze względu na bardzo niskie wartości amplitud
poszukiwanych składowych, których przy niższej
rozdzielczości nie można rozróżnić od szumu pomiarowego.
Aby uzyskać więcej segmentów czasowych, sygnał należy
podzielić na segmenty nakładające się na siebie. Dzięki temu
możliwe jest wykorzystanie tej części sygnału, która w
poprzednim segmencie czasowym jest wygaszana przez
okno wygładzające.
Dla każdego segmentu czasowego wyznaczana jest
szybka transformata Fouriera z oknem Blackmana.
Na podstawie uzyskanych widm wyznaczana jest prędkość
obrotowa oraz częstotliwość sieci zasilającej dla każdego
segmentu osobno. Na podstawie uzyskanych informacji,
wyznaczane są częstotliwości charakterystyczne dla których
obliczana jest wartość NTC. Dzięki temu na wynik
obliczenia nie powinny mieć wpływu zmiany prędkości
obrotowej oraz częstotliwości sieciowej w trakcie pomiaru.
Wartość NTC wyznaczana jest oddzielnie dla każdej fazy
silnika, końcowym wynikiem jest wartość średnia z trzech
wartości NTC (obliczonych dla poszczególnych faz).
3.2. Algorytmu przetwarzania sygnału
Obliczenie NTC wymaga podzielenia sygnału prądu na
segmenty czasowe. W celu uzyskania rozdzielczości widma
0,1 Hz, w proponowanym rozwiązaniu wybrano
10 sekundowy segment czasowy. Zdaniem autora uzyskana
rozdzielczość powinna być wystarczająca do identyfikacji
składowych, których przy niższej rozdzielczości nie można
rozróżnić od szumu pomiarowego.
Czas każdego pomiaru wynosił 64 s, natomiast
częstotliwość próbkowania 65536 Hz. Aby uzyskać większą
liczbę segmentów czasowych sygnał został podzielony na
nakładające się na siebie odcinki. Odcinki zachodzą na
siebie w 60%. W ten sposób z pomiaru trwającego 64 s
uzyskano 14 dziesięciosekundowych segmentów. Sposób
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podziału sygnału na segmenty czasowe przedstawiono
na Rys. 1.

Rys. 1. Podział sygnału na segmenty czasowe

Do wyznaczenia częstotliwości charakterystycznych,
dla których obliczona zostanie wartość potrójnej kowariancji
niezbędna jest informacja o wartości częstotliwości sieci
zasilającej oraz częstotliwości obrotowej. Częstotliwość
obrotowa fr zależy od obciążenia i częstotliwości sieci
zasilającej. W prezentowanym układzie częstotliwość sieci
zasilającej fs jest wyznaczana na podstawie pomiaru
częstotliwości trzeciej harmonicznej prądu, dzięki czemu
błąd wyznaczania jest trzykrotnie mniejszy w porównaniu do
wyznaczania częstotliwości na podstawie podstawowej
harmonicznej. Częstotliwość obrotowa wału silnika
wyznaczana jest na podstawie składowych w paśmie
częstotliwości żłobkowych i znajomości parametrów
konstrukcyjnych silnika.
Wartość częstotliwości obrotowej, częstotliwość sieci
zasilającej oraz dokładne parametry geometrii łożyska
posłużyły do obliczania częstotliwości charakterystycznych.
Częstotliwości te są różne w zależności od rodzaju
poszukiwanego uszkodzenia.
Dla każdego segmentu czasowego przebiegu, w trakcie
przetwarzania sygnału obliczane są częstotliwości f1, f2 i f3,
które posłużą do obliczenia potrójnej kowariancji.
W kolejnym kroku wynik zaokrąglany jest do części
dziesiętnych ze względu na rozdzielczość widma. Dla
uzyskanej w ten sposób wartości częstotliwości z widma
uzyskanego z pomiarów wybierane są w jej otoczeniu dwa
sąsiednie prążki w widmie: jeden z prawej, drugi z lewej
strony. Spośród tych trzech prążków wyznaczany jest prążek
o największej amplitudzie.
W rezultacie dla każdego segmentu czasowego
otrzymano 3 wartości: amplitudę zespoloną dla
częstotliwości f1, f2 i f3. Częstotliwości f1, f2 i f3 mogą
zmieniać się w czasie. W efekcie ich wartości mogą się
różnić w poszczególnych segmentach czasowych, jednak
różnice te powinny być niewielkie, ponieważ pomiary były
przeprowadzane w stanie ustalonym, przy stałym
obciążeniu. Z uwagi na to, że prędkość obrotowa oraz
częstotliwość sieciowa są wyznaczane w każdym segmencie
osobno przyjęto, ze ich zmiany w czasie pomiaru nie mają
wpływu na wyniki NTC. Wartości współczynników szeregu
Fouriera dla częstotliwości f1, f2 i f3 dla poszczególnych
segmentów czasowych tworzą 3 wektory. Zgodnie
ze wzorem (1) są to wektory: X(f1), X(f2), X(f3).Otrzymane
wyniki są podstawą do obliczenia potrójnej kowariancji
zgodnie ze wzorem (1). Kowariancja wyznaczana jest dla
każdej fazy prądu silnika według opisanej powyżej
procedury. Wartość NTC stanowi średnia arytmetyczna
kowariancji z każdej fazy.
Poniżej przedstawiono schemat blokowy opisanego
w tym rozdziale algorytmu przetwarzania sygnału (Rys. 2.).
Rezultatem działania prezentowanego algorytmu są dane
niezbędne do obliczenia wartości NTC. Są to wektory X(f1),
X(f2), X(f3), które zgodnie ze wzorem (1) stanowią
współczynniki szeregu Fouriera z sygnału x dla wszystkich
segmentów czasowych dla częstotliwości f1, f2 i f3.

Rys. 2. Schemat blokowy algorytmu przetwarzania sygnału.

4. WYBÓR KOMPONENTÓW
Wcześniejsze badania nad prądową diagnostyką łożysk
[11][12], pozwoliły stwierdzić w widmie prądu obecność
dodatkowych składowych związanych z uszkodzeniami
łożysk. Częstotliwości tych składowych zostały zestawione
w tablicy 1.
Tablica 1. Częstotliwości składowych prądu silnika związane z
uszkodzeniami łożysk [11][12]
Numer
składowej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Częstotliwość
składowej
fg+fdef
|fg − fdef |
3·fg+fdef
|3·fg − fdef |
5·fg+fdef
|5·fg − fdef |
|fg − fr+fdef |
|fg − fr − fdef |
fg+fr+fdef
|fg+fr − fdef |
|fg − 2·fr+fdef |
|fg − 2·fr − fdef |
fg+2·fr+fdef
|fg+2·fr − fdef |
|fg − 3·fr|+fdef
||fg − 3·fr| − fdef|

Numer
składowej
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Częstotliwość
składowej
fg+3·fr +fdef
|fg+3·fr − fdef |
|3·fg − fr +fdef |
|3·fg − fr − fdef |
3·fg+fr +fdef
|3·fg+fr − fdef |
|3·fg − 2·fr +fdef |
|3·fg − 2·fr − fdef |
3·fg+2·fr +fdef
|3·fg+2·fr − fdef |
|5·fg − fr +fdef |
|5·fg − fr − fdef |
5·fg+fr +fdef
|5·fg+fr − fdef |
|5·fg − 2·fr +fdef |
|5·fg − 2·fr − fdef |

gdzie: fg – częstotliwość sieci zasilającej, fr – częstotliwość
obrotowa, fdef – częstotliwość wibracji związana
z uszkodzeniem danego elementu łożyska.
Rozważając 32 składowe i uwzględniając fakt,
że zamiana miejscami pierwszego składnika z drugim nie ma
wpływu na wartość NTC można uzyskać 14880 różnych
kombinacji 3 spośród 32 komponentów. Spośród wszystkich
kombinacji należy wybrać tę, która pozwoli uzyskać
najlepsze rezultaty dla metody potrójnej kowariancji, a tym
samym będzie najbardziej użyteczna do celów
diagnostycznych. Jako najlepszą możliwą kombinację
składowych przyjęto tę, która osiągnie najwyższą wartość
według kryterium Fishera danego wzorem (2):

F=

| m1 − m2 |2
σ 12 + σ 2 2

(2)

gdzie: m1 – wartość średnia NTC dla przypadków
nieuszkodzonych, m2 – wartość średnia NTC dla
przypadków uszkodzonych, σ12 – wariancja NTC dla
przypadków nieuszkodzonych, σ22 – wariancja NTC
dla przypadków uszkodzonych.
Kryterium Fishera określa jakość separacji między
przypadkami uszkodzonymi a nieuszkodzonymi. Wartość
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kryterium będzie wyższa, gdy różnica między wartością
średnią NTC dla przypadków uszkodzonych i dla
przypadków nieuszkodzonych będzie większa. Wartość
kryterium Fishera będzie niższa, gdy odchylenie
standardowe wartości NTC dla danej klasy łożysk
(nieuszkodzonych lub uszkodzonych) będzie większe.

7.
8.

5. PODSUMOWANIE
9.
W pierwszej części artykułu została przedstawiona
tematyka badawcza, przegląd metod oraz szczegółowy opis
zastosowanej metody wraz z algorytmem przetwarzania
sygnałów. NTC jest metodą, która wykrywa nieliniowe
zmiany wspólne dla 3 składowych sygnału dzięki czemu
można ją wykorzystać do wykrywania stanów przejściowych
wybranych składowych. Metoda ta bardzo dobrze nadaje się
do zastosowania
w
diagnostyce
łożysk
silników
indukcyjnych, co zostało zweryfikowane eksperymentalnie
w części artykułu.

10.

11.
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INDUCTION MOTOR BEARINGS DIAGNOSTIC WITH MOTOR CURRENT SIGNATURE
ANALYSIS AND NORMALIZED TRIPLE COVARIANCE.
PART I - NTC
One of the most popular electric machines in the world industry is an induction motor (IM). Due to simple construction
its bearings are the part most susceptible to damage. Therefore, bearing diagnosis is very important in maintaining the
driveline. Diagnostic of most parts of the IM through motor current signature analysis (MCSA) are already well described
and used in the industry. As such, bearing diagnosis through MCSA would be very convenient from economic point of view.
It would allow to reduce the cost of diagnostics through a diagnosis of all motor parts by measuring only one physical
quantity. The objective of research that were carried out was to propose and test a new efficient MCSA bearings diagnostic
method. The proposed method is the Normalized Triple Covariance (NTC). This higher order spectra signal processing
technique is a new approach in IM bearings diagnostic with MCSA. Part I of the paper contains an introduction to the subject
of bearing diagnostics, review of diagnostic methods and theoretical basis of the NTC. Part II covers experimental results
of the proposed method and final conclusions.
Keywords: MCSA, induction motor bearings diagnostic, digital signal processing, higher order spectra.
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SILNIKA METODĄ NTC.
CZĘŚĆ II – WYNIKI BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH
Tomasz CISZEWSKI
Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
tel.: 58 347 29 45, e-mail: tomasz.ciszewski@pg.edu.pl
Streszczenie: W artykule zaprezentowano nową metodę
przetwarzania sygnału prądu silnika indukcyjnego do celów
diagnostyki łożysk oraz jej walidację przy pomocy badań
eksperymentalnych. Badania przeprowadzono dla trzech różnych
uszkodzeń łożysk przy pełnym obciążeniu silnika. Pierwsza część
artykułu zawiera wprowadzenie do tematyki diagnostyki łożysk,
przegląd metod diagnostycznych oraz podstawy teoretyczne
zastosowanej przez autora metody. W drugiej części artykułu
przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dla łożysk
z celowo wprowadzonymi uszkodzeniami oraz dla łożysk bez
uszkodzeń.
Słowa kluczowe: diagnostyka łożysk silnika indukcyjnego, MCSA,
cyfrowe przetwarzanie sygnału, statystyka wyższych rzędów.

1. WPROWADZENIE
Badania eksperymentalne przedstawione w tej części
artykułu zostały przeprowadzone dla silnika indukcyjnego
(SI) Sh 80X-4C o mocy znamionowej 1,1 kW. Prezentowane
badania zostały przeprowadzone przy zasilaniu sieciowym
oraz przy pełnym obciążeniu silnika. Przeprowadzone
badania obejmowały 42 łożyska w tym 21 łożysk
nieuszkodzonych i 21 z celowo wprowadzonymi
uszkodzeniami. Typ badanych łożysk to 6204. W celu
weryfikacji rzeczywistego stanu każdego badanego łożyska,
równolegle z pomiarami prądu dokonano również pomiarów
wibracji przy użyciu systemu diagnostyki wibracyjnej
DREAM. Lista badanych łożysk wraz z wynikiem badania
systemem DREAM została umieszczona w tablicy 1.
Tablica 1. Lista łożysk z wprowadzonymi uszkodzeniami
Nr
łożyska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wynik DREAM Wynik DREAM
Wynik
dla bieżni
dla bieżni
DREAM dla
zewnętrznej
wewnętrznej
el. tocznych
Uszkodzenia bieżni zewnętrznej
17%
0%
0%
17%
0%
0%
80%
0%
0%
14%
0%
0%
36%
0%
0%
80%
0%
0%
32%
0%
0%
59%
0%
0%
80%
0%
0%
80%
0%
0%

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
do 42.

Uszkodzenia bieżni wewnętrznej
0%
80%
0%
47%
0%
80%
0%
80%
0%
80%
0%
80%
Uszkodzenia elementów tocznych
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Łożyska nieuszkodzone
<5%

<5%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
34%
14%
32%
14%
69%
<5%

2. WSKAŹNIK DIAGNOSTYCZNY
W rozdziale 4 w pierwszej części artykułu
przedstawiono zależności wykorzystywane w procedurze
wyboru komponentów. Aby dokonać wyboru komponentów
w pierwszej kolejności należy obliczyć NTC dla wszystkich
możliwych kombinacji 3 spośród 32 składowych dla
wszystkich wykonanych pomiarów prądu. Następnie dla
danego
uszkodzenia,
spośród
wszystkich
łożysk
uszkodzonych i nieuszkodzonych należy wybrać część
łożysk, które posłużą do wyboru komponentów. W zestawie
łożysk przyjętym do wyboru komponentów muszą
znajdować się zarówno łożyska uszkodzone jak
i nieuszkodzone. Zestaw łożysk do wyboru komponentów
wybierany jest losowo, przy czym w skład zestawu wchodzi
50% spośród łożysk z danym typem uszkodzenia oraz 50%
spośród pozostałych łożysk. Dla każdego rodzaju badanego
uszkodzenia wylosowano 5 różnych zestawów do wyboru
wskaźnika diagnostycznego. Dla danego zestawu łożysk
obliczono wartość kryterium Fishera dla wszystkich
możliwych 14880 kombinacji 3 spośród 32 rozważanych
składowych diagnostycznych. W kolejnym kroku spośród
14880 kombinacji wybrano 5 kombinacji dla których
wartość kryterium Fishera była najwyższa. Suma pięciu
NTC dla tych pięciu kombinacji służy jako wskaźnik
diagnostyczny (WD) do oceny stanu pozostałych łożysk,
które nie zostały wykorzystane do wyboru komponentów.
Diagnoza łożyska polega na porównaniu wartości WD
z wartością obliczoną na podstawie wzoru (1).

Tablica 2. Zestawienie uzyskanych wyników dla badania
uszkodzeń bieżni zewnętrznej

8,
10,
4, 9,
2
4, 1,
8, 2,
10

4.

5.

10,
4, 8,
9, 7

Trafność dla łożysk spoza
zestawu do wyboru WD

3.

Trafność diagnoz dla
łożysk nieuszkodzonych

5, 7,
10,
8, 1

Trafność diagnoz dla
łożysk uszkodzonych

2.

28, 39, 21, 14,
13, 23, 40, 12,
19, 41, 36, 18,
22, 33, 17, 15
32, 13, 29, 38,
28, 30, 40, 39,
21, 17, 26, 14,
37, 23, 42, 19
38, 34, 25, 40,
12, 20, 18, 32,
37, 22, 16, 39,
30, 31, 28, 11
26, 27, 16, 24,
39, 30, 41, 37,
21, 12, 29, 42,
19, 25, 32, 38
14, 36, 24, 23,
22, 13, 15, 42,
26, 18, 40, 20,
32, 33, 30, 31

Wartość Kryterium
Fishera

1, 7,
6, 2,
9

Łożyska
nieuszkodzone

Łożyska
uszkodzone

1.

3. USZKODZENIA BIEŻNI ZEWNĘTRZNEJ
W tym rozdziale do obliczania wartości NTC, jako
częstotliwość uszkodzenia (fdef) przyjęto częstotliwość
charakterystyczną dla bieżni zewnętrznej. Z tego względu
łożyska które posiadają inny rodzaj uszkodzenia traktowane
są jako nieuszkodzone. Zgodnie z tablicą 1 do badania
uszkodzeń bieżni zewnętrznej przygotowano 10 łożysk
z celowo wprowadzonymi uszkodzeniami, ponumerowanych
od 1 do 10 oraz 32 łożyska z nieuszkodzoną bieżnią
zewnętrzną, ponumerowane od 11 do 42.
Na rysunku 1 przedstawiono wykres wartości WD,
który został wybrany przy pomocy zestawu numer 1 zgodnie
z tablicą 2.

Nr
łożysk
do
wyboru
WD

gdzie: 1  WD – średnia wartości wskaźnika
u
i
diagnostycznego dla łożysk uszkodzonych,
1
WD nu – średnia wartości wskaźnika
j
diagnostycznego dla łożysk nieuszkodzonych.

prezentowana w tabeli obliczona została dla wszystkich
łożysk, łącznie z łożyskami biorącymi udział w procedurze
wyboru komponentów.

Numer zestawu

Rezultaty badań zaprezentowano na wykresach oraz
zestawiono w tabelach. Na osi poziomej wykresu
zaznaczono numery kolejnych łożysk zgodne z numeracją
przyjętą w tablicy 1. Oś pionowa reprezentuje wartość WD,
będącego sumą pięciu kowariancji. Do prezentacji danych na
wykresach (Rys. 1, Rys. 2, Rys. 3) zastosowano następujące
oznaczenia:
– krzyżyki – łożyska uszkodzone;
– okręgi – łożyska nieuszkodzone;
– pogrubiona pozioma prosta – granica pomiędzy
łożyskami uszkodzonymi a nieuszkodzonymi, obliczona na
podstawie łożysk z zestawu do wyboru WD, dana wzorem
(1):
1
1
WD u +  WD nu

i
j
(1)
2

1,12

4/5
80%

13/16
81%

17/21
81%

1,11

4/5
80%

12/16
75%

16/21
76%

1,68

3/5
60%

12/16
75%

15/21
71%

1,56

2/5
40%

15/16
94%

17/21
81%

1,41

3/5
60%

10/16
63%

13/21
62%

4. USZKODZENIA BIEŻNI WEWNĘTRZNEJ
Do
badania
uszkodzeń
bieżni
wewnętrznej
przygotowano 6 łożysk z celowo wprowadzonymi
uszkodzeniami, o numerach od 11 do 16 oraz 36 łożysk
z nieuszkodzoną bieżnią wewnętrzną o numerach od 1 do 10
oraz od 17 do 42. Do badania uszkodzeń bieżni wewnętrznej
jako częstotliwość uszkodzenia (fdef) przyjęto częstotliwość
charakterystyczną dla bieżni wewnętrznej.
Na rysunku 2 przedstawiono rezultaty uzyskane dla
WD wybranego przy pomocy zestawu numer 1 zgodnie
z tablicą 3.

Rys. 1. Wartość WD wybranego na podstawie zestawu numer 1 dla
poszczególnych łożysk

Na podstawie Rys. 1. można stwierdzić, że spośród
łożysk nie znajdujących się w zestawie do wyboru WD,
4 z 5 łożysk uszkodzonych o numerach: 3, 4, 8, 10 zostały
poprawnie zdiagnozowane, co daje 80% trafności diagnoz.
W przypadku łożysk nieuszkodzonych poprawnie
zdiagnozowanych zostało 13 spośród 16 łożysk, o numerach:
11, 16, 20, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 42, co daje 81%
trafności. Trafność diagnoz dla wszystkich diagnozowanych
łożysk wynosi: 17/21 = 81%.
Wyniki uzyskane dla wszystkich pięciu zestawów
zamieszono w tablicy 2. Wartość kryterium Fishera

28

Rys. 2. Wartość WD wybranego na podstawie zestawu numer 1 dla
poszczególnych łożysk

Na podstawie powyższego wykresu można odczytać,
że wśród łożysk uszkodzonych, 2 z 3 łożysk o numerach
13 i 15 zostały zdiagnozowane poprawnie, co oznacza 67%
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trafność wykrycia uszkodzenia. W przypadku łożysk
nieuszkodzonych poprawnie zdiagnozowanych zostało 13
spośród 18 łożysk, o numerach: 4, 10, 18, 21, 24, 28, 32, 33,
34, 35, 39, 40, 42 co daje 72% trafności. Ogólna trafność
diagnoz dla łożysk spoza zestawu do wyboru WD wynosi:
15/21 = 71%
Trafności diagnoz dla wszystkich pięciu zestawów
znajdują się w tablicy 3. Wartość kryterium Fishera
obliczona została dla wszystkich łożysk, łącznie z łożyskami
biorącymi udział w procedurze wyboru komponentów.

o numerze 32, należące do zestawu do wyboru WD. Ogólna
trafność diagnoz dla łożysk spoza zestawu do wyboru WD
wynosi: 15/21 = 71%

Tablica 3. Zestawienie uzyskanych wyników dla badania
uszkodzeń bieżni wewnętrznej

1,01

2/3
67%

14/18
78%

16/21
76%

1,11

2/3
67%

13/18
72%

15/21
71%

1,22

1/3
33%

15/18
83%

16/21
76%

1

20,
19,
21

1,48

2/3
67%

13/18
72%

15/21
71%

2

19,
21,
20

3

20,
21,
19

4

19,
17,
21

5

20,
21,
17

Trafność diagnoz dla
łożysk nieuszkodzonych

Trafność dla łożysk spoza
zestawu do wyboru WD

Do badania uszkodzeń elementów tocznych jako
częstotliwość uszkodzenia (fdef) przyjęto częstotliwość
charakterystyczną dla elementów tocznych. Do badania
uszkodzeń elementów tocznych przygotowano 5 łożysk
z celowo wprowadzonymi uszkodzeniami, o numerach
od 17 do 21 oraz 37 łożysk z nieuszkodzonymi elementami
tocznymi o numerach od 1 do 16 oraz od 22 do 42. W tym
wypadku ze względu na nieparzystą liczbę łożysk, do
wyznaczenia WD przyjęto 3 łożyska uszkodzone oraz 18
łożysk nieuszkodzonych.
Rysunek 3 zawiera wykres wartości WD wybranego
przy użyciu łożysk z zestawu numer 1 zgodnie z tablicą 4.
Na podstawie tego wykresu można odczytać, że spośród
łożysk spoza zestawu wykorzystanego do wyboru WD 1 z 2
uszkodzonych łożysk, o numerze 18, zostało zdiagnozowane
poprawnie, co oznacza 50% trafności wykrycia uszkodzenia.
W przypadku łożysk nieuszkodzonych poprawnie
zdiagnozowanych zostało 14 spośród 19 łożysk, o numerach:
2, 4, 5, 7, 10, 12, 22, 28, 34, 35, 37, 40, 41, 42, co daje 74%
trafności. Ponadto wśród łożysk nieuszkodzonych, które nie
zostały poprawnie zdiagnozowane znajduje się jedno,

39, 6, 27, 24, 25,
32, 11, 33, 13,
36, 14, 9, 38, 3,
15, 29, 16, 8
11, 3, 6, 30, 29,
4, 28, 38, 16, 31,
5, 8, 26, 34, 32,
13, 2, 33
31, 10, 22, 7, 6,
25, 8, 29, 26, 40,
1, 11, 16, 32, 2,
27, 38, 39
31, 32, 29, 22,
37, 13, 23, 39,
26, 15, 42, 12, 5,
3, 24, 34, 35, 6
14, 29, 42, 4, 40,
16, 24, 36, 26, 6,
37, 22, 28, 27,
34, 3, 33, 8

Trafność diagnoz dla
łożysk uszkodzonych

5. USZKODZENIA ELEMENTÓW TOCZNYCH

Tablica 4. Zestawienie uzyskanych wyników dla badania
uszkodzeń elementów tocznych
Wartość Kryterium Fishera

14,
12,
11

15/21
71%

Łożyska
nieuszkodzone

5

13/18
72%

Nr
łożysk
do
wyboru
WD

15,
16,
13

2/3
67%

Wyniki badań dla wszystkich zestawów zamieszczono
w tablicy 4. Wartość kryterium Fishera obliczona została dla
wszystkich łożysk, łącznie z łożyskami użytymi do wyboru
WD.

Łożyska
uszkodzone

4

1,85

Numer zestawu

16,
15,
12

Trafność dla łożysk spoza
zestawu do wyboru WD

3

Trafność diagnoz dla
łożysk nieuszkodzonych

15,
12,
13

19, 20, 29, 23,
41, 3, 38, 17,
22, 7, 6, 1, 8, 2,
31, 5, 9, 27
29, 6, 20, 8, 22,
27, 5, 25, 9, 18,
21, 35, 39, 42,
31, 23, 2, 1
8, 40, 9, 35, 24,
6, 41, 19, 30,
20, 26, 39, 22,
38, 1, 29, 23, 10
26, 37, 40, 2,
32, 38, 36, 1, 3,
34, 18, 29, 24,
27, 5, 20, 25, 35
37, 33, 19, 18,
20, 22, 28, 27,
1, 4, 38, 39, 8,
3, 41, 30, 31, 5

Trafność diagnoz dla
łożysk uszkodzonych

2

Łożyska
nieuszkodzone

14,
11,
12

Wartość Kryterium Fishera

Nr
łożysk.
do
wyboru
WD
Łożyska
uszkodzone

Numer zestawu
1

Rys. 3. Wartość WD wybranego na podstawie zestawu numer 1 dla
poszczególnych łożysk

1,27

1/2
50%

14/19
74%

15/21
71%

1,03

1/2
50%

18/19
95%

19/21
90%

2,73

1/2
50%

15/19
79%

16/21
76%

1,83

1/2
50%

16/19
84%

17/21
81%

3,45

1/2
50%

17/19
89%

18/21
86%

6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
W części eksperymentalnej przebadano 42 łożyska pod
kątem trzech rodzajów uszkodzeń. Należy przy tym
zaznaczyć, że autorzy publikacji w tej tematyce zwykle
prezentują wyniki dla pojedynczego przypadku. Nie ma
zatem możliwości porównania uzyskanych wyników
z innymi metodami prądowymi. W artykule przedstawiono
wyniki badań dla trzech typów uszkodzeń: bieżni
zewnętrznej, bieżni wewnętrznej oraz elementów tocznych
łożysk. Średnia trafność diagnoz dla poszczególnych
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przypadków wyniosła kolejno: 74,2%, 73% i 80,8%.
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić,
iż NTC jest bardzo obiecującą prądową metodą diagnostyki
łożysk SI. Porównując zasadę działania NTC do dotychczas
badanych metod prądowych, metoda NTC powinna być
bardziej skuteczna w wykrywaniu uszkodzeń we wczesnej
fazie rozwoju. Zdaniem autora można uzyskać jeszcze
lepsze rezultaty na przykład poprzez wydłużenie czasu
pomiaru. W kolejnych badaniach warto również zbadać
wpływ długości okna czasowego na trafność diagnoz.
Rozwój opisanej metody i przebadanie jej działania na
większej liczbie łożysk powinno w przyszłości dać bardzo
duże szanse na wykorzystanie metody w przemyśle.

8.

9.

10.
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INDUCTION MOTOR BEARINGS DIAGNOSTIC WITH MOTOR CURRENT SIGNATURE
ANALYSIS AND NORMALIZED TRIPLE COVARIANCE.
PART II – EXPERIMENTAL RESULTS
One of the most popular electric machines in the world industry is an induction motor (IM). Due to simple construction
its bearings are the part most susceptible to damage. Therefore, bearing diagnosis is very important in maintaining the
driveline. Diagnostic of most parts of the IM through motor current signature analysis (MCSA) are already well described
and used in the industry. As such, bearing diagnosis through MCSA would be very convenient from economic point of view.
It would allow to reduce the cost of diagnostics through a diagnosis of all motor parts by measuring only one physical
quantity. The objective of research that were carried out was to propose and test a new efficient MCSA bearings diagnostic
method. The proposed method is the Normalized Triple Covariance (NTC). This higher order spectra signal processing
technique is a new approach in IM bearings diagnostic with MCSA. Part I of the paper contains an introduction to the subject
of bearing diagnostics, review of diagnostic methods and theoretical basis of the NTC. Part II covers experimental results
of the proposed method and final conclusions.
Keywords: MCSA, induction motor bearings diagnostic, digital signal processing, higher order spectra.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące
wykorzystania przyrządu wirtualnego do szacowania niepewności
pomiaru mocy chwilowej. Analiza dotyczy układu do diagnostyki
łożysk tocznych, składającego się z przetworników: napięcia oraz
prąd-napięcie, który wykorzystano do badań diagnostycznych
łożysk silników indukcyjnych metodą, opartą na pomiarze i analizie
sygnałów napięcia i prądu pobieranych przez maszynę.
Zaprezentowano opracowany do celów szacowania niepewności
pomiaru mocy chwilowej przyrząd wirtualny, który do
wyznaczania niepewności metodą Typu A wykorzystuje jakobiany
macierzy, natomiast do obliczenia niepewności metodą Typu B
używa danych, dotyczących dokładności karty akwizycji danych
i przetworników. Dokonano także sprawdzenia poprawności
działania przyrządu wirtualnego, przedstawiono przykładowe
wyniki analiz i porównano je z rezultatami obliczeń wykonanymi
przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego MS Excel.
Słowa kluczowe: niepewność pomiaru, moc chwilowa, przyrząd
wirtualny, jakobiany macierzy.

1. WSTĘP
W silnikach indukcyjnych uszkodzeniu mogą ulec
podzespoły takie jak: łożyska, wał lub uzwojenia stojana czy
wirnika. Ponieważ z danych statystycznych wynika, iż
najczęściej awarie maszyn indukcyjnych spowodowane są
uszkodzeniami łożysk [1, 2], tematyka dotycząca oceny
stanu technicznego łożysk jest bardzo istotna, zarówno pod
względem technicznym jak i ekonomicznym, i stanowi
główny element procesu nadzorowania pracy maszyn.
Diagnostykę łożysk można przeprowadzić w oparciu
o bezinwazyjną metodę, która opiera się na pomiarze
i analizie sygnału mocy chwilowej, która wyznaczana jest
jako iloczyn wartości chwilowych natężenia prądu i napięcia
zasilających silniki.
W metodzie wykorzystano zjawisko polegające na
fakcie, iż kontakt uszkodzonego fragmentu łożyska z innym
elementem łożyska skutkuje chwilowym wzrostem momentu
oporowego, co w konsekwencji przekłada się na wahania
mocy pobieranej przez maszynę. Zjawisko to skutkuje
pojawieniem się dodatkowych harmonicznych w widmie
sygnału mocy chwilowej [1]. Składowe te można
wykorzystać jako symptom diagnostyczny, na podstawie
którego możliwe jest dokonanie oceny stanu technicznego
łożysk w maszynach indukcyjnych.

2. BADANIA DIAGNOSTYCZNE ŁOŻYSK
SILNIKÓW INDUKCYJNYCH METODĄ ANALIZY
MOCY CHWILOWEJ
Sposób przeprowadzania badań diagnostycznych
uszkodzeń łożysk opiera się na wykorzystaniu iloczynu
wartości chwilowych prądu i napięcia, analizie widmowej
uzyskanego sygnału oraz określeniu częstotliwości
charakterystycznych dla uszkodzeń a następnie ich
identyfikacji w widmie mocy chwilowej. Częstotliwości
charakterystyczne dla uszkodzeń zależą od prędkości
obrotowej maszyny oraz budowy łożyska i wyznaczane są
na podstawie zależności znanych z literatury [1, 2].
W opisywanej metodzie pomiar przeprowadzany jest
poprzez pobranie sygnału, będącego miarą natężenia prądu
oraz napięcia zasilającego silnik indukcyjny. Proces
kondycjonowania sygnału prądu realizowany jest przy
wykorzystaniu przetwornika prąd-napięcie CT-5T, natomiast
kondycjonowanie sygnału napięcia realizowane jest przy
użyciu przetwornika napięcia CV3-500 [1]. Zakres
częstotliwości przetwarzania wynosi 0 Hz – 500 kHz
a przekładnia 5A/5V. Z kolei przetwornik napięciowy
przeznaczony jest do pomiarów napięć stałych i zmiennych
o wartości skutecznej napięcia do 350 V. Przekładnia
przetwornika CV3-500 wynosi 500V/10V. Następnie oba
sygnały doprowadzane są do systemu pomiarowego, którego
głównym elementem jest karta akwizycji danych NI PXI
4462 zainstalowana w kasecie pomiarowej NI PXI 1031 [3].
Schemat układu pomiarowego przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat blokowy układu pomiarowego z systemem NI PXI
1031: PU – przetwornik napięcia, PIU – przetwornik prąd/napięcie,
FA – filtr antyaliasingowy, A/C – przetwornik analogowo-cyfrowy,
KP – kaseta pomiarowa NI PXI 1033 wraz z kartą akwizycji
danych PXI 4462, K – komputer klasy PC wraz z
oprogramowaniem, UM – blok programu mnożący prąd i napięcie,
ZA – program do analizy widma mocy chwilowej [1]

Badano maszyny typu STG80X-4C o danych
znamionowych: Pn = 1,1 kW, Un = 400/230 V, In = 2,9/5 A.
Pomiary wykonano zarówno dla silników nieuszkodzonych,
jak i z różnymi typami uszkodzeń łożysk.
3. SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU MOCY
CHWILOWEJ
Analiza metrologiczna systemu do diagnostyki łożysk,
wykorzystującego sygnał mocy chwilowej miała na celu
sprecyzowanie, jakiej niepewności pomiarowej należy
oczekiwać, dokonując pomiarów przedstawioną metodą.
W wykorzystywanym do pomiarów mocy chwilowej
p(t) układzie pomiarowym funkcję pomiaru przedstawia
wzór [1]:
p (t ) = u (t ) ⋅ i (t ) .
(1)

napięcie. Niepewność tę oszacowano zgodnie ze wzorem
[4]:
2

2
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uB ( u ) = 
 u ( uu ) + 
 u ( uD ) ,
∂
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 u

(5)

gdzie: uB(u) − niepewność pomiaru napięcia, u2(uD) −
wariancja pomiaru napięcia kartą akwizycji danych,
u2(uu) − wariancja wynikająca z błędu granicznego
przetwornika napięcia.
Estymata wariancji pomiaru napięcia u2(uD), przy
założeniu trójkątnego rozkładu prawdopodobieństwa, została
określona na podstawie zależności [6]:

 ( E ⋅ ∂E%G ) + ( Eu ⋅ ∂E% F ) + ∆E0 
u ( uD ) =  u
 ,
6


2

2

Ze względu na fakt, iż jest to pomiar pośredni [4],
zgodnie z prawem propagacji niepewności, niepewność u(p)
przedstawia zależność:

 ∂p  2
 ∂p  2
  u (u ) +   u (i ) +
 ∂i 
u ( p ) =  ∂u 
,
∂p ∂p
u ( u ) u ( i ) r (u, i )
+2
∂u ∂i
2

2

(2)

gdzie: u(u) - niepewność pomiaru napięcia, u(i) –
niepewność pomiaru natężenia prądu, r(u, i) –
współczynnik korelacji równy:

r ( u, i ) =

u ( u, i )

u (u ) u (i )

.

(3)

Z powyższych rozważań wynika, iż w celu
wyznaczenia niepewności pomiaru mocy chwilowej u(p)
należy wyznaczyć trzy parametry: wariancję pomiaru
napięcia u2(u), wariancję pomiaru natężenia prądu u2(i) oraz
współczynnik korelacji pomiędzy prądem i napięciem r(u, i).
W celu oszacowania niepewności pomiaru napięcia
należy wyznaczyć wariancję wynikającą z błędu losowego
pomiaru napięcia, a także wariancję związaną z błędem
przetwornika napięcia oraz wariancję estymacji pomiaru
napięcia kartą akwizycji danych. Natomiast aby oszacować
niepewność pomiaru natężenia prądu należy wyznaczyć
wariancję wynikającą z błędu losowego pomiaru natężenia
prądu, a także wariancję związaną z błędem przetwornika
prąd/napięcie oraz wariancję estymacji pomiaru napięcia
kartą akwizycji danych.
Niepewność pomiaru napięcia metodą Typu A
wyznaczono jako odchylenie wyników pomiarów od
wielomianu aproksymującego [3, 5]. Niepewność tę opisuje
poniższa zależność:

(4)

gdzie: a – współczynniki wielomianu aproksymującego,
n – liczba punktów aproksymowanych, m – stopień
wielomianu aproksymującego.
Pozostałe wartości niepewności wyznaczono metodą
Typu B, na podstawie danych podanych przez producentów:
karty akwizycji danych oraz przetworników napięcia i prąd-
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gdzie: Eu − wartość sygnału wejściowego, δE%G − błąd
wzmocnienia, δE%F − błąd płaskości, ∆Eo − błąd
przesunięcia zera.
Wybór takiego rozkładu podyktowany był przez fakt, iż
z wyników badań uzyskanych w innym eksperymencie
wskazania grupowały się w większości wokół wartości
modalnej.
Wariancję
wynikającą
z
błędu
granicznego
przetwornika napięcia CV3-500 oszacowano, przy założeniu
trójkątnego rozkładu prawdopodobieństwa, wykorzystując
wzór [7]:

 ( E ⋅ ∂E% R ) + ∆E0 
u 2 ( uu ) =  u
 ,
6


2

(7)

gdzie: δE%R − błąd względny, zależny od wartości
mierzonej.
Niepewność złożona pomiaru napięcia
obliczona na podstawie zależności [4, 5]:

u ( u ) = u A2 ( u ) + uB2 ( u ) .

została

(8)

Następnie dla wybranego współczynnika rozszerzenia
k dokonywano oszacowania niepewności rozszerzonej Uu
pomiaru napięcia, korzystając z wzoru:

Uu = k ⋅ u (u ) .

(9)

Analogicznie
postępowano
przy
wyznaczaniu
niepewności dla uzyskanych wyników pomiarów natężenia
prądu.
4. PRZYRZĄD WIRTUALNY DO SZACOWANIA
NIEPEWNOŚCI POMIARU MOCY CHWILOWEJ

m

l 

 yi −  al xi 
i =1 
l =0
,
n − m −1
n

uA (u ) =

(6)

Do realizacji przyrządu wirtualnego do szacowania
niepewności pomiaru mocy chwilowej wybrano środowisko
programowania LabVIEW. Opracowano aplikację o nazwie
„Moc-Niepewność”, która, oprócz wyznaczenia wartości
niepewności pomiaru, umożliwia archiwizację i wizualizację
danych. Ponadto program ten pozwala na odczyt danych
pomiarowych zapisanych uprzednio w pliku.
Panel zaprojektowanego przyrządu wirtualnego
składa się z czterech zakładek: „Sygnał” – w której
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prezentowane są zmierzone krzywe napięcia i natężenia
prądu, „Macierze”, gdzie przedstawione są rezultaty
obliczeń macierzowych, „Wielomiany”,
w której
prezentowane są zarówno przebiegi prądu i napięcia oraz
wykresy i wyznaczone współczynniki wielomianów
aproksymujących wraz ze współczynnikiem determinacji r2,
oraz z zakładki „Niepewności”, w której umieszczono
dedykowane pola do wprowadzenia danych, dotyczących
dokładności użytych przyrządów pomiarowych oraz wyniki
szacowania niepewności pomiaru mocy chwilowej. Na
rysunku 2 przedstawiono widok zakładki „Sygnał”
opracowanej aplikacji.

pomiarów natężenia prądu i napięcia. Dla porównania
wykonywano także analogiczne obliczenia w arkuszu
kalkulacyjnym MS Excel.

Rys. 3. Fragment kodu źródłowego przyrządu wirtualnego
„Moc-Niepewność”

Rys. 2. Widok zakładki „Sygnał” opracowanego przyrządu
wirtualnego „Moc-Niepewność”

Algorytm oprogramowania komputerowego do
szacowania niepewności pomiaru przedstawia się
następująco: w pierwszym etapie wyznaczany jest
współczynnik determinacji r2, określający stopień
dopasowania wielomianów aproksymujących do krzywych
prądu i napięcia, następnie metodą najmniejszych
kwadratów dopasowuje się krzywe do punktów
pomiarowych,
dalej
obliczane
są
współczynniki
wielomianów aproksymujących, wykorzystując jakobiany
macierzy. Na tej podstawie i zgodnie z zależnością (4)
dokonywane jest szacowanie niepewności metodą Typu A
pomiaru prądu i napięcia. W kolejnym kroku obliczany jest
współczynnik korelacji r(u, i) pomiędzy sygnałem prądu
i napięcia oraz, na podstawie danych podanych przez
producentów w specyfikacji wykorzystanych przetworników
oraz karty akwizycji danych wyznaczone są pozostałe
wartości jako niepewność Typu B. W ostatnim etapie
wyznaczana jest niepewność złożona oraz, przy założonym
współczynniku rozszerzenia k, niepewność rozszerzona
pomiaru mocy chwilowej. Na rysunku 3 przedstawiono
fragment kodu źródłowego przyrządu wirtualnego „MocNiepewność”.
Opracowany przyrząd wirtualny może dokonywać
obliczeń w jednym z dwóch trybów pracy. W pierwszym
użytkownik wprowadza żądany stopień wielomianu
aproksymującego, w drugim natomiast może ustalić liczbę
iteracji, która ma zostać wykonana, w celu wyznaczania
sumy algebraicznej, przy czym w każdej kolejnym
powtórzeniu rząd wielomianu aproksymującego zwiększany
jest o 1.
Rozwiązanie takie pozwala na szybkie i dokładne
wyznaczenie stopnia wielomianu, dla którego współczynnik
r2 jest najbliższy jedności oraz obliczenie współczynników
tego wielomianu.
W celu weryfikacji poprawności pracy przyrządu
wirtualnego przeprowadzono analizy dla szeregu wyników

Poniżej
przedstawiono
przykładowe
rezultaty
szacowania niepewności pomiaru mocy chwilowej,
wykonane przy wykorzystaniu opracowanego przyrządu
wirtualnego, dla wyników pomiarów diagnostycznych
uzyskanych z badań łożyska ze średnim uszkodzeniem
bieżni zewnętrznej.
Po przeprowadzeniu wstępnych obliczeń, polegających
na wykonaniu 30 iteracji okazało się, iż najlepsze rezultaty
uzyskano
dla
wielomianów
jedenastego
stopnia
(współczynnik determinacji r2 ≈ 1).
Na rysunku 4 przedstawiono wyniki pomiaru napięcia
u(t) dla silnika przy obciążeniu równym 70% In wraz
z krzywą wyznaczonego wielomianu aproksymującego ua(t).

Rys. 4. Wyniki pomiaru napięcia u(t) dla silnika z uszkodzeniem
bieżni zewnętrznej łożyska przy obciążeniu równym 70% In wraz
z krzywą wyznaczonego wielomianu aproksymującego ua(t)

Następnie, zgodnie z algorytmem, przyrząd wirtualny
dokonał obliczeń, w wyniku których oszacowana
niepewność metodą Typu A uA(u) wynosi 3,50 V.
Analogicznie
postępowano
przy
wyznaczaniu
niepewności metodą Typu A dla uzyskanych wyników
pomiarów natężenia prądu. Na rysunku 5 przedstawiono
wyniki pomiaru natężenia prądu i(t) dla silnika
z uszkodzonym łożyskiem przy obciążeniu równym 70% In
wraz z krzywą wyznaczonego wielomianu aproksymującego
ia(t).
Wartość oszacowanej niepewności metodą Typu A
pomiaru prądu wynosi uA(i) = 96,0 mA. Następnie obliczony
został współczynnik korelacji pomiędzy sygnałami prądu
i napięcia, który w rozpatrywanym przypadku wyniósł
r(u, i) = -0,70.
W kolejnym etapie, na podstawie danych dotyczących
dokładności wykorzystanych przyrządów, z których wynika
iż błąd przetwornika CT-5T nie przekracza ±0,1% wartości
skutecznej prądu znamionowego a wartość napięcia offsetu

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 61/2018

33

wynosi ±0,6 mV, natomiast dla przetwornika CV3-500
maksymalny błąd nie przekracza ±0,2% wartości skutecznej
napięcia znamionowego a wartość napięcia offsetu wynosi
5,00 mV, przyrząd wirtualny dokonał szacowania
niepewności Typu B, zgodnie z zależnościami (5-7).

Rys. 5. Wyniki pomiaru prądu i(t) dla silnika z uszkodzeniem
bieżni zewnętrznej łożyska przy obciążeniu równym 70% In wraz
z krzywą wyznaczonego wielomianu aproksymującego ia(t)

Wartości tych niepewności pomiaru napięcia
i natężenia prądu wynoszą odpowiednio: uB(u) = 10,90 mV
oraz uB(u) = 8,45 mA.
Następnie dokonano oszacowania niepewności
złożonych, które wynoszą: dla pomiaru napięcia
u(u) = 3,50 V, a dla pomiaru prądu u(i) = 96,35 mA.
W kolejnym kroku wykonywanego algorytmu przyrząd
wirtualny dokonał, zgodnie z zależnością (2), oszacowania
niepewności pomiaru mocy chwilowej, która wynosi
u(p) = 17,22 VA. Następnie dla współczynnika rozszerzenia
k = 2, co odpowiada w przybliżeniu prawdopodobieństwu
rozszerzenia wynoszącemu 95%, oszacowano niepewność
rozszerzoną pomiaru mocy chwilowej. Wartość tej
niepewności to Up = 34,4 VA. Uzyskane wyniki szacowania
niepewności pomiaru mocy chwilowej, dla rozpatrywanego
przypadku, w pełni pokrywają się z rezultatami
otrzymanymi z obliczeń wykonanych w arkuszu
kalkulacyjnym MS Excel.

Opracowana aplikacja, do wyznaczenia niepewności
metodą Typu A, wykorzystuje macierze jakobianów
i umożliwia szybkie ustalenie stopnia wielomianu
aproksymującego, dla którego współczynnik determinacji r2
jest najbliższy jedności. Rozwiązanie to ułatwia
użytkownikowi przeprowadzanie analiz dotyczących
składnika losowego niepewności. Natomiast do obliczenia
niepewności metodą Typu B wykorzystywane są dane,
dotyczące błędów przyrządów pomiarowych, zawarte w
notach katalogowych. Dla porównania przeprowadzono też
obliczenia niepewności pomiaru mocy chwilowej
wykorzystując arkusz kalkulacyjny MS Excel. W obu
przypadkach uzyskane wyniki były identyczne. Dla
rozpatrywanego przypadku, rezultat pomiaru mocy
chwilowej, przy wartości napięcia 236,54 V oraz wartości
natężenia prądu 3,03 A, można przedstawić jako:
p = (716,7 ± 34,4) VA.
Opracowany przyrząd wirtualny może zostać
wykorzystany do szacowania niepewności pomiaru innych
wielkości fizycznych np. temperatury czy ciśnienia.
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VIRTUAL INSTRUMENT FOR ESTIMATING INSTANTANEOUS POWER
MEASUREMENT UNCERTAINTY
The paper presents the issue of the use of a virtual device to estimate the uncertainty of a system for rolling bearing
diagnostics using a research method based on measuring and analysing the instantaneous power signal consumed by an
induction motor. The virtual instrument developed for the purpose of estimating the uncertainty of instantaneous power
measurement has been used to estimate the uncertainty of Type A instantaneous power measurement using Jakobian matrix,
while to calculate the uncertainty of Type B uses the data on the accuracy of instruments used, given by their manufacturers.
For comparison, calculations of uncertainty of instantaneous power measurement were also made using the MS Excel
spreadsheet. In both cases, the obtained results were identical. In the case under consideration, the result of instantaneous
power measurement, with a voltage of 236.54 V and a current value of 3.03 A, can be represented as:
p = (716.72 ± 34.44) VA. The developed virtual instrument can be used to estimate the uncertainty of measurement of other
physical quantities, e.g. temperature or pressure.
Keywords: measurement uncertainty, instantaneous power, bearings diagnostic, Jacobian matrix.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki pomiarów
związane z analizą parametrów sieci wewnątrzzakładowej
średniego oraz niskiego napięcia przy wykorzystaniu
nowoczesnych systemów automatyki budynkowej. Na wstępie
artykuł omawia zagadnienia związane ze strukturą systemów BMS
i PME. W punkcie tym przedstawiona została struktura tych
systemów. Dokonano ich porównania a także przedstawiono
możliwości analizy przy wykorzystaniu analizatorów parametrów
sieci. Kolejno przedstawiony i omówiony został schemat układu
zasilającego zakładu przemysłowego w którym przeprowadzono
badania. Przy tej okazji omówione zostały wybrane parametry
związane z jakością energii elektrycznej.
Dla celów odniesienia przytoczony został, symetryczny układ
napięć i prądów służący za model teoretyczny. Przy tym
zdefiniowane zostały współczynniki asymetrii napięć, prądów oraz
współczynniki THD dla tych przebiegów . Następnie w artykule
zostaje przedstawiony i omówiony tok procesu pomiarowego,
którego wynikiem są zebrane wartości pomiarowe służące do
określenia wybranych parametrów. Wartości te w dalszej części
artykułu przyczyniają się do statystycznego określenia poziomów
wartości wybranych parametrów. Na ich podstawie zostaje
określona asymetria napięć oraz prądów, a także zawartości THD
dla poszczególnych obiektów. Dzięki uzyskanym wynikom
pomiarów możliwe było statystyczne oszacowanie jakości zasilania
oraz charakteru obciążenia dla poszczególnych transformatorów.
Poza tym badania te pozwalają stwierdzić, które obiekty należy
poddać dogłębnej analizie w celu określenia odbiorników, które
w największym stopniu przyczyniają się do pogorszenia
parametrów sieci wewnątrzzakładowej. Artykuł kończy się
zebraniem wniosków z przeprowadzonej analizy oraz
podsumowaniem.
Słowa kluczowe: wyższe harmoniczne, jakość energii elektrycznej,
BMS, PME.

1.

WPROWADZENIE

Ciągły rozwój nauki i techniki, przekłada się na
znaczący postęp w dziedzinie elektrotechniki i elektroniki.
Rozwój ten niesie za sobą opracowywanie coraz to nowych
urządzeń, które są implementowane w wielu obszarach
przemysłu czy życia codziennego. Obecnie znaczna część
z tych urządzeń zbudowana jest w oparciu o elementy
półprzewodnikowe, które często podlegają skomplikowanym
algorytmom sterowania. Zabiegi te mają na celu np. poprawę
efektywności energetycznej danego urządzenia, czy
zwiększenie jego funkcjonalności i wydajności. Urządzenia
te ze względu na swoją zasadę działania są często
nieliniowymi odbiornikami energii elektrycznej. Oznacza to,
że pobierają z linii elektroenergetycznej głównie niskich

napięć prądy odkształcone o dużej zawartości wyższych
harmonicznych. Odkształcenia prądów oraz ich asymetria
powodują z kolei odkształcanie napięć zasilających oraz
wzrost strat mocy w urządzeniach elektroenergetycznych.
Wszystko to prowadzi do pogorszenia parametrów sieci
elektroenergetycznej, co przekłada się na zwiększenie strat
energii, a także stwarza realne zagrożenie nieprawidłową
pracą a nawet uszkodzeniem urządzeń wrażliwych na
zakłócenia. Patrząc z perspektywy automatyzacji procesów
produkcyjnych w obiektach przemysłowych efekt tych
zakłóceń może mieć wpływ na zdolność produkcyjną
zakładu oraz nieprzewidziane przestoje powodowane przez
awarie urządzeń. Z uwagi na to coraz częściej zakłady
produkcyjne decydują się na zastosowanie szeregu
rozwiązań mających na celu analizę, wykrywanie oraz
ostrzeganie o ewentualnych zakłóceniach oraz źródłach ich
powstawania. Jednym z tego typu rozwiązań stosowanych w
przemyśle może być zastosowanie systemu BMS (ang.
Building Management System) czy PME (ang. Power
Monitoring Expert). System BMS z uwagi na rozbudowane
narzędzia programistyczne oraz odpowiedną strukturę sieci
i urządzeń staje się idealnym narzędziem, do monitoringu,
zarządzania,
sterowania
oraz
kontroli
obszarów
przemysłowych wyposażonych w różnego typu instalacje i
media. Dzięki szerokiemu zastosowaniu sterowników PLC i
urządzeń wykonawczych posiada on znaczne możliwości
komunikacyjne oraz sterownicze.
System PME w odróżnieniu od systemu BMS służy
głównie do monitoringu i zarządzania mediami,
ze szczególnym naciskiem na zarządzanie energią
elektryczną, w której zakresie posiada zaawansowane
możliwości jej analizy.
Każdy z tych systemów w celu zbierania danych
i przechowywania ich we własnej bazie SQL (ang.
Structured Query Language) korzysta z okablowania
strukturalnego, dedykowanych serwerów, sterowników PLC
oraz urządzeń pomiarowych zainstalowanych na obiekcie.
Obydwa te systemy mogą występować wspólnie jako jedna
spójna całość współdzieląc tą samą sieć strukturalną
i zasoby sprzętowe. Co więcej w przypadku ich sprzęgnięcia
istnieje możliwość wymiany danych pomiędzy nimi a także
współdzielenia baz danych SQL.
Dzięki protokołom komunikacyjnym takim jak Modbus
TCP/IP, RTU czy LonWorks dane z urządzeń pomiarowych
przesyłane są do głównego serwera BMS czy PME gdzie są
obrabiane i przechowywane. W przypadku rozbudowanych

systemów dane te mogą być zbierane jednocześnie z dużej
liczby urządzeń dzięki czemu istnieje szeroki zakres
możliwości analizy. Analiza ta jest szczególnie istotna w
przypadku dużych zakładów przemysłowych, które zasilane
są
z
sieci
dystrybucyjnej
napięciem
110 kV
lub 15 kV.
2.

SPOSOBY POMIARU PARAMETRÓW ENERGII
ELEKTRYCZNEJ PRZY WYKORZYSTANIU
SYSTEMU BMS, PME

dystrybucję energii z poziomu średniego napięcia SN
z GPZ-tu do poszczególnych rozdzielni i budynków
co przedstawia rysunek 1.
Przedstawiono na nim schemat układu zasilania dla
zakładu przemysłowego BorgWarner Poland Sp.z.o.o.
zlokalizowanego w Jasionce 950. Kolejno każda z rozdzielni
SN na poszczególnym obiekcie zasila zainstalowane w nim
transformatory 15/0,4 kV, które odpowiadają za dostarczanie
energii do rozdzielni głównych. Rozdzielnie głównie z kolei
poprzez szynoprzewody i tory silnoprądowe zasilają
wszystkie odbiorniki zainstalowane na obiekcie.
Patrząc z perspektywy analizy zużycia energii elektrycznej
oraz parametrów zasilania tego typu zakładów kluczowym
staje się pomiar po stronie średniego oraz niskiego napięcia.
W tym celu stosowane są analizatory sieci, do których
podłączone są przekładniki napięciowe (pomiar dla SN) oraz
prądowe o odpowiednio dobranych przekładniach.
Obecne analizatory sieci np. PM820 [1] serii PM800
stanowią zaawansowane narzędzia pomiarowe, które
dostarczają dużej ilości informacji potrzebnej do oceny
parametrów jakościowych oraz ilościowych energii
elektrycznej. Analizatory tego typu próbkują sygnał
pomiarowy z przekładników z częstotliwością 128 próbek na
1 okres (50/60 Hz) przebiegu napięcia czy prądu z
dokładnością do 0,1% (w typowych warunkach). Posiadają
pomiar wartości RMS (ang. Root Mean Square) do 63harmonicznej czy pomiar jakości energii elektrycznej
wyrażany przy pomocy współczynnika THD (ang. Total
Harmonic Distortion). W swej budowie wewnętrznej
zawierają dwa rodzaje pamięci. Szybką pamięć podręczną,
która służy do chwilowego zapisu wartości z próbkowania
oraz wolniejszą pamięć stałą. W wolniejszej pamięci
przechowywane są informacje, na temat pomiarów
realizowanych podczas normalnej pracy analizatora. Poza
pomiarem i kalkulacją podstawowych wartości takich jak
napięcia, prądy, moce, czy energia analizator posiada
również zaawansowane analizy zapadów, pików czy
asymetrii napięć i prądów. Dodatkowo dzięki szybkiej
pamięci podręcznej analizator posiada możliwość „zrzutu”
do pamięci podstawowej (wolniejszej) próbek z przebiegu
zakłóconego oraz informacji na jego temat. Dzięki temu
możliwe jest „wychwycenie” oraz odtworzenie z historii
analizatora
kształtu
przebiegu
zakłóconego
oraz
podstawowych informacji na jego temat. Podsumowując
analizatory tego typu wraz z systemem zbierania i obróbki
danych stanowią doskonałe narzędzie do tego typu
zastosowań i analiz.
3.

Rys. 1. Schemat zasilania zakładu przemysłowego BorgWarner
Poland Sp.z.o.o.

Niezawodność oraz ciągłość zasilania jak również jego
odpowiednia jakość jest podstawowym wymaganiem
stawianym sieci oraz instalacji elektrycznej zasilającej
obiekty przemysłowe. Obiekty te z reguły zasilane są
napięciem 15 kV z GPZ (główny punkt zasilania) ze
względu na zainstalowane moce dochodzące do
kilkudziesięciu MVA. Zazwyczaj odbywa się to poprzez
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Powyższy artykuł oparto na analizie parametrów sieci
zasilającej w zakładzie przemysłowym BorgWarner Poland
Sp.z.o.o. z siedzibą w Jasionce 950.
W celu analizy wykorzystano analizatory parametrów sieci
Schneider Electric serii PM800.
Przechodząc
do
analizy
parametrów
sieci
wewnątrzzakładowej w wyniku opracowanych templat'ów
(tabeli z odpowiednimi rejestrami w komunikacji Modbus
odwołującymi się do danej zmiennej z analizatora PM) dla
wybranych analizatorów dokonano analizy parametrów:
•
•
•
•

asymetrii prądów;
asymetrii napięć międzyfazowych;
THD prądów w przewodach fazowych;
THD napięć międzyfazowych;
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•
•

prądu w fazie L1 oraz przewodzie neutralnym;
THD prądu w przewodzie neutralnym.

•
•
•
•

GPZ ST2’ pole 1 (pole zasilające GPZ ST2’ SN);
OB. 20 RG22 (zasilanie rozdzielni głównej nN
z transformatora TR22);
OB. 50 RG52 (zasilanie rozdzielni głównej nN
z transformatora TR52);
OB. 51 RG53 (zasilanie rozdzielni głównej nN
z transformatora TR54);
OB. 51 RG56 (zasilanie rozdzielni głównej nN
z transformatora TR56);
OB. 82 RG821 (zasilanie rozdzielni głównej nN
z transformatora TR821).

W poszczególnych obiektach zainstalowane są
transformatory suche 1,25 MVA oraz 2,5 MVA o grupach
połączeń Dyn5 i napięciu zwarcia 6%, co przedstawia
rysunek 1. Połączenie uzwojenia pierwotnego transformatora
w trójkąt powoduje eliminację 3 harmonicznej strumienia,
zatem prąd przewodowy i napięcia są jej pozbawione.
Prąd 3 harmonicznej zamyka się wewnątrz trójkąta
w rezultacie czego napięcia po stronie wtórnej
transformatora nie ulegają odkształceniom tą harmoniczną.
W wyniku stworzonych templat'ów w systemie BMS
TAC Vista Schneider Electric dokonano odczytów 88
wartości
pomiarowych
z
powyższych
punktów
pomiarowych. Badania zostały wykonane w terminie od
23.04.00:01.2018 do 22.07.24:00.2018 co daje łącznie 12
tygodni.
Pomiar każdej z wielkości został dokonany z krokiem
1 minuty co daje łącznie 10 642 368 wartości pomiarowych.
Aby dokonać analizy tak znaczącej ilości próbek
pomiarowych koniecznym staje się obliczenie wartości
średnich a następnie ich statystyczne opracowanie
i porównanie. W wyniku tych obliczeń wyznaczono wykresy
słupkowe obrazujące podstawowe wartości parametrów
zasilania. Aby móc dokonać ich analizy należy w pierwszej
kolejności zdefiniować układ symetryczny napięć i prądów,
który posłuży za model teoretyczny w praktycznych
rozważaniach asymetrii napięć i prądów.

=

2

Analizy powyższych parametrów dokonano dla punktów
pomiarowych:
•
•
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1 2

3
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,

2 3

,

- prądy fazowe,

3 1

-

- operator obrotu o 240°.

Układ trójfazowy jest więc symetryczny
napięciowo, jeśli wektory napięć fazowych są przesunięte
względem siebie o 120° oraz ich wartości skuteczne są sobie
równe. Wynika z tego, że w układzie symetrycznym suma
wartości zespolonych napięć fazowych będzie równa 0.
Identyczne
warunki
można zapisać dla napięć
międzyfazowych oraz prądów fazowych płynących w
obwodzie elektrycznym. Na podstawie powyższych tez
można stwierdzić, że układ określa się niesymetrycznym,
gdy napięcia lub prądy nie są przesunięte w fazie o wartości
operatorów obrotu i 2 oraz gdy ich wartości skuteczne nie
są sobie równe [2].
Aby dokonać opisu ilościowego zjawiska asymetrii
napięć i pądów stosuje się więc współczynniki asymetrii.
Jednym ze sposobów ich wyznaczenia jest analityczny
rozkład układu trójfazowego wektorów napięć i prądów na
sumę składającą się z trzech symetrycznych układów:
kolejności zgodnej, przeciwnej oraz zerowej.
Zazwyczaj współczynniki te odnoszą wartości
składowej kolejności przeciwnej lub/i zerowej do wartości
składowej symetrycznej kolejności zgodnej [3]. Dla napięć
współczynniki asymetrii określają następujące zależności:
2
0

=
=

=

2
1
0

|

1

∗ 100%
∗ 100%

2+ 0|
1

∗ 100%

(10)
(11)
(12)

gdzie: 1 , 2 , 0 - składowe symetryczne napięcia
kolejności zgodnej, przeciwnej i zerowej,
2,
0,
kolejno współczynniki asymetrii przeciwnej, zerowej i
całkowitej napięć fazowych.
Analogicznie podstawiając w miejsca składowych
symetrycznych napięć fazowych wartości składowych
symetrycznych prądów otrzymać można współczynniki
asymetrii prądów:
2
0

Rys. 2. Wykres wektorowy symetrycznego układu napięć
i prądów [2]

Z rysunku 2 wynikają podstawowe zależności:

=
=

=

2
1
0
1

∗ 100%
∗ 100%

| 2+ 0|
1

∗ 100%

(13)
(14)
(15)

gdzie: 1 , 2 , 0 - składowe symetryczne prądu kolejności
zgodnej, przeciwnej i zerowej,
- kolejno
2,
0,
współczynniki asymetrii przeciwnej, zerowej i całkowitej
prądów fazowych [4].
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Tak więc na podstawie powyższych zależności można
dokonać opisu asymetrii napięć i prądów dla badanej sieci.
Dla
pełnego
opisu
analitycznego
rozważanych
w artykule pomiarów należy również omówienie opis
analityczny współczynnika THD dla napięć i prądów.
Współczynnik ten dla przebiegu sinusoidalnego można
opisać za pomocą zależności:

=

∗ 100%

(16)

=

∗ 100%

(17)

, - kolejno skuteczna wartość napięcia i prądu
gdzie:
składowej podstawowej,
, - kolejno skuteczna wartość
napięcia i prądu n-tej harmonicznej.
Dla
przebiegów
zawierających
również
interharmoniczne współczynnik THD można opisać za
pomocą zależności:
2
!" # 1

=
=

$

2
!" # 1

∗ 100%
∗ 100%

spowodowana
nierównomiernym
obciążeniem
powodowanym głównie przez odbiorniki jednofazowe.

faz

Asymetria napięć międzyfazowych
0,35%
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0,00%
L1-L2

L2-L3
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nN TR22
nN TR52
nN TR54
nN TR56
nN TR 821

L3-L1

Rys. 4 Wykres słupkowy wartości współczynników asymetrii
napięć międzyfazowych w badanym układzie zasilania

Na rysunku 4 przedstawiono natomiast asymetrię napięć
międzyfazowych. Z rysunku można zaobserwować,
że największa asymetria napięcia występuje po stronie SN
pomiędzy fazą L1 a fazą L2 co potwierdzają również dane
z rysunku 5.

(18)
(19)

gdzie:
, - kolejno skuteczna wartość napięcia i prądu
składowej podstawowej,
!" ,
!" - kolejno skuteczna
wartość napięcia i prądu wyższych harmonicznych
i interharmonicznych [5].
Powyższe
zależności
w
sposób
pośredni
(przy wykorzystaniu analizatorów sieci) prowadzą do
opracowania
wyników
analiz
pomiarów
sieci
wewnątrzzakładowej przedstawionej w artykule. Wyniki
tych opracowań zostały umieszczone na poniższych
rysunkach.
Asymetria prądów
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9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
L1

L2

SN GPZ
nN TR22
nN TR52
nNTR54
nn TR56
nN TR821

L3

Rys. 3. Wykres słupkowy wartości współczynników asymetrii
prądów w badanym układzie zasilania

Przechodząc do analizy
rysunku 3 na którym
przedstawiono wyznaczone wartości współczynników
asymetrii prądów w poszczególnych punktach systemu
można stwierdzić, że najmniejsza asymetria występuje
w GPZ natomiast największa na obiekcie 20 (TR22) oraz 82
(TR821). Wynika to z faktu, że po stronie SN obciążenia
poszczególnych faz są bliskie symetrycznym ze względu na
charakter obciążenia jakim są transformatory 15/0,4 kV.
Asymetria prądów po stronie nN jest natomiast
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Rys. 5 Mierzone wartości parametrów sieci zasilającej w polu
zasilającym GPZ

Wartość mierzonego napięcia pomiędzy fazą L1 a fazą
L2 jest wyższa o około 80 V od pozostałych wartości.
Asymetria ta może być spowodowana różną impedancją
własną i wzajemną poszczególnych faz linii przesyłowej
110 kV co jest wynikiem rozłożenia przewodów fazowych
(torów prądowych) na słupie wsporczym OS24 linii
przesyłowej zasilającej stację redukcyjną 110/15 kV,
która obsługuje strefę ekonomiczną [4]. Istnieją układy
rozłożenia torów prądowych w napowietrznych liniach
elektroenergetycznych, dla których można przyjąć, iż linia
jest symetryczna (bez wykonywania przeplotów).
W przypadku linii jednotorowych jest to układ,
gdzie przewody są rozmieszczone w wierzchołkach trójkąta
równobocznego, natomiast dla linii dwutorowych przy
rozmieszczeniu w wierzchołkach sześcioboku foremnego
przy zachowaniu odpowiedniej kolejności faz [6].
Należy jednak pamiętać, że asymetria nigdy nie zostanie
całkowicie wyeliminowana nawet przy zastosowaniu
wspomnianych układów. Wynika to z faktu, że rozłożenie
przewodów względem ziemi i konstrukcji słupa nie jest
identyczne dla każdego przewodu skutkiem czego jest
pojawienie się asymetrii związanej z przepływem składowej
kolejności zerowej prądu.
Z rysunku 4 można wnioskować, że asymetria napięć
zasilających badany zakład jest na niskim poziomie.
Dla napięć zasilających zakład BorgWarner należący do
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trzeciej grupy przyłączeniowej zgodnie z Dz. U. z dnia 29
maja 2007 r. oraz normą PN-EN 50160:2010, w ciągu
każdego tygodnia ze zbioru 95% 10-minutowych średnich
wartości skutecznych składowej symetrycznej kolejności
przeciwnej napięcia zasilającego powinno mieścić się
w przedziale od 0% do 2% wartości składowej kolejności
zgodnej [7].
Kolejno wykres 6 przedstawia wartości THD dla
przebiegów prądowych w poszczególnych punktach
pomiarowych.

THD prądów
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Wyniki analizy przedstawia wykres 7, z którego
wynika, że po stronie nN występują wyższe zawartości
wyższych harmonicznych dla przebiegów napięć niż po
stronie SN. Efekt ten jest bezpośrednio związany z wyższą
zawartością wyższych harmonicznych w przebiegach
prądów po stronie nN w odniesieniu do SN. Potwierdza to
tezę, że odkształcone przebiegi prądów powodują
odkształcanie przebiegów napięć.
W kolejnym kroku dokonano analizy średniego prądu
fazowego oraz średniego prądu płynącego przez przewód
neutralny dla wybranych transformatorów po stronie nN.
Analizę tę przedstawia rysunek 8.
A
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Rys. 6 Wykres słupkowy zawartości wyższych harmonicznych w
przebiegach prądów w badanym układzie zasilania

Z wykresu wynika, że najniższa wartość wyższych
harmonicznych w przebiegach prądów występuje w GPZ.
Najwyższa natomiast na zasilaniu rozdzielni RG56.
Rozdzielnia ta zasila obszar produkcyjny, w którym znajduje
się linia heat treatment (obróbki cieplnej), która zawiera trzy
piece indukcyjne, które połączone są z siecią zasilająca
poprzez dedykowany układ przekształtnikowy, którego moc
przyłączeniowa wynosi 446 kVA. Mimo dedykowanego
układu
zasilania
pieców
indukcyjnych
wartości
współczynników THD dla przebiegów prądowych w tym
układzie zasilania wahają się od 30% do 50% w zależności
od etapu wygrzewania pieców, co przekłada się na
najwyższą wartość średnią przedstawioną na rysunku 6.
W celu ograniczenia wartości THD w przebiegach prądów
można zastosować filtr pasywny lub aktywny wyższych
harmonicznych.
Filtr aktywny generuje przebiegi prądów w przeciw
fazie do przebiegów prądów pobieranych przez nieliniowy
odbiornik, przez co następuje ograniczanie wartości
współczynników THD dla przebiegów prądów w pozostałej
części instalacji [8]. Kolejno dokonano analizy
współczynników THD dla przebiegów napięciowych w ww.
punktach pomiarowych.
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Rys. 8 Wykresy słupkowe wartości średnich prądu w fazie L1 oraz
prądu płynącego przez przewód neutralny w badanym układzie
zasilania

Porównując udział procentowy średniego prądu
płynącego przez przewód neutralny do średniego prądu
fazowego wynosi on odpowiednio 19,06%, 12,47%, 10,59%,
4,3% oraz 28,06% dla danych punktów pomiarowych.
Wynika z tego, że największy stosunek tych wartości
występuje dla transformatorów TR821 oraz TR22.
Jest to bezpośrednio związane ze znaczącą ilością
odbiorników jednofazowych występujących na tych
obiektach, które powodują przepływ prądu przez przewód
neutralny. Na koniec dokonano analizy zawartości wyższych
harmonicznych
w
przewodzie
neutralnym
dla
poszczególnych
transformatorów
po
stronie
nN,
co przedstawia wykres 9.
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Rys. 9 Wykres słupkowy zawartości wyższych harmonicznych w
przebiegach prądów przewodu neutralnego w badanym układzie zasilania
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Rys. 7 Wykres słupkowy zawartości wyższych harmonicznych dla
przebiegów napięć międzyfazowych w badanym układzie zasilania

Wynika z niego, że dla transformatora TR52 oraz
TR821 zawartości wyższych harmonicznych w przebiegach
prądu przewodu neutralnego przekracza 300% w odniesieniu
do podstawowej harmonicznej. Wartość ta powoduje
całkowite zniekształcenie przebiegu prądu w przewodzie
neutralnym. Oprócz tego niesie za sobą szereg negatywnych
skutków takich jak zwiększone straty mocy w przewodzie
neutralnym. Prąd, płynąc w przewodzie neutralnym,
powoduje stratę mocy proporcjonalną do kwadratu jego
wartości skutecznej, zwiększając tym samym ogólną stratę
mocy w linii zasilającej. Tak więc nawet stosunkowo

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 61/2018

39

niewielki przyrost wartości prądu może pociągnąć za sobą
znaczne zwiększenie strat mocy. W przypadku prądu
odkształconego dodatkowym czynnikiem zwiększającym
stratę mocy jest przyrost rezystancji przewodów wraz z
rzędem harmonicznej powodowanej występowaniem
zjawiska naskórkowości [9], [5].
Przyczyną tak znaczących zawartości wyższych
harmonicznych w przewodzie neutralnym są głównie
nieliniowe odbiorniki jednofazowe, które powodują
odkształcanie przebiegów prądów. Oprócz tego wpływ na
zawartość THD w przewodzie neutralnym ma również
asymetria obciążeń poszczególnych faz. W przypadku
bowiem idealnej symetrii obciążeń w przewodzie
neutralnym występują jedynie harmoniczne kolejności
zerowej, to znaczy rzędu 3n (3, 6, 9, ...). Jednak ze względu
na występowanie niesymetrii obciążeń w przewodzie tym
będą występowały harmoniczne wszystkich rzędów
(zarówno rzędu 3n jak i pozostałe) osiągając w niektórych
przypadkach znaczne wartości.
4. PODSUMOWANIE
Analizując możliwości pomiarowe systemów takich jak
BMS czy PME można stwierdzić, że stanowią one idealne
narzędzie do tego typu pomiarów.
Dzięki systemowi BMS zainstalowanemu w zakładzie
przemysłowym możliwe było jednoczesne zbieranie
znaczącej ilości zsynchronizowanych czasowo danych.
Dane te stały się podstawą analizy parametrów zasilania dla
średniego oraz niskiego napięcia. Analiza ta dała informacje
na temat występujących poziomów zakłóceń oraz punktów,
które wymagają głębszej analizy. Dodatkowo dzięki
stworzonym analizom przy wykorzystaniu systemu BMS
można dokonywać w czasie rzeczywistym porównania
parametrów sieci, co poprawia bezpieczeństwo energetyczne
obiektu. Analizy tego typu są również często stosowane
w celu wykrywania anomalii systemu energetycznego,
czy uszkodzeń zainstalowanych w nim urządzeń.
Patrząc z perspektywy dalszych badań kolejnym krokiem
w tym kierunku może być dogłębna analiza parametrów
jakości energii elektrycznej bezpośrednio związanej
z urządzeniami znajdującymi się na wybranych obiektach.
Celem badania może być określenia ich udziału
w całkowitych wartościach parametrów przedstawionych
w powyższym artykule. Badania te mogą pozwolić na

opracowanie nowych koncepcji ograniczenia np. wartości
wyższych harmonicznych przebiegów prądowych dla
danych urządzeń (lub grupy urządzeń) np. poprzez
zastosowanie filtracji pasywnej czy aktywnej.
Dodatkowo patrząc od strony badań rozwojowych nad
tymi systemami można podjąć działania dążące do ich
połączenia z innymi systemami automatyki i zarządzania w
obszarach Internetu rzeczy czy danych. Tego typu
powiązania stają się coraz częściej stosowane w ramach
koncepcji takich jak Industry 4.0.
Podsumowując przytoczone w artykule badania można
stwierdzić, iż jakość pobieranej energii elektrycznej dla
zakładów przemysłowych jest istotnym zagadnieniem.
Na tej podstawie można wnioskować, że w najbliższych
latach nadal będą prowadzone prace rozwojowe nad
systemami typu BMS czy PME.
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ANALYSIS OF INTERNAL ENERGY NETWORK PARAMETERS USING BMS AND PME
SYSTEMS
The article presents the results of measurements related to the analysis of the parameters of the medium and low voltage
in-house energy networks using modern building automation systems. At the beginning the article discusses issues related to
the structure of BMS and PME systems. This section presents the structure of these systems. They were compared and the
analysis possibilities were presented using network parameter analyzers. Next the diagram of the supply system of the
industrial plant in which the tests were carried out is presented and discussed. On this occasion, selected parameters related to
the quality of electricity were discussed. For reference purposes, a symmetrical system of voltages and currents has been
quoted as a theoretical model. The voltage and current asymmetry coefficients as well as THD coefficients for these
waveforms have been defined. Next, the article presents and discusses the direction of the measurement process, the result of
which are collected measurement values used to determine the selected parameters. These values in the further part of the
article contribute to the statistical determination of the levels of selected parameters. On their basis, the asymmetry of
voltages and currents as well as the THD content for particular objects is determined. Thanks to the obtained measurement
results, it was possible to statistically estimate the power quality and the character of the load for individual transformers. In
addition, these research allow to determine which objects should be subjected to in-depth analysis to identify the receivers
that contribute the most to the deterioration of the parameters of the in-house network. The article ends with the collection of
conclusions from the analysis and summary.
Keywords: higher harmonic, the quality of electricity, BMS, PME.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienia związane
z opracowaniem dedykowanego oprogramowania systemu
sterowania i monitorowania odnawialnymi źródłami energii w sieci
wydzielonej. Do implementacji systemu wykorzystano stanowisko
laboratorium Systemów Sterowania w Energetyce Odnawialnej
Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
Opracowane oprogramowanie wykorzystuje platformę Windows
Presentation Foundation oraz wzorzec projektowy Mode-ViewViewModel.
Słowa kluczowe: SCADA, odnawialne źródła energii, sieć
wydzielona, Windows Presentation Foundation, Model-ViewViewModel.

1. WSTĘP
Obecnie w energetyce zawodowej oraz wielu
systemach technicznych instalowanych w ubiegłych latach
występuje problem modernizacji systemu w zakresie
dostosowania pracy urządzeń zaprojektowanych do
korzystania z komunikacji analogowej z nowoczesnymi
sterownikami, w których zakłada się wykorzystanie
komunikacji w oparciu o technologię cyfrową. Od ponad 14
lat podejmowane są działania w kierunku standaryzacji
protokołów komunikacyjnych w kontekście normy IEC
61850 określającej m. in. standardy komunikacyjne
z wykorzystaniem protokołów MMS, GOOSE, SMV
i innych opartych na stosie protokołów TCP/IP, które jednak
nie zawsze są uwzględniane przez producentów układów
sterowania nadrzędnego. Modernizacji wymaga także
oprogramowanie w kontekście wykorzystania nowych
technik i narzędzi informatycznych zapewniające nowe
funkcjonalności, uniwersalność oraz możliwości rozbudowy.
Nowoczesne rozwiązania wymagają zwykle opracowania
nowego oprogramowania, do którego wykorzystuje się
aktualne narzędzia, języki i paradygmaty programowania.
W artykule przedstawiono dedykowane rozwiązanie
oprogramowania pozwalające na komunikację cyfrową
z wykorzystaniem połączenia bezprzewodowego z układem
SH363 w języku C# zapewniające możliwości rozbudowy
systemu,
zdalnego
udostępniania
stanowiska,
uniezależnienie użytkownika od platformy sprzętowej oraz

systemu
operacyjnego
oraz
możliwość
oprogramowania przez społeczność akademicką.

rozwoju

2. STANOWISKO LABORATORYJNE
Systemy wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
poza energetyką zawodową znajdują także zastosowanie
w mikroinstalacjach, w których wytwarzana energia
wykorzystywana
jest
na
potrzeby
własne
lub
magazynowana. Laboratorium Systemów Sterowania
w Energetyce Odnawialnej Wydziału Elektrotechniki
i
Automatyki
Politechniki
Gdańskiej
dysponuje
stanowiskiem do badania układów wytwarzania energii
z elektrowni słonecznej i wiatrowej z możliwością
magazynowania w akumulatorach żelowych, litowojonowych
oraz
w
superkondensatorach.
Mikroprocesorowy układ sterowania zapewnia zintegrowane
sterowanie
przetwornicami
z
wykorzystaniem
dedykowanych algorytmów śledzenia optymalnego punktu
pracy odpowiednio elektrowni słonecznej i wiatrowej,
a także przetwornicami współpracującymi z magazynami
energii stabilizującymi napięcie szyny głównej poprzez
oddawanie lub pobieranie energii w zależności od generacji
oraz obciążenia mikroinstalacji. Układy sterowania
przetwornicami obsługiwane są przez mikrokontroler Sharc
SH363. Sterownik SH363 oparty jest na procesorze
sygnałowym ADSP 21363 i układzie logiki programowalnej
Altera Cyclone II. Układ ponadto posiada pamięć FLASH 8
Mb, pamięć MRAM 4 Mb oraz nieulotną pamięć EEPROM
o pojemności 512 kb. Komunikację z urządzeniem
zewnętrznym zapewnia JTAG, RS232 oraz izolowany port
USB z konwerterem CP2102. Sterownik zapewnia 76
wejść/wyjść cyfrowych, dowolnie konfigurowalnych.
Rozwiązanie to pozwala na wykorzystanie urządzenia w
wielu konfiguracjach. Jednym z ograniczeń jest długość
przewodu komunikacyjnego, zatem odczyt i kontrola danych
pomiarowych może odbywać się jedynie w pobliżu układu
mikroprocesorowego.
Na rysunku 1 przedstawiono schemat stanowiska
laboratoryjnego.

• pomiar napięć i prądów dla panelu fotowoltaicznego,
turbiny wiatrowej oraz zasobników energii,
• obsługę awarii.
Po skompilowaniu projektu dla procesora DSP otrzymuje się
plik binarny z rozszerzeniem .ldr oraz plik mapowy.
Przebieg budowy potokowej programu zaprezentowano na
rysunku 2, gdzie plik .ldf jest opisem konsoidacji
zawierającym komendy globalne, opis pamięci oraz
komendy linkujące projekt. Plikami wynikowymi pracy
konsolidatora jest plik wykonawczy .dxe (binarny)

Rys .1. Schemat ideowy stanowiska laboratoryjnego [1]

Obecnie dostępne są rozwiązania otwarte zapewniające
funkcjonalności systemu nadrzędnego sterowania i
monitorowania, jednakże są one ograniczone do z góry
przewidzianych przez autorów oprogramowania rozwiązań
sprzętowych,
komunikacyjnych
i
wizualizacyjnych.
Możliwości opracowania dedykowanego oprogramowania
do zdalnego sterowania układami napędowymi opisano w
[2]. Na stanowisku z OZE funkcjonalność systemu SCADA
zapewniał sterownik PLC B&R Automation X20CP1484
oraz komputer nadrzędny z oprogramowaniem Proficy
HMI/SCADA iFIX [3], który wykorzystywany był do
sterowania i monitorowania nadrzędnego mikrosieci. Do
zacisków listwy zaciskowej wyprowadzono zespół
przewodów sygnałowych dostarczających informacje
o prądach i napięciach poszczególnych elementów
wytwórczych i magazynujących stacji. Wykorzystano
powyższe rozwiązanie, ponieważ na tym etapie rozwoju
systemu nie istniała możliwość bezpośredniej komunikacji
pomiędzy sterownikiem SH363 a sterownikiem PLC.
W artykule opisano opracowanie komunikacji, która
umożliwia bezprzewodowy odczyt i zapis danych z układu
SH363. Eliminuje to konieczność zastosowania komunikacji
analogowej, sterownika programowalnego PLC oraz
komputera nadrzędnego do komunikacji ze sterownikiem
programowalnym. Na stanowisku laboratoryjnym układ
procesora sygnałowego stanowi integralną część sterownika
mikroprocesorowego SH363. Zastosowany model ADSP
21363 z rodziny Sharc jest procesorem architektury super
harwardzkiej, która jest rozwinięciem standardowej
architektury harwardzkiej [4].
3. WARSTWA STEROWANIA LOKALNEGO
Do oprogramowania sterownika wykorzystano
dedykowane oprogramowanie producentów procesorów,
tj. Altera Cyclone II oraz ADSP21363. W pierwszym
z programów przygotowano strukturę FPGA definiując
połączenia logiczne. Wykorzystano język programowania
wysokopoziomowego
VHDL.
Program
procesora
sygnałowego realizuje:
• obsługę przetwornic DC/DC dedykowanych dla każdego
z urządzenia generującego lub magazynującego energię,
• odczyt i modyfikację wybranych zmiennych,
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Rys. 2. Proces budowy plików uruchomieniowych dla procesora
ADSP 21363 ++

zawierający obraz pamięci oraz plik mapowy pamięci .map
(ASCII).
4. WARSTWA STEROWANIA NADRZĘDNEGO
4.1. Wybór środowiska i języka programowania
Kryteria
wyboru
środowiska
do
budowy
oprogramowania
uwzględniały
założenie
wysokopoziomowego rozwiązania przy dostępności
wsparcia jego twórcy oraz społeczności, przy ograniczeniu
złożoności projektowania aplikacji oraz umożliwiające
testowanie. Do realizacji oprogramowania wybrano język C#
oraz środowisko programowania – Visual Studio,
zapewniające wymagane możliwości. Wybór nowoczesnego
rozwiązania
zapewnia
uniwersalność
języka,
zapewniającego możliwość migracji na inne platformy
sprzętowe z wykorzystaniem narzędzia Xamarin lub
Universal Windows Platform. C# jest nieskomplikowanym,
wieloparadygmatowym językiem, zorientowanym głównie
na programowanie obiektowe. Twórcy przewidzieli
mechanizmy zarówno dla samych klas jak i poszczególnych
elementów w nich zawartych, do których zaliczyć można
m.in. dziedziczenie, polimorfizm i hermetyzację.
Język C# uważa się za bezpieczny, ponieważ posiada
zaimplementowaną funkcję modyfikatorów dostępu,
pozwalającą na ograniczenie dostępu z zewnątrz do
elementów danej klasy. Na szczególną uwagę zasługuje tzw.
„Garbage Collector”, który zarządza pamięcią z poziomu
środowiska uruchomieniowego i dba o usuwanie zbędnych
zasobów po niewykorzystywanych obiektach. Program,
który został napisany w języku C# jest kompilowany do tzw.
Common Interface Language, czyli wspólnego języka
pośredniego. Stanowi on odpowiednik asemblera dla
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takiego rozwiązania jest bardziej efektywne niż w
dotychczasowym rozwiązaniu Windows Forms, jednakże
wykorzystuje więcej zasobów pamięci oraz wymaga
znajomości języka XAML.
Zaprojektowana
aplikacja
została
stworzona
z wykorzystaniem technologii WPF z podziałem kodu na
część interfejsu graficznego w języku XAML oraz część
logiczną w języku C#.

Rys. 3. Kompilacja projektu w języku programowania C#

języków wysokiego poziomu. W dalszych krokach program
tłumaczony jest na kod bajtowy, który jest wykonywany za
pomocą maszyny wirtualnej. Przebieg kompilacji
przedstawiono na rys. 3. Konieczność instalacji platformy
.NET w celu skorzystania z aplikacji okienkowej stanowi
wadę programów napisanych w języku C#. Jednakże ze
względu na prostotę nauki, dużą liczbę nowoczesnych
funkcji np. wyrażenia Lambda czy LINQ oraz
wszechstronność, język
ten zyskuje popularność.
Wykorzystanie mechanizmu wspierania pisania programu –
IntelliSense pozwala na wygodny i szybki dostęp do nazw
parametrów, metod czy pól, a system refaktoryzacji kodu
proponuje jego modyfikacje w trybie ciągłym w celu
wyeliminowania nadmiarowości.
4.2. Platforma Windows Presentation Foundation
Środowisko Visual Studio 2017 wspiera platformę
Windows Presentation Foundation, która razem z .NET
Framework umożliwia tworzenie aplikacji okienkowych dla
systemu Windows. Platforma WPF wprowadziła XAML,
czyli język oparty na XML zoptymalizowany do tworzenia
interfejsów graficznych. Obsługa zdarzeń oraz tzw. codebehind odpowiadającego za logikę aplikacji tworzona jest w
języku C#. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia pracę nad
projektem. Jednocześnie stronę wizualną można projektować
niezależnie od logiki programu. Należy jedynie zapewnić
odpowiednią komunikację pomiędzy obiema warstwami.
Platforma WPF wykorzystuje architekturę składającą się
z kilku płaszczyzn, gdzie na szczycie znajdują się usługi
wysokiego poziomu, które są zaprojektowane w języku C#.
W następnej warstwie znajduje się część odpowiedzialna za
transformację obiektów .NET do komponentów Direct3D
wykorzystując w tym celu dynamiczną bibliotekę milcore
oraz
WindowsCodecs.
Przebieg
transformacji
na
poszczególnych płaszczyznach przedstawiono na rys. 4 [5].

4.3. Wzorzec projektowy Model-View-ViewModel
Wykorzystanie wzorców projektowych ma na celu
napisane uporządkowanego, dobrze zoptymalizowanego
oraz łatwego do refaktoryzacji kodu. Sam wzorzec wskazuje
sposób budowy szkieletu aplikacji. Aktualnie istnieje wiele
wzorców dedykowanych do rozwiązania różnych
problemów. Wzorce projektowe podzielić można na cztery
główne kategorie:
• kreacyjne – inaczej konstrukcyjne, opisują przebieg
tworzenia obiektów,
• behawioralne – inaczej czynnościowe, opisują zachowania
i powiązania między obiektami,
• strukturalne – opisują sposób budowania struktur
powiązanych obiektów.
• architektoniczne, które z założenia opisują ogólną strukturę
aplikacji, typy obiektów z jakich się składa oraz sposób w
jaki obiekty wymieniają się informacjami.
Analizując powyżej opisane możliwości zdecydowano
na zbudowanie aplikacji zgodnie ze wzorcem MVVM
(Model View ViewModel), który umożliwia uniezależnienie
kodu części logicznej programu od kodu odpowiedzialnego
za wyświetlanie widoków tj. podział na View i ViewModel.
Do korzyści należy zaliczyć również łatwość edycji
widoków w przypadku gotowych części ViewModel [6].
Zgodnie z rysunkiem 5 aplikacja została podzielona na
płaszczyzny, które przekazują między sobą informacje.
Warstwa Model jest odpowiedzialna za komunikację ze
sterownikiem, przetwarzanie i magazynowanie danych oraz
obsługę modułu odpowiedzialnego za zapis danych do pliku.
Klasa Core jest inicjalizowana jedynie jeden raz, jednakże
dane zapisywane są w polach statycznych, co pozwoliło na
dostęp z innych klas warstw ViewModel. Druga warstwa
odpowiedzialna jest za obsługę wszelkich akcji, które mają
miejsce w widoku. Przekazywanie danych między
publicznymi właściwościami w klasie ViewModel
a obiektami w widoku odbywa się z wykorzystaniem
interfejsu INotifyPropertyChanged. Pliki widoków zostały
opracowane w języku opisu interfejsu użytkownika –
XAML. Ich rolą jest wyświetlanie interfejsu oraz
opracowanych danych pochodzących ze sterownika
mikroprocesorowego.

Rys. 4. Warstwowa architektura platformy WPF [4]

Rys. 5. Struktura zaprojektowanego programu zgodnie ze wzorcem
MVVM

Do zalet WPF należy tzw. wiązanie danych (z ang.
binding), czyli łączenie prawie każdego typu danych
z polami znajdującymi się w aplikacji. Wykorzystanie

Wszystkie widoki połączono za pomocą jednej ramki
głównego
widoku,
którą
opracowano
w
pliku
MainWindow.xaml
oraz
MainWindowViewModel.cs.
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Podczas uruchamiania aplikacji tworzona jest instancja klasy
głównego okna, która posiada w konstruktorze domyślnym
inicjalizację klasy Panels wywołującą poszczególne widoki.
Graficzny interfejs
użytkownika zaprojektowano
z wykorzystaniem biblioteki gotowych elementów Material
Design in XAML Toolkit udostępnionej na licencji MIT,
której autorem jest James Willock. „Material Design” jest
konceptem stworzonym przez firmę Google, który określa
styl budowania graficznego interfejsu użytkownika.

Rys. 6. Część okna interfejsu użytkownika do sterowania
i monitorowania elektrowni wiatrowej

Zasady te wprowadzono w celu intuicyjnej obsługi
interfejsu użytkownika. Aplikacja podzielona została na
okna aplikacji do nawiązania połączenia z układem
mikroprocesorowym, uruchamiania i zatrzymywania układu
sterowania mikrosiecią oraz do rejestracji pomiarów.
Na rysunkach 6 i 7 przedstawiono część aplikacji do
sterowania i monitorowania elektrowni wiatrowej,
i magazynów energii. Analogicznie opracowano interfejs dla
elektrowni słonecznej. Po nawiązaniu połączenia z układem
mikroprocesorowym możliwy jest podgląd zmian wartości
chwilowych napięcia, prądu oraz mocy w czasie
rzeczywistym.
5. WNIOSKI KOŃCOWE

wielowarstwowego
systemu
typu
SCADA
z
wykorzystaniem narzędzi i bibliotek wspomagania
projektowania, WPF API oraz wzorca projektowego
MVVM. W praktyce migracja oprogramowania do
wizualizacji i sterowania nadrzędnego zapewniła możliwość
tworzenia dedykowanych interfejsów użytkownika dla
układów sterowania opartych na mikrokontrolerze SH363,
umożliwia zdalne sterowanie, uniezależnienie od systemu
operacyjnego oraz zapewnia szeroki dostęp społeczności
akademickiej w celu przyszłej rozbudowy oprogramowania.

Rys. 7. Część okna aplikacji do zarządzania magazynami energii
oraz do rejestracji pomiarów
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OFF-GRID MICROGRID SCADA SYSTEM WITH RENEABLE ENERGY SOURCES
The article deals with issues related to the development of dedicated software for the multi-layer supervisory control
and monitoring system of renewable energy sources operating in autonomous microgrid with solar and wind power plants,
Li-Ion and supercapacitor storage systems with load model. Migration issues of the control panel from C++ application
designed in the C++ Builder rapid application development environment to the modern C# with Visual Studio is presented.
The criteria for selection of programming tools, languages, paradigms for the design of a dedicated multi-layer SCADA
system are discussed including design support libraries, Windows Presentation Foundation API and the selected ModelView-ViewModel design pattern. In practice, the migration of software for visualization and supervisory control ensured the
possibility of creating dedicated user interfaces for control systems based on the SH363 microcontroller, enables remote
control, independence from the operating system and provides broad access to the academic community for future software
development.
Keywords: SCADA, renewable energy microgrid, Windows Presentation Foundation, Model-View-View-Model.
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Streszczenie: Artykuł prezentuje eksperymentalną analizę wpływu
szumu o założonym poziomie na skuteczność wykrywania prostych
w obrazie przy użyciu algorytmu Hougha. Analizę przeprowadzono
przy użyciu opracowanej aplikacji obejmującej realizację
procedury generacji szumu oraz algorytmu automatycznie
wyznaczającego liczbę pikseli w funkcji jasności w przestrzeni
Hougha. Zbadano wpływ poziomu szumu na różnicę w liczbach
pikseli tworzących prostą wejściową, a prostą tworzoną przez
współliniowe piksele szumu.
Słowa kluczowe: przetwarzanie obrazu, transformacja Hougha,
wykrywanie linii

1.

WSTĘP

W literaturze funkcjonuje wiele algorytmów
dedykowanych do wykrywania linii w obrazie cyfrowym.
Istnieje pewna grupa uniwersalnych algorytmów detekcji
linii opierających się o algorytm Line Segment Detector [1],
do tej grupy zaliczają się również algorytmy bazujące na
transformacji Hougha [2,3]. Algorytmy wykrywania linii
wykorzystuje się w wykrywaniu przewodów energetycznych
w obrazie [4–7], a także mają zastosowanie w medycynie [8]
czy też lotnictwie [4].
Jednym z istotnych zagadnień jest monitorowanie
napowietrznych linii energetycznych w celu zwiększenia
efektywności wykorzystania ich możliwości przesyłowych.
Przy monitorowaniu z wykorzystaniem technik wizyjnych
bardzo istotne jest efektywne wykrywanie linii w obrazie.
Jednym z powodów konieczności gruntownego zbadania
właściwości algorytmu Hougha było sprawdzenie jego
przydatności w implementacji układowej FPGA, która to
będzie stanowiła następny krok przyszłych prac
badawczych. Istotne było też zbudowanie własnego
prototypu programowego implementacji tego algorytmu oraz
przebadanie jego odporności na szum przy wykrywaniu linii
prostych.
2.

TRANSFORMACJA HOUGHA

Obraz cyfrowy może być zapisany w postaci
wektorowej, fraktalnej lub rastrowej. W reprezentacji
wektorowej obraz złożony jest z obiektów takich jak
odcinki, figury, krzywe opisanych za pomocą równań
matematycznych [9]. Obraz fraktalny tworzą obiekty opisane

zależnościami rekurencyjnymi [9]. Obraz rastrowy
generowany jest na wyjściu urządzeń rejestrujących. Jest on
złożony z punktów zwanych pikselami. Z każdym pikselem
związana jest informacja o jego położeniu oraz wartości.
Położenie określane jest przez indeksy kolumny x oraz
wiersza y. Wartość w zależności od formatu może zawierać
kilka składowych koloru (np. RGB) w przypadku obrazu
kolorowego lub jedną (jasność) w przypadku obrazu w skali
odcieni szarości. Szczególnym przypadkiem obrazu w skali
odcieni szarości jest obraz binarny, w którym piksel może
przyjąć jedną z dwóch wartości. W niniejszym artykule jako
wartości piksela obrazu binarnego przyjęto 1 jako biały oraz
0 jako czarny. Obraz binarny wykorzystywany jest podczas
przetwarzania do zapisu lokalizacji ważnych cech obrazu,
np. wykrytych krawędzi [10], gdzie 1 oznacza wykrytą
krawędź, a 0 brak krawędzi. Tego typu zbiór pikseli
charakteryzuje się znacznie mniejszą zawartością informacji
w porównaniu do obrazu RGB, co umożliwia wzrost
efektywności przy implementacji skomplikowanych
algorytmów. Jednym z takich algorytmów jest wykrywanie
prostych, czyli współliniowych grup pikseli.

Rys. 1. Przykład linii prostej w obrazie cyfrowym

Rysunek 1 przedstawia prostą widoczną w obrazie
rastrowym CAM. Kadr obrazu został wpisany w układ
współrzędnych w taki sposób, że punkt (0,0) pokrywa się z
rogiem obrazu, współrzędna x z numerem kolumny pikseli
obrazu CAM, a współrzędna y z numerem wiersza obrazu
CAM. W takim przypadku piksele obrazu CAM leżące na
prostej spełniają równanie ogólne
y=ax+b ,

(1)

gdzie a to kąt nachylenia, a b punkt przecięcia prostej z osią
y. Kąt nachylenia wynika ze znanej zależności
a = tgβ = −ctgα .

(2)

Po podstawieniu (2) do równania ogólnego (1) otrzymuje się
y = −ctgα ⋅ x + b ,

(3)

a po przekształceniu mamy
b = y + ctgα ⋅ x .

(4)

Do wyznaczenia kąta α można wykorzystać wartości ρ oraz
b według zależności
sin α =

ρ
b

Algorytm 1. Funkcja ToHough

.

(5)

Po uporządkowaniu otrzymujemy odległość prostej od
początku układu współrzędnych
ρ = sin(α ) ⋅ b ,

(6)

gdzie po podstawieniu (4) do (6) mamy
ρ = sin α ⋅ ( y + ctgα ⋅ x) .

(7)

Uporządkowanie zależności (7) prowadzi do równania
prostej w postaci normalnej
ρ = sin α ⋅ y + cos α ⋅ x .

(8)

Piksele leżące na określonej prostej można opisać za
pomocą równania (1) lub (8) [2,3]. W obu przypadkach do
zapisu prostej wykorzystywane są dwa argumenty a i b lub α
i ρ. Biorąc pod uwagę prostą widoczną w obrazie CAM, przy
zapisie w postaci ogólnej (1) a oraz b może przyjmować
wartości z zakresu (-∞; +∞). W reprezentacji normalnej kąt
α przyjmuje wartości z zakresu [0°; 360°). Odległość prostej
od punktu P0 jest nie większa niż odległość widocznego
odcinka tej prostej od punktu P0. Można więc wyznaczyć
maksymalną wartość ρ jako odległość P0 od najbardziej
oddalonego punktu znajdującego się w CAM, odległość ta
jest równa przekątnej kadru CAM. Oba współczynniki (α, ρ)
mogą przyjmować skończone wartości, pozwala to na
zapisanie prostej w postaci punktu (α, ρ) w dwuwymiarowej
przestrzeni ograniczonej przez kąt 360° oraz odległość
równą przekątnej ekranu.
3.

[0°;360°). Wyznaczone proste zapisywane są w macierzy
liczności w przestrzeni Hougha. Zapisanie prostej oznacza
zwiększenie o jeden wartości komórki (α, ρ). W tak
stworzonej macierzy wartość komórki o współrzędnych
(α, ρ) odpowiada ilości pikseli leżących na prostej
zdefiniowanej parametrami α, ρ. Kod funkcji ToHough
odpowiadającej za budowę macierzy liczności został
przedstawiony poniżej.

IMPLEMENTACJA TRANSFORMACJI
HOUGHA

void ToHough(int x, int y, Mat hough){
for(int alpha=0; alpha<180; alpha+=1){
p=y*sin(alpha *CV_PI/180.0)
+x*cos(alpha*CV_PI/180.0);
if(p<0)
hough.at<unsigned char>(alpha+180,-p)++;
else
hough.at<unsigned char>(alpha, p)++;
}
}

Funkcja ToHough pozwala na transformację
wybranego punktu (x,y) z przestrzeni kartezjańskiej do
przestrzeni Hougha na podstawie zależności (8). Parametry
formalne funkcji to współrzędne punktu - x, y oraz macierz
punktów w przestrzeni Hougha - hough. Działanie funkcji
polega na wyznaczeniu p na podstawie (8) dla zadanego kąta
alpha, gdzie alpha przyjmuje wartości naturalne z zakresu
[0°;180°). W przypadku ujemnej wartości p do tablicy
zapisywany jest punkt (alpha+180°, -p), w przypadku
dodatniej (alpha, p). Zapewnia to naturalne współrzędne
komórek w macierzy Hougha oraz wyklucza potrzebę
sprawdzania kątów z przedziału (180°;360°). Do graficznej
prezentacji wyników wykorzystano obrazy rastrowe, w
których punktem o współrzędnych (0,0) jest lewy górny róg
obrazu. Współrzędna x odpowiada numerowi kolumny
(numery rosną w prawą stronę), a współrzędna y numerowi
wiersza (numery rosną w dół obrazu). W przypadku
graficznej reprezentacji przestrzeni Hougha przyjęto, że
odległość ρ odpowiada numerowi kolumny, a kąt α
wyrażony w stopniach numerowi wiersza. Efekt działania
funkcji ToHough dla obrazu zawierającego dwa punkty P2
oraz P3 przedstawia Rys. 2.

Punkty (α, ρ) reprezentujące proste należą do
przestrzeni R2. W zrealizowanej implementacji parametry α
oraz ρ zaokrąglane są do liczb całkowitych. Pozwala to na
użycie ich do adresowania komórek macierzy o rozmiarze
max( ρ ) × max(α ) . Macierz taka może posłużyć do
przeprowadzenia procedury będącej pewnego rodzaju
głosowaniem.
Prezentacja
wyników
głosowania
zrealizowana została poprzez utworzenia obrazu rastrowego,
gdzie numer wiersza określa wartość parametru α, a numer
kolumny wartość parametru ρ.
3.1. Głosowanie
W przestrzeni Hougha za pomocą jednego punktu
można zapisać prostą z przestrzeni kartezjańskiej.
Wykrywanie prostych realizowane jest z wykorzystaniem
macierzy liczności, będącej swoistym rankingiem, w którym
każdy piksel głosuje na przechodzące przez niego proste.
Zestaw prostych generowanych jest na podstawie
współrzędnych punktu z przestrzeni kartezjańskiej oraz
zestawu wartości α. W przeprowadzonym eksperymencie
uwzględniono wszystkie naturalne wartości α z zakresu
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Rys. 2.

Przykład transformacji dwóch punktów z przestrzeni
kartezjańskiej do przestrzeni Hougha:
a) obraz wejściowy, b) obraz po transformacji

Rysunek 2 przedstawia wynik transformacji punktów z
przestrzeni kartezjańskiej do przestrzeni Hougha. Na Rys. 2a
pokazano binarny obraz wejściowy zawierający dwa białe
punkty P2 oraz P3 na czarnym tle. Wszystkie proste (o
naturalnym kącie α) przechodzące przez punkt P2 lub P3
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zostały przeniesione do przestrzeni Hougha i zapisane w
postaci punktów. Wynik transformacji przedstawiono na
Rys. 2b, gdzie zestawy punktów w przestrzeni Hougha
utworzyły dwie krzywe. Krzywe przecinają się w punkcie
H1. Punkt ten wyznacza prostą przechodzącą przez P2 i P3 z
Rys. 2a.
3.2. Transformacja odwrotna
Transformacja odwrotna pozwala zaprezentować
wykrytą prostą na płaszczyźnie kartezjańskiej. W tym celu
należy przekształcić punkt (α, ρ) z przestrzeni Hougha na
postać ogólną prostej (1). Współczynnik a wyznaczany jest z
wykorzystaniem formuły (2), natomiast b przy użyciu
następującej formuły
b=

ρ
.
sin(α )

(9)

przechodzących. Proste te zostały zapisane w przestrzeni
Hougha w postaci punktów (Rys. 3b). Rys. 3b przedstawia
przestrzeń Hougha w postaci obrazu binarnego, gdzie 1
(biały piksel) oznacza istnienie co najmniej jednego piksela
przez który przechodzi prosta (α, ρ), a 0 (czarny piksel)
oznacza, że dana prosta nie przechodzi przez żaden piksel
obrazu z Rys. 3a. Na Rys. 3c jasność piksela reprezentuje
liczbę pikseli z Rys. 3a przez które przechodzi dana prosta
(wynik działania funkcji ToHough). Rys. 3d przedstawia
wykres liczebności pikseli o danej jasności w przestrzeni
Hougha, gdzie jeden piksel jest znaczenie jaśniejszy od
pozostałych, posiada on jasność na poziomie 200. Piksel ten
wyznacza prostą przechodzącą przez ok. 200 punktów, jest
to prosta z Rys. 3a.

a

b

Po podstawieniu (2) oraz (9) do (1) otrzymujemy
y = −ctg (α ) ⋅ x +

ρ
.
sin(α )

(10)

Punkty w przestrzeni kartezjańskiej spełniające zależność
(10) leżą na prostej wyznaczonej przez punkt (α, ρ) w
przestrzeni Hougha.

4.

c

OPIS EKSPERYMENTU

Eksperyment
zrealizowano
stosując
algorytm
głosowania w przestrzeni Hougha, który został
zaimplementowany w aplikacji testowej. Kod aplikacji
zrealizowano w języku C++ z wykorzystaniem biblioteki
OpenCV [11]. Wykrywanie prostych odbywa się na
podstawie obrazu binarnego. Użyte w eksperymencie obrazy
z prostymi zostały zaszumione na poziomie od 1% do 99%
szumem typu sól i pieprz, następnie przebadana została
skuteczność wykrywania tych prostych.

Rys. 4. Transformacja 4 prostych z przestrzeni kartezjańskiej do
przestrzeni Hougha:
a) obraz wejściowy, b) obraz po transformacji do przestrzeni
Hougha, c) liczba pikseli w funkcji jasności punktu w przestrzeni
Hougha

Rysunek 4 przedstawia wynik transformacji obrazu
(250x250 px) zawierającego 4 proste. Po przekształceniu
obrazu do przestrzeni Hougha, ich równania można
wyznaczyć na podstawie czterech pikseli o największych
wartościach (najjaśniejsze punkty).

a

b

c

d

d

Rys. 3.

Transformacja prostej z przestrzeni kartezjańskiej do
punktu w przestrzeni Hougha:
a) obraz wejściowy, b) obraz po transformacji do binarnej
macierzy w przestrzeni Hougha, c) obraz po transformacji do
przestrzeni Hougha, d) liczba pikseli w funkcji jasności punktu
w przestrzeni Hougha

Rysunek 3 przedstawia prostą w postaci grupy pikseli
w przestrzeni kartezjańskiej (Rys. 3a). Dla każdego białego
piksela został wygenerowany zestaw prostych przez niego

e

Rys. 5. Przykład transformacji obrazu o stopniu zaszumienia:
a) 10%, b) 30%, c) 50%, d) 70%, e) 90%
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najwyższych
wartościach.
W
przypadku
szumu
przekraczającego 85% dlp spada do 0, co oznacza że liczba
pikseli przypadająca na najmniej liczną prostą wejściową nie
jest większa niż liczba współliniowych pikseli szumu.
5.

PODSUMOWANE

W artykule przedstawiono sposób transformacji punktu
z przestrzeni kartezjańskiej do zestawu punktów w
przestrzeni
Hougha.
Przeprowadzono
eksperyment
polegający
na
określeniu
skuteczności
działania
transformacji Hougha przy zadanym poziomie szumu.
6.

Rys. 6. Rozkład jasności pikseli w przestrzeni Hougha w zależności
od stopnia zaszumienia

Rysunek 5 przedstawia wynik transformacji obrazów
zaszumionych, a Rys. 6 rozkład jasności pikseli w
przestrzeni Hougha oraz różnicę dlp w liczbie pikseli
tworzących najliczniejszą prostą powstałą z szumu oraz
najmniej liczną prostą wejściową (Rys. 4a). W przypadku
szumu na poziomie 70% (Rys. 6d) można z powodzeniem
odczytać 4 punkty wyznaczające proste. Przy zaszumieniu
na poziomie 90% (Rys. 6e) nadal dwa punkty o najwyższej
jasności wyznaczają dwie proste z obrazu wejściowego,
jednak pozostałe proste zostały zasłonięte szumem.

Rys. 7. Porównanie wpływu zaszumienia na dlp

Wykres zaprezentowany na Rys. 7 przedstawia zależność
różnicy dlp od stopnia zaszumienia obrazu wejściowego.
Przy szumie równym 70% dlp wynosi 27. Aby znaleźć proste
z obrazu wejściowego należy wybrać 4 komórki o
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STRAIGHT LINES DETECTION IN DIGITAL IMAGE USING HOUGH TRANSFORM
The paper experimentally analyzed the impact of noise level on the efficiency of straight lines detection using the
Hough algorithm. The analysis was carried out in the own application containing the noise generation procedure and the
algorithm that automatically determines the number of pixels as a function of brightness in Hough space. The impact of noise
level on the difference in the number of pixels of input straight lines, and lines generated from noise was analyzed.
Keywords: image processing, Hough transform, line detection.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono projekt architektury oraz
implementację układową toru przetwarzania wstępnego obrazu z
modułem detekcji krawędzi. Układ został zaimplementowany w
FPGA Intel Cyclone. Zrealizowany moduł wykorzystuje pięć
wybranych algorytmów wykrywania krawędzi, w tym Robertsa,
Sobela i Prewitt.

1.1. Operator krzyżowy Robertsa
Operator krzyżowy Robertsa wykorzystuje okno o
rozmiarze 2 × 2 piksele. Bieżąca wartość piksela jest
obliczana według zależności [2]

Słowa kluczowe: przetwarzanie obrazu, wykrywanie krawędzi,
FPGA

1.

ALGORYTMY WYKRYWANIA KRAWĘDZI

Krawędzie stanowią podstawową cechę obrazu.
Definiują one granice między regionami w obrazie oraz
mogą stanowić podstawowy krok w przypadku dalszej
obróbki w procesie segmentacji lub detekcji. Obraz w skali
odcieni szarości można zdefiniować jako dwuwymiarową
funkcję
, , wiążącą wartość natężenia światła z
położeniem piksela o współrzędnych
i . Wykrywanie
krawędzi (krawędziowanie) jest procedurą, która pozwala na
wyodrębnienie
i
wzmocnienie
obszarów
obrazu
charakteryzujących się wysokim progiem wartości
intensywności sąsiednich pikseli, co w praktyce przekłada
się na silne wzmocnienie tych wartości pikseli, które
występują na granicach obszarów obrazu o dużym
kontraście.
Podczas obróbki obrazu w czasie rzeczywistym, celem
wykrywania i identyfikacji obiektów, krawędziowanie jest
wykonywane w pierwszym etapie przetwarzania. Etapem
poprzedzającym jest z reguły transformacja obrazu do skali
odcieni szarości, zmniejszająca kilkukrotnie ilość danych do
późniejszego przetworzenia. Celem zmniejszenia kosztu
obliczeń stosuje się przetwarzanie w domenie przestrzennej
(ang. spatial domain) [1], które sprowadza się do obliczenia
splotu fragmentu obrazu z przyjętym jądrem. W literaturze
dla terminu jądra często zamiennie funkcjonuje termin
operatora przyjmującego formę macierzową. W dalszej
części przedstawiono podstawowe właściwości operatora
Robertsa [2], Sobela [3] i Prewitt [4]. Algorytmy
wykorzystujące wymienione jądra posłużyły przy realizacji
eksperymentu polegającego na implementacji modułu
wykrywania krawędzi w strukturze FPGA, przedstawionego
w niniejszym opracowaniu.
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gdzie
jest wartością piksela wejściowego o
,
współrzędnych
i , yi,j reprezentuje pierwiastek
kwadratowy z wartości piksela wejściowego, a , jest
wartością piksela dla obrazu wynikowego. Podaną zależność
można uprościć, zastępując wartością bezwzględną operację
pierwiastkowania
,
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gdzie , reprezentuje piksel obrazu wynikowego a
reprezentuje okno pikseli obrazu wejściowego
=

,

a

i

,

,

,

,

,

(3)

stanowią maski
=

1
0

0
,
−1

=

0
−1

1
0

(4)

Ostatecznie otrzymuje się
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Na Rys. 1 przedstawiono dwa pełne kroki algorytmu
Robertsa. Algorytm dokonuje zmian istniejącego obrazu bez
tworzenia nowego, co ogranicza rozmiar używanej pamięci.
W pierwszym kroku wykonuje się splot fragmentu obrazu
reprezentowanego przez okno W0,0 o rozmiarze 2 × 2 z
maskami R1 i R2, a rezultat 192 zastępuje poprzednią wartość
piksela z lewego górnego rogu (x0,0). W drugim kroku
nadpisywany jest piksel (x0,1) wartością 193. Powstała
macierz poddawana jest procesowi binaryzacji, w którym na

podstawie wybranego progu piksel kwalifikowany jest jako
krawędź (1) lub brak krawędzi (0).

zestawu przez interfejs równoległy została podłączona
kamera cyfrowa OV7670 [7] oraz monitor HDMI. Dane
pobierane są z kamery z prędkością 30 klatek/s, co jest
maksymalną wartością dla tej kamery.
Część odpowiedzialna za wyświetlanie obrazu z
wykorzystaniem złącza HDMI została zbudowana przy
użyciu narzędzia Qsys wykorzystując rdzenie Frame Buffer
II IP Core oraz Clocked Video IP Core [8] wchodzące w
skład środowiska Quartus Prime 16. Pozostałe części
systemu zostały zaprojektowane i opisane w języku VHDL
oraz Verilog.

Rys. 1. Ilustracja kolejnych kroków algorytmu Robertsa

1.2. Operator Sobela
Operator Sobela [3] pracuje w oknie o rozmiarze 3 3
piksele, wykorzystując dwie maski " i "
−1
" = #−2
−1

0
0
0

1
1
2$, " = # 0
1
−1

2
0
−2

1
0$
−1

(6)

Procedura wykrywania krawędzi w tym przypadku jest
zbliżona do algorytmu Robertsa, uwzględniając większe
okno. Algorytm pozwalający na obliczenie wartości
pojedynczego piksela jest następujący
,
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gdzie xi,j jest wartością piksela obrazu wejściowego. W celu
zachowania skali szarości tożsamej z obrazem wejściowym,
wyliczoną wartość zi,j należy przed zapisem do pamięci
podzielić przez 4. Operację tę można efektywnie wykonać
stosując przesunięcie w prawo o dwa bity.
1.3. Operator Prewitt
Operator Prewitt [4] wykorzystuje okno o rozmiarze
3 × 3 piksele. Różnica w odniesieniu do operatora Sobela
występuje jedynie w prostszej postaci masek ( i (
−1
( = #−1
−1

0
0
0

1
1
1$, ( = # 0
1
−1

1
0
−1

1
0 $.
−1

(8)

1.4. Operator wykorzystujący 2 piksele
Operatory wykorzysujące 2 piksele, opisane w [5],
wymagają okna o rozmiarze 1x2 oraz 1x3
1
M 1x 2 =  1  , M 1x3 =  0 
−
1
 
− 1

(9)

W dalszej części artykułu algorytmy te nazywane są
odpowiednio „1x2” oraz „1x3”.
2.

OPIS EKSPERYMENTU

2.1. Platforma testowa
Przedstawione algorytmy zostały zaimplementowane z
wykorzystaniem języka opisu sprzętu VHDL. System
wykrywający krawędzie został zaimplementowany w
układzie FPGA Intel Cyclone V, 5CSEBA6U2317
umieszczonym w zestawie rozwojowym DE10-Nano [6]. Do
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Rys. 2. Schemat blokowy systemu wykrywania krawędzi

Rys. 2 przedstawia schemat blokowy układowej
procedury wykrywania krawędzi. Na schemacie można
wyróżnić:
• kamerę, która przesyła dane za pomocą portu
równoległego z częstotliwością 30 klatek/s,
• bufor wykorzystywany do obliczeń związanych z
wykrywaniem krawędzi, bufor ten może pomieścić do 4
linii pikseli, z czego jedna jest zarezerwowana dla
danych wyjściowych (wykryte krawędzie)
• moduł wykrywania krawędzi edge detection,
• moduł konwersji piksela kolorowego do skali odcieni
szarości RgbToGray,
• moduł zapisu ramki do pamięci DDR3 frame writer,
• bufor ramki frame buffer przechowujący jedną ramkę
obrazu o rozdzielczości 1280x720, jego zawartość jest na
bieżąco modyfikowana przez moduł zapisu ramki,
• moduł obsługi HDMI odpowiedzialny za odczyt danych
z bufora ramki (DDR3) oraz przesyłanie ich do monitora
za pomocą HDMI.
Prezentacja
danych
została
zrealizowana
z
wykorzystaniem obrazu o rozdzielczości 1280x720 pikseli,
co daje możliwość wyświetlenia dwóch klatek obrazu o
rozdzielczości 640x480 pikseli obok siebie (obraz
wejściowy - aktualna klatka rejestrowana przez kamerę oraz
obraz po krawędziowaniu). Pojedyncza linia pikseli
zapisywana przez moduł zapisu ramki podzielona jest na
dwie części: obraz z kamery, obraz z krawędziami. Obraz z
kamery zapisywany jest na bieżąco z częstotliwością
wysyłania pikseli przez kamerę. Kamera po przesłaniu całej
linii wysyła sygnał synchronizacji poziomej HREF. W
czasie trwania HREF przesyłana jest z bufora druga połowa
linii (wykryte krawędzie), wymaga to zwiększenia prędkości
przesyłania danych tak, aby przesłać policzoną linijkę y
zanim kamera rozpocznie przesyłanie kolejnej linii (y+1).
2.2. Sprzętowy moduł wykrywania krawędzi
Na wejście modułu wykrywania krawędzi podawany
jest strumień obrazu w skali odcieni szarości. Kamera
została skonfigurowana tak, aby wysyłała obraz kolorowy
(RGB), umożliwia to wyświetlenie kolorowego podglądu,
ale wymusza przed wykrywaniem krawędzi konwersję
każdego piksela do skali szarości. Jest to realizowane za
pomocą modułu RgbToGray z wykorzystaniem zależności
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)*+ =

⋅ 0.3 + " ⋅ 0.6 + / ⋅ 0.1

(9)

gdzie R oznacza wartość koloru czerwonego, G zielonego, a
B niebieskiego.

takcie trzecim piksel bierze udział w obliczeniach
związanych z wykryciem krawędzi (C). W takcie czwartym
odliczona krawędź zapisywana jest do bufora (kod B). W
każdym takcie, równolegle wykonywane są kody A, B, C, D,
każdy dla innych danych. Przykładowo, w takcie czwartym
zostaną wykonane obliczenia (C) z wykorzystaniem piksela
wczytanego w takcie 2 (kod A).

Rys. 6. Kod odpowiedzialny za wykrywanie krawędzi metodą 1x3
Rys. 3. Moduł konwersji piksela kolorowego do skali odcieni
szarości

Moduł RgbToGray (Rys. 3) odpowiada za przeniesienie
piksela kolorowego do skali odcieni szarości. Obliczenia
zostały zrealizowane przy użyciu przesunięć bitowych oraz
sumowania.

Rys. 6 przedstawia sposób wykrywania krawędzi
metodą 1x3. Kod ten różni się od sposobu 1x2 wysokością
buforu, został on zwiększony o jedną linię.

Rys. 4. Kod wykrywania krawędzi metodą 1x2

Rysunek 4 przedstawia kod VHDL odpowiedzialny za
wykrywanie krawędzi z wykorzystaniem dwóch pikseli
(algorytm 1x2). Zawarte operacje wykonywane są
potokowo. Przepływ danych odbywa się zgodnie z taktami
zegara pclk w kolejności A, D, C, B, gdzie A oznacza zapis
aktualnego piksela do bufora, D odczyt z bufora pikseli
niezbędnych do wykonania pojedynczego kroku wykrywania
krawędzi. Dalej - C to wykonanie obliczeń z
wykorzystaniem odczytanych pikseli, a B to zapis wyniku do
bufora. Dane wejściowe algorytmu to: camGrayData wartość piksela w skali szarości, camX - indeks kolumny w
której znajduje się aktualnie przesyłany piksel przez kamerę,
cam_y2 – adres w buforze aktualnie przesyłanego przez
kamerę wiersza pikseli, cam_y1 - adres wiersza o numerze
mniejszym o 1.

Rys. 7. Wykrywanie krawędzi algorytmem Robertsa

Rys. 7 przedstawia implementację algorytmu Robertsa.
Algorytm ten wykorzystuje 4 piksele w każdym kroku. W
przypadku algorytmów Prewitt i Sobela w porównaniu do
implementacji z Rys. 7 zmodyfikowana została część D.
Rys. 8 przedstawia fragmenty implementacji
algorytmów Prewitt oraz Sobela, w których występuje
różnica względem algorytmu Robertsa (Rys. 7).

Rys. 5. Kolejność przetwarzania danych

Na Rys. 5 przedstawiono przepływ danych w trakcie
wykrywania krawędzi (Rys. 4). Indeks kolumny odpowiada
kolejnym cyklom zegara pclk, a nazwa wiersza wykonywanym blokom instrukcji. Symbolem w kształcie
koła zaznaczono przykładowy przepływ danych. Dla
wybranego piksela w takcie pierwszym wykonywany jest
kod A (piksel jest zapisywany do bufora). Piksel ten z bufora
do zmiennej SV0 wczytywany jest takcie drugim (kod D). W

Rys. 8. Wykrywanie krawędzi algorytmem Prewitt oraz Sobela

Efekt wykrywania krawędzi w obrazie z kamery został
przedstawiony na Rys. 9. Różnica w ilości zajmowanych
elementów logicznych w układzie FPGA została
zaprezentowana w Tabeli 1.

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 61/2018

51

a

b

3,2

c

d

e

f

3.

Rys. 9. Efekt wykrywania krawędzi. a) obraz wejściowy,
b) algorytm 1x2, c) algorytm 1x3, d) algorytm Robertsa,
e) algorytm Prewitt, f) algorytm Sobela
Tabela 1. Liczba wykorzystanych elementów logicznych FPGA dla
zaimplementowanych algorytmów

algorytm
bez wykrywania krawędzi
Roberts
Sobel
Prewitt
1x2
1x3

Elementy logiczne
6955
21208
27983
27958
16501
16373

Porównanie
zajętości
elementów
logicznych
przedstawione w Tab. 1 dotyczy całej aplikacji
przetwarzającej obraz. Struktura przesyłająca obraz z
kamery na monitor zajmuje ok. 7 tys. elementów logicznych.
Struktury wykrywania krawędzi wykorzystujące dwie
wartości (1x2, 1x3) zajmują ok. 9.5 tyś (16501 – 6955).
Struktura wykorzystująca algorytm Robertsa (4 piksele)
zajmuje 50% więcej miejsca, a struktury wykorzystujące 9
pikseli (Sobel, Prewitt) ponad 2 razy więcej miejsca.
Tabela 2. Opóźnienia zaimplementowanych algorytmów podczas
wykonania pojedynczego kroku procedury wykrywania krawędzi

Algorytm t [ns]

max fpix
[MHz]

1x2
1x3
Roberts
Prewitt
Sobel

6.9
6.4
6.7
6.4
7.5

145
156
149
156
133

W Tab. 2 przedstawiono zestawienie algorytmów, w
którym uwzględniono: t – czas wykonania pojedynczego
kroku zaimplementowanego krawędziowania w układzie
FPGA Intel Cyclone V, 5CSEBA6U2317 oszacowany przy
użyciu TimeQuest Timing Analyzer, max fpix – maksymalna
częstotliwość dla jakiej krawędzie będą wykrywane
poprawnie
(wyliczone
na
podstawie
t)
oraz
max [fps] - maksymalna częstotliwość obrazu o
rozdzielczości 640x480 i 1920x1080 (FullHD) wyrażona w
klatkach/s.

max [fps]
640x480
FullHD
472
69
507
75
485
71
507
75
432
64

PODSUMOWANIE

W artykule przedstawiono sposób implementacji
wybranych algorytmów wykrywania krawędzi w FPGA.
Funkcjonowanie
algorytmów
zostało
sprawdzone
eksperymentalnie. Porównana została liczba elementów
logicznych, jaką zajmuje każda implementacja. Wykonano
również oszacowanie opóźnień.
4.
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FPGA IMPLEMENTATION OF EDGE DETECTION ALGORITHMS
ON REAL-TIME IMAGE
The paper presents FPGA implementation details of the hardware image processing block with the edge detection
module. In the implemented video processing module we use five selected edge detection algorithms, including Roberts,
Sobel and Prewitt. The structure was synthesized and packed using hardware design platform built around the Intel Cyclone
V FPGA. The number of logic elements used in each implementation was compared. We also estimated the execution time
and maximum possible frame rate in VGA (640x480) and FullHD (1920x1080) video stream.
Keywords: image processing, edge detection, FPGA.
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GRAPHENE-BASED SUPERCAPACITORS APPLICATION FOR ENERGY STORAGE
Maciej ŁUSZCZEK
Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
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Abstract: Recent advances in graphene-based supercapacitor
technology for energy storage application were summarized. The
comparison of different types of electrode materials in such
supercapacitors was performed. The supercapacitors with graphenebased electrodes exhibit outstanding performance: high charge–
discharge rate, high power density, high energy density and long
cycle-life, what makes them suitable for various applications, e.g.
in transport, electrical vehicles or portable and flexible electronic
devices.
Keywords: graphene, supercapacitor, energy storage.

two electrodes immersed in the electrolyte and the separator
(Fig.1). To enable the electrical charge carriers (ions)
storage, porous material, such as activated charcoal, is used
as the electrode. The electrodes are separated by a thin
insulating layer enabling ionic transport. Because carbon is
not a good insulator, the maximum operating voltage is
limited to less than 3 V. Another disadvantage of using this
material as the electrode is the size of charge carriers, which
disables their penetration into the smaller pores, resulting in
a reduced storage capacity.

1. INTRODUCTION
Rapid increase of energy consumption is one of the
most important challenges in the twenty-first century.
Therefore, the development of innovative energy conversion
and storage systems is a crucial issue. The use of renewable
energy sources, which in many cases seem to be an attractive
alternative to the conventional solutions utilizing fossil fuels,
requires high power and high energy density storage systems
such as batteries or supercapacitors (ultracapacitors).
Supercapacitors exhibit high charge–discharge rate, high
power density, long cycle-life and no short circuit problem
that commonly occurs for the batteries and they can be used
in many different applications [1]. Although supercapacitors
can provide outstanding power, they are not able to store as
large amount of charge as in the case of the batteries, what
makes them especially suitable for all the applications where
the “power kick” is required. One interesting example of
supercapacitor application is the so-called kinetic energy
recovery system (KERS), where an energy storage device
should be capable to store large amounts of energy in a short
time. In this approach an electrical generator converts kinetic
energy to electrical energy and stores it in a supercapacitor
to be reused later. Also in various low-power devices (e.g.
photographic flashes, static memories, MP3 players etc.), in
which high capacity is not as important as high cycle-life
and quick recharging, supercapacitor technology can be
employed. Moreover, supercapacitors are also supposed to
be used in smartphones, tablets, laptops or even electric cars,
which currently run on batteries. From the practical point of
view the most exciting advantage of this solution is the
expected high recharge rate, what means that plugging for a
few minutes would be enough to fully charge the device.
Generally, the construction of supercapacitors is similar
to the construction of electrolytic capacitors. They consist of

Fig.1. Schematic diagram of symmetric supercapacitor [1]

It is commonly believed that graphene is one of the
most promising materials for the supercapacitor technology.
The aim of this paper is to present recent advances in
graphene-based supercapacitors application for energy
storage.
2. ELECTRODE MATERIALS
Graphene is two-dimensional carbon monolayer
structure exhibiting the most outstanding properties, that is,
chemical stability, high electrical and thermal conductivity,
extreme mechanical strength and large tunable surface area.
These properties enable graphene and graphene-based
materials to be applied for both the energy generation and
storage. Graphene material is often suggested to replace the
activated carbon in supercapacitors, mainly because of its
higher relative surface area [2]. It is possible to produce lowcost graphene-based materials in a large scale after the
improvements in the exfoliation and reduction process of
graphite oxide (GO). Many different techniques have been

proposed to produce graphene-based materials for
supercapacitors electrodes. It is worth to mention some of
them, namely, chemical reduction in hydrazine [3],
microwave exfoliation of GO (MEGO) [4,5], liquidelectrolyte mediated chemically covered graphene
preparation (EM-CCG) [6], laser scribing (LSG) [7] and
one-step hydrogen annealing (HAG) [2]. Details of MEGO,
LSG and HAG methods are shown in Figures 2-4.

methylimidazolium tetrafluoroborate) as an electrolyte. The
porous graphene material was characterized to have an
average pore size of a few nanometers with the uniform
distribution of the size. This kind of electrode enables to
achieve simultaneously a high energy density and power
density. It was also shown that the use of the EMIMBF4
electrolyte results in higher energy storage capability and
wider temperature tolerance when compared with aqueous
electrolytes. It was estimated that in HAG supercapacitors
the energy density could be approximately one order of
magnitude higher than in the commercial ones having the
activated carbon as the electrode material [8]. This excellent
performance is achieved as a result of maximum ion access
due to the almost ideally matching size of pores [2].
Table 1. Comparison of graphene-based supercapacitors [2]
Material

Electrolyte

EMIMBF4

Specific
capacitance
(F g 1)
154.1

Energy
density
(W h kg 1)
85.6

Power
density
(kW kg 1)
1.14

Graphene
(curved)
[3]
MEGO
[4]
LSG
[7]
EM-CCG
[6]
HAG
[2]

Organic

166

~70

-

Organic

276

28.33

-

Organic

167.1

88.24

6.88

EMIMBF4
LiPF6

306.03
111.10

148.75
31.39

30.95
30.65

−

Fig. 2. Diagram of microwave exfoliation-reduction (MEG) process
of graphite oxide (A) and images of different areas of the electrode
from SEM (B-E) and STM (F) analysis [4]

−

−

Fig. 3. Diagram of laser scribing of graphite oxide (LSG) process
and SEM images of different areas of the material [7]

Fig. 4. Diagram of hydrogen annealing (HAG) of graphite oxide (a)
and images of different areas of the electrode from SEM (b) and
TEM (c) analysis [2]

3. PERFORMANCE
A comparison of various types of graphene-based
supercapacitors is presented in Table 1. As can be noticed,
the best supercapacitor performance was obtained for HAG
electrodes and ionic liquid EMIMBF4 (1-ethyl-3-
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Fig. 5. Current vs. voltage characteristics and charge–discharge
curve of HAG electrode [2]

The current-voltage characteristics and galvanostatic
charge–discharge curve of HAG supercapacitor utilizing the
EMIMBF4 electrolyte are shown in Figure 5. It is apparent
from the measurements that this type of device can work up
to a relatively high voltage (~4.3 V) because of the moderate
conductivity of the applied electrolyte. One can also see that
the linear discharging curve is similar to the typical doublelayer capacitor (EDL) characteristics. The visible drop of the
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voltage at the beginning of the discharging process is caused
by the equivalent series resistance (ESR) [2].

Fig.6. Comparison of energy and power densities of LSG
supercapacitors with commercial activated-carbon electrochemical
capacitors (AC-EC) and a lithium thin-film battery [7]

Although the LSG electrodes do not provide as good
performance as the HAG ones, they can be potentially used
as energy storage devices for various applications in
microelectronics, where a high-power is required. As can be
noticed from Figure 6, the energy densities in LSG
supercapacitors can reach the values approximately two
times higher than those of commercial activated-carbon
electrochemical capacitors (AC-EC). Moreover, the power
density of laser-scribed supercapacitors is about twenty
times higher than in the case of the AC-EC devices and three
orders of magnitude higher than in lithium batteries. When
the gelled polymer electrolyte of polyvinyl alcohol (PVA)H3PO4 is used, the weight and the thickness of the
supercapacitor can be significantly reduced. It was also
proven that such a device can work under mechanical stress
with comparable efficiency [7].
Fig.8. Charge-discharge curves for four LSG micro-supercapacitors
connected in series, in parallel and in a combination of series and
parallel [9]

The charge-discharge curves of either the single microsupercapacitors or the ones connected in series, in parallel
and in serial/parallel combination exhibit practically ideal
triangular shape which indicates excellent properties of such
devices (Fig.8). Noteworthy, no voltage balance was
necessary to prevent the individual cell from going into
over-voltage, what is very common in series connections [9].
4. CONCLUSIONS
Fig.7. Schematic diagram of flexible LSG micro-supercapacitor
production [9]

The LSG supercapacitors are supposed to be a very
promising energy storage device for future flexible
electronics and on-chip applications. It was demonstrated
that a standard LightScribe DVD drive enables preparation
of more than one hundred micro-supercapacitors by direct
laser writing on GO films in a very short time (Fig. 7) [9].

In this short review recent advances in graphene-based
supercapacitors were presented. Significant efforts have been
made over the last few years to design and develop various
types of supercapacitors for energy storage applications. It
has been demonstrated that graphene-based materials are
excellent candidates for electrode materials in such devices
[10]. Further intensive research work is still necessary to
improve the overall performance, develop a low-cost mass
production process to enable the application of graphenebased supercapacitors e.g. in transport, electrical vehicles
and even in portable or flexible electronic devices.
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ZASTOSOWANIE SUPERKONDENSATORÓW NA BAZIE GRAFENU
DO MAGAZYNOWANIA ENERGII
W artykule podsumowano najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii supekondensatorów na bazie grafenu.
Porównano różne rodzaje materiałów wykorzystywanych jako elektrody w tego typu kondensatorach. Superkondensatory
grafenowe charakteryzują się doskonałymi parametrami: dużą szybkością ładowania i rozładowania, dużą gęstością mocy,
dużą gęstością energii oraz dużą żywotnością, co sprawia, że urządzenia takie mogą mieć zastosowanie na przykład w
transporcie, pojazdach elektrycznych lub w przenośnych i giętkich urządzeniach elektronicznych.
Słowa kluczowe: grafen, superkondensator, magazynowanie energii.
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STANY NIEUSTALONE TOWARZYSZĄCE POMIAROWI IMPEDANCJI PĘTLI ZWARCIA
W OBWODACH WYJŚCIOWYCH ZASILACZY BEZPRZERWOWYCH UPS
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Streszczenie: W pracy przedstawiono metodykę i wyniki
pomiarów stanów nieustalonych w zasilaczu bezprzerwowym
(UPS) typu on - line. Do rejestracji zdarzeń po stronie zasilania i na
wyjściu UPS wykorzystano dwa przyrządy do pomiaru jakości
energii elektrycznej zsynchronizowane czasowo. Rejestratory
kompresują uzyskane dane pomiarowe, co może wprowadzać
dodatkowe błędy pomiaru wielkości mierzonych – napięć i prądów.
Dodatkowe
rejestracje
oscyloskopem
wielokanałowym
potwierdziły poprawność danych uzyskiwanych w celu określenia
reakcji zasilacza na zaburzenia występujące na wejściu i wyjściu
urządzenia. W pracy analizowano wyniki pomiarów impedancji
pętli zwarciowej zmierzone przyrządem wymuszającym poziomy
prądu zwarciowego na linii zasilającej odbiorniki energii
elektrycznej we wszystkich stanach pracy zasilacza, a następnie
porównywano je z wynikami obliczeń przeprowadzonych na
uzyskanych przebiegach prądu i napięcia.
Słowa kluczowe: stany nieustalone, zasilacze bezprzerwowe,
pomiary jakości energii elektrycznej, impedancja pętli zwarcia.

1. WSTĘP
W sieciach zasilających obiekty przemysłowe
i użyteczności publicznej powszechnie stosuje się zasilacze
bezprzerwowe UPS w celu ochrony ważnych urządzeń
odbiorczych, wrażliwych na zapady i przerwy w napięciu.
Projektowanie
sieci
energetycznych
wyposażonych
w zasilacze UPS opiera się na wytycznych ich producentów
oraz na ogólnej wiedzy z elektrotechniki. Ograniczona
zdolność zwarciowa zasilacza UPS oraz utrudniony dostęp
do danych fabrycznych producentów UPS komplikuje
projektową analizę ochrony przeciwporażeniowej w
obwodach zasilanych z UPS. Pewnym rozwiązaniem tego
problemu są poprawne pomiary impedancji pętli zwarciowej
w obwodach zasilanych z UPS. Procedury tych pomiarów
nie są sprecyzowane, a praktyka eksploatacyjna pokazuje
szereg
błędów
wykwalifikowanego
personelu
uniemożliwiających właściwą interpretację otrzymanych
wyników. Świadczy o tym niewielka liczba publikacji
związanych z opisywanym problemem [1, 2]. Brak
rzetelnych opracowań naukowych jest uzupełniany przez
wewnętrzne materiały producentów osprzętu elektrycznego i
UPS [3] oraz normy techniczne [6, 7], które nie zawierają
jednak konkretnego rozwiązania problemu dopuszczenia
UPS do eksploatacji w określonym systemie zasilania
elektrycznego.

Zasilacze UPS dużej mocy (w praktyce powyżej
10 kVA) w normalnym stanie pracy w 99% przypadków
pracują w tzw. trybie podwójnej konwersji - „on-line”,
polegającym na przetwarzaniu przez prostownik UPS
napięcia przemiennego (AC) na napięcie stałe (DC),
a następnie przez falownik napięcia DC ponownie na
napięcie
AC.
Możliwość
podłączenia
obwodu
akumulatorów, jako magazynu energii do szyn DC UPS
umożliwia bezprzerwowe podtrzymanie zasilania na wyjściu
zasilacza UPS w przypadku zaniku napięcia na jego wejściu,
jak również pozwala uzyskać powtarzalne parametry
częstotliwości napięcia, kształtu krzywej i poziomu napięcia
na wyjściu zasilającym. Zwarcie na wyjściu zasilacza UPS,
jeśli tylko występuje zasilanie sieciowe, powoduje
w warunkach rzeczywistych jego przełączenie na bypass
elektroniczny w czasie około 4÷5 ms zgodnie z deklaracjami
większości producentów.
Rejestracje stanów pracy UPS dostarczają istotnych dla
użytkownika danych w czasie nietypowych stanów pracy –
w zakresie przeciążeń i zwarć na szynie wyjściowej [4].
Dodatkowo mogą być one łatwo zaadoptowane do
obliczania impedancji pętli zwarciowej dla wszystkich
stanów pracy, co przedstawiono w dalszej części artykułu.
2. REJETRACJA STANÓW NIEUSTALONYCH
W ZASILACZACH BEZPRZERWOWYCH
Pomiary przeprowadzono w sieci niskiego napięcia
0,4 kV, do której włączono trójfazowy UPS o mocy 30 kVA
(In=43 A) za pośrednictwem wkładek bezpiecznikowych
o prądzie znamionowym 50 A i charakterystyce gG. Zasilacz
pracował w stanie normalnej pracy w układzie podwójnego
przetwarzania AC-DC-AC z możliwością przełączenia się na
istniejącą sieć zasilającą, poprzez bypass elektroniczny
(rys. 1).
Do celów pomiarowych wykorzystano dwa rejestratory
jakości energii ELSPEC G3500, które oferują duże
możliwości pomiarowe i analityczne dla zebranych danych
pomiarowych [5]. W wymienionych przyrządach
użytkownik po zakończeniu pomiarów uzyskuje przebiegi
prądów i napięć w wewnętrznym systemie SCADA
w zadeklarowanym
okresie
rejestracji.
Dysponując
zarchiwizowanymi przebiegami można w programie PQ
Investigator analizować parametry jakościowe napięcia lub
prądu za dowolne okresy uśredniania, jak również

jakiekolwiek stany nieustalone, które pojawiły się
w rejestrowanych przebiegach. Koncepcja konstrukcyjna
przyrządu Elspec G3500 daje pewność zapisania w pamięci
wszystkich przebiegów napięciowych i prądowych, a nie
tylko niektórych zdarzeń, jak może mieć to miejsce w
innych rejestratorach jakości energii elektrycznej [5].
W układzie dwóch przyrządów zastosowano synchronizację
za pośrednictwem wzorców czasu dostępnych w sieci
internetowej,
co
umożliwiło
rozbudowę
układu
pomiarowego do 8 kanałów napięciowych i 10 kanałów
prądowych.

w następnych krokach wymusił przepływ prądu o wartości
Imax = 200 A. (wymuszenie 2 na rysunku 3). W czasie ok.
5 ms od momentu wymuszenia prądu zasilacz pracuje
z falownika w trybie ograniczania prądu (przebieg „a” na
rysunku 3), co widać jako załamanie sinusoidy i stabilizację
prądu przez falownik na poziomie wartości maksymalnej ok.
Imax ≈ 100 A. Po ok. 5 ms ma miejsce załączenie bypassu
elektronicznego SS (tyrystorów) i przepływ prądu o wartości
Imax = 200 A, co widoczne jest na rysunku 3 zarówno
w przebiegach „a” jako wzrost prądu od Imax ≈ 100 do Imax ≈
200 A oraz „b” i „c” w drugiej części półfali sinusoidy.
Kolejne wymuszenia prądu 3 i 4 (rys. 2) miały miejsce,
kiedy zasilacz UPS pracował w trybie aktywnego bypassu
elektronicznego i zablokowanego falownika. Następne
zdarzenie 5 nie jest związane z wymuszeniem prądu przez
miernik Metrel A1143, a jedynie stanem przejściowym
związanym z powrotnym przełączeniem zasilacza w tryb
pracy normalnej, kiedy zasilacz nie wykrywając przeciążenia
w linii bypassu elektronicznego przełącza się w ustawiony
tryb podwójnej konwersji. W stanie przejściowym (przebieg
5) przez ok. 12 ms falownik pracuje równolegle z napięciem
sieci wymuszając prąd wsteczny do sieci, poprzez tyrystory
bypassu elektronicznego znajdujące się wciąż w stanie
przewodzenia. Ostatnie piąte wymuszenie prądu przez
przyrząd (przebieg 6) jest identyczne jak sytuacja 2 na
rysunku 2 (w powiększeniu na rysunku 3).
3. ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW

Rys. 1. Miejsce przyłączenia przyrządu w instalacji zasilającej nn

W celu wytworzenia stanu nieustalonego podłączono
do wyjścia zasilacza przyrząd do pomiaru pętli zwarciowej
Metrel A1143, który wymuszał 5 - krotnie, według
wewnętrznego algorytmu, w odstępach ok. 860 ms prąd
o wartościach skutecznych i maksymalnych odpowiednio
IRMS = 28 A i Imax = 40 A dla pierwszego wymuszenia
(wymuszenie 1 na rysunku 2), a dla kolejnych czterech
wymuszeń IRMS = 160 A i Imax = 200 A (2, 3, 4, 5 na rysunku
2). Przepływ prądu probierczego trwał połowę okresu
napięcia. Zaprezentowany na rysunku 2 oscylogram
zarejestrowano, kiedy UPS pracował w trybie on - line, czyli
zasilacz miał zablokowany Static Switch (bypass
elektroniczny), w którym elementy pełniące funkcję
sterowanego łącznika stanowiły tyrystory (typowe
rozwiązanie w konstrukcjach UPS). Taką samą próbę
dodatkowo wykonano dla UPS pracującego w trybie bypass
ręczny (zamknięty łącznik serwisowy UPS-a Q5) oraz w
trybie normalnym. UPS z zamkniętym bypassem ręcznym
i z aktywnym bypassem elektronicznym praktycznie nie
różni się od siebie w charakterze przebiegu wymuszanego
prądu przez miernik Metrel A1143, a wyniki pomiarów
impedancji pętli zwarcia i prądu spodziewanego są bardzo
zbliżone dla tych dwóch stanów pracy (tablica 1).
Inaczej wygląda przebieg prądu, wymuszanego przez
miernik w czasie pracy normalnej UPS (podwójne
przetwarzanie energii przez prostownik i falownik), co
przedstawia rysunek 3.
Pierwsze wymuszenie prądu o wartości maksymalnej
40 A (wymuszenie 1 na rysunku 2) jest widoczne
w obwodzie miernika Metrel A1143 (przebieg „a”), ale nie
jest widoczne w torze bypassu elektronicznego (przebieg
„c”), ponieważ wartość prądu niższa od prądu
znamionowego zasilacza In = 43 A nie spowodowała
przełączenia z pracy falownikowej na bypass elektroniczny.
Zasilacz UPS zachował się odmiennie, kiedy przyrząd
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Na podstawie otrzymanych oscylogramów prądu
i napięcia wyznaczono za pomocą obliczeń wartości
skuteczne: napięcia wyjściowego przed i w czasie zwarcia,
wymuszanego prądu podczas zwarcia w półfali napięcia
(10 ms) na wyjściu zasilacza kontrolowanego przyrządem do
pomiaru pętli zwarciowej. Porównanie wyników obliczeń na
podstawie wzorów (1) i (2) wykonano przy założeniu
największej wartości uzyskiwanej impedancji, w związku
z czym stosowano do obliczeń napięcie maksymalne przed
zwarciem, napięcie minimalne w czasie zwarcia oraz
minimalną wartość prądu zwarciowego.
z=

U ( I = 0 ) − U ( I = I zwar )

(1)

I zwar
gdzie: z – impedancja pętli zwarciowej,
Izwarc – wymuszany przyrządem w czasie 10 ms
prąd zwarciowy,
U – wartość skuteczna napięcia wyjściowego
obliczana dla I=0 i I=Izwar

z=

1 K 2
 uk −
K k =1

1 N 2
 un
N n =1

(2)

N

1
 in 2
N n =1
gdzie: z – impedancja pętli zwarciowej
K – liczba próbek napięcia w pełnym okresie (20 ms)
przed wymuszeniem prądu zwarciowego,
uk – próbki napięcia przed wymuszeniem prądu
zwarciowego,
N – liczba próbek napięcia w półokresie (10 ms)
przy wymuszeniu prądu zwarciowego,
un, in – odpowiednio próbki napięcia i prądu dla
wymuszenia prądu zwarciowego.
Wyniki podane w tablicy 1 wskazują, że dla bypassu
ręcznego i elektronicznego uzyskiwano z obliczeń
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odpowiednio około 4% i 2,5% niższą wartość impedancji
w stosunku do wartości zmierzonych. Wynik ten może
wynikać z odkształcania prądu probierczego, polegającego
na występowaniu charakterystycznego załamania prądu przy
kącie fazowym około 30o (rys. 4). Jeżeli algorytm przyrządu
Metrel A1143 bazuje np. na wyznaczaniu wartości próbek

przebiegu napięcia i prądu bez detekcji obwiedni stanów
maksymalnych i minimalnych (brak informacji producenta)
to może to prowadzić do zawyżania wyznaczonej przez
przyrząd impedancji pętli zwarciowej, co jest szczególnie
widoczne dla pracy falownikowej.

a

1

6

4

3

2

b

5
c

d

Rys. 2. Oscylogram prądu wymuszanego przez miernik Metrel A1143 dla UPS pracującego w trybie normalnym (podwójna konwersja
AC-DC-AC); a – prąd mierzony w obwodzie miernika Metrel A 1143, b – prąd mierzony w fazie L1 na wejściu UPS, c – prąd mierzony
w fazie L1 w torze bypassu elektronicznego UPS (SS), d – napięcie mierzone na zaciskach wejściowych UPS w fazie L1 względem N

wykonano na pracującym falowniku, a pozostałe (przebiegi
3 i 4 z rysunku 2) w trybie bypassu elektronicznego.
a

2

Tablica 1. Wyniki pomiaru i obliczeń impedancji pętli zwarciowej

wymuszony
stan pracy

impedancja pętli
zwarciowej zm
zmierzona przez
miernik [mΩ]

bypass
serwisowy
zamknięty
średnia
bypass
elektronicz
ny BE
średnia
praca
normalna F
AC-DC-AC
średnia

150,1
150,0
149,6
149,9
165,2
164,0
164,2
164,5
473,0
470,0
482,0
475,0

b

c

d

Rys. 3. Pierwsze pojedyncze wymuszenie prądu (2) oznaczone
elipsą na rysunku 2 o wartości ok. Imax = 200 A i czasie trwania
10 ms w innej skali czasowej, oznaczenia a, b, c, d jak na rysunku 2

Dodatkowo przebiegi z pomiaru pokazanego na
rysunku 2 sugerują błędny wynik pomiaru impedancji pętli
zwarcia w stanie pracy falownikowej, ponieważ tylko trzy z
pięciu wymuszeń prądu (przebiegi 1, 2, 5 na rysunku 2)

impedancja
pętli
zwarciowej zo
obliczona wg
(1) i (2) [mΩ]
149,3
142,4
141,6
144,4
165,3
159,7
157,5
160,5
155,3
141,0
147,4
147,9

spodziewany
prąd
zwarciowy
I=230 V/zm
[A]
1532,3
1533,3
1537,4
1534,3
1392,3
1402,4
1400,7
1398,5
486,3
489,4
477,2
484,3

W przypadku wystąpienia zwarcia w obwodzie
wyjściowym UPS w czasie pracy z baterii następuje
ograniczenie prądu wyjściowego przez falownik do wartości
(1,5÷3) In zasilacza na określony czas (zależny od
producenta), a następnie wyłączenie UPS-a. W takiej
sytuacji zwarcie jest zasilane przez źródło o wydajności
prądowej wielokrotnie mniejszej od spodziewanego prądu
zwarcia dla normalnego trybu pracy UPS, kiedy obecne jest
napięcie sieci, a zasilacz UPS ma możliwość przełączenia się
na bypass elektroniczny z dostępem do sieci o mocy
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zwarciowej wielokrotnie większej od zasilacza UPS.
Uzyskiwane, około 3 – krotnie wyższe wartości impedancji
wskazują na całkowicie inny algorytm użytego
komercyjnego przyrządu w stosunku obliczeń wykonanych
według wzorów (1, 2).
350

napięcie
wyjściowe u(t)

u [V]
i [A]

300

prąd i(t)

250
200

widzenia
ochrony
przeciwporażeniowej
poprzez
samoczynne wyłączenie zasilania.
Wyniki obliczeń impedancji pętli zwarcia przy
wymuszonym dużym prądzie, tzn. 160 A na wyjściu UPS
w stanie bypassu ręcznego i elektronicznego są odpowiednio
o około 4% i 2,5% niższe od wartości podawanych przez
przyrząd wymuszający prąd zwarciowy.
układzie
bypassu
Różnice
impedancji
w
elektronicznego i ręcznego mogą być podstawą oszacowania
impedancji tyrystora, którą określono z pomiarów
bezpośrednich na 14,6 mΩ, a według obliczeń
z zarejestrowanych przebiegów na około 16,1 mΩ.

150
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TRANSIENT STATES ASSOCIATING LOOP IMPEDANCE MEASUREMENT
IN THE OUTPUT LINE OF UPS POWER SUPPLIES
The paper presents the methodology and the results of transient measurement in on-line Uninterruptable Power Supply
(UPS). There were two power quality measurement instruments (synchronised with time) used for registering the events in
UPS input and output. The recorders compress the obtained measurement data, which may introduce additional measurement
errors of measured values, i.e. voltage and current. Additional registrations with a multi-channel oscilloscope confirmed the
correctness of the obtained data in order to determine the reaction of the UPS to the disturbances occurring in UPS input and
output. The work analysed the results of loop impedance, measured by a meter that forces short-circuit current in the line
supplying electric load, in all states of the UPS, and then they were compared with the results of calculations carried out on
the obtained current and voltage waveforms.
The measurement of fault loop impedance in UPS output line should be performed in active static switch (bypass mode),
because UPS will operate in this mode after switching from inverter operation due to high current forcing during a short
circuit in the UPS output. Measurement of fault loop impedance in UPS output circuits, when it is in AC-DC-AC double
conversion mode, may result with loop impedance overstating by meters, which in turn limits recognition of the tested
installation as safe from the protection against electric shock by automatic power off point of view.
The values of calculated loop impedance at forced high current, i.e. 160 A in the UPS output, when it is respectively in
the manual bypass and static switch mode, are 4% and 2.5% lower than the ones presented by meter after measure by forcing
high current. Differences in impedance of the static switch and manual bypass UPS mode can be the basis for the estimation
of the thyristor impedance. Estimation of direct measurement results with 14.6 mΩ, and according to the calculation of
recorded transients it is about 16.1 mΩ.
Key words: transients, uninterruptible power supplies, power quality measurements, fault loop impedance.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono proces projektowania oraz
analizy aerodynamicznej łopat turbiny wiatrowej z wykorzystaniem
metody BEMT (ang. Blade Element Momentum Theory). Dokonano
doboru profili aerodynamicznych oraz opisano procedurę
wyznaczania optymalnego rozkładu kątów zwichrowania i długości
cięciw profili w funkcji długości łopaty dla założonych parametrów
wejściowych. Dokonano obliczenia działających sił oraz
generowanej mocy aerodynamicznej dla różnych warunków
obciążenia turbiny oraz kąta skręcenia łopat. Zaproponowano
projekt piasty wirnika umożliwiający regulację ustawienia łopat w
warunkach laboratoryjnych. Silnik wiatrowy został zaprojektowany
do wykorzystania w badaniach eksperymentalnych dwuwirnikowej
turbiny wiatrowej, której konfigurację przedstawiono w artykule.
Słowa kluczowe: Energetyka wiatrowa, Teoria Elementu Płata,
Dwuwirnikowa turbina wiatrowa.

1. WPROWADZENIE
Wykorzystanie na szeroką skalę energii wiatru do
produkcji energii elektrycznej doprowadziło do opracowania
solidnych podstaw teoretycznych w zakresie projektowania i
analizy aerodynamicznej silników wiatrowych. Maksymalna
zdolność ekstrakcji energii dla idealnej jednowirnikowej
turbiny wiatrowej o horyzontalnej osi obrotu (ang. HAWT)
wynosi 59.3%, przy współczynniku indukcji wiatru 1/3.
Oznacza to, że taka turbina wiatrowa powinna zredukować
prędkość strugi powietrza do 2/3 prędkości przed turbiną.
Nowoczesne turbiny wiatrowe osiągają sprawność rzędu 4050% [1]. Dla oszacowania, na etapie projektu, rzeczywistej
mocy generowanej na wale turbiny wykonuje się analizę
aerodynamiczną z pomocą sprawdzonej i powszechnie
stosowanej metody BEMT [2] bazującej na zasadzie
zachowania pędu i momentu pędu oraz Teorii Elementu
Płata.
W energetyce wiatrowej, która stanowi prężnie
rozwijającą się gałąź aktualnie popularnych Odnawialnych
Źródeł Energii (OZE), najczęściej wykorzystywane są
turbiny typu HAWT. Nie jest to bynajmniej jedyna
opracowana koncepcja silników wiatrowych. Ze względu na
niezależność od kierunku wiatru popularność zyskują
turbiny o pionowej osi obrotu. Spotykane są także
konstrukcje wykorzystujące efekt Magnusa. Ze względu na
możliwość zwiększenia współczynnika wykorzystania
energii wiatru Cp zainteresowaniem cieszą się również
dwuwirnikowe turbiny wiatrowe o przeciwbieżnie
obracających się wirnikach śmigłowych CRWT (ang.

Counter-Rotating Wind Turbine). Wykorzystanie tego typu
rozwiązania pozwala, według rozważań przeprowadzonych
przez Newman’a w [3], na zwiększenie teoretycznego
współczynnika Cp z 0,593 dla turbiny jednowirnikowej do
0,64 dla turbiny dwuwirnikowej. Zebrania aktualnego stanu
badań i rozwoju koncepcji CRWT można odnaleźć w [4].
W niniejszym artykule przedstawiono proces
projektowania łopaty turbiny wiatrowej, która zostanie
wykorzystana w badaniach turbiny CRWT w ramach
projektu „Dwuwirnikowa elektrownia wiatrowa z
generatorem o ruchomych magneśnicy i tworniku”
finansowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku (nr projektu
WFOŚ/D/201/14/2018).
2. PODSTAWY TEORETYCZNE METODY BEMT
Procedura
analizy
aerodynamicznej
wirnika
śmigłowego polega na iteracyjnym rozwiązywaniu szeregu
równań, aż do osiągnięcia kryterium zbieżności [5].
Parametry pracy wyznacza się dzieląc myślowo płat turbiny
na skończoną liczbę elementów, dla których na podstawie
znanych charakterystyk dobranych profili aerodynamicznych
oblicza się działające siły. Wykorzystując metodę BEMT
przyjmuje się kilka założeń upraszczających [6]:
1. płaty turbiny dzielone są myślowo na elementy, które
znajdują się w takich samych warunkach,
2. do wyznaczenia sił działających na element płata
stosuje się wyłącznie dane z charakterystyk profili
aerodynamicznych,
3. pomijane są efekty trójwymiarowe oraz składowa
prędkości powietrza w kierunku wzdłuż płata.
2.1. Zasada zachowania pędu i momentu pędu
Rozważając wirnik jako nieskończenie cienki dysk
i dzieląc go na elementy pierścieniowe z zasady zachowania
pędu, zakładając że moc na łopatach nie powstaje w skutek
rotacji można wyprowadzić wzór na elementarną siłę
obwodową dF:
=4

1−

(1)

gdzie: a – lokalny współczynnik indukcji osiowej, ρ –
- prędkość powietrza przed
gęstość powietrza,
turbiną, r – rozpatrywany promień dysku.

Współczynnik indukcji osiowej, oznaczający stopień
redukcji prędkości powietrza przez turbinę, definiuje się:
+

=
gdzie:

(2)

– prędkość powietrza tuż za turbiną.

Wprowadzając obrót dysku do modelu, z zasady zachowania
momentu pędu otrzymuje się następującą zależność na
elementarną siłę naporu aerodynamicznego dT:
(3)
=4 '
1−
,
gdzie: a’ – lokalny współczynnik indukcji stycznej,
Ω – prędkość kątowa strugi powietrza.
Podobnie do (2) wprowadza się współczynnik indukcji
stycznej jako:
'

gdzie:

=

(4)

2

– prędkość kątowa płata.

2.2. Teoria Elementu Płata
W Teorii Elementu Płata łopatę dzieli się na N
odcinków o długości dr. Siły aerodynamiczne wyznacza się
dla każdego z elementarnych fragmentów uwzględniając
lokalną prędkość wiatru, różnice w geometrii płata (typ
profilu, a co za tym idzie jego charakterystyki
aerodynamiczne, długość cięciwy, lokalny kąta skręcenia)
oraz lokalny kąta natarcia. Poniżej, wyrażenia (5), (6), (7)
przedstawiają wynikające z teorii zależności na wypadkową
prędkość powietrza W oraz siłę obwodową i naporu.
Dokładne wyprowadzenie wyrażeń można znaleźć np. w [7].
1 −

=

(5)

Współczynniki siły nośnej CL i oporu CD odczytuje się
z charakterystyk wybranych profili aerodynamicznych.
Przykładową charakterystykę dla profilu NACA 4418
przedstawiono na rysunku 1.
Wiążąc
powyższe
równania
z
równaniami
wynikającymi z prawa zachowania pędy i momentu pędu
podstawowego elementu pierścieniowego strugi powietrza
(wyrażenia (1) i (3)) otrzymuje się ostatecznie:
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Rys. 1. Charakterystyka aerodynamiczna dla profilu NACA 4418
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Współczynnik Q określa straty w generowanym
momencie, które występują na końcówce łopaty.
Przybliżona metoda szacowania tego efektu została
zaproponowana przez L. Prandtl’a w postaci:
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2.3. Procedura analizy aerodynamicznej
Projektując wirnik śmigłowy z wykorzystaniem
metody BEMT należy predefiniować takie parametry jak
liczbę łopat turbiny B, średnicę wirnika, profile
aerodynamiczne oraz ich rozkład wzdłuż promienia łopaty
(długości cięciwy i kąty skręcenia), nominalną prędkość
obrotową oraz wiatru. Wprowadzając pewne uproszczenia
długość cięciwy θr i kąt skręcenia profili cr w funkcji
promienia r można dobrać pod zadane parametry pracy
korzystając z zależności [2]:
-% =

(6)

gdzie: c – długość cięciwy profilu, B – ilość łopat turbiny,
CL - współczynnik siły nośnej, CD - współczynnik
siły oporu.

(8)

gdzie: Q – współczynnik strat energii na końcówce skrzydła,

gdzie: ϕ – wypadkowy kąt napływu powietrza.
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Jak wspomniano na początku sama procedura analizy
aerodynamicznej płata jest procedurą iteracyjną i przebiega
według następującego algorytmu [8]:
1. Założyć wartości współczynników indukcji a i a’,
2. Z zależności (5) wyznaczyć wypadkowy kąt napływu
powietrza oraz wyznaczyć lokalny kąt natarcia
3. Z charakterystyk dobranych profili odczytać wartości
współczynników CL i CD ,
4. Wyznaczyć nowe i porównać poprzednie wartości
współczynników indukcji a i a’,
5. Powtarzać kroki 2-4 do osiągnięcia żądanej zbieżności.
Dla zbieżnych wartości a i a’ moc generowaną na kole
wiatrowym wyznacza się przez całkowanie po elementach
płata zaczynając od zewnętrznej średnicy piasty λh zgodnie
z równaniem:
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3. PROJEKT TURBINY WIATROWEJ
3.1. Założenia projektowe
Podstawowe założenia projektowe dla badanej turbiny
zebrano w Tablicy 1. Z uwagi na konieczność uproszczenia
konstrukcji łopaty wynikającego z przyjętej technologii
wykonania
prototypu,
płat
zaprojektowano
z
wykorzystaniem tylko jednego profilu z serii NACA 4418.
Jego charakterystyki w niepełnym zakresie kątów natarcia
przedstawiono na rysunku 1. Ekstrapolację do pełnego
zakresu wykonano wykorzystując algorytm Viterna.
Wykorzystany profil przedstawiono na rysunku 2.

3.2. Wyniki analizy aerodynamicznej
Na podstawie przedstawionych założeń wykonano
analizę aerodynamiczną zgodnie z procedurą opisaną
w pkt. 2.3. Wykorzystano implementację metody BEMT w
programie z otwartym źródłem QBlade opracowanym przez
Technische
Universität
Berlin.
W
obliczeniach
uwzględniono następujące współczynniki korekcyjne: model
strat końcówkowych oraz występujących przy piaście oraz
wpływ start powodowanych przez efekty trójwymiarowe.
Rysunek 5. przedstawia obliczony współczynnik mocy i
momentu w funkcji wyróżnika szybkobieżności λ dla
przypadku ustawionego zerowego kąta skręcenia łopaty.

Tablica 1. Zestawienie założeń projektowych.
Parametr

Wartość

Moc turbiny wiatrowej
Ilość płatów
Średnica wirnika
Średnica piasty
Dobrany wyróżnik szybkobieżności
Nominalna prędkość wiatru
Wykorzystany profil
Zakres regulacji kąta skręcenia łopaty

~600 W
3
1,4 m
0,25 m
5
11 m/s
NACA 4418
0 – 45º

Optymalne kąty skręcenia profili oraz długości cięciw
wyznaczono korzystając z metod zaproponowanych przez
Schmitz’a. Ich rozkład w funkcji promienia łopaty
przedstawiono na rysunku 3. Wygląd łopaty wygenerowany
w 3D znajduje się na rysunku 4.

Rys. 5. Współczynnik mocy Cp i momentu Cq w funkcji
wyróżnika szybkobieżności λ
Podobną analizę wykonano dla kątów skręcenia łopaty β z
zakresu (-5º;5º). Wyniki zaprezentowano na rysunku 6 w
postaci dwuwymiarowej mapy wartości. Rysunek
przedstawia zależność Cp (λ, β). Analiza wyników wskazuje,
że wirnik śmigłowy osiąga maksymalną wartość
współczynnika wykorzystania energii wiatru Cp = 0,472 dla
założonych λ = 5 i β = 0º.

Rys. 2. Profil aerodynamiczny NACA 4418

Rys. 3. Rozkład kątów skręcenia i długości cięciw profili

Rys. 6. Współczynnik Cp w funkcji kąta nastawienia łopat β oraz
wyróżnika szybkobieżności λ

Rys. 4. Wizualizacja projektu łopaty

3.3. Stanowisko badawcze
Zaprezentowana łopata zostanie wykorzystana w
badaniach eksperymentalnych turbiny CRWT. Zakłada się,
że przednie i tylnie wirniki śmigłowe będą identyczne.
Niezależne wały obrotowe podpięte będą do wirującej
magneśnicy i twornika generatora tarczowego. Zdolność
generacyjną turbiny będzie oceniać się w kilku
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konfiguracjach, zmieniając odległość pomiędzy wirnikami
oraz kąty nachylenia płata. Aby zrealizować powyższe
założenia zaprojektowano specjalne stanowisko badawcze,
które przedstawiono na rysunku 7. Rysunek 8 prezentuje
projekt piasty umożliwiającej zmianę nastaw nachylenia
łopat w zakresie od -10º do 20º z dokładnością ~0,5º.

4. WNIOSKI KOŃCOWE
W artykule zaprezentowano i skrótowo opisano
procedurę projektowania i analizy łopaty turbiny wiatrowej
do małej elektrowni. Do projektowania i analizy
wykorzystano ogólnie dostępne darmowe oprogramowania.
Otrzymane wyniki analizy aerodynamicznej dla opracowanej
konstrukcji łopaty pozwalają na stwierdzenie, że przyjęty
zastaw założeń projektowych zostanie spełniony w
budowanym modelu wirnika śmigłowego. Z uwagi na szereg
uproszczeń przyjętych na etapie projektowania i analizy
łopaty koniecznym staje się wykonanie obszernych badań
eksperymentalnych. Badania laboratoryjne w tunelu są
jednym z kolejnych bardzo ważnych etapów projektu
finansowanego z WFOŚiGW.
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ROTOR BLADE PERFORMANCE ANALYSIS FOR SMALL
COUNTER ROTATING WIND TURBINE
In the paper detailed wind turbine blade design procedure with Blade Element Momentum Theory method has been
presented. NACA 4418 airfoil has been chosen and its optimal distribution along a blade span for predefined wind turbine
performance has been found. Axial and thrust forces have been calculated as well as torque and power acting on a wind
turbine shaft. Calculations have been repeated for a wide range of aerodynamics loads and blade pitch angles forming full
power characteristics. Power coefficient reached 0.472 for a predefined TSR = 5 and β = 0º. High value of a calculated Cp
factor confirms proper design of a turbine blade. Wind turbine hub design with easily adjustable blade pitch angles has been
proposed. Designed wind turbine will be used in experimental study on Counter Rotating Wind Turbine (CRWT). Research
stand has been presented.
Keywords: Wind Energy, Blade Element Momentum Method, Counter Rotating Wind Turbine.
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Streszczenie: Przedstawiono model bryłowy i obliczenia silnika
Stirlinga typu alfa. Scharakteryzowano podstawowe typy silników
Stirlinga. Zaprezentowano model I rzędu (model Schmidta) obiegu
termodynamicznego dla wybranego silnika, na podstawie którego
dobrano warunki obciążenia dla zbudowanego modelu bryłowego
tego silnika. Przeprowadzono statyczną analizę wytrzymałości
mechanizmu roboczego silnika z korpusem dla trzech położeń wału
korbowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych.
Przedstawiono wybrane wyniki badań numerycznych modelu
mechanizmu roboczego silnika z korpusem w postaci mapy
naprężeń zredukowanych wywołanych zadanym ciśnieniem
czynnika roboczego. Na ich podstawie wykazano poprawność
konstrukcji mechanizmu roboczego silnika i jego korpusu według
przyjętego kryterium wytrzymałościowego.
Słowa kluczowe: kogeneracja, obieg termodynamiczny, silnik
Stirlinga, mechanizm korbowy.

1. WPROWADZENIE
Rozwoju skojarzonej gospodarki energetycznej nie
należy ograniczać wyłącznie do budowania układów
kogeneracyjnych w instalacjach elektrociepłowniczych.
Jednym z jego innych kierunków może być tworzenie
małych układów kogeneracyjnych (w tym mikrokogeneracyjnych), do równoczesnego wytwarzania ciepła i energii
elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych czy
małych przedsiębiorstw [1] lub trigeneracyjnych, do
zintegrowanego wytwarzania ciepła, chłodu i energii
elektrycznej w budynkach biurowo-usługowych czy
magazynach [2].
Do technologii kogeneracyjnych umożliwiających
osiąganie wysokiej sprawności, obok turbin gazowych
i parowych, należą silniki Stirlinga [3]. Cechują się one
wysoką wydajnością, zerową emisją związków toksycznych
oraz cichą pracą [4]. Poza tym silniki Stirlinga mogą być
zasilane energią cieplną pochodzącą z zewnętrznego procesu
spalania dowolnego paliwa lub ze źródeł geotermalnych, jak
też energią odpadową z innego urządzenia cieplnego lub
energią słoneczną [5]. Wymienione zalety silników Stirlinga
powodują, że w sposób szczególny nadają się one do
wykorzystania w układach kogeneracyjnych w generacji
rozproszonej [6]. Poglądowy schemat małego układu
kogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga pokazano na rysunku 1.
Zagadnieniem modelowania i badań doświadczalnych
silników Stirlinga zajmowało się dotąd wielu badaczy. Ich

prace dotyczyły najczęściej trzech typowych wersji tych
silników:
− alfa [7, 8],
− beta [9, 10],
− gamma [11, 12].

Energia
pierwotna

Kocioł
odzyskowy

Zapotrzebowanie
na ciepło

Generator

Zapotrzebowanie
na energię
elektryczną

Silnik
Stirlinga

Rys. 1. Schemat działania małego układu kogeneracyjnego

Do literatury tematu należą również prace dotyczące
silników Stirlinga dwustronnego działania [13, 14] oraz
nowatorskich silników pracujących na zasadzie silnika
Stirlinga, których przykładem jest silnik opisany w pracy [15].
Z przedstawionego wprowadzenia wynika, że działania
podejmowane w celu wykorzystania silników Stirlinga
w skojarzonej gospodarce energetycznej są ważne, potrzebne
oraz wciąż kontynuowane. W działania te wpisuje się
niniejsza praca, której tematem są obliczenia numeryczne
wybranego silnika Stirlinga typu alfa. Analizę
wytrzymałościową silnika zrealizowano przy użyciu metody
elementów skończonych (MES).
2. CHARAKTERYSTYKA SILNIKÓW STIRLINGA
Silnik Stirlinga zbudowany jest z dwóch tłoków (lub
tłoka i wypornika), regeneracyjnego wymiennika ciepła oraz
wymienników ciepła pomiędzy czynnikiem roboczym
i zewnętrznymi źródłami. Czynnikiem roboczym w tym
silniku może być: wodór, hel, powietrze lub azot [16].
Obieg teoretyczny silnika Stirlinga pokazano na
rysunku 2. Wyróżnia się w nim cztery przemiany opisane
charakterystykami znajdującymi się odpowiednio pomiędzy
punktami: 1, 2, 3, 4 i tworzącymi układ zamknięty. Do
przemian tych należą [17]:
− izotermiczne odwracalne sprężanie, podczas którego
temperatura czynnika roboczego
jest równa

temperaturze dolnego źródła ciepła (chłodnicy) –
krzywa (4-1),
− izochoryczne
nieodwracalne
ogrzewanie
do
temperatury górnego źródła ciepła (nagrzewnicy) –
prosta (1-2),
− izotermiczne odwracalne rozprężanie, podczas którego
temperatura czynnika roboczego
jest równa
temperaturze górnego źródła ciepła – krzywa (2-3),
− izochoryczne nieodwracalne ochładzanie czynnika
roboczego do temperatury dolnego źródła ciepła
(zamknięcie obiegu) – prosta (3-4).
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3. MODEL OBIEGU TERMODYNAMICZNEGO

4
Objętość gazu roboczego, V
Rys. 2. Teoretyczny obieg termodynamiczny silnika Stirlinga

Konstrukcyjne odmiany typowych wersji silnika
Stirlinga jednostronnego działania (z pominięciem
regeneratora) przedstawiono na rysunku 3. W silniku
Stirlinga typu alfa czynnik roboczy przetłaczany jest
cyklicznie za pomocą tłoków (T) z przestrzeni gorącej (G)
do przestrzeni zimnej (Z) oraz w kierunku przeciwnym.
W silniku typu beta tłok (T) oraz wypornik (W) znajdują się
w jednym cylindrze. Za pomocą wypornika (W) objętość
cylindra dzielona jest na przestrzeń gorącą (G) i zimną (Z).
Podział taki występuje również w silniku typu gamma.
W tym przypadku w układzie występuje jednak drugi
cylinder, w którym przemieszczany jest tłok (T).

a)

b)

T

Parametr

Wartość

Częstotliwość obrotowa

25 Hz

Średnica tłoka

150 mm

Skok tłoka

130 mm

Ciśnienie czynnika roboczego (helu)

0,2 MPa

T

Długość korbowodu

213 mm

T

Przesunięcie kątowe

90°

G

Objętość martwa

0,003 m3

Temperatura górnego źródła ciepła

773 K

Temperatura dolnego źródła ciepła

313 K

Z
W

T
Z
W
G

Rys. 3. Odmiany typowych konstrukcji silnika Stirlinga: a) alfa, b)
beta, c) gamma (T – tłok, W – wypornik, G – przestrzeń gorąca,
Z – przestrzeń zimna) [18]

Przemieszczenie czynnika roboczego pomiędzy
przestrzeniami gorącą i zimną realizuje się przez
zastosowanie w silniku pary tłoków poruszających się
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Tablica 1. Zestawienie danych wejściowych do modelu silnika

Z

G

c)

Znane są różne modele matematyczne obiegu
termodynamicznego Stirlinga zbudowane przy odmiennych
założeniach. Jednym z nich jest model I rzędu (model
Schmidta). Szczegółowe założenia tego modelu oraz
zależności go opisujące przedstawiono m.in. w publikacji
[19]. Model I rzędu został wybrany do wykreślenia obiegu
termodynamicznego silnika Stirlinga rozpatrywanego
w niniejszej pracy.

Ciśnienie gazu roboczego, p [MPa]

Izo

Izochora

Izochora

Ciśnienie gazu roboczego, p

2

cyklicznie, z zadanym przesunięciem fazowym. Proces
sprężania czynnika roboczego zachodzi wtedy, gdy cała
masa czynnika znajduje się w przestrzeni zimnej. Proces
rozprężania czynnika roboczego, natomiast, zachodzi gdy
cała masa czynnika znajduje się w przestrzeni gorącej.
Regenerację ciepła przemian izochorycznych zapewnia się
przez zastosowanie materiału porowatego o dużej
pojemności cieplnej (czyli regeneratora) w części silnika
łączącej przestrzeń zimną z przestrzenią gorącą.
Najefektywniejszą metodą zwiększania mocy silnika
Stirlinga jest budowanie silników podwójnego działania.
Teoretycznie możliwa jest praca silników podwójnego
działania do sześciu cylindrów w jednym układzie.
Praktycznie jednak najbardziej optymalne jest rozwiązanie
z czterema cylindrami. W takim układzie można zapewnić
jednakowe przesunięcie fazowe ruchu tłoków oraz
usytuowanie wszystkich czterech nagrzewnic na jednym
poziomie w sposób umożliwiający wykorzystanie
wspólnego źródła energii cieplnej o zwartej konstrukcji.
Przykłady silników Stirlinga dwustronnego działania
pokazano w pracy [19].

0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15

0,5

1
2
1,5
2,5
Objętość gazu roboczego, V [m3]

3 x10-3

Rys. 4. Obieg termodynamiczny dla zaprojektowanego silnika
Stirlinga
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Dane wejściowe do modelu silnika zebrano w tablicy 1,
natomiast na rysunku 4 przedstawiono zależność ciśnienia
(p) od objętości (V) uzyskaną dla modelu silnika na
podstawie obliczeń z wykorzystaniem skryptu napisanego
w programie MATLAB i załączonego do pracy [20].
4. ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI SILNIKA

Maksymalne naprężenia w modelu MES mechanizmu
roboczego i korpusu nie przekroczyły granicy plastyczności
materiałów przyjętych dla poszczególnych elementów
silnika, wobec czego jego konstrukcję uznano za poprawną
według kryterium wytrzymałościowego. Szczegółowe
wyniki analizy wytrzymałościowej zestawiono w tablicy 3.
a)

Model bryłowy zaprojektowanego silnika Stirlinga
pokazano na rysunku 5. Informacje o szczegółach
konstrukcji silnika i jego dokumentację techniczną zawarto
w pracy [20].

b)

D
Rys. 5. Model bryłowy silnika Stirlinga typu alfa [20]

Utworzony model bryłowy silnika Stirlinga poddano
analizie wytrzymałościowej z wykorzystaniem MES, przy
użyciu programu SolidWorks. Badania ograniczono do
analizy statycznej mechanizmu roboczego z korpusem dla
następujących trzech położeń wału korbowego:
− położenia wału odpowiadającego górnej pozycji tłoka
w zimnym cylindrze (przypadek A),
− odchylenia wału o kąt 30° od górnej pozycji tłoka
(przypadek B),
− odchylenia wału o kąt 90° od górnej pozycji tłoka
(przypadek C).
Badany układ utwierdzono na powierzchni D korpusu
silnika (rys. 5) i obciążono w każdym położeniu korbowodu
ciśnieniem o wartości p = 0,4 MPa, przyjętej na podstawie
wykreślonego
powyżej
obiegu
termodynamicznego
zaprojektowanego silnika (rys. 4). Ciśnienie przyłożono do
tłoka znajdującego się w przestrzeni zimnej (w zimnym
cylindrze).
Model MES mechanizmu roboczego i korpusu silnika
utworzono z elementów bryłowych wygenerowanych
w sposób automatyczny, przy zadanych rozmiarach
granicznych elementów skończonych. Najważniejsze
szczegóły dotyczące siatki tego modelu podano w tablicy 2.

c)

Rys. 6. Mapy naprężeń zredukowanych dla modelu znajdującego
się w położeniu: a) A, b) B, c) C [20]
Tablica 3. Zestawienie wyników obliczeń modelu MES
mechanizmu roboczego i korpusu silnika

Tablica 2. Zestawienie danych siatki modelu MES mechanizmu
roboczego i korpusu silnika
Nazwa
elementu

Parametr

Wartość

Maksymalny rozmiar elementu

28,35 mm

Minimalny rozmiar elementu

5,67 mm

Wał
korbowy

Całkowita liczba elementów

18722

Korbowód

31888

Sworzeń

Całkowita liczba węzłów

Korpus

Mapy naprężeń zredukowanych w modelu dla trzech
położeń wału korbowego pokazano na rysunku 6.

Materiał

Granica
plastyczności
[MPa]

Stal
stopowa

620

220

Stop
1060

27,5

Tłok
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486
393

Stal
węglowa

Wypornik

Naprężenia
maksymalne
[MPa]

192
114
0,003
3,6
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5. PODSUMOWANIE

8.

W pracy przedstawiono obliczenia wybranego silnika
Stirlinga typu alfa. Badania rozpoczęto od wykreślenia
obiegu termodynamicznego dla przyjętych danych
wejściowych do modelu silnika z czynnikiem roboczym
w postaci helu. Wartości ciśnienia uzyskane z tego wykresu
użyto w obliczeniach wytrzymałościowych modelu
mechanizmu roboczego i korpusu silnika.
Jednym z wyników końcowych pracy jest model bryłowy
silnika Stirlinga. Poprawność konstrukcji mechanizmu
roboczego silnika i jego korpusu, według przyjętego
kryterium wytrzymałościowego, wykazano na podstawie
obliczeń i analiz z wykorzystaniem metody elementów
skończonych.
Przedstawione obliczenia modelu silnika należy
traktować jako badania wstępne. Zagadnienie może być
kontynuowane w celu optymalizacji modelu bryłowego
silnika, a także analizy jego wytrzymałości zmęczeniowej.
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10.
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NUMERICAL CALCULATIONS AND STRENGTH ANALYSIS OF THE STIRLING ENGINE
OF ALPHA TYPE
The solid model and calculations of the Stirling engine of alpha type are presented. The basic types of single acting
Stirling engines (called as: alpha, beta, gamma) are characterised. The first order model (Schmidt’s model) of the
thermodynamic cycle for the selected engine is shown. On its basis, the loading conditions for the constructed solid model of
this engine are chosen. Static analysis of the strength of the working mechanism of the engine and its body is carried out for
three positions of the crankshaft (for the upper position of the piston in the cold cylinder, aberration of the crankshaft by 30
degrees from the upper position of the piston and aberration of the crankshaft by 90 degrees from the upper position of the
piston). The calculations are made using the finite element method (FEM). Selected results of simulation studies of the FEMmodel of the working mechanism of the engine and its body in the form of reduced stress maps in the model under specified
pressure of the working medium are presented. On their basis, the correctness of the structure of the modelled working
mechanism of the engine and its body has been demonstrated according to the adopted strength criterion.
Keywords: cogeneration, thermodynamic cycle, Stirling engine, crank mechanism.
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ROZWIĄZANIA V2G I G2V JAKO SPOSOBY WYKORZYSTANIA SAMOCHODÓW
ELEKTRYCZNYCH DO ZMIANY KSZTAŁTU KRZYWEJ OBCIĄŻENIA DOBOWEGO
SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO
Wiktoria STAHL
Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
tel.: 607 614 293
e-mail: wiktoria.stahl@tlen.pl
Streszczenie: Niniejszy artykuł przedstawia wpływ zastosowania
rozwiązania
G2V
oraz
V2G
na
Krajowy
System
Elektroenergetyczny. Przedstawiono zmiany, jakie mogą zachodzić
w kształcie krzywej obciążenia dobowego w zależności
od wybranego scenariusza. Strategia G2V pozwala przede
wszystkim na zrealizowanie tzw. „wypełniania dolin” czyli
zwiększenia obciążenia w okresie doliny nocnej poprzez proces
ładowania większej liczby pojazdów w tym okresie. Strategia V2G
zezwala zarówno na realizację „wypełniania dolin” oraz „ścinania
szczytów”. Samochody elektryczne poprzez oddawanie części
energii zmagazynowanej w swoich bateriach, spowodowałyby
odciążenie systemu elektroenergetycznego w okresie szczytowych
obciążeń. Wiąże się to z bardziej efektywnym zwiększeniem
obciążenia w okresie doliny nocnej niż przy rozwiązaniu G2V.
Słowa kluczowe: samochody elektryczne,
bilansowanie systemu elektroenergetycznego.

G2V,

V2G,

1. IDEA ROZWIĄZAŃ V2G i G2V
Wraz z rozwojem elektromobilności, dostrzeżono
wpływ dużej liczby pojazdów elektrycznych na system
elektroenergetyczny. Pojazdy podczas podłączenia do stacji
ładowania mogą nie tylko pobierać energię z sieci w celu
naładowania baterii, ale także oddawać ją do systemu.
Rozwiązania pozwalające na zarządzanie procesem
ładowania (oraz rozładowywania) baterii samochodów
to G2V oraz V2G, które zostały opisane odpowiednio
w podpunktach 1.1. oraz 1.2.
1.1. Rozwiązanie G2V
Idea
G2V
(ang.
Grid-to-Vehicle)
obejmuje
jednokierunkowy przepływ energii pomiędzy systemem
elektroenergetycznym, a samochodem elektrycznym (rys. 1).

Rys 1. Przepływ energii w ramach V2G [1]

Rozwiązanie G2V dotyczy ładowania samochodu
elektrycznego, które odbywałoby się głównie w okresie
występowania niskich obciążeń. Zakłada rozłożenie procesu
ładowania w czasie, aby nie wywołać gwałtownych
wzrostów obciążenia. System ten charakteryzuje się

ograniczonymi możliwościami wpływania na zmianę
kształtu krzywej obciążenia dobowego. G2V jest
najprostszym sposobem na zintegrowanie samochodu
elektrycznego
z
systemem
elektroenergetycznym.
Odpowiednie złącza, a także infrastruktura oferująca
jednokierunkowy przepływ energii jest powszechnie
dostępna na rynku. Rozwiązanie G2V nie wymaga tak
zaawansowanych systemów komunikacyjnych z operatorem
sieci, bezpieczeństwa, rozliczania, jak system V2G. Cechuje
się
też
niższymi
kosztami
inwestycyjnymi
i eksploatacyjnymi. [2, 3, 4, 5].
1.2. Rozwiązanie V2G
Rozwiązanie V2G (ang. Vehicle-to-Grid) umożliwia
dwukierunkowy przepływ energii między systemem
elektroenergetycznym, a baterią samochodu elektrycznego
(rys. 2). Samochody uczestniczące w strategii V2G
pobierałyby energię z sieci w okresach niskiego obciążenia
systemu. Natomiast oddawałyby ją w czasie dużego popytu
na energię oraz w razie zasygnalizowania takiej potrzeby
przez operatora sieci np. w przypadku nagłych wzrostów
zapotrzebowania.
Wpłynęłoby
to
pozytywnie
na bezpieczeństwo, elastyczność oraz niezawodność systemu
elektroenergetycznego.

Rys 2. Przepływ energii w ramach V2G [1]

System V2G wymaga bardziej zaawansowanych
rozwiązań technicznych i technologicznych niż system G2V:
należałoby opracować i stworzyć złącza oraz infrastrukturę
pozwalającą na dwukierunkowy przepływ energii, system
komunikacyjny operatora z samochodem. Ważny jest
odpowiedni system zachęt, który przekonałby właścicieli
pojazdów do uczestniczenia w rozwiązaniu V2G.
Ilość energii będącej do dyspozycji systemu zależy
od liczby samochodów elektrycznych podłączonych
do ładowarek, których właściciele wyrazili zgodę
na sprzedaż energii. System nie może skorzystać z pełnej
pojemności baterii, gdyż energia w niej zmagazynowana
musi pokryć też potrzeby samochodu [6, 7, 8, 9, 10].

2.

SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA KRZYWEJ
OBCIĄŻENIA

Zbliżenie kształtu krzywej obciążenia dobowego do
linii prostej, pozwoli w lepszy sposób wykorzystać potencjał
systemu elektroenergetycznego. Cel ten osiągnąć można
poprzez zastosowanie takich rozwiązań jak „wypełnianie
dolin” i „ścinanie szczytów” (rys 3). [11, 12].
„Wypełnianie
dolin”
zakłada
wytworzenie
dodatkowego, pozaszczytowego obciążenia. Obejmuje
zwiększenie poboru energii elektrycznej w nocy, kiedy
obciążenie systemu jest niskie [11]. Wariant ten mógłby być
realizowany poprzez strategię G2V. Duża liczba
samochodów elektrycznych pobierałaby energię w celu
ładowania baterii w nocy, kiedy występuje tzw. „dolina”.
Wpłynęłoby to zwiększenie obciążenia w tym czasie [12].
„Ścinanie szczytów” zakłada redukcję obciążenia
w okresie występowania szczytowego zapotrzebowania
na energię [11]. Umożliwiłoby to rozwiązanie V2G samochody elektryczne przekazywałyby do systemu część
energii zmagazynowanej w bateriach w czasie występowania
najwyższych obciążeń systemu elektroenergetycznego [12].
Strategia V2G oferuje większe możliwości, w zakresie
wpływu na zmianę kształtu krzywej obciążenia dobowego.
Umożliwiłaby
realizację
jednocześnie
wariantu
„wypełniania dolin” oraz „ścinania szczytów”.

wartości przedstawionych w tablicy 1 i tablicy 2. Przyjęto,
że w przypadku obu wariantów (G2V i V2G), w godzinach
00:00 - 5:59 ładuje się 95% samochodów elektrycznych.
W godzinach porannych (6:00 – 9:59) następuje stopniowe
odłączanie pojazdów od ładowarek. W ciągu dnia energię
w celu ładowania pobiera 5% pojazdów (taksówki oraz inne
samochody używane w godzinach nocnych). Odsetek
samochodów elektrycznych podłączonych do stacji
ładowania w kolejnych godzinach jest zależny od rodzaju
rozpatrywanego rozwiązania – G2V lub V2G.
3.1. Wariant G2V
W przypadku zastosowania G2V użytkownicy
pojazdów po dotarciu do miejsca pracy pozostawiają swoje
samochody na parkingach, nie podłączając ich do ładowarki.
Następnie wracają do domu i zaczynają podłączać pojazdy
do ładowarek w godzinach 21:00 – 24:00 - stopniowo
zwiększa się liczba pojazdów pobierających energię
elektryczną. Pokrywa się to z okresem, gdy obciążenie
systemu elektroenergetycznego zmniejsza się. Odsetek
samochodów pobierających energię elektryczną w ciągu
doby w ramach G2V przedstawia tablica 1.
Tablica 1. Odsetek samochodów elektrycznych pobierających
energię z systemu elektroenergetycznego w ramach G2V.
G2V
Godziny
00:00 – 5:59
6:00 – 6:59
7:00 – 7:59
8:00 – 8:59
9:00 – 9:59
10:00 – 20:59
21:00 – 21:59
22:00 – 22:59
23:00 – 24:00

Rys 3. Sposoby modyfikowania krzywej obciążenia dobowego
1) ścinanie szczytów, 2) wypełnianie dolin [11]

3.

BILANSOWANIE SYSTEMU
ELEKTROENERGETYCZNEGO

W celu przeanalizowania potencjalnego wpływu
samochodów elektrycznych biorących udział w strategiach
V2G lub G2V na kształtowanie krzywej obciążenia
dobowego polskiego systemu elektroenergetycznego,
wykonano stosowne obliczenia. Analizowano krzywą
przedstawiającą średni dzień roboczy miesiąca stycznia
roku 2016. Na potrzeby obliczeń założono, że samochody
elektryczne stanowią 5% ogółu zarejestrowanych
samochodów w Polsce na rok 2016 (1 084 tys. sztuk).
Wykorzystano dane dotyczące obciążenia Krajowego
Systemu Elektroenergetycznego z okresu 1.01.2016 –
31.01.2016, zamieszczone na stronie internetowej Polskich
Sieci Elektroenergetycznych SA [13]. Przyjęto średnią
pojemność baterii samochodu, wynoszącą 30 kWh.
Uwzględniono zużycie energii na potrzeby własne pojazdu,
które wynosi ok. 4 kWh dziennie. Proces ładowania odbywa
się tzw. niską mocą, co opisano w [14].
Odsetek samochodów podłączonych do ładowarek
oszacowano w oparciu o badanie dotyczące zachowania
właścicieli samochodów zawarte w [4] [15]. Bazując na
wynikach tych badań oraz informacjach dotyczących
natężenia ruchu drogowego, autorka dostosowała dane
w nich zaprezentowane do warunków panujących na terenie
Polski. Wynikiem powyższych działań było opracowanie
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Liczba ładujących się samochodów elektrycznych
uczestniczących w G2V, wpływa na wartość obciążenia
systemu. Po uwzględnieniu ich potrzeb, obciążenie
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniesie:
=

+

(1)

gdzie: PG2V - obciążenie systemu elektroenergetycznego
z uwzględnieniem wpływu samochodów elektrycznych
w ramach G2V [GW], PKSE - obciążenie systemu
elektroenergetycznego,
bez
wpływu
samochodów
elektrycznych o danej godzinie [GW], PG2Vp - moc pobrana
z systemu przez samochody biorące udział w G2V w celu
ładowania [GW].
W oparciu o wzór (1) stworzono nową krzywą
obciążenia dobowego (rys 4). Energia zawarta w bateriach
pojazdów jest zużywana tylko na dojazdy do domu i do
miejsca pracy. Dlatego pojazdy wykazują małe
zapotrzebowanie na moc w celu ładowania. Efektem jest
nieduży wzrost obciążenia w okresie doliny nocnej (24:00 –
5:59). Obciążenie doliny nocnej wzrosło o ok. 0,50 GW
w każdej godzinie, co daje łączny wzrost zapotrzebowania
o ok. 3 GWh na energię elektryczną w tym czasie.
Widać także nieznaczny wzrost obciążenia
w okresie szczytowych obciążeń. Jest on spowodowany
ładowaniem części samochodów, które są użytkowane nocą.
W okresie szczytowych obciążeń (10:00 – 20:59)
zapotrzebowanie na moc wzrośnie o ok. 0,02 GW w każdej
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Obciążenie KSE [GW]

godzinie - daje to łącznie ok. 0,30 GWh energii elektrycznej
w tym czasie. Łącznie, uwzględniając przedziały czasu,
w których zmienia się liczba ładowanych samochodów,
zużycie energii wzrośnie o 4,60 GWh w dobie.
25
21

Godziny

Samochody
pobierające
energię z
sieci [%]

00:00 – 5:59
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Rys 4. Obciążenie systemu elektroenergetycznego w średni dzień
roboczy stycznia 2016 roku. Wariant G2V.
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Rys 5. Obciążenie systemu elektroenergetycznego w średni dzień
roboczy stycznia 2016 roku. Wariant V2G.

3.2. Wariant V2G
W
przypadku
rozwiązania
V2G
przyjęto,
że uczestniczy
w nim 40% samochodów spośród
samochodów elektrycznych. Użytkownicy samochodów,
dojeżdżając do pracy podłączają swoje samochody do
ładowarek umożliwiających dwukierunkowy przepływ
energii. W godzinach porannych zwiększałby się odsetek
samochodów oddających energię do systemu, aż osiągnąłby
40%. Po zakończeniu pracy, samochody zostają odłączane,
w celu użycia ich do dojazdu do domu. Właściciele
pojazdów po powrocie do domów ponownie podłączają je
w celu oddawania energii do sieci. W godzinach 21:00 23:59 zwiększa się procent samochodów ładujących się.
Odsetek samochodów elektrycznych pobierających lub
oddających energię w ramach V2G przedstawia tablica 2.
Liczba samochodów podłączonych do ładowarek,
decyduje o wielkości mocy oddawanej lub pobieranej
z systemu. Obciążenie systemu elektroenergetycznego
w wariancie V2G będzie wynosiło:
=

+

+

−

−

(2)

gdzie: PV2G - obciążenie systemu elektroenergetycznego
z uwzględnieniem wpływu samochodów elektrycznych
w ramach V2G [GW], PV2Gp - moc pobrana przez samochody
uczestniczące w V2G w celu ładowania [GW], Ppraca - moc
oddana przez samochody elektryczne w miejscu

samochody

Tablica 2. Odsetek samochodów elektrycznych pobierających
lub oddających energię do systemu elektroenergetycznego
w ramach V2G

23

Obciążenie KSE z uwzględnieniem wpływu samochodów
[GW]

Obciążenie KSE [GW]

pracy [GW], Pdom - moc oddana przez
elektryczne w miejscu zamieszkania [GW].

V2G
Samochody
oddające
energię w
miejscu
pracy [%]
5
10
25
35
40
35
25
10
5
-

Samochody
oddające energię
w miejscu
zamieszkania
[%]
5
15
30
35
40
35
15
5
-

Wykonanie obliczeń opartych na wzorze (2) pozwoliło
stworzyć nową krzywą obciążenia dobowego (rys 5).
Mimo, że scenariusz V2G jest realizowany tylko przez
40% pojazdów, ich wpływ na kształt krzywej obciążenia jest
wyraźnie widoczny. Energia zawarta w bateriach pojazdów
zostaje nie tylko zużytkowana na potrzeby dojazdów
do domu i pracy, ale jest również oddawana do systemu.
Dlatego też, samochody uczestniczące w V2G wykazują
większe zapotrzebowanie na moc w czasie ładowania
niż w przypadku G2V. Efektem jest znaczne zwiększenie
obciążenia w okresie doliny nocnej oraz jego obniżenie
w czasie szczytowego zapotrzebowania na moc. Obciążenie
doliny nocnej (00:00 – 5:59) wzrośnie o ok. 1,40 GW
w każdej godzinie, co daje łącznie wzrost zapotrzebowania
na energię o ok. 8,40 GWh. Oddawanie energii w okresie
szczytowych obciążeń (10:00 – 20:59) powoduje odciążenie
systemu elektroenergetycznego - pojazdy oddadzą tym
czasie ok. 6,70 GWh energii elektrycznej. Łącznie w dobie,
na potrzeby ładowania zostanie pobrane z systemu
o 13,20 GWh energii więcej, natomiast oddane zostanie
8,60 GWh energii. Rozwiązanie V2G pozwala na
zwiększenie równomierności krzywej obciążenia dobowego.
Wraz ze wzrostem liczby samochodów elektrycznych
biorących udział w rozwiązaniu V2G, wyrównanie krzywej
obciążenia dobowego będzie coraz bardziej widoczne.
4.

WNIOSKI

Wdrożenie rozwiązania G2V spowoduje zwiększenie
obciążenia w okresie doliny nocnej. Problem stanowią
pojazdy użytkowane w nocy i podlegające procesowi
ładowania w ciągu dnia. Według przeprowadzonych
obliczeń, już niewielka liczba pojazdów może zwiększyć
obciążenie systemu w okresie szczytowych obciążeń.
Dodatkowy, nawet niewielki, wzrost obciążenia systemu
w tym czasie, jest niepożądany. Dlatego ważne jest
kontrolowanie liczby pojazdów ładujących się w ciągu dnia
oraz zachęcanie użytkowników, aby w miarę możliwości
ładowali swoje samochody w godzinach pozaszczytowych.
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Rozwiązanie V2G niesie ze sobą więcej korzyści dla
systemu elektroenergetycznego. Samochody elektryczne
biorące udział w strategii V2G charakteryzowałby głębszy
cykl rozładowania baterii. Wiązałoby się to z oddawaniem
energii do systemu w ciągu dnia oraz pobieraniem większej
ilości energii w okresie doliny nocnej. Jak wykazały
przeprowadzone obliczenia, nie wszystkie pojazdy
elektryczne muszą uczestniczyć w rozwiązaniu V2G, aby
był widoczny jej pozytywny wpływ na system
elektroenergetyczny. Już przy 40% pojazdów elektrycznych
biorących udział w rozwiązaniu V2G widać duże zmiany
w kształcie krzywej dobowego obciążenia systemu
elektroenergetycznego. Zaobserwować można lepsze
„wypełnienie” doliny nocnej. Natomiast wartości obciążeń
szczytowych zmniejszą się. Wpłynie to korzystnie na
zrównoważenie obciążenia systemu elektroenergetycznego.
Warto zaznaczyć, że wdrożenie rozwiązania V2G
wiąże się z wyższymi kosztami nie tylko inwestycyjnymi,
ale też eksploatacyjnymi. W niniejszym artykule nie została
przeprowadzona analiza kosztów, ale jest to problem ważny
i będzie przedmiotem dalszych badań. Problemem wartym
zaznaczenia jest zwiększona intensywność eksploatacji
baterii pojazdu poprzez wzrost liczby cykli „ładowanierozładowanie” w krótkim czasie. Może to prowadzić
do skrócenia czasu ich użytkowania.
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G2V AND V2G SOLUTIONS AS THE WAYS OF USE ELECTRIC CARS
TO CHANGE SHAPE OF DAILY LOAD CURVE OF THE POWER SYSTEM
In this article there were presented an impact of implementing Grid-to-Vehicle (G2V) and Vechicle-to-Grid (V2G)
solutions on National Electric Power System. V2G strategy concerns bidirectional energy flow between electric power
system and car battery whereas G2V strategy concerns unidirectional energy flow between energy power system and battery
of electric car. Both strategies allow changing shape of daily curve of electric power demand in various ways. The changes
that took place in the shape of daily electric power demand curve of the power system were shown. The changes were
different and depended on the scenario that were applied – G2V or V2G.
G2V solution allowed to realize so called „valley filling”. „Valley filling” were realized by increased the load during
the night valley through the process of charging an larger amount of electric vehicles. There were also shown an problem,
that is an increased load during peak loads of electric power system. This is caused by small amount of electric cars, that were
charged during daytime. Increased load during peak loads could be a problem if there were larger amount of electric cars.
This shown that, it is important to convince most of electric cars owners to charge their cars during nighttime.
V2G solution allowed not only for realize „valley filling”, but also „peak clipping”. „Valley filling” in V2G solution
were more effective. Electric cars would need more energy from the power system, to charge their batteries. It is a result of
transfer a part of energy, that has been magazined in their batteries, to the power system during daytime. This allowed to
reduce peak loads of power system and realized so called „peak clipping”. It also allowed to overcome a problem with
increased load during peak loads, caused by small amount of charging vehicles.
Keywords: electric cars, G2V, V2G, balancing power system.
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Streszczenie: W pracy opisano sposób doboru wzmocnień
rozszerzonego obserwatora prędkości maszyny indukcyjnej przy
wykorzystaniu algorytmów ewolucyjnych. Zaproponowano funkcję
celu opartą na rozkładzie biegunów obserwatora. Ze względu na
wpływ prędkości maszyny na dynamikę obserwatora
zaproponowano dobór wzmocnień obserwatora dla różnych
przedziałów prędkości. Dla poszczególnych przedziałów
zaprezentowano wyniki doboru wzmocnień w postaci tabel
prezentujących wartości funkcji celu w ostatnim pokoleniu
algorytmu ewolucyjnego w kolejnych próbach doboru wzmocnień.

porównano z wynikami uzyskanymi przy zastosowaniu
algorytmów ewolucyjnych [2]. W przypadku rozszerzonego
obserwatora prędkości, ze względu na złożoność
zlinearyzowanych równań opisujących dynamikę błędów
odtwarzania, wyprowadzenie analitycznych zależności
opisujących wartości wzmocnień obserwatora jest bardzo
kłopotliwe. Do doboru wzmocnień zalecane jest zatem
wykorzystanie innych metod, jak algorytmy ewolucyjne.
2. OBSERWATOR PRĘDKOŚCI

Słowa kluczowe: maszyna indukcyjna, obserwator prędkości,
algorytm ewolucyjny.

1. WPROWADZENIE
Zastosowanie urządzenia do pomiaru prędkości pracy
maszyny elektrycznej niesie za sobą szereg wad. Montaż
dodatkowego urządzenia pomiarowego na wale silnika może
być kłopotliwy, w szczególności w przypadku modernizacji
istniejącego napędu. Ponadto występowanie dodatkowej
aparatury wiąże się z większym ryzykiem awarii, zwłaszcza
w środowiskach o dużym zapyleniu. Zastosowanie
obserwatora prędkości w układzie regulacji maszyny
indukcyjnej pozwala na redukcję kosztu napędu
elektrycznego
poprzez
wyeliminowanie
urządzenia
pomiarowego, które może mieć znaczny udział w
całkowitym koszcie napędu, w szczególności w przypadku
zastosowania maszyn małej mocy.
W niniejszej pracy analizowany jest rozszerzony
obserwator prędkości maszyny indukcyjnej opisany w [1].
W równaniach rozszerzonego obserwatora występuje aż 12
wzmocnień. Od doboru tych wzmocnień zależy stabilność
obserwatora oraz jego właściwości dynamiczne. W
przypadku obserwatorów przedstawionych w [2], [3] do
odtwarzania prędkości maszyny indukcyjnej zastosowano
estymator MRAS, w którym rolę modelu przestrajanego
pełni obserwator Luenbergera strumienia wirnika. W takim
wariancie wymagany jest dobór jedynie 4 wzmocnień i
możliwe jest wyprowadzenie analitycznych zależności na
ich wartości, tak by ulokować bieguny w proporcjonalnej
odległości od środka płaszczyzny zespolonej do biegunów
maszyny [4], [5]. Taki sposób doboru wzmocnień

2.1. Równania obserwatora
Rozszerzony obserwator prędkości zaproponowany w
[1] oparty jest na modelu matematycznym maszyny
indukcyjnej, w którym wprowadzono dodatkową zmienną ζ
zdefiniowaną następująco:

ζ = ωr ψr .

(1)

Po przyjęciu prądu stojana oraz strumienia wirnika jako
zmienne stanu oraz uwzględnieniu dodatkowej zmiennej ζ,
rozszerzony obserwator prędkości maszyny indukcyjnej
opisany jest następującymi wektorowymi równaniami:

diˆs
= a1iˆs + a2ψˆ r + ja3ζˆ + a4 us +
dτ
k11ζ% + jk12 ζ% + k13i%s + jk14 i%s

(2)

d ψˆ r
= a5 iˆs + a6 ψˆ r + jζˆ +
dτ
k 21 ζ% + jk 22 ζ% + k 23 i%s + jk 24 i%s

(3)

dζˆ
= a5ωˆ r iˆs + a6 ζˆ + jωˆ r ζˆ +
dτ
k31ζ% + jk32 ζ% + k33 i%s + jk34 i%s

(4)

gdzie zmienne oznaczone symbolem ^ są zmiennymi
odtwarzanymi, zmienne oznaczone ~ są błędami
odtwarzania, is, ψr, us są wektorami prądu stojana,
strumienia wirnika oraz napięcia stojana, k11 – k34 są
wzmocnieniami obserwatora, τ jest czasem względnym,

a1 – a6 są stałymi zależnymi od parametrów maszyny
zdefiniowane następująco:
a1 = −
a5 =

R s L + Rr L
RL
L
L
, a 2 = r m , a3 = − m , a 4 = r ,
wLr
wLr
w
w
2
r

2
m

natomiast ωr jest prędkością kątową wirnika, którą obliczyć
można korzystając z następującej zależności algebraicznej:

(

(5)

31

2.2. Dynamika błędów odtwarzania obserwatora
Błąd odtwarzania prądu stojana jest różnicą między
wartością odtwarzaną prądu oraz rzeczywistą:

W przypadku występowania błędów odtwarzania
możliwe jest, że odtwarzana wartość zmiennej ζˆ nie będzie,

ωˆ r =

zgodnie z definicją (1), równa iloczynowi odtwarzanej
prędkości kątowej wirnika oraz wektora strumienia wirnika.
W równaniach obserwatora dodano zatem dodatkowy człon
korekcyjny równy różnicy tych dwóch wyrazów:

isq

a1 + k13

0

a2 − k11ωr

a3

a5 + k23

− k24

a6

k24

a5 + k23

k33 + a5ωr

− k34

k34

k33 + a5ωr

− a5

isq

ψ rd

− ωr

a5

 isq

−  a5
+ ωr 
ψ

rd

i
−ωr a5 sd

ψ rd

−ωr a5

isq

ψ rd

34 s

(ψ rα + ψ% rα ) ζˆα + (ψ r β + ψ% r β ) ζˆβ
2
2
(ψ rα + ψ% rα ) + (ψ r β + ψ% r β )

0

gdzie indeksy d, q oznaczają składowe wektorów w
wirującym
układzie
współrzędnych
zorientowanym
względem wektora strumienia wirnika. Składowe wektorów
w tak przyjętym układzie współrzędnych są stałe w stanie
ustalonym.
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33 s

k12ωr

ψ rd

+ ωr

32

(10)

,

(11)
(12)

Właściwości dynamiczne obserwatora ocenić można na
podstawie rozkładu biegunów. Układ równań (8) – (12)
stanowi nieliniowy układ równań różniczkowych, zatem nie
jest możliwe bezpośrednie określenie położenia biegunów na
podstawie równań opisujących dynamikę błędów
odtwarzania. Pod pojęciem biegunów obserwatora w
niniejszej pracy rozumie się wartości własne macierzy stanu
uzyskanej w wyniku linearyzacji równań (8) – (12) wokół
punktu pracy zapewniającego zerowe błędy odtwarzania.
Macierz ta jest następującej postaci:

(7)

− k14 + a5

(9)

)

a2

a1 + k13

)

ζ% = ζˆ − ωˆ r ψ r − ωˆ r ψ% r .

Po odjęciu od równań obserwatora (2) oraz (3)
odpowiadających im równań rozszerzonego modelu
maszyny indukcyjnej uzyskuje się następujący układ równań
opisujący dynamikę błędów odtwarzania obserwatora:





 k14




A=










(

(10) jest zatem przekształconym równaniem (4) obserwatora.
Występującą w równaniach (8) – (10) odtwarzaną
prędkość wirnika oraz błąd odtwarzania zmiennej ζ wyrazić
można za pomocą błędów odtwarzania następującymi
zależnościami:

(6)

ζ% = ζˆ − ωˆ r ψˆ r .

(8)

Równanie opisujące dynamikę błędów odtwarzania
zmiennej ζ nie zostało uwzględnione w powyższym
układzie, ze względu na brak możliwości wyrażenia błędu
prędkości wirnika ani wartości odtwarzanej prędkości
wirnika bez znajomości odtwarzanej zmiennej ζˆ . Równanie

gdzie ψr jest modułem wektora strumienia wirnika,
natomiast indeksy α, β oznaczają składowe wektora.

i%s = iˆs − is .

)

dψ% r
= a5 i%s + a6ψ% r + j ζˆ − ωr ψ r +
dτ
,
%
%
%
%
k21ζ + jk22 ζ + k23 is + jk 24 i s
dζˆ
= a5ωˆ r is + i%s + a6 ζˆ + jωˆ r ζˆ +
.
dτ
%
%
%
%
k ζ + jk ζ + k i + jk i

Rr Lm
L
R
, a6 = − r , a7 = m , w = Ls Lr − L2m ,
Lr
Lr
Lr

ψˆ ζˆ +ψˆ ζˆ
ωˆr = rα α 2 rβ β ,
ψˆ r

(

di%s
= a1i%s + a2ψ% r + ja3 ζˆ − ωr ψ r +
,
dτ
%
%
%
%
k11ζ + jk12 ζ + k13 i s + jk14 i s

− ωr2

isq

ψ rd

+ ωr + k22ωr

a6 − k21ωr

0
1

k32ωr

a6 + a5

− k31ω r

ωr






k11


−1 − k22 

 . (13)

k21


isq 
− k32 + a5

ψ rd 

a6 + k31 

− a3 − k12

isd

ψ rd

Wartości elementów macierzy (13) zależne są między
innymi od prędkości kątowej wirnika, modułu strumienia
wirnika oraz generowanego momentu, który jest
proporcjonalny do składowej prądu stojana isq. Wielkości te
mogą zmieniać się w czasie, zatem właściwości dynamiczne
obserwatora mogą być od nich zależne. Z przeprowadzonych
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badań w [6] wynika, że zmiany modułu strumienia wirnika
oraz momentu obciążenia nie mają istotnego wpływu na
rozkład biegunów. Na zmiany właściwości obserwatora
wpływają jedynie zmiany prędkości wirnika, co należy
uwzględnić podczas doboru wzmocnień.
3. DOBÓR WZMOCNIEŃ OBSERWATORA
3.1. Modyfikacja wzmocnień w funkcji prędkości wirnika
Właściwości dynamiczne obserwatora zależne są od
prędkości kątowej wirnika. Oznacza to, że obserwator może
mieć dobre właściwości w pewnym przedziale prędkości,
natomiast w innych zakresach dynamika obserwatora może
być niesatysfakcjonująca lub wręcz układ może być
niestabilny. Oznacza to, że podczas doboru wartości
wzmocnień
należy
rozpatrywać
cały
przedział
dopuszczalnych
prędkości.
Sposobem ułatwiającym
uzyskanie dobrych właściwości dynamicznych jest podział
całego zakresu dopuszczalnych prędkości na mniejsze
przedziały i dobór wartości wzmocnień dla każdego z nich.
Wówczas w zależności od bieżącej prędkości wirnika
wybierany jest odpowiedni zestaw wzmocnień zgodnie z
rys. 1. Przełączenie wartości wzmocnień przy rosnącej
prędkości następuje dla wartości ωr, natomiast przy
malejącej prędkości dla wartości ωf, gdzie ωr > ωf. Histereza
ta została wprowadzona w celu uniknięcia wielokrotnego
przełączania wartości wzmocnień wokół prędkości
granicznych.

K
K2
K1
K0

ω1 f ω1r ω2 f ω2r

ωr

0
Rys. 1. Sposób modyfikacji wzmocnień obserwatora wraz ze
zmianami prędkości wirnika

Podczas przełączania zestawów wzmocnień nie stosuje
się liniowej zmiany wartości wzmocnień z jednego zestawu
do drugiego ze względu na możliwość występowania
wartości wzmocnień, dla których obserwator jest niestabilny.
Sytuacja ta została zobrazowana na rys. 2. Dla
przykładowych dobranych zestawów wzmocnień Ka oraz Kb
obserwator jest stabilny. Obserwator jest stabilny także w
pewnym otoczeniu tych wartości wzmocnień. Między
obszarami stabilnych wzmocnień mogą się natomiast
znajdować obszary, w których obserwator jest niestabilny.
Dokonując liniowego przejścia między takimi zestawami
wzmocnień obserwator może chwilowo stracić stabilność.
Wady tej pozbawiony jest stosowany w tej pracy sposób
skokowej zmiany wartości wzmocnień.

Rys. 2. Obszary stabilnych wartości wzmocnień obserwatora

3.2. Algorytm ewolucyjny
W niniejszej pracy do doboru wzmocnień obserwatora
zastosowano klasyczny algorytm ewolucyjny [7].
Zastosowano kodowanie liczbami rzeczywistymi, zatem
pojedynczy osobnik jest zbiorem dwunastu wartości
wzmocnień. Przyjęto populację wynoszącą 500 osobników.
Warunkiem zakończenia działania algorytmu ewolucyjnego
jest osiągnięcie 50 pokoleń. Inicjalizacji populacji dokonuje
się poprzez losowy wybór wartości wzmocnień z zadanego
przedziału. Do selekcji osobników biorących udział w
tworzeniu kolejnego pokolenia zastosowano selekcję
turniejową. Generowanie potomka odbywa się przez
zastosowanie krzyżowania arytmetycznego oraz mutacji
nierównomiernej, w której wpływ mutacji maleje wraz z
kolejnymi pokoleniami. Zaproponowana funkcja celu
opisana została w kolejnym rozdziale.
3.3. Funkcja celu
Jakość działania obserwatora ocenić można na
podstawie przebiegów wielkości estymowanych, co wymaga
przeprowadzenia symulacji bądź badań eksperymentalnych.
W przypadku zaproponowanej metody doboru wzmocnień z
zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych, funkcja celu jest
wielokrotnie wywoływana, zatem dobór wzmocnień w
oparciu na przebiegach wartości odtwarzanych jest bardzo
czasochłonny. Zaproponowana funkcja celu oparta jest na
położeniu biegunów obserwatora, co znacznie przyspiesza
dobór wzmocnień. Jest ona sumą składowych funkcji celu
mających zapewnić stabilność obserwatora oraz dobre
właściwości dynamiczne. Ogólna postać minimalizowanej
funkcji celu przedstawiona została poniżej:
nk

F =  Fj ( λ ( K , ωr ,ψ r , mo ) ) ,

(14)

j =1

gdzie F1, F2,… są funkcjami stanowiącymi wskaźniki
jakości poszczególnych kryteriów doboru wzmocnień,
natomiast nk jest liczbą kryteriów. λ jest wektorem biegunów
obserwatora, które zależne są od wzmocnień obserwatora K,
prędkości wirnika, modułu strumienia wirnika oraz
momentu obciążenia.
Pierwsze kryterium związane jest ze stabilnością
obserwatora. Oczekuje się, by wszystkie bieguny znalazły
się po lewej stronie płaszczyzny zespolonej. Nie mogą się
one także znajdować zbyt daleko od osi rzeczywistej czy
urojonej, ze względu na ograniczoną częstotliwość
próbkowania mierzonych sygnałów. Zaproponowana
składowa funkcji celu F1 jest zatem sumą funkcji fr oraz fi,
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będących funkcjami kary odpowiednio
rzeczywistej oraz urojonej bieguna.

części

dla

p

F1 ( λ ) =   f r ( ℜ [ λi ]) + fi ( ℑ [ λi ])  ,

(15)

i =1

gdzie p jest liczbą biegunów, natomiast funkcje fr oraz fi
zostały zdefiniowane na rys. 3.
a)

b)

fr

rmax 0
ℜ[λ ]

rmin

fi

−imax

imax ℑ[ λ ]

0

Rys. 3. Funkcje kary dla a) części rzeczywistej bieguna oraz b)
części urojonej

Kolejne kryteria mają na celu zapewnienie dobrych
właściwości dynamicznych obserwatora. Oczekuje się, by
obserwator korygował błędy odtwarzania możliwie szybko.
Uzyskuje się to poprzez ulokowanie biegunów, w
szczególności biegunów dominujących (o największej
wartości części rzeczywistej), jak najdalej po lewej stronie
od osi urojonej. Składowa funkcji celu związana z tym
kryterium opisana jest zatem zależnością:

{

},

F2 ( λ ) = k2 r = k 2 max ℜ [ λ1 ] , ℜ [ λ2 ] ,..., ℜ  λ p 

(16)

gdzie r jest to odległość bieguna dominującego od osi
urojonej, natomiast k2 jest współczynnikiem wagowym tego
kryterium.
Składowa F3 funkcji celu ma na celu wyeliminowanie
występowania oscylacji w stanach przejściowych
obserwatora. Przyjęto, że dostateczne tłumienie zapewnione
jest, gdy wartość względnego współczynnika tłumienia jest
mniejsza od 0,707, czyli gdy część urojona bieguna jest
mniejsza od wartości części rzeczywistej. Warunek ten
powinien być spełniony w szczególności w przypadku
biegunów dominujących. Bieguny położone dalej od osi
urojonej, których wpływ zanika znacznie szybciej, mogą być
ulokowane dalej od osi rzeczywistej. Założenia te spełnia
przedstawiona poniżej funkcja.

0
gdy

F3 ( λ ) =  
 r − ℜ [ λi ] 
i =1 k3 exp  − a
 gdy
r



p

ℜ [ λi ] ≥ ℑ[ λi ]
ℜ [ λi ] < ℑ[ λi ]

(17)

4. WYNIKI
Badania przeprowadzono dla maszyny o mocy 5,5 kW
o znamionowym napięciu stojana 400 V, znamionowym
prądzie 11 A oraz znamionowej prędkości obrotowej
1450 obr/min. Wartości parametrów modelu maszyny
wyrażone w jednostkach względnych wynoszą: Rs = 0,0487,
Rr = 0,0261, Lm = 2,135, Ls = Lr = 2,224. W pracy
rozpatrywane są trzy przedziały prędkości wirnika:

76

a) małe prędkości – zakres ten obejmuje prędkości od
prędkości bliskich zera (około 1% prędkości znamionowej)
do prędkości 0,1,
b) prędkości robocze – zakres ten obejmuje prędkości
od 0,1 do 1,0,
c) zakres osłabiania pola – prędkości większe od
prędkości znamionowych, przy których moduł strumienia
wirnika maleje wraz ze wzrostem prędkości (do ωr = 2,0).
Dla każdego z tych przedziałów dobierany jest
oddzielny zestaw wzmocnień. Podczas doboru wzmocnień
pod uwagę brane są wartości prędkości na krańcach
przedziałów oraz znamionowy moduł wektora strumienia
wirnika, za wyjątkiem prędkości 2,0, gdzie przyjęto połowę
znamionowego modułu wektora strumienia wirnika.
Wartości parametrów funkcji celu opisanej w rozdziale 3.3
są następujące: rmin = -12, rmax = -0.001, imax = 12, k2 = 10,
k3 = 0.1. Wartości funkcji celu uzyskane w ostatnim
pokoleniu algorytmu ewolucyjnego przy 15 kolejnych
próbach doboru wartości wzmocnień przedstawiono w tab.
1-3.
Ujemna wartość funkcji celu oznacza, że wszystkie
bieguny znajdują się w dozwolonych położeniach i
obserwator jest stabilny. W przypadku małych prędkości
uzyskanie ujemnego wskaźnika jakości jest znacznie
trudniejsze niż dla zestawów wzmocnień obowiązujących
przy dużych prędkościach. Z przeprowadzonych badań na
większej liczbie prób doboru wzmocnień z użyciem
algorytmów ewolucyjnych ujemne wartości funkcji celu
uzyskano jedynie w około 10% przypadków. W przypadku
prędkości roboczych oraz dla zakresu osłabiania pola niemal
każda próba doboru wzmocnień kończy się sukcesem. Z
badań przeprowadzonych na dużej liczbie prób doborów
wzmocnień wynika, że skuteczność doboru wzmocnień dla
tych zestawów wzmocnień przekracza 99%.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku badań
przedstawionych w tab. 1 brak ujemnej wartości funkcji celu
nie świadczy o braku stabilności. W przedstawionych
próbach doboru wzmocnień bieguny znajdują się blisko osi
urojonej, gdzie wskaźnik jakości związany z kryterium
stabilności przyjmuje już wartość dodatnią, jednak bieguny
w dalszym ciągu posiadają ujemną część rzeczywistą.
Mniejsza wartość funkcji celu oznacza większą
odległość biegunów dominujących od osi urojonej, zatem
krótszy czas ustalania. Z przeprowadzonych badań wynika,
że wraz ze wzrostem prędkości pracy maszyny możliwe jest
uzyskanie krótszych stanów przejściowych obserwatora.
Tablica 1. Wartości funkcji celu w 15 kolejnych próbach doboru
wzmocnień obserwatora dla zakresu małych prędkości
Nr próby
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ωr = 0,01
154.916
148.666
154.066
151.840
172.035
150.584
130.635
-0.023
139.023
151.677
151.842
148.938
-0.010
-0.011
127.666

ωr = 0,1
-0.011
-0.011
-0.010
-0.011
-0.013
25.224
-0.030
-0.023
-0.011
-0.011
-0.011
121.284
-0.010
-0.021
77.292

Suma
154.905
148.655
154.056
151.829
172.022
175.808
130.606
-0.046
139.013
151.666
151.831
270.222
-0.021
-0.032
204.958
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Tablica 2. Wartości funkcji celu w 15 kolejnych próbach doboru
wzmocnień obserwatora dla zakresu prędkości roboczych
Nr próby
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ωr = 0,1
-0.402
-1.848
-1.285
-2.161
-0.050
-0.681
-0.558
-0.275
-0.566
-1.197
-1.338
-0.601
-0.158
-1.463
-0.156

ωr = 1,0
-18.149
-25.325
-13.970
-14.555
-2.511
-11.443
-22.053
-18.573
-11.470
-25.512
-18.213
-28.359
-19.389
-24.329
-24.010

Suma
-18.551
-27.173
-15.255
-16.716
-2.561
-12.124
-22.611
-18.847
-12.036
-26.709
-19.551
-28.960
-19.547
-25.793
-24.166

Uzyskanie ujemnego wskaźnika jakości zapewnia
ulokowanie biegunów obserwatora po lewej stronie
płaszczyzny zespolonej. Należy jednak pamiętać, że bieguny
obserwatora uzyskano ze zlinearyzowanych równań
opisujących dynamikę błędów odtwarzania. W przypadku
dużych odchyleń od punktu pracy, czyli od zerowych
błędów odtwarzania, wnioski na temat właściwości
dynamicznych obserwatora wyciągnięte z rozkładu
biegunów mogą być błędne. Wymagane jest zatem
symulacyjne
przetestowanie
uzyskanego
zestawu
wzmocnień przed jego ostatecznym zastosowaniem.
Projekt został częściowo sfinansowany ze środków
Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie
numeru 2015/19/N/ST7/03078.
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EVOLUTIONARY ALGORITHMS IN GAINS SELECTION OF EXTENDED SPEED
OBSERVER OF INDUCTION MACHINE
The paper concerns the problem of gains selection of extended speed observer for induction machines. Equations of the
observer as well as equations of the dynamics of estimation errors have been presented. Dynamic properties and stability of
the observer depend on proper gains selection. The analyzed observer requires an adjustment of 12 gains. Furthermore, the
complexity of linearized equations of the error estimation dynamics makes an analytical solution approach for the problem of
gains selection impossible. A method based on evolutionary algorithm has been proposed in order to counteract this problem,
where a cost function based on poles placement of the observer has been presented. Defined cost function ensures stability of
the observer as well as good dynamic properties. The main goal is a transient time reduction of the observer which ensures a
proper damping properties in order to avoid the presence of estimation errors oscillations during transient states. Three
different rotor speed ranges are considered with separate observer gains set. A series of gains selection attempts have been
conducted for every presented speed range. The final results presents and discusses the cost function values in the last
generation of evolutionary algorithm.

Keywords: induction machine, speed observer, evolutionary algorithms.
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Streszczenie: Akcelerator ciężkich jonów SIS100 jest budowany
na terenie ośrodka badań jądrowych GSI w Darmstadt (Niemcy) w
ramach międzynarodowego projektu FAIR. Cząstki elementarne
będą w nim rozpędzane do prędkości przekraczających 99%
prędkości
światła
przy
pomocy
elektromagnesów
nadprzewodnikowych, z których będzie zbudowany akcelerator.
Przed umieszczeniem magnesów w akceleratorze są one
poddawane szczegółowej kontroli w celu oceny ich przydatności do
pracy w warunkach nadprzewodnictwa. W Politechnice Gdańskiej
jest opracowywany system umożliwiający zautomatyzowaną
kontrolę kluczowych parametrów elektrycznych elektromagnesów
na etapie ich budowy a także eksploatacji. W celu spełnienia
wysokich wymagań dotyczących parametrów oraz trwałości
działania, system pomiarowy musi być zbudowany z restrykcyjnie
dobranych elementów. W referacie przedstawiono opis stanowiska
testującego najważniejsze elementy systemu wraz z przykładowymi
wynikami badań.
Słowa kluczowe: akcelerator, łączniki wysokonapięciowe, magnes
nadprzewodnikowy, system pomiarowy.

1. WSTĘP
W ramach projektu FAIR realizowanego przez 10
krajów budowany jest w Darmstadt (Niemcy) akcelerator
ciężkich jonów SIS100. Zadaniem tego obiektu będą badania
nad fizyką cząsteczek elementarnych. Może on także znaleźć
zastosowanie w medycynie [1, 2]. Ciężkie jony będą w nim
przyspieszane do prędkości przekraczających 99% prędkości
światła, co wiąże się ze znacznym zużyciem energii. Z tego
względu
do
budowy
akceleratora
wykorzystano
elektromagnesy z uzwojeniami nadprzewodnikowymi,
minimalizując w ten sposób masę obiektu oraz straty energii
elektrycznej.
Praca w warunkach nadprzewodnictwa wymaga
schłodzenia obwodów prądowych magnesu do temperatury
ciekłego helu czyli około 4 K [3]. Właściwa praca
elektromagnesu w takich nietypowych warunkach wymaga
kontroli jego parametrów w trakcie uruchamiania urządzenia
oraz monitorowania ich zmian w trakcie eksploatacji. Do
kontrolowanych parametrów zalicza się rezystancja izolacji
między obwodami elektromagnesu, rezystancja izolacji
międzyzwojowej w jego uzwojeniach, a także jakość i
poprawność połączeń elektrycznych. Przykładowo zwarcie
międzyzwojowe w magnesie ma wpływ na geometrię pola w
akceleratorze i prowadzenie wiązki rozpędzonych cząstek
elementarnych. Zbyt mała wartość rezystancji izolacji
magnesu lub zwarcie pomiędzy jego obwodami, podobnie

jak wcześniej opisana usterka może doprowadzić do
uszkodzenia akceleratora.
Magnesy poddawane są również innym testom,
polegających m.in. na sprawdzeniu jakości parametrów pola
wewnątrz jarzma oraz strat energii w rdzeniu. Pracę
elektromagnesu w sposób ciągły monitoruje system detekcji
zjawiska „quench” [4 - 6]. Również pomiar parametrów
RLC uzwojeń może stanowić przesłankę diagnostyczną
świadczącą o degradacji obwodów magnesu w trakcie
użytkowania akceleratora [7].
Budowany na Politechnice Gdańskiej system
pomiarowy
ma
umożliwić
kontrolę
parametrów
elektrycznych magnesu na etapie uruchamiania i budowy
oraz monitorowanie zmian tych parametrów w trakcie
eksploatacji. Bardzo istotnymi elementami tego systemu są
łączniki wysokonapięciowe. Dobór właściwych łączników
stanowił istotny problem ze względu na stawiane im
wymagania odnośnie parametrów i trwałości. Poniżej
opisano zbudowane stanowisko testujące wybrane parametry
elektryczne łączników.
2. WYBÓR ŁĄCZNIKÓW
Łączniki wysokonapięciowe stanowią istotny element
dwóch podsystemów pomiarowych budowanych w
Politechnice Gdańskiej [8]:
- podsystemu „HV-DC” do testowania przy napięciu stałym
rezystancji izolacji między poszczególnymi obwodami
magnesu. Testowanymi obwodami są m.in.: uzwojenia
główne magnesu, czujniki temperatury, magistrale
zasilające, obwody korektorów pola oraz obudowa magnesu
(„cryostat”) połączona z masą układu,
- podsystemu „HV-Discharge” do wykrywania zwarć
międzyzwojowych w uzwojeniach głównych oraz w
uzwojeniach korektorów magnesu nadprzewodzącego.
Dokonuje się tego na podstawie analizy przebiegu napięcia i
prądu rozładowania kondensatora poprzez uzwojenie
badanego magnesu.
W magnesie nadprzewodnikowym znajdują się obwody
o
różnych
napięciach
znamionowych.
Obwody
wysokonapięciowe, takie jak np. uzwojenie główne magnesu
pracuje przy napięciu 1,5 kV. Z kolei obwody korektorów
pracują przy napięciu 550 V. Natomiast izolacja własna
obwodów czujników temperatury może pracować przy
napięciu rzędu kilkudziesięciu woltów. W zależności od
wartości tych napięć, do wyznaczenia rezystancji izolacji w
systemie „HV-DC” należy zastosować odpowiednie napięcie

pomiarowe, które może przyjmować następujące wartości
[8]: 50 V, 100 V, 1,1 kV lub 3 kV.
Zgodnie z koncepcją systemu „HV-DC” opisaną w [8]
źródłem napięcia pomiarowego o ustawianej wartości jest
miernik rezystancji izolacji Megger S1-568. Miernik posiada
trzy zaciski: „+”, „-” oraz „GUARD”. Sygnały z zacisków
miernika są dystrybuowane do mierzonych obwodów
magnesu za pośrednictwem matryc: „matrycy HV”,
„matrycy MV” oraz „matrycy LV”. Wszystkie matryce
pracują w układzie 3x8, z tym że w systemie występują dwie
„matryce LV”. Koncepcja ta uległa modyfikacji względem
opisanej w [8] ze względu na nowe ustalenia ze
zleceniodawcą. Trzy wiersze matryc są podłączone do trzech
zacisków miernika rezystancji izolacji, natomiast kolumny
są podłączone do obwodów magnesu. Matryce zawierają
znaczną liczbę elementów (łączniki, przewody), co wpływa
na zmniejszenie rezystancji izolacji kanałów pomiarowych
systemu poprzez bocznikowanie. Wymagania odnośnie tej
rezystancji są stosukowo restrykcyjne. FAIR w założeniach
określił dopuszczalną rezystancję kanałów pomiarowych na
poziomie nie mniejszym niż 10 GΩ, a w wyjątkowych
przypadkach nie mniejszym niż 1 GΩ. Wartości te są
związane z dopuszczalną rezystancją izolacji magnesu, która
nie powinna być mniejsza niż 20 GΩ, w związku z tym
własne prądy upływu kanałów pomiarowych nie mogą być
zbyt duże w stosunku do prądu pomiarowego.
Z tego względu bardzo istotna przy wyborze łączników
dla systemu „HV-DC” była ich odpowiednio duża
rezystancja izolacji mierzona pomiędzy otwartymi stykami
oraz stykiem a obwodem cewki. Bardzo istotna jest również
stabilność tego parametru w czasie. System pomiarowy ma
pracować sprawnie w trybie 24/7 przez kilka lat co implikuje
dużą liczbę zadziałań łączników. Mają one pracować przy
napięciu do 3 kV przy prądach, w zależności od pełnionej
funkcji, od ułamków ampera do kilkudziesięciu amperów.
Nie są to zatem urządzenia dużych mocy, o których ofertę
łatwiej na rynku. Dla prawidłowego działania systemu „HVDC” rezystancja izolacji pomiędzy otwartymi stykami
łączników powinna mieć wartość rzędu setek GΩ lub TΩ co
sugeruje stosowanie łączników mechanicznych. Po
wnikliwym przeglądzie urządzeń dostępnych na rynku,
zostało wybranych tylko kilka nielicznych ofert.
Wybrane w badaniach łączniki zostaną także
zastosowane w systemie „HV-Discharge” [8]. Chociaż w
tym wypadku duża rezystancja izolacji jest mniej istotna,
inne wymagania pozostają aktualne. Łączniki małoprądowe
znajdą tu zastosowanie do rozładowania banku
kondensatorów lub podłączania wyjścia przetwornicy
wysokonapięciowej
do
skonfigurowanego
banku
kondensatorów. W obu przypadkach (ze względu na
ograniczenie prądowe
wyjścia przetwornicy oraz
rozładowanie banków przez rezystory o odpowiednio dużej
rezystancji) wymagania odnośnie prądu znamionowego
łączników nie są wygórowane i prąd ten jest na poziomie
pojedynczych amperów. Inaczej jest w przypadku łączników
konfigurujących banki kondensatorów. W przypadku testu i
udarowego rozładowania banku kondensatorów przez
badane uzwojenie, mogą przez nie przepływać prądy rzędu
kilkudziesięciu amperów.
3. OPIS STANOWISKA BADAWCZEGO
Wybrane
łączniki
zostały
umieszczone
na
zbudowanym stanowisku badawczym, którego zdjęcie
przedstawiono na rysunku 1.
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Rys. 1. Wygląd stanowiska badawczego do testowania łączników
wysokonapięciowych

Zbudowane stanowisko badawcze działa analogicznie
do systemu „HV-Discharge” opisanego w [8]. Badane
łączniki są elementami obwodu, który umożliwia udarowe
rozładowanie wysokonapięciowych kondensatorów przez
model szeregowy RL uzwojenia magnesu. Wyjątkiem są
cztery łączniki SHVDC1 – SHVDC4 widoczne na
schemacie
obwodu
elektrycznego
stanowiska
przedstawionym na rysunku 2, które są obciążone w
momencie włączenia rezystancją 20 MΩ. Rezystancja ta
symuluje słabą rezystancję izolacji obwodów magnesu
testowaną systemem „HV-DC”.
Na schemacie przedstawionym na rysunku 2 można
wyróżnić przetwornicę wysokonapięciową firmy Ultravolt, o
ustawianym napięciu wyjściowym do 4 kV i mocy 60 W. Na
schemacie widoczne są dwa banki kondensatorów oraz dwa
szeregowe modele RL uzwojenia magnesu. Zostały one
zdwojone aby przetestować różne warianty łączników SPn o
dużej mocy. W czasie próby rozładowania banku
kondensatorów przez model uzwojenia prąd płynący przez te
łączniki może osiągać wartość rzędu 200 A. Pod uwagę
brano łącznik stykowy RJ6B-26S firmy Jennings oraz
tranzystor IGBT. Muszą się one charakteryzować dużą
zdolnością łączeniową, ponieważ w wybranym momencie
odpowiadają za podłączenie i udarowe rozładowanie banku
kondensatorów przez model uzwojenia RL.
Każdy z obydwu banków składa się z trzech
równolegle podłączonych kondensatorów: jednego o
pojemności 314 nF i dwóch 227 nF. Kondensator 314 nF jest
podłączony na stałe do szyny napięciowej natomiast
pozostałe są włączane przez łączniki SCBnbn widoczne na
schemacie. W tym zastosowaniu testowano łączniki
FRD32062 firmy Cynergy3, GH3 firmy Gigavac oraz RJ1A26S firmy Jennings o stosunkowo dużych prądach
znamionowych. W ich przypadku nie ma dużych wymagań
dotyczących zdolności łączeniowych, ponieważ w
momencie rozładowywania banku kondensatorów są one
zamknięte. Każdy z kondensatorów posiada rezystor
rozładowujący 100 kΩ podłączany przez łącznik SCDnbn ze
stykami normalnie zwartymi NC. Zbadano tutaj dwa rodzaje
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łączników HM24-1B83 oraz H24-1B83 firmy Meder. Ze
względów bezpieczeństwa kondensatory są zbocznikowane
dodatkowo rezystorami o dużej rezystancji 20 MΩ.

Rys. 3. Schemat układu pośredniczącego UP

Rys. 2. Schemat stanowiska badawczego do testowania łączników
wysokonapięciowych

Szyny napięciowe są podłączane do wyjścia
przetwornicy wysokonapięciowej przez łączniki STOn.
Wykorzystano do tego celu łączniki HE24-1A83 firmy
Meder.
Łączniki rozładowujące SCDnbn jak również STOn
przewodzą w czasie testów prądy rzędu kilkudziesięciu
miliamperów czyli znacznie poniżej ich i tak niewielkiego
prądu znamionowego. Prądy te odpowiadają spodziewanym
wartościom w czasie ich użytkowania w systemie. Podobna
sytuacja dotyczy łączników SHVDCn. Testowano tutaj
cztery rozwiązania: H24-1A83, HM24-1A83, HM24-1B83
firmy Meder oraz DAT72410F firmy Cynergy3.
Wszystkie łączniki na stanowisku są sterowane przy
pomocy wyjść cyfrowych karty NI-6251 firmy National
Instruments zainstalowanej w komputerze PC. Ze względu
na niewielki prąd wyjściowy karty, sterowanie nie jest
bezpośrednie
lecz
z
wykorzystaniem
układu
pośredniczącego (UP), który zapewnia dodatkowo separację
galwaniczną. Schemat UP przedstawiono na rysunku 3.
Jak widać na schemacie przedstawionym na rysunku 3
karta UP zawiera 19 kanałów, które są podłączone do wyjść
cyfrowych karty. Każdy kanał zawiera negator logiczny oraz
bufor wzmacniający sygnał cyfrowy. Wzmocniony sygnał
zasila cewki przekaźników kontaktronowych, które
zapewniają separację galwaniczną i są podłączone do cewek
badanych łączników. Jedno z wyjść cyfrowych karty za
pośrednictwem wzmacniacza jest z kolei podłączone do
sterownika tranzystora IGBT. Karta NI-6251 jest
obsługiwana przy pomocy aplikacji napisanej w środowisku
LabVIEW firmy National Instruments. Panel przygotowanej
aplikacji przedstawiono na rysunku 4.
Na środku panelu jest widoczna tablica, przy pomocy
której ustala się scenariusz załączeń poszczególnych
łączników realizowany w kolejnych krokach. W tym miejscu
ustala się również czas realizacji kolejnych kroków.

Poniżej tablicy znajdują się przyciski konfigurujące
ilość podłączonych w bankach kondensatorów do szyny
napięciowej. Po prawej stronie przycisków znajduje się
kontrolka, w której jest ustawiony czas (podany w
milisekundach)
do
bezpiecznego
rozładowania
kondensatorów. Po naciśnięciu przycisku STOP widocznego
na rysunku 4 w prawym dolnym rogu, w tym czasie łączniki
rozładowujące SCDnbn są zamknięte.

Rys. 4. Panel aplikacji stanowiska do badania łączników
wysokonapięciowych

Nad przyciskiem STOP znajduje się kontrolka, w której
jest wyświetlana liczba iteracji scenariusza działania
stanowiska realizowanego w pętli. Liczba ta jest zapisywana
w pliku tekstowym, którego lokalizacja na dysku jest
określona przy pomocy kontrolki znajdującej się w lewym
górnym rogu panelu.
4. PRZYKŁADOWE BADANIA
Jednym z badanych parametrów podczas testów była
rezystancja izolacji Riz.styk-styk pomiędzy otwartymi stykami
łącznika. Parametr ten, jak pisano wcześniej, jest istotny dla
poprawnego działania chociażby systemu „HV-DC”.
Pogorszenie się tej izolacji może być zwiastunem degradacji
łącznika np. na skutek odparowania drobin metalu ze styków
i ich osadzania się wewnątrz jego obudowy. Łączniki w
układzie testowym pracują w warunkach napięciowych i
obciążeniowych
odpowiadających
ich
docelowemu
przeznaczeniu w systemach pomiarowych.
Rezystancja izolacji Riz.styk-styk była mierzona przy
pomocy miernika Megger S1-568 przy napięciu próby 3 kV
po różnej liczbie Nw zadziałań łączników. Pierwszy pomiar
wykonano przy Nw=0 dla nowych łączników. Następnie
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łączniki umieszczono w obwodzie stanowiska, które
realizowało w pętli scenariusz testowy w trybie 24/7.
Pomiary porównawcze przeprowadzano po Nw=315000 oraz
530000 zadziałań. Można w tym miejscu podkreślić, że
osiągnięcie takiej liczby zadziałań zajęło około 2 miesięcy.
Podczas każdego pomiaru testowane łączniki były odłączane
od obwodu stanowiska, a ich obudowy starannie czyszczone
dla osiągnięcia analogicznych warunków pomiaru. Dotyczy
to również warunków środowiskowych (temperatura,
wilgotność), które były mierzone. Wyniki przykładowych
pomiarów przedstawiono w tabeli 1.
Tablica 1. Zmierzona rezystancja izolacji Riz.styk-styk w funkcji
liczby zadziałań Nw przykładowych łączników
L.p.

Model

1
2

DAT72410F
HM24-1B83150
H24-1B83
FRD32062
GH3
RJ1A-26S
RJ6B-26S

3
4
5
6
7

Nw=0
>7,5
1,6

Riz.styk-styk [TΩ]
Nw=315000 Nw=530000
>7,5
>7,5
3,3
3,2

>7,5
>7,5
>7,5
>7,5
>7,5

>7,5
>7,5/uszk.
>7,5
>7,5
uszk.

>7,5
>7,5/uszk.
>7,5
>7,5
uszk.

Analizując wyniki zawarte w tabeli 1 widać brak
wpływu liczby zadziałań Nw na zmierzoną rezystancję
izolacji Riz.styk-styk niektórych łączników. Były one brane pod
uwagę przy wyborze do zastosowania w systemie
pomiarowym.
Na uwagę zasługuje badanie łącznika HM24-1B83-150
firmy Meder, dla którego zmierzona rezystancja izolacji
Riz.styk-styk na początku próby miała wartość 1,6 TΩ. Po
Nw=315000 zadziałań rezystancja izolacji wzrosła do 3,3 TΩ
a po 530000 zadziałań zmalała do 3,2 TΩ. Trudno
wytłumaczyć początkowy wzrost rezystancji izolacji
natomiast można przypuszczać, że ma związek ze
zjawiskami zachodzącymi w materiałach izolacyjnych
fabrycznie nowego urządzenia.
Jeden z łączników, służący do konfigurowania banku
kondensatorów (FRD32062 firmy Cynergy3) uległ podczas
prób uszkodzeniu poprzez sklejenie styków. Drugi taki sam
przetrwał próby nie wykazując pogorszenia rezystancji
izolacji, jednak ze względu na uszkodzenie ten model nie był
brany pod uwagę do wykorzystania w systemie.
Łącznik mocy SP1 (RJ6B-26S firmy Jennings) również
uległ uszkodzeniu. Mimo zapewnień producenta o
odpowiednich zdolnościach łączeniowych i zastosowaniu
układu gaszeniowego jego styki uległy sklejeniu na skutek
zjawiska odbić przy załączaniu obciążenia.

5. WNIOSKI
Przeprowadzone przy pomocy opisanego stanowiska
testowego badania łączników pozwoliły wyłonić grupę
urządzeń, które będą zastosowane w systemach
pomiarowych
do
testowania
magnesów
nadprzewodnikowych. Przy wyborze kierowano się także
innymi aspektami takimi jak cena, wielkość itp. Według
autora wybrane urządzenia spełniają wszelkie wymagania i
rokują bezawaryjne działanie przez cały okres eksploatacji
systemów.
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TEST STAND FOR TESTING HIGH – VOLTAGE SWITCHES
The SIS100 Heavy Ion Accelerator is being built at the GSI nuclear research centre in Darmstadt (Germany) as part of
the international FAIR project. The elementary particles will be accelerated to speeds exceeding 99% of the speed of light by
means of superconducting electromagnets, from which the accelerator is built. Before magnets are placed in the accelerator,
they are subjected to a detailed inspection in order to assess their suitability for operation in superconductivity conditions. At
the Gdansk University of Technology, a system is being developed which allows for automated control of key electrical
parameters of electromagnets at the stage of their construction and operation. In order to meet the high requirements
concerning parameters and durability of operation, the measuring system must be built of carefully selected elements. High
voltage switches are very important elements of this system. Selection of the right switches was an important problem due to
the requirements concerning parameters and durability. The paper describes the constructed stand testing selected electrical
parameters of the switches.
Keywords: accelerator, HV switches, superconducting magnet, measuring system.
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