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Fakulta elektrotechnická Ústav speciální elektroenergetiky

fieditel ústavu: Prof. Ing. Zdeněk Pavlí6ek, DrSc.

Zdeněk PAVLÍČEK
 1 )

VÍZNA:.! PSÍMÝCK pfiirSs EKSHGIS

Hodnotí se zásoby různých druhů energie a uvádí

schesatiztius jejich prcařn. Kírou porovnání jsou eko-

noaiclcá a ekologická hladioka a dŮ3lediy, které vyplý-

vají pro prostorové a časové rozaíotění výstavby. Uvá-

dôjí oe núitoré koncepce a výoletíky iXouaáni ekononiky

aouboru elelctráren růr.ných typů. Podrobní ji se disicu-

tuje lúKD prcn>na, Itterá se sdó pro velkou energetiku

zatín ne jnaC

1. Probléiay encr^eíiciých zírojů

Energie je aírou haoty. Z Einsteinovy teorie relativity vyplývá úměrnost

hmoty a energie v podobí koeficientu c". Kdyby bylo nožr.o hmotu obsaženou v 1 kg

plně přeměnit pak by vzniklá energie činila ( 3 • 1 0
8
 )

2
 Joule = 25 . 10

9
 kWh,

což převyauje roční spotřebu energie celého světa. Takové metody väak zatím nej-

sou známy. NejintensivnřjSí dosud známá reakce jaderné syntézy využívá pouze asi

1% této energie.

Jaderná energie se něří obvykle v elektrónvoltech tj. množstvím, které zplso-

bí jeden náboj elektronu při jeho přemístění odpovídajícímu 1 V. Velikost energie

potřebná k udržení jednoho valenfiního elektronu Siní pouze několik elektónvoltů.

Velikost energie spojující nukleony v atomovém jádře dosahuje řádově 10 milionů
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eV na každý nukleon. V důsledku toho uvolněna energie při spalování fosilního pa-

liva představuje několik eV, zatím co uvolněná energie při vzájemném působení ja-

derných reakcí se vyíísluje miliony eV. To vyplývá z porovnání

- Chemická reakce*

2 H 7 + 0 2 • 2 H 5 0 t 5,92 eV

C + 0 2 = C05 t it, 17 eV

- Reakce Štěpení jader

(JÍ35
 + n >

 (.stabilní' jádro) + *n + 1,65 . 10* e V

- Reakce syntézy jader
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6
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f
 t V .

Reakce syntézy deuteronů se může uskutečnit ve dvou stejně pravděpodobných větvích.

V prvé větvi se zúčastní na reakci dva neutrony a vzbuzená reakce Siní 3,2 . 10 eV.

V druhé větvi se reakce zúčastní již tři deuterony a uvolněná energie Siní

21 HeV. Průměrná energie na deuteron pak Siní

(1)

(!)

13)

ŕ
H2

H3

Pro porovnání uvedeme, že kinetická energie molekul plynu při pokojové teplotě

činí pouze 0,025 eV. Celková energie nashromážděná ve Štěpných nateriálech je

řádově rovna celkové energii světových zásob fosilních paliv. Energie, kterou lze

uvolnit syntézou jader je prakticky neomezena. Přitom podíl deutria, který v

zemských podmínkách přichází v úvahu pro syntézu jader Siní z celkového množství

vodíku pouze asi 0,015%. Zajímavé je však porovnání, že v 1 litru mořské vody

je 230 krát více energie neí v 1 kg uhlí. Podobně 1 kg radioizotopu Co je při-

bližně ekvivalentní 130 t uhlí. Ten se vSalc nevyskytuje v přírodě a je třeba jej

vyrobit v reaktoru. Je proto nákladný. Hodí se však vzhledem k dlouhému poločasu

rozpadu 5,25 roku pro průzkum vzdálených kosmických těles od Slunce.

Jsou však i jiné zdroje energie. Sluneční energie je zdrojem vodní energie

i fosilních paliv. Intenzita slunečního záření ve středních zeměpisných šířkách

o

na úrovni mořské hladiny dosahuje okolo 1 kW/m . Poněvadž povrch ze&ě obrácený ke

Slunci je JI H , je záření na úrovni moře

lUW/m1 2. T C 6380 U m ) ? . 106 - 1,?8 . 10* kW.



Při využiti pouze 1% této energie při účinnosti pouze 5% přeměny to odpovídá

5,6 . 10 kWh, což je 40 krát vice než spotřeba energie v celém světě v roce

1965. Množství energie, které dopadne na povrch země za jeden rok se rovná při-

bližně energii nashromáždéiv? ve vSech zásobách fosilních paliv světa. Přímou pře-

•ěnu sluneční energie lze usfcuteSnit využitím termoelektrického, termoemisnlho a

fotoelektrického efektu. Prvé dva způsoby využívají energii slunečního zářeni. S

použitím spoje Ce - Si při teplot 500° až 200°C se dostane liSinnost přeměny oko-

lo 5% a specifický výkon 5 W/kg. Pomoci termoionického konvertoru 9 teplotoj

emitoru 1500°C lze dosáhnout úSinnosti 10 až 1?%. Fotoelektrický efekt využívá

kvantových vlastnosti při teplotě okolí 5 až 15% podle typu fotočlánku.

Země má vsak i svou vnitřní energii. Endogenní energií oznafiujeme v užilm

slova amyalu nyní energii váech horkých kapalin, které lze r praxi zužitkovat.

Použiti je mnohotvárné: otop budov, skleníky, různé průmyslové technologie, celu-

lóza a papír, textil, cukrovary atd., odsolování mořské vody, chlazení, lékařská

líčela, extrahování hodnotných chemických látek atd. Více jak 10 let se pozornost

soustřeďuje zejména na zdroje nadkritických kapalin, kterých by bylo možno využít

pro konkurence schopnou výrobu elektřiny.

Nejvíce známých geotermálních zdrojů bylo zjištěno v tzv. Pacifickém "ohňo-

vém kruhu", a s ním včetně pásma Alpinského zvrásnení (od pohoří Atlasu v Severn.

Africe, přes jižní Evropu, Turecko a Himalájský řetěz). Mimo to je celá řada dal-

äích míst na světě a výskytem horkých vřídel, geotermálních gradientů a anomálních

toků. S přihlédnutím ke geologickým znalostem se odhaduje, že nejměně dvě třatiny

zemských pevnin má vhodné podmínky pro využiti endogenní energie. 40% islandských

bytů je otápSno geotermálním teplen. Prameny v okolí Rekjiaviku dodávají směs vo-

dy a páry pro pěstování tropických a atředomořských plodin. V Panonském tepelném

bazénu v lílR se projektuje rozsáhlé využití podzemních zdrojů. 80 studní 1900 m

hlubokých dodává 6000 t/h vody o teplota 80 aí 90°, která slouží k otopu 1200 by-

tů v Segedině a 400 000 m skleníkových ploch. Na KamSatce je v provozu freonová

elektrárna 680 kW, která využívá vodu 60 - 80° teplou. Systematická studie ukáza-

la, že nejméně jedna polovina území SSSR vykazuje podzemní termální vody, jejichž

hloubka nepřesahuje 3500 m. Systémy, které používají pro aplikaci endogenní ener-

gie s nízkým bodem varu pod 100° C vedou k vysokým pořizovacím nákladům. Na Poly-

technice v IlilánS byl proveden výzkum tzv. dvoufázového gravimetrického obvodu,

který umožňuje použití hydraulické turbiny. Celková Účinnost zařízení se pohybu-

je v rozmezí 2,85 až 15%. Účinnost 11,5% odpovídá teplotě vody 80°C, výšce geoter-

•álnlho zařízení 64 m a jeho průměru 1,46 •. Specifický výkon zda Siní 2050 kV/ir

zařízeni. I u nás jsou geoteraálnl zdroje na četných místech jako v oblasti Dunaj-

sko-Karpatakého tektonického zlomu v Podkrušnohoří a jinde.

Uvedli jsme jen některé hlavní zdroje primární energie, ale i tak je zřejmé,

l» z teoretického hlediska neexistuje pro lidstvo nebezpečí nedostatku primárních

zdrojů energie • tak se pozornost soustřeďuje na technickou a ekonomickou stránku

jejich získávání. V poslední dobS ovSen k těato otázkám přistupuje i ekologický

pohled na tento úkol.



2. Schematismus přeměn energie

Na obr. 1 je znázorněn schematismus přeměn energie. V horní úrovni jsou zdro-

je a ve spodní vlastní přeměny na energii elektrickou. Mezi oběma úrovněmi jsou

Slánky msr.ipřeměn. V zásadě lze rozdělit přeměny energie do dvou skupin:

1) Nepodléhající Carnotově účinnosti

2) Podléhající Carnotově úSinnosti.

Zdrojem prvé akupiny získávání elektřiny jsou tzv. fotovolteieké Slánky(foto-

ílánky), které vodou k přímé přeměně chemicky vázané energie na energii elektric-

kou. So druhé skupiny, která podléhá Carnotově účinnosti patří pak elektromecha-

nické, elektroplynodynainické, termoelektrické, termoemisní a magnetohydrodynamic-

ké přeměny. Jak je ze schema patrné poSet Slánka řetězu přeměn oe může znaSně

různit, tak na příklad pro využití energie jaderné syntézy se nabízejí tyto al-

ternativní pochody:

1) Energie jad. syntézy —*" HHD generátor »• Elektřina

2) Energie jad. syntézy —»- Teplo — » - Termoelektrický nebo termoioniený mě-

niS — — Elektřina

3) Energie jad. syntézy —•»• Teplo —•- Parní turbina — v Generátor —•> Elek-

třina .

Prvá z metod představuje přímé získání energie z plazmy, vzniklé jako výsle-

dek jaderné syntézy. Druhá a třetí skupina přeměn využívá teplo uvolňující ae při

jaderné syntéze. Rozumí se, že všechny uvedené metody lze použít spoleSně. Zatím

není známo, jaká metoda aneb jaká kombinace metod bude nejefektivnější. Jedno je

věak jisté: čím větší bude poSet Slánku přeměn, tím větěí bude suma dílSích poři-

zovacích nákladů a tím nižSí bude produkt dílSlch účinností a spolehlivosti jed-

notlivých zařízení řetězu. Je tedy zřejmé, že snaho po zmenšování poStu Slánku

řetězu přeměn energie je vysoce účinným technickým a ekonomickým prostředkem rea-

lizace a chodu ES.

Z hlediska ekologického je třeba si všimnout dvou okolností. Je to ze'vna

boj o sníženi Škodlivých exhalací z fosilních paliv o boj proti radioaktivním jd-

padŮD. Prvá Sást problematiky se týká jednak škodlivému působení kysliíníL •• síry

na vegetaci a na živý organismus, druhá pak ještě daleko zhoubgjšího působeni

kysličníků dusíku zejména na hemoglobin po jejich rozkladu na ozon v podobě smo-

gu. Zajímavé je porovnání množství nečistot vznikajících při výrově elektřiny v

klasických elektrárnách a pomocí palivových Slánku.



TAB. 1

Kilogramy nečistot na milión kWh

Nečistoty

50,

M0
x

Uhlovodíky

Částice

E l e k t r á r n y

S kapalnýa
palivem

2,5 - 230

1800

20 - 1270

0 - 9 0

S plynným
palivem

4550 - 10900

3200

135 - 5000

4? - 320

Na uhlí

8200 - 14500

3200

30 - 10000

350 - 680

Predbežne
údaje o labor,
paliv, článku

0-12

63 - 107

14 - 102

0 - 0,14

Z tabulky by z ekologického hlediska jednoznačne vyplývala přednost palivor/ch

filánků před klasickými způsoby přeměn energie. Dnešní otav vývoje palivových Člán-

ků vSak nedovoluje a nimi počítat z ekonomických i technických hledisek pro velko-

výrobu elektřiny • tak se a nimi apíäe počítá pro použití jako lokálních zdrojů

energie a pro trakci. Podíl exhalací, které väak dneSní doprava produkuje, nepře-

sahuje ani v perspektive 10* vSech exhalací, takže tato cesta je pouze parciální.

ZvýSení účinnosti ostatních druhů přeměn fosilní energie o 4SS je ekvivalentní

odstranění vSech exhalací z motorových paliv a je tedy patrné, Ze težisko boje

proti exhalacím je treba hledat zejména ve způsobu otopu domácností a ve zvýSenl

účinnosti přemSn ve velké energetice. Boj proti exhalacím z motorových vozidel je

lokálního významu sejména mSstakých aglomerací a okolí dopravních tepen. Pro vel-

kou energetiku jsou zajímavé termoemisní a magnetohydrodynamické přeměny. Oba dva

clruhy tSehto přeměn značne zvyšují účinnost fosilních paliv na elektřinu, a to z

dneSnich mezních hodnot ve výíi asi 40% na hodnoty 55 a£ 60$. S tím souvisí i sní-

žení nároků na ehladící vodu asi o třetinu a snížení zneSistenl prostředí rovněž

asi o jednu třetinu. Použitím některého z třehto způsobů by bylo tedy možno okolo

roku 2000 dosáhnout stejné úrovne exhalací jako v současné dobS a do roku 2030 je

snížit asi o 30%. V těehže proporcích by bylo možno regulovat i hladinu C0
?
 atmos-

féry. <J« tedy evidentní, že boj o ekonomickou a ekologickou účinnost se bude ode-

hrávat na frontách

a) přechodu od fosilních paliv na paliva jaderná

b) doplnění klasických přeměn energie nekonvenčními přeměnami na elektřinu,

při čemž pro velkou energetiku přicházejí v úvahu pouze •agnetohydrodyna-

•ické popř. termeionické přeměny.

Pokud jde o odstraňování zplodin radioaktivního rozpadu, bude třeba pokraSo-

vat ve zkoumání této otázky . Jisté je, íe značné ulehčení by zde přinesla rea-

lizace termojaderné syntézy, která by zároveň umožnila výstavbu velkých výroben

elektřiny a tepla přímo v centrech jejich spořeby.



3. Některé koncepce a ekonomika elektráren

Neustále rostoucí spotřebu elektřiny není reálné krýt výstavbou elektráren

dnešního typu. Musí být zvýšena jejich účinnost a jejich jednotkové výkony. Dlou-

hadobé prognózy do roku 2000 ukazují, že v této době budou elektrárny na fosilní

paliva představovat stále ještě podstatnou fiást výroby elektřiny. Zatím co t -

nické možnosti konvenčních tepelných elektráren jsou již dnes prakticky vyč6 «-

ny,ukazuji přímé přeměny tepla na elektřinu značné perpektivy a jsou prakticky na

počátku svého rozvoje. Jejich účinnost vzrůstá až na 60%, jejich výkonost není

omezena materiálovými obtížemi, znamenají snížení nároku na chladící vodu a sní-

ženi exhalací. Dnes již není pochybnosti o reálnosti jejich konstrukce s otevře-

ným cyklem. Zatím se jeví nejreálnějšími elektrárny Špičkové. Hlavní těžisko se

väak stále v některých zemích jako SSSR a Japonsku klade na elektrárny základní.

V tomto případě ovšem je třeba poíitat s binárním MHD-parním cyklem, kde výchozí

teplo z MHD komory se používá k předehřátí spalovacího media a k dodatečné paro-

plynové výrobě elektřiny. Alternativním řešením je tandemové uspořádání MHD prp-

cesu s plynovou turbinou. Studie provedená v SSSR ukázala tyto cenové relace

(1971) mezi jednotlivými typy elektráren.

7
7
7
7

» 40%

=» 50%

» 50%

- 60%

(blízká

(vzdal.

budoucn.)

budoucn.)

S/kW 1
rl
 (1971)

140

155

135

14C

120

135

115

120

1) Parní elektrárna

2) MHD elektrárna

3) MHD elektrárna

4) MHD elektrárna

5) Jaderná elektrárna

CT • 0,1 kf> /kWh 170 150

6) Jaderná elektrárna

CT . 0,2 k p / k V h ( T * 6 5 0 0 h / r ) 155 133

Na obr. 2 jsou pak znázorněny výpočtové náklady různých typů elektráren v

SSSR v závislosti na cenovém ekvivalentu uhlí. Ukazuje se, že jaderné elektrárny

jsou cenově výhodnější jen pro místa vysokých nákladů na fosilní paliva.

K obdobným výsledkům se dospělo i v USA jak vyplývá z ob.. 3, v němž jsou

znázorněny specifické náklady na výrobu elektřiny v závislostech na ceně paliva.

Jen tam, kde cena uhlí přesahuje 8 až 9 dolarů nebo rublů za tmp budou jaderné

elektrárny výhodnější než elektrárny na foailní paliv* s přidruženým MHD otevře-

ným cyklem.

Pokud půjde o stupeň znečištění prostředí, skýtá MHD proces <íaleko lepší

možnosti pro kontrolu emise pevných a chemických Sáatic než konvenční elektrárna.

To souvisí předevSím s potřebou toho, aby so navracely ionizační přísady. Existuje
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též více možnosti řízeni emise kysličníků síry a dusíku. Zavedením K^ COj jako

ionizační příměsi lze vázat síru na KIJ SO^ což umožňuje použití sírnatých paliv

bez exhalace SOj. Prakticky úplně odstranění S0„ se realizovalo u paliv s ob-

sahem siry 3,2% a příměsí na úroveň 0,9 g-mol L í D j /kg uhlí. Když se zvedne

hladina na 1,5 až 2,0 g-mol, bude možno oSekávat stejný účinek v průmyslových

elektrárnách při použití uhlí se 4 až 5* síry. Při působení na směs přlmSsi a

popele ve vznosu působením Hj / Hj 0 při 850°C dochází k významné vazbě H« S , Scte-

rá může být využita jednoduchým způsobem k získání síry Clausiovými procesy.

Při vysokých teplotách, které vznikají v MHD procesech, vznikají koncentrace

1,0 až 1,5 HO,, , Poněvadž se prodící plyn v komoře ochlazuje, dochází k částečnému

rozkladu MO^ , K omezení tvorby mohou být zvoleny dvě cesty. Tvorba H O
X
 může

být minimalizována dvoustupňovým spalováním a pečlivou kontrolou chladicího plynu

vzhledem k vysokoteplotním poměrům MHD systému. Při provozu spalovací komory a

přebytkem paliva např. s 925 B dobavením přídavného vzduchu v druhé fázi lze sní-

žit obsah IS0
2
 na 0,29 lb/10

6
 Jtu oproti 0,7 lb/10

6
 Btu při konvenčním spa-

lování. Vzhledeo k vyääl účinnosti MHD je tento efekt ve skutečnosti daleko pro-

nikavější. Alternativně může být vysoká spalovací teplota a rychlý útlum využit k

maximalizaci obsahu H 0
x
 ve spalinách, takže se vyplácí extrakce kyseliny dusifi-

né současně s odstraňováním síry.

Je třeba dodat, že vysoká účinnost MHD snižuje nároky na chladicí vodu a v

kombinaci s plynovou turbinou potřeba chladicí vody odpadá. To vyplývá zejména z

obr. 4.

Z tabulky je zároveň patrné, že velmi nízký podíl odpadového tepla u MHD kom-

binací může vésti k umístění MHD elektráren přímo v těžišti konzumace elektřiny

a tepla ve velkých městských a průmyslových aglomeracích. Z hlediska daläl perspek-

tivy se též rý3uje cesta jak koncipovat vysokoteplotní rychlé a jiné pokročilé

reaktory tak, aby vyhověly ekologickým podmínkám.

Zcela mimořádný význam mají MHD elektrárny jako špičkové. Cílem Špičkových

elektráren je opatřit levně vy&on pro nouzové stavy, pro krátkodobou a proměnnou

část zatížení. Druhým úkolem těchto elektráren je možnost x-ychlého startu a velmi

rychlé odezvy na změnu výkonu anebo zátěže. Původní návrhy na Špičkové MHD elek-

trárny byly takové, že tyto elektrárny bodou předřazeny normálnía elektrárnám a

budou pracovat na přiklad s kyslíkem, kde výstupní plyny by byly využity v konvenč-

ní části elektrárny. Byl väak navržen nový systém, ve kterém ae spaluje vodík s

kyslíkem a výstupní plyn sestávající z vodní páry se kondenzuje. Podle autorů toto

uspořádání dovoluje MHD generátoru zpracovat celý tepelný spád až po 0,15 atm a

dosáhnout tak vysoké účinnosti.

Uvažovala se též kombinace 1SHD se vzduchovou turbinou a prostý MHD cyklus.

V obou dvou případech by měl být použit předehřátý vzduch obohacený 1/3 kyslíku.

Ekonomické charakteristiky různých špičkových MHD generátorů jsou znázorněny na

obr. 5 a 6. K obr. 5 je třeba poznamenat, že pořizovací náklady 6000 až 7000 Rb na

kW jsou u naSich akumulačních elektráren nedosažitelné a tedy je nelze do konku-

rence ae Špičkovými elektrárnami jiných druhů započítávat.
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Mimořádné zajímavou představu podává obr. 6. Z něho vyplývá, že ve všech

případech proměnné fiásti DZ vycházejí nejlevnější kombinace HHD generátorů s ply-

novými turbinami a že teprve nad asi 3000 hodin užívání by přicházely v úvahu ja-

derné elektrárny. Aväak ani v tomto případě není řeSeno, ze by se zde nemohl

uplatnit odvod tepla např. pomocí MHD generátoru a uzavřeným cyklem.

Z dříve provedených analýz vyplývá, ze v nagich podmínkách ae jeví velmi na-

dSjné äpiSkování pomocí MHD elektráren s otevřeným cyklem a pro další Špičkování

r kombinaci s plynovými turbinami rovnSž s otevřeným cyklem. Tyto elektrárny by

představovaly asi 17,1% výkonu a 5,2* energie celkového systému. Jejich poiet

startů • odstávek by se pohyboval v mezích 487 až 1574 rofině a byly by schopny

být na plném výkonu ze studeného stavu během zlomků aí jednotek vteřin po případe

desítek vteřin na plném výkonu. MěTy by zároveň mimořádná schopnosti pro regulaci

frekvence a hodily by ae též ke zvýšení stability systému ze strany mechanického

výkonu.

DoSlo: 29. listopadu 1972

Literatura

[l] CHANO SHELDON, S. L.: Energy Conversion, Prentice-Hall, Inc., Englewood
Clifs 1963

[2] FINK D., G. - CARROLL, J. M.: Standart Handbook for eleetrical Engineers,
Tenth Edition, McCrow-Hill Book Co.

[3] SPRING, K. H.: Direct generation of Electricity, Academic Press London and
New York 1965

[4] POPYRIN, L. S. - PŠENIČKOV, N. N. - RYŠSlN, A. H.: Analys teplovoj ekonomič-
nosti kombinirovannych energetiSeskich ustanovok a MHD generatorami otkry-
togo cykla. International atomic energy agency Vienna 1968

[5I PAVLÍČEK, Z.: Magnetohydrodynamické přeměny energie. Sborník VUT v Brně,
J
 1970, í. 1-4

[6] KŘENEK, J.: Nekonvenční zdroje energie a její přeměny na energii elektrickou
IRPEZ Praha 1970

[7] Status Report 1972, Atom Saport Vol. 10, No 3, Vienna 1972 - Joint ENEA/IAEA
International Liaison Group on HHD eleketrieal Pow*? generation

[8] KRAMÄň, J.: Termoemisní uSniS tepla v elektřinu, EO, V 52, 1963

[9] KOUŘIL, F. - VRBA, K.1 Termoparametrický generátor. Vědeckovýzkumná zpráva
6. VUT - FE 25, Brno 1971

12



Stana i-y

Zdeněk PavllCek

iMportanca of Diract Transformation of Energy

The article präsente the comparison qf sources and methods of their direct trans-

formations into electrical energy, T!m criterion» are efficiency, economy and

ecology of transformations.

Реете

Значение прямым превравдеииД

Сопоставляется источники н способы их прямых превращений в ввергав

алектрическуо. Иаоштабом являются ковффициент полевиого действия,

• ехологня превращений.
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Obr. 3 Náklady na výrobu elektriny jako funkce nákladů na palivo pro

různé typy elektráren < USA )
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2) läHD elektrárna
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liny z plynu a kyslíku
2) Elektrárna 3 plynovými tur-

binami
3) Elektrárna líKi> a plynovými

turbinami
4) Atomová elektrárna
5) Parní elektrárna

16



KNIŽNICE ODBOPNÍCH A VĚDECKÝCH SPIsft

VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

nositele Sádu práce

Roínfk 1973, avar.ek B - 32

Fakulta elektrotechnická Ostav speciální elektroenergetiky

Ředitel ústavu: Prof. Ing. Zdeněk Pavliíek, DrSc.

Jan STAHCH

SVĚTOVÍ STAV A VÝHLEDY PftflIÝCH PŘEMĚN ENERGIE

Přehledová zpráva o dneäním stavu magnetohydrodynamic-

ké přeměny energie. Jsou naznačeny záměry světového výzku-

mu, jehož oilem je zavedeni HHD principu výroby elektrické

energie v energetických systémech.

Obsahem tohoto referátu je stručné seznámení s dneäním stavem v magnetohydro-

dynamické přeměně energie a se záměry, které je u ní možné ve světových výzkumech

konstatovat. V mnoha zemích stojí magnetohydrodynamická přeměna mezi ostatními

přímými přeměnami energií na energii elektrickou zřetelně v popředí zájmu, zřejmě

pro svůj očekávaný budoucí příspěvek k vyřešení energetické situace. Za posled-

ních několik let nastal podstatný pokrok ve výzkumech a vývoji 1IHD uzavřených

cyklů s plazmatem i s tekutými kovy. Oba tyto způsoby jsou spjaty s rozvojem uži-

tí pokrokových vysokoteplotních jaderných reaktorů, jakožto zdrojů tepelné ener-

gie pro aagnetohydrodynamickou přeměnu. U otevřených MHD cyklů na fosilní palira

pokročil výzkum a vývoj do stadia Btavby pokusných elektráren. Tolik jako úvod

formou stručného základního shrnutí.

1. Magnetohydrodynamické systémy s otevřeným cyklem

V MHD generátorech otevřeného cyklu slouží za pracovní medium vysokoteplotní

spaliny, přičemž využitá zbylá plyny nakonec odcházejí do atmosféry. Tyto syetém

potřebují přísadu snadno ionizovatelného činidla na zvětšení vodivosti plazmatu.

Ing. Jan Starch, vedoucí odborný, referent specialista r odboru 31 Federálního
ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Slezská 9, Prahs 2 Vinohrady
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Používané draselná soli, i kdyl jsou zcela běžného typu, jaou pro tento účel po-

měrně drahé, a proto je musíme zachytit ještě před odtažením zbytku apalin do ko-

mína. Tento obtížný problém se podařilo zcela uspokojivě vyřešit. Účinnosti

elektráren mohou být 50% i více, jestliže teplota plazmatu s obsahem ionizační

přísady je na vstupu do generátoru větší než asi 270O°K.

Velmi rozsáhlé vývojové práce se v některých zemích zaměřily na stavViu a

zkouSky několika pozoruhodných zařízení. V Moskvě například jadnotka U-02 o výko-

nu 40 kW pracovala několik let dlouhodobě s pomerné krátkými kontrolními přestáv-

kami a poskytla velmi cenné údaje pro korstrukci a výstavbu výzkumné elektrárny

U-25, která je vlastně první magnetohydrodynamickou elektrárnou na světě. Tato

elektrárna spaluje zemní plyn a je dimenzována na 25 MW(e) z 1ÍHD stupně a na

50 MW(e) z běžného parního stupně.

Výzkum v SSSR nyní zamýälí na zařízeních U-02, U-25 a na třetím zařízení v

Kyjevě provádět zkoušky, které by prokázaly možnost dlouhodobého provozu MHD ge-

nerátoru až do ročních asi 5000 hodin. Připravuje se návrh elektrárny 1500 !f#(e)

KHD/péra s celkovou účinností 50%. K návrhu se použije techniky prověřované výz-

kunnou elektrárnou U-25. Pořizovací náklady zmíněné budoucí velké elektrárny na

spalování uhlí se odhadují na 140 rublů za každý instalovaný kVfíe). Provozní ná-

klady na vlastní výrobu elektrické energie budou asi o 15% menší, než u kterého-

koli ayatému dnes v SSSR používaného. Mimo to se v SSSR vyvíjejí špičkové elektrár-

ny pro ročních asi 500 provozních hodin.

V USA se v uplynulých letech věnovala otevřenému cyklu !ÍHD významná pozor-

nost na mnohých pracovištích. Na přechodnou dobu aktivita poněkud poklesla, •

poslední době však veřejný zájem velmi ožil, zejména se zaměřením na možnost spa-

lovat přímo uhlí. Vznikl celostátní plán výzkumu na dobu asi 7 až 10 let a počív

tá se v této souvislosti s náklady přes 100 milionů dolarů. Podle plánu se má nej-

dříve postavit zkušební elektrárna o výkonu 50 MW(e). S návrhem se pravděpodobně

zoSně jii v příštím roce, kdy budou dokončeny experimentální práce, které jsou

nyní v běhu. Vedle této jednotky se plánuji ještě další výzkumné a zkušební pro-

vozy. Celkem se odhaduje, že do poloviny osmdesátých let, kdy již mají pracovat

komerční MHD elektrárny do sítě, se na celou potřebnou přípravu věnuje 250 až

500 milionu dolaru.

V NSR postavil Institut fúr Plasmaphysik v Garchingu společně s firmou HAN

pulzní zařízení 1 KW pro studium poměrů pro špičkovou elektrárnu 10 0 . V Essenu

plánují stavbu elektrárny 30 MW pro základní zatížení (Vegas II). Provádí se

výzkum materiálu pro elektrody na 1200°C. Zařízeni se navrhuje na spalování ply-

nu z koksu.

V Japonsku má'být ještě v roce 1972 dokončena modelová elektrárna ETL

Mark-VI, která se použije nejen pro dlouhodobé zkoušky MHD kanálu, nýbrž i pra

tři typy předehřívaču vzduchu a pro zařízení na přidávání inonizafiního činidla.

Zkoušky jednotlivých dílů elektrárny již proběhly s příznivými výsledky.

V PLR se zabývají výzkumem HHD systémů s otevřeným cyklem již několik let

T pozoruhodném rozsahu. Doaáhli úspěšných výsledků s různými díly UHD cyklu v

dlouhodobém provozu.
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Než bučte magnetohydrodynamický systém otevřeného cyklu schopný komerSního

Tyužiti, musí ae vyřešit jfště řada inženýrských úkolů. Vedle materiálových otá-

zek stoji ještě problém optimalizace některých parametrů MHD kanálu. Za tím úče-

lem se bude napi*, zkoušet různý materiál na elektrody, jejich uspořádáni, tvar a

povrchová teplota. Zejména tvary a uspořádání elektrod se musí ještě velmi důklad-

ní probádat.

Ekonomické studie MHD elektráren otevřeného cyklu v trvalém provozu ukazují,

že UHD systémy ve spojení a konvenčními mohou být velmi atraktivní, zejména kdyi

se také přihlédne k požadavku na snižování stupně znečistení ovzduší kysliSnikea

siřičitým apod. Ukazuje se, že dobré vyhlídky mají tato UHD zařízení otevřeného

cyklu:

a) líHD generátory krátkodobě pracující, po dobu desetin až setin vteřiny,

3 účinností 15 až 25% a s poŕizovacísd náklady 40 až 60 dolarů za každý

kW

b) Špičková zařízeni pro pracovní dobu do 500 hodin ročně, při účinnosti

32 aí 3625 a pořizovacích nákladech 75 dol/kW

c) PoloSpičková zařízení do 2000 provozních hodin ročně, při celkové účin-

nosti 40* a pořizovacích nákladech na 1 KW(e) kolem 80 dolarů

d) Základní elektrárny, které budou pracovat asi 5000 hodin ročně s účin-

ností kolem 50% při pořizovacích nákladech 130 az 140 dolarů za 1 kW(e)

Hlediska ovšem budou v razných zemích různá podle cen fosilních paliv a podle

dané situace v jaderné energetice.

2. Plazmové tíHD systémy s uzavřeným cyklem

Teoreticky a experimentálně se dává důraz na užití plazmat s nerovnovážnou

ionizací, s přísadou alkalických kovů a ae vzácnými plyny. Zdá se, že těmito smě-

ry půjde cesta k překlenutí rozdílů mezi požadavky UHD generátorů s uzavřeným

cyklem a mezi tím, co mohou nabídnout existující jaderné zdroje tepla. Uvažuje

ae, íe bude zapotřebí teplota asi 2000°K, aby funkce UHD generátoru byla uspoko-

jivá. Zatím takových teplot dosahují speciální jaderné reaktory pro kosmonautiku,

mají vsak velmi krátkou životnost a značná množství odštěpných produktů. Husí se

tedy navrhnout vhodný reaktor pro úspěšnou kombinaci s UHD generátorem uzavřeného

cyklu. Zatím není jasné, jak dlouho takový vývoj může trvat.

Experimentální výzkum generátorů s uzavřeným cyklen ae zabývá řada zemí,

relativně nejintenzivněji Itálie na pracovišti CNEN ve Frascati. Všeobecně lae

říci, že výzkum získal zkuäenoati z reprodukovatelných zkoušek malých generátorů

a nerovnovážnou ionizací. Našlo se řešení jak kompenzovat největší ztráty, k nimž

dochází při nerovnovážné ionizaci. Základní jevy v generátoru se již dají vysvět-

lit. Došlo se ke shodě výsledků zkoušek a výpočty do takové míry, že je možná

přijatelná extrapolace pro vStší výkony, které se již dají navrhovat. Předpovídá

ae, že generátory používající ceaium-htlium při teplote 2000°K na V3tupu nohou do-

sáhnout účinnosti 65 až 72% při průtocích 50 kg/sek a výše, a tím se dosáhne cel-

kové účinnosti elektrárny 44 až 54%. Předpokladem je viak rozsáhlý výzkum MHD
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generátorů uzavřeného cyklu pří nadzvukových rychlostech proudění a samozrejmí

vývoj příslušného jaderného reaktoru.

3. MHD systémy uzavřeného cyklu s tekutými kovy

Myslenia MHD systému 8 tekutým kovem je založena na snaze po co největší

vodivosti pracovního media. Pracovní teplota je v oblasti 1COO až 1500°K, tedy

poměrně nízká a skýtá příznivé možnosti kombinace s jadernými reaktory. 7a pozo-

ruhodný úspěch je možno označit dlouhodobý provoz generátoru o výkonu 1 kW posta-

veného v Energetickém ústavu Křižanovského v Moskvě. Celkem pracoval 500 hodin

při teplotě 600 až 9S0°C.

MHD generátorům s tekutým kovem se vénuje přednáška s. Ing. Bayera, C S c ,

na kterou tímto odkazuji a neuvádím daläí podrobnosti.

4. Závěr

Zavedení magnetohydrodynamieké přeměny energie do velkovýroby v energetic-

kých systémech si vyžádá ještě velmi mnoho intenzivního výzkumu a vývoje na ce-

lém světa. Vada a jeStě více technika iíHD přeměny jsou veXtBi mladé, aby se mohly

prosadit v soutěži s výrobou elektrické energie přes parní turbinu, kde již

existuje téměř stoletá- tradice na níž spočívají dosavadní kalorické i jaderné

elektrárny. Přece však se daří překonávat potíže spojeným usilí.m vědců a techni-

ků onoha zemí. Rok od roku roste důvěra v budoucnost a úspěch lagnetohydrodynanic-

ké přeněny energie. Tato důvěra je posilována skutečností, že mnohé z Otázek

existujících před několika lety byly zatím nedořeáeny. Po mezinárodním sympoziu

ve Varáave v roce 1968 se v aituaíni zprávě psalo, že teplota v předehřlvačich

vzduchu pro MHD generátory otevřeného cyklu nedosáhla hodnot, které byJy požado-

vány. V roce lyyi v Knichovft se na sympoziu konstatovalo, že předehřivač vzáuchu

pro zařízení U-02 v Moskvo pracoval 7000 hodin, přičemž ohříval vzduch na lyOO°C

a krátkodobě dokonce na 23OO°C.

Vykonalo se mnoho práce na výrobe silných magnetických poli a dosáhlo se

značného pokroku. Na sympoziu v Mnichově v roce 1971 se ukázalo, že techniku

supravodivých magnetů již mane zcela v ruce. Supravodivý magnetický systém schop-

ný vyrobit pole o indukci 4 T v prostoru pracovního kanálu MHD generátoru praco-

val spolehlivě po několik tisíc hodin. Slo o pracovní prostor o rozměrech

70x70x800 mm.

Rozsah prací prováděných ve světě na magnetohydrodynamieké přeměno energie

je zárukou, že problémy Sekající dosud na rozřešení budou v blízké budoucnosti

zvládnuty.

DoSlo: 29. listopadu 1972
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Summary

Jan Starch

World Situation and Prospects of Direct Transformation of Energy

The work presents the survey of present state of magnetohydrodynemic transformation

of energy. It outlines the plans of the world's research the object of which is

the introduction of magnetohydrodynamic principle of generating electrical energy

in power engineering ayatens.
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TERKOEHISNÍ PŘEMĚNA TEPSIříŽ iNERGIE V ELEKTRICKOU

1. Úvod

Termoemisnl měnič energie je velmi jednoduché zařízení z hlediska sestavy

elektrod a jejich geometrického uspořádání. Podrobný fyzikální popis a vysvětle-

ní v něm probíhajících dějů jsou váaic velmi složité a obdobně je velmi nároíná i

technologie potřebná k realizaci technických prototypů. Tyto okolnosti pravděpo-

dobně vysvětlují skutečnost, že teprve v současné době stojíme na prahu prvních

aplikací, aSkoliv intenzivní výzkum na předních světových pracovištích probíhá

již asi 15 let.

Výsledkem uvedeného výzkumu je "ceziová dioda" (obr. 1) obsahující emiter

E pracující jako katoda na principu tepelné eaise elektronu a kolektor K, na nějž

dopadá tok elektronů jako na anodu plynem plněné nebo vakuové diody. Prostor mezi

oběma elektrodami je vyplněn ceziovou parou o tlaku i'ádove jednotek torrů. Toto

prostředí je vhodné pro tepelnou ionizaci nutnou ke snížení odporu mezielektro-

dové ho prostoru; současně vyvolává žádoucí snížení výstupního potenciálu kolek-

toru f j( í V} a ovlivňuje též výrazně výstupní potenciál emiteru ^- f Vj. Emiter

je součástí, jíž se dodává teplo k přeměně na elektricitu energii a je kladným

pólem elektrického zdroje; záporným pólem je kolektor.

Ceziová dioda je základním elementem termoemianíi» Etěniie, který je zdrojem

malého SS. napěti a velkého proudu. Napěti U f VJ tohoto zdroje j* v optimál-

ním případu rovno rozdílu výstupních potenciálů U i II, i fa ~ $V. ("i: obr. 2 ,

bod í ),

DDr. Ing. Jaroslav Kramář, DrSc, VÚSE, Běchovice



jak je patrné z ideální volt-ampŕrcvé charakteristiky na obr. 2. Tato charakte-

ristika vychízf z předpokladu nulového odporu dráhy emiter-kolektor [lj a v oblas-

ti A - B je proudově omezena hodnotou nasyceného proudu Ir LAjcin j elektrono-

vé emise z emitoru podle Dushm&novy rovnice

Závisí té2 na teplotě emiteru 'c t U a na použitém matri/.lu charakterizovaném

hodnotou 9E •
 v
 rovnici U ; znamená (\Q = 120 A . cm , cjraci tzv. emisní

konstantu, e = Í.Ď.IO"
1
^ C náboj elektronu a k = l,38.10~

23
 3/^rad

Boltzmannovu konstantu. K jednotlivým částem charakteristiky na obr. 2 jsou při-

kresleny průběhy potenciálu v mezielektrodovém prostoru. Napravo od bodu 3

v oblasti U > U
o
 klesá proud I exponenciálně a brzdícím napětím C U -

podle vztahu

I • I ' e

Skutečná volt-ampérová charakteristika (obr. 3) respektující vliv mezielektrodo-

vé dráhy má tyto oblasti f2 ] : oblast nízkovoltového oblouku A - B , přechodná

Sást 3 ~ C do oblasti difuzního proudu, který doznívá podle rovnice ( ? ) . Opti-

mální napětí meniče odpovídá bodu 3 definujícímu stav maximálního výkonu.

Část charakteristiky pod bodem "i má tvar podle rovnice (2), je väak posunuta

o napětí Uj
 (
 které představuje celkovou ztrátu napótí na dráze emiter - ko-

lektor .

2. Popis procesů v termoemisním měniči

V následujících kapitolách je podán zjednodušený popis procesů re3p. stavů

na povrchu elektrod, procesů ve vrstvách přilehlých k elektrodám a v plazmatu

vyplňujícím většinu mezielektrodového prostoru. Stát je doplněna údaji o rozdřlení

tepelné energie, přiváděné termoeL,isnímu měniSi a o stanovení účinnosti.

2.1 Povrchy elektrod

Výstupní potenciál základního materiálu emiteru čistého kovu ^ J
e
 ovliv-

něn elektrickými dipóly ceziových iontů adsorbovaných na povrchu. Jejich iSSinkem

je <j>„ snižován o A^g.
 (
 takže výst. potenciál emiteru Siní

kde TQ je dipólový moment adsorbovaných Cs iontů

r)
+
 jejich pofiet na jednotce plochy emiteru a

£ je dielektrická konstanta vakua.



Poněvadž hustota n
 +
 závisí na teplotě eaiteru Tf a na teplotě Tg,

zásobníku kapalného cezia, kteří určuje tlak nasycené ceziové páry, je též výstup-

ní potenciál eaiteru </>£ * §^ C Tjr , T^, ) . To je patrné na příkladu pro sousta-

vu colybden - ceziun; na obr. 4, jehož jednotlivé křivky jsou vykonstruovány z

Langouirovôkých S -křivek uváděných v práci [3] •

Ka daläía snížení hodnoty <?£ ° A ^ g vyvolané Schottkyho efektem bylo pou-

kázáno v práci [4} . Projevuje se, když na povrchu emiteru existuje el. poie

€ C V/mi Q platí pro ně teoretický vstsh

Ve skutečnosti rciZo být <1 ér větií, protoíe u složených povrchů je vliv elek-

trického polo silnňjäí (anoaální Schottkyho jev). Výsledný potenciál emiteru je

potoa

PonSry na povrchu kolektoru jsou obvykle anačnř jednoduäSí. V důsledku po-

něrna nízké teplot;/ kolektoru T» Ooohící na jeho povrchu k adsorpci Cs ve

vícesto;^::írních vrstvách, t&kSe výstupní potenciál kolektoru y ^ odpovídá nebo

je blízký výotĽpr.ínu potenciálu kapalného cezin cca 1,7 V.

2.2 Zmitcrovi vrr.tvE

V režinu nískovoltového oblouku (obr. 3. Část A - B) lze poměry ve vrstvě

popsat posocí vztahu pro proud vrstvou I a pro urychlovací napětí na vrstv? U

(viz obr. 5a)-

Proud vrstvou I [A/cttPJae rovná proudu tekoucímu něničem

r - r
E
, - i . . «

- f i
. v .

r
.

r
 ^

Ir je nasycený proud podle rov. C O do níž se za <pc dosazuje z rov.

( V ) ' . Druhý člen pravé strany rovnice I S) představuje nahodilý elektronový lok

z plazmatu do vrstvy, omezený potenciálovou bariérou 0^ j v něm znamená n
e
g

hustotu elektronů a v
e
- jejich střední nahodilou rychlost H 7

e
g teplotu

na hranici vrs. va - plazma.

Vztah pro napětí U £ na emitorové vrstvě vyplynp z. požadavků na velikost

eleklr. pole £_ , kterého je třeba k docílení prowl u měničem I resp. je-

ho složky I p . Současně toto napžtí dodává emitovaným elektronům energii potřeb-

nou k dosažení teploty Tg elektronového plynu v plazmatu, potřebné k vyvolání

objemové ionizace neutrální ceziové páry. Podle měření [S] bývá teplota Tg *

*2000 až 3000°K. Je třeba doplnit, ie tlouäíky elektrodových vrstev se předpoklá-

dají značně mengí než střední volná dráha elektromi Xg (
 což je v souhlasu s pozo-

rováním, že tok elektronů vrstvou probíhá beze srážek.
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Na rozdíl od prvně uvažovaného případu s jednoduchou vrstvou (monovrstvou)

podle obr. 5a se v přechodové oblasti B - C voltampérové charakteristiky (obr.

3) vytváří dvojvratva (obr. 5b). Její přední Část o výäee potenciálu Uj brzdí

průtok elektronového proudu z katody, zatím co druhá část o velikosti U£ dodá-

vá elektronům energii potřebnou pro dosažení elektronové teploty T
e
 v plazma-

tu. Elektricky proud vrstvou (měniíem) lze vyjádřit pro tento případ vztahem

7
" . ">

v němž Ir. je nasyceny proud podle rov. 11/ do níž se za <fc dosadí z rov-

nice 15).

2.3 Plazma

S ohledem na zanedbatelné tlouátky elektrodových vrstev je prakticky celý

mezielektrodový prostor vyplněn plazmatem. Předpokládá ae, že je elektricky neu-

trální, takže o hustotách elektronů n
e
 a iontů n^ platí n

e
 • nj, » n .

Poměry v plazmatu lze popsat rovnicemi pro uspořádaný tok nabitých íástic

a rovnicemi kontinuity

J • aw I^Í « «. n . m

V rovnicích IT) & (8) představuje I^j, uspořádaný proud elektronu resp.

iontů, b
e
 i pohyblivosti těchto částic, V potenciál v libovolném míatg plaz-

matu, S
e
 i, součinitel difúze elektronu resp. iontů, ot součinitel objemové

ionizace.

Z rovnic 17) a (8) lze odvodit lineární diferenciální rovnici 2. řádu

V
2
 n + kon«t . n « 0 , (9)

jejíž řešení pro jednorozmerný případ dává kosinový průběh hustoty elektronů v

závislosti na vzdálenosti mezi emiterem a kolektorem. Tento výsledek je ve shodě

a experimenty C 5 J .

Pomocí rov. (7) a vhodně zvolených mezních podmínek pro emiterovou a kolek-

torovou hranici plazmatu lze stanovit napStí Ue vyznačené v obr. 5a, b integra-

cí přes mezielektrodovou mezeru

U)

Up • f dV . do)

IE)
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2.4 Kolektorová vrstva

Za předpokladu dostateční nízké teploty kolektoru T^ a
e
 neuplatní tepel-

ná emise elektronů z jeho povrchu, takže je možné vyjádřit proud vrstvou tokem

elektronu z plazmatu, v nejjednodušším případu lze psát

Ve výrazu představuje n^g , Vg^ , T £ K huatotu elektronu, jejich střední naho-

dilou rychlost a teplotu na hranici vratvy.

2.5 Tepelná bilance termoemisního měniče

V ustálených provozních poměrech měniče můžeme energetické poměry vyjádřit

výkonem jednotlivých ztrátových složek ti],(7] • část přivedeného tepla se vyna-

kládá na udržení emise elektronů z emiteru (tzv. ochlazovací efekt)

další část se vyzáří podle zákona Stefana a Boltzmanna

<fe- S,
7
-

10
'"- fy • < í -T!).V

t m)

( £gf je efektivní zářivost ovlivňovaná zvi. materiálem a kvalitou povrchu

emitéru a kolektoru, \ je plocha) a koneínř se část tepla ztrácí Tsdenís tepla

elektrickými přívody od emitoru a kolektoru

. «. .„-$ ^E i i r -v ̂
!
 -

<v
v
 - 1,25 .10 — — - 2 ' \

í
 • Í i •

 f
•o (iio

Výraz pro <fy je odvozen za použití zákona Franzova - Wiedeaannova a uvažuje

též přihřívání přívodů Jouleovým teplem.

Pomocí uvedených složek lze psát výřez pro osikovou úfiinnoat termoenisního

měniče, uvažujeme-li že elektrický výkon nSni<!e

je zmenSen o výkon ztracený v odporu i" »'. přívodu neniče

'L

/n . 100 ^ £ ' ̂  °/o (15)
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3- Výpočet termoemisního měniče

Smyslem výpočtu je získání informací, jež je třeba znát při řazení jednotli-

vých ceziových diod do serie nebo paralelně a pro výpočet elektronického střldače

a regulátoru, přes něž se ve většině aplikací odebírá energie vyrobená v termoe-

mianím měniči. K tomu je nutné znát volt-ampérovou eharakteritika měniče, průběh

vnitřního odporu, výkonu a účinnosti v závislosti na proudu měniče.

K definování stavu a pracovních poměrů neniče je několik konstrukčních a

provozních údajů. Konstrukční parametry jsou: druh a jakost materiálu emiteru a

kolektoru, mezielektrodová vzdálenost, plocha elektrod, data o provedení přívodů

od emitoru a kolektoru; provozní parametry: teplota emiteru, kolektoru a zásobní-

ku kapalného cezia, el. proud odebíraný vnSjáíaj obvodem.

Ze vztahů v kapitolo 2 a z právě uvedených zadávacích veličin vidíme, že lze

stanovit ĴJ , Aygg | $u j proud I můžeac v prvním přiblížení nahradit proudem

Ig
s
 (pro oblast A - B podle obr. 3 ) . Závislost napětí \)r na proudu I mů-

žeme sledovat pomocí naaířené volt-aapérové charakteristiky (v oblasti B - C); po-

dobně platí pro £ £ (oblast A - B ) . Lae stanovit kvalitativní průběh hustoty

n a potenciálu V plasaatu, nelze jednoznačně uefinovat poaěry na hranici

vrstev. Nelze 3tanovit napětí Ur v souvislosti s elektronovou teplotou v plaz-

matu Tr , k jejíauž určení nenáme dostatečné znalosti a ionizačních procesech

v nízkovoltovéo oblouku; nesáne jednoznačná kriteria pro stanovení tlouětky emi-

terové vrstvy.

Sa uvedeného stavu lze vztahů uvedených při fyzikálním popisu využít k

technickým účelůc jen částeční, prozatía poměrně málo. K provedení výpočtu

volt-empérové charakteristiky se proto používá různých zjednodušených nebo ná-

hradních postupů. Přikladen je netoda podle RASORA [6] jejíž výsledky poměrně

dobře souhlasí s mSřenía, vyžaduje však stanovení některých závislostí měřením na

speciální uzpůsobených předběžných prototypech. Při pracech ve VÚSE [?] bylo

použito lineární sproxinované charakteristiky v okolí bodu B (obr. 3 ) , jak ji

poaocl rozmSrových parsaetrů a teplot vyjádřil [9] BAKŠT . Metoda podle HANSENA

[10] unožňuje stanovit navíc průběhy některých veličin plazmatu, jako potenciálu,

hustoty, teploty apod. Též se využívá poznatků, které vyplývají z četných, 3yste-

naticky prováděných expsria. prací. Je to např. závislost napětí na diodě Uj

na součinu tlaku p« eeziové páry a vzdálenosti d mezi emiterem a kolek-

toren uvedené v práci [2] :

součin d. í « .

napětí Ují

0,

0,

08

45

0

0

. 3

,4

0,8

0,45

3

0 ,7

mm.torr

V

Výpočty podle naznačených postupů a možností se provádí nejčastěji za poměrů

odpovídajících konstantním teplotám, zvi. teplíte emiteru Tj . BovS se zavádí

postup [8 J , který vychází z konstantního příkonu tepla do termoemisního měniče,

což lépe odpovídá skutečnému provozu, zvi. u měničů vložených do jaderného reak-

toru.
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4. Technologické otázky

Vypracování postupně složitějších a náročnějších modelů, laboratorních a

provozních prototypů si vyvinulo používání nových materiálů a vypracování a tím

souvisejících technologií. Heslovitě uvádíme nejdůležitější:

- svařování elektronovým paprskem ve vakuu (umožňuje svařování vysokotavitelných

kovů W, M
o
 aj. a v kombinaci s techn. kovy)

- pájení vysokotavitelnými pájkami Cu, Ml , ?d apod. (nahra'žuje svařování, kde

dochízl k nepřípustným rekrystalizacím, umožňuje vakuově tě3né spojování kovů

3 keramikou - lukeloxem-, když se žádá dlouhodobá odolnost vůči vysoké teplotg

a alkalic. kovům)

- vytváření jednotně orientovaných povrchů ( W-
(
 Mo • vrstvy a ostrou rozdělova-

či funkci výstupní práce j zmenäení nežádoucího transportu hmot ve vakuu)

- výroba taveného W, flo apod. (zlepSení rekrystalizačních vlastností a vakuové

těsnosti, zabránění smrátivosti při dlouhodobém provozu na vysokých teplotách).

5. Závěr

Přestože v práci podaný popis dějů v termoemisnlm měnifii je zjednodušený,

přesto je velmi složitý a výpofity podle něho nejsou z různých důvodů jeStě zcela

řešitelné. Výpočty se proto provádí náhradními a přibližnými způsoby, ale i tak

cají znaäný význam, protože umožňují při návrhu a konstrukci optimalizovat někte-

ré parametry důležité pro dosažení max. výkonů a účinností. Vedle toho vedou k

prohlubování fyzikálního popisu poměrů v měniči a k dalšímu zdokonalování výpo-

četních metod.

Zvládnutí nových technologií dovoluje zhotovit složité prototypy pro nej-

různější výzkumné úkoly; současně se sekundárně projevuje jejich význam v jiných

oborech. Stav v oboru termoemisni přeměny energie lze hodnotit podle toho, že

zkouáky funkčních vzorků vydrží již více 10.000 hodin provazu (USA, Francie). Byl

již postaven první termoemisní reaktor o výkonu 10 kW (SSSR) a úspěšně absolvoval

plánované zkouSky po dobu 5.000 hod. plného výkonu. Průměrné parametry dosahované

v současné době jsou: účinnost 10 - 15%, proudové hustoty řádově 10 A/cm a výko-

nové hustoty ř. 10 W/cm vztaženo na plochu emiteru.

První aplikace termoemisních zdrojů el. energie o výkonech řádově 10 až

100 kW se jiz konkrétně plánují pro kosmické účely (napájení aparatur telekomuni-

kačních, televizních a meteorologických družic; pohon meziplanetárních korábů) a

pro výzkum mořského dna. V současné době se začíná uvnžovat též o pozemském vyu-

žití.

DoSlo: 29. listopadu 1972
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Summary

Jaroslav Kramář

Thermo-Eaission Transmission of Thermal Energy into Electrical Energy

The article explains processes taking place between the electrodes of a thermo-

emission converter and outlines its power engineering balance. The balance of the

state of methods of calculation and the survey of special technology have bean

carried out, and the brief information of the situation in the branch and prospects

for application have been presented.

PeaDMe

Hpoc/iaB KPAÍCAPH

TepuosMsicCHOHHoe npespameHne TenJioaoS OHepruH B 3JieKTpniecnyp

B paCOTe oOtscHHiDTCH npoueccu, npoHcxcnamHe uexny -áJseKTpOÄa«H ?ep«o-

ouKccaOKKOro npeoSpaaOBSTeJia M noKasaBaeTCH ero 3HepreTimecKHfi CajiaHC C^e-

cooOpaseHHe o COCTOBHSIM BUWMCjjMTe^bHux MeTO^OB, jjaH ofiBop o cneiiiiaabHofl

u aana icpaTfcaa KH$opuaunH o COCTOBHKM cneHHaabHOCT« K nepcneKTBBax
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Obr. 1 Principiálni schéma ceziové diody
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Obr. 2 Průběh ideální volt-ampérové charakteristiky
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u Iv] uo=4>£-4>k

Obr. 3 Průběh skutečné volt-ampéroTé charakteristiky

E- vrstva K- vrstva

Ud

Obr. 5 Průběh potenciálu v Msielektrodortfm prostoru termoanisnlho
měnič*
a) obor nízkovoltového oblouku
b) přechodná oblast do difUznlho oboru
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SPALOVACÍ ZAŘ f ZEM í A VÍKENÍIOf TEPU PRO MHD OBEHY

Je podán přehled některých základních prací SVIÍSS,

které jsou técsticky v úzkém vztahu k problémům realiza-

ce termicky ionisovaného pracovního media pro otevřené

cykly "KD generátorů. Informace se takají zejména vysoko-

teplotních spalovacích komor a dispersních regeneračních

tepla, jevících se jako technicky i ekonomicky

dootupnó zařízení k produkci plynů o teplotě nad 23OO°K

při spalování kapalných fosilních paliv.

K produkci plynů o teplotě vyěáí než 23OO°K spalováním fosilních paliv a

tím i k vytvoření předpokladů k zís^-Sní vhodného pracovního media otevřených obě-

hů MHD generátorů se v podstatě nabízí dve cesty. První spočívá v obohacování

palivové směsi kyslíkem a vede sice k jednodušším zařízením, ale k ekonomicky

náročnějšímu provozu zejména u stacionárních jednotek. Druhá možnost spalováni

bes kyslíku je pak podmíněna vysokoteplotním předehřevem spalovacího vzduchu ve

výměníku tepla. Posouzení různých aspektů otevřených MHD oběhů závisí na mnoha

dosud ne plně vyjasněných okolnostech konkrétního technického řešení, na účelu

využití i na ekonomické efektivnosti v daných podmínkách. Tyto otázky přesahují

rámec předložené práce. Jejím cílem je pouze shrnutí výsledků některých prací

provedených ve Statním výzkumném ústavu pro stavbu strojů v Běchovicích, které

ukazují na současné možnosti ve stavba vysokoteplotních spalovacích zařízení a

výměníků tepla a mohou přispět ke koncepčnímu řešení MHD oběhů.

Ing. Jiří Schneller, D r S c , vedoucí vědecký pracovník odboru Termomeehanika
SVUSS, Běchovice

Ing. Vojtěch Hlavačka, C S c , vědecký pracovník odboru Termomeehanika
SVUSS Běchovice
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Vysokoteplotní spalovací komory

V první etapě prací v oblasti vysokých teplot se přistoupilo k vybudování

pokusné základny, jejíž zařízení by dlouhodobě dávalo k dispozici proud plynů o

teplotě 23OO°K a vyšší. Jeho hlavní částí je beztlaková spalovací komora na ka-

palné palivo ( fl][2] ), schematicky znázorněná na obr. 1. Vlezní pracovní režim

spalovacích zařízení závisí mimo jiné na vlastnostech použitého konstrukčního

materiálu a vydatnosti chlazení aktivních čáatí. V daném případě beztlakového

spalováni je použito konvekčního chlazení sekundárním vzduchem a radiačním sdí-

lením tepla mezi stěnami mezikruhového chladicího kanálu a s dílčí regeneraci

tepla ve spalovací komoře. Tato je vytvořena segmenty z hrubozrného M ^ O , chla-

dicí kanál je ohraničen vnějSl magnesitovou vyzdívkou (Lovinit K III), tepelná

isolace je provedena granulovaným magnesitem a minerální vatou. V komoře je spa-

lován alternativně letecký petrolej a motorová nafta a koeficientem přebytku

vzduchu A = 0,9 - 1,0. Primární i sekundární vzduch je ohříván elektricky na

teplotu do 700 - 800°C.

Výsledky zkoušek prováděných v první fázi bez ionizačních přísad potvrdily

dobré provozní vlastnosti i spolehlivost zařízení. Po třistohodinovém provozu se

střídavým najížděním na maximální teploty nebyly z jištěny závažnější ppruahy.

Jednotlivé ražimy byly regulovány tak, aby teplota ve spalovacím prostoru nepře-

sáhla mez 257O°K d03tupnou pro použitý konstrukční materiál. Při teplotě 2520°K

ve spalovacím prostoru se teplota vnitřního povrchu komory pohybovala okolo

2450°K při teplotním spádu ve stěně Mc^ 0 ~ 1500 deg a teplotě vnějaí vyzdívky ~

~ 1000°K.

Na vý3tupu ze spalovací komory byl situován intensivně chlazený zkušební

kanál o délce 10 m, který sloužil ke kontrolnímu kalorimetrickému stanovení

výstupní teploty spalin a v navazujících etapách experimentálních prací ke stu-

diu přestupu tepla při vysokých teplotních gradientech v mezní vrstvě a ke sle-

dování vlivu částečné disociace a ionisačních přísad na transportní charakte-

ristiky spalin. Závěry těchto prací ukazují [3] , že do teploty přibližně

25OO°K a při teplotních tocích až 3.10 W m~ není vliv rekombinace tepla v mez-

ní vrstvS výrazný, takže k popisu zákonitostí konvekčního přestupu tepla lze

použít základní kriteriální závislosti

Nu . 0,025 Tie0'8 ^ ( | f i - ] * KT , (1)

s upraveným teplotním faktorem

K
T
 . 1,25 - 0 , 3 6 ^ •

Vztah C1) byl ověřen pro čisté spaliny a pro spaliny s přísadou potaše do

hmotové koncentrace v tomto rozmezí bezrozměrných parametru:

Reynoldsovo kriterium "Re = 15.1O
3
 - 45-1O

3
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Výpoíet teplosměnného systému pak předpokládá plné respektování nalineární změny

celkové entalpie plynu, zahrnující disoeiační nebo ionisaäní teplo složek.

V návaznosti na dosažené vý3ledky byla vybudována tlaková spalovací komora

pro pracovní tlak 8 bar s vodou chlazeným pláštěm Í4]
 c
 řešeni tak, aby ji bylo

aožné případně využít jako z6rsje spalin pro pokusný IÍHD generátor pracující s

ionisovanými plyny v otevřeném okruhu. Konstrukční uspořádání komory je znázor-

něno na obr. 2. Spalovací prostor kruhového průřezu vertikálně orientovaný, je

vytvořen ze segmentu M^.0 (Degussit MG 25), které odděluje Í3olaäní výduska

) od vodou chlazeného vnějšího ocelového pláště. Zařízeni je dimenzo-

váno na jmenovité množství tlakového vzduchu 0,4 kg a a na výstupní teplotu

spalin 2550°K při spalování leteckého petroleje, případně motorové nafty. V prů-

běhu ověřovacích měření se prokázalo, íe zařízení splňuje uspokojivě předpoklá-

dané parametry. Se vzduchem předehřátým na 100O°K v předřazeném ohříváku bylo ve

spalovacím prostoru prozatím v prvé etapě zkoušek dosaženo teploty 2470°K.

Stupen předehřevu vzduchu při spalování fosilních paliv je jedním ze závaž-

ných faktorů podmiňujících dosazení vysokých teplot apalin. Závislost ideální

spalné teploty tjp , vypočtená pro letecký petrolej, na teploto t. předehřáté-

ho spalovacího vzduchu je patrná z diagramu na obr. 3. Pro porovnání jsou uvede-

ny i křivky znázorňující poměry u palivové směsi obohacené kyslíkem. Z příběhu

závislostí např. vyplývá, že k realisaci teploty spalin 27OO°K při beztlakovom

režimu a bez 3eparátní dodávky kyslíku je zapotřebí předehřívat vzduch při nej-

menSím na teplotu 1700°K.

Vysokoteplotní regeneraSní systémy

Na zařízení k ohřevu spalovacího vzduchu jsou tedy kladeny mimořádné poža-

davky. Jek teoretický výpočet, tak i experimentální výsledky získané u popsaných

spalovacích komor ukazují, že teplota 1000 - 1100°K se jeví jako dolní aez pro

předehřev vzduchu. Technické podmínky otevřených MHD oběhů vedou pak k aplikaci

výměníků tepla, u kterých je v současné době již při dolní hranici předehřevu

vzduchu nezbytná celokeramická konstrukce. Nové reálné možnosti v tomto směru na-

bízejí pouze výměníky tepla regeneračního typu,pracující buď na reversafiním prin-

cipu (typ Cowper), nebo jako tříoediové dispersní regenerátory s keramickými části-

cemi jako teplonosnýo prostředníkem.

Průvodním zjeven u každého regeneračního výměníku tepla, pokud tisky teplo-

nosných látek nejsou zcela vyrovnané, je uriitá jeho netěsnost. S tin pak -Jzce

souvisí nutnost řešit u nich vhodný systém uzavíracích orgánů. Z tohoto hlediska

dělíme tlakové regenerační výměníky na nerovnotlaké, pracující s rozdílem tlaků
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teplonosných látek větším než ~ 0,1 bar (obvykle to bývá asi 4 bary) a na rov-

notlaké, u nichž se předpokládá provoz při tlal-.»ém rozdílu menším než 0,1 bar.

Konstrukce nerovnotlakých regenerátorů, využívajících přímo tepla spalin z ote-

vřeného oběhu
t
a to at již reversačnfch nebo s posuvnou vrstvou je mimořádně ná-

ročná. Jako schůdnější cesta se ukazuje zvládnutí rovnotlakého režimu, tedy zaří-

zení, která by u otevřených oběhů využívala k předehřevu vzduchu cizího zdroje s

případným využitím odpadního tepla v plynové turbině apod.

Princip nerovnotlakého regenerátoru typu Cowper s periodickým ohřevem a vy-

chlazováním stacionární teplosměnné výplně je naznačen na obr. 4* Vzduch a spali-

ny střídavě proudí komorami A, B podle polohy uzavíracích orgánů. Při vysokoteplot-

ních režimech jsou u tohoto typu zařízení stěžejními elementy právě funkční prvky

reversačního listrojí, které mu3Í být intensivně chlazeny. Vývoji jednotek pro

aplikaci u MHD oběhů, pracujících na uvedeném principu, je věnována pozornost

zejnéna v SSSR. Informaci o dlouhodobých zkouškách zařízení pro ohřev vzduchu ne-

bo plynu na teploty 1800 - 2200°K v Institutu vysokých teplot AN SSSR podává prá-

ce [5] .

Funkční model nového typu nerovnotlakého dispersního regenerátoru s posuv-

nou vrstvou keramických částic pro přetlak do 4 bar a nižší teploty (max 400°C)

byl realizován v SVÚSS. Protiproudy regenerátor byl vybaven uzavíracími orgány

řeaenými tak, že nejprve přerušovaly tok částic v uzavíracím kanálu a pak dochá-

zelo k jeho těsnému uzavření. Na základě výsledků, které dávaly předpoklady pro

vyhovující funkci všech elementů zařízení i při vyšších teplotních hladinách se

přistoupilo k vypracováni projektu regenerátoru pro ohřev vzduchu do 1800°K [6 J .

Pro značné finanční nároky na stavbu zařízení zatím další práce nepokračují.

Souběžné teoretické i experimentální studie rovnotlakých systémů u nichž, jak

ukázaly některé rozbory, se nabízejí rozmanitější aplikační možnosti i mimo oblast

uplatnění u MHD oběhů, vedly ke stavbě pokusného regenerátoru s těsnou posuvnou

vrstvou částic a křížovým uspořádáním aktivních teplosměnných zón dimensovaných

pro průtočné hmoty 0,3 - 0,5 kg a' c

Jeho principielní řeaení je patrné z obr. 5' Regenerátor je celokeramické

konstrukce (vysokoteplotní šamoty, KIA), pracuje s korundovými kuličkami o průmě-

ru 12 - 15 mm tuzemské výroby a je vybaven speciálním korečkovým dopravníkem. Pří-

mé chlazení dopravníku spalovacím vzduchem dále ohřívaným v regenerátoru umožňuje

transport částic o vstupní teplotě až 1100°K. Aktivní zóny křížovým průtokem čás-

tic a plynných medií se vyznačují obecně nižší termickou účinností než protiprou-

de varianty, ale vzhledem k možnosti dosažení rovnoměrnějšího průtoku tekutiny

vrstvou jsou jim prakticky rovnocenné, pracují s menšími hydraulickými ztrátami a

vedou k rozměrově úspornějším zařízením. K omezení netěsnosti slouží hlavní a hor-

ní uzávSr vytvořený úzkým obdélníkovým kanálem o tlouátce rovné přibližně trojná-

sobku průměru použitých kuliček. Při teplotě spalin *v» 175O°K se vzduch ohřívá

na 1000 - 1250°K v závislosti na průtokových podmínkách. Použití divergentních

vrstev částic (vertikální v horní části regenerátoru a skloněné v zóně ohřevu vzdu-

chu) vychází z nově zpracovaných výpočtových podkladů [7] , z nichž vyplývá přízni-

vý vliv rozšíření vrstvy na termickou účinnost teplosměnného systému. Experimen-

tální výzkum teplotních polí v divergentních vrstvách při křížovém průtoku částic
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a plynu pi'T.'.-Mrn,"? " • '-o:ivenffní metodikou založenou na aplikaci termovisní apara-

tury [S] , ["•] ;;•••'• ;:o-'.'.-'r;ia závory teoretického ŕeäení v [7] . Navržená varian-

ta poju'.r'jvcj-. ," -ti - ; r "ř--?.í.oru dává po provedení zkoušek v rozsahu zatím 600 hod.

uspokojivé vý.ictí;<y. ;'V:•• ;u.;í 3e reálné možnosti zvýšení teplotních režimu při po-

užití kvalitr-i-J ;:'c; .;:i".!: •' -Mů tuzomaké výroby.

S ohleSec na aožr.osti širšího uplatnění těchto zařízení i pro jiné ilčely

regenerace tepla v prilmyslu byla vypracována nová taorie výpočtu třchto teplo-

ončnných r.ařísení. Obecné závislosti pro celkovou termickou účinnost -̂(j regene-

rátoru a tím i pro převedené teplo Q^ při uvažování ztrát tepla v transportním

okruhu, speciální tepelné ztráty Qi? hlavního uzávěru a tepelné ztráty 0̂ j_

vnějšího transportního okruhu jsou publikovány v [lO] . V našem případě, definu-

jerao-li dílčí termické účinnosti aktivních zón vztahy

kde značí oC součinitele přestupu tela

F teplosměnný povrch

W|_ , U/p | W|kj tepelné kapacity vzduchu, spalin a fiástic je celková termická

liSinnoat regenerátoru dána výrazem

w
T
 > ^ Q

L
 (u i

+
 «|
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 w
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 I
 1
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Teplotní poměry a použitou symboliku přibližuje diagram na obr. 6. Pro dílíí

termické dčinnostx lze použít podkladů např. podle Cil] , tabelované hodnoty

celkové termické účinnosti jsou obsaženy v práci [12] .

V návaznosti na naáe úvodní práce byl v IBJ Swierk k pokusnému MHD generá-

toru postaven regenerátor s protiproudým uspořádáním aktivních teplosmSnných

sán. Paracatery zařízení jsou přímo patrné z obr. 7. Regenerátor je dimenzován

pro prakticky rovnotlaký provoz při průtočném množství vzduchu 'v 0,5 kg s~ .

Primární předehřev vzduchu se uskutečňuje v klasickém rekuperačním výměníku.

PodrobnSjäí informace J3ou obsaženy v pracích [13] , [14] .

Závěr

Úsilí o získání termicky ioniaovaného pracovního media pro tíHD generátory

přinágí spektrum nových specifických problému zajímavých i z jiných hledisek

tepelné techniky a energetiky. Pro stavbu t<" Plných zařízeni jsou závažné pře-

devšín otázky vysokoteplotních keramických u. -eriálů, na které jsou kladeny mi-

mořádné požadavky, dále celkové koncepční ŕeäení a s tím spojené technicko-ekono-

mické aspekty. V souladu se světovým trendem se v SVÚSS přistoupilo k vývoji a

experimentálnímu ověření vysokoteplotních spalovacích komor pro tlakový i bez-

tlakový režim. Výsledky zkoušek ukazují, íe řízení spalovacích pochodů nečiní
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za vysokých teplot prakticky žádných potíží. Dosažení maximálních parametrů je

otázkou především volby vhodných keramických materiálu. Reáení keramických spa-

lovacích komor na tekuté palivo při použití materiálů převážně tuzemské výroby je

technicky reálné zatím pro maximální teploty do 255O°K a pro doláí provoz zařízení

menších výkonů.

Výzkum vysokoteplotních výměníků tepla ae usměrnil v současné době na dva

typy teplosmSnných zařízení pracujících na regeneračním principu, na reverasiní

regenerátory a nehybnou výplní a na regenerátory s posuvnou vrstvou keramických

Sástic. V obou případech jde o zařízení, která v celokeramickém provedení dávají

určité vyhlídky pro použiti u oběhů MHD generátorů. Výsledky dosažené u nás u

beztlakového dispersnlho regenerátoru s poauvnou vrstvou korundových kuliSek, do-

volujícího zatím dlouhodobý ohřev vzduchu do 1250°K i závěry některých zahranií-

ních prací naznačují, že u tohoto typu teplosměnných zařízení jsou dány reálné

předpoklady k zabezpečení efektivního stupnS předehřátí vzduchu pro vysokoteplot-

ní dpalovací zařízení.

Doälo! 29. listopadu 1972
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Summary

Jiří Schneller, Vojtech Hlavačka

Combustion Unit and Heat Exchangers for Hagnetohydrodynamic Heat Circulations

The contribution summarizes the results of some investigations of SVÓS3 Institute

with a view of solving high-temperature combustion chambers for liquid fuel and

regeneration heat exchangers with shifting layer of particles as a heat-conveying

mediator for preheating air to higher temperature.
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с передвижник слоен частиц в качестве теплоносителя для подгрева воздуха на

более высокие температуры.



PALIVO NAFTA
0,012 kg/s

SPALOVACÍ
KCMORA

PRŮHLEDÍTKO

HORÁK

SEKUNDÁRNÍ
VZDUCH
700 °C

SPALINY
2100 °C 0,193 kg/s

0br» 1 Beztlaková spalovací komora na kapalné palivo se vzduchovým
chlazením



KERAMICKÁ
VYZDÍVKA

IZOLAČNÍ
VÝDUSKA

STÍNÍCÍ
PLECH

VODOU
CHLAZENÉ
STĚNY

VZDUCH
676 °C
0,397 kg/s

5PALINY
2100°C

-0,411 kg/s

Obr. 2 Tlaková spalovací komora na kapalné palivo s vodním
chlazením



2800

2600

l
SP 2400

2200

2000 •?

400 800 1200

— tL[°c]
1600 2000

Obr. 3 Ideální spalná teplota leteckého petroleje
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KOMORA ,A"
OHňEV
VÝPLNĚ

HORKÝ VZDUCH
1*1

VÝSTUP
SPALIN

KOMORA ,B'
VYCHLAZOVÄNÍ
VÝPLNĚ

Obr. 4 Schema funkce reverzaSního regeneračního výměníku

tepla
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Obr. 6 Schema a teplotní diagram třtmediovéhc regeneračního
teplooměnnóho systému
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SPALINY
730 *C

SPALINY
1425 'C
(KEROSIN)

VZDUCH
1200'C

VZDUCH
0,507 kg/s
700 *C

ČÁSTICE
0 10 mm
95 X AI2O3

0,536 kg/s

ZÓNA
SPALIN
0760 m m

ZÓNA
VZDUCHU
<f> 760 m m

ČÁSTICE

Obr. 7 Keramický regenerátor e posuvnou vrstvou fiástic a proti-

proudem uspořádáním aktivních zón (IBJ áwiark)
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Ředitel ústavu: Prof. Ing. Zdeněk Pavlíček, DrSc.

Zdeněk BAYEfi

VÍZKUM MHD PŘEMĚNY ENERGIE S TEKUTÝM KOVEM

Příspěvek nejprve stručně seznamuje se současným sta-

vem této přeměny a upozorňuje, že hlavní problémy spočíva-

jí v poznání a zvládnutí dějů probíhajících v pracovní

směsi tekutý kov-plyn. V další části se diskutují některé

výsledky dosažené v ÚT-2SAV při analyse tepelných oběhů

pro tyto přeměny a způsobu optimálního rozdělení hnací e-

nergie u reálného vícestupňového injektorového MHD oběhu.

1. Současny stav KKD přeměny a tekutým kovem

Skutečnost, íe elektrická vodivost tekutých kovů není podmíněna teplotou

jako u ionisovaných plynů, dále vysoká objemová koncentrace výkonu a další výho-

dy MHD přeměny s tekutým kovem vedly v minulých letech k rychlému absolutnímu i

relativnímu růstu objemu výzkumných prací zaměřených na tento způsob přeměny ener-

gie. Výsledky dosažené v jednotlivých směrech jsou známy jednak z materiálů mezi-

národních konferencíCl
 (
 2

 (
 3

 (
 4

 ;
 5] , jednak ze souborných prací [6

 (
 7 , 8

 ;
 43 .

44 ] • Postačí proto uvést v daläím jen nejdůležitější skutečnosti.

Je známo, že oběhy MHD generátoru s tekutým kovem pracují v oblasti, kde se

plynná a kapalná složka vyskytují současně• Oběh se proto rozpadá ve dvě smyčky,

což samo o sobě dává řadu možností pro alternativní uspořádání systému. Navíc je

charakter oběhu podstatně ovlivněn zvoleným režimem dvoufázového proudění, nebol

Ing. Zdeněk Bayer, CSc, vědecký pracovník, Ústav termomechaniky, Praha 6,
Puškinovo nám. 9
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pracovní směs může být bu3 typu "mlha" (mikrokapky ve spojitém plynném prostře-

dí), nebo typu "emulse" ("pena" - mikrobublinky ve spojité kapalné fázi), nebo

koneční může jit o nehomogenní směs, kdy "bublinky" a "kapky" vyplňují celý prů-

řez kanálu a proudění má pulsní charakter ("slug flow").

Plynná (parní) složka je přitom vždy nositelem přeměny tepelné energie v

kinetickou Si tlakovou energii proudu a je tedy nepostradatelná; ve vlastním UHD

generátoru je však vždy Škodlivá a musí proto být, zejména u systému pracujících

s mlhou, odstraněna. To se děje dvojí cestou - bu3 separací nebo kondenaací.

Vzhledem k tomu se pokládají tyto čtyři způsoby MHD premeny s tekutým kovem za

základní: (-) systém se separací, (2) systém s kondenzací, (3) syatém s emulsním

prouděním, (4) systém s půlením prouděním.

Typické hodnoty tepelné (konversní) účinnosti základních případu udává levá

polovina tab. 1 f8] . Vidíme, äe oba případy založené na pracovní látce typu

"mlha", mají ve cvém nejjednodušším uspořádání přibližně stejnou, a to velmi níz-

kou Účinnost. Příčinou je nedokonalý tepelný pběh, značné ztráty při separaci

popř. při níšení a kondenzaci a přirozeně i velký obsah tepelné energie v teku-

té íózi opouštějící líHD generátor. Uvedené údaje jsou ve srovnání a Ú5inno3tmi

konvenčních přeměn energie nízké. To je přirozeně značná nevýhoda i kdy£ při

realizaci MHD v elektrárně lze počítat s vyuäitím prakticky väeho odpadního tepla

tekutého kovu v nízkoteplotním cyklu. Způsobil jak zlepšit termickou účinnost cyk-

lů je několik; nejdůležitější z nich je užití dvoukonponentnl směsi, regenerace

tepla, vícestupňového uspořádáni a přirozeně konbinaee těchto prostředků. Pravá

Sást tab. 1 uvádí účinnosti takových zdokonalených systémů. U väech vyšäích hodnot

vsak platí, že jde větainou o experimentální dosud nedostatečně ověřené údaje.

Problény spojené a vývojem MHD systéaů s tekutým kovem se kjneentrují pře-

AevsÍB na dva důležité funkční celky zařízení: vlastní MHD generátory a systémy

urychlení tekuté fáze.

MHD generátory pracující s tekutým kovea odpovídají daleko více konvenčním

strojům než jejich varianty pracující se slabě ionisovaným plynem; jejich vývoj

mohl přitom navázat na zkušenosti získané při vývoji i provozu MHD čerpadel. Při-

pomeňme vSak, čím se MHD generátor liší od konvenčního stroje. V prvé řadě platí,

2e výkon, účinnost i pracovní režim velmi úzce souvisí s prouděním pracovní látky.

Nejde jen o rychlost proudu, Si přesněji o tvar rychlostního profilu nebo o ztrá-

ty třením, ale i o další zdánlivě subtilní vlivy, jako např. působení magnetické-

ho pole na rychlostní profil a skluz fází, nebo vývin parní složky v mezní vrstvě

způsobený Jouleovým teplem, nebo změnu vodivosti, hustoty a stlačitelnosti způ-

sobenou přítomností parní složky [22, 23] .

Rozsah tohoto příspěvku nedovoluje diskutovat výhody a nevýhody vdech typů

stejnosměrných a střídavých UHD generátorů; platí však obecně, že přeměnu ener-

gie lze realizovat s 60 až 70% účinností poměrně spolehlivě, pokud jde o skutečné

jednofázové proudění. Objeví-li se však T kapalině přília mnoho "bublinek", vý-

kon i účinnost generátoru zpravidla rychle klesá. Proto CERINI na posledním sya-

posiu [5] na základě výsledků nejzávažnějších experimentů s indukčními generáto-

ry usoudil, že žádný z diskutovaných systémů nedosáhl dosud účinnosti pořebné

pro generování elektrické energie ve skutečném, komerčně nadějném zařízení.
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Problémy související s prouděním velice vlhké póry a s urychlením tekuté fá-

ze nelze v tomto příspěvku detailně diskutovat. Souhrnně platí, že cílem jejich

řešení je jednak hlubäí pochopení zákonů dvoufázového proudění, výměny tepla,

hmoty a energie ke zvýäení dosud nízké účinnosti výměny energie mezi plynnou a

kapalnou složkou pracovního media. Na této cestě bylo v posledních letech dosaže-

no významného pokroku a dospělo se do staňie, kdy jsou vSechny nadějné principy

teoreticky do značné míry prozkoumány; od dalšího vývoje lze proto očekávat po-

stupnou koncentraci úsilí na nejslibnější systémy. Této tendenci nasvědčuje raj.

rozsáhlý experimentální program, uvedený v tab. 2.

K nejvýznamnějším výsledkům v oblasti urychlení tekuté fáze patří dosažení

cirkulace a později výroby energie na smyčce se separátorem [28, 29
 (
 30] , jejíi

schéma je na obr. 1, dále prohloubení znalostí o novém typu proudové kondensace

[32j a zejména úspěšný provoz sovětského zařízeni [33] s draslíkem, které pra-

covalo stovky hodin při teplotách 500 až 900°C.

2. Výzkum MHD systémů s tekutým kovem v ťÍT-ÔSAV

Práce v oblasti přímé přeměny tohoto typu začaly v ÚT studiem vlastností te-

pelných cyklů. Po předběžném zhodnocení možností jednotlivých systémů bylo k po-

drobnější analyse [38] vybráno uspořádání a kondensaSním injektorem (obr. 2), nej-

dříve ovšem v jednodušší Jednostupňové variantě. Práce měla za cíl posoudit vliv

termodynamických parametrů oběhů a vlastností pracovní látky na tepelnou účinnost

a měrný výkon cyklu. Potvrdila nj., že tento typ nemůže mít v základním jednodu-

chém uspořádání přília vysokou účinnost. Objasnila dále význam parametrů pracov-

ního prostředí a stanovila 135J , za jakých podmínek roste tepelná účinnost sys-

tému monotónně s růstem atomové hmoty. V souvislosti s tím vysvětlila, proč ne-

mohou být jednokomponentní systémy tohoto druhu nikdy zvláSt příznivé.

Možnosti zdokonalených vícestupňových systémů s regenerací tepla jsou pod-

statně lepší. Obr. 3 ukazuje vliv dolní a horní teploty cyklu a upozorňuje, že

u různých látek dochází 1c "nasycení" tepelné účinnosti při různém počtu stupňů: u

Li při N = 6, u Na při N = 4, u K při N = 3 a u dvoukomponentního

systému dokonce již při N = 2. Tato zajímavá skutečnost si vyžádala zvláštní

rozbor f39 4-0] , jehož cílem bylo nalézt u reálného případu se ztrátami optimál-

ní uspořádání. Při řeaení úlohy charakterizované mj. celkovou poměrnou hnací e-

nergií Z , rychlostním součinitelem y , účinností směšovacího procesu ^

poměrnou rychlostí před smísením v k -tém stupni W ^ poměrnou rychlostí po smí-

Sení vC^ a poměrnou vstupní rychlostí urychlované tekuté fáze UT
O
 se vycháze-

lo z uspořádání, při němž vSechny rychlosti před smísením jsou stejné ( uí, • UT =

=» konst.).

Ukázalo se, že v obecném případě ( ^ f 1, "1
e
 j 1) přispívá zvyšování poč-

tu směšovacích stupňů ke zvýšení účinnosti přeměny energie až do jisté hnací

energie €a- Podmínkou zde je dodržení optimální rychlosti

•v
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která dále určuje i maximální dosažitelnou účinnost dýsy a pro danou energii

příslušný (tj. optimální) počet směrovacích stupňů. Je-li vsak nutno počítat se

směšováním v menším počtu stupňů, je třeba přijmout řešení charakterisované <AT. f

f konat. Fro optimálni rozděleni hnací energie mezi dva sousední stupně platí

pak za předpokladu, že tC
0
 - 0

12)

Ekvivalentní ale přibližný výraz byl nalezen i pro podstatně složitější případ

Uľg f 0. Odvozeny byly dále výrazy pro důležité mezní případy při malých a vel-

kých hnacích energiích.

Účinnost přeměny energie v jednom takto optimalizovaném stupni pak je

a výsledná účinnost N -stupňového systému

Na základě uvedených vztahů byla vypracována výpočtová metoda umožňující nalézt

optimální rozdělení energií a výslednou účinnost přeměny energie při libovolném

poStu stupňů. Úloha byla pak řeSena na samočinném počítači; z výsledku lze uvést:

1) V ideálním případě (f = 1, "h = 1) a při poměrně malé hnací energii se ta-

to rozdělí na každý stupeň rovným dílem. Při vyäSích energiích je třeba, aby

energie připadající na jednotlivé stupně vzrůstaly ve směru expanse,a to až

asi na dvojnásobek energie zpracované předchozím stupněm. Optimálni rozdělení

energii je přitom citelně ovlivněno jak ztrátami, tak energii vstřikované te-

kutiny (obr. 4 ) .

2) Rozdíl účinnosti dýzy při optimálním a rovnoměrném rozdělení hnací energie j«

poměrně malý při malých energiích a malém počtu stupňů. S růstem obou těchto

veličin vsak rychle roste. Rozdíl se jeátě prohlubuje třecími a směšovacími

stratami a pepř. Tlivém vätuťmí energie urychlované tekutiny.

3) Závislost účinnosti reálného vícestupňového směšovacího systému na hnací ener-

gii vykazuje maximum, jehož poloha závisí mj. na počtu atupňů. Důsledně opti-

málním rozdělením energií a správnou volbu počtu atupňů lze tedy dosáhnout,

aby účinnost dýzy zachovala i při vysoké hnací energii přijatelnou úroveň (obr.

5).

V dosavadních úvahách se vyskytoval důležitý globální parametr "^ , pomocí

něhož byly respektovány odchylky skutečných dějů probíhajících při mläení a
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kondenaaci pracovní látky v injektoru od idealisované rovnovážné představy. Obr.

6 ukazuje jaký význaa pro činnost celého zařízení nuže mít právě tato veličina,

jejíž funkční závislost na 3tavových a látkových parametrech, rovnčž tak jako

na geometrických parametrech zařízení, neumíme zatím stanovit. Doufáme, že někte-

ré infor.Taoa v toato saíi-a by mohlo přinést modelové experimentální zařízení pra-

cující s HnC a určené ke 3tudiu d«jů souvisejících s přeměnou energie v oblasti

velsi vlhké páry; jedná se o kor.densační osově symetrický injektor (obr. 7) 3

plynulou regulaci výstupního průřesu tekuté fáze a s diskrétní regulací průřezu

hnací páry.

3. Výhledy JíHD 3ystémů přeinény energie

Dosavadní pokrok v ?ad<" disciplin souvisejících s vývoj en MHD systémů pře-

měny energie dávt roálr.ou neději. Za budou dořešeny i zbývající problémy. Ty při-

rozeně nejsou sale a vyžádají ai ještf hodně úsilí, i Času; je toau tak n j . proto,

že přeztr.a er.orgi:? probíhá v oblasti dosud velni málo probádané: v oblasti vyso-

ce vlhié -JÍ~J-

Uvedená skutečnost je taJcé příčinou proS nelze očekávat tyehlý pokrok ani

v oblasti účinnosti prcaěfiy energie. Oíekóvi se, že úiinnost jednoduchých systé-

mů pracujících s "alhci" - aľ separačr.íeh či kondor.seaních - by aohla být 5 a2

7%; podle střízlivých novžtsirých a nókterých amerických pramenů [42] je pak uži-

tí LED seřízení jako předřazeného cyklu v kombinovaném uspořádání ekonomicky vý-

hodné a I30 počítat s dosažením celkové tepelné účinnosti asi 45%- Zdrojem tepel-

né energie nohou být buS fosilní paliva nebo vysokoteplotní plynem chlasené reak-

tory, nikoliv vžak rychlé reaktory, které za současného stavu technologie neu-

možňují pracovat s teplotami pro !.ÍKD přenSnu dostatečně vysokými.

Vyšší tepelnou účinnost lze očekávat a systémů pracujících s emulsí a u

pul3ních systénfi, jejichž nejvhodnější teplotní interval leží mezi 500 a 1000 C.

Ani zde nelze však počítat s využitím rychlých reaktorů a navíc je třeba uvážit,

íe v uvedeném rozsahu teplot jsou MHD 3ystémy vystaveny nepříjemné konkurenci

plynových turbin, které mají vyääí termodynamickou účinnost a nevyžadují zvlášt-

ního výměníku tepla.

Z úvah tohoto druhu plyne, íe vývoj uvažované MHD přeměny bude do značné mí-

ry ovlivněn příštím rozvojem zdrojů tepelné energie. Zde se mohou významně a pro

MHD přeměnu příznivě uplatnit některé noré směry, jako např. pokrok techniky spa-

lování ve fluidní vrstvě, nové poznatky týkající se chlazení rychlých reaktorů

plynnými a chemicky reagujícími chladivý a popř. i rychlý pokrok prací na termo-

.•".iderné fusi.

Doělo: 29. listopadu 1972
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TAB. 2 Přehled institucí zabývajících se výzkumem MHD systémů a tekutými kovy

Země

1

SSSR

USA

Výzkumná
instituce

2

Kurehatov
Atomic Ener-
gy Institute,
Moscow

High Tempera-
ture Institu-
te Moschow
(HTI)

Efremov
Research In-
stitute for
Electrophysi-
cal Equipment,
Leningrad

Krzhizhanov-
aky Power
Institute
Moscow (KPI)

Leningrad
State Uni-
versity
Leningrad

Institute of
Physics, Riga,
Latvia

Atomics In-
ternational
(AI-1), Edi-
son Electric
Institut* (2),
USAF (3),
US Army (4)

Argone Natio-
nal Laborato-

ry (AND

Brookhaven
National La-
boratory
(BNC)

Jet Propul-
sion Labora-
tory, NASA
(JPL)

Grumman
Engineering

Co.

Výzkumný program

3

Vývoj jednokomponentního
dvoufázového MHD generátoru

Charakteristika programu
popř. zařízení, popř. účel

4

Vysokoteplotní sodíková a
draslíková smyčka

výzkum MHD generátoru s vol-r
ným paprskem

široký výzkumný a vývojový
program zahrnující celou
oblast MHD přeměny s teku-
tým kovem

Experimentální výzkum stří-
davých a stejnosměrných
UHD generátorů

Experimentální výzkum stří-
davého indukčního UHD gene-
rátoru

Výzkum hydrodynamických
charakteristik MHD generá-
toru

Studium turbulentního prou-
dění v UHD kanálech

(1) Analytické a experimen-
tální studie UHD cyklu a
dvoufázového proudění;

Modelový systém pára-vo-
da; nízkoteplotní
smyčka

Nízkoteplotní Ní K sayčka

Modelové systémy vzduch-
-voda, pára-voda; dvoufá-
zová vysokoteplotní dra-i
alíková smyčka

Nízkoteplotní okruh te
rtutí

ZkuSební kanál se rtutí

Vysokoteplotní draslíko-
vá smyčka; nízkoteplotní

zařízení
(2) Výzkum a vývoj indukční-
ho MHD generátoru velkého
výkonu;
(3) Vývoj střídavého induk-
čního UHD generátoru;
(4) Výzkum koncepcí velkých
střídavých indukčních MHD
generátorů

Vývoj jednokomponentního
dvoufázového MHD generátoru
Faradayova typu; výzkum kon

denzačních injektoru

Výzkum jednokomponentních
UHD generátorů s nehomogen-
ním prouděním

Návrh konstrukce a zkoušky
dvoukomponentnlho aeparačnl
ho systému pro aplikaci
v kosmu

Měření rychlostních profilů
a třecích součinitelů v ka-
nálech s tekutým kovem

Modelové systémy vzduch-
-voda, para-voda; uza-
vřená nízkoteplotní

smyčka NaK - IÍIJ
Nízkoteplotní sayika
rtuí-vzduch

Nízkoteplotní modelové
systémy N» -voda Ni - ti8s
vysokoteplotní smyčka pro
výzkum erose lithiem prou-
dícím velkou rychlostí

Nízkoteplotní smyčka a*
rtutí
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TAB. 2 dokončení
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Japon-

sko

Francie

lí.I.T. -
USAF

U.S. Army lío-
bila Equipment
R & D Center

AEG Research
Institute
Berlin (AEG)

DVL Institute
Berlin - AEG

DVL Institute
Stuttgart -
AEG

Osaka
University

Tokyo
Institute
o£" Teclmolo-

gy; C u ntral
iiesoareh Ls-ooraiory,
Hitachi Ltd.,
Tokyo

CoEpagnie
Eleetro-
mechanique
Paris (CEM)

Vývoj systému a kondenzačním
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Teoretický a experimentální
výzkum turbulentního proudě-
ní tekutých kovu
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injektorea a indukčního ge-
nerátoru

Tvoření homogenní směsi typu
"olha"

Optimalizace indukčního MHD
generátoru

Výzkum KHD generátoru

Výzkua 1ÍHD generátorů, mě-
ření tisku sytosti (separa-
ce varem)

Výzkum eaulsního systému
s Í£HD generátorem

Modelový systéa péra-voda

Pokusná smyčka se rtutí

Modelový systém pára-vo<1«
nízkoteplotní uzavřen-4

Malí smyčka

Pokusy se 3měsí voda-al-
kohol, freonem, draalí-

ken

Nízkoteplotní uzavřená
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fía zařízení
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Summary

Zdeněk Bayer

Reoearch of 'i/iagnetohydrožyna îlc Trg.-isfur-Eati-.j:. -.T Srser&y with .violton lietal

After h brief ciiaríjcí.erízatioii u;' r.onte^po:* vy .:tate of research of "Hgneto

ciynaraic transformation with noiten asial uoau results reached at C'.I. of the

Czochoolowak Academy of Sciences in tho analysis of heit circulations for theae

transforaations aná the set hod of opticu- distribution of -Jriving energy in a real

multistage injector masnetohydroíynaxic circulation is bein;j dia;-uaiedt.
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Pensao

Здеяех 2ЛЙЗР

Исследовазиг К2гн:̂ тог:-.̂ оо̂ :::'.г:уичес!сого прззроасзиг: оиетгик с нидяии цеталлоц

После кратко:" характерисг;:к:; C03po:rf;:;;oro состояния исследования ыагни-

тогкдрод;'.::эи;:чсско?о npespeS'-r:xs с Z;:̂ K::Ł.- металлом обсу^^аптск некоторые в

tfi-&AV дегтигнутие результата при с:;л.:;'эе тепяозах циклов ^ля ухоаанных

превраг;еы1:Г: и слозоба оптимального pacnpô ej-eiiK.": приводной энергии у реаль-

ного многоступенчатого зпрцекизазщого кагиитог:'.д;.'одикпм:-.ческого цикла.
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Obr. I Schéna •xperioentálního sařízcní B« e«parátor«B
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Obr. 2 Schéma N-stupňového injektorového oběhu

Obr. 3 Vliv maximální ( T, ) a minimální ( T
x
 ) teploty na

účinnost vícestupňového oběhu ; N - počet stupňů
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Obr. A Optimální rozdělení hnací energie u reálného pětistupňového

ayaléau
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Obr. 6 Význam součinitele ti, a pracovni látky pro účinnost

injektorového systému
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Obr. 7 Schéma experimentálního injektorovébo zařízeni
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KNIŽNICE ODBORNÝCH A VÍ.OSCKÝCH SPIS8

VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BHNŽ

nositele Řádu práce

Ročník 1973, svazek B - 32

Fakulta elektrotechnická Xatedra fyziky
Vedoucí katedry: Doc. Dr. Antonín Syrový, CSc.

Boleslav GROSS
 1 )

OPTICKÍ DIAGNOSTIKA PIASMATU

ČláneJc pojednává o měření radiálních průběhů teplot,

koncentrací elektronů, atomů a iontů v plaamatu oblouku

stabilisovaného vodou, protékaného stejnosměrnými proudy

od 20 A do 60 A. Pro mSření teplot byla použita metoda

založená na stanovení poměrné intensity čar Balmerovy »e-

rie. Koncentrace elektronů byla měřena stanovením profilu

Sáry Hn a relativní koncentrace ostatních čáatic byla

měřena stanovením poměru intenzit aářeni emitovaného pří-

slušnými atomy nebo ionty.

1. Úvod

Teplota a složení plasmatu jsou hlavními hledisky pro jeho laboratorní a

průmyslové využití. Stanovení těchto veliSin umožňují optické metody spektrální

diagnostiky plaamatu. Souhrnný přehled metod pro mSření teplot plasmatu spektrál-

ními metodami je uveřejněn v [i]

Složení plasmatu oblouku je možné stanovit teoreticky, pokud je plasma tvcw

řeno parami Sisté látky nebo Siatym plynem. Předpokladem pro proveditelnost vý-

poStu je silná schematizace poměrů v plasmatu. Výpočty plasmatu jsou probrány v

[l] f
2
] • Experimentálně byla až dosud stanovována koncentrace elektronů,G to po-

mocí sond a spektrálních metod. V této práci uvádíme postup umožňující stanovení

koncentrace libovolné složky plasmatu, emitující dostateSně intensivní fiáru ato-

mového spektra.

1 J
Doc. RNDr. Boleslav Gros3, C S c , FE VUT
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2. Teoretické podklady pro měření

Ve spektrální diagnostice plasmatu využíváme závislost intensity vyzařované

spektrální čarou na teplotě. Tato závislost je dána rovnicí

kde ô je náboj elektronu
 t

h ľlanckova konstanta
 (

1; Boltzmannova konstanta
 (

m
 hmota elektronu ,

a,
m
 statistická váha horního termu ,

2 stavový součet
 (

fmn intensita absorpčního oscilátoru
 l

ni koncentrace atomů emitujících příslušnou Sáru ,

E
m
 budicí energie horního termu

\ vlnová délka příslušené Séry

T absolutní teplota

£. tlouStlca homogenní vrstvy plasmatu, ze které zářeni vychází.

V rovnici (.1) jsou téměř všechny veličiny konstantní, s teplotou se míní

pouze koncentrace částic emitujících uvažovanou Sáru a v nepatrné míře stavový

součet.

Pro poměr intensit I ̂  '• In dostaneme (pro zjednodušen', vynecháváme v této

rovnici stejnS jako v dalších index mn )

ii . /_k_r Ji.
 e

i, " I V f«
Počet částic amitujlclch čáru můžeme stejně jako stavový součet vytratit, po-

něvadž obé čáry jsou emitovány aoučasnř tj. při stejné teplotě.

Po logaritmování a rozřešeni podle T dostaneme

T -- , j
 E t

 ' \>
 f

 SOkO . (
5
)

Při použití čar Balmerovy serie je moiné odvodit rovnici pro T ve tvaru

výhodnějělm pro numerické výpočty. V rovnici (1) nahradíme budící energii hor-

ního termu budící energií dolního termu a po dosazení numerických hodnot dosta-

neme podle [1] :
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Při použiti íáry H» a H y :

®— . 00

Při použití čáry M . y
n/l d n r

to*

i"
(5)

Tato metoda používající pro měření teplot poměr intensit vyzařování spektrál-

ních 8ar téhož prvku je vhodná pro měření poaSrnd nízkých teplot, ponSvadi nevy-

Saduje stanovení pomocných veliSin se Sahovy rovnice jako metody jiná a nevyža-

duje pro avoje pouíití žádný předpoklad kromě předpokladu termické rovnováhy v

•Sřenéa plasmatu.

Při zjišťování relativní koncentrace Sáatio plaamatu vycházíne od rovnice

O ) . Po vytvoření intensit fiar emitovaných dvěma různými prvky a vyřeaení podl*

poaSru koncentrací n n '•
 n
 > dostaneme

j±u± JUL j. (^y,
 kT

 .
 (í)

Při známé teplotě T a zmSřeném poměru intenzit 1^ '• 1^ můžeme x rovnice

(6) stanovit poměr koncentrací.

Při mSření koncentrací elektronů jsme použili metodu založenou na změření

profilu Sáry H/i . Tato metoda je popsána v [l] .

3. Experimentální uspořádání

Měřený oblouk hořel v kanálové stabilizaci a vnitřním průměrem 8 mm. Osa

•tabilizace byla umíatSna kolmo na optickou osu apektrografu. Oblouk byl zobra-

sen ve skuteSné velikosti na Štěrbinu spektrografu křemennou čofikou o f » 160

Oblouk hořel meči uhlíkovými elektrodami • duáí o průměru 6 mm, byl zapalován

přiblížením elektrod a po zapálení natažen na délku 20 mm.

Spektra byla fotografována spektrograf em Qu 24 na spektrální desky OBtfO

Blauhart.

4. Výsledky mířeni a jejich diskuse

Teploty byly měřeny jednak stanovením pomSrné intensity prvních fiar Balmero-

vy aerie a kontrolovány teplotou získanou ze stanovení absolutní intensity vyzá-

řené Sárou Wyj . Naměřené hodnoty jsou zakresleny na obr. 1, spolu s teoreticky
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stanovenou závislosti teploty na proudu protékajícím obloukem. Experimentální

hodnoty se rozpadají do dvou skupin. Body první skupiny křivka 1 byly získány

měřením v průřezu oblouky vzdáleném 3 mm od katody, body druhé skupiny křivka

2 byly získány na průřezu oblouku vzdáleném 3 mm od anody.

Na obr. 2 jsou zakresleny radiální průběhy teplot. Rozpadají ••• opět do

dvou skupin, Radiální průběhy teplot s nižäími osovými teplotami bjly naměřeny

v průřezu vzdáleném 3 mm od katody, průběhy s vySaíni osovýai teplotami v prů-

ř ezu oblouku vzdáleném 3 mm od anody.

Na obr. 3 je nakreslena závislost experimentální stanovaných teplot na vý-

konu přivedeném do plasmatu oblouku. •

Výsledky měřeni hustot elektronů v ose plasmatu jsou nakresleny na obr. 4

v závislosti na proudu protékajícím obloukem.

Výsledky měření koncentrací částic plasmatu jsou nakresleny na obr. 5. Byla

měřena koncentrace uhlíkových a stronciových atomů a bariovýcli iontů. Na svislou

oau jsou vyneseny poměrné koncentrace vztažené na koncentraci vodíkových atomů,

která byla položena rovna 100%. Křivky na obr. 5 představují koncentraci částic

T místg určeném vzdálenosti od osy plasmatu za předpokladu, Se ve stejném místo

je koncentrace vodíkových atomů rovna 1004.

Radiální průběhy koncentrací je možné vyložit vlastnostmi měřeného oblouku

hořícího v kanálové stabilizaci. Voda,vytvářející kanál stabilizace,je do tele-

sa stabilizace přiváděna tangenciálně do středu pláste stabilizace. Vzniklý vír

postupuje ze středu stabilizace směrem k okrajům a částečně vytlačuje páry «-

lektrod vnikající do plasmatu oblouku. Plasma oblouku,které je ve stabilizaci

vytvářeno z vodíkových a kyslíkových atomů a iontů, tento vliv zesiluje a eou-

Sasně jsou Sástefiky vypuzovány z plasmatu odstředivou silou vznikající při otá-

čení plasmatu, koncentrace částic je nejmenSl v ose plasmatu a směrem k okrajům

plasmatu se zvětšuje. Rychlý pokles koncentrace od poloměru r = 3 nm je způ-

aoben okrajem plasmatu.

Doelos 29. listopadu 1972

Literatura

[1] GROSS, B.: Měření vysokých teplot. SNTL Praha 1962

[2] GROSS, B. - ORÍCZ, B. - HHOOSSY, K.: Technika plasmatu. SNTL Praha 1967
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Summary

Boleslav Gross

Optical Diagnostics of Plasma

he measurement'•# radial courses of temperature^

iia+faiaa uf al«itiui»Ti»>lwM mil iuuu in the plasma of a watar^stabilized are v U U

*luuuftl>.»lii«li currents from 20 A to 60 A.J5tttK» Forjmeaaurfn^jtaaperature^f tM-
method based on the determination otj$m*\\*9%*inm&. intensity oT/t**t*»-vi Balaer
4*vdtM was used. The wimiiHWÍiii U" electronv^V^íiéasurei b/ t*«- determin»£ä^ tt<i
-«# H/j line profile and the relative ntwaaiUräarin of other particles was neasured
by -ttta determiwšS^B ••* the Wtäŕ/tJW^* m Jl-lUmwUliu of radiation emitted by^reepec-
tive atoms or ions.y / ^6

ľ
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Ревак*

Болеслав ГРОСС

Оптическая диагностика плеимы

Статья обсуждает намерение радиальных температурных характеристик, кон-

центраций .»лектронов, атомов и ионов в плаане водой стабялааиров» иной дуга,

протекаемой постоянными токами от 20 А до 60 А. Для> намерения температур

применялся метод, основании» на определении относительно! интенсивности ли-

аиК серии Бальмера. Концентрация мектронов ианврялас» определеанеи профиля

линии Hg и относктвльная концентрация других частиц намерялась определением

соотиошения интенсивностев соответствующими атомами или ионами »миттируемого

иелучения»
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Obr. 1 Závislost teplot plasmatu na proudu protékajícím obloukem
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Obr. 3 Závislost teploty plasmatu na výkonu dodávaném do oblouku
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Obr. 2 Radiální průběhy teplot v plasmatu obloaku napájeného

různými proudy
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Obr. 4 Závislost koncentrace elektronů v plasmatu oblouku na

proudu protékajícím obloukem
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Obr. 5 . Radiálni průběhy relativních koncentrací atoiuů C , Sr
a Ba II v plasmatu obloulcu
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KNIŽNICE ODBORNÝCH A VĚDECKÝCH SPIsB

VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

nositele ňádu práce

Fakulta elektrotechnická Ústav speciální elektroenergetiky

Ředitel ústavu: Prof. Ing. Zdeněk Pavlíček, DrSc.

Vlastimil KUBÁŇ
 X )
 Oldřich COUFAL

 2)
 Josef BARTL

 3 )

SLOŽENÍ VYSOKOTEPLOTNÍCH SPALIN PRO MPD GENERCTORY

V práci byl proveden výpočet složení vysokoteplot-

ních spalin hoření kerosinu TS 1 s kyslíkem a vzduchem

v teplotním rozmezí 1500 - 300O°K a celkovému tlaku

soustavy 1 x 10
5
 - 1 x 10

6
 N/m

2
. Množství ionizační

přísady ve formě ^jCOg se v jednotlivých případech mě-

nilo v rozmezí 0 - 2 váh % K 9 krokem 0,20* K vztaženo na

váhová množství spalin. Koeficient přebytku okysličovadla

Ct byl v« vSech případech roven o, • 1 . Výpočet byl

proveden pomocí programu HALTAFALL pro obecný výpočet

složení směsí v chemická rovnováze ze známého počáteční-

ho složeni reakční směsi a známých hodnot rovnovážných

konstant pro jednotlivé rovnováhy na počítači MINSK 22.

Požadovaná přesnost výpočtu byla 10"
 3
 rel * v hmotné bi-

lanci jednotlivých výchozích složek a 10"
 3
 rel % v celko-

vém tlaku směsí.

Dosavadní světový vývoj přímé přeměny onergie v MPD generátorech naznačil,

ze bliíSí uplatnění v průmyslovém měřítku naleznou MPD generátory pracující v

otevřeném oběhu a spalující fosilní palivo. Pro výpočet a konstrukci zařízení

tohoto druhu jsou nezbytné údaje o rovnovážném složení reagujíc* směsi, termody-

namických, transportních a elektrických vlastnostech produktu hoření fosilních

1
'RNDr. Vlastimil Kubáň, vědecký pracovník, katedra analytické chemie, Universita

Brno, Kotlářská 2

2)
RNDr. Oldřich Coufal, odborný pracovník, FE VUT

3
'lng. Josef Bartl, samostatný odborný pracovník, FE VUT
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paliv se vzduchem nebo kyslíkem za přítomnosti ionizační přísady. V dostupné li-

teratuře J3ou takovéto komplexní údaje velmi vzácné, nebot výpočet chemického

složení spalných produkti a z nich odvozených vlastností představuje v případě

mnohakoinponentového 3ystému značně komplikovanou úlohu. Proto ^e většině takových

příkladů je nutno zavádět některé zjednodušující předpoklady. Tuk ae často setká-

váme a předpokladem ideálního chování jednotlivých sloíek poíáttční i výsledné

reakční směsi, zanedbáním mezimolekulových sil mezi jednotlivými složkami směsi,

předpokladem závislosti rovnovážných konstant reakcí pouze na reakční teplote a

nikoliv na tlaku soustavy atd. Tyto zjednodušující předpoklady za břžně uvažova-

ných teplotních tlakových podmínek nevedou k podstatným odchylkám od chování reál-

ných soustav, nebot tyto podmínky jsou dostateční odlišné od podmínek kritických

[lj . Rovnäi v námi uvažovaných případech byly tyto zjednodušující předpoklady

Tzaty v úvahu.

Vzhledem k velmi komplikovanému numerickému i grafickému řešení ná.iii studo-

vaného mnohokomponentového 3ystému byl pro vlastní výpoíe!. rovnovážného složení

výsledné reakční směsi použit program HALTAFAĽL [8 - 10] pro obecný výpočet 3I0-

žení směsi v chemické rovnováze za dar.ého počátečního složeni reakční aněsi a zná-

mých rovnovážných konstant jednotlivých chemických reakcí iť̂  pro lané teplotní

podmínky. Dalálmi výstupními údaji jsou kromě jiného složení výsledných složek

směsi a údaje o celkovém tla'-.u soustavy. Program HM.TAFALL, který byl publikován

L. G. SIĽLÉNEM a jeho spolupracovníky [8] a byl upraven a přepracován pro poci-

tač MINSK 22 v jazyce 3IANG [9] [lO] umožňuje řešení liloh v plynné fázi za kon-

stantního tlaku nebo objemu soustavy v přítomnosti jedné nebo i několika pevných

nebo kapalných složek, ale i v celé řadě dalších případů [3] [li] .

Jak vyplývá z výše uvedených údajů o programu HALTAFALL, je nutno jako

vstupní Údaje zadat počáteční složení reagující amSsi, které je v našem případě

vyjádřeno celkovým chemickým vzorcem směsi. Vzorec je pak obecní dán součiem su-

márních vzorců paliva, okysličovadla a ionizační přísady:

cc

 Hh °o "n *-. h - E ( c c j n h j o o j n n 3 Ara] K k j ) ,
lede 1 je počet složek reagující směsi na pofiátku a indexy C,C] 1 ̂i'

1
] atd.

označují odpovídající poíet gramatomů daného chemického prvku v i -té složce směsi.

Chemické složení kerosinu TS 1 jako paliva bylo převzato z literatury [2]

[3] a je dáno průměrným elementárním složením C i ^ j H ^ g g "o. 005511

[3] • Jako okysličovadlo byl v našem případě uvažován čistý kyslík (100% Ci^ )

nebo vzduch normálního atmosférického složení (2 3,14 0^ ; 75,9% N^ a 1* Ar ).

Potřebné váhové množství a počty molů jednotlivých složek okysličovadla byly vy-

poíteny za předpokladu stechiometrického průběhu reakce hoření kerosinu 7S 1

a okysličovadlem za vzniku C0« | HijO | N^ a Ar , Koeficient přebytku okysli-

čovadla ol = O /(c + h ) byl v obou případech roven jedné.

Obsah přidávané ionisačni přísady ve formě KijCOj byl v jednotlivých tla-

kových a teplotních podmínkách měněn v rozsahu 0,0 - 2,0 váh % K po krocích

0,20 % K, vždy vztaženo nn celkové váhové množství spalin. Příslušný počet graraa-

tomů uhlíku a kyslíku obsažený v příslušném váhovém množství ionizační prísady
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byl při výpočtu elementárního složeni výchozí reakční směsi rovněž vzat v Úvahu,

takže složení směsi v kaliem bodě bylo dáno součtem počátečního složení sm&ai k

nebo B a hodnot A kj , & C j , & oj.

Přehled elementárního složení jednotlivých složek směsi a celkového počá-

tečního složení směsi bez ionizační přísady jakož i příslušné hodnoty kroku

& kj | A CÍ , A oj jsou uvedeny pro oba uvažované případy okyoličovadel v ná-

sledující tabulce. Počáteční hodnota poltu gramatomů draslíku kj • 1 * 10"'

byla ve vstupních datech zadána místo skutečné hodnoty kj * 0 pro zkrácení a

usnadnění výpočtu. Tato hodnota neměla podstatný vliv na přesnost výpaítu slože-

ni reakSní směsi vzhledem k sérii dat pro hodnotu W] * 0 .

Vlastní průběh jednotlivých chemických reakci při hořeni paliva a okyslifio-

vadlem a přídavkem ionizační přísady za vzniku příslušného počtu reakčních pro-

duktů byl popaán souborem chemických rovnováh formálně odpovídajících disociaei

reakční směsi A nebo E. Tento soubor lze obecně zapsat ve tvaru

»„ °o «n A l a Kfc * h 1 l C d Hd H h1

0 o i I Í n i

kde ni je počet molů í-tého reakčního produktu a indexy
 (

C: h; atd. na pravé straně rovnice označují počet atomů daného prvku

v molekule i -tého reakčního produktu a tyto mohou nabývat

kladných celofiíselných hodnot O, 1, 2 N.

Argon jako zástupce inertních plynů netvoří žádnou doučeními s uvažovanými prv-

ky a byl proto vyloučen z vzorců pro jednotlivé reakční produkty (»; » Ô ) .

Základním problémera při výpočtu složení vysokoteplotních spalin pro HPD ge-

nerátory byl vhodný výběr reakčních produktů obecného vzorce C£Í H ^ 0 ^ Mn^ líhi

které jsou dostatečně termicky stabilní v použitém teplotním a tlakovém intervalu

(1500 - 3OOO°K, 10
5
 - 10

6
 N/m

2
). Podle různých autorů se při hoření paliv slože-

ných z uhlíku a vodíku ve směsi se vzduchem nebo kyslíkem a při teplotách

T £ 4000°K ve výsledné reakční směsi 3etkéváme 3 měřitelnými koncentracemi

pouze u sloučenin jako C Oj , CO, H^O , OH , 0^ , HO , N, „ atomárními složkami

M
(
0 , C , H 3 Ar [ 5 - 5 J

(
 kdežto koncetraoe dalších produktů jsou značně méně i

( H 0 2 , H 0 2 , ( 1 , 0 , M M , H M O , Í Í H 2 , N 0 + , H C O , CH , 0 " , H " , O H " , t d . [ < * ] ) .

DalSí skupinu reakčních produktů tvoří sloučeniny, které vznikají v případě

smSai paliva a okysličovadla s přídavkem ionizační přísady ve formě potaše

lt„COj . Z možných sloučenin draslíku byly vztahy v úvahu 3ložky jako li, K
 +
 ,

li OH , HO, l£04 , \Í2O .

Stanovené koncentrace iontu k + a volného elektronu e*; které jsou hlavní-

mi nositeli elektrické vodivosti reakíni směsi bylo provedeno separátně ze zná-

mých koncentrací atomárního draslíku K v reakční směsi.
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Hodnoty rovnovážných konstant ^l reakcí jednotlivých komponent výchozí

reakční směsí C
c
 H

h
 0

0
M

n
 Al*

a
 \í^ za vzniku příslušných reakčních produktů

pro jednotlivé požadované teploty byly převzaty z literatury [6j[7J-

V zájmu zjednodušení vstupních dat a maximálního snížení spotřeby strojního

fiasu byly vždy v jednom cyklu vypočteny údaje o 3ložení směsi pro danou teplotu

z intervalu 1500 - 3000°K po krocích 100°K, nebot hodnoty rovnovážných konstant

závisí pouze na teplotě. Tento cykl obsahoval vždy jedenáct sérií tfdajů o slože-

ní směsi pro různý obsah ionizační přísady v intervalech 0 - 2% K po krocích

0,2* K (krok je automaticky načítán po spočtení složení předchozí směsi) a pro

celkové tlaky soustavy 1, 2, 3, 5, 7 a 10 x 10
5
 N/m . Požadované přesnost stano-

vení parciálních tlaků jednotlivých reakčních produktů byla dosažena požadavkem

souhlasu počtu gramatomu jednotlivých výchozích složek (hmotová bilance) a hod-

noty celkového tlaku soustavy v rémsi ÍO"-' rel 56. Tato hodnota zaručovala velmi

dobrou shodu výsledků testovacích příkladů s daty uvedenými v literatuře [3]

[8 - lOJ .

Výsledky

Ukázka výsledků pro oba studované případy je uvedena v následujících obráz-

cích a tabulce 2.

Z obr. 1, který ukazuje závislost logaritmu molárních zlomků jednotlivých

spalných produktů na totálním tlaku směsi je zřejmé, že vliv tlaku je podstatný

pouze v oblasti f í S , kde je závislost nelineární prakticky u všech složek.

Závislost lo^ P£ * f (f) pro vyšäí tlaky lze naopak aproximovat rovnicí přímky*

Obr. 2. ukazuje průběh závislosti logaritmu molamího zlomku jednotlivých

spalných produktů hořeni směsi keroain - vzduch - íj COj
 p r

o teplotní rozsah

1500 - 3000°K. Funkce loty i\ * f ( T ) monotónni roste s rostoucí teplotou ve

větSině případů. Výjimku tvoři pouze křivky pro některé molekulární sloučeniny

draslíku ( K 0
2
 , XgO ) a CO 9 H j , které v oblasti teplot 1700 - 2000°K vyka-

zuji extrémy na křivkách loô  r̂  = |CT).Podobný průběh křivek pozorujeme i v přípa-

dě spalin hořeni směsi kerosin - kyslík - ^ 2 ^ 5
 n a

 obr. 3. Maxima pro ot.ě slou-

čeniny draslíku jsou ostřejší a vzájemně se posouvají, mizl extrémy na křivkách

pro CO s H j , ale objevují se nové na křivkách pro 0^ a K opět v teplotním

intervalu 1500 - 2000°K. Zmřny hodnot logaritmů molárních zlomků IOfy r̂  jed-

notlivých spalných produktů pro oba uvažované případy hoření směsi kerosinu TS 1

s Kn COj a vzduchem nebo kyslíkem jsou hlavní měrou způsobeny změnami složení

okysličovadla. Největší rozdíly odpovídajících hodnot lo^ r^ pozorujeme opět

v teplotním intervalu 1500 - 2200°K, kdežto při vyáších teplotách jsou rozdíly

menäí. U většiny spalných produktů pozorujeme v případě směsi kerosin TS 1 - kys-

lík - lij CO j nepatrné zvýšení hodnot locj- Pj které souvisí s nulovými hodnotami

iott- Ci pro Mo | M0
r
 (\r, 1*1

 (
 ale u celé řady produktů naopak snížení odpovída-

jících hodnot lo^ i*£ hlavně v oblasti nižších teplot.
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Vliv procentického obsahu ionizaíní přísady ve formě K.IJ COj
 (
 který je udáván

ve váhových procentech ol-aahu k na celkovou váhu reakční am'ji udává tab. 2.

Z této tabulky je opět pstrno, Se rostoucí obsah potaše zcela nepatrní ovlivňuje

hednoty 'ofy i% pro celou řadu spalin ( 0, H , 0^ , H^ , HO ). PoilstnlupjAi

změny pozorujeme u vStáiny molekulárních složek ( H^O , COq CO ), ale pr«"la-

väím u složek obsahujících draslík ( K , K
 +
, Kg0 , kO^ , KOH , K0 )

jlc<
j

e
 změny

lô . ri představují až 10% relat. a v případě K0 a K dokonce více neí 20* re-

lat.

To ukazuje na velký význam sledování optimálního poměru mezi váhou ionizaEiu

přísady a směsi paliva a okysličovadlom, nebot právě tento ponér bude rozhodující

měrou určovat celkový obsah ionizovaného K* a obsah volných elektronů ve směsi.

Zdálo by se, že rostoucí obsah ionizační přísady bude neustále zvySovat obsah

elektricky nabitých částic, ale rostoucí obsah Kj COj bude zároveň snižovat

teplotu reakční směsi, nebot čaet reakčního tepla reakcí hoření se bude spotřebo-

vávat na rozklad potaše na jednotlivé produkty a ionizaci atomárního draslíku.

Podobný vliv na teplotu reakční směsi bude nit přítomnost inertních látek v okysli-

čovadle ( lij 1 Ar ) v případě hoření směsi kerosinu TS 1 se vzduchem. Toto

však bude nutno ověřit dalšími výpofity tzv. teoretické teploty plamene.

Doělo: 29. listopadu 1972
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Summary

V l a s t i m i l Kuliíh, Oldřich Ci.ufal . J o s e f Bartl

Composition of l.'igh Temi.emt.uro C»mliust i oti Iroducts ffar Magnet oplasmoavnami Ľ

Generators

pi i. ,«iinLfc|£hu ca lcu la t ion; o f t lie rumpus i t ion of hiph-tempeiature| pp

r o d u c t s , o f ^ k e r o s e n e T S 1 t H w O w ? r l r T T m - w i t h o x y g e n ; m d a i r w i t h i n l h o

prftgqrtlSoO^OOOlK ŕ " l d tt'lJ> *Jw l u l i i l p r e s s u r e o f t h e s y s t e m 4J> M 1 0 5 ^ ^trupe ťu t are prftgqrtlSoO^OOOlK ŕ " l d tt'lJ> *Jw. l u l i i l p r e s s u r e o f t h e s y s t e m 4J> M

U 1 ! * 10 N/ra". TheVionizit i j ; agent. Juftmnih -In'qiii: f orm of K, CO J wa s rč1ia ngěd *

r e l a t e d to UieTcotr.hust i on product s T im»)*n • f 1 un ^ Thu coe f f l e i e n t ; c f

oxidant «%yŕfl->-ggT, U H l ľ i " w i . " 1 Th ^ £ í f t f f l Ä ^ant « % y ŕ f l > g g T , .uU H..lľiwi. 1. The «^£ í f t f f l lÄ^ •MOSS
by in«an3pvf/Wie;llAt.TAFALL([>r<igraiiiincy foi-jfeťiieral c a l c u l a t i o n of the composi t ion

of mixtures in chemi,cal equ i l ibr ium f r um the known i n i t i a l composit ion of the

r e a c t i o n mixture andl^Known v a l u e s of equ i l ibr ium c o n s t a n t s for ind iv idua l

equ i l i b r iums, un lliy (ipuuipuui UT!(AK_4Jk The required accuracy of the c a l c u l a t i o n

was 10" rclv% in/*i»ss/^ariirice of^pftdividual parent componenlK and 1 0 * 3 rel.^S

in the t o t a l pressure of the mixture . \ » i - U .•<-\

»3
COCTaBJIIIEniCIX H 10 OTHOCHTeJIbHUX % B no^HOlí ÄUBJíeHMH CueCH.
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Резюме ^у*

Властииил КУБАНЬ, Олдржих ЦОУФАЛ, Иосиф БАРТЛ

Состав высокотемпературных продуктов сгорания для магнитоплаамодинамических

генераторов

В работе был сделан расчет состава выеокотеипературных продуктов сгора-

ния керосина TS 1 с кислородом и воэдухои в температурном интервале 1500 -

3000 К и с полным давлениеи системы 1 х 10 - 1 х 10 N/m . Количество

•4(еяизируж»щей присадки в форме KgCOg в отдельных случаях изиенялось в пределах

0 - 2 вес % К с шагом 0,20 % К относительно весового количества продуктов

сгорания. Коэффициент избытка окислителя ос равнялся во всех случаях

0Í. = 1. Расчет был сделан с помощью программы U.U.TAFALI для общего

расчета состава смесей в химической равновесии из знакомого исходного соста-

ва реакционной смеси и знакомых значений констант равновесия для отдельных

равновесий на вычислительной машине МИНСК 22. Требуемая точность расчета

составляла 10 относительных % в материальном балансе отдельных исходных

составляющих и 10 относительных % в полном давлении смеси.



TAB. 1 Přehled složení jednotlivých aložek, celkového počátečního složeni

směsí a hodnot kroku A k i pro hoření kerosinu TS f se vzduchem a

kyslíkem

Složka

ker08in TS 1

vzduch

kyslík 100%

amis A

eměa B

směs A + 1* K

0,2* K1}

0,2* K1)

C

7

7

7

7

0

0

.143

0

0

.143

.143

.345

0403

0113

14

14

14

14

h

.050

0

0

.050

.050

.050

0

0

o-

.005312

21.306

21.306

21.311

21.311

21.915

0.1208

0.0339

n

79

79

79

0

.961

0

961

0

961

0

0

0

0

0

3

0

.369

0

.369

0

.369

0

0

k

0

0

0

lxlO"9

0

0.403

0.0806

0.0226

Pozn.i
1 ) 0,2* K hodnota kroku pro reakční směs A (kerosin TS \ + vzduch)

respektive směs B (kerosin ľS 1 + kyslík).

TAB, 2. Vliv množství přísady na složení spalin kerosinu TS -1 + 0,
«.ft j> = 1 0 5 M/m7 , T • 2 5 0 0 ° Iť ( «. . 1,0

s l o i i a ^ ^

0

n

OH

H20

CO

co,
KOH

KO2

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

é,55001

2,54036

1,41599

1,87660

1,69592

0,35198

1,12368

0,39579

-

-

-

-

-

2,54950

2,54169

1,4^464

1,87925

1,69657

0,35396

1,12471

0,39615

6,29567

9,26789

2,95310

8,57252

2,723208

2,54895

2,54293

1,41387

1,88173

1,69743

0,35605

1,12575

0,39679

5,99771

8,66988

2,65391

8,27294

2,424869

2,54857

2,54416

1,41311

1,88420

1,69828

0,35814

1,12678

0,39744

5,82469

8,32175

2,47965

8,09830

2,250602

1,6

2,54820

2,54539

1,41236

1,88666

1,69914

0,36023

1,12780

0,39809

5,70281

6,07591

2,35654

7,97482

2,127868

2 , 0

2,54783

2,54661

1,41162

1,88910

1,69999

0,36230

1,12881

0,39873

5,60895

7,88610

2,26146

7,87937

2,033150
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Obr. 1 Závislost složení vysokoteplotních spalin směsi kerosin

TS 1 - vzduch - potaS na tlaku

T = 2500° K , 1 * véh.K

Ion f(
T
) pro
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Obr. 2 Závialost rovnovážného eložtní vysokoteplotních spalin

eaSai keroain XS 1 - vzduch- potaS na teplotě loy r
t
 » | IT)

pro p 10
5
 N /

2
 1 % á h K 1 t l t í i10

5
 N/m

2
 , 1 % váh.K , x * 1 a teplotní inter-

val 1500 - 3000° K
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Obr. 3 Závisloat rovnovážného složení vysokoteplotních spalin

ssiůsi kerosin TS 1 - kyslík - potaš na teplotě

"eplotní,tlakové a koncentrační podmínky jsou stejné jako

u obr. 2 .
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KNIŽNICE ODBORNXCH A VĚDECKÝCH SPIs8

VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

nositele Sádu práce

Ročník 1973, svazek B - 32

Fakulta elektrotechnická Ústav speciální elektroenergetiky

fieditel ústavu: Prof. Ing. Zdeněk Pavlíček, DrSc.

Rudolf KORAV/rrZ *
}
 Oldřich COUFAL

 2
' Josef BARTL

VŽPOČET ELEKTRICKÉ VODIVOSTI NÍZKOTEPLOTNÍHO PLASMATU

3 RESPEKTOVANÉM HALLOVA JEVU

V práci je uveden výpočet elektrické vodivosti spalin

kerosinu TS-1 se vzduchea 3 příměsí 1% draslíku při tla-

cích 1 aZ 10 barů v roznezí teplct 1500°K - 3000°K. Při

výpočtu se uvažuje analytické vyjádření teplotní závis-

losti srážkových účinných průřezu neutrálních částic s

elektrony. Je zde popsán rovněž vliv Hallova jevu na elek-

trickou vodivost a určena hodnota Hallova koeficientu v

závislosti na teplotě.

1. Elektrická vodivost bez magnetického pole

Při teplotách a tlacích užívaných v mpd generátoru dochází k termické ioni-

zaci pracovního plynu. Jako pracovního plynu se používá spalin s přísadou lene*

ionisující přísady, nejča3tčji draslíku, nebo cesia. Podrobnou analýzu výpočtu

vodivosti slabS ionizovaného plynu provedli Chapman a Cowling [i] . Uvažujeme-li

směs skládající se z neutrálního nosného plynu (teplota je tak malá, že noaný

plyn neionisuje) a ioniaované přísady, dostaneme pro elektrickou vodivost vztah f?J

'Rudolf Uorawitz, prom. fyz., odborný asistent, FS VUT

2>
BNDr. Oldřich Coufal, odborný pracovník, FE VUT

3'lng. Josef Bartl, samostatný odborný pracovník, FE VUT
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-1 -1

Elektrická vodivost je udána T íí . m jestliže n
n
 a Q

n
 značí poíe*

neutrálních čáotio v cm a. srážkový průřez neutrálních částic nosného plynu v

es . Koncentraci elektronů ng určujeme x diaociace přísady na elektrony a

kladne ionty ( K -» K
V
* e ) . Parciální f fr složek souvisí e koncentracemi

jednotlivých složek rovnici

kda to^ je udáno T atmosférách.

Srážkový průřez elektron - iont Q
e
^ v cm

2
 je:

0,873.

2. Účinný průřez srážek elektronů a neutrálními částicemi

Teoretické výpočty srážkových průřezů jsou dosti obtížné. Závisí na energii

elektronů. Závislost účinného průřezu různých složek na rychlostech elektronů u-

dává např. Sutton [3 ] •

Číselné hodnoty pro jednotlivé složky bez závislosti na teplotě uvadl [4]

[5] . Poslední odkaz uvádí pro draslík kromě již dříve užívané hodnoty

Q x 1». 10*"*enj
4

(
 také nejnovější udaj Q

K
 « 2,5. 10 "'''cm'

1
. Stejné hodnoty jsou zd»

rovněž užívány i pro všechny složky obsahující draslík jako KOH , 110 3 'ííjO,

Kritické hodnocení různých hodnot srážkových průřezů a jejich závislost na teplo-

tě uvádí [6 ] . Podle této práce ae dá hodnota každého srážkového průřezu past ve

tvaru

... + •*•«.

kd* konstanty A , B
 t
 C , O iají různou hodnotu pro jednotlivé složky a autor

je uvádí v přehledné tabulce.

3. Enpirické vzorce pro výpočet elektrické vodivosti

Protože výpočet elektrické vodivosti podle předešlých vzorců je složitý a

navýě hodnoty ú&innýoh srážkových průřezů dosti nejisté, používají se v litera-

tuře empirické vzorce, získané z teplotní závislosti elektrické vodivosti určité-

ho druhu spalin. Velni často se uvádí vzorec Swift-Hooka [3] , jehož tvar je:
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kde je celkový tlak r atm. a

jsou hodnoty uvedené • tab. 1.

TAB. I

r
-f1 -li

vodivost Lit .m J

10 > 6" > 0,1

100 > 6" > 1

•í

13

10

Z

0,5

0,4 /

S

2000

1
2ÔÔ5

Aravin a Ševelev [7] udáva pro závislost elektrické vodivosti dané oaěsi na

tleku p a teplotě T obecný vztah/

kde C g D jaou vhodné konstanty.

4. Vliv hydroxylovyeh radikálů

V případě spalin je situace komplikována, uvažujeme-li hydroxylové radikály.

Tyto radikály redukují koncentraci elektronů jednak připoutáním elektronu a

jednak tvořením nediaociovatelných molekul HOH. Je-li příaada draslík, potom

pro vznik volných elektronů mají vyznám následující reakce [8j

l í ^ l í S e OH" ?=* OH * e KOH *=* !í + OH ,

jejichž rovnovážné konstanty vyjádřené parciálními tlaky jsou

1 J1
 ílt

 2
 POM'

Pomocí těchto vztahů lze nyní určit koncentraci elektronů



kde index nula značí parciální tlak nediaociované složky. Výraz ^\\fe lze

do teplot 35OO°K zanedbávat. Vznik hydroxylu draselného a tvorba radikálu OH

r e d u k u j e k o n c e n t r a c i e l e k t r o n u (1+ _f!fljf_yiq k r á t , n e b o ( ) * _E»JL_\ krát.

5. Výpočet elektrické vodivosti spalin

V našich výpočtech jsme uvažovali spaliny kerosinu TS- 1 se vzduchem a s

přísadou 1% (váhového) draslíku, který je přidáván pomoci uhličitanu draselného.

Složení spalin popisuje práce [9] .Je uvažováno 18 složek spalin, jejichž par-

ciální tlaky byly určeny pomocí hmotových bilancí paliva a rovnovážných disocieS-

ních konstant. Elektrická vodivost byla počítána podle vzorců (.0 " (•»). J« počí-

táni závislost elektrické vodivosti na teplotě v rozmezí 15OO°K až 3OOO°K a tla-

ku od 1 baru do 10 barů. Výsledky výpočtů jsou uvedeny na obr. 1.

Z výpoCtů vyplývá:

1) Při teplotách nad 2000°K nelze zanedbávat vliv srážek elektron-iont. Zanedba-

nia srážkového průřezu $
e
- se při teplot? 2O0O

b
K dopustíme chyby asi 1%. Při

teplotě 25OO°K chyba dosahuj* 3* a při 3000°K již 15*.

2) Elektrickou vodivost spalin ovlivňuj* předeviím draslík, protože jeho srážko-

vý průřez je asi 100-krát větaí než srážkové průřezy ostatních složek. Dále

pak složky, jejichž parciální tlaky J3ou dosti velké. Jsou to dusík, voda,

kysličník uhličitý a uhelnatý a kyslík. Rozdíl elektrické vodivosti A 6* po-

čítané pouze z těchto složek od přesné hodnoty je uveden v tab. 2.

TAB. 2. Vliv hlavních složek spalin na •l«ktrickou vodivost

ft [atrnj

složky

"l

CO

H2

OJ

Affľ/o]

2000

0,724

0,130

0,126

-

-

-

0,980

1,02

22

T / " K /

2500

0,707

0,097

0,1114

0,033

0,006

0,012

0,969

14,92

23

3000

0,659

0,041

0,073

0,081

0,019

0,028

0,901

77,32

42



3) Složky l£OH,KjO, iťO^
 s e

 aaj:£ zcela zanedbat. Neovlivni elektrickou vodi-

vost i když byl uvažován srážkový průřez řádově odpovídající draslíku. Jejich

koncentrace je velmi malá. Z draslíkových sloučenin dosahuje největšího vli-

vu HO avšak i tato sloučenina se podílí na vodivosti pouze 58 příspěvkem až

při teplotě 300O°K. Do 2000°K se dá rovněž zcela zanedbat.

4) Příspěvek redikálu OH se začíná projevovat od teploty 2OOO°K. Při teplotě

3000°K dosahuje hodnoty kolem 1056.

6. Tensorový charakter elektrické vodivosti

Plasma v mpd generátoru se nachází v magnetickém poli. Nastávají zde pod-

mínky, při kterých cyklotronová frekvence elektronů or je srovnatelná se sráž-

kovou frekvencí f . Za těchto podmínek elektrická vodivost nabývá tensorového

charakteru. Situaci v kanálu popisuje s dostatečnou přesností obecný Ohrnuv zá-

kon [4] ,

kde V -oroudová hustota; £ -indukce magnetického pole a elektrické

pole E' • E • I AT * S ) kde nr značí rychlost plasma tu. Seáením této rovni-

ce podle složek proudové hustoty, za předpokladu, že magnetické pole aá směr

osy X dostaneme

U T
-TT

fa '

kde í :(irt je Hallúv koeficient. Tyto rovnice ukazují, že elektrická vo-

divost je tensorová veličina. Elektrický proud obecně neteče ve směru elektric-

kého pole.

Je-li elektrické pole rovnoběžné s osou X (s magnetickým polím), potom

proudová hustota má stejný směr a velikost S
o
 í

z
 . Tedy vodivost ve saěru

siločar je (T
o
 a nezávisí na velikosti nagnetického pole.

Je-li väak elektrické pole kolmé na magnetické pole - toto nastává v opd

generátoru - potom rovnice lze přepsat na tvar
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(i)

Magnetické pole zmenšuje vodivost ve směru elektrického pole ( 1 t/l
!
) krát.

Elektrický proud způsobený elektrickým polem kolmým k magnetickému poli neteče

ve směru elektrického pole, ale objevuje se složka proudu kolmá k elektrickému

i magnetickému poli. Je to tzv. HalJův proud. Důležitost velikosti Hallova koe-

ficientu posoudíme výpočtem proudové hustoty a elektrické účinnosti různých kon-

figurací mpd generátoru. Uvažujeme-li generátor se spojitými elektrodami, potom

elektrické pole je kolmé na elektrody a tedy elektrické pole podél kanálu je nu-

lové Fn • 0 , Za těchto podmínek [10] vzniká oao-rý proud, který představuje

čisté ztráty. Proudová hustota v příčném směru a tedy i výstupní elektrický vý-

kon se zmenší (, 1 +/3) -krát. Generátoru se spojitými elektrodami lze užít jen

pro velmi malé hodnoty Hallova koeficientu. Pro maximální elektrický výkon by

se jeho hodnota musela blížit nule. Abychom z generátoru odvedli celý generovaný

proud, musel by být tento proud kolmý na elektrody. Vlivem Hallova jevu vzniká

axiální pole, které v přípaůS spojitých elektrod bylo zkratováno. Aby nevznikal

axiální proud, dělí se elektrody na oddělené sekce. Každá sekce napájí svoji

vlastni zátěž. V ideálním případě jsou elektrody rozděleny na nekonečně malé in-

tervaly. Potom je přesně splněna podmínka j
ť
 - 0 . Vzniká tak axiální Hallovo

pole

i\ •- a t Ei) - M B ) .

Příčná proudová hustota a měrný elektrický výkon určují vztahy

i„ -• 61 U u - u $ ) • 6"0 u 3 L K - O ,

Z poslední rovnice je vidět, že elektrický výkon nezávisí na Hallově koe-

ficientu. Ztráty způsobené Hallovým jevem se tedy dají zcela odstranit dělením

elektrod. V praxi ovsem nelze splnit přesně podmínku j
t
 = 0 , protože každá

elektroda musí mít konečnou délku. Zavádíme proto tzv. efektivní elektrické po-

le
8
 určené faktorem r , který nabývá hodnot od 0 do 1. ( f » 0 pro spojité

elektrody a r « 1 pro nekonečně tenké elektrody)

E
x
 • r/3 U<j - uB)

Potom efektivní proudovou hustotu a měrný elektrický výkon lze psát ve tvaru
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•".* ( K-0

kde efektivní elektrická vodivoat

Konečné dělení elektrod způsobuje tedy snížení elektrické vodivosti plasoatu.

Z uvedeného rozboru je vidět, že vliv Hallova jevu při konečném dělení elektrod

je ekvivalentní změně elektrické vodivosti činitelem V".

VelikO3t faktoru r se určuje konformním zobrazením [11] . Je funkcí

Hallova koeficientu a délky a vzdálenosti elektrod [4] • Pro výpočet Hallova

koeficientu vyplývá ze základních vzorců [12] vztah

„e 3

kde 3 značí velikost magnetické indukce v [T], Z výpočtů se ukazuje, Se koe-

ficient /

obr. 2.

ficient */3 do 27OO°K je nepřímo liměrný tlaku. Jeho závislost na teplotě je na

7. Závěr

Velikost elektrické vodivosti uváděná v této práci dosahuje poněkud vyšších

hodnot než v některých podobných výpočtech uváděných v literatuře. Tyto odchylky

jsou podmíněny především odlišným složením směsi, hlavně pak jiným obsahem vody

v těchto směsích, která podstatně zmenšuje elektrickou vodivost spalin. Dalším

důvodem nesrovnalostí jsou velmi rozdílné hodnoty účinných srážkových průřezů,

které se někdy liSí i o $0%. Z práce vyplývá, že při výpočtu elektrické vodivosti

spalin se vzduchem a přísadou 1% draslíku se nedopustíme větSí chyby zanedbania

složek H, Ar, K OH , UL^O , K 0
2
 . Po«ítáme-li vodivost pomocí složek, jejichž

parciální tlaky jsou největší, pale do teploty 2500°K se dopouštíme chyby asi

20% (viz tab. 2 ) . Při vyšších teplotách je třeba uvažovat další složky [9] , po-

něvadž již při teplotě 3000°K odchylka od přesné hodnoty dosahuje 40%. Abychom

snížili odchylku na 10%, musíme počet uvažovaných složek (tab. 2) rozäíŕit jeStě

o další tři složky H,OH a KO.

Došlo: 29. listopadu 1972
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Summary

Rudolf Horawitz, Oldřich Coufal, Josef Bartl

Calculation of Ľlectrieal Conductance of Low-Temperature Plasma Respecting Hall

Effect . .

Tftu wwL piuixuila |he calculation of electrical aenduotanc^of combustion products
of kerosene TS - 1 with air witi^faadition of^% of potassium under pressures _of _of kerosene TS 1 with air witi^faadition of^% of potassium under pressures _of _
1 to 10 bars within the temperature range jS i l 500% J(.300O£K. In the calculation
the Baalyti$^axpre8sionfrpffitemperature dependence ^ i i

iné influenceTof/pall effect on >hž e le tr ica l conducWW«kjand zatimiiwe the valu»
on the Hall coefficienťp.n tha4dependence jm jTempgrature.1 ^e.^.'ti-.:.-)

•r
Í:
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Рудольф МОРАВИТЗ, Олдряих ЦОУФАЛ, Иосиф БАРТЛ

Расчет алектропроводиноетм низкотемпературной плазмы о учетом аффект» Холла

В работе приводится расчет электропроводимости продуктов сгорания керо-

сина I S - 1 с воздухом с примесьв i. % калия при давлениях 1 - 1 0 бар в тем-

пературной интервале 1500°К - 3000°К. При расчете учитывается аналитическое

выражение температурной зависимости аффективных сечений столкновения нейтраль-

ных частиц с электронами» Описано здесь также влияние аффекта Холла на электро-

проводимость и определена величина коэффициента Холла в зависимости от темпера-

туры.
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Obr. I Závislost elektriclcé vodivosti na teplotě pro tlaky

1, 3, 5, 10 barů .
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Obr. 2 Závislost
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L na teplotě pro tlaky p « 1, 2, 3, 5 ,
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KNIŽNICE ODBORNÝCH A VĚDECKÝCH SPIStt

VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

nositele fiádu práce

Ročník 1973, svazek B - 32

Fakulta elektrotechnická Ústav speciální elektroenergetiky

Seditel ústavu: Prof. Ing. Zdeněk Pavlíček, DrSc.

V l a d i m í r CHLUP ' J o s e f BARTL '

TRANSPORTNÍ VUSTNOSTI SPALIN PRO UHD GENERÁTORY

Při výpočtech procesů tepelné resp. látkové výměny

• energetických strojích, chemických zařízeních apod.

jsou znalosti transportních vlastností pracovní látky

nezbytné. I přes vynaložené značné úsilí mnoha autorů

v této oblasti v posledních'létech, stále doposud chybí

spolehlivé experimentální údaje o tepelné vodivosti a

yiskozitS zejména vícesložkových směsí technických p.lynů

v oblasti zvýšených pracovních teplot [l í 3] . Studium

dosažitelné literatury zabývající se transportníni vlast-

nostmi z teoretického a experimentálního hlediska ukázalo,

že zvláště v oblasti pracovních teplot vhodných pro UHD

generátory se potřebné údaje získávají především teoretic-

kým výpočtem [4] [5] .

Teoretický výpočet A
s
<) , í^fb vychází ze základních údajů pro čisté lát-

ky ClJ [3j [6J £7 3 • V daném případě se uvažovaly spaliny keroainu TS - \ se vzdu-

chem při různém stupni obohacení kyslíkem. Jedná se o složky Oj , ^ 1 ^1 1 ̂

Nj , H
5
0 , OH , CO, COg , HO , Ar, K . Celkový poíet uvažovaných složek byl omezen

na 8 ( Oj , HIJ , W<L , HnO 1 CO , CO4 , DO ) vzhledem k chybgjícía literárním úda-

jům transportních vlastností 0, H , H , OH , A<* , 14 . V této době se výpočet roz-

šiřuje o složky K . Ostatní molérní podíly byly zahrnuty v odpovídajících mo-

lekulárních stavech.

^Vladimír Chlup, posluchač PE VUT

2)

Ing. Josef Bartl, samostatný odborný pracovník, FE VUT

1 0 1



Jelito i experimentální údaje čistých látek se zhruba omezují na oblast

ot do 12OO°K, bylo nutno teplot

vat podle vztahu Sudherlanda [4] :

teplot do 12OO°K, bylo nutno teplotní závislost v oblasti vyáslch teplot aproxino-

• c

kde <pu : značí dynamickou viskozitu

A { tepelnou vodivost

f teplotu ve stupních Kelvina

C konstantu získanou Vogelovým vztahem (tab. 1)

L označuje složku.

Potřební složení spalin bylo získáno z

Výpočet tepelné vodivosti spalin byl proveden pomocí rovnice Lehmana (5]

A
s ?

. % X j X i P
ř i T

 "konst. CO

dále bylo pouiito potenciálního vztahu:

*«? * T^i"
1 při T

 -
konst

- »)T
L

značí obsah složky ve spaline.

kde A- značí vodivost L -té složky

X:
Viskozita spalin byla vypočtena podle vztahu Kennig-Zipperara

při T « konst.
 (

M e ^IUJI značí viskozitu i. -té složky

X; znníí obsah složky ve spalině , M'
t
 , K̂

r
;t 1 (viz tab. 1) ,

Údaje získané výpočtem vztahů (3) resp. (E) jsou uvedeny v tab. 2, resp. tab. 3.

Výsledné hodnoty získané výpočtem rovnice ťt) jsou uvedeny graficky - obr. 1.

Pro dynamickou viskozitu spalin TS- 1 se vzduchem byly naáe výpočty srovnány

s průběhy některých vztahů pro ^<fo uváděných v literatuře:
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^ « 0,195. 10"
6
 T

J/
* ( I) (6)

• 5
Í1 ' 10"

8
 (780 t T) (1) (7)

Srovnáni těchto průběhů a naSía výpočtem je uvedeno na obr. 2. Vzhledem k

tonu, že teplotní záTislosti byly poCítány na Slslicovea poSltafii, byly toto cha-

rakteristiky aproxiaovány mocninovym polynom e tu :

Ij i 3, t a,* + a, X
2
. (9)

Koeficienty polynomu a odchylky T procentech aproximačního prilbíhu od nimi apo6-

tenych hodnot udává tab. 4 a tab. 5.

Pro spaliny T»- 1
 S
e vxduchea byla (koumána tli tlaková xávisloat v ro»e-

zlch (1 - 10) x 10 N/« , což je rozsah připadajíc! v úvahu pro provoz HPD gene-

rátorů. Ukázalo a«, že zanedbáni tlakové závislosti Ajt, , ̂
4
p neovlivňuje

přesnost výpofitů.

Těnito výpoíty byly sltkany hodnoty XJIK a ^
s
p v rozaszl teplot 1500°Těnito výpoíty byly sltkany hodnoty XJIK a ^

s
p v rozaszl teplot

mi 3Q00°K pro spaliny: ST- 1 + vzduch - 30% 0, , TS- 1 + vsduoh - 4O»

TS- 1 • loo* 0
2
.

DoSlos 29. listopadu 1972
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Summary

Vladimír Chlup, Josef Bartl

Conveying Properties of Combustion Products for Magnetohydrodynamie Generators

la the calculation of processes of heat exchange or substance exchange in power

engineering machines, chemical devices, etc. the knowledge of conveying properties

of working substance is necessary. In spite of exerting best efforts of many authors

in this field of recent years, reliable .experimental data on heat conductivity and

viscosity, especially of multi-i«gp«d .eat mixtures of technical gases in the field

of increased working temperatures [1 - 3] are still missing. The study of attain-

able literature dealing with the conveying properties from both theoretical and

experimental points of view showed that especially in the field of working tempe-

ratures suitable for MHD generators the necessary data are obtained above all by

theoretical calculations [4,5].

Pesnue

BjiaflHMHp x n y n , Hocti$ EAP?JI

TpaHCnopTHne CBoiicTBa npo^yKTOB cropann«

reHepaTppoB

npti p a c i e T a x nponeccoB TenjiooOvejia JMB oCueHa BamecTB B 3H0preT»mecKnx

KaaiHHax, xHMimecKHX ycTSHOBKax u T . n . auanust TpaHcnopTHUX CBOBCTB pa6o<iero

BemecTBa ueoOxoAHua. Hecuorpa Ha npitjiojceHHoe 8Ha«uiTejibHoe yctijiKe uKoriax

aBTopoB B OTOK oOjiaCTK s a nocaeflHwe r c n " , ÄO CHX nop Bce oTCyrcTByBT Ha^eic-

Htie 3KcnepnueHTajibHbie ^aHHue o TenJionpoBOAHocTH H BHSKOCTH iiueHHO uBoroKouno-

HeHTHUX cueceK TexHHieOKHX rasoB B oCjiacTii noBumeHHUx paBoinx TeunepaTyp

[ 1 - 3 ] . HayieHMe flOCTHatMuoíi jiMTepaTypa, saHMManmeíicH TpaHcnopTHHiiH

CBOiieTBauH c TeopeTimecKoH x sKcneptiueHTajibHotí TOIKH speHim, noxaaajio , I T O

OCOCUHHO B oCaaCTM paOoinx TeanepaTyp, noÄXOflamax nna uarHtiTornflpoflHHaiíMHec-

KMX reHepaTOpoB, nojty<ia»TCH uyxHiie flaHHtie n p e i « e Bcero nyTeu TeopeTHiecKOro

pacieTa [4, 5 ]
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TAB. 1 Základní vstupní konstanty

C - Vogelova konstanta U - Molekulová váha

Tkrit

C

M

r°io

0

154

90

132

32

2

.76

.19

,50

,00

«»

126,16

77,40

113,60

28,02

CO

133,

81 ,

120,

28,

16

66

00

01

MO

180,16

121,16

178,10

30,01

CO

304,

194,

286,

44,

1

20

68

00

01

647,31

373,16

547,00

18,02

««

32,99

20,28

34,40

2,02

Ar

150,90

87,50

142,00

39,94

14

62,

91 ,

39,

30

50

10

TAB. 2 Dynamická viskozita sp-alin [tlí jn?] . 10S , 'p * 1. 10 fl / m

A - TS-1 + vsduch C - TS-1 + vzduch + 40* 0?

B - TS-1 + vzduch + 30* 0^ I> - TS-1 + vzduch * 100* 0^

Teplota
LCK]

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

A

5,87467

6,08769

6,23742

6,41073

6,57915

6,74277

6,89949

7,05153

7,19619

7,33506

7,46525

7,58923

3

5,89960

6,05878

6,27042

6,44775

6,62001

6,78757
6,94882

7,10657

7,25784

7,40550

7,55003

7,72895

C

5,93072

6,12387

6,31128

6,49353

6,67028

6,84190

7,00917

7,16901

7,32520

7,42713

7,62081

7,76413

T)

6,04721

6,25863

6,46724

6,66408

6,85306

7,04671

7,22855

7,40650

7,57767

7,74317

7,90352

8,05722
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TAB. 3 Tepelné vodivost spalin [ 3/i»l i

Označení A, B, C, D - viz tab. 2

Teplota
" K

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

A

106,7885

110,3799

113,7545

116,9882

119,6395

122,1819

124,6776

127,0509

129,5540

132,8627

136,2868

141,3438

B

110,3643

114,1078

117,9015

122,0040

125,9944

129,8928

135,1562

141,2888

147,0861

154,6225

163,6124

181,7330

C

115,2049

119,1007

123,1980

127,5658

132,022

136,6544

142,2700

147,8087

154,5075

164,5563

171,2096

184,0232

í

138,7723

144,0484

147,8504

155,6067

161,2316

166,9041

173,6741

180,0938

189,8958

200,0251

214,3258

226,6246

TAB. 4 Konstanty aproximaäní funkce

« a 0 • 3 , (T/1000) + 3% (T/1000)2

j», = a 0 t 3,, (T/1000) + J t (T/1000)2

Označení A, B, C, D - v iz tab . 2

Hynamieká v i s k o z i t a [MS / m 1 ! • 10

A
3
c
I

3c
1,202
1,380
1,261
0,951

31

3,026
2,855
2,960
3,223

H
- 0,2992
- 0,2509
- 0,2646
- O,28'7

A
B
C

Tepelná vodivost [ 3 /m S

S o

26,597
139,437
136,181
173,426

3i

50,532
-60,135
-54,892
-79,689

deft,J . 10"*

' 7

- 4,382
23,621
23,080
32,342
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TAB. 5 Odchylky tepelné vodivosti od aproximačních průběhů [*]

(viz tab. 4)

Otnačení k, B, C, D - viz tab. 2

Teplota
"V.

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

A

-0,03

-0,00

0,02

0,03

0,02

0,00

-0,01

-0,04

-0,04

-0,06

-0,03

0,00

dijn. M

0,00

-0,01

-0,01

0,00

0,00

0,00

0,02

0,01

0,01

0,03

0,00

-0,54

C

0,00

-0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,01

0,00

0,00

0,65

0,00

-0,04

í

0,00

-0,22

-0,05

0,00

0,00

0,00

+0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

A

0,00

-0,48

-0,32

-0,37

0,00

0,37

0,69

1,03

1,18

0,65

0,00

-1,85

tep v

%

0,00

-0,32

-0,57

-0,51

0,00

0,92

1,10

0,98

1.43

1,65

0,00

-5,62

C

0,00

-0,44

-0,41

-0,35

0,00

0,53

0,65

1.13

1,11

-0,68

0,00

-2,64

í

0,00

-0,12

0,58

-0,62

0,00

0,93

1,54

2,65

2,18

1,92

0,00

-0,52
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KNIŽNICE ODBORHÍCH A VĚDECKÍCH SPI3U

VYSOKZHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNÍ

nositele Sádu práce

Ročník 1973| eva»ek B - 32

Fakulta elektrotechnická Katedra teoret. a exper. elektrotechniky

Vedoucí katedry: Doe. Ing. Vlaotimil Kalousek, CSe.

Vlastimil KALOUSEK
 1)

EĽBKTROPĽÍHODYUAMCKŽ GENERÁTORY

V práci jaou stručně popaény principy a charakteristi-

ky přímá přeměny energie pri magnetohydrodynamlckém proce-

au (HHD) a při procesu elektroplynodynamiekém (EPD). Jsou

uvedeny hlavní charakteristiky elektroplynodynamického ge-

nerátoru a je naznačeno řešení rovnic o velkém počtu pro-

měnných pomocí bezrozměrných argumentů. Na obrázcích jsou

uvedeny vlivy geometrického uspořádání generátoru na jeho

provdaní charakteristiky.

Neustále rostoucí spotřeba elektrické energie obrací pozornost a tišili vý»-

kumných pracoviít ke studiu tzv. přímých přeměn energie (tepelné, kinetické, che-

mické) na energii elektrickou. Zahájení výzkumu kosmického prostoru vyústilo v

požadavek výkonných zdrojů s velkou spolehlivostí, trvanlivostí a velkým poměrem

výkonu k váze (specifickým výkonem). U dosavadních zdrojů nejtěžší a nejaložitěj-

él částí bylo zařízení, v němž docházelo k přeměně na elektrickou energii (např.

turbina a alternátor). Při procesech přímé přeměny energie se nevyskytují pohybli-

vé mechanické Sásti, což vede ke značnému zvýaení specifického výkonu a stává se

přitažlivým i pro potřeby leteckého, popř. kosmického výzkumu.

V nynějSÍ dobe se studuji dva druhy přímé přeměny:

a) magnetohydrodynamieký proces (MHD), kde se využívá interakce mezi proudící*

elektricky vodivým mediem a magnetickým polem. MHD procesy jaou charakterizo-

vány vysokou teplotou, velkou proudovou hustotou a poměrně nízkým napětím.

1
'DOC. Ing. Vlastimil Kalousek, vedoucí katedry teoretické a experimentální

elektrotechniky FE VUT
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b) elektroplynodynaaiický procea (EPD), kde na rozdíl od MHD dochází k iteraci

elektrického pole 3 proudícím prostředím. EPD procesy jsou charakterizovány

malou proudovou hustotou a vysokom napětím.

Princip EPD generátoru je na obr. 1. Kezi jehlou a atraktorem ionizátoru

vzniká koronový výboj. Vzniklé ionly se váži na molekuly plynu nebo aerosólu a

jsou proudem vzduchu dopravovány tryskou ke kolektoru, kde odevzdávají svůj ná-

boj, iíezi kolektorem a atraktorem se vytvoří elektrické pole. Kinetická energie

plynu se spotřebovává na transport nábojů proti aíle elektrického pole a mčnf se

v konvertoru v energii elektrického pole. Kolektor je spojen s atraktorem vnčjsí

zátěží R, v níž elektrický proud způsobený odevzdávanými náboji na kolektoru, ko-

ná elektrickou práci.

Hlavními charakteristikami generátoru jsou jeho výkon a účinnost. Na tyto

veličiny dají vliv geometrické roz:n&ry kanálu, tlak a rychlost plynu, teplota,

druh eedia a především tvar elektrickdho pole.

Uynaaické vlastnosti unipolárně nabitého proudícího media v elektrickém po-

li jsou v úzké analogii 3 dynamickým chováním plasmatu v magnetickém poli, jak

ukazuje srovnéní hlavních rovnic v tab. 1.

Vlastnosti pole v proudícím mediu jsou v podstatě popsány Slaxwellovými rov-

nicemi a Navier-Stokesovou rovnicí. Přitom se zanedbávají gravitační síly a Co-

riolisova síla. Rovněž vliv magnetického pole se u EPD generátorů zanedbává.

Vzhledez k velkému počtu proměnných veličin je velmi výhodné použití bezroz-

měrných argumentů.

Vyjádříce-li prostorové derivace jako poměrné veličiny prostřednictvím cha-

rakteristické délky kanálu L, dostaneme soustavu rovnic o jedenácti proměnných

veliíinách:

L , E , <j , t , y , í , h , v , q , f',^

(vodivo3t o lze vyjádřit pomocí iy
 3
 ^

 : ^ ' *V • ^ / •

Tři z nich 4 ' 'K
 m
°hou být vyjádřeny pomocí jedné z nich a rovnicemi

až (^3J| takže jako nadbytečné mohou být vyloučeny. Tím zastává 8 proměnných.

Použiti bezrozměrných argumentů If vede ke čtyřem bezrozměrným parametrům.

Zvolíme-li např. aa referenční parametry ř
 t
 V , L a £ dostaneme:
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Vhodnou kombinaci těchto bezrozměrných argumentů, popř. znovuzavádění vyloučených

veličin u, t
 f
 (V můžeme dostat jiné zajímavé bezrozměrné parametry:

V- * elektrická rychlost přenosu

M • Machovo č ís lo

r • -§*-
•Re " Beynoldsovo hydrodynamické číslo

•Re • = elektrické Reynoldsovo číslo .

Obecné řeáení složité soustavy diferenciálních rovnic nebylo dosud uveřejně-

no. Pro zjednodušení se pole řeSÍ buď jako jednodimensionální nebo jako dvojdi-

mensionální. Výsledky jsou uvedeny na obr. 2, 3. 4.

Vliv geometrického uspořádání EPD generátorů na provozní charakteristiky

studovali D. France a G. Trezek. Sledovali poměr proudu v zátěži k proudu koróny

— zesilovací poněr napětí -t— a elektrickou účinnost generátoru

, i L l\ i

Za zjednodušujících předpokladů (jako, že radiální složka rychlosti je za-

nedbatelná proti axiální složce, že nabité částice plynu ae chovají jako ionty,

že specifická tepla, viskozita, tepelná vodivost jsou konstantní, že proces je

•diabetický atd.) řeáením liaxwellových rovnic pro jednodimensionální pole dosta-

ly tyto vztahy pro provozní charakteristiky:
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kde pro t^ , efektivní hodnotu axiální složky intenzity el. pole platí

[
£ - činitel pole

«í-f) • i
l n
 í

1 2
^ ] * f

při čemž

+ ^ *
h
 f ] i r - H [ i

 3r
%̂̂  (^ t 'T

Závislost provozních charakteristik na z'težovacím odporu N je na obr.

5 a 6.

Z dosavadních teoretických rozboru a experimentálních měření vyplývají tato

doporučení pro další výzkum přeměny energie EPB generátorů:

a) Doporučuje se používat nabitých aerosolových částic •

b) Doporučuje se pracovat s tlakem nSkolika atmosfér, protože přeskoková elektric-

ká pevnost, výstupní proud do zátěZe i napětí rostou s tlakem pouSitého media ,

c) Je nutné měřit rozměry a hustotu aerosolových částic, protože obě veličiny

jsou kritické pro provozní charakteristiky ,

d) Zaměří-li se dalSí výzkum na vyáetření optimálního poměru délky k průměru

trysky, řízení rozložení náboju použití vhodných aerosolů, případně koloidnlch

látek, lze očekávat podstatný pokrok v rozvoji tohoto způsobu přeměny energie.
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Předpokládaná oblast využití EPD generátorů je pomSrnS Široká. Lze je použít

jako zdrojů vysokého napěti pro elektrostatické odlucovaSe popílku, pro elektro-

nový mikroskop, pro urychlovače Sástic T jadarném výzkumu, pro roentgenové apa-

ratury a velmi tvrdým zářením, pro nanááení barer a povlaků T elektrostatickém

poli, r inverzním chodu jako Serpadla kapalin a plynů a v poslední době se uvaiu-

j* pro jejich velký specifický výkon o využití v leteckém a kosniekéa prograau.

Doälo: 29. listopadu 1972

TAB. 1

Hlavní rovnice elektromagnetického pole pro HHD a EPD

1a

2a

3a

'ICL

Ca

EPD

v*T-o
v-T-f-
*•?--$-

— 7p*£(V»C)C*

1b

2b

3b

4b

5b

6b

HPD

v o T - o v.T-o

• - v p +p* f v *t) »T*

E - intenzita «1. pole

£ - intenzita ;nag„ póla

u - proudová hustota

v/ - r y c h l o s t p r o u d ě n í m e d i a

0 - hustota plynu

/O • viskozita

a- - prostorová hustota náboja

C - vodivost

b - pohyblivost nábojů

t) - tlak plynu

g - permitivita

fU/ - permeabilita
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TAB. 2

Veličina

Intenzita el. pole

Rychlost media

Tlak

Hustota

Viskozita

Permitivita

Pohyblivost

Charakter, délka

Symbol

F

v

?
"ľ
£
h
L

Rozměr

irrr'V

IT"
1

L'
1
 Hr*

ML'
3

ML'
1
 T'

1

M"
1
 T

5
 A

L
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Summary

Vlastimil Kalousek

Electrogasdynamic Generators

- ^ _ _ , -A- / u , »• -
%h» artiala ppoaanta tha/ brief descripřion/lpf principles and characteristics of
direct iraueruMiuliuiii^ energy/^n^the magnetohydrodynamic process /fiäB/ and in
the electrogasdynaaie process. JffíJUtj The main characteristics of the electrogas-
dynamie generator.are presented and the solution of equations with a great jnuiiber
of variables^ **>?»»»*'_£* rfc4řr(litťShtóiQn«ltarguments^S5indicated. The inr\vM$tŕ f / CST
^ * l " T i l * i •••FiUisuiniit of the generator on its~operat#KKÍř» characteristics a r l "
shown aat i i l t i j i l t f MBAW ft^w^oÉvS, / e.XíU>f\

f ,• T •. ̂

y e*. -.%. : •
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Реавке

Властинил КАЛОУСЕК

Электрогазодииацические генераторы

В работе кратко описаны принципы и характеристики пряного превращения

энергии при магнитогидродинаиическои процессе и при процессе электрогаэоди-

намическок. Приведены основные характеристики электрогааодияакического гене-

ратора и намечено решение уравнений с больший числом переменных при помощи

безразмерных аргументов. На рисунках приведены воздействия геометрического

расположения генератора на его рабочие характеристики.



ATRAKTOR , KOLEKTOR
IZOLÁTOR/

Obr. 1 Princip EPD generátorů ; A - ionisátor , B - konvertor ,

C - kolektor
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Obr. Z Radiálni rozloienl radiálni složky intenzity pole
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EXPERMENTÍmí ZKOUŠKY S ELEKTROPIYNODYNAMICKÍU GENERÁTOREM

V Slánku se uvádí stav experimentálních prací při

výzkumu elektroplynodynamiekýeh generátorů a další per-

spektiva výzkumu a využití elektroplynodynamieké preme-

ny energie.

Ve studii o geometrických problémech při elektroplynodynamieké přeměna ener-

gie vypracované zahraničními autory II] jsou rozebrána tři různá geonetrická

uspořádání kanálů EPS generátorů:

a) válcový kanál

b) kanál ve tvaru divergentní trysky

c) tryska bez kanálu do volného prostoru (viz obr. 1) .

Jsou zde uvedeny závislosti: poměr proudu zátěží k proudu koróny -yL jako funkce

zátSSného proudu "Kj pro všechna tři uspořádání, dále poměr napStí na zátěii k

napětí koróny -jr- v závislosti na zátSžném odporu lij a účinnost v závislosti

na zátěžném odporu $
z
 pro vSechny tři uspořádání. Z těchto závislostí vyplývá,

Se optimum uvedených charakteristik je pro zátěíní odpor v rožce z í 10
9
 - 10 1 0£.

Déle lze konstatovat, že v této studii vychází jako optimální tvar pro EPDO vál-

cový kanál nebo divergentní kanál ve tvaru Lavalovy trysky [2][3] •

1^Ing. Jiřina Schieblová, odborná asistentka, FE VUT

2)
Ing. František Staněk, CSc, odborný asistent, FE VUT
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Proto jame v experimentální části naší práce provedli jak zkoušky s tryskou

divergentní, tak i s tryskou válcovou. Při prvních pokusech jsme pracovali 3

tryskou-vyrobenou z teflonu (viz obr. 2 ) . Ta se však ukázala jako nevhodná, ne-

bot teflon se nabíjel elektrostatickým nábojem a na celé trysce pak docházelo

k přeskokům, jimiž byly ohroženy měřící přístroje. Proto jsme dále používali try-

sek z korundové keramiky, která má z elektrického hlediska vyhovující vlastnosti.

Odzkoušeli jsme trysku válcovou a dva kanály ve tvaru Lavalovy trysky s úhlem

R. = 36* a ot = 1°, přičemž poslední se jevila jako nejvhodnější.

Na vstupu byl umístěn mosazný atraktor, do nřhož zasahoval jehlový ionisá-

tor. Jako materiál jsme použili wolfram, mosaz, stříbro, platinu a mč5. Rovněž

jsme odzkoušeli různé tvary ionizátoru: kuželový, válcový a jehlový. Nejlépe se

osvědčil ionizátor ve tvaru zabroušené jehly, přesná vycentrovaný do osy kanálu.

Jako kolektoru jsme nejprve použili kruhové Oesky z mosazi, umístěné na vý-

stupu z kanálu, coZ se ukázalo jako nevyhovující, nebot značná část nabitých čás-

tic nebyla tímto kolektorem zachycována, ale byla vyfukována do okolního prosto-

ru. Proto jsme v dalším použili Jako kolektor stříbrnou sítku, umístřnou za kon-

vertorem. Tin S G účinnost, zařízení zvýšila, aváak i v tomto případě část nábojů

byla rozptylována do okolí. K rozpadu vzdušného nebo plynného paprsku dochází to-

tiž v poměrně colé vzdálenosti od výstupu z konvertoru. Tato vzdálenost závisí na

rychlosti proudícího nedia a pohybuje se v rozmezí 0,5 - 1,2 cm.

Abychoa zachytili i náboje rozptýlené v okolním prostora, přistoupili jsme

ke stínění celého EPDG.

Jako nosného Ľedia bylo použito dusíku a stlačeného vzduchu do 3,8 atm. Při

použití dusíiu vip.k by'i výstupní proud v porovnání se vzduchem třikrát menší při

stojnéa vstupní.T. napíti a tlaku nedia. I když dielektrická pevnost dusíku je stej-

ná jako u vzduchu, nestávaly přeskoky ir.exi ionizátorem a kolektorem při nižším

napětí nežli ve vzďichu.

Při síření se atlačonýs: vzduchca od tlaku 1,5 atm. jsme naměřili na zátěiném

odporu "Sj. = t? Gfí hodnoty Uj = 16 kV a I
2
 = 7 ^ A . Jako zátěže bylo po-

užito vysokonapStových odporů TR 130. Výstupní napětí Uj bylo měřeno elektro-

statickým voltmetrem.

U dalSích měření hodláme vyzkoušet jako nosp.a medium přehřátou páru, eventu-

álně s příměsí aerosolu, popřípadě další dosažitelné plyny a stlačený vzduch a

přísadou hmotných částeček. Cílem optimalizace EPDG v tomto 3my3lu je především

snížit na minimum pohyblivost nabitých částic. Proto jsou méně vhodné volné

elektrony a ionty v plynném mediu, které nají příliš velkou pohyblivost, takže

je nutno vo
1
it nadzvukové rychlosti plynu, aby se získalo potřebné výstupní na-

pětí. Pod3tatně nižší pohyblivost mají nabité pevné částice jako drobný prach ne-

bo kapénky kapalin. Obecně se pro aerosoly musí použít látek s vysokou dielektric-

kou konstantou. Praeuje-li generátor s negativními částicemi, používá se látka,

která váže dobře elektrony Cnapř. MARKS doporučuje difenylchloridové částice).

Podle druhů a pohyblivosti částic je nutno optimalizovat velikost částic. V posled-

ní dob* se v krátkých kanálech našeho typu používají částice 0,01 mikronů.
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V současné etapě výzkumné préoe jsme se tedy dostali do oblasti řešení tech-

nologických problémů. Je nutno prozkoumat jednak vlastnosti různých přenosových

medií ve vztahu k elektrickým hodnotám, získaným z EPDG (to je vlastně schopnost

přenesení maximálního náboje). Dále je třeba stanovit optimální tvar a rozměry

kanálů. Rovněž musíme zji3tit optimální tlak přivedeného media, při kterém se vy-

tvoří v trysce nadzvukové rychlost. Tato rychlost se pak již dále s rostoucím

tlakem nemaní a proto další zvyšování tlaku je vlastně jen ztrátou energie. Väech-

ny uvedené veličiny je třeba sladit z hlediska účinnosti EPDG.

Dlouhodobější perspektiva výzkumu EPDG bude směřovat k získání hodnot, které

by dávaly možnost technického a promyslového využití. Jedná ae vlastně o paralel-

ní popřípadě serio-paralelní řazení velkého množství základních jednotek EPDG.

HJzné návrhy takovýchto spojení jsou uvedeny v literatuře. Hapř. MARKS [4] zvolil

plástvové provedení generátorů (viz obr. 3). Konvertory jednotlivých článků jsou

vyvrtány v keramických deskách a mají tvar trysky o středním průměru cca 3 mm.

Ionizační elektrody jsou společné pro všechny trysky a tvoří je kovové sííky (1),

na které se přivádí vysokofrekvenční napětí. Napětí mezi mřížkami ionizátoru musí

být dostatečně velké, aby vyvolalo značnou ionizaci plynu v prostoru mezi nimi.

Do prostoru kolem ionizátoru je vháněna pára nebo plyii obsahující částice aero-

solu o vysokém tlaku a teplotě. Konvertor (2) je tvořen vodivou vrstvou. Kladně

nebo záporně nabité částice aerosolu vzniklé v prostoru ionisátoru se stanou

součástí proudu plynu nebo páry a vstupují do kanálků. Plyn v nich expanduje,

klesá jeho teplota a množství tepla a rychlost a kinetická energie narůstá. Kolek-

tory (3) i rovněž společné, tvoří opět kovové sítky mezi nimiž je kovová vata.

Toto uspořádání kolektoru má výhodné vlastnosti co se týká vybíjení nabitých čás-

tic aerosolu a dále má za účel rozptýlit nadbytečnou rychlost plynu vytékajícího

z protilehlé trysky. Počet trysek na 1 m generátoru je řádu 10 a dodávaný proud

jedné plástve je 10 A/m . Využívá se kladných i záporných iontů, které jsou dle

své polarity odsávány atraktory z ionizátoru do horní a spodní konvertorové plást-

ve. Elektrická délka kanálu L se požaduje malá, aby redukovala účinek prostorové-

ho náboje (uvádí se zde 3 • 10"^m). Aby přeměna kinetické energie, získané prací

nabitých čáatic pohybem proti elektrickému poli. byla účinná, je třeba aby Šestice

aěly dostatečně velký hlavní průměr a byly unášeny proudem plynu. Malé částice ja-

ko molekuly nebo elektrony mohou "proklouzávat" plynem a nepomáhají tedy efektiv-

ně přenášet ionty proti poli - nekonají tedy práci. 2 literatury váak není známo,

že by byl tento typ generátoru realizován.

V patentu WATTENDORFA aj. [5] se objevil způsob, podle kterého 3e elektrické

náboje dodávají pracovní látce před její expansí, takže nebité částice slouží jako

kondenzační jádra, kolem nichž pracovní látka kondenzuje oěhem své expanze. Dá se

tak dosáhnout rovnoměrného poměru hmotnosti k náboji. Uspořádání generátoru je na

obr. 4. Všechny elektrody jsou uspořádány paralelně; ionizátory (1) jsou hrotové

a atraktory (2} tvoří část expansní trysky. Kolektory (3)jsou značně rozměrné, ma-

jí proudnicový tvar a mohou mít též vnitřní chlazení (4) , aby pracovní medium

kondenzovalo na jejich stěnách a mohlo být čerpadlem (6) dáno do výměníku teple

(5) a tím zpět do okruhu.
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Návrh praktického využití EPDG používajícího spalin uhlí (viz obr. 5) publi-

kuje ve své práci GOURDINE [8] . Spalovaný plyn vstupuje do prvé čéati EPDG, kde

expanduje a nastává přeměna na elektrickou energii. Je váak dále využíván v ná-

sledujících sekcích, takže se postupně snižuje jeho tlak i teplota a nakonec je

vyfukován do atmosféry již S atmc.3ferickým tlakem a normální teplotou-

Návrh uzavřeného parního cyklu, uváděného KARKSem [3] , je na obr. 6. Zaří-

zení sestává z kotle (1) s kapalinou, k'.eró se ohřevem mění v páru. Nasycená pá-

ra vystupuje z kotle a je v potrubí predehřívana cívkou (2) na teplotu blízkou

saturační teplotň; dále protéká kanálem EPDG (3) . Nosiči nábojů jsou zde tedy

drobné kapičky vody uvnitř vodní páry. V kondenzátoru (4) péra kondenzuje a je

vháněna čerpadlem (?) zpít do kotle.

V zahraničních laboratořích již dosáhli výkonu EPD generátorů asi 500 W. Prá-

ce se zaměřily na plynový okruh a vodíkem a přísadou chloridu. Za perspektivní

považují různí autoři objemový výkon v kanálu EPG generátorů až 100 MW/m . V USA

se již zpracovávají projekty elektráren a EPD generátory pracujícími se spalinami

uhlí s výkonem asi 500 MW. Délka EPD íástí se uvádí asi 100 m.

Je tedy zřejmé, že EPD přemřna může mít reálné využití již v dohledné době.

Došlo: 29. listopadu 1972
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VÝZKUM itAGNETOHYDRODYNAMICKÝCH GENERATORS

Přítomnost tekutého pracovního prostřed! komplikuje

matematický popis Sinnosti magnetohydrodynamických gene-

rátorů. Dosud jsou řešitelné jen kvazijednorozměrné mode-

ly, jejichž přesnost je řádu 10%. Velká pozornost se vě-

nuje elektrické vodivosti, jak rovnovážného plasmatu spa-

lin, tak i nerovnovážnému plazmatu jednoatomových plyna.

Nejsilnější magnetická pole v generátorech se vyrábějí

supravodivými magnety a je zřejmý i přesun do oblasti

nadzvukového proudění plazmatu. Byly dány do provozu čet-

né experimentální generátory i s elektrickým výkonem řá-

du 10 IW a některé z nich byly již v činnosti mnoho set

•2 tisíc provozních hodin. V r. 1971 byla v SSSR uvedena

do provozu první pokusná MHD elektrárna s el. výkonem

MHD generátoru 25 MW, která již odpracovala přes 1000

hodin.

V nagnetohydrodynamickém generátoru se přeměňuje kinetická energie vodivého

proudu látky přímo na elektrickou energii obdobné jako v konvenčních točivých

elektroaechanickýcb měničích energie. Rozdíl je principielně dvojího druhu: Jednak

je vodič pohybující se v magnetickém poli tekutý a dále je přívod mechanické ener-

gie generátoru nedílně spojen s trvalým přívodem (a tedy i odvodem) pracovní vo-

divé tekutiny. Důsledkem tekutého pracovního prostředí je vyaaí složitost fyzikál-

ne matematického popisu Činnosti generátoru, důsledkem průchodu tohoto prostředí

'Ing. Zdeněk Chalupa, CSc.,ved. vědecký pracovník, FE VUT

131



magnetickým polem je existence podélných okrajových jevů v oblastech, kde prostře-

dí vstupuje a vystupuje z vnějšího magnetického pole.

Soustava magnetohydrodynamických rovnic obsahuje proto kromě Maxwellových

rovnic a obecného Ohmová zákona, ještě pohybovou rovnicí vazké stlačitelné teku-

tiny, stavovou rovnici, rovnici kontinuity, rovnici energie a vztahy pro trans-

portní vlastnosti tekutiny v závislosti na tlaku, teplotě a případně i magnetické

indukci. Prvním zjednodušením je zavedení tří magnetohydrodynamiekých aproximací;

první dvě znamenají, že Maxwellových rovnicích lze zanedbat posuvný a konvenčni

proud, třetí aproximací se zanedbává v pohybové rovnici elektrostatická síla

pe E . Obecně se hledá řešení iěehto simultánních rovnic pro případ jednoroz-

měrného proudění. Podle úíelu výpočtu se zjednodušující předpoklady volí a po-

stupnou eliminací proměnných lze snížit počet rovnic až na dvě se dvěma neznámý-

mi veličinami.

Kvazijednorozměrné modely lineárních magnetohydrodynamiokých generátorů jaou

dokonale propracovány a dobrý souhlas teoretických výpočtů s experimentálně ověře-

nými výsledky ukazuje, že hlavní jevy jsou v podstatě dobře známy a správně v mo-

delu použity. Také na našem pracovišti se systematicky vyvíjel kvazijednorozměr-

ný model a byly provedeny rozsáhlé strojové výpočty pro väechny hlavní druhy

proudění plazmatu v magnetohydrodynamickém kanálu, pro jeho různé geometrické

konfugurace a vstupní a výstupní parametry. Porovnání s cizími výsledky výpoatů

dévá dobrou shodu. Model dále zpřesňujeme, nebot není reálná naděje, že by bylo

možno připravit dvourozměrný model dostatečně zjednodušený tak, aby byl aplikova-

telný na současné počítače. Ani ve světě nejsou dvourozměrné komplexní modely 1ÍHD

kanálu zvládnuty. Jedinou výjimku tvoří dvourozměrné modely elektrického a prou-

dového pole uprostřed nebo na koncích kanálu řešené pomocí konformního zobrazeni.

Velmi Setné teoretické práce byly doplněny i měřením a podávají dostatečně přes-

né informace potřebné k návrhu členění a zapojení elektrodových stěn i o vlivu

mezních vrstev u chlazených elektrod na rozdělení proudové hustoty. Jeden z hlav-

ních problémů, jaké je prostorové rozložení elektromagnetických sil v konkrétním

MHD kanálu a jaký má vliv na proudění nízkoteplotního plazmatu se dosud vymyká

výpočtovým možnostem a informace lze obdržet jen měřením na experimentálních mo-

delech.

Maximální pozornost se věnuje otázkám elektrické vodivosti plazmatu za pří-

tomnosti 3ilnýc'i magnetických polí, jak ve spalinách tak i v jednoatomovýeh ply-

nech. Je snaha zabránit, aby parametry generátoru nebyly zhoršovány nižší el. vo-

divostí plazmatu, která pramení např. z nestabilit plazmatu nebo z nehomogenní

el. vodivosti. Jednou z hlavních úloh při výpočtu elektrické vodivosti plazmatu

je určit srážkové frekvence elektronů s neutrálními částicemi a s ionty, které

jsou závislé na hustotě částic příslušného druhu, energii elektronů a na velikos-

ti účinného průřezu dané reakce a jsou funkcemi tlaku a teploty. Velikosti sráž-

kových funkcí jsou různé pro různé složky příslušného plynu, jejichž výskyt a re-

lativní obsah závisí na stavu plynu. Hustota elektronů je úměrná původní hustot*

atomů a stupni ionizace, který se stanoví pro případ termodynamické rovnováhy

složek plynu ze Sahovy rovnice. Aby bylo možné provozovat generátor při co ne j-

nižäí teplotě, je třeba dodávat do pracovního plynu tzv. ionizační přísady, látky

s malým ionizačním potenciálem. Jsou to alkalické prvky, prakticky sloučeniny

draslíku, výjimečně i cesia. Elektrická vodivost se počítá zvláštními programy a
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do jetoorozměrového modelu MHD kanólu se podle výsledků těchto výpočtů vkládají

zjednodušené funkční vztahy pro elektrickou vodivost. V magnetickém poli vykoná-

vají nabité částice drift a jejich pohyb není nezbytně paralelní s elektrickým

polem* Za těchto podmínek se stává elektrická vodivost tenzorem a typ generátoru

přejde z Faradayovského na Hallův. Studie tohoto druhu jsou rovněž předmětem čin-

nosti našeho pracoviště.

Je několik možných typů ionizace: termické, magneticky indukovaná, ionizace

účinkem vysokofrekvenčního pole, radioaktivní záření, elektronovým svazkem, foto-

ionizace, atd. Základní je termické ionizace a väechny velké MHD generátory již

zkoušené nebo připravované s ní pracují, aby se dosáhlo potřebné vstupní elektric-

ké vodivosti plynu řádu několika S/m, musí být teplota plynu alespoň asi 26OO°K.

Velmi intenzivně se pracuje na objasnění a využití magneticky indukované ionizace,

která e" uplatňuje ve směsích jednoatomového nosného plynu (argon nebo helium) s

ionizac. přísadou a při zachování stejné měrné elektrické vodivosti může být te-

plota plynu až asi o třetinu nižší, neí při termické ionizaci. Pŕii i je väak te-

plota elektronů několikanásobně vyšší než teplota iontů a neutrálních atomů, tak-

že jde o nerovnovážný typ ionizace. V posledních dvou letech se objasnily mnohé

základní jevy v nerovnovážném plazmatu, aväak přesto se dosahuje souhlasu výpoítů

s měřením jen při chodu generátoru naprázdno.

Väechny dosavadní generátory vyrábějí stejnosměrný proud a věnuje ae velké

pozornost stejnosměrným elektromagnetům pro vytvořeni potřebného vnějšího magne-

tického pole. Cílem návrhu elektromagnetu je dosáhnout a nízkými náklady co nej-

silnějšího magnetického pole s dostatečnou homogenitou. Technika silných elektro-

magnetu zákonitě směřuje ke kryogenní a supravodivé technice a již před několika

lety jsme takto orientovali i avůj vlastní výzkum. V aoufiasné době máme O3vojen

návrh klasických ferromagnetickýoh elektromagnetu, který byl ověřen výrobou dvou

experimentálních elektromagnetu s rozměry vzduchové mezery 5 x 5 x 32 cm , pří-

padně 5 K 7 x 50 cm , s magnetickou indukcí aí okolo 3 T. V teoretickém výzkumu

supravodivých elektromagnetu věnujeme pozornost především nalezení výpočetní me-

todiky pro určení optimálního tvaru cívek, které mohou vytvořit požadované magne-

tické pole. Používáme vlastni programy pro 3trojní výpofiet.

Náročnou problematiku mé měřící technika. V MHD experimentech je třeba měřit

mnoho různých veličin při náročných podmínkách. Největší potíže jsou při měření

vlastností plazmatu, jeho teploty, tlaku, rychlosti, koncentrace ionizačních pří-

sad B měrné elektrické vodivosti. Velmi dokonale jaou propracovány optické meto-

dy měření teplot plazmatu, kterými se dosahuje přesnosti až několika málo procent.

Tato měřeni väak zjišíujl většinou jen střední teplotu v celém průřezu plazmatu,

výjimečně její radiální rozdělení, jde-li o válcově symetrický případ. Obecné

teplotní pole v nízkoteplotním plazmatu generátoru nebylo dosud mořeno. Vypraco-

vali jsme návrh metody, která je aplikovatelná na zcela obecné rozložení teplot

v kanálu obecného průřezu se stacionárním plazmatem a za předpokladu, Se nedochá-

zí k samoabsorbci záření v plazmatu. Potřebné měřící aparatura je velmi náročná

na přesnou výrobu a plánujeme její realizaci v příštím roce.

Experimentování 3 modely MHD generátorů vyžaduje současně měřit mnoho desítek

veličin různého druhu, což lze splnit jedině 3 použitím měřících ústředen. Připra-

vujeme měřící soubor s registrací průběhu hodnot měřených veličin a a jejich zpra-

cováním na digitálním počítači.
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V současné dob* existují ve světových laboratořích experimentální MHD soubo-

ry dvojího druhu: 3 krátkodobým provozem (do několika minut) pro ověření fyzikál-

ní problematiky a s dlouhodobým provozem pro ověření technologických otázek. První

skupina zařízení obsahuje i rázové trubice a přinesla již potvrzení, že stejno-

směrné MHD generátory s nízkoteplotním rovnovážným plazmatem jsou teoreticky

zvládnuty tak, že výpoSty mají přesnost lepší než 10 až 20 procent.

Dlouhodobě pracující zařízení přinesla jako hlavní dosavadní výsledek potvr-

zení, že existují materiály a jsou známy způsoby, jak konstruovat kanál generáto-

ru, aby byl schopen dlouhodobé činnosti. Elektrody jsou přitom chladné nebo polo-

chlazené, vyrobené nejčastěji z Cu , Cu ťZrOj,SiC
 n e b o

 ZrO^ . Elektrody ze

ZrBn byly schopny 2innO3ti asi 1000 hodin při proudovém zatížení povrchu

elektrody nad 2 A/cm . Nejsou však všechny problémy vyřeSeny. Nedokonale jsou

d03i;d známy a odstraněny příčiny ztrát způsobené zejména chladnými mezními vrstva-

mi u elektrod, elektrofyzikálními vlastnostmi izolačních stěn, obloukovými výboji

mezi elektrodami atd.

Moderní vývoj MHD generátorů s nízkoteplotním plazmatem byl zahájen v roce

1959 spuatěnlm prvního experimetélního generátoru v laboratořích AVCO s výkonem

řádu kW. Avšak již v roce 196+ byl uveden do provozu generátor MARK V 3 elektric-

kým výkonem 23,6 MW, určený pro několikaminutový provoz. První dlouhodobý experi-

ment bylo sovětské zařízaii UO-2, které v roce 1971 odpracovalo celkem 2000 hodin,

byly získány cenné výsledky o chlazených kovových stěnách MHD komory a bylo vy-

zkoušeno zpětné získávání ionizační přísady s účinností 99%. Byl také vyzkoušen

ohřívák spalovacího vzduchu, který odpracoval 7000 provozních hodin při teplotě

1600°C. V témže roce pracoval několik tisíc hodin MHD kanál se supravodivým mag-

netem vyrábějícím pole o 4 T v kanálu o rozměrech 7 x 7 x 80 cm
3
. Po těchto•zkuše-

nostech se nyní připravuje v NSR krátkodobý experiment s elektrickým výkonem

10 lír/ a s indukcí 5 T v kanálu s nadzvukovým prouděním.

Vstupem MHD generátorů do průmyslového vývojového stadia je start sovětské

prototypové MHD elektrárny U-25 v březnu 1971• Elektrický výkon MHD generátoru

je 25 JM při 300 MW tepelného výkonu spalovací komory. Asi 50 MW elektrického vý-

konu se vyrábí v klasické přidružené části s parním oběhem. Kanál generátoru má

vnitřní rozměry 38 x 77 (138 výstup) x 500 car a parametry plazmatu jsou 29OO°K,
2,7 baru, Ma = 0,8, 2 T. Ionizační přísada je vodní roztok lî  COj . V létě tr.

mělo zařízení již 1000 provozních hodin s keramicko měděnými chlazenými elektro-

dami.

V současné době je na světě v provozu 6 MHD experimentů s programem dlouhodo-

bých zkouSek v rozsahu několika set až tisíc provozních hodin. Měrné objemové e-

lektrické výkony v kanálu generátoru jsou od několika WH/ar až do maximálně
156 MW/nr v experimentu NSR s nadzvukovým prouděním a tepelným výkonem 20 IIW.

Nejvyšší entalpickou účinnost (11%) bude mít připravovaný americký generátor

MARK VII s tepelným výkonem 20 MW/m
3
, 34OO°K, 8 barů, Ma = 2,1. V USA je připra-

vován projekt na pokusnou elektrárnu a elektrickým výkonem MHD generátoru 50 MW,

z níž by bylo možno odvodit podklady jednak pro Špičkovou MHD elektrárnu a jednak

pro základní UHD elektrárnu 500 W/l.
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Aplikační oblasti MHD generátorů jsou doposud jaanS definovány jen pro elek-

trárny s otevřeným obghem spalující kvalitní fosilní palivo. Uzavřené oběhy s Ar

nebo He , které mají perspektivní uplatněni ve spojení a vysokoteplotními plyny

chlazenými jadernými reaktory, jsou jeátě ve fázi základního výzkumu, podobně ja-

ko HHD oběhy s tekutým kovám, i když v obou případech se již dosáhlo významných

teoretických i experimentálních úspěchů.

Došlo: 29. listopadu 1972

Literatura:

Cil Mezinárodní konference o HHD přemřně energie. Mnichov, 1971
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Summary

Zdeněk Chalupa

Research of Magnetohydrodynamic Generators

The article pre8ents the description of problems and state of research of magneto-

hydrodynamic generators working with low-temperature plasma.
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KNIŽNICE ODBOHNÍCH A VĚDECKÝCH SPIS8

VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

nositele Sádu práce

Ročník 1973, svazek B - 32

Fakulta elektrotechnická Ústav speciální elek-roenergetiky

ňeditel ústavu: Prof. Ing. Zdeněk Pavlíček, DrSc.

Josef BARTL
 1 }
 Rudolf IIORAWITZ

řARADAYOVSKÉ" MPD GENERÁTORY S R&ZNÝMI TYPY PROUDĚNÍ PIAZMATU

Jestliže dřívějSí naše práce byly věnovány probltí-

mům optimalizace experimentálního zařízení nevelkých vý-

konu Cl Ť 3] t tato studie, vzhledem k perspektivním mož-

nostem uplatněni MPD generátorů pracujících v otevřeném

oběhu pro pokryti Špičkových výkonů [4] , předkládá vý-

sledky výpočtů UPD generátoru elektrárenského měřítka

pracujícího v režimu konstantního Machova Čísla, konstant-

ní teploty a konstantního tlaku. Rozmezí zvolených vstup-

ních, provozních a výstupních parametrů v dostatečné míře

respektuje oblast možných parametrů přicházejících v úva-

hu pro provoz a konstrukci těchto zařízení. Základní ana-

lýza byla provedena pro případ s konstantním Machovým

£lalem a vzájemná srovnání jednotlivých režimů prouděni

je uvedeno pro případ B • 5 ľ.

Kvazijednorozměrný modal UPD generátoru

Vzhledem k tomu, že matematický popis kvazijednoroxnSrr.áho sodalu proudfiaí

nízkoteplotního plazmatu v příSnén elektrickém u magnetickém poli byl námi po-

drobně popsán v dřívějších pracích [l ŕ 3] , uvedeme zde pouze 8'trufiný přehled

zjednodušujících předpokladů a výchozích rovnic.

Ing. Josef Bartl, samoatdtný odborný pracovník, FE VUT

2 )
Rudolf Morawitz, prom. fyzik, odborný aaiat«nt,FS VUT
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Předpoklady:

1) Uvažuje ae stacionární jednorozměrné proudění stlačitelného prostředí •

2) Magnetické Reynoldaovo číslo je zanedbatelně malé ;

3) Pracovní plyn se řídí stavovou rovnicí |

4) Ztráty způsobené koncovými jevy jsou zanedbatelné •

5) Neuvazuje se vliv disociace a rekombinace j

6) Proudění probíhá bez rázových jevů •

7) Indukce magnetického pole a činidel zatížení jsou konstantní .

Je-li rychlost U (<A
X
 ^0 ; 0 ) , intenzita elektrického pole E ( f

x
 . 0; 0),

indukce magnetického pole 3 (, 0; 0; 3 ) a proudová hustota J (jx. j ]u;0),P
ak
 »•

zřetelem na výše zmíněné předpoklady lze výchozí soustavu rovnic napsat v násle-

dujícím tvaru:

Rovnice kontinuity

J_ (f> M A) . 0 . d)

Pohybová rovnice

r
Rovnice energie

Stavová rovnice

j> * 0 • U . T .

Proudová hustota

(5)

Soustava výchozích rovnic je obvykle doplněna několika vztahy pomocí nichž

se zavádí bezrozměrná rychlost proudění - Machovo Číslo:

M * (6)
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• elektrická vodivost spalin

KiLf -°\
Efektivní proudová hustota a měrný výkon jsoíi pak určeny výrazy

ju* 6T. ti . a ( 1 - K) B
(6)

T - G-. M
2
, a

2
."R

11
 (1 - K ) . K ,

kde efektivní elektrická vodivost je dána vstanem [S]

s - e-, •
Podrobnájäí popis výpoCtu tepelných strát, příkonu aa koapensor a transportních

vlastností spalin je uveden v literatuře til (2] .

Výsledky výpoítů

Výsledky variantních výpočtů MPS generátoru elektrárenského měřítka předsta-

vují optimalizaci jednak vlastního UPS kanálu z hlediska efektivní a Siaté ilíin-

nosti přeměny, respektive průměrného objemového výkonu v závislosti na parametrooh

spalovací komory p
0
 ) I, , vstupním MaehovS Sísle M , Siniteli zatížení li ,

indukci magnetického pole B a generující délce kanálu L a jednak poskytují

vstupní údaje (účinnost přeměny, geometrické rozměry kanálu, hrubý elektrický

výkon, příkon na kompresor) pro výpočet vztažných investičních nákladu [6J .

Optimalizační úloha spočívala ve stanovení optimálního činitele zatížení, opti-

málního Machova Sísle a optimálního atagnaSnlho tlaku, při kterých se dosahuje

oaximální účinnosti přeměny pro zvolenou hodnotu generující délky a pro danou

hodnotu indukce magnetického pole. Základní část analýzy byla provedena pro réžia

M*con»t. v celém rozsahu uvažovaných parametrů (tab. D a pro vzájemné srovná-

ni daltleh studovaných typů proudění byla zvolena pouze jedna hodnota U * 5T .

Charakteristický vliv Machova čísla, na němž jsou závislá vstupní teplota

• tlak, určující elektrickou vodivost spalin, je zobrazen na obr. 1. Jak aa lxe

přesvědčit, v případě proudSní a M * const. extremální hodnota efektivní účin-

nosti přeměny se míní v poměrně áirokén rozmezí Machových čísel a generujících

délek velmi málo * tudíž, lze zvolit podzvukový reíia proudění, aniž by doalo k

podstatnému snläení účinnosti. Navíc tento přechod, jak uvidíme porději, mů&e

ulehčit provozní podmínky elektroixolafiních Materiálu v kanálu MPD generátoru.

Z průběhu sávisloati úíinnoati na délce vyplývá dále, Že s rostoucí délkou

vzrůstá účinnost přeměny zpočátku velmi intenzivní (zhruba asi do I"* 20rn ),

zatímco později je tento přírůstek velmi nepatrný v důsledku rostoucích tepelných

ctrát chlazením atěn kanálu [7] . Krone toho nutno vzít v úvahu, že průměrný ob-

jemový výkon, který charakterizuje investiční náklady HPD generátoru, při
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celkách přesahujících 20 m silne klesá a proto oblast vhodných generujících dé-

lek byla zvolena v rozmezí 8 až 20 m.

Absolutní hodnota optimálního Machova čísla aice závisí na volbě optimali-

začního kriteria a stagnačním tlaku, avšak při stejné délce kanálu je posun ne-

velký. Srovnání těchto výsledků s publikovanými údaji v práci [8] , jejíž vstup-

ní data se téměř shodují s našimi, potvrzují existenci extrému účinnosti v nad-

zvukové oblasti proudění blízké M * 1 .

Jak ukázaly naše výpočty MPD generátoru s M
 r
 const, při I ""- Brn , polo-

viční Uhly rozevření kanálu se nacházejí na hranici kritické hodnoty úhlů (8° až

15°), kdy ještě nedochází k odtržení mezní vrstvy a tím tedy k nenarušení před-

pokladu o jednorozměrnosti proudění. V případě ostatních kanálů o ťconst. a jp«ionst.,

výstupní Machovo číalo značně ovlivňuje stupeň rozevření kanálu na výstupu (viz

tab. 2 ) , což vede k limitující podmínce MIJ ̂ - 0,E"0 . Vzhledem k obavám z naga-

tivního vlivu rázové vlny v generující části MPD kanálu [9] byla zvolena výstup-

ní hodnota MIJ * 1,000 , čími se ováem značně snižuje účinnost těchto kanálů

(zhruba 33i o 456 pro T * const.
 a p r

i f^
 o

a o,50O do 1,000; pro případ

t> = const. pokles dosahuje až 856, nebot s růstem Mn vzrůstá optimální hodno-

ta Mi , čímž ovšem klesá vstupní hodnota elektrické vodivosti, takže M. 1 je

určeno minimálně přípustnou hodnotou elektrické bodivosti 1 Si . m ).

Na obr. 2 je zachycen průběh maximální efektivní účinnosti na tlaku ve spa-

lovací komoře a pro zvolené hodnoty délky kanálu. Obdobně jako T předešlém pří-

padě závislost 'T.efma* - f (fo) a e
 Tyzaaíuje extremální hodnotou, které s rostou-

cí generující délkou vzrůstá. Přechod na vyääí stagnační tlak při stejné délce

zvyäuje sice zpracovatelný tlakový spád, ale na druhé straně snižuje střední hod-

notu elektrické vodivosti T kanálu při současném poklesu generujícího objemu.

Další grafické závislosti zobrazují průběh optimálních hodnot hlavních cha-i

rakteriatik MPD generátoru pracujícího v reíimu konstantního Machova čísla (obr.

3 ) , konstantní teploty (obr. 4) a konstantního tlaku (obr. 5 ) . Ačkoliv se jedná

o odliáné typy proudění závislosti optimálních hodnot ") I ^ I ^ I p 1 ̂  3 L

na stagnačním tlaku se vyznačují dosti shodným průběhem. Hlavní rozdíl spočívá

pak v tom, že v případě kanálu s M=cotutje proudění podzvukové resp. blízké kri-

tickému Machovu číslu, zatímco v kanálech s T- Const. a 3 p * eonst. je proudě-

ní nadzvukové s klesající rychlosti. Tak např. jestliže maximální hodnoty účin-

nosti pro M * const. 3 T = const.
 a e

 dokazuje při L ~ 20 m (další zvyšování atag-

načního tlaku působí negativně, nebot možná délka kanálu je omezena 20 m - riz

tab. 1 ) , pak pro p * const. j
e
 extremální hodnota účinnosti určena minimální

přípustnou elektrickou vodivostí (na vstupu kanálu) a optimální délka kanálu je

menší než maximálni možná hodnota. Kanál s p «const, na rozdíl od obou předešlých

typů pracuje, v důsledku vysokých rychlostí v podatmosférickém režimu. Ze vzájem-

ného srovnání pak vyplývá, že nejvyšší Účinnosti přeměny dosahuje kanál 3

p 1 const. i při kratší délce kanálu. Nicméně, väechny uvažované kanály se

vyznačují značnou výstupní ztrátou.

Pro energetické uplatnění MPD generátorů se počítá s využitím supravodivých

magnetů, umožňujících dosahovat v pracovním prostoru kanálu indukci větších než

4 T. Z tohoto důvodu se také * této práci věnovala pozornost oblasti indukcí v
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rozmezí 4 ai 8 T. V daném případ? väak optimalizace z hlediska účinnosti předeny

neumožňuje stanovit optimální variantu, nebot i přes zvyšující se Hollovy ztráty

a rostoucí indukcí Z1}] účinnost stále vzrůstá a poton je nutno zvolit jiné hodno-

tící kriterium [6] .

Výáe uvedené grafy závislostí Účinnosti přemčny ne vstupních a provozních

aparmetrech charakterizují teoretickou dosažitelnost účinnosti "^ o ohledem na

tepelné a třecí ztráty a ztráty způsobené Hallovým jevem. Kromě toho vSak existu-

jí ještě další omezení, která mohou áo uriité míry značné ovlivnit celkovou účin-

nost MPD zařízení. Tak např. veličina indukovaných elektrických poli v I4PD kaná-

lu může být omezujícím faktorem Faradayova MPD generátore si delenými elektrodarai

(obr. 6 a 7, tab. 3 ) .

Závěrem lze konstatovat, že kvázi jednorozmerná analýza proudění nízkoteplot-

ního plazmatu v příčném elektrickém a magnetickém poli může uspokojiví popisovat

činnost MPD generátoru, jestliže T závislosti na rozměrech uvažovaného zsřízsní

bude se zahrnovat vliv nedokonalosti izolace, dále vliv úbytku napíti na elektro-

dách, vliv ztrát při průchodu rezovou vlnou a vliv mezní vrstvy.

Došlo: 29. listopadu 1972
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Summary

Josef Bartl, Rudolf tíorawitz

Faraday-Type Magnetoplasmodynaaic Generátora of•Different Types of Plaama Flow

_ Ä - U pr!.-f(.-t0
Tha artiria praanntn sne

1
 study of WWi Faraday type magnetoplaamodynamic generator

of power-station scaleHeoakifig with combustioa products in open cyclefof power-station scale^tcaUtPg with combustioa products in open cyclejtkaSouaai-
•jajjfdimensional approacrft;efficiency%':J thivSfqBBrni'Maiiimvin the dependence on
input parameter? (stagnation temperature and pressure, Hach number), operation
parameters (aapaai*y factor and magnetic field induction) and output parameters
(íeňgtíT (if channel, Mach number, electric conductance) for Ww ene» ef convection
with constant Hach number, constant temperature and constant pressure. ( " .

142

Репине

Иосиф БАРТЛ, Рудольф ИОРАБИТЭ

Магнитоплаамодинанические генераторы Фараде« с равными типами течения пла»мы

Изучается магнитогааодияамичесхиХ генератор Фарадея »лектростанциояного

масштаба, работающий в открыток цикле с продуктами сгорания в кваакоднораамер-

ном приближенна: с точки арения максимально достижимо! эффективности превраще-

ния в зависимости от входных (температура стагнации и давление, число Паха),

»ксплуатационннх (коаффициент пагрувки • индукции магнитного поля) и внходвнх

параметров (длина канала, число Паха, электропроводность) на случая течения

с константным числом Паха, константной температурой я константным давлением.



TAB. 1 Vstupní Údaje IIFD generátoru

Tepelný výkon

Palivo; výhřevnost

Okysličovadlo

Teplota předehřátí

Příaada

Hnoíetví spalin

Celková entalpie apalin

StagnaSní teplota

Stagnacní tlak

Machovo fiíalo

Činitel zatížení

Indukce mag. pole

Délka kanálu

Teplota stěny

Účinnost difuooru

Tlak na výatupu

Účinnost kompresoru

UW

-; MJ/kg

-

-

kg/e

MJ/kg

°K

-

-

T

B

-

K/.
2

-

2000

topný olej; 43,388

vzduch; <* » 1,1

1480
1
'

K
7
 COj ; 1* váh. \i

769,?3

4,1659

2700

(4-9) x 10
5

0,7 - 2,0

0,55 - 0,95

4 - 8

8 - 2 0

2000

0,80

1,2 x 10
5

0,85

Pozn. - zahrunuty 5* ztráty ve apalovaoí koaoře
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TAB. 2 Vliv rýstupního Machova ÍSísla na dané charakteristiky

optimálního IÍPD generátoru pro t>o = 10
3

a) T

T„ = 2700°K

• const.

" í
M 1 o T t

Topt

A,/A,

-

-

-

-

0

0,100

1,430

2324

0,842

2,229

19

63°

0,300

1,468

2304

0,855

2,296

6,7

2 8° 30

0,400

1,495

2290

0,861

2,348

5,0

19°45

0,500

1,525

2274

0,867

2,407

4,1

15°3O

1,000

1,767

2136

0,875

3,091

2.5

7o 2)

b) const.

" í
M1ot>t

Popt

A,

A2/A,

-

-

-

-

0

0,100

1,650

1,194

0,832

2,608

17

63°15

0,300

1,680

1,140

0,846

2,805

5,6

30°

0,400

1,704

1,097

0,852

2,879

4,3

22°45

0,500

7,732

1,052

0,858

2,963

3,5

16°

1,000

1,900

0,792

0,846

3,639

1,95

5 o 3 )

Pozn.: -
1
' - vztaženo k výstupní Části (x = 18 - 20 m)

2)

3)

- vztaženo k výstupní části (x = 17 - 19 m)

- vztaženo k výstupní části (x = 14 - 15,15 a)
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TAB. 3 Kěkterá elektrické charakteristik? optimálních

variant 1IPD generátoru pro 8 » 5 I (vir obr. 3 - 5 )

o
M

ar

c
o
•

"?

vstup

výstup

vatup

výstup

vatup

výstup

'KV. m* 1

4,761

4,534

8,453

4,752

8,175

4,636

U4

uv
9,085

19,499

27,21

21,31

22,13

20,62

Ex
kV. m' 1

0,586

2,509

4,425

2,456

2,985

2,491

U*
WV

0

50,190

0

36,22

0

49,821

kS

•-•

V)

37,5

35

B'. ST

— - —

— - —

— •

v.

_— 1

'

, "

1

—-~ '
—

. "

—•—"

^

—^——

.

= = — -

^ _ — — •

— — _ _

,

• • '

— — . — — ,

M- c

—.

on si

^

•

0,7 0,6 0,9 V> P „[-J VL

Obr. 1 Efektivní účinnost v závislosti na Úschově aisle a délce kanálu

pro 6,5 bar a fl = 5 T .
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7
 p. [barj

 6

Obr. 2 Maximálni efektivní účinnost v závislosti na atagnačním tlalcu

a délce Kanálu pro U = B
m a x

 , K = í^^ a B = 5 T .

0,950

0,850

0.750

Obr. 3 Průběh hlavních optimálních charakteristik UPD generátoru

s M * const.v závisí sti na na stagnačnlm tlaku pro fl * 5 T
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consi j řfs - 1flOO : Ô'ST

Obr. 4 Průběh hlavních optimálních charakteristik VSPQ generátoru e T = conet.
v závislosti na stagnafiním tlaku pro Mg = 1,000 a B = 5 T .

f -coastf Mg*looo ; B*$r

Obr. 5 Průběh hlavních optimálních charakteristik UPD generátoru s p 'const,

v závislosti na stagnačním tlaku pro Mg = 1,000 a 8 * 5 T .
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100

í
50

25

p,-6,5 bar ; L-14m

^ — ^

^ - '

=. •=

— ^

.

. •

_ ^ — — "

^

— —

0,7 í/ Í2

Obr. 6 Vliv Machova čísla a indukce na příčné elektrické pole v liPD ge-

nerátoru pro p
0
 = 6,5 bar a L = 14 m , M = const.

100

i.

1
so

25

M -0,9

L" 14-m

~ ~ -

M'consi

~

.—

1

~_

•

— —

— .

— —

6

5"

B-fyT

Obr. 7 Vliv stagnačnlho tlaku a indukce na přitíné elektrické pole v IIFX)

generátoru If = 0,9 a L = 14 m , U = const.
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KNIŽNICE ODBORNÝCH A VĚDECKÝCH SPISU

VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNÍ

nositele Sádu práce

Ročník 1973, avazek B - 32

Fakulta elektrotechnická Ústav speciální elektroenergatiky

fieditel ústavu: Prof. Ing. Zdeněk Pavlíček, DrSc.

Oldřich COUFAL
 1 ;

 Joa»f ŠENK
 2 )

SROVNANÍ RŮZNÝCH TVARU SUPRAVODIVÝCH MAGNETU

PRO MHD GENERÁTORY

Jaou navrženy některé tvary průřezů cívek magnetu pro

MHD generátor (uvazuji se nekoneSnS dlouhé cívky) a je pro-

vedeno zhodnocení osmi typů magnetických systémů vytváře-

jících pokud možno homogenní magnetická pole T pracovním

prostoru obdélníkového průřezu. Sroviání je prováděno na

příklade elektromagnetu pro MHD generator elektrárenského

typu o tepelném příkonu zhruba 500 HW. Kriterii hodnocení

jaou velikost magnetického pole při daném průřezu cívek

a dosažená homogenita pole v pracovním prostoru MHD gene-

rátoru.-

1 Úvod

Realizace magnetického pole v pracovním kanálu MHD generátoru tvoří asi 8*

z celkových investičních nákladů celého MHD zařízení a proto je této otásce vě-

nována značná pozornost v rámci výzkumu MHD přeměny energie. Hlavními požadavky

kladenými na elektromagnety pro 5IHD generátory jsou dosažení co největší hodnoty

magnetické indukce a pokud možno též její homogenity v aktivním prostoru kanálu,

při daném objemu magnetu. Pracovní prostor elektromagnetu s požadovaným homogenním

magnetickýcm polem má příčné rozměry značně menší než je jeho délka, takže lze

1 )
RNDr. Oldřich Coufal, odborný pracovník, FE VUT

'ing. Josef Senk, C S c , samostatný vědecký pracovník, FE VUT
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použít dvourozměrné aproximace. Dalším důvodem pro použiti dvourozměrné aproxima-

ce je nemožnost řešení úlohy nalezení homogenního magnetického pole v ohraničené

části prostoru, která není zcela obklopena cívkou s proudem nebo prostredím s

magnetickou permeabilitou různou

Budeme předpokládat, že kanál generátoru má obdélníkový příčný průřez o

stranách 2a, 2b. Tyto rozměry zahrnují stěny kanálu a nosnou konstrukci cívky.

Souřadnou soustavu uvažujeme s počátkem uprostřed kanálu, souřadnicové osy jsou

rovnoběžné se stěnami kanálu. Předpokládáme, že proudová hu3tota je konstantní

v celém průřezu cívky a proud má směr rovnoběžný s osou 3. . Levá a pravá polo-

vina cívky jsou protékány v opačném směru. Při takovém uspořádání, pokud je mag-

netické pole homogenní, má vektor indukce směr osy U' . Vzhledem k symetrii

uspořádání budeme většinou uvažovat jen čtvrtinu pracovního prostoru a cívky v

1. kvadrantu, potom ovšem příspěvek každého elementu cívky v 1. kvadrantu, k in-

dukci v libovolném bodě, bude zahrnovat příspěvky čtyř elementů souměrných

vzhledem k počátku.

Kvůli jednoduchosti jsou všechny uvažované typy průřezu cívek očíslovány.

2 Systémy vycházející z nekonečně tenké proudové vrstvy

Podstatou úvah u těchto systémů je předpoklad, že při použití supravodivých

materiálů je příčný průřez cívek magnetu dostatečně malý, takže ho lze v prvém

přiblížení považovat za nekonečně tenkou proudovou vrstvu s měnící se proudovou

hustotou. Pomocí konformního zobrazení lze nalézt rozložení proudové hustoty v

nekonečně tenké vr3tvě tak, aby uvnitř křivky, na které proudovou vrstvu uvažu-

jeme, bylo magnetické pole homogenní [1
 (
 2

 (
 3] . V reálných případech má vrstva

konečnou tloušťku, která zvláště pro vyšší hodnoty magnetické indukce zdaleka naní

zanedbatelná. Přeměna nekonečně tenké vrstvy na plochu je provedena tak, že ae

předpokládá konstantní proudová hustota a tlouštka cívky je v každém bodě určena

velikostí proudové hustoty v nekonečně tenké proudové vrstvě v tomto bodě. J*

zřejmé, že pole takto odvozených cívek již není homogenní.

2.1. Cívky typu 1

Nekonečně tenká proudová vrstva na kružnici t + t j - a + b a rozloit-

ním proudové hustoty vytvářejícím homogenní pole, převedená na plochu s konstant-

ní hustotou proudu.

2.2. Cívky typu 2

Nekonečně tenká proudová vrstva na elips* se středem v bodě (0,0), prochá-

zející bodem I a , 1>) , poloosy této elipsy jsou zvoleny tak, aby průtok proudu byl

minimální [3] • Vrstva je převedena na plochu s konstantní proudovou hustotou.

Na obr. 1 je znázorněn průřez čtvrtiny cívky pro B • 2 a 8T.
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2.3. Cívky typu 3

Nekonečně tenká proudová vrstva na obdélníku převedená na plochu. RozloZenl

proudové hustoty 3̂  (
u
) , 3o ( *) ve vrstvě má asymptony ij • t , * » a . pfi pře-

váděnl vrstvy na plochu je plocha mezi křivkami ^ ( u ) , 3^ (*)a jejich asymptota-

mi nahrazena čtvercem, který má dvS strany na přímkách í « 9 , ij » b a jeden je-

ho vrchol letí v bode (a,t) (podle [l] ).

3; Systémy s konečnými rozměry průřezů cívek

3.1. Cívky typu 4 - obdélníkové cívky

Průřez cívky je obdélník ä < * * ľ , Oíi) í b . Clslo r je určeno

tak, aby magnetická indukce v bodě (0,0) měla danou velikost.

3.2. Cívky typu 5

Tvar průřezu cívek je určen tak , aby hodnota magnetické indukce l
e

uprostřed pracovního prostoru byla maximální při předepsané odchylce &1 (v tom-

to případě nulové) mezi středem a čtyřmi symetricky rozloženými body pracovního

prostoru a při dané plose S průřezu cívky.

Předpokládejme, že průřez cívky je tvořen body l*i*j)
(
 jejichž souřadnice

splňují nerovnosti \i& * * *!<,,) %-<[
 <
 4 ~ *3k i

 k<1
* ^ i *V2 i y*

jaou záporná čísla (<j
0
* 0) , k • 1,2 , ... , n . Jsou-li čísla u,̂  dána, j«

průřez cívky určen množinou čidel \ » { í^ , x.^ , •'• i "ni f ̂ 12 I *11 i "' i "'ní3

obr. 2. Jestliže je dán bod («,t) a konstanty C , <J), pro k » 0,0,1,..., n

jsou veličiny 3
0 ;
 AB , S funkcemi X . Cívky typu 9 jsou určeny těmi čísly

X pro která má B
o
 maximální hodnotu při podmínkách:

A 3 *3ijl0,0) -T^ÍS-t) • 0,S = C. V je tedy řešením soustavy rovnic

•
3 F
 • 0 , k . 1,2, ... , n ; j . 1,2

přitom F » $o
 +
 ^1 ̂

 +
 ^1 (5 -c) • A^ A j jsou Lagrangeony multiplikátory.

Podrobný popis cívek typu 5 a možnosti jejich uplatnení jsou uvedeny v

práci [4] .
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3.3. Cívky typu 6 - eliptické cívky

V práci [5] je dokázáno, že cívky, jejichž průřez je tvořen dvěma protína-

jícími se elipsami 3 ohnisky na téže přímce (obr. 3), vytváří homogenní magnetic-

ké pole v průniku tčehto elips. Mezi všemi takovými cívkami, které vytváří v da-

ném pracovním prostoru obdélníkového průřezu homogenní pole dané velikosti (v

práci [6] je dokázáno, že takové cívky existují).

3.4. Cívky typu 7 - kruhové cívky

Jsou zvláštním případem cívek typu 6, místo elips se uvažují kružnice .

3.5. Cívky typu 8

P ř e d p o k l á d e j m e , ž e č t v r t i n a p r ů ř e z u c í v k y j e u r č e n a d v ě m a s c h o d o v i t ý m i

f u n k c e m i h , ( 4 ) , h 2 ( O d e f i n o v a n ý m i n a i n t e r v a l e c h O i l ) é t , O í X í a

( d ě l e n í t ě c h t o i n t e r v a l ů j e e k v i v a l e n t n í s k r o k e m k ) a S t v e r c e m 3 4 4 í S t í ,

Tí S \j í l u j a k j e p a t r a o z o b r . 4 . Funkce h ^ t *J), b i ^ C O • a t r a i w

Stverce Z. se dají urči t tak, aby ve zvolených n bodech (ekvidiatantních a
kroketu W ) na hranici kanálu dosahovala (j -ová složka magnetické indukce
předepsané hodnoty B o . Dá se ukázat, že pro 1 konvergující do nekonečna,
konverguje 14 -ová složka magnetické indukce stejnosměrně k í>0 na celé hranici
kanálu, zatímco si. -ová složka magnetické indukce na hranici kanálu konverguje
stejnosměrně k nule. Totéž p l a t í v celém průřezu kanálu, nebot složky sngneticlcé
indukce jsou ade harmonické. Pro velikost odchylky v obdélníku 0 * X •* 9 - h ,
0 ä ij é 'b - h p l a t í následující odhady

100 I 2y U,M)-3ol ^ £

10013* U.ä l l fi

kde S" . 73 W°'6? t 35, S h2 - 1O,8h + 1 ) / * O .

Podrobný popis cívek typu 8 je uveden v práci [7] .

4 . Srovnání

Srovnání uvedených typů cívek je provedeno UH příkladě elektromagnetu

pro MHD generátor elektrárenského typu o tepelném příkonu zhruba 500 MW.

Při výpočtech magnetického pole předpokládáme, že cívky jsou navinuty z mědí

stabilizovaného supravodiče ľľbTi. , jehož celkový průřez je 4,3 . 10" m a poměr

mědi k Ml?Tí je 2,7 : 1. V práci ľ8] je uvedena jeho 3 - B charakteristika namě-

řená pro vodič navinutý v cívce. Pro výpočetní dčely byla tato charakteristika
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aproximována v intervalu magnetických indukcí 0 < B S 8T vztahen

J
 1.092B t í,?

1
")

 7
 '

Plnení cívek bylo odhadnuto na t * 0,7 poäle návrhu konkrétní cívky z tohoto

materiálu v práci [9] •

Rozměry vnitřního prostoru cívek byly zvoleny j s 1 m , t « 0,6 m.

Necht £|< značí velikost příčného průřezu cívek typu k v 1. kvadrantu.

Měřítkem efektivnosti cívek bude hodnota výrazu 100 - j^
 (
 kde

f 100 (SK -

Průběh j), v závislosti na velikosti magnetické indukce je uveden na obr.

5. Další důležitou veličinou je homogenita magnetického pole. Označme

A 100 (.Bmax - Bm in)
A ' —ŠTTbl '

J popř. 3
m
in značí maximální popř. minimální hodnotu u -ové složky mag-

netické indukce uvnitř vlastního pracovního prostoru MHD kanálu, tj. na obdélníku

O S * 0,8 m i 0 - y í Oi
1
* m. Na obr. 6 je uvedena závislost & na velikosti

magnetické indukce. Nejsou zde uvedeny cívky typu 6 a 7, které vytváří zcela ho-

mogenní magnetické pole v celém prostoru a cívky typu 8, u kterých odchylka kle-

sá s rostoucí indukcí od 1,8% do 0,46% (podle vztahu (.1) , k • 0,05 m).

Závery, které lze učinit ze srovnání uvedených osmi typů cívek a které by

mohly sloužit jako určité vodítko při návrhu supravodivých elektromagnetu, li*

shrnout takto:

- Technologicky nejjednodušší cívky typu 4 mají nejhorší ukazatele •

- Cívky typu 6, 7 popř. 1,2 vytváří homogenní popř. téměř homogenní magnetické

pole. Přitom cívky typu 1 a 6 mají vyšší efektivnost, zvláátě při vyáSích hod-

notách magnetické indukce ,

- Je-li tolerována nizäí homogenita magnetického pole, pak jsou nejvhodnější

cívky typu 3 a 5, které mají ze všech vyšetřovaných typů nejvyääl efektivnost ,

- Jsou-li přísné požadavky jak na homogenitu pole, tak i na efektivnost, pak

nejlépe vyhovují cívky typu 8.

Došlo: 29. listopadu 1972
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Сопоставление разных форм сверхпроводящих магнитов для магнитогидродимамичес-

ких генераторов

Предложены некоторые формы сечений катушек магнита для магнитогидродява-

иического генератора и сделана оценка восьми типов магнитных систем, образую-

щих по возможности однородное магнитное поле в рабочем пространстве прямоуголь-

ного сечения. Сопоставление осуществлено ка примере магнита для магнитогидро-

дивамического генераторе с потребляемой тепловой мощностью около 500 мвт.
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TECHNICKO-EKONOMICKÍ STUDIE MODELU ŠPIČKOVÉ KPD ELEKTRÍRNY

V préci je navržena metoda technicko ekonomické opti-

malizace zjednodušeného technologického schématu Špičkové

magnetoplazmodynamické elektrárny pomocí poměrných inves-

tičních nákladů. V procesu optimalizace jsou nejdříve

podle jednorozměrného proudění stanoveny provozní a geo-

metrické charakteristiky různých variant mpd generátoru

a z těchto řešení je pak vybrána, podle hlavního kriteria

pomSr-Tyeh investičních nákladů, optimální varianta. Roz-

ložení jednotlivých investičních složek vychází z úvah v

pracích [l] [2] a jejich nákladové závislosti na termody-

namických veličinách jaou odhadnuty podle odpovídajících

zařízení v klasických elektrárnách. Výsledky variantních

výpočtů jsou zpracovány v grafické formě.

1. Úvod

Studie zabývající se ekonomickým zhodnocením elektrárenského použití mpd ge-

nerátorů jsou publikovány téměř od doby, kdy započal výzkum mpd přeměny energie*

Převážná větaina těchto prací se zabývá buč! analýzou vlivu jednotlivých provoz-

ních parametrů na celkovou účinnost termodynamického cyklu kombinované elektrárny,

Ing. Jo3ef Senk, samostatný vědecký pracovník, FB VUT

Ing. Josef Bartl, samostatný odborný pracovník, FE VUT

^ Oldřich Coufal, odborný pracovník, FE VUT
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anebo se snaží odhadnout absolutní velikost nákladů na mpd elektrárnu, aby ji by-

lo možno srovnat s dosavadními typy elektráren. Jak vyplývá z analýzy v práci Ji] ,

nevede optimalizace podle celkové účinnosti k cíli. Její závislosti na některých

optimalizačních parametrech jsou bud funkcemi bez extrému (závislost elektrické

účinnosti '•J na magnetické indukci i ) nebo je tento extrém velmi slab* vy-

jádřený, respektive posunut do oblasti nevhodných hodnot parametrů (závislost

"2 na délce kanálu, kdy optimum je při nereálně dlouhých mpd kanálech). Rovněž

odhad absolutních nákladů má do značné míry spekulativní charakter vzhledem k

doposud neznámým .skutečným nákladům nestandartních složek mpd elektrárny. Orien-

taci v těchto absolutních údajích též značně ztěžuje přepočet měn mezi odhady

autorů z různých zemí. S velkým rozptylem hodnot absolutních údajů kontrastuje

však dosti zřetelná shoda procentního rozdělení nákladů na jednotlivé složky mpd

elektrárny u různých autorů. Proto jsme se pokusili nalézt výpočetní metodu, kte-

rá by předevaín se opírala o tyto poměrné údaje a tím objektivněji určila nej-

vhodnější variantu mpd elektrárny pro případný další odhad absolutních nákladů.

V této studii, která se zatím týká jen špičkových elektráren, jsou hlavním

kriteriem poměrné investiční náklady, které moji u tohoto druhu elektráren prvo-

řadý význam.

Optimalizace podle navržené metody probíhá ve dvou etapách. Nejprve podle

kvazijednorozměrného modelu proudění popsaného t práci [3] jsou stanoveny pro-

vozní a geometrické charakteristiky jednotlivých variant mpd generátoru. V áalší

etapě jsou pro tyto varianty vypočteny ekonomické ukazatele celé mpd elektrárny

a podle hlavního kriteria, poměrných investičních nákladů je vybrána optimální

varianta.

2. Volba zjednodušeného technologického schématu elektrárny

Dosavadní úvahy o technologických schématech se především soustředily na

elektrárny používající binárního Braytonova cyklu, ve kterých je mpd generátor

předřazen klasické parní části. Využiti vysokopotenciálního tepla za kanálem

mpd generátoru, jednak na předehřátí vzduchu pro spalovací komoru a především na

regenerativní ohřev v parní části elektrárny, přispívá podstatnou měrou k dosaže-

ní vysoké termodynamické účinnosti cyklu. Z předpokládané 55% elektrické účin-

nosti tohoto kombinovaného cyklu připadá totiž na mpd část 21% a na parní část

34*.

Jelikož vsak současný rozvoj energetiky je charakterizován neustálým snižo-

váním ročního využití jmenovitého výkonu elektráren v důsledku rostoucího podílu

Špičkového výkonu v diagramu zatížení [l] , otevírají se nyní Široké možnosti i

pro uplatněni zjednodušeného schématu mpd elektrárny, tj. bez připojené parní

části. V konkurenci s elektrárnami s plynovými turbínami a vodními elektrárnami,

slibují totiž mpd elektrárny se zjednodušeným schématem splnit všechny hlavni po-

žadavky kladené na špičkové elektrárny, tj. nízké investiční náklady, vysokou ma-

névrovací schopnost, možnost téměř okamžitého dosaženi jmenovitého výkonu a pod.

Proto jsme v současné etapě zaměřili své úvahy na zjednodušené mpd oběhy, které

jsou zároveň názornější a přístupnější pro výpočetní zpracováni.
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V této studii, která představuje první etapu našich prací o energetickém

využiti mpd přeměny Jsme zvolili zjednodušené schema s pŕedehŕíváním vzduchu

(obr. 1). Nedostatek informací nedovolil zatím analyzovat schema s obohacováním

kyslíkem, případně s Čistým kyslíkem pro spalování, které slibuje vyšší manévro-

vací schopnost. Proto je studována špičková elektrárna určená pro využití nad

300 h/r a nebyla by vhodná pro nouzová nasazení.

Zjednodušené schema dle obr. 1 sestává ze spalovací komory a tryskou (1),

ve které se spaluje vysokokalorické kapalné fosilní palivo s ionizační přísadou

a vzduchem předehřátým na teplotu 1200°C. K ní je připojen mpd kanál (1) s di-

fuzorem ( "•), předehřívákem vzduchu (5) a komínem (6) • Předpokládáme použití

supravodivého magnetu (5). Stejnosměrný proud mpd generátoru se mění na střídavý

ve stříúači (8) a je předáván do střídavé sítě, ze které je napájen pohon kom-

presoru vzduchu (7) pro spalovací komoru.

3. Kvazijednorozměrné řešení mpd generátoru

Model kvazijednorozměrného proudění nízkoteplotního plazmatu v kanálu mpd

generátoru Faradayova typu je podrobně popsán v práci [3] • Provozní a geometric-

ké charakteristiky jednotlivých variant mpd generátoru předkládané Špičkové

elektrárny byly spočítány podle tohoto modelu pro případ a konstantním Machovým

fiíslem podél kanálu. Rozmezí hodnot parametra studovaných případů bylo zvoleno

na základě předběžných výpočtů následovně:

magnetická indukce k~~h- 8 T

stagnaíní tlak ve spalovací komoře '• - fa - 9 1>3<*

Machovo fiílso O . S S - M S 1,2

délka kanálu 8 S I * 10
 m
 ,

4. Měrné investiční náklady SpiSkové mpd elektrárny

4.1. Výchozí předpoklady

V procesu optimalizace SpiSkové mpd elektrárny s konstantním vstupním te-

pelným výkonem jsou měrné investiční náklady posuzovaných variant vztaženy k jed-

né vybrané variantě, kterou v dalším budeme nazývat štandartní elektrárnou. To

umožňuje, jak bylo řečeno, vyhnout se úvahám o absolutních nákladech, spojených

s nezbytným a velmi nepřesným přepočítáváním měn, a staSí vycházet z rozdělení

nákladů na jednotlivé položky. Vodítkem pro poměrné rozdělení investičních nákla-

dů nám byly sovětský a nSmecký návrh Špičkové mpd elektrárny popsané v [ij[2J .

Srovnání rozložení nákladů sovětského a západoněmeckého návrhu mpd elektrárny je

provedeno v tab. 1. Z tabulky vyplývá, že rozdělení nákladu na odpovídající po-

ložky (silně vytažené vnitřní sloupce) je u obou navrhovaných elektráren zhruba

stejné, přičemž podílu nákladů na kyslíkovou stanici u sovětské elektrárny odpo-

vídá podíl nákladů na výměník tepla s kompresorem a pohonem u německého návrhu.
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Na podkladě uvedeného srovnání je navrženo v tab. 2 rozdělení nákladů na jednot-

livé položky štandartní varianty námi navržené špičkové elektrárny. Rozdělení

Sástí elektrárny na položky uvedené v tab. 2 je voleno podle veličin, na kterých

je daná položka závislá. To je naznačeno v posledním aloupci tab. 2. První čty-

ři položky jaou závislé na veličinách, které jsou funkcí parametrů vlastního mpd

generátoru, podle kterých optimalizujeme tj. délky mpd kanálu L, Machova čísla

M, vstupního stagnačního tlaku p
0
 a magnetické indukce B. U částí mpd elektrár-

ny zahrnutých v poslední položce předpokládáme v prvním přiblížení, že jejich

náklady jsou závislé jen na vstupním tepelném výkonu, který je konstantní a tu-

díž tato položka v procesu optimalizace zůstává konstantní. V následujícím od-

stavci jsou odhadnuty závislosti proměnných položek na funkčních veličinách.

4.2. Závislosti jednotlivých položek

- kanál mpd generátoru

Náklady na mpd kanál předpokládáme úměrné objemu jeho izolačních a kon-

strukčních Částí. Konstantu úměrnosti, která je vlastně cenou jednotky

objemu, zjistíme z odpovídající položky u 3tandartní elektrárny.

Objem konstrukce kanálu

- A , - A,

kde vstupní průřez A/j je funkcí M 3 ľo ,

výstupní průřez A B je funkcí parametrů L , M , f9 a 3 ,

•jf je poměr stran a

d je tlouäiko stěny.

- supravodivý magnet

Určujícím faktorem nákladů na supravodivý magnet je objem supravodivého

materiálu. Průřez cívek supravodivého magnetu uvazujeme konstantní podél

celého kanálu a tvar průřezu je typu £ . 8 podle studie [4] . Vzdálenost

čel cívek je právS rovna aktivní délce mpd kanálu L . Pak objem stabili-

zovaného supravodiče v cívkách je

V
s
 - k i í[laC,„t LS

(V)
] ,
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kde a je přífiný rozměr kanálu a izolaci na vstupu ,

průběhy veliíin C,,. a S
(
,« jsou odvozeny v [5] -

Předpokládáme cívky vinuté z M t Ti supravodiče stabilizovaného mědí.

V souladu s prací [ô] bylo zTOleno plnění cívky & - 0,1,

V celkových nákladech supravodivého magnetu vystupují jeätí mimo supravodi-

vého materiálu poloíky na kryostat a na nosnou konstrukci magnetu, která zachycuje

značné elcktrodynamické síly vznikající v cívkách.

Odhad vlivu třchto položek na celkový objem magnetu, provedený pomocí zá-

vislostí uvedených v práci [7] byl vyjádřen vztahem

- střídaí

Predpoklóáárae, že střídač zpracovává veškerý hrubý stejnosmřrný výkon mpd

elektrárny na střídavý. Z údajů dosažitelných v odborné literatuře vyplývá, ie

pro vyjáfiření závislosti nákladů střídafie na výkonu lze použít rztahu

)
 ( )

- výměník tepla a kompresor a pohonem

Toto zařízení se svým charakterem velmi blíží podobným zařízením v klasic-

kých elektrárnách. Jeho velikost odhadujeme z příkonu potřebného na pohon kompre-

soru. Závislost nezi náklady a výkonem tohoto zařízení je vyjádřena vztahem

na podklade údajů o ořrných nákladech strojního zařízení parních elektráren.

- ostatní

V této položce jsou zahrnuty väechny ostatní äáati elektrárny vyjmenovaná

zhruba v předposledním odstavci tab. 2. Podíl těchto Sástí v nákladech Činí u

stand&rtní clcktnSrny 3ice něco přes 40%, ale jejich velikost, není tak bezpruatred-

nř zrvi3lá na parametrech vlastního mpd generátoru jako u "edcházejících položek.

Jfjich ris'íJ ;i -lj jsou především určeny tepelným příkonem elektrárny, který zůstává

v naSich úvahúch konstantní.
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4.3. Vztah pro měrné investiční náklady

Celkové investiční náklady uvažované mpd elektrárny tvoří suma všech vySe-

třovaných položek

Po dosažení vztahů ( O až li) a vydělení N;
n
 marnými náklady atendartní va-

rianty obdržíme výraz pro poměrné investiíní náklady Špičkové mpd elektrárny vzta-

žené k štandartní variants:

' *fi

kde čárkované veličiny prfsluôí štandartní elektrárně , T 3 ?„ je hrubý, respek-

tive 6Í3tý elektrický výkon elektrárny a hodnoty koeficientu It, určující poměr-

né hodncty položek štandartní elektrárny, jsou uvedeny v tab. 2.

K daläímu výpočtu je nezbytná určit z prošetřovaných variant štandartní

elektrárnu. Hlavním hlediskem při jejím výběru bylo, aby hodnoty jejích parametrů

byly co nejblíže hodnot parametrů sovětské elektrárny, nebo? bylo použito stejné

rozložení na položky, a zároveň, aby byly zhruba uprostřed intervalu hodnot pa-

rametru, ve kterém provádíme optimalizaci. Z toho důvodu byla vybrána varianta 8

následujícími hodnotami parametrů:

To1

V
T =

2700°

1,757

76£,68

m2;

MW-,

Po
K

A,
?n

-- 5,5 Var •

- 0 , 8 0 6 - ;

• 7, 390 ma ;

* 508,68 MW-,

M'

a

r

•1,097

Í 7000

' If
' 211,

i
MW

-

1 MW

*

* 508,68 MW-, ?c • S11.1 MV
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5. Diskuse výsledků

Soustava rovnic popisující kvazijednorozměrné proudění spolu se vztahy pro

určení poměrných investičních nákladů byl; řešena na počítacím stroji. Celkem

bylo prošetřeno 1000 variant. Výsledky výpočtů jsou zpracovány graficky na obr.

2 až 6.

Z průběhu poměrných investičních nákladu (obr. 2) pro jednotlivé indukce

magnetického pole je zřsjmá existence minima m
n
 v závislosti na délce mpd ka-

nálu i na magnetické indukci na rozdíl od monotónního průbřhu Vtt * f( L ) resp.

"Oft - ty tí>) • S růstem magnetické indukca se minimum nákladu posouvá ke krat-

ším délkám kanálu. Tento posun je způsoben, jak bude vidno též na obr. 4, rych-

lým vzrůstem nákladů na supravodivý magnet s rostoucí magnetickou indukcí. Hodno-

ty magnetická indukce pod 4 T vedou k neúměrně dlouhým generátorům, zatíaco nad

7 T vychází optimální varianty pŕíliä krátké, kdy již podmínky kvazijednodimenzio-

nálního přiblížení ztrácejí platnost.

Minimální poměrné investiční náklady v závislosti na magnetické indukci

jsou zobrazeny na obr. 3« Z průběhu plyne, že absolutní minimum nákladů leží v

oblasti hodnot magnetické indukce 5 a?. 6 T. Vzájemný podíl proměnných položek

zahrnutých v optimalizovaných celkových nákladech ilustrují grafy na obr. 4. Zde

je zcpi3 zřetelný rozhodující vliv nákladů supravodivého magnetu na optimalizaci.

V oblasti nižSích magnetických indukcí klesající charakter položek na kompresor,

invelor a mpd kocoru jeStě převládá nad růstem nákladů na supravodivý magnet a

tin celkové náklady (obr. 3) v této oblasti klesají. Pro 3 > 6T však růst

nákladů na cei;r,?i zcela dominuje nad ostatními položkami a celkové náklady rychle

stoupají. K tonu přispívá i s í m ě stoupající křivka nákladů na kompresor v táto

oblasti.

Závislost hrubého (označení T ) a iíistého (označení ?
n
 ) generovaného

výkonu na obr. 5, které lze interpretovat i jako účinnosti elektrárny, nebof te-

pelný příkon pro vSechny varianty je konstantní, potvrzují naše předpoklady, že

podle těchto veličin nelze optimalizovat, nebot mají monotónně stoupající cha-

rakter v závislosti na magnetické indukci.

Jak již bylo uvedeno v souvislosti s průběhem optimálních nákladů na obr.

3, lei í absolutně optimální náklady v oblasti hodnot magnetické indukce B *• '•> |

B > T . z obr. 6 lze pro tuto optimální variantu i rozmezí hodnot ostatních sle-

dovaných parametrů:

stagnační tlak ve spalovací komoře f>
0
 < 5,5 j 5,8 > tar

generující délka mpd kanálu L < 11 i 15,5 > m

Machovo číalo H ~ 0,99 .
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6. Závěr

Cílea této prác* bylo předavším naatlnil jednu i možných aetod optiaalisáce

•pd elektrárny. Pro špičkovou tnpd elektrárnu, na které byla tato aetoda demonstro-

vána, byly použity údaje, které jaou T souiaané dobS k disposici. Podle dalšího

vývoje budou tyto údaje doplňovány a v aouladu ae získavania dalších inforaací

bud* rozšiřován i poSet a podíl proměnných pbloSek nákladů elektrárny. V této

etapi prací nebyla též brána v úvahu palivová aloika nákladů, která patrně posu-

ne optiaální varianty k většin délkaa kanálu apd generátoru.

Z toho plyne, íe síakané výsledky aají satla dllSl charakter a teprve v

průběhu dalšího studia budou postupně zobecňovány.

Došlos 29. listopadu 1972
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TAB. 1

Špičková opd elektrárna 400 UWel SSSR

Položka

spalovací komora

nádoby a odpař,
kyslíku

palivové hospodář,

ovládání a regul.

kanál mpd generát.

supravodivý magnet

invertor

kyslíková stanice

při láváni a odvod
ionizaS. přísady

komín

vodní hospodářství

montážní práce

stavitel, práce

e e 1 k e •

Rubl/

kWinst

0,3

1,9

1,2
0,6

0,6

3,5

8,0

14,2

0,4

0,4

4,4

3,7

5,7

45,0

%

0,67

4,22

2,67

1,34

1.34

7,78

17,78

31,50

0,90

0,90

9,80

8,20

12,90

100,00

Rubl/

kW

4,0

12,1

14,2

5,2

9,5

45,0

%

8,9

26,9

31,5

11,6

21,1

100,0

Špičková mpd elektrárna 50 MWtl HSR

S

7,7

25,0

32,7

15,4

19,2

100,0

*

7,7-

25,0

9,6

23,1

15,4

19,2

100,0

DII/

kW»l

20

65

25

60

40

50

260

Položka

spalovací komora

s příslušenstvím

mpd generátor

s magnetem a

invertorem

výměník tepla

plynová turbína
a kompresor

separace ionizační

přísady, komín

potrubí a pomocná

zařičení

c e l k e m



TAB. 2 .

číslo
pololky
Index

1«

*M

l
-l

*-.

P o l o ž k a

kanál mpd generátoru

supravodivý magnet

invertor

výměník tepla a
kompresor s pohonea

VH
C—
a
«->

o

spalovací koaora
a příslušenství*

ionizač.přísada ,
koaín
vodní hospodářství

stavební a montážní
práce

C e l k e m

Rubl/kW

0,6

3,6

8,0

14,2

4,0

5,2

9,5

45,0

S

1,3

7,8

17,8

31,6

8,9

11,6

21,0

100,0

0,013

0,076

0,173

0,316

0,415

1,000

f
, . ,

V
t
(L,M,^,B)

Q

1 6 9



Pn=096P-Pc

Obr. 1 Technologické schéma špičkové mpd elektrárny

8 10 12 H 16 , 18 20

Obr. 2 Závislost poměrných investičních nákladů na déle* kanálu a magne-

tické indukci pro optimální stagnační tlak a optimální Machovo číslo.
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Obr. 3 ZÓTieloot pooěrn^ch invastiinicb nakladú na magnetickí indukci

při optimálním atagnafinlm tlaku,Uachově Ciala a délea kanálu.
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Obr. 4 Průběh poměrných investičních nákladů poměrných položek v závislos-

ti na magnetické indukci při optimálním etagnačnlm tlaku,Machově

tíole a délce kanálu .
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1000

Obr. 5 Průběhy generovaného výkonu P , čistého výkonu P
n
 a průměrného

objemového výkonu P
v a
 v závislosti na magnetické indukci při opti-

málním stagnačním tlaku,Machově čísle a délce kanálu .

Obr. 6 Průběhy optimálních parametrů mpd generátoru ,stagnafiního tlaku,

Machova iiela a délky kanálu v závislosti na indukci magnetického

pole.
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KNIŽNICE ODBORNÝCH A VŽDECKÍCH S P I S B

VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNŽ

nositele Sádu prac*

Ročník 1973, avazek B - 32

Fakulta elektrotechnická Ústav speciální elektroenergetiky

Ředitel ústavu: Prof. Ing. Zdeněk Pavlíček, DrSc.

Jiří RACEK
 1 }

VÝVOJOVÍ TYP]f JAMEHMÍCH REAKTORB VHODltfCH PRO NEKONVENČNÍ

PROMĚNY ENERGIE

Jsou uvedeny některé vývojové
1
 typy jaderných reak-

torů vhodných pro nekonvenSní přeměny energie. Jsou

shrnuty dosavadní skúsenosti z provozu výzkumných vysoko-

teplotních plynem chlazených reaktoru a je popsán plynen

chlazený rychlý reaktor.

Přímé přeměny, např. tepelné energie na elektrickou, slibují větaí účinnost,

protože nebudou potřebné pomocné zprostředkující stupni jako u dosavadních zpft-

aobď a odpadnou proto ztráty, které by v takových mezistupních vznikaly. Přímé

přeměny pomáhají ŕeäit i druhou otázku, tj. otáčku vlivů stále postupující elelc-

trizace na životní prostředí ivySovánlm procenta neSistot a odpadového tepla v

ovzduáí a ve vodách.

Hezi přímými přeměnami je v popředí přeměna založené na principu magnáto-

plaamodynamickém (MPD).

V souvislosti a projektovaniu a provozováním jaderných reaktorů s velmi vy-

sokými teplotami plynu na výstupu »e obrátila pozornost na možnost vybudování

energetického UPD zařízení, pracujícího v uzavřeném cyklu. Při sledování této

Jiří Baíek, odborný pracovník, FE VUT
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možnosti nalézáme jisté rozpory u požadovaných hodnot pracovních parametrů (tj.

teploty a tlaku) u jaderného reaktoru a KPD generátoru. Při projektování je

nutno brát na tyto rozpory zřetel.

Hlavní problém spoSivá ve výběru pracovních teplot. Nároky na pracovní

látku uzavřeného cyklu lze shrnout takto til :

- chemická snášenlivost s materiály okruhu j

- vhodné vlastnosti pro přenos tepla j

- vhodné termodynamické vlastnosti •

- vhodné vlastnosti mající vliv na elektrickou vodivost a procesy přenosu ,•

energie v generátoru '

- nízká obsorpce neutronů j

- dostupnost a přiměřená cena .

Abychom dosáhli vyhovující vodivosti plynu při práci generátoru v podmín-

kách rovnovážné ionizace, je potřebná teplota plynu s přísadou kolem 2000 K a

výäe. Inertní plyny jsou nejlepSí pracovní látkou pro generátor a rovněž vyho-

vují nárokům na pracovní látku pro reaktory. Nejfiastěji se používá helium a pří-

sadou cesia.

U reaktorů, které jaou nyní běžně v provozu, je výstupní teplota pracovní

látky nižší než 800 K, u výzkumných vysokoteplotních reaktorů Dragon, HTOR, AVR

se pohybuje kolem 1000 až 1120 K, u reaktoru UHTREX kolem 1600 K. Hlavní para-

metry těchto a daláich budovaných a projektovaných vysokoteplotních reaktorů

jsou v tab. 1.

V textu se používá následujících zkratek:

AVR - Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor

HTGE - High Temperature Gas - Cooled Reactor

THTB - Thorium - Hochtemperatur Reaktor

UHTREX - Ultra High Temperature Reactor Experiment .

1. Pokročilé konvertory (Vysokoteplotní plynem chlazené reaktory - HTGR)

Vývoj vysokoteplotních reaktorů ve Velké Británii prošel mnoha fázemi. Jed-

nou z nich bylo vybudování experimentálního reaktoru Dragon o tepelném výkonu

20 HW. Sdaktor Dragon má předevSím charakter pokusného zařízení a jsou na něm

prováděna nejrůznější experimentální měření.

Závěry z dosavadního provozu reaktoru Dragon, které sa mohou uplatnit i

v jiných elektrárnách, lze shrnout do několika bodů:
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- nebyly zjištěny žádné poruchy paliva do 40% vyhoření a při normální projekto-

vané teplotě 100n - 1400°C ;

- při záměrném přehřátí paliva na 2000°C ja postup poruchy pomalý a je možná

včasná indikace ;

- aktivita primárního okruhu je zanedbatelnou částí denní přípustné uvolňované

aktivity j

- ^ I byl v chladivú vždy pod hranicí detekce ;

- ztráty helia znamenají jen nepatrné zvýšení provozních nákladu j

- poruchy a úniky se vyskytují hlavně v malých součástkách; účinná kontrola spo-

Sívá v pečlivém a nepřetržitém pozorování vdech stupňů výroby, instalace a

provozu j

- při pečlivé specifikaci materiálů není odstranění vnitřních nečistot z primár-

ního okruhu problémem j

- analytické zařízení pro měření aktivity pod přípustnou úrovní je iíčinné e spo-

lehlivé ;

• dmychadla s plynovými ložisky do výkonu motoru 75 kW pracují prakticky bez

závad j

- velké uzávěry primárního okruhu mohou být uzpůsobeny tak, aby odolaly opakova-

nému používání, aniž by došlo k vyääímu úniku j

-. primární okruh múze být udržován bez inertní atmosféry.

První elektrárnou ve Spojených státech, která má vysokoteplotní heliem

chlazený reaktor s palivem ve formě obalených částeček, je Peach Bottom.

Provozní zkušenosti potvrdily pozitivní výsledky ve dvou klíčových oblas-

tech - schopnost provozních reaktorů dlouhodobé bet přerušení na jmenovitén vý-

konu a schopnost udržovati primární okruh velmi čistý. Kapr. přea defekty vznik-

lé v první vsázce palivo na reaktoru Peach Bottom, zůstala úroveň aktivity pod-

statně níže pod projektovanými podmínkami.

Zařízení ae během provozu elektrárny Peach Bottom osvědčilo takto:

- regulační tyče pracovaly bez závad j

- tři typy heliových kompresorů pracovaly bez poruch a údržby mnohem větaí po-

čat hodin, než se předpokládalo |

- únik helia byl vyaáí (2,5 proti 0,1 kg/den), ale nepůsobil potíže ;

- úroveň radiace byla vSude v závodí a při údržbě nízká,75% personálu prín'"ie-

ného elektrárně bylo ozářeno menSÍ dávkou, než je minimální povolená hoir.o-a ,

- systém pro manipulaci s tekutými odpady omezil únik aktivity do okolí ne. n.í;;4

hranice stanovené předpisy;

- všechny ventily hlavního heliového okruhu pracovaly velmi dobře e i>oale

výsledku kontroly nepůsot ly žádné potíže.
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Třetí reaktor chlazený heliem o vysoké teplotř, který je po Dragonu a Peach

Bottom již v provozu je západoněmecký reaktor AVR. Zvláštností tohoto reaktoru

je použití kulových palivových Slánku.

Kulový tvar palivového Slánku má několik výhod:

- velmi snadné vkládání a vyjímání j

- menší pořizovací náklady neí u Dragonu ;

- nejvhodnSjsl povrch pro chlazení*

Za první tři a půl roky provozu (do poloviny 1971) vyrobil reaktor AVR cel-

kem 222 000 HWh. I když musely být vzhledem k novosti reaktoru provedeny Sašovi

národná zkoumání a zkoušky, bylo v r. 1968 dosaženo využití 51,4% (říjen 1968

až březen 1969 - 92%) a v roce 1969 71,6% (říjen až prosinec 1969 - 99%).

DalSÍ jaderná elektrárna s vysokoteplotním reaktorem chlazeným plynem o

elektrickém výkonu 330 HW ve Fort St. Vrain (USA) byla v polovině roku 1972

připravena k provozu. Výstavba zařízení byla subvencována US AEC, která tím, že

neilfituje náklady na obohacování, rovněž umožnila dodavateli reaktoru, epolefinos-

ti Gulf Atomic, dát po dobu 8 let k dispozici palivo za cenu, při níi palivová

složka nákladů na výrobu energie Siní jen 0,17 cent/kWh.

V sou&asné době jsou ve výstavbe jests vysokoteplotní reaktory Oeesthacht

(25 KW - moderní systém vysokoteplotní reaktor - plynová turbina) a THTH (300 Wf

— konstrukčně odvozen z prototypu AVR) a dalsl ae projektují •» návrhy odvozené z

projektu Dragon, reaktory HTOR (1150 KW) blízké reaktoru ve Fort St. Vrain, THTR

(600 - 1200 MW) atd.

Reaktory HKÍR slibuji nízké investiční a palivové náklady a minimální vliv

na okolí. Se soustavou tvořenou převážně reaktory HTGR nelze vsak poSítat před

r. 2000.

V souSasné době je vývoj plynem chlazených reaktorů na stupni experimentál-

ních prací a cílem získat provozní zkušenosti při vysokých teplotách. Přednosti

vysoké výstupní teploty plynu se přlliS neprojevují při zvyšování parametrů páry,

ale jsou základem vysoké účinnosti cyklu a plynovou turbinou nebo MPD generáto-

rem. Jak již bylo uvedeno, reaktory chlazené heliem nabízejí v souSasné době mož-

nosti dosáhnout provozních teplot v rozmezí 1000 až 1200 K s případným daläím

zvýšením, pokud by byl zajist&n potřebný vývoj paliva.

Vývoj palivových Slánku pro vysokoteplotní plynem chlazené reaktory směřuje

k použití tsv. obalených SésteSek paliva, umožňujících dosáhnout vysokých teplot

chla-liva. Použití obalených částeček vylučuje náhlé a příliíné rozšíření nepři-

jatelné hladiny aktivity v chladivú a vyhovuje požadavku dalěího podstatného

svýiení teploty* Jelikož nejsou jeStř dostatečné znána omesení parametrů vyplý-

vající z použití tohoto druhu paliva, provádí se 7 zainteresovaných zemích in-

tensivní výzkum.
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2. Rychli reak'.ory (Plyr.em chlazený rychlý reaktor)

Koncepce plynem chlazeného rychlého reaktoru (QCFR) využívá aktivní zóny

heliem chlazeného rychlého reaktoru k doaaíení vysokého koeficientu reprodukce

v aystému s plynným chlazením. Aktivní tóna je zaplněna palivem z U0„ -TuOn

• povlaku z nerezavějící oceli.

Reaktor o elektrickém výkonu 1000 KW vyžaduje tlak v primárním okruhu

87,5 kp/cm při maximální výstupní t«plot£ plynu 64O°C.

Hlavní vývojové oblasti v koncepci plynem chlazených rychlých reaktorů za-
hrnují základní vývoj technologie a programy výzkumu demonstračního zařízení.

Program vývoje základní technologie obsahuje všechny ozařovacl práce v prostředí

reaktoru i ostatní práce na vývoji aktivních son a roiiiřuje výzkum & vývoj de-

monstračního zařízení na komponenty a systémy mimo aktivní zóny i a ohledem na

to, aby se jeho výsledky mohly aplikovat na velké elektrárny.

V základní perspektivní orientaci na rychlé reaktory - brefiry představuje

tento směr v současné dobe náhradní variantu k sodíkovým systémům. V budoucnu

se uplatní pro přednosti plynového chlazení v návaznosti na nekonvenční přeařny

energie (nagnetoplazmodynamický princip).

Řešeni tohoto probléir • věak dosud v SSSR nepřekročilo rámec základního výz-

kumu. V USA se předpokládá, že vývoj těchto reaktorů bude asi o 5 let opožděn

za rychlými množivýrai reaktory a tekutým kovem.

V* výstavbě jaderných elektráren s rychlými reaktory by aplikace plynového

chlazení případně s předřazeným nekonvenfinim stupněm přeměny energie měla při-

nést dalSi snížení měrných investičních nákladů a rovněž odpovídající snížaní pa-

livové aloílcy výrobních nákladů elektrické energie .

Realizace průmyslové jednotky nepřicházejí u nás v úvahu před r. 1995. Hea-

litace jaderných elektráren s plynem chlazenými rychlými reaktory je podmíněna

diaponibilitou prvními vsázkami, které předatavujl xnafiná množství Stepných ma-

teriálů. Přínosem pro komplex RVHP budou zkušenosti získané ze zkušebního pro-

vozu A-l (pokud jde o možnosti plynového chlazení jaderných reaktorů).

Závěrem je potřeba jeítě říci několik slov k přizpůsobení reaktoru k MPD

generátoru. U plynem chlazeného reaktoru k dosažení nižších investičních nik "la-

dů je třeba dosáhnout oo nejvyiií hustoty výkonu, eof vyžaduje vyääí tlaky chl&-

diva. V HPD generátoru naopak nilíí provozní tlak zvyšuje elektrickou vodivost.

a tím možnost získat vyiSí výkon s generátoru. Konečná optimalizacs celého I-.HŽÍ-

zení bude záviset na relativních nákladech těchto dvou hlavních částí, tj. ,jé-

derného reaktoru a vlastního MPD generátoru.
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Uzavřený cylclus s MPD generátorem se ve velké energetice zatím brzy neuplat-

ni, protože dosuď neexistuje vhodný vysokoteplotní reaktor nebo plynem chlazený

rychlý reaktor. Ve výzkumu MPD generátorů se vSak ve světě usilovné pracuje. Ze

studií, které provedli v SSSR vyplývá, jaké parametry jsou nutné, aby takové sta-

nice mohly soutěžit a normálními jadernými elektrárnami a elektrárnami a plynovými

turbinami. Ve světě je věnována rovněž pozornost programu výzkumu IIHD generátorů

a tekutými kovy.

Doálo: 29. listopadu 1972
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Summary

Jiří RaCek

Development Types of Nuclear Reactors Suitable for Non-Conventional Transformations
of Energy

The work presents some development types of nuclear reactors suitable for non-
conventional tranaformations of energy. It summarizes hitherto experience from
the operation of research high-temperature gas-cooled reactors, ana describes a
gas-cooled fast reactor.
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TAB. 1

Hlavní parametry provozovaných, budovaných a projektovaných vysokoreplotních reaktorů

I I I I I с i Z I I I I
•HO < —

R e a k t o r g j . % •§ g | % $±% | *

р.ш <>э Р ими « ь й Д | S3" 2
S t á t Velká Velká Velká V«lká

Británie USA NSR USA USA NSR NSR Británie Británie Británie

Rok uvedeni do provozu 1964 1967 1968 1968 1972 19731' 19751}

Tepelní výkon Hf 20 113,8 50 3 841,7 65,2 750 1250 1517

£ výtoŽ e l e k t r i C k ý И» - 40 15,6 - 330 24 307,5 530 647 1254
2)

Vetupní teplota К 623 616 523 1143 679 698 523 603 573

YJ»tupnl teplota К 1023 983 1123 1583 1058 10C8 1023 1023 1073 973

Tlak plynu кр/сш
:
 20 23,4 11 34 49 25 40 41 56,3 52,8

Prútoíne «noSatví kg/e 9,62 58,1 13,1 -1,31 435 10,6 295,5 570 652
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EXPERIMENTXLHÍ UODEL KPD GENERÁTORU ÚSPE

V práci je popsán návrh F. konstrukce modelu stejno-

směrného mpd generátoru. Sestává z feromagnetického

elektromagnetu plástového typu, který umožňuje dosáhnout

trvale ve vzduchové mezeře o rozměrech (50 x 66 x 328)mm

magnetickou indukci 2,0 T při příkonu 18 kW. Pro ohřev

pracovního plynu je použit plaznatron se skokové se roi-

Siřující anodou, 3 regulací výkonu od 50 do 100 ktf a prů-

měrnou tepelnou účinností ti- = 0,72. Návrh mpd komory 9

dělenými elektrodami a čistým pracovním prostorem o roz-

měrech (10 x 20 x 270)mm respektuje vliv tenzorového

charakteru vodivosti pracovního plynu a částečné vodivos-

ti mezielektrodové izolace.

Účel experimentálního zařízení

Vybudování experimentálního mpd zařízení si vyžádala potřeba doplnit •

zpřesnit podklady pro teoretické studie otázek mpd přeměny, připadni konfronto-

vat některé dílčí výsledky teoretických prací experimentem. Z toho plyne úfiel

zařízení, který lze shrnout do následujících bodu:

a) Studium některých fyzikálních a elektrotechnických problému mpd přeměny, jako

je vliv tenzorového charakteru vodivosti pracovního plynu, vliv částečné

'ing. Josef Šenk, C S c , samostatný vědecký pracovník, FE VUT
2 )

Ing. Josef Bartl, samostatný odborný pracovník, FE VUT
Ing. Jan Gregor, odborný pracovník, FE VUT
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vodivosti sten, různá zapojení generátoru (Faradayův, Hallův, serioparalelnf

generátor), přielektrodové jevy, různé režimy proudění apod.

b) Získání zkuěeností s návrhem a provozem zařízení jako je vysokoteplotní zdroj,

elektromagnet pro silná magnetická pole a mpd komora generátoru .

c) Osvojení ai experimentální a měřici techniky, což je velmi důležité pro per-

spektivní přechod na větáí experimenty.

Návrh experimentálního zařízení

Při návrhu experimentálního zařízení bylo nutno vyjít z možností, které

poskytují laboratorní základna a výrobní prostředky kolektivu. Zároveň ale bylo

třeba navrhnout mpd zařízení tak, aby jeho velikost dovolila alespoň v jistém

směru extrapolovat některé fyzikální a technické výsledky na vítší experimentál-

ní zatíženi.

Byl navržen model elektrodového typu tj. stejnosměrný mpd generátor a ferro-

magnetickým elektromagnetem plášťového typu. Pracovní plyn (dusík), do kterého

se přidává jako ionizační činidlo 1% draslíku ve formě nasyceného roztoku "j COj

ve vodS, j« ohříván v plazmatronu. Zjednodušené schema celého npd zařízení s po-

pisem je uvedeno v obr. 1.

Hlavní parametry zařízení byly především určeny příkonem laboratoře zhruba

250 kW, který bylo třeba s 90 kW rezervou rozdělit na elektromagnet a plaznatron

a kapacitou tlakové nádoby, která Siní 35 kg dusíku, což umožňuje nezbytný půl-

hodinový provoz při množství G « 0,02 kg/sec.

Ze vztahu pro entalpii soSsi pracovního plynu » roztokem ionizační přísady

HIT) • H„ • 0,0157 H
H í 0
 • 0,01 H ^ • 0,0078 H ^ [ ""/ty] 10

výkonu pro ohřev plynu

T
rt
 • 0,tt HIT). G [fcW] <«

a z rovnice kontinuity

G « F. 0. U (J>

obdržíme závislosti mezi průřezem mpd kanálu F a rychlostí pracovního plynu u.

V obr. 2 jsou tyto závislosti vyneseny pro G ' 0,02 kg/sec při různých teplotách

plynu. S ohledem na dostatečné napití generátoru • perspektivu případného vyuiití

komory pro pokusy s nadzvukovým prouděním byl navrtěn průřez komory F * 0,0002 m .

Pro zvolený průřez určíme pomocí vztahů CO až O ) eivisloati uvedené na obr. 3,

které nám poslouží k návrhu hlavních parametrů základních íáatí experimentálního

mpd zařízení.
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Předpokládaná oblast provozu mpd generátoru leží mezi teplotami 2700°K a

22OO°K. Horní hranice je určena mezními vlastnostmi použité izolaSní keramiky

z kysličníku horečnatého a předpokládá teplotní spád nejméně 2Ó0°C mezi plynem

a stěnou kanálu. V oblasti teplot spodní hranice již klesá vodivost plynu při

rovnovážné ionizaci pod dostačující mez. Tvar průřezu mpd kanálu (0,01 x 0,02)m

dává ve zvolené oblasti provozu při 2 = 2 T napětí naprázdno (uBh ) 14 až

28 V. Při konstantním průřezu je menší výška kanálu výhodná a hlediska návrhu

elektromagnetu a větší šířka dává vyäáí napětí generátoru. Aby se dosáhlo ustá-

lené proudění, musí délka kanálu převyšovat alespoň desetinásobně největší příč-

ný rozměr tj. L > 0,2 m. Rozsah rychlosti pracovního plynu 350 i 700 m/s, vy-

mezený přípustným rozmezím teplot 220o°K £ T í 27OO°K a průtokem G » 20 g/s

vyžaduje dle obr. 3 výkon 32 až 65 kW na ohřev plynu. Při průměrné tepelné účin-

nosti 11_ = 0,7 z toho plyne požadavek, aby výkon plazmatronu byl 95 kW s mož-

ností regulace do 46 kW.

Při reálném odhadu tepelně izolačních a konstrukčních částí apd komory a

s uvážením dostatečné homogenity magnetického pole v pracovním prostoru generá-

toru byly stanoveny rozměry vzduchové mezery (50 x 66 x 330) mm . Požadovaná

magnetická indukce B = 2 T při trvalém provozu je nezbytná, aby se dosáhlo

dostatečné napětí generátoru. Aby bylo možno studovat některé jevy související s

vySšími hodnotaii Hallova koeficientu, je třeba alespoň po kratší časové interva-

ly magnetické indukce kolem 2,5 T.

Elektromagnet

Elektromagnet tvoří podstatnou část nákladů celého experimentálního zařízení

a proto byla jeho návrhu věnována zvýšená pozornost. Hlavní faktory, tj. velikost

magnetické indukce ve vzduchové mezeře a rozměry prostoru vzduchové mezery, kte-

ré určují velikost a příkon elektromagnetu se železem, byly stanoveny z předběž-

ného návrhu mpd kanálu v předchozí části. Přibližná metoda návrhu elektromagnetu

popsaná v práci [lj předpokládá, že magnetický obvod je rozdělen na konečný po-

čet dílů a hodnoty magnetických veličin v každém dílu jsou konstantní. Kombinací

měření rozptylu na elektrolytickém analogonu a výpočtu na číslicovém počítači

se určí rozdělení magnetické indukce podél obvodu. Magnetomotorická síla potřeb-

ná k vybuzení vyšetřované části elektromagnetu pak je

ft.I » Z H
1
 kiO

kde závislost H \1) je dána magnetizační charakteristikou použitého ferroaagne-

tického materiálu. Celková magnetomotorická síla je til * ÍMijI.

Z variant, vypočtených pomocí naznačené analogodigitálnl metody, bylo vy-

bráno řešení splňující zadané podsínky. v konečném provedení činí váha magnetic-

V<<Uo obvoiiu, skládaného z kotlových plechů, 2 t a váha mědi cívek 200 kg. Budí-

cí cívky jsou 2, o celkovém počtu závitů 1000 a jsou chlazeny vzduchem. V trva-

lím provozu elektromagnetu při příkonu 18 kW bylo dosaženo uprostřed vzďichové

n.pzery magnetické indukce J = 2 t. Provoz při indukcích nad ? T je časov*

omezen přípustným oteplením cívek. Z těchto důvodů je napr. provoz při B = 2,5 T
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omezen na jednu minutu, při čemž příkon vzroste z 65 kW na 100 kW. Magnetické

pole ve vzduchové mezeře je zcela homogenní v rozmezí příčného průřezu pracovní-

ho mpd prostoru a v podélném směru ještě na okraji elektrod pro Jí
 =
 135 mm

dosahuje 80S hodnoty uprostřed (obr* 6 ) .

Srovnáni vypočtených a namířených závislostí, jak rozložení magnetické in-

dukce v obvodu (obr. 5), tak i magnetizační charakteristiky (obr. 7) ukazuje

dostatečnou přesnost navržené metody výpočtu elektromagnetu i dosažení velmi dob-

rých parametrů.

Vysokoteplotní zdroj

Jako zdroj pro ohřev plynu byl zvolen plazmatron ae skokově se rozšiřující

anodou (obr. 10), popsaný v práci [2] . Tento typ má v dostatečném rozsahu ros-

toucí volt - ampérovou charakteristiku, což dovoluje provoz bez stabilizačního

odboru a tím vysál celkovou účinnost plazmatronu. V rozsahu rostoucí části lze

voltampérovou charakteristiku vyjádřit empirickým vztahf

?
kde d a t je průměr respektive délka užší čácti anody [cm] a y tlak pracov-

ního plynu [bar] . Ze vztahu (If) vyplývá, že vhodnou volbou geometrických roz-

měrů, tj. d 3 I lze plazmatron přizpůsobit provozním hodnotám napájecího

zdroje (U, I ) , který je k dispozici a danému množství pracovního plynu G .

Z prošetřovaných uspořádání plazmatronu byl vybrán případ s L " 132 mm a

d = 16 mm, jehož charakteristika vypočtená podle vztahu í If) (označení 1) a na-

měřena charakteristika (označení 2) jsou vyneseny na obr. 8. Rozdíl mezi výpočtem

a experimentem lze přičíst tomu, že empirické vztahy byly odvozeny pro případ,

kdy oblouk hoři těsně za rozšířením, takže délka oblouku je určena délkou užší

části anody L • V našem případě vlivem zkrácení rozäíŕené části anody, k vůli

zvýšení tepelné účinnosti, se prodloužila délka oblouku. Toto prodloužení bylo

experimentálně zjištěno rozdělením rozalřené části anody na izolované sekce. Po

korekci na prodloužení oblouku, křivka 3 na obr. 8, je shoda výpočtu a experimen-

tem dobrá. Tato shoda je patrná i mezi naměřeným příkonem plazmatronu a příkonem

vypočteným z korigovaného napěti, křivky 2 a 3 na obr. 9.

llezi plazmatron a mpd kanál je nutno vložit uklidňující komoru (obr. 10),

která by modelovala podmínky obdobné provozu spalovací komory. Zároveň uklidňují-

cí komora slouží k rozložení a promícháni vstřikovaného ionizačního Činidla. E

dosažení stagnačnlch podmínek je třeba, aby poměr rychlosti plynu v mpd kanálu

k rychlosti v uklidňující komoře byl nejméně 10. Z toho plyne spodní hranice

vnitřního průmťru komory 50 mm.

Po odečtení změřeních tepelných ztrát plazmatronu i uklidňující komory, od

příkonu plazmatronu, obdržíme výkon, který je k diapjzlúi na ohřev plynu, křivka

1, obr. 9. Z této závislosti je zřejmé, že zvolené uspořádáni'plazmatronu pokryje

s dostatečnou rezervou požadovaný rozsah výkonů potřebných na ohřev pracovního

plynu od 32 <Jo 65 kW.
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Kanál mpd generátoru

Vlastní mpd generátor byl navržen s dčlenými elektrodami (obr. 11), který

je v současné době nejstudovanějším typem a poskytuje nejvíce experimentálních

možností. Pro první etapu poku předpokládáme nechlazené elektrody i izolační

stěny. Pro tak zvané vysoké tep^iy přichází v úvahu z dostupných materiálů pro

elektrody grafit a pro izolace M<jO, který lze použít do teplot 270O°K a který

má ve srovnání s ostatními izolačními materiály nižäí pokles měrného odporu a

teplotou.

V reálnéis mpd generátoru, zvláátě v malých experimentálních zařízeních, se

projevuje řada jevů, které dosti podstatní snižují teoreticky odvozené hodnoty

většiny veličin. Pokusíme se odhadnout vliv dvou nejvíce se projevujících jevů

- Hallova jevu a částečné vodivosti mezielektrodové izolace při vysokých teplo-

tách.

Vlivem magnetického pole vzniká v zatíženém mpd generátoru mimo pracovní

elektrické intenzity v příčném sméru EM též elektrické pole v podélném sme-

ru in , Částečná vodivost mezielefctrodové izolace při vysokých teplotách vytvá-

ří pro toto podélné napětí uzavřený obvod, umožňující vznik podélné intenzity

elektrického proudu JJJ,.

Proudové pole v mpd generátoru je pak deformováno, což zvyšuje jeho vnitř-

ní odpor.

Deformaci proudového pole zahrnujeme v souladu s prací [3] Činitelem

kde pro 0,5 á /i ž 1,5 A ' 1,65/} + 0,07

a pro 4 > 1,S & 2/J - 0,̂ 1*.

Vodivost sten ovlivňuje podle [4] veličiny generátoru faktorem

Jo.

Význam S a K je zřejmý z obr. 11 a H
w
 je vodivost izolujících stěn. Z em-

pirických vztahů uvedených v práci 15] obdržíme:

Efektivní vodivost pracovního plynu a ionizační přísadou v mpd generátoru je pak

a
o /
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kde P * P/) • **{ a v
e
 je vodivost plynu bez magnetického pole. Fakte era f

se rovněž snižuje Hallovo napětí i výkon mpd generátoru. Graficky je zachycen

vliv studovaných jevů na vodivost, napíti, a výkon generátoru na obr. 12 až 14.

Průběhy veličin jsou vypočteny pro teploty pracovního plynu T » 2200°K,

" I
2
— i 15 (označení 1), T = 264O°K -|?- =10 (označení 2) a pro dělení

W w
 / S ^

elektrod na patnáct vzájemné izolovaných párů ^ —r— » 0,9/ •

Z uvedených grafů je zřejmé, že i když studované jevy drasticky snižují pa-

rametry generátoru, jsou jejich hodnoty jest* v dostatečném rozsahu pro měření.

V konečnéa provedení je tedy pracovní mpd komora skládaná z izolačních M & O

částí a z patnácti párů izolovaných grafitových elektrod. Je utěsněna asbestem

a práškovým M a Q v mosazném pouzdře a vložena mezi ^oly magnetu. Spojení komo-

ry 3 plazmatronem a celkové konstrukční uspořádání je znázorněno v obr. 10.

Záver

Velký počet mířených veličin a nedostatečný počet zapisovacích přístrojů si

vyžádal vyvinutí reléového systému, který bude jednak simultánně připojovat měře-

né veličiny k zapisovacím přístrojům a zároveň bude umožňovat měnit zátěž elek-

trod a přepojovat elektrody do Faradayova, Hallova i 3erioparalelního zapojení.

Vzhledem k složitosti experimentálního mpd zařízení i vlastni experimentál-

ní Činnosti s ním je pečlivý návrh a proměření všech komponent, jak bylo uvedeno

T této práci, nezbytné pro úspěšný provoz zařízení jako celku.

Dodlo: 29. listopadu 1972
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Summary

Josef Senk, Josef Bart l , Jan Oregor

Experimental Koňel of Magnetoplasmodynsmic Generator

flie wuiX. pi't!i!ellL3l Ihe design and the structurejof experimental direct-current
magnetoplasmodynamic equipment or^epptreiWroutput of rĎíJĵ Ogr 250 W. Poľ Hie flě"ter-
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Иосиф ЛШНН, Иосиф БАРТЛ, Ян ГРЕГОР / ' ' -

Экспериментальная модель магнитоплаамодинамичесхого генератора USPK

В работе приводится предложение и конструкция экспериментальной кагнито-

плааиодянамнческой установки постоянного тока с предподагаемой мощяостьв

приблизительно 250 вт. Для определения рабочего режима всей установки было

произведено намерение всех главных частей.
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Obr. 1 Technologické schéma experimentálního mpd zařízeni
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u

Obr. 2 Závislosti průřezu mpd komory na Obr. 3 Závislosti teploty pracovního ply-

rychloati pracovního plynu pro G = nu na rychlosti pro průřez komory

= 20 g/s a P
n
= 40,60,80 kW F = 2 cm

2
 a množství plynu G = 3.0,

15,20 a 25 g/a.
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Obr. 4 Schématický řez osminou obvodu Obr.

elektromagnetu

Rozložení magnetické indukce v obvodu

elektromagnetu pro některá hodnoty in-

dukce ve vzduchové mezeře (označeni O ) .

Plně- naměřené hodnoty,čárkované- vy-

počtené hodnoty .
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Obr. 6 Průběh magnetické indukce ve střední Obr. 7 Srovnání naměřené (plně) a vypofi-

rovině vzduchové mezery v příčném a tené (čárkovaně) magnetizační cha-

podélném směru.Počátek souřadnic ralcteriatiky experimentálního

umístěn uprostřed mezery. elektromagnetu.
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Obr. 8 Voltampérové charakteristiky plaz- Obr. 9 Výkonové charakteristiky plazrnatrónu.

matronu pro G = 20 g/o. i - 6iotý výkon na ohřov plynu P„ ,
1 - vvnoítenŕ

 2
 ~ naaäŕeny celkový príkon ,

2 - naměřené
 3

 " vypofitený příkon z korigovaného
3 - vypofitenó a korekcí napětí.

• I

ML.VODA I

UKUOŇOV. KOHO*A \PLXZMATRON

Obr. 10 Celkové uspořádáni plazmatronu a mpd konorou
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Obr. 11 Schématický nákres mpd generé- Obr. 12 Zévialott poměru efektivní vodl-

toru a delenými elektrodami a vosti k vodivosti pracovního ply-

vektorový diagram elektrických nu bez přltoumoati magnetického po-

veliein . le na indukci magnetického pole

1 - T = 2200" K ,

2 - T * 2640° K , f?- =
15 ;

10 .

800

•300

200

y.
1/

2f£

„J_£-
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Obr.13 Závisloati příčného a podélného Obr. 14 Zóvialoat výkonu apd generátoru

(Hallove) napěti v mpd generátoru ve Faradayvském zapojeni na mag-

na magnetické indukci. netické indukci.

1 - T = 2200° K ; 2 - T 2640° K . 1 - T = 2200° K j2 - T * 2640° *

191
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 1 }

PROMYSLOVÉ AP1IXACE MAGNETOHÍDRODÍNAMICKÝCH

Magnetohydrodynamické jevy byly původní analyzovány

T souvislosti 3 astrofyzikou, avšak asi před 15 roky se

zaSaly studovat i jejich technické aplikace* Největší ťi-

silí se věnuje magnetohydrodynamickým generátorům elek-

trické energie. Neméně důležité vsak jsou i průmyslové

aplikace pro tekuté kovy, jako Serpadla, dávkovače, ven-

tily, dopravní žlaby, separátory, závěsy, ložiska a bez-

kelímkové pícky. Základní částí většiny těchto zařízení

je induktor postupného magnetického pole. Protože je ná-

vrh tohoto induktoru v podstatě totožný a induktorem li-

neárního elektromotoru, byl v první etapě navržen a zho-

toven induktor 25 kW 3 max. tahem 420 kp pro přímočarý

pohon.

Principielně byly znány základní jevy, dnes označené jako magnetohydrodyna-

mieké, již v období vzniku elektrotechniky. Rozvoj teoretické magnetohydrodyna-

miky je spojen se jménem H. Alfvén a se zaiátkem padesátých let, když klasická

hydrodynamika začala být nahrazována magnetohydrodynamikou při studiu jevu v kos-

mickém prostoru s hvězdnými látkami, jejichž měrná elektrická vodivoat dosahuje

hodnot až 10'S/m. V kosmických objektech se mohou indukovat nesmírně velké proudy

a dochází k silným interakcím mezi látkou protékanou těmito proudy a magnetickým

pol»m.

Ding. Zdeněk Chalupa, C S c , vedoucí vědecký pracovník, FE VUT
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Astrofyzikální magnetohydrúdynaraika se rozvíjela v témže časovém období, ja-

ko fyzika vysokoteplotního plazmatu n výzkum termojaderných reakcí mezi lehkými

Sástieeni a energií řádu desítek keV. Praktické využití magnetohydrodynamickýeh

jevů v souborech čá9tic s touto vyaokou energií se očekává do nřkolika deaitek

let. V současná dobr se väak již úspěšní rozvíjejí různé aplikace v nízkoenergetie-

kém oboru pod 1 eV.

Magnetohydrodynamické stroje a zařízení lze dřlit podle velikosti magnetic-

kého Reynoldsova čísla

na <Jv§ skupiny: Je-li magnetické pole %l indukovaných proudil mnohem menäí než

vnější magnetické pole ~b
0 (
 to je "Rm < 1 , nebo je-11 U m > 1 , což je spojeno

i s vysokými hodnotami měrné elektrické vodivosti ff pracovní látky. Charakte-

ristická délka L nenabývá výrazně odlišných hodnot v obou skupinách.

První skupinu zařízení s malým Tím charakterizuje měrné elektrická vodivost

zpravidla menší než 10 S/m a může jít přitom i o pracovní látku pohybující se s

M 3 > 1 • V praxi jde o magnetohydrodynamické st.roje s nízkoteplotním plazmatem

pracující bu3 v generátorovém nebo čerpadlovém provozu, jejichž tecnnicko ekono-

mické parametry nabývají využitelných hodnot aí při vele-ých výkonech, obvykle

nejméně mnoho desítek IÍW. Stroje tohoto typu jsou ne počátku průmyslového využí-

vání. Keni vSak dosud ani v základním výzkumu dostatečně objasněna činnost magne-

tohydrodyneiEických strojů s vysokoteplotním plazmatem.

Jiná situace je u strojů a zařízení e ~km > 1 . Silná indukční vazba mezi

elektricky vodivým pohybujícím se prostředím a induktorem vnčjäího Magnetického

pol* umožňuje také přímou výrobu střídavého elektrického proudu nebo vytváření

objemových sil v soustavách s novými technologickými vlastnostmi. Aplikovaná

magnetohydrodynamika zde nalezla Setná průmyslová uplatnění. Pracovním prostře-

dím je elektricky vodivá kapalina, tekutý kov, ve zvláštních případech i pevný

TOdič.

Nejrozsáhlejší skupinu tvoří generátory, případně čerpadla pracující s te-

kutými kovy. líagnetohydrodynamický generátor s tekutým kovem je ekonomický již

s výkonem řádu 10 aí 100 kW, avšak není dosud uspokojivě vyřešen způaob, jak s

dobrou účinností přeměnit tepelnou energii v kinetickou energii tekutého kovu.

Proto nejsou magnetohydrodynamické generátory a tekutými kovy dosud průmyslově

osvojeny, zatím co stroje s reversním provozem, to je čerpadla na tekutý kor se

nacházejí již v počátečním průmyslovém stadiu.

Účinek samotného magnetického pole nemaže vyvolat v tekutých kovech potřeb-

né mechanické síly a v tekutém kovu musí zároveň s magnetickým polem působit i

elektrický proud. Podle způsobu, kterým se tohoto současného účinku dosáhne, roz-

liäují se magnetohydrodynamická čerpadla na h ndukční a indukční.
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Kondukční čerpadla se používají jen vyjímečnř a dosahuje ne jimi rychlo3t

tekutého kovu několik m/s. V ideálním přípodř je tlak působící nu tekutý kov

L

? - J B j d * ,
0

kde 3 je magnetická indukce v magnetické mezero, aktivní ddlica kanálu čerpadla

v magnetickém poli je L J Ť je proudová hustota. Ve skutečnosti je tlnk menší

vlivem obdobného efektu jako je reakce kotvy v točivých el. strojích. Proto se

konduční čerpadla kompenzuji buä rozšířením votupní čá3ti }:análu nebo vložením

druhého vodiče s tekutým kovem do magnetické mezery s opečnýi araíreai el. proudu.

Indukční čerpadla mohou mít magnetické pole buä pulsující, točivé nebo pos-

tupné (lineárni indukční stroje). Výhodou čerpadel a pulsujícín magnetickým polem

je jednoduchost, pracují s jednofázovým proudem, avšak vyvíjejí tlak jen do 1 ba-

ru. V průmyslu se hlavně uplatňuji indukční čerpadla tekutých kovů, která jsou

vhodná až do dopravovaných množství řádu 10 m /hod, hlavně pro alkalické kovy

a rychlosti až 30 m/s. Indukční čerpadla se vyznačují těmito specifickými zvlášt-

nostmi:

- Vzduchová mezera je velká (řádu 10 mm) a magnetické pole je v ní rozloženo

složitým způsobem.

- Proud v plochých vrstvách tekutého kovu způsobuje příčný okrajový jev, jehož

negativní účinek lze zmírnit vloženými podélnými vodivýai lištami, které mají

obdobný účinek jako kruh rotorové klícky asynchronních strojů.

- V tekutém kovu tekou proudy i vnň vstupní a výstupní části kanálu mimo oblast

induktoru a způsobují 2tráty tzv. podélným jevem v sekundáru.

- Otevřený magnetický obvod induktoru lineárních čerpadel vyvolává ztráty podél-

ným okrajovým jevem v primáru, který se v nekompenzovaných strojích projevuje

přítomností pulzující složky magnetického pole a tím zpětné magnetické vlny,

která brzdí tekutý kov, zvětšuje reaktanci primárního vinutí, zvětšuje jalový

výkon atd.

K tomu přistupují ještě tepelné namáhání a složité podmínky proudění tekuté-

ho kovu, takže výpočet magnetohydrodynamického čerpadla je obtížný e spočívá v

řešení prostorových a časových funkcí pro magnetická, proudová, teplotní a rych-

lostní pole. Problém se zjednoduší, zavedeme-li předpoklad o homogenním rozlože-

ní měrné elektrické vodivosti, teploty a rychlosti pracovního prostředí (sekun-

dáru). Prakticky to znamená náhradu tekuté fáze pevnou fází kovu a přechod od

Serpadla tekutého kovu k motoru s přímočarým pohybem sekundární části, tedy k

tzv. lineárnímu indukčnímu motoru.

V ústavu speciální elektroenergetiky bylo navrženo a zhotoveno několik mo-

delů lineárních induktoru, válcových i plochých a ověřovala se jimi zejména kom-

penzace podélných okrajových jevů v primáru a vliv sekundáru složeného z vrstev

3 různými elektrickými a magnetickými vlastnostmi.
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Hlavní parametry plochého lineárního iniluktoru UAP - 3 (ÚSPE)

Napětí

Výkon

Počet pólů

Rozmčry

Váha

Synchronní rychlost

Klidový tah

Max. měrný tah aktivní
plochy induk.

2a°/5OO V, 50 Hz

25 M

16

21 K 42 x 95 cm
3

220 kg

5,4 m/s

420 kp

0,25 kp/c-m
2

Získané zkušenosti byly využity při návrhu lineárních induktorů, z nichž

typ IMP-3 byl použit pro průmyslovou aplikaci jako lineární elektromotor a obou-

stranným plochým induktorem. Intenzita ekvivalentní proudové vrstvy je 9 . 10 A/m.

V äestnáetipólovém stroji by] úpravou cívek prvního a posledního pólu kompenzován

podélný okrajový jev. Všechny cívky jedné fáze jsou spojeny do serie. Vinutí je

šestifázové, chlazené vzduchem. Konstrukční návrh respektuje požadavek vysoké

tuhosti induktorů, aby se zabránilo prShybu induktorů účinkem příčných přitažli-

vých sil v magnetické mezeře, které mají velikost řádu lO^kp. Elektromotor IMP

- 3
f
 50 kW je první lineární indukční motor vyrobený a použitý v ČSSR k průmyslo-

vým účelům.

Zdá se, že přitažlivou aplikací induktorů s postupnou magnetickou vlnou jsou

soustavy pro dávkování tekutých kovů především slitin lehkých kovů. Elektronický

regulační obvod s logickými Sieny, které korigují teplotní zmřny vlastností teku-

tého kovu, umožňuje dosáhnout s magnetohydrodynamickým dávkovačem několikrát vět-

ší přesnosti velikostí dávek kovu než dodavadními způsoby. DalSím způsobem použi-

tí magnetohydrodynamiekých čerpadel jsou regulační a uzavírací ventily, které se

vyznačují tím, že smír postupného magnetického pole působí proti sméru vytékají-

cího tekutého kovu. Induktory těchto zařízení mají zpravidla válcovou geometrii.

Magnetické pole induktorů má různý silový účinek na látky s různou měrnou

elektrickou vodivostí. Tohoto jevu lze využít např. pro separaci strusky od teku-

tého kovu. Jednostranné ploché induktory mohou sloužit také ke konstrukci doprav-

ních žlabi pro tekuté kovy. Daláí zajímavou aplikační oblastí T hutnictví jsou

ponorné mísiie a krystalizátory tekutých kovů, jimiž je možno nahradit rozsáhlé

induktory umístěné pod vanou s tekutým kovem a napájená střídavým proudem o velmi

malém kmitočtu.

Zvláštní oblastí jsou magnetohydrodynamické záv?3y a ložiska, které mají

čstné výhodné vlastnosti zejména při použití za vysokých teplot (turbiny, čerpadla).

V ložiskách se používá tekutých kovů (sodík) a jeho nosnost je za přítomnosti

vhodného magnetického pole mnohonásobně vetäí než bez pole. Specifickou aplikací
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závgsů je bezkelímkové indukíní pícka, v níž 3e materiál současné ohřívá a levi-

tuje v žádaném plynném prostředí. Metoda je vhodná pro tavení malých množství ko-

vů s vysokými nároky na Jistotu.

Rozšíření magnetohydrodynamických metod může přinést prospech především v

metalurgickém průmyslu, jednak zlepšením parametrů některých dosavadních zaříze-

ní, jednak zlepšením některých technických vlastností vyráběných materiálů.

D08I0: 29. listopadu 1972
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Summary

Zdeněk Chalupa

Industrial Application of Magnetohyírodynamic Effects

The study describes the devices with a great Reynolds magnetic number.The problems

of their design are demonstrated on molten metals pumps, ani the main parameters

of the developed inductor of the travelling wave magnetic field if output 25 kW

are being presented.

Pesnxe
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Autor předkládá ve svém příspěvku podrobný přehled

oblastí Činnosti Výzkumného Ústavu silnoproudé elektro-

techniky v Běchovicích s úmyslem poskytnout výzkumným

pracovištím elektrotechnických fakult vysokých äkol ná-

mety pro navázání spolupráce na případech společné pro-

blematiky. V záveru je naznačen rámcový návrh hlavních

směrů spolupráce mezi pracovišti elektrotechnické fa-

kulty VUT Brno a VÚSE.

Výzkumný ústav silnoproudé elektrotechniky v Běchovicích působí po dobu 24

let ve vědeckotechnickém rozvoji a zkušebnictví československé silnoproudé elektro-

techniky. Od roku 1953, po vybudováni prvních nových budov a přestěhování ústavu

• Prahy do Běchovic, je v provozu zkratovna a postupne jsou budovány i další spe-

cializovaná pracoviště. VÚSE byl původně založen jako ústar aplikovaného výzkumu

pro celou fis. silnoproudou elektrotechniku a byl ústavem státním. V roes 1965 byl

zařazen do výrobně hospodářské jednotky ZSE Praha. Na rozdíl od monotematickyca

oborových výzkumných ústavů, jako jsou VÚES, VÚEP, VÚKI zachovává si VÚSE svůj

polytematický charakter a SirSí vědeckovýzkumnou spolupráci při řeáení úkolů také

a výrobně hospodářskými jednotkami ČKD Praha a Skoda Plzeň.

V ústavě pracuje více než 400 pracovníků, polovina z toho jsou vědečtí a

techničtí specialisté, pracující na úkolech aktivního výzkumu a na zkratovně.

3
Ii»g. Miroslav Klouzal, vedoucí výzkumu, Výzkumný ústav silnoproudé elektrotechni-

ky v Běchovicích
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Vedení ústavu se systematicky a cílevědomě stará o to, aby stále více koncen-

trovalo síly na nejdůležitější výzkumné ilkoly.zabezpečující prograiry státní tech-

nické politiky a na hlavni rozvojové směry VHJ Z3E. Přesto je výzkumný program

VÚSE velmi Široký.

Úkoly jsou řešeny ve výzkumných smírech odpovídajících rozdělení dlouhodobé

koncepce Činnosti ústavu. V daláíra pohovořím nejprve o rozdělení fiinnosti v těch-

to výzkumných směrech:

1. Teorie elektrických strojů a pohonů

V tomto výzkumném směru jsou úkoly řešeny ve 3 pracovních oblastech:

a) výzkum vlastností a pracovních charakteristik elektrických strojů točivých,

transformátorů, speciálních strojů a elektrických obvodů s polovodiči ,

b) výzkum teorie a aplikace výpočetní techniky, potřebný také pro technické vý-

počty v ostatních výzkumných směrech ,

c) rozvoj zkušebnictví v oblasti elektrických strojů, pohonů a obvodů zejména z

hlediska analýzy a zkoušení vlivů:

elektrický stroj - elektrický obvod s polovodiči.

V teorii elektrických strojů je výzkum ilzce koordinován a předem dohodnut s

VÚES Brno tak, aby se naše práce vzájemně doplňovaly a nedocházelo k duplicitám.

Jsou zpracovávány výpočtové a modelové metody při řešení magnetických polí a roz-

bor podmínek při návrzích efektivních, dobře využitých, hlavně speciálních elek-

trických strojů. Zkoumáme vlivy parametrů na dynamické a regulační vlastnosti

elektrických strojů a navrhujeme měřící a zkušební metody, které pak aplikujeme

na naší zkušebně. V oblasti teorie speciálních elektrických strojů se zabýváme

lineárními motory 3 monotónním a kmitavým pohybem, aplikacemi krokových motorů

apod.

Ve výzkumu působení polovodičových měničů na elektrické stroje provádíme

teoretický rozbor jevů při ustálených i přechodných stavech. Zpracováváme sněr-

nice pro návrhy regulovaných soustav a těmito prvky.

Ve výzkumu elektrických obvodů se zabýváme nelineárními obvody, obvody s Ča-

sově proměnnými parametry a obvody napájenými obecně proměnnými prou-y a napětími.

Daläí skupinu řešených úkolů tvoří použití číslicových počítačů. V ústavu

pracujeme na stolním digitálním počítači Hewlett-Packard 9200. Analogová výpočty

provádíme na počítači MÉDA 80 T. Máne připraven projekt pro vybudováni hybridního

výpočetního střediska, který by měl být uskutečněn bShem 2 let. Rozsáhlejší výpo-

četní programy realizujeme externě ne počítačích IBM 360/30, IBM 1130 a Elliot

503.

Počítače jsou využívány jednak pro výzkum přechodných stavů elektrických stro-

jů, jednak pro řešení rozdělení a průběhu proudů ve vinutích elektrických strojů

apod.
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Daläí moderní oblastí pouliti počítačů je tzv. "Computer aided designe". Ve

VÚSE ře8íme T úzké spolupráci s EZ Praha především použití pro návrhy projektová-

ní kabelových a rozvodných systémů.

Provádíme výzkum matematických výpočetních metod pPi ŕeäení diferenciálních

rovnic v oboru dynamiky elektrických strojů a metod ne tematické analýzy a modelo-

vání při řeáení Magnetických polí.

Koneční jsou v tamto výzkumném smíru zkoumány a aplikovány mířicí metody pro

•ěření momentů, dodatečných ztrát v elektrických strojích, pro analýzu vyásíeh

harmonických atp.

2. Chlazeni elektrických zařízení

je dalSÍ výzkumný směr, který se zabývá vlastnostmi elektrických strojů to-

čivých, transformátorů a jiných elektrických zařízení z hlediska vlivu tepelných

problému. Jsou odvozovány výpočetní metody, vyvíjena zařízení pro speciální neře-

ní na vodních modelech chladicích ventilačních systémů, zjiSÍovány fyzikální zá-

konitosti a součinitelé, hled.tny nové možnosti účinného odvodu tepla. Jsou apli-

kovány poznatky z oboru fyziky sdílení tepla a proudění plynů a kapalin.

Od tematiky chlazení, řešení ve VŮES Brno, se lisí naäe činnost předeviía

zaměřením na elektrické stroje větších výkonů a aplikací vodní nodelové techniky.

Také zde váak úzce spolupracujeme s VÚES Brno a řeSíne pro ně některé úkoly právě

s využitím vodní modelové techniky.

Jedním z perspektivních směrů v této oblasti výzkumu je problematika chlazení

supravodivých strojů. Podíl naSeho řeáení v rozsáhlém statníš úkolu SAV Bratisla-

va je prozatím limitován naáí účastí na fyzikálních experimentálních pracích při

•Sřenl specifického tepla a tepelné vodivosti československých supravodičů za

teplot 4 - 300 K a metodou zchlazovánf velkých těles, která by se měla experimen-

tálně uplatnit při provozu praních konstrukcí supravodivých točivých elektrických

strojů.

3. Výkonová elektronika

V tomto výzkumném smíru se zabýváme aplikacemi polovodičových prvků, včetn?

řeáení příslušných regulačních soustav a pomocných obvodů, dále výzkumem ruíivyeh

vlivů polovodičových zařízení na síí a způsoby jejich odstraňování. V polovodičové

zkušebna měříme a zkouäíme vlastnosti prvků jak z hlediska použitelnosti v aplika-

cích tak i z hlediska spolehlivosti. K tomu provádíme výzkua příslušných mařicích

•etod a jejich experimentální ověřování.

Oblast naäí činnosti v aplikacích se dá rozdělit do 4 skupin:

a) výzkum a vývoj statických střídačů pro stabilizaci střídaného napětí a pro za-

bezpečení nepřetržité dodávky elektrické energie pro telekomunikační účely
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b) výzkum statických generátorů - střldaCů pro napájení indukčního sf a vf

elektrického ohřevu v oblastech frekvencí od 1 do 4 kHz a nad 10 kHz a i pro

zařízení využívající ultrazvukové frekvence,

c) výzkum a vývoj střldaCů pro regulační pohony 9 asynchronními elektromotory.

Zabýváme ae pracemi na střldafii 3 nucenou komutací do 250 kW a pracujeme na

cyklokonvertorech 8 napájením průmyslovou (50 Hz ) i vyääl frekvencí do vý-

konu 500 - 1000 kW,

d) výzkum aplikací diod a tyristorů pro 3pínací úSely, který je ŕeäen v úzké ná-

vaznosti na práce dalšího výzkumného směru - elektrické přístroje.

Pro rozšiřování polovodičových aplikací je velmi důležitá problematika jejich

vlivu na sít. Zařízení, zejména s tyristory, ovlivňují jak známo, svými rušivými

signály nepřetržitě okolní prostřed! a napájecí sít. Zabýváme se vyšetřováním,

analýzou a metodami odstraňování těchto vlivů dalšími vhodnými doplňujícími zaří-

zeními .

Tento relativné mladý obor, výkonová elektronika, si vyžaduje také zvýšenou

pozornost v oblasti normalizační. Spolupracujeme proto aktivně jak v RVHP tak IEC.

V současné dobS zpracováváme návrh fiSN na názvosloví polovodifiových měničů.

4. Aplikovaná kybernetika

Vybrané teoretické problémy a technické aplikace z této rozsáhlé a bohaté

vědní discipliny jsou rovnSž součástí naší výzkumné tématiky. Výzkum je zamořen

na celý obor elektrických pohonu a jejich regulace ve výrobním programu ZSE.

Základním tématem je aplikace teorie optimálního řízení technologických pro-

ceaů, zejména těch, které jsou vybaveny takovými regulačními elektrickými pohony,

které pracují v návaznosti na Číslicové řídící systémy. V prvé řade řešíiae aervo-

pohony pro obráběcí stroje a řízení složitějších mnohaparametrových soustav ve

výrobních linkách.

Dále se zabýváme hodnocením a výběrem současných logických systémů a jejich

ověřováním na vybraných technologických zařízeních.

V úzké spolupráci s Teslou Rožnov zkoušíme nově zaváděné typy integrovaných

obvodů a navrhujeme další možnosti jejich aplikací. Sledujeme možnosti výroby a

využiti mikroelektronických obvodů s cílem připravit vývoj a výrobu funkčních

celků regulátorů na bázi hybridních obvodů.

Aplikace teorie adaptivních a adaptivních učících se systémů, jako optimál-

ního řízení vyššího stupně je naäíra nosným dlouhodobým zaměřením.
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5. Aplikovaná fyzika a fyzikální technologie

Výzkumný směr je zaměřen na realizaci fyzikálních problémů přímých přeměn

elektrické energie a jejich speciálních technologií. V současné dob? jsou ŕeäeny

termoemiani měniSe. 0 této problematice referuje ve 3. aekci 16. listopadu náš

spolupracovník Dr. Kramář, DrSc, proto ji dále nerozvádím.

Tento výzkumný směr bude stále více zaměřován na propracování způsobů apli-

kací fyzikálních jevů v silnoproudé elektrotechnice a vytváření podmínek pro je-

jich realizaci. ' $

V této oblasti je také řešen dříve zmíněný úkol fyzikálních mířeni tepelné

vodivosti a specifického tepla supravodiči! od normální teploty okolí ai do teplot

tekutého hélia.

6. Elektrické přístroje

Výzkumný směr se orientuje, ve shodě se zaměření* prací oborového VŮEP

v Brně, především na obecné otázky spínací techniky, také v souvislosti se zkou-

Sením na zkratovně.

Je to zejména výzkum nových shá&ecích principů a medii v elektrických pří-

strojích, výzkum teorie spínacího oblouku a teorie dějů na kontaktech. Neméně

důležitý je i výzkum metodiky zkouiek spínacích přístrojů a teorie spínacích

procesů v elektrických obvodech.

Pro technický a technologický pokrok v přístrojích vn a w n je charakteris-

tický nástup nových zháSecich medií. Za nejperspektivnější z nich pokládáme fluo-

rid,sírový (SFg) v celém rozsahu napětí a vakuum pro užití v průmyslovém rozvodu

0,5 - 22 kV. Zabýváme se i novými shášeclmi principy jako jsou protitlak, vysoký

tlak nad 20 atp a synchronizace. Sledujeme i možnosti využití spínání s mechanic-

kou polovodičovou synchronizaci.

V oboru zkušební metodiky a teorie spínacích procesí využíváme vybudované

unikátní experimentální základny pro zkoušení pomocí syntetických metod.

Zabýváme se technikou měření kolem proudové nuly a metodikou všech zkrato-

vých, syntetických a speciálních druhů zkoušek, kterými můžeme dále prohlubovat

a rozšiřovat znalosti o vypínacím procesu.

7. Zkratovna

Zkratovna tvoři laboratorní základnu pro výzkum a vývoj v oboru elektrických

přístrojů, transfcraátorů a dalších elektrotechnických zařízení z hlediska zkou-

šení jejich spínacích vlastností a namáhání termickými a dynamickými proudy. Tvo-

ří jeden z Slánku státního zkušebnictví s příslušnou autorizací. Je využívána vše-

•i fisl. výrobci zařízení silnoproudé elektrotechniky. Část kapacity poskytuje za-

hraničním zákazníkům ze SZ i z KS. Zkratovna je vybavena dvěna zkratovými generátory,

203



kaídý o zkratovém výkonu 2500 MVA r.a svorkách při napíti 12,0 kV s možností pře-

pínání fází• Dále je vybavena äesti tranaformátory, každý o jmenovitém výkonu

35 BVA a IL = 1,4 - 1,8% při napitích 10,5; 21; 42; 84 kV a možností zapojení do

serie nebo paralelně. Dynamickou a tepelnou odolnost je možno zkoušet proudy až

do 120 kA efektivních event. 300 kA maximálních při 550 V. Krom? přímého napájení

z generátorů je připojena na sít ?.''O kV s možnostmi sítových zkoušek při stejných

napětích jak dříve uvedeno. Konečně je vybavena zařízením pro syntetické zkouáky

do 500 kV a 25000 MVA instalovaného výkonu.

Výzkum ve zkratovně je soustředěn no zkušební metodiku a měřicí techniku,

na řeSení problematiky nastavování požadovaného tvaru zotaveného napěti při zkouš-

kách a na syntetické zkoušky. Jsou zdokonalovány metody přenosu informací z poten-

ciálu vvn, J3ca vyvíjena zařízení pro měření raikrostruktury proudu v okolí nuly,

jsou sledovány podraínky pro zavedení číslicové techniky při registraci a vyhodno-

cování zkratových zkoušek, je prováděn výzkum speciálních Sidel napětí, proudu,

tlaku apod. Pracovníci zkratovny a výzkumného směru elektrické přístroje se zú-

častňují plenárních zasedání i pracovních skupin CIGRÉ a IEC, kde jsou zpracová-

vány příslušná doporučení norny. V rámci 10. sekce HVH? probíhá přímé spolupráce

a cílem založit mezinárodní organizaci zkratoven.

To je tedy celkový přehled velai širokého a náročného výzkumného programu

VÚSE Běchovice.

V další části přednášky se zmíním o některých dokončených nebo znaSně roz-

pracovaných výzkumných úkolech řešených ve VOSE v posledních 2 - 3 letech.

Velká pozornost je věnována řeáení problematiky 3oustav polovodičový tnfmič

- elektrický stroj. V roce 1970 byly vypracovány metody výpočtu a měření parasit-

ních momentů při nesinusovém napájení ze střídačň. Tyto výpočty předpokládaly kon-

stantní otáčky stroje. V současné době se vypracovává výpočetní postup při res-

pektování změny rychlosti točení během 1 otáčky, což při nízkých frekvencích o-

vlivňuje výše uvedené momenty. Tento vliv změny rychlosti točení lze jednak odvo-

dit řešením úplné soustavy rovnic indukčního stroje číselným integrováním metodou

Runge-Kutta na číslicovém počítači. Tyto programy byly vypracovány a jsou v pro-

vozu, odvozuje se však i analytické ŕeäení. Toto je přirozeně obtížnější vzhledem

k nelinearitě diferenciálních rovnic.

Velká pozornost byla věnována také metodám měření těchto parasitních momentů.

Byla vypracována tenzometrická metoda užívající křemíkových plošných polovodičů.

Tyto výzkumné úkoly navazovaly na naše rozsáhlé práce v oblasti teorie in-

dukčních strojů. V současné době se podobným způsobem systematicky zpracovává

teorie reluktančních motorů, s nimiž se v oblasti moderních pohonů setkáváme při

použití ve vícemotorových pohonech napájených proměnnou frekvencí ze střídaců.

Za přínos k teorii střídačového napájení indukčních motorů pokládáme vysvět-

lení nestability soustavy indukční motor - střídač a odvození výpočetních metod

pro zjistovánl vlivu parametrů soustavy na vznik těchto kmitů. Tyto kmity experi-

mentálne zjistili (a to zvláště za chodu motoru naprázdno), při prvních pokusech

se střídačem ve VOSE Brno.
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Široký program výzkumu je realizován našimi úkoly v lineárních pohonech.

3yl ukončen výzkum nízkofrekvenčního kmitavého pohonu pro velké amplitudy

dráhy, včetně odzkoušení prototypu 5,2 kW v aplikaci na rezonanční třídicí stroj.

Jde o původní, patentově nezávislý typ automatizované průmyslové pohonné soustavy

as synchronním lineárním motorem, použitelný pro pracovní stroje a mechanismy 9

frekvencí 6 až 20 Hz a 3 amplitudou dráhy kmitů řádově centimetrů až decimetrů.

Byla publikována kompletní teorie a návrhová metodika tohoto typu pohonu.

Byl rozpracován automatizovaný lineární pohon pro pístové pracovní stroje,

využívající reluktančního kmitavého lineárního elektromotoru. První verse pohonu

byla ověřena na funkčním vzorku malého plynového kompresoru.

Práce na lineárních strojích jsou podloženy základními teoretickými rozboi-y

magnetického pole třehto strojů s ohledem na koncové efekty.

Pro výzkum teorie elektrických strojů se otevřely nové možnosti využitím vy-

aoee výkonných počítačů, které umožňují ŕeäení úloh do takového stupni přesnosti,

na který si dřívejäí generace inženýrů nemohly pomyslet. Ve VÚSE je v této sou-

vislosti rozpracován velmi přesný program výpofitu momentů indukčního stroje s

kotvou nakrátko, respektující prostorová i Sašové závislé rozdělení proudů do ty-

čí klece. Tento program je ve fázi testování. Předběžné výpočty dávají dobré vý-

sledky a ukazují názorné vznik vyšších harmonických v tyči rotoru i při sinusovém

napájení statoru. Program bude rozšířen v přlatím roce i na nesinusové napájaní.

Podobné je vypracován i program pro výpočet vyšších harmonických synchronního el-

ternátoru při nesouměrném zatížení.

V současné době se dokončují práce věnované problémům buzení synchronních

otrojů. Byl teoreticky prozkoumán i prakticky ověřen tyristorový závislý budicí

systém, a to jak pro velké tak i malé stroje. Krone řady teoretických príspevku k

problematice regulace synchronních strojů byly odvozeny metody výpočtu přepětí v

budicích obvodech s polovodiči a rozšířena dosavadní teorie přechodných jevu

těchto strojů o další výpočtové metody.

Pro výzkum chlazení elektrických strojů byla ve VÚSE vypracována technika

vodních modelů, která, pokud je nám známo, není použita nikde jinde ve světě.

Oproti vzduchovým modelům vede k mnohem niííím modelovým otáčkám a k mnohem výraz-

ně JSí indikaci vektorů proudění a ventilačních ztrát. Byla ve VÚSE použita k ŕe-

äení mnoha likolů.

V posledních letech to byl kromě jiných i úkol pro Elektrotechnický výzkumný

ústav Rade Končar v Zagrebu na optimalizaci chladicího systému hydroalternátorů

190 HVA pro elektrárnu Džerdap na Železných vratech na Dunaji, které jsou Kromě

sovětských rozměrově největšími stroji v Evropě. Vodním modelem jsme postupně

realizovali 17 variant chladicího systému a měřili na nich rychlosti proudění u

hlavních chladicích ploch rotoru a atatoru i ventilační z*.r«ty. Vzájemným zváže-

ním výrobních a provozních nákladů jednotlivých variant vybral potom zákazník eko-

nomicky optimální variantu. Nedávná měření na strojích v elektrárně potvrdila

správnost hodnot naměřených na modelu.
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Jinou významnou aplikací techniky vodních modelů byl výzkum chladicího sy-

sténu pro turbôalternátor 200 IIW n. p. Skoda. K zajištění patentová Jistoty stro-

je vyvinul n. p. Skoda nový systém chlazení rotorového vinuti, který se však dal

uskutečnit několika odlišnými způsoby« Vodním modelem jsme realizovali 7 z těchto

variant a změřili jejich rozhodující vlastnosti. Podle nich potoa vybral n. p.

Skoda ekonomicky nejvýhodnější variantu.

Rovněž pro vývoj čs. turboalternátoru 500 I1W jsme na modelech vyšetřovali

rozhodující vlastnosti několika alternativ chladicího systému jeho rotorového vi-

nutí. 0 metodé a výsledcích tohoto výzkumu referoval pracovník VÚSE spolu a pra-

covníkem n. p. Skoda na zaaedání CIGRÉ v Paříži 1970.

Naäe další úkoly se zabývají tepelnými problémy vzduchem a olejem chlazených

transformátorů. Část úkolů je zaměřena na doplnení chybějících fyzikálních závis-

lostí, zejména hydraulických odporů a součinitelů přestupu tepla, jet jsou nez-

bytné pro vypracováni programu pro tepelný výpočet transformátorů. Sada získaných

výsledků byla jiS na strojích aplikována a dosáhlo se značných výrobních úspor.

OalSl naäe úkoly jsou zaměřeny na vypraoování metod pro zjištěni středního

otepleni vinuti na hotových strojích.

VyřeSili jsme dále metodu k měření a registraci místních teplot vinuti

transformátorů vn a w n za provozu. Je to zatím jediná metoda, která daný úkol

řeší a která umožňuje přímo měřit i nejteplejší nísta vinutí. Její princip - pe-

riodické nasávání - je světovou novinkou, proto jsme na něj získali patenty v 7

státech. Metoda je užitečná jednak pro tepelné mapováni prototypů transformátorů,

jednak pro provozní sledováni nejteplejších míst při proměnlivém zatížení. V

posledních dnech jsme ji úspěšně realizovali ve Vranově u Stříbra na transformá-

toru škoda 8 JÍVA a o její využiti je zájem i v zahraničí.

V dalším uvedu několik našich dokončených prací v oboru výkonové elektroni-

Podle požadavků Ministerstva spojů vyvíjíme zdroje pro nepřetržité napájeni

telekomunikačních zařízení stabilizovaným napětím.

Jedná a* především o zařízení radioreléových vrží, která tajiStují přenos

rozhlasových a televizních signálů, přenos telegrafních a dálnopisných signálů

a dálkových telefonů. Protože ae jedná také o mezinárodní přenosy, vznikaly při

přerušení napájeni značné devizové straty.

Měnič 25 kVA sestává z řízeného usměrňovače, akumulátorové baterie o 108

článcích a tři nezávisle regulovaných střldačů aůstkového typu, které vytvářej!

třífázové napájecí napětí. Součástí měniče je lařízenl pro dálkové ovládáni a

signalizaci, která umožňuje provoz Měniče bez přítomnosti obsluhy a jeho ovládá-

ni elektrickými signály. Při použiti baterií 169 Ah je aěnič schopen překrýt vý-

pttúe'i. sítě cca 1 hod. Výstupní třífázové napěti je stabilizováno s přesností - 2%,

a má sinusový průběh při maximálním koeficientu zkreslení pod 59 a zátěži s hod-

notou cos V * 1
 +
 0,8 ind. V případě poruchy střídačů se napájení zátěže
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automaticky přepíná na obtok, tzn. přímo na silové napětí. Střfdač je rovněž vy-

baven synchronizátorem, který umožňuje synchronizaci výstupního napětí střídačů

televizním signálem nebo sítovým napětím*

Dva prototypy těchto zařízení pracují po několik let v provozu s vysokou

spolehlivostí. Výrobním realizátorem těchto atřídaiů je podnik EP Modřany.

Podobným zařízením jsou měniSe 500 VA. Podle požadavku ministerstva spoji

byly vyvinuty 3 prototypy měničů, jako stabilizované zdroje nepřerušovaného napá-

jecího napětí pro zařízení dálkového ovládání radioreléové trasy vybavené přeno-

sovým zařízením 2 VQ 950 podniku "Rafena" z NDR.

Z dalších aplikací polovodičů uvedu funkční vzorek tyristorového spínaSe na

Tysoké napěti. Je instalován na dole Stachanov T Radvanieíeh v Čechách. Funguje

jako stykafi hlavního třífázového elektromotoru těžního stroje ve dvoupólovém za-

pojení.

Jeho hlavní technické parametry jsou: napětí 3,6 kV, trvalý proud 42 A,

maximální proud 220 A, nadproudové jištění pojistkami J 100 A, poSet tyristorů

v 3erii je 14, pouZitý typ tyristorů T 100.

Spínač je vybaven speciálními vysokonapěíovými pulaními transformátory pro

přenos krátisých řídicích pulsů o délce 400 mikrosekund, pracuje velmi spolehlivé

bez jediné poruchy v třísměnném provozu od počátku záři letošního roku.

Zkušebna polovodičových prvků při řešení úkolů z měřicí a zkušební metodiky

vyvinula řadu speciálních zařízení a měřicích přístrojů, z nichž některé mají

význam i pro Sirěí technickou veřejnost a mohou být r omezených počtech ve VÚSE

vyráběny. '

Je to například univerzální měřič dynamických vlastností tyristorů "UNIDXJÍ 2".

Umožňuje stanovení vypínací doby tyristorů, kritické hodnoty du/dt, zapínacích

časů a kontrolu di/dt. Podmínky pro měření jsou v souhlase s doporučením IEC.

Druhým je měřič charakteristik "MECHA". Je to laboratorní přístroj pro snímá-

ní charakteristik výkonových polovodičových součástek. Mimo sledování na oscilo-

skopu umožňuje zápis hodnot na měřicí ústředně.

A konečně třetím je servisní měřič "UEZA 2", umožňující v provozních podmín-

kách stanovení závěrného napětí a proudu výkonových diod a tyristorů. Lze měřit

bez demontáže prvků ze zařízení. Vedle údajů měřicích přístrojů je noíno použít

pro realizaci poruchy optické a akustické návěští.

Ve výzkumném směru aplikované kybernetiky byla vyřešena přístrojové realizace

adaptivního servomeehani3mu pro nastavování souřadnic číslicově řízf.néíi? obrábě-

cího stroje. Proměnným parametrem soustavy je váha obrobku.
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V úkolu "automatizace! plastiíikátoru PVC" pro kabelovny byl hledán algoritmus

optimálního řízení pro soustavu s rovnoměrně rozloženými paramatry. Byl vypracován

program pro číslicový poSítaä a je hledána metoda identifikace regulované sousta-

vy.

Ve velni přesných servopohonech obráběcích strojů spolupracujeme při reali-

zaci jak s podniky - dodavateli elektrické výzbroje, tj. BÍEZ Brno a EP Modřany,

tak i a výrobci obráběcích strojů TOS Kuřim, TOS Varnsdorf, Kovosvitem Sezimovo

Ústí, TOS Hostivař a VÚ030.

Ve spolupráci s n. p. Kablo Kladno budeme realizovat práce na přesné regula-

eplot

a kabely.

ei teplot v rozsahu - 1°C u plastifikátoru na granulaci PVC pro izolované vodice

Z významnějších prací výzkumného směru elektrických přístrojů se u prístro-

ju na výzkum soustřeďuje na problematiku kontaktního styku a optimalizaci kon-

taktního ústrojí vůbec.

Kvalitu kontaktního Ustrojí podstatně ovlivňují použité kontaktní materiály.

Pro jejich klasifikaci byla vyvinuta metoda i aparatura k měření kontaktního od-

poru ve stanovených režimech. Tato aparatura, téměř úplně automatizovaná, prová-

dí 2000 měření T hodině. Taková klasifikace vyhovuje statistické povaze jevu da-

leko lépe než dosud běžná, jednotlivá měření. Propracovávají se další metody a

aparatury pro stanovování charakteristických parametrů kontaktních materiálů,

např. pevnosti svarů atp.

V souvislosti s přípravou první fis. zapouzdřené rozvodny 110 kV izolované

fluoridem sírovým SFg, o které bude podrobněji hovořit Ing. Vladimír Novotný, CSc.

z VÚEP, se stala jedním z naSich nosných výzkumných programů problematika pří-

strojů vn i vvn 3 použitím SFg. Vedle vlastních zhááecích procesů zkoumaných na

modelech autopneumatických (samoplynných) a dvoutlakových (tlakoplynných) zháše-

del se studují fyzikálně chemické vlastnosti plynu SFg a jeho směsí, vzájemné

vlivy konstrukčních limot a zplodin SFg po působeni elektrického oblouku, konplex

fyziologických účinků směsí SFg vznikajících v prostředí výkonových vypínačů, ja-

koi i účinnost ochranných prostředků nezbytných pro výzkum i provoz zařízení a

SFg.

Značné úsilí bylo věnováno zhášení oblouku ve vakuu. Ve spolupráci a vývojo-

vými technology Tesly Vršovice byla dořešena keramická vakuová zháSedla 200 a

400 A do 7,2 kV. Byly vyvinuty funkční vzorky vakuových stykačů na 1 a 7,2 kV.

První z nich byl úspěšně provozně vyzkoušen ve velmi náročných provozních podmín-

kách kladenských hutí. Typ do 7,2 kV je podrobován životnostní zkoušce v ústavu

.a bude porovnáván se sovětskými a japonskými vzorky. Podle všech informací z li-

teratury i z patentových přehledů jeví se tato spínací technika jako velmi perspek-

tivní, obzvláště pro náročné průmyslové rozvody od 0,5 do 22 kV.

V oblasti polovodičových spínačů vn byly vedle již zmíněných prací na tyristo-

rových spínačích prováděny některé základní práce na hybridních vn spínačích kom-

binujících kontakty a polovodičové diody. Bylo zkoumáno spínání nesynchronizované
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a synchronizované. Prvni způaob byl zhodnocen jako vhodný pouze pro nn aplikace

a pro vn spínače malých výkonů. Synchronizovaný spínací systém 9 diodami a kon-

takty ae naopak ukázal pro výkonovou vn aplikaci nadějný. Probíhají základní prá-

ce tohoto druhu, při nichi ae studuji komutační procesy proudu řádu 10 kA z kon-

taktů do paralelního řetězce polovodičových diod,a to v režimu synchronního roz-

pojeni kontaktů zapojených paralelně ke aloupci diod.

V oblasti vlastni synchronizace jsne ae v minulých letech zabývali komple-

xem základních otázek spojených a technickým uplatněním tohoto principu. Byla to

konstrukce rychlých synchronizovatelných mechanismů, teorie a metodika návrhu im-

pulsních pohonů, způsoby návrhu řídících obvodů pro synchronizované vypínače.

Současné práce jsou ztaěreny na výzkum přínosu synchronizace pro tlakovzduš-

ný eháSecí princip. Ná[ lni r. 1972 je studijní etapa, po niž Be teprve rozhodne,

xda práce tohoto zaměřeni budou v příštích letech pokrajovat.

Obor zkušební netodiky se soustřeďuje jednak na zvyíování zkušebních zkrato-

vých výkonů, hlavně v oblasti syntetických aetod, jednak na speciální případy

provozního namáháni vypínačů jako jsou: blízký zkrat, zkraty za transformátorem

s vysokou strmostí zotaveného napätí apod.

Velká pozornost byle věnována problematice ekvivalence syntetických a přímých

zkoušek. Byl rozpracován jak přistup ryze teoretický na bázi řešení interakce me-

zi obloukem a zkušebním obvodem tak i přistup empirický, založený na experimen-

tálním studiu vypínacích procesů kolem proudová nuly v tzv. interakčním intervalu.

Tím končím informaci o našich nejúspěšnějších pracích v posledních letech.

Je přirozené, že v tak široké Tědecko-výzkumné a vývojová činnoati vyhledá-

váme všechny možnosti ke kooperaci a apolupráci a vnějSíni partnery. V zahraničí

joou to zejména:

- v SSSR Väesvazový vědeckovýzkumný ústav elektrických pohonů v Ifoskve a Väeovazo-

vý elektrotechnický ústav V. I. Lenina. S oběma ústavy je realizována ďrcustran-

né spolupráce řízená Společnou vědeckotechnickou radou.

- V PIfi spolupracujeme v oblasti výkonové elektroniky, teorie a zkoušení elektric-

kých přístrojů s Ústavem elektrotechniky ve Waršavě - Uezilesí.

- V NDR se rozvíjí spolupráce s partnerským ústavem IPH Berlín v oblasti spínací

techniky a zkratoven a připravujeme spolupráci s ústavem pro projektování a

stavbu elektrických zeřlzení v Berlině.

- V SFR Jugoslávii apolupracujeme s Výzkumným ústavem podniku Rade Koní ar 7 2áhří-

bu v témetice teorie elektrických strojů, chlazení a výkonové elektroniky.

Potřebná a výhodná je i naše spolupráce s vysokými školami. Tuto čir.noat,

která se vesměs velmi dobře osvědčuje, bychom chtěli dále prohlubovat a účelně

rozšiřovat.
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Hlavní směiy spolupráce je možno charakterizovat takto:

1. ÓCelné využíváni teoretických znalosti a zkušenosti externích specialistů pů-
aobiclch na vysokých ôkolách k zvýšení naäí výzkumné kapacity.

2. Zapojení vědeckých pracoviSÍ na vysokých Školách k řeáení ocelených dílcích
UKolu ústavu.
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 z vysokých Skol k oponováni naSich výzkumných

úkolů a jejich přispěním k prohlubování a zdokonalování koncepce naší činnosti.

4. Lepal využití laboratorní a měřicí techniky, prováděním části našich výzkum-
ných úkolů na vysokých školách hlavně na zařízeních, které sami nevlastníme.

5. Vzájemným přiblížením činností je možno lépe působit na neivhodněišl DřizDŮ-
Bobení výuky na vysokých äkoléch potřebám teorie a praxe čs. průmyslu.

Domníváme se, že bychom měli^přistupovat k této naäí spolupráci daleko

systematičtěji a cílevědoměji než dosud. Měla by vycházet z perspektivních zámě-

rů koncepce výzkumné činnosti a z dlouhodobých progi-amů výuky a vědecké činnosti

na vysokých Školách.

Jsem přesvědčen, že konference přispěje značnou měrou k uskutečněni těchto

našich společných cílů.

Doälo: 5. prosince 1972

Summary

Miroslav Klouzal

Research and Development Programme of Research Institute of Heavy Current

Electronics (VtjSE) at Běchovice

The author in his contribution presents a detailed survey of the field of activi-

ties of the Research Institute of Heavy Current Electronics at Běchovice with a

view to give to the research workplaces of electrotechnical faculties of technical

universities suggestions for cooperation contacts in the case of common problems.

In the concluding part there is the general proposal of main spheres of cooperation

between the workplaces of the Faculty of Electrotechnical Engineering of TU in Brno

and the Research Institute of Heavy Current Electronics.
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KNIŽNICE ODBORNÝCH A VĚDECKÝCH SPISÔ

VÍSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNŽ

nositele fiédu práce

RoSník 197 3, svazek 3 - 3 2

Fakulta elekti echnická Katedra elektrických strojů a přístrojů

Vedoucí katedry: Prof. Ing. Václav Mareš

nositel vyznamenání Za vynikající práci

Antonín KAŽÍK
 1 )

PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE VE VÚES BRNO

Příspěvek pojednává o působnosti VÚES a o jeho za-

členění do struktury výzkumných pracovišt ZSE. Je podán

přehled o rázu a tematice vývojové a výzkumné
1
 Činnosti,

která je zaměřena v největší míře k uplatnění výsledků

v« výrobních podnicích pro malé a střední elektrické to-

čivé stroje. Ústav využívá úzké spolupráce s ostatními

výzkumnými pracovišti, mezi jiným též s elektrotechnic-

kou fakultou VUT v Brně, která hrála roli jií při volbě

města Brna za sídlo VUES před 25 léty. V závěru příspěv-

ku je hodnocení výzkumné spolupráce a naléhavé doporuče-

ní jejího rozSíření s FE - VUT.

1. Úvod

Byl jsem požádán, abych na Vaší konferenci podal informaci o Výtkumntfa a vý-

vojovém ústavu elektrických strojů toíivých v Brnř. Ve svén příspěvku bych se

chtíl zaínit o zafilenění našeho ústavu do Ss. průmyslu, o vývojových tendencích

T oblasti stalých a středních elektrických strojů a o situaci ve výzkumu, kd* mají

své místo téí nřkterá pracoviště Elektrotechnické fakulty VUT Brno.

Výzkunný ústav elektrických strojů patří spolu s Výzkumným ústavem silnoprou-

dé elektrotechniky v Běchovicích, Výzkumným ústavem elektrických přístrojů a

Ing. Antonín Kafiík, C 3 c , vedoucí odboru laboratoře strojů, VÔES Výzkumný a

vývojový íistav elektrických strojů točivých, Brno,

Mostecká 26
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a rozvaděčů v Brně, Výzkumným Ústavem kabelov a izolantov v Bratislavě Jo koncer-

nu ZávodU silnoproudé elektrotechniky. Byli jsme seznámeni s globální výzkumnou

koncepcí ZSE, kterou ae zabývá VOSE Běchovice. Náš zájem je mnohem prozaičtější

a užší - týká se malých a středních elektrických strojů. Jejich výrobou se zabý-

vá v současné době 7 podniku a celkovým ročním objemem vysoko přes miliardu.korun.

S výrobními podniky a jejich problémy je bezproetředně spjata vývojová činnost

ve VÚES Brno. Výzkumná činnost tohoto ústavu navazuje na práci VÚSE, VUKI a ji-

ných výzkumných ústavů, vysokých škol a dále na práce, kterými se zabývá ČSAV -

- Ústav pro elektrotechniku.

Několik slov k vnitřnímu uspořádáni. VÚES má útvary, které získávají a zpra-

covávají vědeoko-technické informace. Tuto službu provádí nejen pro vla3tní potře-

bu, ale též pro část řídicích útvarů na generálním ředitelství ZSE a pro výrobní

podniky.

Mezi útvary, které slouží vývoji patří konstrukční kanceláře, technologie,

výroba vzorků a prototypů, poměrně velký poloprovoz pro opakovanou výrobu jedno-

účelových strojů a ověřování vlastnosti, vfietně klimatoteehnické odolnosti. Výz-

kumná činnost se většinou provádí ve specielizovanýeh laboratořích. Vývoji, výz-

kumu, plánováni a jiným administrativním činnostem je k dispozici číslicový pod-

teč.

Mezi hlavní problémy výrobních podniků patří v současné době mimořádný eko-

nomický tlak, který je nutí vyrábět efektivní výrobky. Ve stručnosti lze uvést,

že jde o výrobky, které se dobře prodávají na zahraničním trhu proto, že mají Špič-

kové vlastnosti, vyrábí ae optimální technologií a v optimálních počtech kusů.

Požadavků je hodně a jak známo, zdaleka ne všechny čs. výrobní programy je splňu-

ji. Protože VÚES je bezprostředně spojen s výrobními podniky, žije i jejich pro-

blémy. Pomáhá při orientaci ve světové situaci a podstatnou měrou přispívá při

přípravě konkurence schopných výrobků. Pokud jde o výrobní technologii a stano-

vení optimálních množství, vyvíjí VÚES převážně činnost konsultační. VÚES se zú-

častňuje jednání komisí RVHP, kde jsou otázky ekonomické a integrační prvořadou

záležitostí.

2. Vývojová činnost ve VÚES Brno

Situace ve světě

V oblasti malých a středních elektrických strojů všeobecného použití trvá

již řadu let světová tendence snižování spotřeby materiálu a sjednocování rozmě-

rů. Proces pokročil nejdále v oblasti asynchronních motorů. Zde lze očekávat v

dohledné době tzv. světový motor, který bude mít normalizované jak rozměry, tak

výkony. V ostatních druzích strojů se sjednocují alespoň rozměry. Stojí za zmín-

ku, že mezi prostředky působící nr. snížení spotřeby materiálu patří magnetické

materiály zlepšených vlastností, izolační materiály zlepšených vlastností, vyšäí

plnění drážek pomocí nabíjecích strojů, zlepšené chlazení elektrických strojů.

Jinou pozoruhodnou okolností u strojů všeobecného použití ve světě je, že jsou na-

bízeny s velkým množstvím odvozenin a se zlepšenými provozními vlastnostmi. Patři

mezi ně záruka na bezporuchový chod, nízká hlučnost, nízké chvění apod.
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Vedle elektrických strojů všeobecného pouíitl roste ve svetové nabídce podíl

strojů jednoúčelových. Platí to zejména o regulačních pohonech stejnosměrných i

střídavých, vesměs ve spojitosti s řízenými polovodičovými usměrňovefii. Objevují

se stroje uzpůsobené plnit extrémní požada.ky pokud jde o pracovní prostředí (che-

aieké vlivy, teploty, tlaky), otáčkovou rychlost apod. Zde by bylo možno zařadit

též stroje s lineárním pohybem, čerpadla tekutých kovů atd., které jsou bžžní na

trhu.

Existují zprávy o strojích, které jsou v současné dob? ve stadiu výzkumu ja-

ko ku příkladu nové aplikace starých principů homopolárních generátorů. Jejich

stejnosměrné alternativy se objevují v souvislosti s kryogenni technikou, střída-

vé alternativy pak v souvislosti a centrálami, trakcí apod. Existuje rovněž řada

informací o téměř kuriózních případech chlazení elektrických strojů pomocí teku-

tých plynů, teplovodních trubek atd. Nepochybní je ještě množství dalších zajíma-

vých elektrických strojů, které vznikly ku příkladu v souvislosti s kosmickým

výzkumem, o nichž je známo sálo, nebo nic.

Podíl VĎES na obnova výrobních programů

TěžiStě výroby malých o středních elektrických strojů v ČSSR je ve strojích

všeobecného použití. Ekonomicky nejvýznamnější jsou asynchronní motory nízkého

napětí. Protože se poměrně hodně exportují a počítá se s nimi v integraci RVHP,

věnuje se jim ve VÚES Brno mimořádná pozornost. Jedná se o výrobní programy pro

MEZ Mohelnici a Frenštát. Pro K2Z Vsetín provádí VÚES Brno vývojové práce v oblas

ti stejnosměrných dynamometrů, stejnosměrných motorů pro . egulační účely, asyn-

chronních motorů pro výtahy. Pro KEZ Brno se připravují asynchronní motory 6 JcV,

s nimiž se rovněž počítá v int-ígraci RVHP a dále malé regulační stejnosměrné mo-

tory. Pro BEZ Bratislava se vyvíjejí středorrekvenční generátory a zejména elektj

centrály. Pro MEZ Brumov probíhají vývojové práce na střídavých rotaäních svářeí-

kách s usměrňovačem.

VÓSS Brno neponechává stranou ani jednoúčelové elektrické stroje a zařízení

i když v omezenén rozsahu. V čs. podmínkách je prakticky nemožné vývojově sledo-

vat vše, co se ve světě vyskytuje, protože některé jednoúčelové stroje vyžadují

dosti rozsáhlý výzkum. V poměrně pokročilém vývojovém stadiu jsou indukční regu-

lační jednotky, dynamometry na vířivé proudy, plochá i šroubová čerpadla na tekutv

sodík, dynamospouštěč pro extrémní podmínky, stroje pro pohony v jaderných elek-

trárnách, generátory pro elektrocentrály včetně regulátorů napětí, pohon odstře-

divky, pohon dopřádaclho stroje, několik vícemotorových střídařových pohonů,

trakční motory pro malá silniční vozidla a další. Z VÚSE Běchoyi:e st přebírá do

vývoje přímočarý pohon systému RENTVAD a ve studijní etap J je turbpelektrické

transmise s generátorem několik set kVA, 40.000 ot/min.

Počítá se s tím, že některé z uvedených jednoúčelových atjrojů a pohonů bu-

dou tvořit výrobní program místo dosavadních strojů všeobecnéro použití.
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Způsob spolupráce výrobních podniků a VÚES Brno na vývoji nových strojů

V SSSR jsou na poměrně malých výrobních podnicích silné konstrukční a techno-

logické kanceláře a dosti dobře vybavené zkušebny. To z velké části při.-pělo k

tomu, že se vývoj ku příkladu nové řady strojů dělí mezi VUE3 Brno a v/robní pod-

nik. Ústav využívá soustředěné informační služby, počítače a výsledků výzkumu k

tomu, že zpravidla vypracuje předběžný projekt. Tato část obsahuje rozbor atavu

v zahraničí a ČSSR, elektromagnetický projekt spolu s několika alternativami

konstrukčního projektu a technologickou studií. Ve VÚES ee zhotoví níkolik vzor-

ků pro ověření předpokládaných vlastností. Celá záležitost se pak predá výrobnímu

podniku, kde se provede vývoj všech prototypů, včetně výrobní technologie. Jedno-

účelové stroje oe vyvíjejí ve VÚES obvykle v celém rozsahu, protože tvoří základ

opakované výroby v poloprovozu. I u těchto strojů se do krajnosti respektují ná-

zory případného budoucího výrobce, pokud je znám.

3. Výzkumná činnost ve VÚES Brno

Tato činnost je ve VÚES motivována téměř výhradně vývojovými pracemi jednak

v ústavu, jednak též na podnicích. Pro výzkum je sice vyčleněna určitá, poměrná

malá část pracovníků, avšak hranice mezi výzkumem a vývojem není vždy zřetelná.

Podle potřeby se část výzkuau, zejména experimentálního provádí pří vývoji výrob-

ků.

Pokud jde o techniku práce, dává se přednost teoretickému výzkumu. Vede k

širšímu zvládnutí souvislosti a vyústí bezprostředně do výpočtové metodiky.

Osvědčila ae spolupráce s matematiky a číslicovým počítačem. Teoretické pŕeťpo-

klady se ověřuji experimentálně v omezeném rozsahu. Tento způsob se uplatňuje u

elektromagnetických problémů, mechaniky, z čá3t5. chlazení, regulačních pohonů.

Kde uvedený způsob není možný jako ku příkladu v technoJ.ogii, získávají se původ-

ní poznatky ce3tou experimetálniho výzkumu. Tento postup je poměrně drahý, nároč-

ný na pracovníky, Saa, místo i vybavení. Výsledky mají oaezenou platnost.

V ČSSR i v zahraničí se konstatuje nepřetržitý růet nákladů na vývoj i výs-

kum. V oblasti elektrických strojů všeobecného použití je obojí způsobeno nároč-

nými požadavky na /iejich základní vlastnosti, které jsou T protikladu se snižo-

váním obsahu materiálu ve strojích. U jednoúčelových strojů a zařízeni obvykle

chybí zkušenosti. Bývá nutno ověřovat jak základní funkce, tak mnohé dílčí pro-

blémy.

Současné výzkumné práce ve VÚES Brno je možno zhruba rozdělit do tří větších

oblastí:

3-1. Výzkum vlastností sano'.nýc'. strojů

Otázky magnetického pole v lineárním a nelineárním prostředí a vše co s ním

souvisí, jako přídavné tráty, momenty, vliv na reaktance, proudy atd. Napáje-

n< strojů Z B sítř bez vyšších harmonických složek i s těmito složkami.

1'iíl e sem patří otázky související s mechanikou elektrických strojů, ku pří-

klMtiu pevnostní výpočty, chvění, hluk, uloženi rotorů na vysoké otáčky apod.
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Otázky chlazeni elektrických strojů, rozdílené do problémů teplotního pole

a proudění chladivá.

3.2. Výzkum vlastnosti strojů v regulačních soustavách

Studují se otázky stability asynchronních motorů při kmitočtové regulaci,

regulační pohony se statickými měniči kmitočtu, pohony nezávislé trakce,

regulační pohony se stroji malých výkonů.

3.3. Vj'zkum v oblasti technologie

Pokud jde o materiály, sleduje se převážně jejich zpracování a vliv tohoto

zpracování na vlastnosti stroje. Pozornost je věnována jen naléhavým přípa-

dům. Z konstrukčních materiálů je to v současná době obrábění, svařování a

tepené zpracování nerezů (Čerpadla na plyny, kapaliny, kovy) a slitiny tita-

nu (vysokootáčkové generátory). Je nutno trvale se zabývat sledováním jakosti

materiálů pro magnetické obvody. Mimoto probíhá výzkum střihatelnosti dyna-

mových plechů a *ejí vliv na ztráty ve stroji.

VUIJI Bratislava provádí výzkum izolaSnich systémů pro stroje, které se v

souCasné době projektují. Ve VÚES Brno se sleduje zpracovatelnost vinutí a

komplex otáček, souvisejících s provozní degenerací systémů.

ho této části patří též informace o racionalizaci výroby a jejím řízení po-

mocí počítačů. VÚES řeaí subsystém zpracování informací pro řízení výroby.

4. Spolupráce VÚES Brno a FE Brno

V teoretickém výzkumu elektrických strojů máme Štěstí, Se můžeme navázat na

dobrou tradici, kterou představují jména Sumec, Krondl, Lammeraner, Hak, Heller,

Klíaa a mnoho dalších naSien odborníků evropské úrovnS. Jiatá potíi je viak v toa,

íe problémů na řešení neubývá, nýbrž přibývá. Skupina pracovníků, která se dnes

maže zabývat výzkumem ve VÚES je poměrně malá. Proto hledáme pomoc a spolupráci

kde je to možné. Byla již zmínka o tom, že VÚES Brno spolupracuje v flSSR a vysoký-

mi školami, několika výzkumnými ústavy v cele s VUT Brno a s ÚE ČSAV Praha, líimo-

to existuje poměrně rozvinutá spolupráce na smluvním podklade s nSkolika zahranič-

ními institucemi.

Okruh působnosti elektrotechnické fakulty VUT Brno se prakticky kryje s působ-

nosti VÚES Brno a týká se konkrétně Moravských elektrotechnických závodů. Snad

stojí za zmínku, že jedním z rozhodujících argumentů pro přenlstinl výzkumného

centra z Olomouce do Brna před cca 25 lety byla existence Vysoké Školy technické

v Brně. Tehdy se počítalo hlavně s přísunem mladých kvalifikovaných absolventů a

tuto funkci Škola plní po celou dobu existence ústavu. Carem se podařilo umístit

na elektrotechnickou fakultu i některé výzkumné práce s tématiky elektrických

strojů. V souCasné době se zde řeSí problémy komutace stejnosměrných strojů, dy-

namika pohonu asynchronní motor se střldafiem, degradace izolaSního systému vlivem

tepelných rázů a dalSl úkoly. 0 většině z nich budou podány referáty i na této

konferenci.
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Pracovníci VÚES pokládají spolupráci 9 elektrotechnickou fakultou za velmi

užiteínou. Domnívají se vsak, že na äkole by mělo být řeženo podstatnS více úko-

lů pro obor elektrické stroje näž je tomu dosud. Vycházejí přitom jak ze skuteč-

né potřeby, tak z posouzení stavu, který je na zahraničních vysokých äkoláeh. Za

vhodný námět se povazuje souborná problematika malých a středních asynchronních

a stejnosměrných motorů.

Došlo: 5. prosince 1972

Suaiary

Research and Development Programme in Research and Development Institute of

Electric Rotating Machines (VÚES) Brno

The contribution deals with the action of the Research and Development Institute

of Electric Rotating Machines /VÚES/ and with its incorporation in the structure

of research workplaces of heavy current eletrical engineering plants. Its aloo

presents the survey of the character and subject of the development and research

activities which is concentrated in the highest degree to the application of re-

sults in industrial establishments producing small and medium size electric rota-

ting machines. The institute utilizes the close co-operation with other research

workplaces, among others also with the Faculty of Electrotechnical Engineering of

Technical University in Brno which already played its part in the choice of the

town of Brno as a &: at of VÚES 25 years ago. The concluding part of the contri-

bution presents the evaluation of the research co-operation and the urgent recom-

mendation for i t s extension vi'.Y- the Faculty of Slectrotechnical Engineering of

the Technical University.

ilporpattua HCCjejOBSHHK n paaBHTKB B KccjieflOBaTeJifcCKOu w 3BOJPI;HOHHOM HHCTHTyre

Bpagacnwxca ajeKTpsiiecxnx Maamn ( VUSĽ ) BPHO

FaGoTa oScyaaaeT ÄesTeJibHOCTi HccjieaoBBTe^iCKoro n sBOJrcuNOUHOro HBCTH-

TyTa BpamaraiHXCH a.geicTp>i<iecicHX uamHH ( VUĽS ) K e r o BiuBvetiiie B CTpynrypy

KccjieAOBaTeJikCKicc paeoqKX uecT BBBOAOB ck^iHOTOiHofl ajgexTpoTexRKKK.

oeaop o xapaKTepe B TeuaTnice SBOJISUHOHHOS H HCcjie^oBSTejikcicofl

HanpaBJíeHHoS a RanCoJikmeR cTene»n Ha npaueHBHKe peayjifcTaroB B

HUX npeanrKHTHsix uaxwx « CPOAHHX Bpamamuixca 3JieKTpn<ieCKHx HamHH.

HcnojiksyeT TecHoe coTpyflHHweciBO c Äpyr«un MccjjeflOBaTeakCKiiyK paSoxmiM u e c -

T<ľin, u e i ^ y npoyKU Taxse c axeKTpoTexHHtiecKiiH iJiaxyjikTeTou BT v 3a Epnc, KOTopuft

c u r p s j po^t. eme np» BuOope ropoaa ECHO Kecron paOoTu VÚĽS 2 5 j , e T T o u y

B ssKJirmeHKH paOoTa HáxojtMTCfl oneHxa Kcc^eaoBSTeJifccxolt coBueCTHoS paCoru H

e e pacxnpeH«a c »jiexTpoTexHHnecKMU $axyjikTeTOM
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KNIŽNICE ODBORNÝCH A VĚDECKÝCH SPIsS

VíSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNÍ

nositele Řádu práce

RoSnik 1973, svazek B - 32

Fakulta elektrotechnická Katedra elektrických strojů á přístrojů

Vedoucí katedry: Prof. Ing. Václav Uarul

nositel vyznamenání Za vynikající práci

Vladimír NOVOTNÍ
 1 J

PROBLEMATIKA OBORU SPÍNACÍCH PŘÍSTROJÍ) A HOZVADČC*&

A JEJÍ UPIATNŽNÍ NA VUT BRNO

Autor zdůvodňuje stabilní perspektivu oboru elektric-

kých přístrojů a rozvaděči, uvádí stručný výčet problémů

základního a aplikovaného výzkumu, které nutno řeSit, upo-

zorňuje na situaci T zajiätšní řešení tSehto iSkolů v ČSSR

6 navrhuje vybudování pracoviště základní výzkumné čin-

nosti tohoto oboru na VUT v Brn?. Dále uvádí některé in-

formace z mezinárodní konference CIGRÉ v r. 1972 v Paříži,

které mají vztah k oboru elektrických přístrojů a rozva-

děčů a charakterizují problémy a úkoly tohoto oboru v ce-

losvětovém měřítku.

Vóiení přítomní,

dovolte mně, abych přispěl k VaSí konferenci krátkým referátem zabývajícím

se problematikou oboru spínacích přístrojů g rozváděčů nízkého a vysokého napětí.

Perspektiva tohoto oboru je založena na současné situaci, kdy je z hospodářsko-

-ekonomických důvodů nutno vyrábět elektřinu v soustředěných velkých jednotkách

a potom ji rozvádět ke spotřebičům. Tato situace dle odhadů bude zachována i v

perspektivě, pouze se kvalitativně změní množství i vzdálenosti, kterou je ener-

gie dopravována. Počítáme tedy, že elektrické spínací přístroje a rozváděče mají

Ing. Vladimír Novotný, C S c , náměstek ředitele Výzkumného iístavu elektrických

přístrojů a rozvaděčů VUEP v Brně - Heršpicíeh

217



stabilní perspektivu a Je nutnu jim věnovat značnou pozornost. Protože bude nut-

no postupně vytvořit přístroje na zcela nové použiti i proudové a napětové tSrov-

ně, je nutno věnovat značnou pozornost jak řešení základních výzkumných problémů

v tomto oboru tak výchově odborníků na vysokých školách, kteří by se specializo-

vali pro tento obor. Pokusím se nyní provést stručný výčet otázek, které bude nut-

no ŕeäit. Z obecných záležitostí je to uplatnění statistiky v tomto oboru a po-

drobnSjSí řešení přechodových zjevů. Ve skupině základních podkladů jsou to pak

problémy magnetického pole i elektrického pole v elektrických přístrojích, problé-

ny kontaktů a kontaktního přechodu, otázka oblouku a jeho zhášení, zvládnutí vý-

poStu dynamických sil a konečně tepelné zjevy v elektrických přístrojích a roz-

váděčích. Ve skupina konstrukčních principů je to uplatnění elektronegativních

látek, zvláat fluoridu sírového, použití bezkontaktního spínaní, nových zháše-

cích principů, jako vakuum a synchronizace a rozšíření techniky omezovaní zkra-

tových proudů. Z oblasti zkušební techniky jsou to problémy spolehlivosti, rozší-

ření syntetických a náhradních zkušebních metod, zdokonalení měřících metod pře-

chodových jevů. Z oblasti materiálu a technologie jsou to potom otázky použití

plastických hmot, vodivých materiálů, licích epoxidů a konečně technologie výro-

by a její optimalizace pro obor přístrojů a rozváděčů.

Tento heslovitý výčet problémů by měl znázornit skutečnost, že v tomto oboru

bude potřeba vykonat značný kua práce, aby se získaly dokonalé podklady potřebné

pro zabezpečení nových výrobků. Situace v flSSH se zabezpečením této Činnosti je

charakterizována skutečností, Ke nám chybí pracoviště základního výzkumu, které

by se soustavně zabývalo obecnými problémy tohoto oboru. Nejsou bohužel, zpraco-

vávány v ÚAV a je proto záhodno, aby vysoké Školy, zvláší Vysoká učení technické

v Brně se v této oblasti aktivně angažovalo. V omezené míře funkci základního pra-

coviště plní výzkumný ústav VOSE Běchovice, který spadá vsak pod průmyslový výz-

kum a má pouze tu velikou výhodu, že obsahuje též naěi zkratovnu jako experimen-

tální základnu tohoto oboru. Dále existuje v Brně Výzkumný ústav elektrických

přístrojů, VÚEP a řada výzkumně-vývojových pracoviSÍ na jednotlivých výrobních

závodech oborového podniku ŠKODA i generálního ředitelství ZSE, jehož přístrojové

závody jsou většinou soustředěny v moravské oblasti, z toho velký podnik EJF pří-

mo v Brně. Za těchto okolností se pak nabízí podporovat úlohu Vysokého učení

technického v Brně v následujících dvou směrech:

1. Jako pracoviště základní výzkumné činnosti tohoto oboru, kde by bylo možno

využít kvalitních odborníků vysokých Skol k zabezpečení průzkumných prací

základní povahy nutných pro zajištění daláí perspektivy tohoto oboru v někte-

rých vybraných tématech citovaných vpředu.

2. Jako základna pro výchovu mladých odborníků inženýrského charakteru, speciali-

zovaných v oboru spínacích přístrojů a rozváděčů. .

Situace na ostatních vysokých Školách v ČSSR se vyvinula tak, že Česká vyso-

ké učení technické v Praze se specializuje více na elektroniku, obdobně Vysoká

Škola strojní a elektrotechnická v Plzni na obor elektrických strojů a transfor-

mátorů a podobní pak Slovenská vysoká Škole technická v Bratislavě, takže se na-

skýtá výhodná možnost podporovat v Brně specializaci elektrických přístrojů níz-

kého i vysokého napětí, protože zde existuje výrobní základna a výzkumný ústav
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VÚEP, které mohou sloužit jako pracovišti podporující výuku na vysoké Škole a dá-

vající potom též uplatnění jejím absolventům. Domnívám se, že tento námět v obou

směrech by bylo vhodné uplatnit při dalších jednáních o prohloubení a modernizaci

vysokoškolského studia v CSSH.

Nyní mi dovolte, abych v závěru připojil několik údajů, týkajících se posled-

ních informací sÍ9kanýeh na mezinárodní konferenci CIGRÉ 1972 v Paříži, která mají

vztah k oboru elektrických přístrojů a rozváděčů a charakterizují problémy i úko-

ly tohoto oboru v celosvětovém měřítku. Především ae při této konferenci projevi-

lo v referátech i v diskuzi, že výrobní firmy vedoucích průmyslových států jsou

připraveny splnit svými výrobky všechny perspektivní požadavky uživatelů elek-

trických spínacích přístrojů v oblasti velmi vysokého napětí i zvlášt vysokého

napätí. Bylo otevřeně konstatováno, že je možno postavit vypínače na extrémní

zkratové proudy v oblasti 100 kA a výäe, i když přísluSné náklady jsou značné.

Dále ja možno pro oblast zvláäí vysokého napětí zkonstruovat přístroje s onezenía

spínacích přepětí na hodnoty 1,5 - l,7mi násobek a tím umožnit podstatnou redukci

izolafiních hladin i izolačních vzdáleností. Problémy, které přitom je nutno ře-

Sit jsou aai následující:

Průběh zotaveného napětí po vypnutí zkratu v sítích je hlavní veličinou

ovlivňující vypínací výkon vysokovýkonných vypínačů, hlavně v režimu blízkého

skratu. Proto vSude pokračují ^ráce na přesnějším zjiatění hodnot zotaveného

napětí v síti a současně na vypracování zkušebních metod, kterými by bylo možno

tyto hodnoty respektovat při zkouškách. Přitom je zkoumání zaměřeno na oblast

zotaveného napětí bezprostředně po průchodu proudu nulou v prvních 10
f
>U/eec,

která je určena bezprostředním okolím vypínače. Druhá taková rozhodující oblast

je kolem vrcholu zotaveného napěti, kdy ae vyskytuje největší dielektrická namá-

hání vypínače. Druhá skupina problémů se pak týká spínacích přepěti, jejich mode-

lování a výpočet a konečně metody na jejich omezení v přístrojích jak použitia

paralelních zapínacích odporů, tak vhodnou synchronizací zapínací funkce. Těžiš-

tě prací väak leží v oblasti vlastního vypínacího procesu, kde se soustřeďuje

pozornost na měření průběhu veličin kolem nuly proudu a vypracování modelových

a výpočetních metod, které by umožnily předvídat činnost vypínače, pokud je znáa

charakter procesu při zhášení např. ze základních experimentů. S tím pak úzce

souvisí otázky zkušebních metod, kde se plně uznává použitelnost syntetických

zkoušek, pro nez byly vypracovány přesné zkušební postupy a požadavky na jejich

provádění. Bylo konstatováno, že se nedá počítat v dohledné době s teoretickým

zvládnutím vypínacího procesu a tím přenesením návrhu vypínače z experimentální

roviny do roviny výpočtové. Zato se podařilo sestavit jednoduché fyzikální mode-

ly odvozené z podrobného rozboru oscilogramů zkratových zkouäek a zvládnout výpoč-

tově extrapolaci dosažených výsledků. Další skupinou aktuálních problémů je pak

řešení otázek spolehlivosti funkce vypínačů v sítích, zkušebních metod a prostřed-

ků na její zvýšení. Tato skupina problémů je teprve v začátečním stadiu.

Nyní mi dovolte, abych se pokusil o stručné znázornění, jakým způsobem se u

nás vyrovnáváme s těmito požadavky spínací techniky. Zatím co v oblasti zvn nepočí-

táme v dohledné době uplatnit naše konstrukce, protože zde situace závisí na do-

hodě v RVHP, pracujeme intenzivně v oblasti vn i vvn na zvládnutí techniky fluori-

du sírového pro spínání i izolaci. Připravujeme zkušební provoz první naší zapouzd-

řené rozvodny 110 kV zde v Brně v příStím roce a máme rozpracovány řady projektů

v této oblasti, kde se zdá, že použiti SFg má širokou perspektivu.
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Současně končíme inovaci zařízení pro průmyslový i distribuční rozvod vn

pomocí máloolejových vypínačů 3 hydraulickým pohonem a uplatněním odpínačů v mi-

niaturním provedení pro distribuční rozvod vn. V oblasti nových metod pracuje se

na použití polovodičů v oblasti vn pro bezkontaktní i hybridní spínače, dále na

použití vakuových vypínačů a synchronizace, případně kombinaci těchto principů

v nových přístrojích. Současno začínají práce na novém systému ovládání, ochran

a měření, který by umožnil kvalitativní skok v této oblasti za použití nových

principů. V oblasti zařízení pro distribuci elektrické energie při nízkém napětí

je rozpracována řada systémových projektů zabezpečujících přístrojové vybavení

rozvodu pro průmysl, pro distribuci, pohyblivého rozvodu, domovního a bytového

rozvodu a dalších skupin rozvodných zařízeni. Dále pracujeme v oblasti použití

polovodičů, ve výzkumu kontaktů a kontaktních materiálů, v prohlubováni zkušeb-

ních a měřících metod. Máme navázány dobré 3tyky s pracovníky VUT Brno a doufá-

me, ie se budou dále prohlubovat.

Došlo:?.prosince 1972

Summary

Vladimír Novotný

Problems in Line of Switches and Switch Boards and Their Applications at Technical

University in Brno

The author emphasizes the stable prospects of line of eletric instruments and

switch boards, presents a brief enumeration of problems of the basic and applied

research which should be solved, draws the attention to the situation in ensuring

these tasks in Czechoslovakia and suggests to establish a workplace of basic re-

search work of this line at the Technical University in Brno. Hereafter he presents

some information from the international conference CIGRŠ in Paris in 1972 which

is in relation to the line of eletric instruments and switch boards and characte-

rize the problems and tasks of this line on a scale applying to the whole world.

Peaute

HOBOTHH

cneuHaamocTH KOyayTflmioBHHX annapcroB x pacnpeaeJiHTeJimtix

yCTpoficTB n ee npmieHeHiie B BTy3e 5pno

ABTOP noAiepxxBaeT CTafiMJMys nepcneicTKBy cneunajfcH0CT« axemptnecxux

annapsTOB K pacnpeaejUTeJimux ycTpoflcTB, npxBOflMT xpaTKitfi nepeqeBk npoe-ui

ocHOBHoro x npMiuaAHoro ncoie,noBanm!, KOTopue HeoOxoAmio penjHTfc, oCpamaer

Ha TioioxBHUe no oGecneqeaino perneHH* yicaaaHHtix sa^aq B 4CCP

coaAaiwe paCoqero ueova OCHOBHOH MccJieAOBaTeJikCKoii flenTeJimocT

B BTľ3e Bpso. Rajiune flaeT HeKOTOpue «H$op«aunK us 11ex.nyHapo.a

HOÍ! KOHřepeHm«H CIuitÉ s 1972 r. B ľlapstxe, OTHOCHnyieCH K cneunflj»HOCT«

annapaTOB u pacnpeaejHTejMux ycrpoilcTB M xapBKTepHByunwe

M saxaiM JIAHKOB cneiiMajihHOCTii B BceuKpHou uacmTaňe.
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KNIŽNICE ODBORNÍCH A VŽDECKÍCH SPISŮ

VÍSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

nositele Rádu práce

Ročník 1973, svazek B - 32

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky

Vedoucí katedry: Doc. Ing. Uiroslav černý, CSc.

Zdeněk PAVLÍČEK
 1 J

MODELOVÁNÍ OCHRAN ELEKTRIZAČNÍCH SOUSTAV

S neustále rostoucími a propojujícími se elektri-

zaíními systémy (ES) narůstají nároky na jejich spolehli-

vost a kontrolu řízení. ES se může nacházet bučí v ustále-

ném stavu nebo ve stavu ohrožení nebo ve stavu havarijním

aneb ve stavu omezení. Za všenh těchto stavu se nesmí

vymknout z přísně hierarchického řízení tak, aby mohla

být co nejrychleji uvedena do ustáleného provozního sta-

vu. Dřívější systém autonomních ochran chránil pouze

prvky z nichž soustava se skládala před jejich poškoze-

ním aneb vyřazením z chodu. Tyto ochrany byly většinou

elektromechanické a snaha o jejich urychlení pomocí

elektronkových obvodů narážela na nestálost charakteris-

tik elektronek s jejich stárnutím. Teprve polovodičová

technika umožnila náhradu Sáati pohyblivých elektrome-

chanických prvků prvky statickými a byla vypracována za-

jímavá teorie statických komparátorů. Aváak ani statické

komparátory nepostačí dnes k ochraně a kontrole velkých

ES a proto se ve světě usilovně pracuje na logických ob-

vodech, samoSinných pofiítaiích a dalSích zařízeních k

simulaci velkých ES. Cílem této simulace je vytvoření

spolehlivých komplexů, jejichž spolehlivost, kvalita

dodávání energie a náklady byly optimální. Tento úkol je

soufiástí Státního výzkumného úkolu 05 20 02.

1 J
Prof. Ing. Zdeněk Pavlíček, DrSc, FE VUT
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1. Přechodné stavy

Výzkumný úkol matematické a fyzikální modelování ochran ES je dilCím úko-

lem Státního výzkumného úkolu, který se zabývá rozvojem el. šití. Předmětem to-

hoto dílčího úkolu je zkoumání funkce ochran v ES, jako nedílné součásti systé-

mu ve vSech stavech, ve kterých se mílie nacházet podle tohoto schema CS] ,

Ve všech těchto stavech je třeba, aby systém se nevymkl z možnosti kontroly

řídícího personálu a zařízení. Jak je ze schématu zřejmé, jde o řeáení přechodo-

vých jevů značné složitosti a náročnosti. Elegantním způsobem, který by se nabí-

zel k zvládnutí tohoto problému by byly Markov3ké procesy, avěak jíž předpoklad

jednoduchého Markovského řetězce, vycházející z předpokladu, ze je-li dán sou-

časný atav procesu, pak budoucí stav je nezávislý na jeho minulosti, ukazuje na

značné a do jisté míry nezdůvodněna zjednodušení. Přesto Markovskýo procesům ne-

lze upírat znafiný 3tupeň názornosti a elegance řeSení. Tak např. již jediný

Slánek schema podle obr. 1 pro přechodný děj mezi stavem 1 a 2 při dvoupara-

metrovém vyjádření pro případ X intenzita poruch a >*/ intenzita oprav

možno nahradit tímto stavovým diagramem [ J] , kde podmíněná pravděpodobnost

jednoduchého elementu v řase C"t • át) je A dt a podmíněná pravděpodobnost

opravy v čase í t •» dt) je ^*A, dt , Stochastická pravděpodobnost přechodu bude dá-

na maticí

1

Paralelní řazení dvou jednoduchých elementů A a B s intenzitou poruch A. 3

a intenzitou oprav múze zaujmout čtyři stavy podle obr. 3.

Stochastická matice přechodných pravděpodobností spolehlivosti systému má

tento tvar

? =

t-(x,

1

0

o

3

0

o J

(í)

Stochastická matice přechodných pravděpodobností pro řeaení použitelností

zařízení však již bude mít odlišný tvar

i- CA,

1

0

1

A,

5

0

A,

1-1/*,+^.,)

(í)
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Již z tohoto popisu je zřejmé, že je třeba rozlišovat cíl problému kterému slou-

ží.

Jednoduchý element pro jednorázové použití má

spolehlivost "Rit) - '?c:tt) = e* , W

-Xt
poruchovost 1 " S IF)

Bude-li se prvek opravovat, pak pravděpodobnost, že bude opraven v 5aae

f je dána vztahem

T-Lt) • 1 - e" 16)

Sériový systém o n prvcích oá

spolehlivoat H l t ) • 1>
0
(.t) ' í '

A t

poruchovost i-tého elementu

Pravděpodobnost opravy systému v Case <•

j It) « —r^ ( 1 - e )

(7)

(8)

Paralelní systém o dvou různých elementech má

spolehlivost H(t) -- 1 - T U ) • (10)

kde s, • 5 A •

3 X

pravděpodobnost opravy v systému v čase f ?« l T ) s 1 - i CH)

Již z těchto několika málo úvah vidíme, že pravděpodobnost přechodu z jednoho

stavu do druhého podle obr. 1 můžeme vyjádřit maticí íij

T T T T
r11 "i? M? Ml

*P t> D V

21 Y11 YV> rt
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Z matice je tedy již na prvý pohled zřejmé, že zjiátSní přechodné pravdě-

podobnosti mezi jednotlivými stavy celého systému a jeho částí by byl problém

nejen teoreticky obtížný, ale i technicky těžko zvládnutelný. Kromě pravdepo-

dobností Tii je třeba totiž r.nát i pravděpodobnost •výskytu jevu na počátku

každého pokusu Aí • Matice pravdepodobnosti přechodu spolu s apriorní pravdě-

podobností určuje homogenní Slarkovský řetězec, v němž závisí ?jj na A^

avšak nikoliv na pořadí pokusů. Tím obtížnější je zvládnutí nehomogenních a ví-

cenásobných líarkovských procesů. Proto se pozornost soustŕeäuje na prakticky

pouäitelnŕjäí metody,a to zejména na simulační metody (Monte Carlo). Ty pak mo-

hou být účelně doplněny metodaai systematické analýzy provozní stavů a zařízení

a jejich soustav, metodou dekompozice složitých systémů do subsystémů, metodou

3Ítovýeh grafů atp.

Simulační metody vycházejí z předpokladu, že porucha každého prvku vzniká

náhodně v průběhu äasu a nezávisle na jiných prvcích. Potom každý prvek vytváří

ovoji historii úspSänýeh provozních period t a period oprav T [ íj •

Předpokládá se, že náhodné proačnné t a T mají pravděpodobnostní roz-

ložení, které vyhovuje Jtarkovslcérau řetěsei. Potom pro simulaci se vychází z poz-

natku, že pro známé frekvenční a distribuční rozložení je možné sestrojit po-

sloupnost pozorování jakékoliv jiné náhodné proměnné, jejíž rozložení je známé.

Ča3to lze považovat takové rozložení náhodně proměnné za normální a pak pro

popis pravděpodobnostních charakteristik postačí určit střední hodnoty rozptylu.

Pokud pak půjde o obcné schema simulační metody, lze uvažovat takto: mějme

n nezávislých náhodných veličin ( "t resp. T ) t., t„, ...., resp.

T^ , 7j ~n • «í
e
~li splněna podmínka stejného rozložení pravděpodobnosti

pak bude platit:

E (ti) -. E (t,l • E (tni -. m w)

Bíti) -• DU,)- • T> (tn) ' b d*)

a s použitím např. 3 ď dostaneme

a je tedy patrné, že aritmetický prumär ti • (t* *>" i-"iiV bude přibližně roven

střední hodnota m. Chyba takového přiblížení nepřekročí 9 velkou pravděpodobností

3o
veličinu —jj— (tj. 0,997).

Chyba při použití simulačních metod konverguje s rostoucím n k nule. Je

tedy třeba vykonat mnoho početních operací. Nesnáz, která vyplývala v zařazování

náhodných čísel byla překonána vytvořením pseudonáhodných čísel, které si počítač

sám vytváří pomocí tzv. pseudonáhodné proměnné.

224



2. Současný stav nazírání na projektování a kontrolu chodu E3

Problematika se rozdřluje do dvou hlavních částí [•*]

a) Použití počítačů pro programování, pro dozor a pro řízení ES ,

b) Filosofie plánování ES a kriteria spolehlivostí.

Zatím byla věnována poměrn? u>alá pozornost třetí důležité otázce, tj. efek-

tu propojování velkých Eá.

Mnoho pojednání bylo věnováno automatickému dispečerskému řízení (on line)

v dispečerských centrech stanic a laboratoři. Jiná se zabývají studiemi o počí-

tačích, které nejsou zapojeny sice do ES, avšak vykonávají funkce řízení on line

dílčích tíselcu systému. Jsou to nepříklad minipočítače pro ochranu aítl a porovná-

ni variant energetického a numerického programování. Je jisté, že počítače on li-

ne se staly významným prostředkem operátorům dispečerských center téměř v celém

rozsahu jejich činnost, tj. od shromaž3ovóní informace až k jejich použití pro

Jcontrolu, bezpečnost a řízení soustavy. Knoho E3 a komplexů o velkých enegetic-

kých výkonech používá hierarchickou organizaci centrálních a regionálních počíta-

čů a existuje ůneo -iž veleé množství on line počítačů ve stanicích zahraničních

3ysténů.

Z tohoto pohledu jsou úlohy samočinných počítačů na úrovni téměř všech pro-

blénů interakce aneb diskuse počítač - člověk. Keni proto divu, že vzhledem k

vlastnostem počítačů přesshujíoía lidské možnosti jsme vedeni k optimalizaci struk-

tury progranovéní o opravným akcím stability, regulace frekvence, předávání výko-

nu činného a jalového, určování kritických stavů, obnovy provozu, předávání kom-

petenčních rozsahů mezi ústředníni a regionálními dispečinky atd. Je váak třeba

poznamenat, Ze přes nesporné výhody a úspěchy systému samočinných počítačů se do-
posud nepodařilo dosáhnout úplná automatizace řízení velkých systémů a očekává se,

ze ještě po dlouhou dobu bude třeba automatické řízení kombinovat s lidskou čin-

ností. Vyplývá to zejaér.a z tíchto á-lvodů:

- Shromažďování, zpracová.-.í a svodné předání velikého množství informací přijíma-

ných telemetrií pro dozor nad rozsáhlými energetickými systémy představuje trva-

lou a plně oprávněnou funkci on line, která by byla daleko dokonalejší než všech-

ny dosud známé a používané prostředky.

- Avšak problémy spojené s« zjištováním nejspolehlivějších a nejpřesnějších infor-

mací o stavu ES zejména v ustáleném stavu, jako amplitudy a fáze napěti na růz-

ných přípojnicích, při existujících chybách a nespolehlivosti měřících a tele-

metrických zařízení, nesoučasnoati odečtu, dynamického hluku způsobeného elektro-

mechanickými oscilacemi, nejsou jistě velmi jednoduché zejména v rozsáhlých sí-

tích a nedošlo dosud k vyjasnění jakým nejlepším způsobem by je bylo možno ře-

šit.
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3. Filosofie navrhování ES a kriteria spolehlivosti

Jde v zásadě o tři etapy rozvoje

- Navrhování el. soustav v zemích dosud průmyslové nevyvinutých

- Rozšiřování existujících ES

- Vytváření mezinárodně propojených systémů .

Otázky, které je třeba řešit jsou:

- Metody odhadu potřebné energie, výkonu a jeho Sašového průběhu

- Plánování hydře termických systémů

- Kriteria pro varianty plánu

- Kriteria spolehlivosti elektráren a el. niti

- Kriteria spolehlivosti ES jako celku

- Kriteria spolehlivosti zařízení a ochran ES .

Z hlediska technického pak půjde o uplatňováni výsledků vedeckého bádáni,a

to nejen při zlepšování funkce zařízení klasického typu, ale i v zavadaní nových

principů jako ss přenosu, supravodivosti, IDO přeměn a jiných nekonvenčních způ-

sobů přenosu a přeměn energie. Tak na přiklad použitia HHD generátorů lze půso-

bit na změnu mechanického výkonu během zlomků vteřin a zároveň tedy významným

způsobem zlepSit stabilitu sítě. Včlenenia do velkých ES se soustavy o více kon-

cových stanicích lze rozdělit obrovské ES do řady menších, čímž se dosáhne zvýše-

ní stability provozu, usnadnění regulace napětí a frekvence, sníženi zkratových

výkonů a snížení nároků na velikost rezervních výkonů. Ss přenos spoleíng a vyu-

žitím supravodivosti se zdá být zároveň jednou z nejreálnějších cest jakým způso-

bem vyvést jednak do ES jednak do velkých průmyslových a mestských aglomerací

obrovské výkony z rychlých a pozdgji termojaderných reaktorů. Moderní regulaSní

technika spotřebitelských zařízení umožňuje koordinaci zátěže s možnostmi výroby.

Z uvedeného přehledu je tedy patrné, že ES je jediný a jednotný celek, který

se skládá z nejrůznějších silových, sdělovacích, výpočetních, řídicích a kontrol-

ních zařízení a že v oboru ES rozdělování na silnoproudou a aloboproudou elektro-

techniku nemá ani zdůvodnění ani místa. Jde tedy o to, jaký nejvJCelnějíi systém

by bylo vhodné pro navrhování a kontrolu chodu el. soustavy svolit. Jak vyplývá

z obr. 1, ES se může nacházet v různých stavech. Těmto stavům pak bude odpovídat

vždy různá hierarchie funkce dílčích zařízení. Tak např. v ustáleném chodu to bu-

de otázka kvality a ekonomie dodávané energie. Ve stavech přechodových to bude

kvalita a spolehlivost dodávky. Jednou ze zvláštností ES jako celku je veliká

rozdílnost Sašových změn od přechodových k ustáleným atavům. Tak například přepě-

tové jevy jsou měřeny mikrosekundami, elektromagnetické a elektromechanioké jevy

setinami až desetinami vteřiny, mechanické veličiny vteřinami at desítkami vteřin,

tepelné změny minutami až hodinami, výkonové zrniny hodinami a dny, meteorologické

a ekonomické
1
 změny měsíci a roky.
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Je zřejmé, že i množství a velikost intervalů informací, které pro kontrolu

soustavy budeme potřebovat, bude velmi různé. Velmi rozdílné budou pak i nároky

na zpracování a na časové konstanty řídících zařízení. A nakonec je třeba mít v

patrnosti, í.e plně automatizovaného chodu soustavy bude možno dosáhnout po eta-

pách. Jsou tedy re hro tři základní struktury

1) stavové

2) Časové

3) etapové.

Každá z tächto struktur se dělí do řady podsystémů, jejichž skladba nabývá

nejrůznějších přechodových stavů. Tyto přechodové stavy nejsou jednostupňové,

nýbrž vícestupňové. Tak např. vznik přepětí může mít za následek vznik zkratu,

ten pak způsobí vypnutí vedení, které může vést k porušení stability přenosu atp.

Není proto divu, že dneSní úvahy založené na teorii náhodné proměnné se postupní

prohlubují metodami systematické analýzy provozních stavů, metodami dekompozice

složitých scustav na soustavy jednodušší, metodami sítových grafů atd.

Vcelku jde o to, aby se vytvořila sou3tava programů navrhování a kontroly

chodu soustavy a zároveň aby byly jasn? formulovány nároky na zařízení, které

tento složitý systém vytvářejí. Tyto charakteristiky mohou být z části determi-

nistické tj. apriorní, jiné budou mít typický stochastický tj. aposteriorní a ná-

hodný průběh. Zdálo by se tedy, že problém navrhování a kontroly chodu ES je tak

složitý, že přesehuje reálné možnosti úplné automatizace. Moderní kybernetická

pojetí však řešení takových složitých úkolů navylučuje. Naopak neustále rozmnožu-

je teorii i praxi poznání a metod a zejména rychle spěje k vytváření ko.icepce

teorie aystámů, jejímž cílem je pravé zvládnutí řešení takto složitých soustav.

Máne-li tedy na mysli daläí rozvoj moderních teoretických metod a technických

prostřadků, rýsuje se již dnes nové struktura myšlení a koncipování návrhů a funk-

cí i tul. složité soustavy jako je soustava elektrizační.

Cílem etapy řešení dílčího státního úkolu, který se řeží na katedře elektro-

energetiky J3ou teoretické základy fyzikálního a matematického modelování funkce

ochran v síti. Tento úkol byl zahájen v roce 1971 a byly provedeny některé zajíma-

vé teoretické studie a míření charakteristik statických komparátorů na analogovém

počítači. V příštím roce se počítá s predbežnými návrhy matematických modelů chrá-

nění elektráren, distribučních sítí a elektrizační soustavy jako celku. Zdá se, ie

tyto studie ukáží nutnost chápání ochranných zařízení KS jako celku a teprve z

celkové koncepce bude možno odvozovat specifikaci nároků na dílčí úseky soustavy

cestou kybernetizace chodu soustavy a její bezpečnosti za různých přechodných sta-

vů. To bude ovšem úkol dlouhodobý.

Došlo: 29. listopadu 1972
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Summary

Zdeněk Pavli6ek

Modelling in Protection of Electrification Systems

Together with the increasing and mutually interconnecting electrification system

(ES) the demands for their reliability and control checking grow, too. The electri-

fication system can be found either in a stationary state or a state of danger or

in an average state or in a state of limitation. In all these states the system

must not wrench out of strict hierarchic control so that it may be put into sta-

bilized operating condition. Former system of self-contained protections protected

only the components of the system againts their damage or putting out of operation.

These protections were mostly of electromechanical type and the effort to speed

them up by means of electron-tube circuits met w'th the instability of vacuum-

tubes characteristics with their aging. Only the semiconductor technique enabled

to replace the parts of movable electromechanical components by static components

and the interesting theory of static comparators have bssn worksd oat. Kot evsn

the static comparators will not, however, do for the protection and checking of

bic electrification systems, and, therefore groups of experts all over the world

do their best in the field of decision circuits, automatic computers and other

devices for simulation of big electrification systems. The aim of this simulation

is establishing reliable complexes whose reliability, quality of power supply and

expenditures were optimum. This task is a part of the state research task 05 20 02.
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Ре a m e

Зденек 11АБЛИЧЕК

Моделирование защит систем электрификации

С все нарастающими и соединяющимися друг с другой системами электркфика-

ции возрастает
1
 требования к их наделиости и контролю управления. Система

электрификации может находится либо в установившейся состоянии, либо в состо-

янии угрозы, либо в аварийном состоянии и либо в состоянии ограничения. При

всех указанных сосотяниях она не должна выйти из-под власти строго иерархи-

ческого управления так, чтобы можно было ее как можно скорее привести в уста-

новившееся рабочее состояние. Предыдущая система автономных защит защищала

только элемента, иа которых система состояла, от их повреждения или выхода

ие строя. Эти аащитн были в большинстве случаев электромеханические и стрем-

ление ускорить их с помощью ламповых схем наталкивалось на неустойчивость

характеристик электроннмх ламп с их старением. Только полупроводниковая тех-

ника дала возможность заменить части движущихся электромеханических элементов

элементами статическими и была разработана интересная теория статических

компараторов. Оджако ни статические компараторы не будут достаточными сегодня

для защиты и ховтроля больших систем электрификации, и поэтому в мире работа-

ют упорно над логическими схемами, автоматическими вычислительными машинами

и другими устройствами к моделированию больших систем электрификации. Целью

этого моделирования является создание надежных комплексов, надежность, качество

подачи анергии и затраты которых были бы оптимальными. Эта задача является

частью государственной исследовательской задачи 05 20 02.
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KNIŽNICE ODBORNÝCH A VĚDECKÝCH S P I Š Í )

VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ
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Botník 1973, svazek B - 32

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky

Vedoucí katedry: Doe. Ing. Miroslav Serný, CSc.

Evžen HAIUZÍK
 1)

METODA UZLOVÝCH NAPĚTÍ A NČKTERČ APLIKACE PRO VÝPOČET CHODU

ELEKTRICKÝCH SÍTÍ

VýpoSty chodu elektrických sítí na číslicových po-

SítaSích nůžeme zjednodušit a uryclilit vhodným využitím

vlastností úumilčtnčiix a impedanční uzlové matice slté.

Z praktických aplikací jsou vedeny tyto příklady:

1) Zmenšování počtu uzlů v sítí (transfigurace sítě)

2) Náhrada induktivně vázaného obvodu ekvivalentním

obvodem galvanickým

3) Určení náhradní impedance sítě mezi t-tým a refe-

renčním uzlem

4) UrSení náhradní impedance sítě mezi i-tým a j-tým

uzlem sítě

5) Výpofiet proudových koeficientu větve spojující uzly

O- a ^ Ĺ-tému uzlu

6) Využiti algoritmu pro přímé sestavení impedanční uzlo-

vé matice při zkratových studiích.

Při praktických výpočtech chodu elektrických sítí (toky výkonů, kruhaváni

sítí, zkraty, stabilita apod.) vyskytla se řada problémů, jejichž řeaení zjedno-

dušilo a urychlilo vhodné využití vlastností uzlové admitanSní, případně

1 )
Ing. Evíen Haluzík, C Sc, odborný asistent, FE VUT



impedanční matice. Budeme uvažovat lineární sít podle obr. 1, u které vztah mezi

uzlovými napětími a proudy je vyjádřen rovnicí

h • f, S "i (1)

pro l = 1,2,..., n , kde n je počet uzlů sítě a r je referenční uzel je-

hož potenciál volíme nulový. Rovnici 11) můžeme zapsat pomocí matic ve tvaru

f - V u . «)
kd* I je sloupcový vektor uzlových proudů

\J je sloupcový vektor uzlových napětí

if je admitanSní uzlová matice sítě .

Předpokládejme v dalších úvahách, že admitancní uzlová matice je symetric-

ká, což je u většiny běžných praktických příkladů splněno.

1. Zmenšování poStu uzlů v aíti (transfigurace sítě)

Zmenäení pofitu uzlů v síti ae dosáhne vhodným uspořádáním oCíslování uzlů

sítě podle obr. 2 a rozdělením admitanSnl uzlové matice sítě na subaatiee podle

schématu

I: Val,

kde index 3 označuje uzly sítě, které encase v síti ponechat,

a = i,2 ,

index h označuje uzly sítě, které chceme v síti vylouSit,

b e ( m + 1 ) , ( m + 2 ) , • • - , n.

Z rovnice (5) vyjádříme proudy

odkud určíme napětí v uzlech h

-1

v
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„-1 ..
kda TÍX je inversní matice k matici Yvj, .

Rozepíieme-li z rovnice (í) rovnici pro proudy v uzlech a dosadíme-li i. rovnice

I
1
*) za napětí U. , dostáváme

J . U V " ' T « Í V - V V " T ) U (5)

Rovnici C 5) zavedením substituce

v;;
nfizeme přepsat do tvaru

a
 představuj? uzlové proudy v nové

transfigurované síti, Ug je vektor napätí v uzlech d a Vjg je uzlová

admitaníni matice transfigurované sítě.

Redukujeme-li uzly, které mají nulové uzlové proudy
(
pak

i* - s > T; - i
a
.

Uvedeného algoritmu bylo s výhodou použito při výpočtu vlastních a přenosových

admitanci generátorů potřebných pro sestavení výkonových rovnic při řpsenl dy-

namické stability.

2. Náhrada induktivně vázaných obvodu ekvivalentními obvody galvanickými

Vycházíme z toho, že náhradní galvanické schema je vzhledem k zachovaným

uzlům ekvivalentní s původní sítí. Uvažujeme, že je zadána admitanSnl uzlová ma-

tice dané sítě s induktivně vázanými obvody, získaná např. singulární transfor-

mací admitanCní matice elementární sítř, pomocí incidenční uzlové matice. Před-

pokládejme dále, že admitanfiní uzlová matice representuje sít neobsahující in-

duktivní vazby. V tomto případě pak pro ni platí, že její diagonální prvky V({

tvoří součet admitanel vSech větví spojených s i-tým uzlem a její aimodiagonál-

nl prvky Vj,i pro i f i tvoři záporně vzatý součet admitancí věech větví spo-

jujících t-tý a j -tý uzel. S přihlédnutím k této vlastnosti ndaiitanäní

uzlové matice sítě bez induktivních vazeb můžeme z dané matice V ji£ snadno

vytvořit náhradní schema sítě, která induktivní vazby neobsahuje.

Této vlastnosti admitancnl uzlové matice můf.eme s výhodou poulit např. při

realizaci fyzikálních modelů induktivně vázaných obvodů ekvivalent.níoi obvody,

které obsahují pouze vazby galvanické a Juou tedy snadno realizovatelné.



3. Náhradní impedance sít? mezi i-tým a referenčním uzlem

Eliminujeme-li u soustavy rovnic (1) referenční uzeijmůžeme ji přepsat

do tvaru

3*1
 |

kde i « 1 ,2 , .. • n , I f P .

V maticovém zápisu má rovnice (7) stejný tvar jako rovnice l£). Uzlorá na-

pětí určíme z rovnice 17) vztahem

U • V"'ľ • ZÍ , (8)

-i

kde 1
 z
 V je impedanční uzlová matice inversní lt matici V obsahující

prvky ľ̂ -j pro i., j - 1, 2, ..., n , ',] t >"•

Připojme mezi i-tý uzel sítě a uzel referenční proudový zdroj obr. 3, přičemž

uzlové proudy věech zbývajících uzlů sítě necht jsou nulové. Rozepíšems-li nyní

soustavu rovnic (8) dostávame pi o nap Si. í v uzlech šité

u,
hi

hi Ii

odkud vyplývá, ie impedance Z^[ představuje náhradní (transfigurovanou) im-

pedanci sítč mezi i-tým a referenčním uzlem, nazývaná t«*ž vlastní impedance

i-tého uzlu. Vol£me-li proud 1̂  • 1A pak vlastní impedance i-tého uzlu je

Síselnr rovna napětí potřebného lc potlačení proudu 1A mezi (-tým a referenč-

ním uzlem sitř. Impedanci Z ji (if i) nazýváme vzájemnou impedancí mezi i-tým

a ] -tým uzlem n je číselně rovna napětí v j-tém uzlu, způsobeným proudem

ÍA v uzlu i . Této vlastnosti prvků impedanční uzlové matice se s výhodou

používá při výroítech zkratových proudů a výpočtu zmřn napétí v síti vyvolaných

pripojením nové vétve k i -tému a referenčnímu uzlu.
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4. Náhradní impedance sítě mezi i-tým a j-tým uzlem

Necht i-tý a J-tý uzel jsou různé od uzlu referenčního. Připojme mezi

tyto uzly proudový zdroj podle obr. + a váechny ostatní uzlové proudy uvazujme

nulové. Pale vektor uzlových proudů má pouze nenulový prvek 1^ • I t li » - ] .

Napětí v jednotlivých uzlech získáme rozepsáním rovnice

U, • I Z,. - Z ^ ) . !

úi -- (2a - lij), i

i do)

Uj - (Zji -ZjjJ.I

Ů
n
 • Uru " Z„j). I .

Z rovnic IW) urífme úbytek napětí mezi I-tým a i-tým uzlem

AUij • l'i - Uj » t 2a - Zij -Zij + Zjj) .1 ,

odkud vyplývá, íe hledaná náhradní impedance sít? mezi i-tým a j-tým uzlem

je urSena vztahem

a je-li impedanční uzlová matice symetrická rovnici (11) můžeme zjednodušit na

tvar

Náhradní impedance ^i-i '
IB
 užívá při výpočtu proudů kruhovaná sítŕ v uzlech

•i ] 1 kdy dispečer má zpravidli možnost zmfiřit rozdíl napětí v t-Vhto uzlech

před jejich propojením.

5. Proudové koeficienty

Uvazujme sít bez vzájemných induktivních vazeb. Proud lna tekoucí vMví

o impedanci 2 -nr
 (
 která spojuje uzly f - Of podle obr. 5 je dán rovnici



2
? T

Dosadíme-li do rovnice (11) za napětí Up, U(V z rovnice (i) dostáváme po

Úpravě

1 £ (15)

Rovnici (1%) prepiSme do tvaru

pa,, i ' U , (1lf)
ri i * 1

IT«" '

kde

Výraz C M W Í nazývané proudovýn koeficientem větve spojující uzly "p - °f k uslu

Č . Udává velikost proudu tekoucího větví spojující uzly f>-C\> vtíké-li do

í-tého uzlu proud 1A . Jsou-li pro zadaná uspořádání sítě znány proudová

koeficienty můSeme podle (1*0 snadno urSit proud tekoucí v libovolná vetvi při

zadaných zatlieních v uzlech sítě.

V literatuře jsou koeficienty určené podle rovnice (15) nazývány výkonová

koeficienty. Získáme je vynásobením rovnic C O střední hodnotou napětí v uzlech

a slouží pro přibližné a rychlé určení rozdelení výkonů v síti.

6. Použití algoritmu pro přímý výpoSet impedanfinl uzlové matice při výpoStu

zkratu

V ÍF] a [6] je uvedeno odvození algoritmu pro přímá sestavení impedanční

uzlové matice spojováním sítí větev po větvi. Tento algoritmus umocňuje taká

snadná zavedení změn v uspořádání sítě vSetně připojení nových větví s nulovou

impedancí (sepnutí dvou uzlu apod.). Při výpofitu sítí provádíme zpravidla imSny

v »íti na základě výpofitu sákladní, navržená varianty. Poněvadž ne vidy bývá

ihned k dispozici volný čas u počítače pro řeiení dalších alternativ, budou uve-

deny rovnice, které umožní zavedení jednoduchých úprav uspořádáni sítě a která

určují jak se změní prvky impedenSní uzlová matice. Odvození dalších vztahů ur-

čuj* pouze vlastní impedance uzlů, které nás zpravidla při výpočtech zkratů nej-

více zajímají. Předpokládáme, že jsou známy prvky ?ij impedanční uzlové matice
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základní varianty propojeni sítě, impedanční uzlová matice je symetrická a slt

nemá induktivní vazby mezi větvemi•

a) Připojení nové impedance mezi ?-tý a referenční uzel sítě

Připojíme-li mezi f-tý a referenční uzel větev a impedancí T, pak nová

náhradní inpedar.ee 2;i mezi i-tým a referenčním uzlem je rovna

1 í

Po51táme-li souměrný zkratový výkon při trojpólovém zkratu zbŕäným výpočtem

podle ČSN 38 04 11 a jsou-li Z N nubtranaitní impedance aíta a t subtranait-

ní impedance idroje připojeného do uzlu <p , je poměr zkratových výkonu v i-tém

uzlu

kde S^ je původní zkratový výkon v i-tém uzlu ,

$'. je zkratový výkon v i-tém uzlu po připojení zdroje v uzlu « .

Je-li l • p , pak nová vlastní impedance C -tého uzlu jo tvořena paralelním

spojením původní vlastní impedance tohoto uzlu a novg připojené impedance Z.

b) Připojení nové větve mezi uzly to - a

Nectil nová větev nevytváří nový uzel a uzly « 3 <Y nejsou uzlem referenCním.

Pak nová vlastní impedance i-tého uzlu po připojení větve o impedanci % neri

ušly f'Cf je rovna

y
1
 -7

Poměr zkratových výkonů v i -tém uzlu určený za stejných podmínek jako v před-

chozím případě je potom

C I -t.. i i . i

Odpojení větve a impedancí 1 simulujeme připojením nové větve k ní paralelní o

stejné avšak záporné impedanci.

Doálo: 29. liatopodti
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Summary

Evžen Haluzík

Method of Nodal Point Voltages and Some Applications for Calculation of Fowf.-r-

Mains Operation

The u t i l i z i n g of properties of or. admittance matrix end an impedance matrix for
the s impl i f i ca t ion of ca lculat ions of power-mains operation is shown on the exam-
ples of the transfigurations of mnina, replacements of inductively linked c i r c u i t s
by galvanic c i r c u i t s , spare impendence of mains between two centres , determination
of current c o e f f i c i e n t s and changes of short-'-i rcuit outputs after connecting s
new branch to the mains.

yBJOBitx HanpsacenKt tt HOKOTopm npKMeHeHMJi /urn pacyeTa xo^a

CBOHCTB ysjiosoil MaTpKqu noJHoit npoBOAivocTM K nojiHoro co-
Aim ynpomeH«« pacweroa xojja sjexTptiiecxiix cerefl noKa»QHO BS npa-

npeoOpasOBBHKH c«Tei, •aueau ueuaíl c HBxyxTMBHofi CBnsbu neniw* c rajit-
CBH8bx>, OKBHBaxeHTHoro nojiHoro conpoTHBJieuMfl ceT« uexjiy AByux

pejte^eHKa TOKOBHX xosittJimiieHTOB K HS MSHeReHKll UOBHOCTÍÄ xopoTKoro
nocjia npacoes«HeHK)i BOBOB BCTBM K
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KNIŽNICE ODBORNÝCH A VĚDECKÝCH SPISÔ

VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

nositele Rádu práce

Roíník 1973, svazek B - 32

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky

Vedoucí katedry: Doc. Ing. Miroslav černý, CSc.

1. DTod

DrahoS KUČERA
 1 )

HODNOCENÍ VÝPOČTOVÝCH METOD USTÁLENÉHO CHODU SÍTÍ

V Slánku jsou savrubně popsány nejužívanější metody

výpcStu ustáleného stavu v uzavřená, souměrné, rozvodné

síti. Popsanými postupy je řešen jeden příklad sítě. Z

rozdílů výsledných hodnot získaných jednotlivými meto-

dami &e usuzuje na věrohodnost výsledků a použitelnost

těchto metod pro výpočet některých veličin chodu sítě.

Prokazuje se rovnocennost těchto metod pro výpočet napě-

tí a Sinných výkonů a znafiná nejistota při výpočtu ja-

lových výkonů, což je dáno nedokonalou náhradou static-

kých charakteristik odběrů a zdrojů.

Jedním ze základních výpočtů umožňujících hodnocení rozvodné sítě el. ener-

gie s vysokým a velmi vysokým napětím je vedle výpočtu zkratové odolnosti, stabi-

lity paralelního chodu zdrojů a provozních přepětí také výpočet rozděleni zatíže-

ní a napětí na jednotlivé prvky aítě. Tento výpočet slouží jednak k posouzení

t*?hnicícrrh scír.SStí 2ÍtS (otázky přstěžováíií véuéiií, i*eguiace napětí &poá.) a

jednak je součástí ekonomického hodnocení, kde umožňují výpočet ztrát výkonu a

energie a tím stanovení proměnných ročních nákladů na sít.

1
'lng. DrahoS Kučera, odborný asistent,FE VUT
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i-oučasná v ý p o č c t n : :r •:•:• •,'•• ••-•:««•. •.•oaii-
i
.\.ei:í i a : ;./.-:>l •;• 'iap'V.: .• s í t i je

insfir.' 'lenitá. ?our";ívé /- .1.1c:.
1
- •-•':5c. .<••. -rť iav«raj:' -nriu ^.""'ÍLOi-.laOů. jejichž

•conc-Ľr-.j-;:, cílen je Íjäc!r.oau,:e:v. r.xr.O'„í-íéni- rjoo<:*\* -loa.y ne'OĽ obejiti r.čicIerý(i:>

ť'• jú v -íti u nionž nemá.ií •.usts-.OA ,ioi
!
.)cladi5 ;.>rc jejic;: ^ateniHtické aimuiování.

?ak na příklad:

V síti vn a rin se zanedbává příčné kapacita vedení, odběry a zdroje se nahra-

zují na napětí nezóvislýoi proudy nebo 3° *yto proudy přepočítávají na výkon,)- po-

mocí střední hodnoty napětí sít<>. Vektory proudů se orientují v Gaussov
5
 rovinč

ponocí úfiiníkil odběrů, tj. zanfiribávó se různé natočení vektorů napětí v uzlech

sít?'. Velikosti napětí se vyhodnocují pomocí algebraického součtu úbytku napíti

definovaného známýa způsobem jako orúmčt vektoru napětí na podélné impedanci ve-

dení do reálné osy •'jaussovy roviny.

U sítí vvn 3e z parametrů vedení zanedbává pouze ohmická složka příčné vodi-

vosti. Odbiíry a -idroo? jsou nahrazovány na napěli nezávislými výkony a požitá 38

a raznou fází vektori uzlových napřtí. Jen ve výjimečných případech (výpočet sta-

bility napětí) se uvažuje zjednodušené závislost odborových výkonů ns napétí. Ho-

mogenně rozložené parametry večení se nahrazují soustředěnými ve tvaru náhradních

článku.

V menší míře, ale stole ještě dosti často, se k řešení sítí všech napětových

stupňu používá modelové techniky, předeváím znázorňování pomocí stejnosměrného

modelu je pro jednoduchost samotného modelu, rychlost měření a názornost využívá-

no.

Lze očekávat, že zjednodušení používaná ve vstupních hodnotách budou ovliv-

ňovat, výsledky, které se mohou do různé míry přibližovat skutečnému fyzikálnímu

ději v síti. Zjednodušování je v inženýrské výpočetní praxi obvyklé. Důvodem pro

ně bývá nedostatek vstupních údaji} nutných pro přesný výpočet, zdlouhavost a ob-

tížnoat některých výpoítů a konečně také okolnost, že každé zařízení muní praco-

vat 3 tfnosnou rezervou a je často vyráběno jen v určitých velikostech. Je však

třeba mít proporcionální představu o rozdílech výsledků daných zjednodušením vý-

počtov* metody případní vstupních údajů za účelem posouzení věrohodnosti výpočtu

a jeho použitelnosti pro řešení daného úkolu. To je také ličeiem srovnání metod

výpočtu ustáleného chodu uzavřených sítí.

ľ.ousoby výpočtu uzavřených sítí

Ivany omezme na sítě trojfázové, souměrné a připustíme náhradu jednotlivých

lení a homogenně rozloženými parametry náhradními články se soustředěnými para-

ry. Jharakteriatiku všech prvků sít? považujeme za lineární.

K řešení rozdělení proudů a napětí v obvodu, kterým za uvedených předpokladů

nahradit síľ, lze použít obecných metod a principů k řešení lineárních ob-

- metodu smyčkových proudů, uzlových napětí, náhradního zdroje, principu

fťo.iisp účin!!'- zdrojů.



Náhradní schema za sít mé téměř vidy takový tvar, u kterého je poíet větví

nezávislého stromu podstatně menší než poäet nezávialýcrt v«tví, a z hlediska poč-

tu neznámých je výhodné použití metody uzlových napětí. Použití této metody je

v našem případe výhodné nejen z důvodu menšího počtu neznámých, které je třeba

počítat, ale i pro další důvody:

- pro snížení počtu rovnic není třeba transfigurovat paralelní větve ,

- křížení větví ve 3chema neovlivňuje sestavení rovnic ,

- sestavení rovnic je přehledné a jednoduché.

Z těchto i_Jvodů je metoda uzlových napětí případně její modifikace metoda

uzlových úbytku napětí základem většiny metod pro výpoäet rozdělení zatížení a

napětí v rozvodných sítích.

2.1. Náhrada odběrů nezávislou impedancí

U tohoto způsobu náhrady odběrů v síti jsou odběry znázorněny na napětí ne-

závislou impedancí. Jsou-li ve skutečnosti zadány pomocí proudů nebo výkonů, pře-

vedou se na náhradní impedanci pomocí střední hodnoty napětí v síti orientované

do směru reálné osy Gaussovy roviny. Zdroje jsou znázorněny jako zdroje proudu,

jak je to nutné u metody uzlových napětí. Náhradní schema sítě se třemi vedeními

va tvaru trojúhelníka napájené dvěma zdroji a zásobující jeden odběr Vjz j
e n a

obr. 1. Vedení jsou nahrazena JL -Slánky. Vodivosti příčných větví jsou v každém

uzlu sečteny ( V ^
o
) j jejich podélné vodivosti V N spojují uzly i "i • Uzly

mají proti nautrále napětí V[.

Základní úlohou při výpoStu rozdělení zatížení a napětí v síti nahrazené

způsobem podle obr. 1 je výpočet uzlových napětí ze soustavy rovnic sestavených

podle metody uzlových napětí

r • v. u , <o
kde V je matice uzlových vodivostí

 r

J je vektor uzlových proudů, který má nenulové prvky jen v uzlech,

kde jsou zdroje ,

[J je vektor uzlových napětí .

2.2. Náhrada odběrů nezávislým proudem

často jsou odběry nahrazovány především u nižších napětovýeh stupňů, na na-

pětí nezávislými proudy. Uvažujeme-li tentýž příklad sítě (obr. 1), je náhradní

schema shodné až na vodivosti, které představují odběry. Místo nich jsou v uzlech

příslušné proudy odběrů - obr. 2.

Výpočet uzlových napětí se provede z obdobné soustavy rovnic jako je (i) .

V nové soustav? rovnic bude mít však vektor I nenulové prvky pouze u uzlů, u kte-

rých chybí odbřr a matice uzlových vodivostí bude mít jiné diagonální prvky.
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2.3- Náhrada odběrů nezávislými výkony

U sítí Tvn se obvykle nezanedbává fázový rozdíl napětí v různých uzlech sí-

tě při orientaci proudů odběrů a zdrojů. Odbfiry a zdroje se zadávají pomocí výko-

nu nezávislého na zrněné napětí. Pro tento případ budou v náhradním schema sítě . -

podle obr. 2 nahrazeny uzlové proudy I- . I„ I. výkony odběru a zdrojů

VýpoSet uzlových napětí se provede ze soustavy kvadratických rovnic, které

obdržíme vynásobením každé rovnice pro uzlový proud soustavy C 1) příeluánýn

konjugovaným vektorem uzlového napětí. Pro výkon i-tého uslu bude platit

*L ' V
ti
 0, V* + V

i 2
 U, U

t
% ...4

 Til
 |Uil**...

+
 V

i n
Ú „ U * , « )

kde i>i je odebíraný nebo dodávaný výkon v i -tém uzlu,

V jsou prvky admitnnínf uzlové matice,

\J- jsou uzlová napětí ,

p je poSet uzlu sítě .

Poznámka: K řeěenl soustavy rovnic C2) je nutné použít některou z přibližných Me-

tod {napr. Qauss-Seidlovu iterační metodu), protože jde o aoustavu

kvadratických komplexních rovnic. Mimo to fyzikální povaha díje popiso-

vaného soustavou rovnic (1) neumožňuje volit za neznámá všechna uzlo-

vá napětí a reálná a imaginární Sást kaidé z rovnic nejsou nezávislé

algebraické rovnice, což rovněž konplikaje volbu neznánýoh táto sou-

stavy. O těchto omezeních při řešení soustavy rovnic (2) pojednávají

podmínky určitosti chodu sítě, které jsou mimo rámec tématu a jsou ro»e-

brény napr. v [l3 •

2.4. Náhrada odběru výkony a danou závislostí na změně napití

Je vSeobecně známo a dokázáno měřením v sítích [2] , 1* Sinný • jalový výkon

odběrů a zdrojů není únSrný druhé mocnine uzlového napití ani jtho první mocnin*

ani není na napětí nezávislý jak by odpovídalo náhradě popaané v odatavcíoh 2.1.

aí 2.3. Tato závislost je složitější a je ovlivňována pfedeviím skladbou spotře-

bičů v mlate odberu. Předpokládejme různou závislost činného a jalového výkonu v

kaidéa uzlu aítô

Dosadíme-li tyto funkce do soustavy rovnic (2), obdržíme rovnice pro výpočet

uzlových napětí. Tak např. pro výkon i-tého uzlu platí

0,
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K přesnSjSlau atanovaní závislosti I?) zatím není dostatek podkladu. Považu-

jeme ji proto r oblasti zmSn provozního napgti za lineární se amSrnicí doporuče-

nou podle Í2] a stejnou re viech uzlech.

Ti • T
n i
 * 1

2.9. Výpočet výkonového rozdSlenl T BÍti pomoci výkonových koeficientů

Tato aetoda je přibližnou aetodou pro zjiStSni výkonů tekoucích p/ea vedení

• uiarřené aíti. Vylučuje z výpočetního postupu stanovení uelových napětí. Tím ae

výpočet sjednoduSí a erychlí. Poulivá se předeviía pro "ruční" výpočty. Ja sde

třeba u kaídfoo vedení vyčíslit jedinou komplexní ro7nici pro výkon přenášený

t lato v«dení« «eti uily « - <y .

n
 Áp^i S

t
 . (7)

kde 9M(V je zdánlivý výkon tekoueí vedenia Vc uzlu do vedení,

$• ja zdánlivý výkon odbSrů a idrojů v uzlech,

A • jaou výkonové koeficienty ve prospech vedení ,

D je počet uzlu sítS .

Podrobné odvosení Je miao rámec tenatu a je možno je najít T lit. [3] «

Vstah (7) platí jen za předpokladu stejného napětí při výpočtu výkonu S ^

z jejich proudů. Připustíae-li jeätS další zjednodušení, tj. zanedbáae příčné vo-

divosti vedení a přadpokládáae-li stejný ilhel vSach podélných impedancí, pak vý-

konové koeficienty jsou reálná čísla, která lse tmřřit pomocí stejnosaírného ao-

delu. Jak plyne T tomto případž z rovnice (7) je rozdelení činných a jalových

výkonů na aobi nezávislé

V * f
í9)
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"at.o metoda neumožňuje jednoduchým způsoben vypočet uzlových nspStí a výpo-

čet ztrát z rozdílu výkonu vedení na jeho začátku a konci.

2.6. Znázornění střídavé sít? stejnosměrným modelem

Tato metoda je obecné známé a proto zde nebude oni atručn* popisována. Při-

pomeňme jen zjednodušující předpoklady umožňující znázornění stříderé sítě stej-

nosměrným modelem. Předpokládá se

- zanedbání příční vodivosti vedení ,

-ate„'ný úhel podélné impedance vedení

- stejný (Sčiníic adrojů a

3. Porovnání výsledných hodnot

Pro porovnání a zjíat.ění rozdílu výsledků výkonového rozdelení ztrát a na-

pětí vypočtených podle metod stručni? popsaných •» předchozím odatavci zvolme síí

o jednon jmenovitén napiti 110 Í£V. Volba aítf s „ednou hladinou napětí umožňuje

pouiít pro porovnání i metodu výkonových icoefieien'.u a modelování na atejnoaměr-

néffl modelu. Si" nó tvar podle obr. 3- Hodnoty příčné adnitance, podélné impedance

a délek jednotlivých vodení jaou v tab. 1, velikost ooběrů a dodávek je v tab. 2.

U väeeíi metod výpočtu se z důvodu možnosti srovnání výsledku volí napětí bi-

lančního U2lu (nultého) uvažované sítč 'J
o
 - 1,06 L»

n
 [0* kV i když u některých

metod volba napStí jednohu uzlu není nutná.

Stanovíme-Ii vektory uzlových napřtí, výkony a ztráty v jednotlivých vede-

ních a áaläí odvozené veličiny charakterizující chod sítě popsanými ipůsoby výpoí-

tu, je aožné vyčíslit jejich rozdíly tak, jak je provedeno T tab. 3. Rozdíly jaou

vyjádřeny v procentech odpovídajících hodnot vypočtených metodou popsanou v odst.

2.4. Jde o oetodu, která se nejvíce blíží skutečnému ději T síti. Avšak ani tato

jej nenahrazuje zcola věrně, protože statická výkonová charakteristika odběrů ne-

ní lineární a v každém uzlu neausí být stejná.

4. Závěr

2 předchozího srovnání je možné učinit tyto eávěry:

a) Podle vyčíslených rozdílů T absolutní hodnotě a verzorecn uzlových napětí,

činných výkonech a činných ztrátách vedení jsou všechny metody téměř rovno-

s cnné.

b) Zcela jiné je situace, uvaiují-li ae obdobné rozdíly jalových výkonů a jalových

ztrát vedení. Vlivem výrazné závislosti jalových výkonů odběrů a zdrojů na na-

píti dochiízí k podstatnímu přerozdělení jalových výkonů při malých změnách
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napStí T uzlech,a to svláštS u vedení aálo zatížených (v oblasti přirozených vý-

konu). Valní častá je i zmena smyslu toku jalové energia »« vedení při výpočtu

rušnými metodani. Rozdíly ve výsledcích jsou snaSné, řádově desetinásobné. Srovna-

ní matod podlá tohoto kriteria je obtížné, protože se skutečná stát.charakteristi-

ka odbSrů nerespektuje vůbec nebo jen nedokonale.

Vycházíme-li ze současného stava, kdy není dostatek zkušeností pro přesněj-

ší odhad etat. charakteristiky zatížení, můžene konstatovat, že t hlediska vypočtu

napití, činných výkonu ztrát jsou všechny používané aetody téaěř rovnocenné vfiat-

ně těch nejjednodušších (atejnoamSrný model, výkonové koeficienty). Výpočet jalo-

vých výkonů je u všech metod znační nejistý. Aby ae tento stav zlepšil,je třeba

sa věnovat přesnějšímu vyjádření stát. charakteristik zátěže. Neuvažování fázové-

ho posuvu vektorů uzlových napStl a rozdílu jejich absolutních hodnot při náhra-

dě odběrů, což je v předpokladech některých zjednodušených mttod vypočtu, je pro-

ti nerespektování atat. závislosti odběrů druhořadé a zásadně neovlivní výsledky

ve srovnání s metodami,které diference vektorů napětí uvaluji.

Doilo: 29. listopadu 1972
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Summary

Drahoš Kučera

Eva1uation of Calculation Methods of Steady Operation of Mains

The article presents the detailed description of the most frequently used method

of calculation of steady state in a closed, balanced, distribution network. 3y

means of the described methods one example of a network is being solved. From the

differencoe of resulting values obtained by individual methods t;ia credibility of

results and applicability of methods for the calculation of values of network ope-

ration is being deduced. The equivalence of these methods for calculation of vol-

tages and active power and a considerable uncertainty in the calculation of re-

active power which is given by an imperfect replacement of static characteristics

of consumptions and sources is being proved.

Psina

Aparom KVHEPA

OneHKa pacneTHioc iteTOflOB ycTaHOBMBmeroca xoaa ceTefl

B cT6Tb« nojtpoGHO ornicami name scero npaueHseiiHe uerosu paeiera ycTanoB»»-
meroc* cocToiwafl B 8a*pnToJt, cnuierpimKol, pacnpeAeAMTMbHoft ceTjt. OnMcamiiDia
npaeiiaiia pemaTc* O««H npmiep cera. He paaaocTefl pe»yjbT»pyBcooc suaqeHitft, no-

OTAê bHUHB iieTOflaun, saiUDqaeTCji AocTOBepaocTb peayjibTaroa a npa-
ueTOBOB a** packer* HeKOTOpsx sê KHHH XOR» ceTH. ^otcaatiBaeTca pa»HO-

yKasaHHHX MCTOÄOB AX* pncnere HanpnaeHtift x SKTUBJIICC wonuiocTe* a
<mTejtbHa)i HeyBepeHHOCTb npa pacneTe peaKTHBHux uonmocTeft, HTO Ä«BO
raem'nfl aaueHOfi CTSTaiecxax xapaxTepMCTax OTCOPOB H «c?ovH(iitos-
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Tab. 1

Vedení spo-
jující uzly

0 - 1

0 2

1-2

1-3

1-4

2-3

3-4

délka
vedení

U km)

18,2

72,8

54,5

54,5

36,2

9,05

72,8

2

9

7

7

4

1

9

Podélná

Zpo-v

[Q]

,24 • j

,68 + j

,27 + j

,27 + j

,84 * j

,21 * j

,68 + j

imp.

7,27

29,10

21,80

21,80

14,5

3,63

29,1

PŕíSná

0 , 0

0 , 0

0 , 0

0 , 0

0 , 0

0,0

0,0

• j

* j

+ j

• 3

+ j

+ j

+ j

adm.

f

57,

228,

171,

171,

113,

2 8 ,

228,

2

5

3

3

8

4

5

Úhel vedení

71°35'

Tab. 2

Uzel

I

0

1

2

3

4

Zdroj

•p[nw]

4 0

-

-

-

Q [MW]

_

30 kap.

-

-

-

_

0 , 8

-

-

-

Tirtw]

_

2 0

45

40

60

Spotŕebifi

dttlW]

_

1 0

15

5

10

COS >P

-

0,895

0,955

0,993

0,988

Pozn.

Bil . uzel



Tab.

to

Absolutní hodnota napStl uslu

Vepsor napěti uslu

Činný uzlový výkon

Jalový uslový výkon

činné výkony vedeni

Jalové výkony vedtnl

Činné straty výkonu vedeni

Jalové strety výkonu vedeni

Činní celkové straty v alti

Jalové celkové straty v alti

Z konat

• 0,79

+ 6,19

9,83

- 89,47

+ 4,46

338,2

+ 9,03

+ 385,35

+ 7,57

+ 782,3

M E T C

Z konat

+ 2,01%

• 11,4 *

7,16

+ 122,58

+ 5,23

• 4532,16

• 13,07

+ 393,07

• 2,20

+ 767,29

> D A

S konst

+ 0,38

0,61

+ 12,87

48,47

+ 4,23

• 1445,95

- 13,7

+ 25,53

3,82

34,17

Výk. koef.

— —

- 14,65

- 39,42

+ 5,91

- 1530,42

~

-.

— m

Modal

0,92

9,2

• 22,54

+ 204,72

+ 9,59

5828,11

• 16,31

- 383,35

2,55

713,8;
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Obr . 3
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KNIŽNICE ODBORNÝCH A VEDECKÝCH SPISU

VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

nositele Sádu préce

Ročník 1973, svazek B - 32

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky

Vedoucí katedry: Doc. Ing. Miroslav černý, CSc.

Jiří PICH
 1 )

HAIOOENIDOyé VÝBOJKY A JEJICH A?UKACE Pfil IČCBČ NOVOROZEHECKĚ

ŽLOUTENKY

Článek podává přehled, o světelných zdrojích použí-

vaných v lékařství včetně nástinu technické problemati-

ky využití halogenidových výbojek při léčbě novorozenec-

ké žloutenky.

Vývoj v posledních létech přinesl nové světelné zdroje, na příklad halogeno-

vé žárovky, halogenidové výbojky, vysokotlaké sodíkové výbojky s teple bílým

světlám. Dosahuje se podstatného zvýšení měrného výkonu světelných zdrojů a jejich

technického živcta. Světelná technika vstupuje do třetí éry své existence. Pro

úplnost uvedeme stručný historický vývoj světelné techniky.

První éra osvětlovací techniky započala kolem roku 1905, kdy žárovky s uhlí-

kovýn vláknem o měrném výkonu asi 3 lm.W~ započaly vytlačovat zavedené plynové

osvětlení.

Druhá éra - započala kolem roku 1940 zavedením zářivek a nízkotlakých sodíko-

vých výbojek a výbojek rtutových- Měrné výkony dosahovaly hodnot kolem 20 - 40 lm.W"
1
.

Klesající cena elektrické energie a pokroky ve výzkumu fyziologie vnímání vedly

k tomu, že světelné energie se začalo používat jako prostředku ke zvýšení produkce.

1 )
Ing. Jiří Plch, odborný asistent, FE VUT
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Třetí éra - kterou nastupujeme se bude vyznačovat stálýa zvyšováním nikoliv

fyziologicky postačující, ale optimální instenzity osvětlení.

Úměrně k jednotlivým vývojovým fázím se rozšiřovalo použití svStelných zdro-

jů T nevýrobní sféře - přeíevaím v lékařství.

Poměrně již dlouhou dobu se používá klasické nízkotlakové rtuťové výbojky pro

ozařování (horské slunko). Tato výbojka byla v poslední dobí dále zlepäens použi-

tia speciálně upraveného křenenného skla, které zajistí propustnost jen té části

spektra, které příznivě ovlivňuje zhnednutí kúJe. Výbojku oznafujeme jako výbojku

pro kosmetické účely.

Další, nenénč důležitou pomůckou v lékařství se staly germicitní výbojky.

Jsou to 7 podstatě klasické zářivky bez luninoforu; trubicemi propuštějící ultra-

fialové záření. Používá se jich ke sterilizaci nejrůznějších prostorů (na příklad

v bakteriologických laboratořích a podobné).

Obdobné eryteraální zářivky (jsou zdroje převážně ultrafialového záření v

oblasti 280 - 390 n.- s aaxinen 310 na) se používají pro příznivé účinky ozařování

na tvorbu vitaminu D z provitaminu v kůži.

Z klasických teplotních zdrojů se dlouhou dobu používá wolframové žárovky s

červeným ŕiltrea (SOUX-lampa> i prohřívání nemocných tkání.

Z novějších světelných zdrojů se používá vysokotlakých rtutovýeh výbojek s

Voodovou baňkou (propouští pouze UV záření) k diagnostice onemocnění kůže, která

je ve stadiu, ío lidským okem nejsou ještě rozeznatelné změny* Objevují se pouxe

klinické příznaky - svěděni ve vlasech, kůže na rukou a podobně. Tato cista po

ozáření UV zářením zřetelné vystoupí a umožní tak jejich přímou identifikaci v sa-

mých prvopočátcích.

Poslední novinkou v Iékař3ké technice je použití světelného záření o vhodné

vlnové délce e intenzitě osvětleni k terapii novorozenecké hyperbilirubinémie (no-

vorozenecké žloutenky).

Léčba světlem (fototerapie) byla objevem náhody. Aai před patnácti léty sestra,

kterS ponechala děti na sluníčku zjistila, že ty děti, které něly novorozeneckou

žloutenku se po toato ozáření "vybělely". Objev byl sice po určitou dobu zavržen,

avSak po naprosto nesprávných závěrech.

V současné dobS se na této léčbě intenzivně pracuje nejen na zahraničních

klinikách, ale i V ČSSR. Těmito piauúVÍ3Í.i jawu přoůcróíiu Kúvúŕúzsiiecké oúdělvní

Fakultní nemocnice v Plzni, KÚNZ na Kladně a další.

Katedra elektroenergetiky FEL byla k toauto úkolu, který řeší Fakultní nemoc-

nice v ?lzni, přizvána ca účelem vyřešeni některých technických problémů, spojených

s terapií novorozenců aodrýa světlem. Fakultní nemocnice v Plxni započala jako je-

diné, doposud známé pracovišti, s ožarovania pomocí vysokotlakých halogenidových

výbojek.
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Podstata této terapie novorozenecké hyperbilirubinémie je v tom, ie na tělo

novorozence se působí nejen vhodnou vlnovou délkou (a maximem okolo 420 nm), ale

odpovídající intenzitou osvStleni (okolo 3 750 lx). Tak dochází k urychlenému roz-

padu nerozpustného a velmi nebezpečného bilirubinu na látku biliverdin, která od-

chází z těla novorozence přirozenou cestou.

Snížení hladiny bilirubinu v závislosti na době ozařování je uvedena na

obr. 1.

Na obr. 2 je naznaäen prípad, kdy hodnota bilirubinu vzrostla u novorozence

na 21 og% v pátém dnu života. Provedená výměna krve nevedla k žádanému výsledku,

došlo k opětovnému zvýSciii hladiny bilirubinu a muselo být provedeno dodateíné

ozařování po dobu asi 48 hodin.

Jako vhodných zdrojů ae používá předevaím zářivkových zdrojů (20 W zářivky

- denní) v celkovéia počtu až 10 ks v jednom ozařovacím agregátu. Tomu odpovídá

celkový avětelný tok a3i 8 200 1 m. Vezmeme-li v úvahu, že u těchto světelných

zdrojů dosahují celkové tepelné ztráty asi 62% z celkového příkonu při teplotě

25°C a při zvýšení teploty zářivek uvnitř svítidla na teplotu 60°C se zvýSi pudil

tepelného záření asi o 7 - 9%, při současném snížení světelného toku a je

ze používání těchto světelných zdrojů vede k nadměrnému zvýáení povrchových teplot

kůže novorozence.

Prot; byla pozornost Fakultní nemocnice v Plzni zaměřena předevSím k výboj-

kovému svítidlu, které podle prvních, počátečních úvah bylo osazeno dvěma halo-

genidovými výbojkami RVI B - 400 W, u kterých vzhledem k menším rozměrům baňky a

zvýšenému měrnému výkonu (60 - 80 lm.W" ) Siní celkové tepelné ztráty jen asi

30 - 35S.

Vysokotlaké halog«nidové výbojky jsou klasické vysokotlaké výbojky rtuíové,

které obsahují krom? fclsoicidS íiáplní rtuti a aáilíidního plynu - Argonu, jeáté

halogenidy kovů.

Princip činnosti tohoto zdroje světla je asi tento: V křemenném hořáku při

pracovní teplotě existuje určitý tlak třchto halogenidů, které se postupně dostá-

vají do oblasti výboje s vysokou provozní teplotou a kde se rozkládají na atomy

halogenu a atomy příslušných kovů, které se vybudí a září. Tím však vzniká gra-

dient koncentrace těchto atomů v radiálním směru, dochází k difúzi ke stenám ho-

řáku, do oblasti nižších teplot kde se opětovně slučují na původní sloučeniny.

Existence tohoto uzavřeného cyklu je základním předpokladem vytvořeni díin-

ného světelného zdroje s požadovaným spektrálním složením světla. Pro uvedený

případ terapie novorozenecké hyperbilirubinémie je použito jako komponentu jodiď*

india (In 3j).

ťoužitím těchto vysokotlakých haloganidových výbojek RVI B-400W se dosáhlo

požadované intenzity osvětlení, ale při velmi nízké světelné účinnosti celého

zařízení.
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X úspě3nérau vyřešení technického prošlému terapie novorozenou bylo stano-

neno tíeíito dvanáct základních poSadavkú:

li specifická biocbenicSá účinnost ns Mlirubin in vivo ,

?) ne;vv2äí hodnota osvětlení, ??:. oo nejvjäSi rovnoaernosti ,

3) nsjncsiSí tcpercř tok ze svSteln<Jhc zdroje, dopadající na télo novorozence

O !w2r.í -c<5rá2divoat ,

5) áoläí neíSiodr.opt ,

6) Jednoduchost líonatruxer a ovládání ,

?) nobiirost colého o-oí-ovecího o,̂ rog(Stu ,

8) v;*-h~Qdryí- po"SiťĹ tLiscríalcřch soyi.''ií"-*e^,

9) S^T-G^Ů'. :tor:3traTc4nS nesivislj4 r.s sahraniCníoii patentech a rrorech (

10; ?rcvo.33f: ínr.pnčr!?. odpovíasjlc; ĎSS při dodržení co nejvySší hospodárností

11) 7.or.0Ľor.rl cc-r.ír1.; "bsluí-u^ícíhc o^rnonílu (

12) soSľMBti. taliích a^liSac-; u 3tarňíe>. äítí o poňobnfi.

í.rrrsír: píodpoilades j.-c Uspí;.:"
1
/: provedení výbojkového agregátu S vysoko-

tlakou halosoničo'-ou ";'bo;:-ou ?V1 3 - ',00'" > oŕrainó plocha s nejvyäSlm koefi-

cientem odrazrost-, "5?'- íodr'.ír."- poíadovarié rovnooěrnosti osvřtlení na ploäe

Odrc:.:r.'
:
 oľ.ochy- prov-íť-ar-é r.apořovonyo hliníkem ve vakuu jsou ji2 po krátké

ro::ruj':.r- ;-•;;:«:•.>•:- ,ol:e3 v^bojiy. ?roto byl ns i:ated?e elektroanergetiky

vyp^scov^r. . rC/ou^or. r.ivrS r.a oouúití speciálníeM odrazných ploch s plátovanja

hliní:-:i.::. ..;•:. ,c.-c:..:-!. plociiy .;oiu odolné proti půoobení vysokých teplot a navíc

r,.ts,;
:
i ,;-„

w
i ;.-:-.;.-.-.--'_3i.. .-.iíC-..-.Í oSracnosi pro vlnové délky v rozmezí 360 - 550 na,

ľi&proV. ;c.,.v. -b"_ij': •.•Z.r.ovýc.-. ď.'lej: Í0O nn a vyža aboorbuje.

Dír-̂ Ľ.... plo;-..-
v
". :;;!O1Ľ I. colSovoa Iconcepcí osařovacího agregátu s použitia

ieir.ó výboj'.:;.' SVÍ 3 £00 ".' zcjiííiily ióařř dokonalé odst.ran5ní tepalného záření
pi--: :;cs:-ov-„r.:' vyc?'-.' svčtelr.t síčinnssti. Tímto plochic bude i nadále věnována

pozornost iu::
2
 aby so dooi.il.o i.eO"<í»o Cíinlsu jato u zrcadel a naparenými pol.

vi*itvtĽÍ. "J--Ľ:'.tJ ^oir-osti. podle posledních s^ouáei uiai^jí, že úplné odstranění

neil&iCiusí.ic ^fjolnáho a^rcní "oudc iooixr-iciy svládr.utelné.

2trcvotr.ic'.:r vereó
c
°sti byl ;iž předloien první prototyp této vybojkoré vera*

SS3XCŮLUC, Uta.-ý po typovycr. siouSiich SZu bude zaveden úo aericré výroby.

X̂iibi _odr;'^ :-yJt-ea je eionosaicky velni výhodná a není jiaté poalednín vyu-

iití:- „vet«jlr.J tociuii^y ve aůravotnietví. Ukazují se daläí aožnoati léSby a je jen

o%úz'zo-i. ÍZÍC, :x.v i tyto setody budou uvedeny v život.

í'•>::niaiia: Výa-iuiný úkol ?eäí pľia. i-ÍUDr. V. J. Uathesiuo, vedoucí
däeler.í ?a'íiiltní nemocnice v Plzni

es technické části JA Ing. Kanil Bradlec, vedcuci teehnickiho
Ú3C>u X&SZ v ?izni

DoS2o: 5. proisnee 1972
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Sumnáry

Jiří Plch

Halogenlda Discharge Tubes and Their Application in Treatment of New-Born Children
Jaundice

The article makes a survey of the development of light sources, their application
in Ofldicine including the outline of technical problems of util izing high-pressure
halogenide discharge tubes in the treatment of new-born children jaundice.

F t i a n

Hpan WSX

raaor«M«»w noHHue npaCopw M KX npraeHemce npa jeieHaa gajwyxa aoaopo««HHMz

*a«T o6»op o paaaaTaa ncro<iHKito» caera, ax npaHeMtaaa a utflMunm*
auarnaa aaOpocOK TcxaaieCKoH apoeasHaTanc KcnoxksoBajcaa raaoraaaxaiR aoaavz
npaCopoa aiccoKOro xaaaeaaa np« ^eqenmi XMTJTXB aoaoposx*aanx.
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Obr* 2 ZáVialoot poklaau hladiny bilirubinu T krri na době osařovánl
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KNIŽNICE ODBORNÝCH k VŽDECKÍCH SPISÔ

VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

nositele Řádu práce

Hofiník 1973. svazek B - 32

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky

Vedoucí katedry: Doe. Ing. Miroslav černý, CSe.

Zbyněk IBĽER
 1 }

ŘÍZENÍ VEUrfCH ELEKTRÁRENSKÝCH BLOKU

Příspěvek obsahuj* srovnání konvenčních řídících

systámu elektráren sicích bloku a progresivními řídícími

systémy a* samočinnými počítači. Jsou definovány základní

vlkoly, provozní a ekonomická přednosti systémů s ŕídíeí-

•i počítači. Uvedeny výsledky prvých zkoušek příaého čís-

lic o váho řízení na eleitrárenskáB bloku v ČSSR.

Snesní stav roivoje energetiky v ČSSR je podobni jako ve vyspalých «e«ioh

charakterizován zvyšováním jednotkových výkonů elektrárenských bloku. Výstavba

velkých parních kondeniačních bloku a jaderných elektráren se složitou technolo-

gií, stále stoupajícím využívania materiálu pro vyšší tlaky a teploty, provozem

a roatoucí spoluprací elektrizaSních soustav v mezinárodním Merítku klade zvýše-

né
1
 požadavky na řízení bloků a celých elektráren.

Vedla složitosti technologického zařízení se nároky na řízení zvyšují i v

důsledku větších požadavků na provozní pružnost bloku. Kondenzační elektrárny v

roatoucí míře pokrývají proměnlivou část diagranu zatížení, s častějším najíždě-

ním a odstavováním a s účastí na regulaci kmitočtu a předávaných výkonů.

S růstem jednotlivých výkonů rosta počet kontrolovaných parametrů a přístrojů

pro měření, signalizaoi, ochrany, ovládání a regulaci.

Ing. Zbyník Ibler, C S c , vedoucí odboru elektráren, Seská energetická závody,

gen. ředitelství, Jungmannova 29 Praha 1
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Přibližný obraz o růstu přístrojového vybaveni podáva tabulka 5. 1, udávají-

cí počet kontrolovaných parametrů, regulačních obvodů a ovládání v závislosti na

velikosti parního bloku.

TAB. 1.

Výkon bloku WT 50 100 200 500 800

Kontrolované para-

fcy
tř
p.růtoky

Ot
ehem

lB
" 200-300 400-600 600-800 1100-1300 1500-1600

analýza)

Regulační obvody 30-40 40-50 60-80 100-120 130-200

Ovládání armatur

a pohonů 100 140 300 800 1400

Rostoucí potřeba přístrojového vybavení znesnadňuje obsluhu, zneaotňuje

rychlé shromažďováni a zpracování informaci potřebných pro spolehlivý a optimál-

ní provoz. Velký počet sledovaných přístrojů ovládacích orgánů dosahuje nebo i

překračuje schopnost obsluhy k rychlé analýze situace. Tía se zvyšuje riziko vad-

ných manipulací a poruch, zejména při přechodných stavech provozu. Odpovědnost

provozního personálu se velmi zvyšuje. Operátor bloku nusí v případě nebezpečí

rozhodnout v krátkém okamžiku. Chyby v obsluze způsobují a velkých bloků mnohea

větší materiální Škody a větší výpadky energie než dříve.

Jako u každého technologického procesu má i automatizace v elektrárnách

přinést nejen hospodářský užitek a zvýšení kvality výrobků, ale také ze sociolo-

gického hlediska odlehčit človeka od jednotvárné rutinní fyzické a duševní práce.

Soudobé konvenční řízení el. bloků umožňuje udržet parametry technologického pro-

cesu na žádaných hodnotách, není možno však automaticky spouštět a odstavovat celý

blok a jeho části. Slzení bloků je obvykle centralizováno v blokových dozornách.

Pomocné provozy (zauhlovánl, úprava vody aj.) se řídl z aístnlch dozoren. Důleži-

té parametry z blokových a místních dozoren se přenášejí do centrální docorny,

odkud se řídí elektrárna s vazbou na dispečink elektrizační soustavy. Povely s

dozoren rajištují dálkové ovládání a přestavováni žádaných hodnot analogových re-

gulátorů. Měřené hodnoty odečítané z ukazovacích přístrojů a dálil informace z

provozu vytvářejí kriteria pro operativní zákrok obsluhy. Zapisovací přístroje

uvádějí trend provozních veličin, využívají se k analýz* poruch, vypracování pro-

vozních protokolů, vyhodnocování informací pro řízení provozu a k účelům statis-

tickýa. Použití miniaturizace, signalizace ovládacích orgánů, stavebnicové systéay

regulace a kontrolních zařízení snižují sic* potřebné rozmery dozoren, poněkud

usnadňuji obsluhu, ale problém optimálního řízeni ve víech provozních stavech

neřeší. Regulace zajištuje stabilizaci výrobního procesu, ale nezahrnuje výbgr

požadované změny na základí počátečních nebo pracovních hodnot veličin. Náročné

poíaduvk.y n» bezpečné a optimální řízení vyžadují, aby řídící systéa vytvářel
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vzájemně íávislou soustavu, což konvenční řízení nesplňuje, tloré oesty řízení vel-

kých bloků se proto hledají pomocí vhodné aplikace samočinných počítačů.

Použiti řídicích počítačů v elektrárnách se stále rozšiřuje, zvláStě po na-

sazení číslicových počítačů III. generace. Jejich pružnost umožňuje programově

realizovat nejrůznější řídící funkce od rozvětvených a víceparametrových systémů

a sekvenčních algoritmů aä ke statickou a dynamickým optimalizačním výpočtům.

Třeba poznamenat, že použití samočinných počítaču pro řízeni technologického pro-

cesu neŕeäí Täeehny vlkoly. Počítačové systémy jsou nutným, nikoliv vsak dostateč-

ným předpokladem pro řešení automatizačních úkolu daného provozu. Automatizace

technologického procesu předpokládá, íe zařízení je schopné automatizace a umož-

ňuj* analýzu v průběhu procesu. Vedle technických hledisek třeba samozřejmě uva-

íovat ve viech fázích hospodářskou účelnost řídících systémů.

Pro řídící systémy velkých elektrárenských bloků můžeme stanovit tyto

základní úkoly:

1. Informační systém

Sběr, zpracovávání a předání váeeh dat obsluze, které jsou nutné pro provos

bloku, včetnS výpočtů provozních ukazatelů a tepelné bilance, zápisu průběhu

poruch •

2. Hospodárné spouštění a odstavování bloku

Slzení funkce najíždějících a odstavovacích automatů všech úrovni s pevným

programem, přímé číslicové řízení s pružným programováním .

3. Automatický optimalizovaný provoz bloku v regulačním rozsahu a v regulaci kmi-

točtu a předávaných výkonů.

Automatická regulace jednoduchých, rozvětvených a víceparametrových obvodů.

Kromě toho může počítač vykonávat i funkce, které jsou analogovou technikou

nebo obsluhou prakticky nerealizovatelné. Jsou to:

a) Adaptivní regulace

b) Extremální regulace

c) Dynamická a statická optimalizace provozu.

Provozní a ekonomické přednosti řídících systémů elektrárenských bloků se

samočinnými počítači lze podle zahraničních údajů spatřovat hlavně v těchto uka-

zatelích:

1. Zvýšení provozní pohotovosti bloku

Snížením počtu poruch nebo omezením škod, zkrácením výpadku, lepším možnostem

provozu při dodržování pevně stanovených technologických programů a jejich

opakování, snížením chyb lidské obsluhy, zlepšenými možnostmi analýzy poruch,

které vede ke zkrácení doby identifikace poruch a omezuje jejich opakováni,

snížením rizika těžké havárie.
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Iiepóír iJodrSovársis technologických predpisu, vítáí ochranou materiálu a ZB*<-

3er.i. lepSí ^r.forr.ovsností přf (icíiázen: Sicort ni zařízeni, včasným pr.ive>l oním

!Ídržb.y p?i autocatjcii?c v.yhoir.ocování dlouhodobí
1
 ukládaných dat.

i- Zvýäení hospodárnosti

ČOSOTP optináinía r.ajíá'irním, optiraéluíai zapojováním pomocných pohonů, optima-

I:\seci prcvoBr.ích •Jjčir.ností, tepelr.cu l.unlroiou, přesnějším dodržováním pro-

vozních pevQZítlri

4. Úspory psraonálu

U velijsi"- bloků je tentc ?liv nalý-

V projektech i v praktických aplikacích ryääiho atupnč řízení elektráren-

si.̂ ch blojrů uplatňují se růsr.č ;'.T-OÍT!? řízení od tomreriční analogové techniky aí

po příné číslicové říjení. Inřorceíní systéE rsalizovan^ řídícíai poiítaSen je

?oi.lídár sa záilaí oa^éioliir daläí iinnosti. U velkých elektrarensltfch bloků i

dúíoáů znaSnííhc množství zpracovávaných informací jsou výhody číslicového infor

asíního pystér::; oproti analogovéjiu naprosto Eřejaié. Pončkud odliänó je dosud

situace při níhradě analogových regulátorů nebo sekvenčních autonavi číslicovou

technikou. Anaio^ové přístroje Syly vývojová přivedeny na vysokou droveň a provoz

při jejich oprúvné funiei bývé vyhovující. Je samozřejmé, Je analogové technika

aá j:.3*é ionstruiční aeze. jejichZ překročeni potoa vyžaduje nadaěrn* složité za-

pojení a přístrojové rozSíření. Se druhé stran* u jednoduchých autonpnních regu-

laCr.ícll obrodí je jejich realizace číslicovýa poäítačem íb.yteíně nákladná. Insta-

lace äíolicovŕho počítače pro tyto funkce je záležitostí způsobu provozu bloku «

požadavků na ivalitu regulace. Teoreticky je možné, aby počítač převzal veškeré

řídící í"un»ce, tj. od spoufitřní, regulace ai po ochrany. Prakticky váak narůstají

poiiaduviy na parametry a sestavu počítače do takové výše, která je *atín ekono-

micky neúnosná, i když při současném stavu techniky realizovatelná. Problémem je

i vlastní řídící program íčosové závislosti, řídící algoritmy uvedených funkcí,

technologické vstupy a výstuoy, korespondence počítače s operátory bloku), který

vyžaduje nřkolik&letoa práci programátorské skupiny.

Existují tedy jiaté lirovnš řízení elektrárenských bloků s různým uplatněni:

číslicové" techniky. Sozíiřuje se počet instalovaných řídicích počítačů a v sou-

časné době je pro výrobu a rozvod elektrické energie ve světě instalováno asi

600 řídících poEítača. Tyto počítače pracují na nejrůznějších úrovních, přičeož

T úrovni nejvyáší, přímého číslicového řízeni je to pouze asi 5%. Inforeační sys-

tém je realizovaný asi 65* instalovaných počítačů, asi 30S počítačů rajiifuje in-

forcační systém a optimalizací provozu a přip. znanou žádaných hodnot analogových

regulátora. Tendence vývoje informačních a řídících systémů nově budovaných vel

kých elektrárenských bloků směřují jednoznačně k použití počítačů.

V současné době je pro řízení elektrárenských bloků nejčaatěji používáno za-

pojení on line v uzavřené smyčce (známé téi r<d označením "supervisory control"

nebo "Migitaly directed analog control") dle obr. 1. U této úrovně řízení jsou vs-

ličiny z procesu príno zavedeny na vstup počítače, zde zpracovány a výstupy přímo
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zasahuji do procesu na řízeni žádaných hodnot analogových regulátorů. U elektrá-

renakého bloku jsou jednoduché obvody, u kterých nezálež! na vyiil kvalite regu-

lace říxenjr jednoduchý* analogovým regulátorem. Tříparanetrový systéai tlak, výkon,

napájeni je risen počltačea, přičemž u tSehto obvodů pracují jako aalé smyčky

(analog, reg.) podávání paliva a napájeni. Tímto systémem 1st rovněž a výhodou

řídit rozvětven* obvody teplot.

Za hlavní výhodu tohoto hybridního aystrnu možno pokládat skutečnost, že při

výpadku počítače zůatává v provozu analogová regulace malých aayček a tak nejkri-

tičtější veličiny nemusí obsluha řídit ručne. Kvalita regulace bývá obvykle posta-

čující. K nevýhodám tohoto systému patří zajiätSni beznárazového přepínání jak

s analogového na číslicový režim, tak i opaínř. Provádí se na dvou úrovních, fií-

alicově v počítači programem a analogovS u regulátoru.

Při příaém fiíalicovém řízení (obr. 2) přebírá řídicí počítač funkci spojití

pracujících regulátoru v reálném čase, tuto viSak může vykonávat dokonaleji. Vý-

hody číslicového řízeni ae uplatňuji hlavní u rozvětvených a vlceparametrových

obvodů, v souhrnu u složitých soustav, kde realizace analogových regulaci je elo-

litá a obtížné ae uvádí do provozu.

Obecný algoritmus číslicového řízení má pro výpočet U-té zrniny akčního

orgánu tento tvar:

A [

(k-0 + B. w (k) ,
J

k d
« *i, K12 , *

n
 regulované veličiny ,

9i
 (
 "bj_ koef. algoritmu ,

A
 t
 3 váhové konstanty

W ( k ) zmena řízeni v k-tém kroku .

Koeficienty algoritmu ae vypočítávají různými metodani, např. metodou stavo-

vého prostoru nebo Z - tranaformace. Z - transformaci lse a výhodou poulit pro

rychlý výpočet bez strojních prostředků u regulovaných soustav nlleíeh řádů.

Jestliže ae řád regulované aouatavy zvyáuja (3. • vlca) stává se výpočet inaSní

nepřehledný, af nemožný. Z tohoto důvodu přenosy téchto soustav se nahrazuji pře-

noay 1. event. 2. řádu a dopravním zpožděním. Je samozřejmé, že kleaá přesnost

výpočtu, která je daná touto aproximací. Metodu stavového proatoru j« uoino pou-

lit jak u soustav nililho řádu, tak u soustav vyšíích řádů. 7,<ie se pak výhodně

použije k výpočtu koeficientů číslicový počítač.
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VětSinou při dosavadních. ?eěei.íeh používá se algoritmus diskrétní íority spo-

jitého ?I,?ID regulátoru, který sé tento tvar

V
0 + T

d -1 -J í- +

+ 5.v U ) •

Perioda vzorkování T ae volí s ohledem na stabilitu provozu a kvalitu re-
gulace. Její velilcost je určována dynamikou regulované soustavy a požadovanými

max. přípustnými odchylkami regulované veličiny. Pro regulaci průtoku ("rychlé"

soustavy) se doporučuje T asi 1 sec, pro tlak a hladinu 5 sec a pre teploty

10 - 200 sec.

V ČSSR byly první skouäky příaého Číslicového řízení na elektrárenském bio-*-

ku provedeny pod vedeníis proí". Hanuäe v ráaci státního výzkumného úkolu "Kom-

plesaí číslicové řízení bloku kotel-turbina" v elektrárně Prunéřov pro regulaci
teploty ?£ry. Sylo poučito počítače Argus 500. Vyzkoušeno řízení teploty pro dvě

úrodně, u prvých zkoušek vystup poíítač- ^sveden jaio Sádaná hodnota do oalé emyí-

iy a u druhých oříno na polohový aí-erodník servomotoru vstřikovacího ventilu. By-

lo nutno realizovat přepínáni *-?í prcvor.níeh funkcí: analogová regulace, číslico-

vé řízeni calé anyčiy a ??ír.-í Cíolieové ->ísení. 31okové schema zapojení počítače

je v obr. 3- V obr. 4 iřivio A in ode.-.vo teploty -a přehřivákem na sněnu žádané
hodnoty při prvých SSOUSÍÚCÄ. ľ>&č je aperiodický, v pášou odchylek - 1°C nové
íáůané hodnoty Socaijaje zeplota aai so 4 ain. Paano přechodových odchylek v del-

5ím provoEu j e - 1°C -

Při druhjch akoušiách se uskutečnilo příné číslicové řízení polohového

servo2ecl;ani3au. "lialá"- snyčka bylo realizována číslicově. Blokové schema je na

obr. 5« 2o číslicového prograaen realizovaného regulátoru "velké" smyčky T?n byla

zavedene ;-ai hlavní, tslz i. pomocná veličina, stejně jako do regulátoru "Rn. Na

obr. t, křivka B představuje sóznac teploty páry na aoSnu žádané hodnoty. Tole-

rančního pásna - 1°C dosáhle teplota asi za 2 nin. po provedené změně žádaná hod-
noty, tedy prakticky za poloviční dobu než v prvém případě. 2 celkového posouze-

ní regulačních pochode by se zdálo, Se algoritmus druhé alternativy je výhodnější.

Nutno vSak hodnotit i dobu výpočtu algoritmu paměti, beznárazové přepínání.

Optimálně seřízená analogová regulace na tomto obvodu udržuje teplotu v ustá-

leném stavu - 2,5°C. Možno konstatovat, že kvalita číslicové regulace je lepíí.

Z hlediska technolog, zařízeni, bezpečného a hospodárného provozu nutno vSak po-

suzovat jakou vlastně kvalitu regulace pro tu kterou veličinu je třeba zajistit.

U teplotních obvodu pásmo - 2,5°C je dostačující. Daleko větší význam přímého čís-

licového řízení buOe u víceparametrových systémů, kde se právě očekává značná

zlepšení oproti regulaci analogové.

Spolehlivost řídících počítaču je jednou ze základních otázek, na nichž zá-

visí pouiití číslicové techniky pro řízení elektrárenského bloku. Zapojení řídi-

cího počítače do nejnižší automatizační úrovně procesu proto vyžaduje řeiení

problénů řízení bloku při výpadku počítače.
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Závěrem možno konstatovat, že řídící podítaí III. generace je průisyslov*

aplikivatelnya a progresivním řídícím systémem, který navíc uvolňuje zvládnutí

úloh, které byly zatím klasickými prostředky neřešitelné. V zahranigl jsou pro

dnes budované velké bloky řídící počítače nasazovány ve značném rozsahu. V ČSSR

doilo r tomto směru ke zpoždění za světovým vývojem. U nás v souladu se zahranič-

ními zkušenostmi byly nejdříve získávány zkušenosti s měřícími ústřednami v

jednoduchých funkcích informačních systémů. Stávající budovaná generace bloku

200 HW je vybavována Síslicovym infomeSním systémem s velkya rozsahem funkcí,

analogovými regulacemi a sekvenčními automaty. V ETU II v ráaci státního úkolu

je u jednoho bloku projektováno nasazení zahraničního řídícího poíítaSa. Pro

dalái aplikace se poäitá s nasazením fial. řídících počítačů RPF 16. Výrobou vlast-

ního řídícího počítače jsou vytvářeny předpoklady k odstranění zaostávání úrovní

řídících systéaů v nosí energetice za avětovya vývojem.

Došlo: 29. listopadu 1972
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Summary

Zdeněk Ibler

Control of Big Power-station Blocks

The contribution presents the conparison of conventional control systems of power-
station blocks with progressive control systems based on automatic computers.
Foreign experiences, works and tests carried out in Czechoslovakia show that the
tendficies of the development and realization of information and control systems
of big power-station blocks conduce unambiguously to the use of computers. Big
power-station blocks of Czechoslovak make are designed with the use of digital in-
formation systems, and in other applications the use of control computers of
RPP 16 type is taken into account.
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Petru*

Эденвк ИБЛЕР

Управление крупными блоками влехтростанцня

Осуществлено сравнение обнчнкх систем управления блоками влектростанция

с прогрессивными системами управления с автоматическими системами управления

с автоматическими вычислительной машинами. Иа аарубежиого опнта, работ и

испытаний, сделаннмх в ЧССР, следует, ято тенденция развития и реалиеация

киформацнонянх и упрааляпцих систем крупных блоков электростанция клонятся

одновначно к применение вычислительных машив. Крупвне блоки електростанцив

чс. производства проектируются с включением цифровых информационных систем

и в дальнейших применениях считается с включением управляющих машин НРР 16.



Obr . 1 Řízení bloku on line v uztvřené smyčc
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Obr . 2 Přlaé Číslicové řízení bloku
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ÍPIBGUSSOO

Obr . 3 Blokové schéma zapojeni počítače pro regulaci teploty páry

ICmin] "

Obr . 4 Prúbflh teploty za přehřivákem pri změně žádané hodnoty

A - číslicové řízeni malé smyčky
B - přímé číslicové řízení
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Obr . 5 Blokové schéma číslicové regulace rozvětveného obvodu
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REOUIACE PROUDU STEJNOSMĚRNÝCH P O H O N S

Článek re zabývá probléaea regulace proudu stejno-

sařrných aotorů napájeních f Irenka statickýa aěničeu při

práci T oblasti spojitého • přerušovaného proudu. Prová-

dí 0* «nsljr.a dynaaicfcých vlastností obvodu při po <zití

tlumivky a adaptivního proudového regulátoru. T c^.viru

•• hodnotí význňi* poufitého řtitní pro pohony jadnosair-

né a revenační.

Ragulagní obvody aoderních stejnosaěrnych tyristorovych pohonu řeií se v

poaladnl dobi jako kaskádní a proudovou, rychlostní a eventuální polohovou sayft-

ko». Kvalita regulace je do značné airy urSena vlastnoatai proudového regulaSní-

be obvodu. Syntésa proudového regtilátoru je obtiína, protože 8t«jnos«ěrny aotor

napájaný fí»«ny« usaírňovačea ařni avé dynamické vlastnosti. Je to spúsobeno lim,

ia obvod auie pracovat ve dvou rocdllnych re£iaech,a to buď v oblasti spojitých

Babe T oblasti přerušovaných proudů.

Roibor regulačního obvodu

UvaCovaná soustava se skládá z tyristorového nřniíe a stajnosaSrného aotoru

c eisía bucenía. Jejich dynamické vlaatnosti jsou uvazovány sa zjednodušujících

'Doc. Ing. Uiroilav Černý, C S c , vedoucí katedry elektroener^etiky, FE VUT

Ing. Jaroslav Subrt, CSc, odborný asistent,FE VUT

3 )
Ing Karel Kreysa, odborný asistent,FE VUT
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předpokladů. T.vristorovV aenič, který je dynamicky nelineárním diskrétním prvken

uvažujeme jako sotrvačný prvek 3 čsaovou konstantou T^ a zesílením li,. . U stej-

nosměrných aotorč p ~ÍEÍ R bur.eníír ;soa dynaaiek<? vlastnosti charakterizovány zjed-

noduäenč Casovos konstantou kotevního obvodu a časovou konstantou mechanickou.

Ve větainr pf-ioadv je r.schanicSé časovú konstanta tolikrát v$täi, ne í ^lektro-

nagnetie>:á, 5e ~z? zanedbat ^li- zr:£ny rychlostí, notoru na dynaraiku proudu. ?o-

ton r>ro analýzu regulace -ro-jdv stačí avsSovat jenoa elektromagnetickou setrvač-

nost kotvy fflener s íascou konstantou fj a zenílnnlm Xj . U proudového čidla

pi^dpoScl/ídán? 'sroporcí.onóiní fZyr.aaickí' cho/áni ae zesílením iíc , Za těchto pred-

poilačú ;c Sloir<vé schena regwlccriho obvodu proudu uvedeno na obr- 1. Přenosová

rp,7ulor
>
nní soustavy ooéle uvedení ho obrázku má tvar

J *

h

W

1 t

v*.

í-'jnvcí

<n

zapi

C' U;

<f'Jr
•&,){', + o f a )

älovacího úhlu "VjSfic , [ l * s !( 5 .je f-rtvcí zapalovacího úhlu T̂ ' , indukovaného napětí Ol

E. íar.ové íconatonty ' . ,

??i níwrlju orouCoríSo "e^ulétoru podle kriterií optimální přechodové tha-

raiteriatily íost.anenc oro oblast spojitých proudů ?I -regulátor, pro oblast

píoru5ovan;řch orouči " r-eculátor nebo" v této oblaoti se neprojeví časové

io^otantE " píochoCcvť r:icreľ:teristico proudu. Protoie kroo? zaěny atruitury se

=Ssí ' aesilení ľľnsulover.c ncustavy, vyžaduje zajištění optimální přechodové oha-

rea-o^ieti^r oouĹiti Ľcapti'/ního regulátoru. " .;ednosněrn^ch pohonů, kde pracovní

oblds'l ľjonor.tí: -toní pC'.'.li; ..\?o'£Ú, Ise ?e2it tento probléa vhodně dimenzovanou

"iLusíviou. Tluaivic :;ís; oolast píeruílovarLych proudů tai, Se pracovní rozsah mo-

toru buče Si- ľiacľsíso'i ;or. v oblasti opo^itých proudů. Jestliže měnič nepracuje

v ir;vor':orov6c chodu, co =o^no ronáťrit oblast apojitých proudů také použitím

r.ulavi; Ciotvu 'J rcver-sačnic'/i pohor.t -o čví=a 3;'3í.éay aeničů, pracujících bez okru-

hových prouclíi
:
 so dosáhne optisální prechodová charajcterietika jen použitím adap-

tivr.íi".o regulátoru. ?oři:;ovací náklady na pohon vedou vždy lee kompronisnímu ře-

Sor.í =csi ?dui;it-a adaptivního regulátoru, tlumivky resp. tlumivky a nulové diody.

íotevní tlusivka

Kotevní obvod cotoru napájený tyristorovym měničem míieme popsat rovnicí

!Í? U sin # - X. i + OJÍ jfr + U; , (2)

kde H ! L - odpor a indukčnost kotevního obvodu.

Sesením této rovnice pro počáteční podmínky L » 0 . 'V
s
 ̂ dostane»e lá-

vialoat u | Í V ) Prubíh proudu je složen ze tří složek

i - L + i^ • L, , Í3)

které jsou uvedeny na obr. 2.
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Po dobu vedení proudu

A • ¥
je proud právě na hranici spojitosti. Dosazfním této podmínky do rovnice 13) pro

i-. 0 obdržíme tranacedentní rovnici, jejímž řeaením je závislost COS tf * f Í1^)

pro parametry *p - počet pulsů a ? = U M ) 2 U - poměrné protinapětí.

V uvedené závislosti představuje i/> - 3rc COS WljTl. Z této závislosti, obr. 3,

je možno stanovit celkovou potřebnou indukčnost obvodu kotvy pro zadaný poSet

pulsů a poměrné protinapětí, čemui odpovídá proud na mezi spojitosti. Z indukS-

noati obvodu kotvy se již snadno určí potřebná indukSnoot kotevní tlumivky.

Při použiti nulové diody je řešení analogické a tím, že je nutno v řešení

uvážit převzetí proudu nulovou diodou při poklesu sítového napětí na nulovou

hodnotu. ŘeSí se tedy rovnice {7) pro |PŽ U Sin & - 0 3 počáteční podmínkou

I . I
o P

ro * . -X- * -X- •

Adaptivní regulátor

Adaptace struktury proudového regulátoru je řeáena sériovýn zapojeniu ?E

a I složky regulátoru pro spojité proudy n ? ) I složky pro přerušované

proudy. Přepínání těchto sériových obvodů je realizováno elektronicky* přepína-

čem fT , obr. 4.

Pracuje-li pohon jenom v oblasti spojitých proudu, je přeplnaS trvalt T po-

loze I., odpovídající TI regulátoru. Po přechodu do oblaati přerušovaných prou-

dů dochází k přepínání obvodů tak, že v době vedeni proudu je zapojen T regu-

látor, v době nulového proudu I regulátor, obr. 5. Dochází tedy ke z«ěně struk-

tury v každém proudovém pulsu.

Elektronický přepínač je řízen identifikační* zařlzenía nulového proudu.

Uvedený princip řeéení je výhodný tím, Se není nárofiný na přesnosti identifikace

meze spojitosti proudu, poněvadž nemůže dojit k trvalé funkci • nesprávnou struk-

turou regulátoru.

V oblasti spojitých proudů a použitelného rozsahu úhlu otevření tyristoru

'v\ s* koeficient zesíleni V.$ regulované soustavy podstatné nemíní. V oblaa-

ti přeruíovaných proudu je však tento koeficient znaing závislý na časové kon-

stantě kotevního obvodu a na protinapětí. Proto v této oblaati ja nutno ainit

zesíleni regulátoru tak, aby bylo vyhoveno rovnici

M ' 5)

která odpovídá podaínkaa optiaálnl přechodové charakteristiky. Adaptace proaln-

livého zesílení soustavy je dosažena zalnou poměrné doby sepnutí T^ / T . Pro

střední hodnotu napití U; platí přibližně dle obr. 6.
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kde U
m
 - aaturaEní napití TI> teailovafie .

Pro apráVnou funkci regulátoru Je nutno plnit podaínku -̂p ** ^5 . Ponívadt

aouSasnS je tp « T , zjednoduií se rovnice (6) na tvar

Hodnota ekvivalentního zeaílení *gkv "Sni ae při caint střídy aazi hodnotení

K-j) S ( K*, + ̂ j ) . Tí» je Kaji8tSna přibližné paraactrickA adaptaoa pro konatant-

ní protinapřtí.

Podle uredených podmínek adaptace byl realixoTín funkční viorek a proredana

oTěřoTací aěřenl. Ze získaných oscilograau přechodových charakteristik proudu je

ureden na obr. 7a) přechodný děj T oblaati přerutaraných proudu a na obr. 7b)

přechod s oblaati přerušovaných proudů do spojitých. Uveden* průběhy odpovídají

požadavku dynaniky regulace proudu.

Ředěný princip adaptivního regulátoru proudu řeěí adaptaci atrukturv, k adap-

taci paraaetrů a splnění podalnek rovnice (5) by bylo jtltí vhodně koapen-

aovat vliv protinapětí.

DoSlo: 29. liatopadu 1972
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Currant Regulation of Direct Current Drives

The article deals with the analysis of dynamical properties of current regulation

of diract current motora fed by a controlled static converter. It presents the

•etbod of the design of a choke and an adaptive current regulator operating in

the field of connected and intermittent currents.
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Obr . l Blokové schéma regulačního obvodu

Obr . 2 Qasový průběh proudu
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Obr . 3 Diagram pro stanovaní indukínosti obvodu kotvy

I
•J

K,9

Ko *o

\ \

i
Kí

L/ Ur

Obr . 4 Princip funkce adaptivního regulátoru
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Obr . 5 Sašové intervaly přepínání

Obr . 6 PrůboU napěti na vstupu integrátoru

282



°'2seC , E-OV

IQ- ?A
^lllilIllHiiiiiitiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiMiiiimiiti

l4ltlMMMI<MliitltltllMlMlllll«l4illltlillMiiil<MMiii)!til<iiltll«

0,2 sec F n

i 1 E -OV

V 16A
I'lllllllMlllllflilMIIMIIIIIIinillllllllllilMllllllllltllMIIIIII

l
a
--0,7A

Obr . 7 Oacilogramy přechodových chsrakteriatik proudu



KNIŽNICE ODBOBNÍCH A VĚDECKÍCH SPIS8

VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRVĚ

nositel* Sádu práce

Ročník 1973, svazek B - 32

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky

Vedoucí katedry: Doc. Ing. Miroslav flerný, CSc.

Frantiäek VONDR/ÍSEK
 X )

ASYNCHRONNÍ MOTOR S TYRISTOROVÍM Č f ZENÍM STATOROVÉHO NAPĚTÍ

i. ROTOROVÉHO ODPORU

Pro způsob řízení asynchronního motoru uredený T

záhlaví je T referátu uveden popis statických charakte-

ristik, je odročeno zjednodušené blokorá schéma notoru

a je uveden příklad struktury regulačních obrodu rychlost-

ní regulační soustavy. Referát je shrnutím rědeckovýzkum-

né práce vykonané re spolupráci s n. p. škoda na Vysoká

ěkole strojní a elektrotechnická r Plzni.

1. food

V současné dob? je věnována snaSná pozornost různým způsobům řízení rychlos-

ti •synchronních motorů s využitím polorodicorých prrku. Mezi řadou možností mají

•rtf místo principy znázorněné na obr. la, lb.

U principu znázorneného na obr. la je usm&rňoraS rotororého napíti připojen

na tlumirku L a odpor "R« překlenutý tyristororým spínačem S2 . Vhodným ří-

zením periodicky spínaného a vypínaného spinaSe S2 je možno řídit rychlost moto-

ru. Kvalitativně je toto řízení srovnatelné a klasickým způsobem řízení rychlosti

rotorovým odporem. Řízení je tedy ztrátové a při maléa zatížení je regulační

Ing. František Vonärááek, CSc, odborný asistent, katedra výroby a přeměn

elektrické energie. Vysoká Škola strojní a

elektrotechnická v Plzni
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rozsah ryehionti aaly. (Zvětšování regulačního rozsahu zvyšováním hodnoty "R
B

je n. j. apo;eno ne zvyšováním napětového namáhání spínače S« ). Z provozního

hlediska je zde přínosem bezkontaktní způsob řízeni rotorového odporu.

U principu znázorněného na obr. lb je rychlost motoru řízena zoSnou stato-

rového napětí prostřednictvím tyriatorového střídavého řiditelného spínaCe 5 ) ,

přes který je napájen stator. Při trvale zařazeném odporu r obvodu kotvy je sda

na ilkor maximální dosažitelné rychlosti snaCně rozšířena provozní oblast směrem

k nízkým rychlostem,a to i při malém zatížení. I u tohoto principu je řízeni

rychlosti prováděno za cenu ztrát v rotorovém obvodu. Při sníženém statorovém

napětí je motor navíc magneticky nevyužit. Z provozního hlediska je jinak výhod-

né, že pro mnohdy Sasté spínání a vypínání statorového obvodu je možno využívat

bezkontaktní tyriatorový spínač 51.

Protofie provozní oblasti obou uvedených principu se navzájem doplňují,

a í skáme koabinaeí těchto principu (viz obr. le) asynchronní pohon, u něíioř je

aiee rychlost íízene. na úkor strát, avšak regulaSní rozsah je enaíny, prakticky

nezávislý na rychlosti, a u něhož vSechna běžná provozní spínání, vypínání a

případně přepínání (přepínání sledu fází při reverzaci) mohou probíhat bezkon-

taktně. Přoaklťidaný referát je věnován právě tomuto způsobu řízení asynchronního

•Otoru. Jako hlavní výchozí materiál pro referát byla použita práce [2] .

2. Statické charakteristiky

Itotor ve spojení na obr. lc řídíme při vySBich rychlostech rotorovým odpo-

rem při konstantním statorovém napětí. Při niííích rychlostech, po vyČerpání

regulačního rozsahu rotorového odporu, řídíme motor statorovým napitím při kon-

stantním (maximální*) rotorovém odporu. S ohledem'na využití motoru je uvedený

způsob řízení zřejmě výhodný. V daldím použijeme ozncčení "oblast (1)" ... pro-

vozní oblact řízení rotorovým odporem, "oblast (2)" ... oblast řízení statorovým

napětím.

V následujícím odvození statických charakteristik je uvalován motor ve spo-

jení Y Y • Na miste uasSrňovace je předpokládán třífázový můstek.

V oblasti (1) je stator napájen konstantním harmonickým napitím. Za předpo-

kladu tvrdé napájeoí sítě a při zanedbání vnitřní impedance motoru platí pro střed-

ní hodnotu výstupního napěti usaěrňovače vztah

(i)

(Význam macek - viz seznam na konci textu), který je výhodné, a ohledem na dalií

postup, upravit na tvar

- cur (5V
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^-inr

Vnitřní (elaktroaagneticky > aoaent asynchronního aotoru bývá bíkně, a přad-

pokladaa klaaicktfho provotu, vyjadřován poairea T £ 7 y . V naSaa přlpadi ja aoi-
no tanto vstah v poairně jednodueMa traru vyullt a ti a, ta canadbáa* tínof od-

por statoru a aagnetiiaQní proud: ^

"•••í" •
 5
"'^"'

y
 • « '

Paloíiaa-íi T poaladnla Titahu y » 0 a uráHaa-li, í« při saTadan̂ ch přadpokla-
daeh j»

u, ií
1
 • u; ŕ;

1
; ŕ;,

slakáaa Tttah .^

' W o

S přadpokladaa plni vyhlásaného proudu atajnoaaftrntfho obvodu platí pro afaktival

hodnotu 1. haraoniektf atřídavtfho proudu rotoru

Vyuiitia vstahů (8),19) tiskárna po úprav*

Pro proud IJ platí vstah

É •

va ktaria ja "B^ akvivalantní odpor daný provosnía atavaa paralelní koabinaea

prvka ^ , 0 2 .

Ja-li totit aplnaS S2 pariodiokjr aplnán a vypínán, a dobou zapnutí ^ i

vypnutí Tg , aá atajnoaalrn/ obvod přibližné atajnt vlastnosti jako při sara>

•ani Sinního odporu
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Vetaíuj (2), (10) , (11), t 12) umožňují přibližně určit průběh přímkové «áati

momentových charakteristik a parametrea <x .

V oblasti (í) se problematika komplikuje neharmonickým napaj seím napětím

statoru. S ohledem na získáni jednoduchých závislostí vystihujících podstatu

problému uvažujeme, že řízené napájecí napětí je v celém regulačním rouahu har-

monické. S tímto předpokladem t&stávaji všechny předcházející vztahy, podle kte-

rých je možno určit přibližný přímkový průběh momentové charakteristiky, v plat-

nosti. Hodnoty U, , V^ a tedy i C jaou väak proměnné, parametr <* • konat. =1.

Vjimněme si dále proudových poměrů motoru. V oblasti (1) činitel C <* konat.

a podle vztahu (.10) je pro M * Icons t, též Ij = konst. V osách M , W ,

v oblasti (1) je tedy parametrickými křivkami a parametrem I i =» konat, osno-

va přímek rovnoběžných s osou W - viz obr. 2. V oblasti (2) je činitel c

proměnný B napětím U« . Abychom v této oblasti určili parametrické křivky a pa-

rametrem Ij * konst., upravíme rov. C 1f>) prostřednictvím vztahu (i),(l»*

tak, abychom vylouíili činitel C i napětí U
1

Protože v oblasti 12) je "R^ * 1?^=! konst., vychází z rov. (.13), že pro Ij

* konst. jsou hledané parametrické křivky v osách h,S rovnooaé hyperboly

- viz obr. 2.

3. Blokové schéma

Při odvozování blokového achésatu v Í2} byl volen postup ve dvou alternati-

vách.

V prvé alternative bylo odvozeno blokové schéma s minimálními lanedbávajlol-

mi předpoklady vhodné pro analogový model. Zde byla poměrně přesní respektována

činnost statorového i rotorového apínaSe, byla respektovány parametry stroj* (ros-

ptylová reaktance » činné odpory). Zanedbána byla nelinearita magnetizační cha-

rakteristiky. Prostředkem k odvozeni schématu byla teorie prostorových vektoru.

Odvozeni je znaSnS rozsáhlé a na tomto místo se jím proto nemůžeme zabývat. Slo-

žitoat schématu, kterou je možno doložit pozoruhodným nárokem na pofiet prvků

- 18 násobiček a cca 50 operaSnich zesilovačů - ukazuje na nevhodnoat k použití

pro bgžné projekSní účely.

Ve druhé alternative bylo odvozeno blokové schéma se značnými zanedbávajícími

předpoklady. Statorové napití bylo respektováno jen svou prvou harmoniekou. U vý-

konového obvodu byly v podstatě respektovány jen prvky stejnosměrného obvodu. 3

omezením schématu jen na sledováni pomalejších přechodových stavů bylo zanedbáno

zvlnSní výstupního napětí usměrňovače, zvlněni proudu ve stejnosměrném obvodu, pro
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•oaent atroje byl ryuiit vztah (10) a činnost rotorového spínače byla respekto-

vána vztahem (12) . V následujícím je uveden postup odvozeni tvaru blokového

schématu vhodného pro jednoduchý analogový model.

Pro stejnosměrný obvod rotoru, viz obr. 4, přijmeme rovnici

So poslední rovnice zavedeme operátor p * Idt , napíti Uj vyjádříme podle

•stahu C?) a a předpokladem řízení rotorového spínače a konatantni frekvenci vy-

jádříme odpor "Rv podle vztahu (12). Po upravfi získáme

V
Dynamickou rov. plocha se zavedením operátoru to využijeme ve tvaru

Podle vztahů (3) , ÍH>, t AO},C15), C17) je možno sestavit blokové schéma zná-

zorněné na obr. 3. Schéma obsahuje tři násobičky. Blok 61 představuje přenoa

řízeni atatorového spínače, blok G2 představuje přenos řízení rotorového apf-

naSe.

Blokové schéma uvedené na obr. 3 je možno bčSnymi matematickými postupy li-

nearicovat. Po linearizaci zřejmS získáme urSitý tvar schématu pro oblast (1) a

jiný tvar pro oblast li). S ohledem na rozsah referátu ae nebudeme linearisasl

••bývat. Postup linearisace a výsledná linearizovaná bloková schemata, vhodná

pro bižná projekční výpoSty regulátora, jaou uvedena v práci [2] .

4. Rychlostní regulační soustava

Na tomto miste uvedeme jen popis struktury rychlostní regulační soustavy

vhodné pro motor, jehož rotorový spínač je řízen s konstantní frekvencí. Soustře-

díme ae na variantu, která byí? pouiita při experimentálních zkouškách - viz

obr. 4.

Regulační soustava obsahuje regulátor proudu "Rj a regulátor rychlosti "R^.

Struktura soustavy předpokládá takové nastavení parametru regulátora, které vyho-

ví provozním požadavkům v celém iádaném rozsahu obou oblastí C O , (1) , Blok

Rj schématu, vložený za běiny oaezovafi rychlostní odchylky, je použit pro kom-

penzaci případné aetrvaSnosti ve zpětné vazbg proudu. Výstupní signál z regulátoru
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proudu je Ted en přes omezovač "2 na vstup řízení "R.S? rotorového spínaje a

paralelne přes blok H na vstup řízení "RS1 statorového splnaSe. Při požado-

vané saximálnl nožné rychlosti jev ustáleném stavu výstupní napětí Uj c re-

gulátoru proudu takové, že udržuje pracovní body bloků Ti , 0? v nasycené Sáati

jejich statických charakteristik. Vstupní napětí u., , u^j do řlxenl TIS1 , USl

jsou maximální a toau odpovídá maximální napájecí napětí statoru a minimální od-

por ^v • S požadovanou nižéi rychlostí zřejmé klesá napíti Uj
 (
 pracovní bod

bloku 02 přechází do lineární íáati statické eharakteriatiky, ale blok H,

(jak názorně vyplývá z obr. 4) zastává stále nasycen. Napětí U&q tedy klesá,

nap Stí Wô n zůstává na původní hodnote. Toau odpovídá nárůst odporu "R
Ä

při maxinálnía napájecím napití statoru. Motor pracuje v oblasti O ) . Mejniiší

nožné rychlosti v oblasti CO je dosaženo při Uj = O, tj. té i při U M » O.

V tomto stavu je odpor U^ maximální I U^ = 1íO a jaou právě vyčerpány aožnosti

dalSího snižování rychlosti prostřednictvím rotorového odporu. Je-li jestg niiftl

rychlost požadována, změní napětí Uj svoji polaritu. Přitoa zůstává u „ « O,

tedy táž T ^ i Ufc a pracovní bod bloku 12 přechází do lineární cáati statio-

ké charakteristiky, což znamená snížení hodnoty U<v,̂  a tedy i hodnoty napájecí-

ho napětí statoru. Hotor pak pracuje v oblasti tí).

5. ZávSr

Pohon, jehož strufiný výklad je v předkládanéa referátu uveden, byl experi-

mentálně ověřován na väSE v Plzni ve spolupráci s n. p. škoda. Výsledky static-

kých a dynamických Měření jsou obsaženy v práci [2] a některé i nich budou uve-

deny formou diapositivů při přednášce. Jeden z oseilograau snímaných při dynamic-

kém měření je uveden na obr. 9.

Práci vykonanou v oblasti sledované problematiky na našem pracovišti je nut-

no přijmout jako úrodni atudii, určenou k dalilmu rozpracováni. Důležitou nespraco-

vanou kapitolou především zůstává důkladný technicko-ekonoaický rozbor. Za pod-

statný výsledek práce lze přijmout prokázáni přijatelných vlaatnoatl asynchronní-

ho motoru a uvažovaným způsobea řízení pro regulaSnl pohony.

Použitá rnaíkyi

Kromě značek, urfiených rovnicemi v průběhu textu, jaou použita osaaSanít

U, ••• efektivní hodnota fázového napěti statoru

lL ••• efektivní hodnota fázového napiti stojícího

rotoru

Uj ••• střední hodnota výstupního napiti usmerňovač*

I, ... efektivní hodnota fázového proudu statoru

... efektivní hodnota fázového proudu rotoru1
I, ... střcíní hodnota proudu ve stejnosafrnéa obvodu

(p ... fázový posun aezi napětím statoru a první harao-

' nickou proudu atatoru
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TV ... výkon přenesený na rotor

M ... aoaent ootoru

M j ... momant látftíe

3 ... aoc-r.t setrraíROstí

^ ... rychlost rotoru

lů§ • •. synchronní rychlost rotoru

£ ... skluz rotoru

k ... napětový př«Tod atator-rotor

T
C1)

i ... afaktirnl hodnota 1. harmonické proudu .

SoSlo: 9. proainea 1972

Lltaratura

[l] STÍIMEL, K. - JOTTM, H.t Snargialaktronik nnd garagalta alaktriacha
Antriaba (Tail 1., Tail 2.). VOX Varlag CMBH Barlin 1966

[2] VOITOR^ŠEK, F. - HERCU, P.: Asynchronní aotor a tyristoroWa řismíu atato-
roT<ho napití a rotororého odporu. Viskuaná správa n. p. Skoda 6. Pr 462
351, Mjan 1971
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y—<-.* ' •:•• /or.dráäe..'

Asynchronous Motor with Thyristo;- Jon-.ro: of Stator Volta^a anl Hotor Resistance

The ar t ic le presents -.he orief äe«'jript.ior. of s ta t ic a.-iaraeteristict for th<*
method of controlling -jsynchr-onous jcot.ora. Thp simplified block diagram of » moto'-
has beer ierive-! and the example of ti:e strueturfi of automatic ,-:ontrol aystams of

control 3tystem is presented.
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Франтишек ЗОНДРЛШЕК

Асинхронный двигатель с тпристорныы управлением етаторным напряжением и j. »тор-

ным сопротивлением

Для способа управления асинхронным двигагелем ясного яа названия приводит-

ся в докладе краткое описание статических характеристик, выводится упрощенная

блок-схема двигателя • указывается пример структуры цепей регулирования скл-

ростеи системы регулирования.
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Obr . 5 Oacilogram rychlosti a proudu stejnoaměrneno obrodu enimaaf na
pohonu cca 7 k* > 1400 ot/min. ae strukturou regulačních obrodu
podle obr.4.Na oscilogramu je zachycen průběh prechodorého éteru
při rozbihu do oblasti (2),(rix označeni oblasti na obr.2) zrych-
leni a zponalenl a přechodem pracovního bodu oezi oblastní (1),
(2).
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KNIŽNICE ODBOSNÍCH A VfiDECKÍCH

VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNE

nositele Sádu prace

Ročník 1973, svazek B - 32

Fakulta'elektrotechnická Katedra elektrických strojů • přístrojů

Vadoucí katedry: Prof. Ing. Václav Karei

nositel vy znamenání Za vynikající práci

Otto HAVELKA

ZJEDNODUŠENÍ VJPOCTU OBLOUKOVĚ ENERGIE IJVOLWŽWČ Pfil

STfiíOAVÉHO PROUDU ClSTfi SINUSOVÉHO PHfefiHU

Analytický výraz proudu sinusového průběhu, deformo-

vaný. o3poí-ea oblouku, má tvar velni aloiiteho mnohočlenu.

VýpoSet obloukové energie je za této okolnoati velai prao-

ný. Proto autor navrhuje pro nSkolik průběhů obloukového

napětí zjednodušení náhradou obvodu vyaoee induktivního

obvoden ryze induktivním. Provádí podrobný rozbor chyb a

sávěrea konstatuje, ze chyba náhrady nepřevýší 1*, nt-

kleane-li doba deformovaní půlvlny pod 0,0085 a.

1. Úvod

Při výpoStu obloukové energie Q vycházlae z principiální definice

b • u„- i
0
. dt

 r
 íi.01)

o
kde U

e
 je okaažitá hodnota obloukového napětí, i

o
 okaatitá hodnota obloukové-

ho proudu, t
0
 celková doba hoření oblouku.

časový průběh obloukového napití bShea půlvlny střídavého proudu idealisnje-

•«. U vyplnaSä s intenzivní• proudění* zháSecího sedia povaluješ* gradient oblouku,

'in/j. Otto Havelka, CSc, odborný aaistent, FK VUT
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lj. obloukové napěti' na jê not-Ki:. deikv, po relciu dubu t.
o
 za konstantní. PnV >̂ri

neměnící se délcp obJouku ľistává i jeho lelkovt naprtí konstantní. Vy j á J f > ne- > i

je jako poměrný i?í) amplitudy napätí zdroje, mů4ene psát: u
s
* a U

m
 « konet

Při měnící se délce oblouku uvažujeme dle okolností nárůst lineární

L|
o
 • V U,,) • t i nebe If vnií ra t i c ký: Up -

 e
 Ľ

m
 t , případně .jejich Mupei-

poziei, kterou pro stručnost označíme jako itraý nárůst: U
o
 « UR, (. bt t et*).

Konstanty 3, 1), C jsou přirozeně hodnoty vždy menäí neä 1.

Uvažujeme-li induktivní obvod se soustředěnými parametry dle obrazu 1-1,

zařadí ee při oddálení kontaktů do serie s impedancí obvodu Časově proměnný od-

por oblouku. Nemůřasoe potom do rovnice \1.01) dosazovat původní proud obvodu

i. = I
m
 Sin Cwt *• y ) • ^

1
-W)

kde úhel 1̂  zachycuje velikost proudu v čase t « 0, Ij. v okaažiku zapálení

oblouku), ale proud deformovaný noví se do obvodu zařazujícím odporem oblouku.

Analytický výraz pro deformovaný proud aůže být velmi složitý mnohuSlen a dobs

každé půlvlny rozdílná.

Znáne-li průběh napětí i proudu, nemůíeme přesto integrál rovnice I V " )

řaait v libovolném intervalu, jedná-li se o proud střídavý. Je to důsledek okol-

ností, ze obloukové napětí aění svoji polaritu souhlasně s proudem, aby energie

oblouku byla stále kladná. Proto rovnice (.I-OQ) platí jen pro jednu pfllvlnu

proudu. Chceme-li její platnost rozSířit pro jakoukoliv dobu hoření oblouku tg

je nutno tuto rovnici pro fiasy t
0
 y ''/&•' rozepsat na součet energií jednotli-

vých půlvln, nebo uvažovat při vyííalovéní kvadratury sinové funkce jen její

absolutní hodnotu. Tato okolnost spolu se složitým výrazem pro deformovaný proud

činí vyčíslení obloukové energie pracným a časově náročným, i kdyí použijeme po-

čítačů.

Předložená práce sleduje proto moinost zjednodušení mnohočlenu vyjadřující-

ho proud oblouku a tím uonadnění výpočtu obloukové energie. Toto zjednodušení

vychází z náhrady obvodu obecně induktivního ^ "R L} obvodem ryze induktivním ( L V

V zásadě je to z hlediska velikosti obloukové energie přípustné. Změnou f*

zového posunu proudu proti napětí zdroje y se nemění ani průběh obloukového

napětí, ani původního proudu oblouku, máme-li na mysli stále stejně velikou am-

plitudu proudu. Určitý rozdíl vSak naatává T průběh" deformovaného proudu. Urfii-

tý rozdíl však nastává v průběhu deformovaného proudu. Proto je v dalSím postup-

ně uveden přehled vztahů pro deformovaný proud v obvodech ryse a obecně induktiv-

ních, při různých průbězích obloukového napětí navrženy zjednodušující výrazy,

proveden rozbor chyb a stanoveny meze platnosti substituce.
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2. Proud obvodu pro různé průběhy obloukového napěti

2.1 Konstantní obloukové napětí

V obvodS ryze induktivním jest <f " —z- takže obvo.; je určen rovnici (viz

obr. 2-1):

L ~ + aLJ
m
 . U

m
. cos (ort • y) , . (roi)

ŘeSení této rovnice jest

Í
L
 • I

m
 • [sin ( w t t v ) - 8 « r t J .

 (í
.
w)

První filen v hranaté závorce značí původní proud obvodu, druhý složku de-

formaínl, tzv. zpětný proud. Je to proud, který by v původním obvodu vyvolalo

obloukové napětí. Objeví se v okamžiku zapáleni oblouku, z po&ateiní nulové hod-

noty narůstá lineárně a zmenšuje okamžitou hodnotu i dobu trvání půlvlny výsled-

ného proudu, jak je naznačeno v obr. 2-1.

Základní rovnice obvodu "R.L je oproti rovnici lí.01) rozšířena a úbytek

napätí na odporu oblouku

LJJL_ + Hi + aUm = I V Sin(urt « %) , Í9-O3)
at

Pro úhel napětí X v okamžiku zapálení oblouku platí dle obrazu 2-2:

3t » "\f> * lf • Výsledný proud obvodu li L :

Rovnice (1-02) a (1.0
1
*) platí v plném znění jen pro první půlvlnu doby oblou-

ku, která je obecné neúplná (pokud f f O ). Väechny daljí půlvlny začínají v nu-

le základní složky, takže je v uvedených rovnicích nutno klást y : 0 . Přitom po-

Sátek druhé a každé další půlvlny nastává oproti nedeformovanému proudu o tolik

dříve, oS jsou předcházející půlvlny deformovaného proudu kratší než í 7| 5 , jak

ukazuje obr. 2-3. Znamená to, 2e se fázový posun proudu f sa trvale n«»řnného

napětí stále zmenäuje a že rovnice a jejich řeSení platí pro každou půlvlnu sa-

mostatně. Proto při výpočtech musíme posouvat pofiátek (Matematické) časové osy

do konce předcházející půlvlny.

2.2 Napětí oblouku lineárně rostoucí

Základní rovnice obvodu ryze induktivního:
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AL

Proud obvodu

Základní rovnice obvodu "R L

Proud obvodu

t
2
] .

U
M
 sin (urt • x ) ,

(2.08)

Ka rozdíl od případu konstantního obloukového napěti platí rovnic* t?.O6)

a (2.08)výhradně jen pro první půlvlnu proudu. Situaci dobře ujasňuje grafické

znázornení průběhu proudu a napětí na obr. 2-4. Je iřejaé,' ie napětí oblouku

narůstá z po&áteSní nulové hodnoty jen v první půlvlně proudu. V* druhé a ve

viech daláích narůstá jií z urfiité počáteční hodnoty, které odpovídá kon«5né

hodnotS obloukového napětí právě ukončené půlvlny. Plocha pod přímkou napití ne-

•á tvar trojúhelníkový jako v první půlvlnř, ale lichoběžníkový, jehoí střední

hodnota je v každé následující půlvlně dněme vět Si. Protože lichoběžník lze

rozložit na souSet obdélníku a trojOihelníku, platí pro druhou a dalSÍ půlvlny

pro obloukové napěti obecně vztah:

u
e
 . aU

m
 t \\)

n
t . «.O9)

Pak rovnice ryče induktivního obvodu ná tvar:

L g - • a U m • T>Umt • Dm cos ( w t t y )

Proud obvodu:

Základní rovnice obvodu "HL

•• Hl t a U
m
 ,

(MO)

(Ml)

(«•«)
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Proud obvodu:

L
U
 , i

m

Jinak platí pro tento případ T podstate tytéž závěry jak byly uvedeny v

odstavci 3.1. Pro první půlvlnu platí rovnice lí-Ot) resp. 12.08) pro daláí

půlvlny rovnice t$-1i) a (2.1$)s tím, Se je nutno rsäit každou půlvlnu aaaoatat-

nS, 2e je nutno posouvat počátek Sašové osy do konce půlvlny předcházejíel a na-

víc, ze je nutno za konstantu a klást koneínou velikost obloukového napětí z

předcházející půlvlny. V důsledku stále rostoucího obloukového napětí se doba

jednotlivých půlvln postupně zkracuje. To na rozdíl od případu dle odstavce 2.1,

kde doba půlvlny sice byla také kratěí než (2f) , ale zůstávala stále stejná.

2.3 NapStí oblouku rostoucí kvadraticky

Základní rovnice obvodu ryze induktivního:

Proud obvodu:

Základní rovnice obvode W.

i i í - + Hi • c U m t 4 . Um «in turt • Y) • (M6)
ot

Proud tohoto obvodu:

Rovnice proudu (2.15) a C2.H) platí opět jen pro první pulvlnu. Ve druhé a ve

viech dalších půlvlnéch nenarůstá obloukové napěti z nuly, nýbri z té hodnoty,

které dosáhlo na konci předcházející pulvlny. Oznafiíae-li 6as, kterou předcháze-

jící pulvlna ukončila t̂  , platí pro průběh kvadraticky narůstajícího oblouko-

vého napěti v následující půlvlně (mající svůj pofiátek ? čase t« ) vztahu

t ?t,t
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Protože v rovnici -̂
 1
8) jest X.^ - "const., mohli jsme použít substituce

ct
4
, - a . res?- ít, c • V

Pak rovnice ryze induktivního obvodu ve druhé a dalších pulvlnách zní:

L
 "dT * U

m
 ( 3 * "bt + cť

1
) * u

m
 "S (wt < y ) .

Odpovídající proud jest teriy:

Podobné rovnice a proud v obvodu H L pro daläí půlvlny:

t W *
 tL + U m t 3 + M + O t í

> = ̂«i sin (urt + x ) (2.71)

(2.2?)

Je aanozřejmé, že koeficienty 3,1) v rovnici (2,21) resp. {.1.72)
 s e
 velikostí

liáí T jednotlivých půlvlnách, nebot nabývají větáí hodnoty T každé daläí půlvlně.

NemSnl se jediné hodnota koeficientu C • Dále také platí všechny závěry uSinSné

T předchozím odstavci 2.2.

2.4 Napětí oblouku rostoucí strměji než kvadraticky:

Rozborem l:*e snadno zjistit, íe rovnice proudu 12.Í0)
 a
 (2.72) platí i pro

případ strmějšího n4rustu obloukového napíti vycházejícího při druhé a daläích

půlvlnách proudu z iané pofiatečni hodnoty. <)e-li totii

U
8
 t U

m
 Ctt + ct ) , pak pro daláí pilvlny začínající v čase t^ platí:

Klademe-li: l>t
1
 + ct

1
 » a' = kon»t. t + 2ftt, - \ • Itonít. ,

dostáváme pro napětí oblouku výraz: u
0
 - L'î  ( 9̂  + T»t + ct )

tpfly výraz formálnS toininy s rovnicí (2.19).
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Sovníce (?.7O) a \t 11) jsou ".nV.á r.ejoieon* jälxi rovaiceci prňbřhu proudu pro naše

livuhy. Z nich toti£ vyplynou väeohr^ rovnice předchozích jednodušších pMpadA,
iledeme-li přísluSné íneexiatujícl) Cleny rovny nule- Tak pro rovniee proudu*

první půlvlny nérustu obloukového napřtí podle závislosti

u
0
 . U

m

platí pro ryze induktivní a "A L obvod vztahy:

Tyto rovniee vyplynou z rovnic t*ÍOja l?.?7j klademe-li v nich a » 0 .

3. Náhradní sjednoňažené vztahy p-o velikost produ v obvodu

Hovnice proudu obvodů *>ď s obvodu ryze iniuV • ivního se liSí jen v* výra-

zech pro složiu de'orsaSní. ?rovedeme-li srovnaní těchto Sienu, pak filvnu obvodu

•RL :

( 1 - e" *•'' ) odpovídá clen 3 w t ,

v obvodě ryse induictivnío. Hodnoty navz^jea si odpovídajících Sienu jsou si rovny

pouze v (nie t sO. S rostoucím Sasea pak deformaCní Cleny obvodů "RL nají postup-

ní =enäí a menSÍ hodnotu neS Sieny obvodů ryze induktivních. Straost nárůstu j«-

jich vzájemného rozdílu závisí na velikosti Sašové konstanty C ' ^ i r«ap. na

účinku obvodu.

?ři dSinku blilícCz. se jedné je útlum dnforaaSní složky znalíný a tí» i da-

roraace proudu zanedbatelné. Proto ji v ohmických obvodech n-uvažujeme • počlta-

ne 3 příběhem Sistě sinusovém. Dopouštíme se sice určit* chyby, jedni sa vlak o

chybu kladnou: vypoítony
1
 proud je vř».Sf nai skuteSný. Z ( iudiaka nanáhinl konstruk-

ce vypínače je to okolnost vedoucí' k bezpeínosti přístroje.
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NejvStäí deformace, ale tím i největší zmenšení proudu nastává T obvodě ry-

ze Induktivním, když eoetf « 0. Pokud ve vysoce induktivních obv&deeh, jaká ••

vyskytuji při zkratech a jejichž vypínáni predstavujt spravidla největií naaáhá-

ní vypínacího ústrojí, uvažujeme o aplikaci vztahů pro obvod rys* induktivní,

dopouštíme ae chyby záporné. Tato chyba pak roste jak s Saaem, tak a úfiiníkea.

To je okolnost z hlediska bezpeSnosti návrhu vypínač* nepříznivá. Proto nelae

naznačenou substituci provádět paušálně, ale jen v ur&itých Mxíeh.

DalSí rozbor je proveden pro krajní v úvahu přicházející hodnotu Časoví

konstanty praktických obvodů a sice ~ « 0,05 «, eoř odpovídá při f » 50 Ha

dSiníku COS if = 0,064. Při těchto hodnotách dostávána vzájemným porovnání*

deformvSnlch Clenu tyto vztahy:

( J
.

M )

Bereae-li za základ porovnání skuteíný proběh proudu, tj. prubih v obvodu

"HL, je podle předchozího chyba Ä sáporná. Abychoa tuto napřísnivou okolnost

utlumili, použijeae tak volených průběhu náhradních křivek, aby aa a křivkaai

skutečných hodnot protínaly
(
a to v Case Bálo kratší* ne* je horní hranic* uvalo-

vaného intervalu. To znamená, že chyba proudu bude spoCátku kladná, pak klesne

k nule a nakonec zaSne nabývat záporných hodnot. Při suaačních operacích pro fiasy

blížící se horní hranici intervalu se pak budou chyby kladná a záporná alespoň

Sástefině koapensovat. S ohledea na to, že u atřídaváho proudu bes stejnosměrná

složky je doba nejdelšího možného intervalu doba púlvlny původního proudu před

zapálením oblouku, tj. při 50 Ht, 0,01s, vyhovují následující náhradní rovnice:

Afc (VOS)

Usf í 0,514 - O.OSt • 0,0025 (1 -« ? O t ) * 0,12 curt** &c . (3.06)
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Inforaativní příklad průběhu skutečného zpětného proudu i/j a náhradní

£?iv!gr i-np = 0.9Í »tft je pro konstantní obloukové napěti a hodnotu

a« 0,2 ínázoritěn při zvätäeném rozdílu &
a
 na obr. 3-1.

Nahradíme-ii tedy v a'o vodu s Sašovou konstantou T • 0,05 s exponenciál-

ní průběh zpětného proudu průběhem přímkovým resp. mocninovým druhého 4i tře-

tího stupně, pak se obecná řevnice deformovaného proudu íjednoduší následovne:

(3.07)i * I f Sin I wt • v ) - 0.92 aurt - 0, V? Wť1 • 0,52 ccat* ] .
XI m L T

4. Rozbor chyb náhradních vztahů

4.1 Výchozí úvahy

Pro stanovení mezí substituce je rozhodující velikost chyb výsledných de-

formovaných proudu. Chyba bude obecně tím vStSÍ, o čím dolil interval se bude

jednat, nebol absolutní valikost zpětného proudu narůstá s časem. Nejpříznivěj-

ší případ lie očekávat při celé pulvlnS obloukového proudu. V první kusé půlvlnS

budou chyby vždy menší než v následující půlvlně úplné. Proto všechny daláí úva-

hy omezíme jen na případ y * 0 •

4.3 Rozmezí velikosti koeficientu a , "b , C

Jak plyne z rovnice (4.02) resp. (4.05) je výsledná chyba náhrady úměrná

obloukovému napěti. Měřítkem této úměrnosti jsou koeficienty a, \> , C . Abyehoa .

mohli stanovit pro jaká oblouková napätí, to jest pro jakou velikost koeficientu

3, TJ, C je chyba substituce .jeatě přijatelná, je nutno stanovit jejich roznetí.

Vztahujeme-li podle úvodu naáe úvahy na vypínače s intensivním prouděním aedia,

jedná se o systémy s krátkým obloukem. Pak staSÍ uvažovat obloukové napíti do

20% fázového napětí sítě. Podle toho volíme Styři hodnoty poměrného obloukového

napětí: 5, 10, 15 a 20% U
e
|. Vztahujeme-li pak koeficient a k amplitude napití,

bude ae jednat o (zaokrouhlené) hodnoty:

a, . 0,055 i a
a
 * 0,07 -, a

s
= 0,Wi» . s

H
 * 0,14 .

U koeficientů ]>d S Ô
e
 situace komplikovanejší, nebot v těchto případech roste

obloukové napětí a časem a konečná velikost závisí na celkové dobr hoření oblou-

ku t
g
 . Rychlost pohybu kontaktu v je při velkých vypínacích proudech ovliv-

něna dynamickými účinky tlaku obloukových plynů. Krajní průměrné rychlosti ae

blíží hodnotě 1000 cm/s. Za těchto okolností uhasíná oblouk v první nule proudu,

to je průměrní za dobu 0,01 3 . Uvažujeme li gradient obloukového napětí

í * 100 V/cm • 6000 V sdruženého nspSti sítě, vychází ze vztahu

"bU
m
t

0
 s e U

w
t J * E

0
. V . t „ ?

f 0
 t

0
 « 0, 1 s krajní hodnoty \ >*0,i»-.e,,. WW>.
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Nyní provedeme srovnání hodnot 3,"b a C navsájem a na základ' velikosti odpo-

vídajících zpětných proudů. Analogicky stejnému působícímu obloukovému napětí

v fiase t
0
 * 0,01 S musí být stejné i spětné proudy, tedy:musí být

2

stejné

Odtud:

Několik odpovídajících si hodnot je pro srovnání seřazeno v tab. 1. Tabelární

přehled udává velikost koeficientů "b, C , při nichž zpětný proud dosahuj* v 6aaa

t
p
 • 0,01 6 stejné hodnoty jako při odpovídající hodnotě koefiaientu a.

Pro informaci je připojena vidy hodnota příslušného obloukového napití (opit

v fiase t
0
 « 0,01 9 ) vyjádřená v procentech efektivního (fixového) napíti

zdroje. Stejnou koneSnou velikost zpětného proudu vyvolává zřejmě v případe li-

neárně Si kvadraticky narůstajícího obloukového napití postupne jeho vyšší konefi-

ná hodnota. Nebo obrácené, stejná konefiná hodnota obloukového napití vyvolává

při jeho narůstající™ průběhu vidy menší koneSnou velikost zpětného proudu nel

při průběhu konstantním. Důsledkem menšího zpětného proudu je pak menší snížení

amplitudy a menôí zkrácení doby půlvlny výsledného proudu obvodu.

4.3 Výpočet chyb substituce pro konstantní obloukové napěti

DslSín nutným krokem v rozboru přídavných chyb zjednodušující substituo*

je stanoveni poměrné chyby výsledného proudu vybraných případů. Z předchozího ••

rýsuje náznak, že nákladem rozboru budou poměry v přlpadi konstantního oblouko-

vého napětí. Ve všech ostatních uvažovaných případech bude při stejné konečné

hodnotě obloukového napití zpětný proud menil a výsledný proud větší. Definuje-

me- li hledanou chybu jako poměr absolutní chyby zpětných proudu k velikosti

výsledného proudu, musí být i tato chyba u konstantního obloukového napiti nej-

větil. Pro konstantní obloukové napětí je chyba náhrady ůj dána vztahem:

- 15,708

Průběh velikosti této chyby běhen půlvlny je zakroalen pro nikolik hodnot koefi-

cientu a na obr. 4-1. Vidíme, že ve velkém rozsahu intervalu je i pro 8 • 0,14

chyba ještě menší než 1%. Pokud pak dosahuje na okrajích intervalu hodnot vyšších,

pak ani tato okolnost nebráni realizaci náhrady ezponenciály přímkou. Vitšl chyby
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ee objevují při malých proudech, zatím co při velkých proudových hodnotách je

chyba zanedbatelná. Proto při sumačních operacích soufiimi proudu a obloukového

napětí, které přicházej! v úvahu, zastává výsledná chyba malá. Jě-li pak doba

ukrácené půlvlny deläí nei 0,0085 S •• » tento případ nastává jeäte i pro a » 0,175,

jsou chyby na saSátku a na konci intervalu opačného znaménka, takže dochází k je-

jich alespoň částečné kompenzaci. Extrémní hodnota chyby na konci intervalu ne-

odpovídá plně skutečnosti, nebot její nadrařrná velikost je dána spíSe nepřesnos-

tí matematické definice chyby, která nebere zřetel na okolnost, že při záměně

funkcí zpětného proudu se mSní i doba zkrácené půlvlny. Změna je aice pro naíe

ilvahy zanedbatelná (je raenäí než 10 S ), ale pro konec intervalu dává pomer

Aj tedy chybu formální nekonečne velikou.

0

4.4 Výpočet chyb substituce pro lineárně rostoucí napětí

Pro srovnání stanovíme si průběh chyb substituce alespoň také pro lineárnS

rostoucí obloukové napětí. Protože toto obloukové napětí ve druhé a daläích půl-

vlnách nezuSíná narůstat z nuly, ale z hodnoty, kterou r předcházející půlvlnř

končilo, je výraz pro velikost chyby složitejäí:

*» isinwt-i5,708(1-e
m
)-I

o 1

Průběh chyb pro první půlvlnu je vynesen v obraze 4-2,a to pro několik

hodnot koeficientů, volených jako podíl resp. násobek krajní možné hodnoty

1) • 20. Vidíme, Se i pro T? « 40 je velikost chyby v oblasti proudového

maxima volmi mola a její znaménko se na konci intervalu míní. Velikost chyby ve

tuiihá půlvlne narůstá, jak ukazují křivky obr. 4-3. Pro "b < 10 je jeätS pod

hodnotou 1% a na konci intervalu se znaménko méní. Pro "b * 20 je chyba jii v

celém údobí půlvlny jen kladná. To znamená, že proseSík skuteční a náhradní křiv-

ky zpětného proudu leží ai za nulou deformované půlvlny proudu. Tento průaaSlk.

pro zvolenou náhradní křivku podle vzorce (3.05) j« v první púlvlně dán Sasaa

t^
1
 = 0,0084 S , ve druhé půlvlne fiaaem t^j * 0,00852 S.

4.5 Meze platnosti substituce

Výsledné určení rozmezí koeficientů a pro konstantní obloukové napětí je

poměrně snadné. Vyjdeme-li ze stanoviska, že chyba náhrady & j by neaila v

podstate převýšit velikost 1$ výsledného proudu, je to hodnota S s 0,14.

Tento Udaj platí bez ohledu na počet půlvln, protože jejich průběh je vidy na-

prosto stejný. Obtížnější je situace při lineárním Si kvadratickém nárůstu

obloukového napětí. Deformace každé následující půlvlny je vetší a tin roste

i velikost chyb A-^ a A c -
 z d e

 nelze určit jednotné mezní velikost koefi-

cientu h nebo c , nebot při požadavku chyby menší než zvolené jedno procen-

to, bude se jejich krajní přípustná velikost snižovat pro každou dalSi půlvlnu.
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Vodítkem pro obecné a jednotné stanovení mezních hodnot mohou být jedině

okolnosti společné pro viechny tři základní průběhy napětí. Tím je jednak sku-

teEnost, Se s narůstajícím obloukovým napětím se zkracuje doba půlvlny. Za dru-

hé, při stejném zkrácení doby půlvlny, to jest při 3tejné konečné velikosti zpět-

ného proudu, je chyba při jeho narůstajícím charakteru menší než při konstantní

velikosti po celou uvažovanou dobu. Výhodný je pak takový průběh náhradní křiv-

ky, kdy dochází k jejímu protnutí se sicutečnou křivkou jeStě před nulou proudu.

Rozebereme^-li průběhy velikosti chyb podle obrazů 4-1 až 4-3 z tohoto hlediska,

snadno pak nůíeme konstatovat, Ze chyba náhrady pro všechny průběhy nevybočí

spolehlivě z hranice 1%, nehlesne-li doba deformovaného proudu pod 0,0089 $ .

Konečná velikost obloukového napětí pro podmínku zkrácení doby proudu na čas

0,0035 S je vSak již dostatečně nad hodnotou, která se vůbec u uvažovaných

systémů zhášedel může prakticky vyskytnout. To tedy znamená, že substituce je

naprosto vyhovující. Pokud by v mimořádném případě obloukové napětí dosahovalo

takových hodnot, že doba půlvlny by se krátila pod uvedenou mez, lze i pak pou-

Zft uvedených substitucí,a to až do času 0,008 s , připuatíme-li nárůst chyby

na hodnotu i několika procent.

5. Závěr

Zjednoduäený analytický výraz pro proud deformovaný odporea oblouku podle

rovnice 13.07) značně usnadní výpočet obloukové energie podle rovnice (i.01) uvol-

ňované při činnosti vypínačů s intenzivním prouděním media. Prakticky tedy u vy-

pínačů olejových, vodních, tlakovzdušných, případně s fluoridem sirovým, při vy-

pínání mezních proudů. Stupeň zjednodušer ; je patrný porovnáním původního výra-

zu (?.M) 3 vyřazen náhradním (3.07) : zpětný proud exponenciálního průběhu nahra-

zujeme průběhem přímkovým nebo parabolickým druhého resp. třetího stupně. Přitoa

chyba substituce v celém v úvahu připadajícím rozsahu je menší než 1%.

Náhradní výraz pro proud je navržen ovšem jt-n pro jeden případ vysoce in-

duktivního obvodu. Pokud by se vyskytla potřeba počítat obloukovou energii v ob-

vodě s účiníkem vžtším než 0,07, bylo by nutno,a to zcela analogickým poatupea

navrhnout nové číselné koeficienty rovnice proudu (3.07) a vymezit rozsah jejich

použití,

Došlo: 5. prosince 1972
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Otto T-nvfiľXa

SÍTnllficeMon of Calculation of Ars Bnergy Rilsasol at Switching-off Alternating
Current ;." ?ur» Sinusoidal O„

The analytic expression of sinusoidě! course current deformed by arc resistance
has a for: of B very coaplicated polynomial. The calculation of arc energy is un1«r
this circuastance very laborious. Therefore the author suggests simplifications
for several courses of arc voltage. The high inductive circuit is" replaced by a
pure inductive circuit. The article also presents a detailed analysis of errors,
and in i t s concluding part it states that the error of replacement doea not exceitd
1 per cent i f the period of the deformsd half-wave does not fal l below 0.0085 sec.
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Отто ХАВгЛКА

Уярехсаяе расчета дуговой эаергжи, выделенной при выключении переменного

?оха е «;;сто схгусоидольяоЯ кривой.

Аналитическое зырегеаие тока е сякусождалкЯоЗ кривой, деформированное

со^рот;.Е^е>1кеа ду^и, кхее? зад очень сложного кногочдеаа. Расчет дугово!

о.-ер>г::>: прк так:гл обстоятельствах очень трудоемок. По»тоыу автор предлагав»

для нес:<олыск:; кривых дугового напряжения упрощение аамввой цепя высоко

хвдухтхгвог дезью члето гадуктавноЯ. Проквводят подробный шалав погрешностей

/. а ва<ы!гчеккв ковстатярует, что погрешность замени яе превзойдет 1*, если

speus дефорикровааной полуволны не снивится ниже 0,0086 сек.
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VYSOKÉHO UÍENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ
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Ročník 1973, svazek B - 32

Fakulta elektrotechnická Katedra elektrických strojů a přístrojů

Vedoucí katedry: Prof. Ing. Václav Mareí

nositel vyznamenání Za vynikající práci

Jan HAHUS

MAGNETICKÉ POlf V PŘÍSTROJOVÝCH TRANSFOHMÍTOHECH

Úíinky magnetického pole v přístrojových transfor-

mátorech proudu a napgtí nejsou přes dlouhodobé zkuše-

nosti s tgmito transformátory bez problematiky, kterou

je třeba případ od případu zkoumat jak teoreticky tak

experimentálne. Patří aem témata, o nichí byla podána

zpráva [l] , která se týkají jednak analýzy magnetic-

kých poli u speciálních provedeni těchto tranformátorů,

jednak jsou zamSřena na zlepšení využití ferromagnetik.

Prozatím byly skonfieny práce na tématu dvojalož-

kovýoh ferromagnetik a výsledky jsou popsány v dalSích

odstavcích.

1.Magnetické obvody pro přístrojové transformátory proudu z* dvou ftrromagnetie-

kych složek

U některých přístrojových transformátora proudu je výhodné využití v Magne-

tických obvodech kombinace dvou druhu ferromagnetických materiálů (dvou sloCek).

Obvykle se kombinuje druh ferromagnetika typu permaloye o relativní vysoké po-

SáteSní perraeabilití a s indukcí nasycení do 0,8 Z s druhem ferromagnetika o střed-

ní permeability a s indukci nasycení kolem 1,9 T a výSe, jak to odpovídá magneticky

'Prof. Ing. Dr. Jan Hcmus, nositeJ fiádu práce, FE VUT
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orientovaným za studena válcovaným transformátorovým plechům. Uspořádání magnetic-

kého obvodu ze dvou složek ferromagnetika v přístrojovém tranaformátoru proudu je

schematicky naznačeno na obr* 1 a, b.

Na obr. la mají dílčí prstencové jádra ze složek I a II stejný střední prů-

měr, na obr. lb rozdílný střední průměr. Případ různé délky střední silokřivky,

jak to odpovídá různým průměrům prstenců jader, je obecnější a v dalSích výpoč-

tech se respektuje činitelem \ rovným poměru délky silokřivky u materiálu I

k délce u materiálu II.

Plocha průřezu složky typu permaloye bývá obvykle meníí, než plocha materiálu

s vyšší indukcí nasycení.

Na obr. 1 znafií 1 jednózávitové primární vinutí, g sekundární vinuti a 3,

dvojsložkový magnetický obvod. Na obr. je patrno, že primární i sekundární vinu-

tí jsou obě spřažena s celým magnetickým tokem dvojsložkového obvodu, to znamená

s* součtem toků v průřezech obou složek.

Čistý průřez ferromagnetických materiálů je dán geometrickou plochou S a

činitelem plnění *| , při Semž pro čistou plochu S. . "7g průřezu dvojeložko-

vého ferromagnetika jako celku platí vztah

Poměrné zastoupení materiálu I v celkovém průřezu dvojsložkového obvodu je

poměrné zastoupení materiálu II je

)'\ (1.03)

2. Specifický magnetický obvod a budicí charakteristika ferroaagnetik

Jestliže se připojí kterékoliv z vinuti na magnetickém dvojsložkovéa obvodu

na zdroj střídavého proudu o sinusovém průbShu napětí při ostatních vinutích ne-

zatížených, odebírá toto vinutí ze zdroje střídavý budicí proud • vinuti se na-

venek projevuje jako budicí admitance o činné a jalové složce (o konduktanci •

Busceptanci) podle náhradního schématu na obr. 2a.

Pro zobecnění se v dalším uvažuje měrná budicí admitance «j jednorázovité-

ho vinuti, navinutého na specifickém magnetickém obvodu,' charakterizovaném jed-

notkovou Siatou plochou průřezu ferromagnetika S.**} * 1 rr|" a jednotkovou délkou

silokřivky L • \ n\ .
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Hgrná budicí admitanee y o dimenzi S. m, tj. siemens « metr, se sklá-

dá z Činné složky mřrné budicí konduktance ^ a z jalové složky měrné budicí aus-

eeptance 'b je* souvisí podle symbolického vztahu

Herné admitanoi ^ odpovídá při buzeni elektromotorickou silou u měrný

zdánlivý budieí proud a^ podle vztahu

3u • u. (^ - jt). (1.05)

Zdánlivý proud se skládá z reálné složky, tj. z mSrného Činného budicího

proudu

a
a
 » u. Qjf doe)

a m imaginární složky, tj. z nSrného jalového budicího proudu

a^ . u . "b , 11.07)

jak je znázorněno na fásorovém diagramu obr. 2b.

Závislosti měrného zdánlivého budicího proudu a jeho složkami i měrné budi-

cí adraitance a jejími sloítcami na měrném elektromotorickém napětí Uj jsou ne-

lineární a jejich experimentálně zjištěný průběh se udává budicími charakteristi-

kami. Výklad o tom viz lit. [2] . Podle nSj j« nožno po zakreslení bodu pro ja-

koukoliv měřením získanou hodnotu měrného budicího proudu Bu nebo 3a, nebo

9\, v závislosti na urCité hodnote U tj. Bu l u ) , nebo a & C u ) , nebo * ^ ( u )
(

odeSlsti hodnoty budicích vodivostí i) nebo (J- nebo % z logaritmického paplra

s třemi osnováni izoplet, závislých na sobě podle vztahu 3u = U. *j j 3« »
 u
 ^ j

a
\) " U. "b , jak je znázorněno na obr. 3. Spojenia řady bodů dulu), nebo

3oj.(
u
) , nebo 3j,(u) se obdrží křivky charakteristik i), nebo o, , nsbo \

jeí platí současně podle přlsluané stupnice vodivostí pro Ctení <j C M ) , nebo * l u ) ,

nebo \ I u ).

Ha obr. 3 jsou nakresleny křivky vSech tří charakteristik pro samostatné ai-

nuaovým elektromotorickým napgtín buzené materiály ?V 7G Cu CI) » flrmco ř (

3. Získání charakteristik dvojsloíkového terromagnetika

Pro dvojsloikové ferromagnetikum jako celek uspořádaný v magnetickém obvodu

podle obr. 3a nebo lb lze získati budicí charakteristiky M((ug), %-$(
u
f) i

^$ »
 U
S /

 b u
3 měřením na vzorcích pro každý případ poméru zastoupeni
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3loäek v pZoäe orúŕezu ERgnetického obvoáu zvláät, nebo výpočtem pro jakýkoliv

poněr zastoupení se známych měřením určených základních charakteristik Sfa^ { Uj),

TJ-ÍUJ), O.- ( Uj) , IJITÍUT) " samostatne sinusovým elektromotorickým napětím

buzených jednotlivých složek I, II.

Za zjednodušujícího předpokladu sinusového průběhu budicího proudu a sinuso-

vých průběhů magnetických toků v průřezech obou složek lze užíti k výpočtu dvoj-

aložkové charakteristiky metody symbolického poStu v souhlase a náhradním schéma-

tem buzení dvojsložkového magnetického obvodu na obr. 4a, jemuž odpovídá fézorový

diagram obr. 4b.

V tab. 1 jsou sestaveny vztahy pro symbolický výpoíet dvojaložkové charakte-

ristiky. Vztahy jsou odvozeny pro obecný případ různé střední délky ailokřivky u

složek I, II. Tato okolnost se respektuje činitelem

X
 ''

 L
I •

 L
I ' 15.01)

V postupu výpočtu jsou zavedeny pomocné veličiny měrných budicích rezistenci

a reaktancí ^ , rj , >-
s
 , x, , xj , x.

s
, jež vyplývají z transfigurace admitanäilho

zapojení prvků náhradního schématu v obr. 4a na impedanční zapojeni v obr. 4c.

Výchozí veličinou je měrný zdánlivý budicí proud 3tjl i který je za livahy

činitele \ nezávislým argumentem pro odečtení vSech veličin základních cha-

rakteristik složek I, II, jak je znázorněno na příkladu grafického určení vzá-

jemně příslušných konkrétních hodnot rtu,- , "a- | ij, , n
u
 g riq_

 (
 n&-

^hr '
 r > u

H
 p r

°
 d a n o u h o d n o t u n

3 a z ni plynoucí hodnotu

"a^I = nôi,r . X 13.02)

na diagramu obr. 3-

Přehled odečtených hodnot ze základních charakteristik I, II pro příkladnou

hodnotu
 n
jug * ^i

1
* A.m za úvahy X = 0,88 je uveden v tab. 2

4. Předpoklady při výpočtu a skutečnost

Na rozdíl od předpokladu sinusových průběhů uvalovaných při syabolické* vý-

počtu bývá vlna časových průběhů budicího proudu i magnetických toků v obou •loC-

kách ferromagnetika deformována značným obsahem vySaích harmonických, jak je

patrno z příkladného oscilogramu obr. 5.

Lze tu vzájemně srovnati při téie efektivní hodnote Berného budicího proudu

»t) - a?y - 'Mg* " $1 A.nT jednak průběh budicích proudů a elektromotorických na-

pětí samostatně buzených materiálů TV?? Cu (obr. 5a) a Armco Mř* (obr. 5b),

jednak průbřhy budicího proudu Su celkového napěti 5, i dílčích
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elektromotorických napěti uj , >Ĵj u dvojsloíicového ferroraagn'itika složeného z

20% ?V 76 Cu a 80% Armco MSx při stejná délce silokřivky lobr. 5c).

Z obr. 5 je patrno, íe oasový průběh veličin proudu a napětí samostatní buze-

ných základních materiálů se značně liäí od průběhu veliäin u dvojsložkově buze-

ného ferromagnetika. Průběhy jsou deformovány obsahem vyaäích harmonických růz-

nou m&rou.

. Zatímco u samostatně buzených základních materiálů je průběh elektromoto-

rického napětí prakticky sinusový, vykazuji průběhy dílčích elektromotorických

napěti Ur ! UTT při dvoj složkovém buzení velké deformace vyššími harmonickými.

Bez experimentálního ověření nelze odhadnout vliv deformace a odchylek od

sinusového průběhu na výsledky výpoStu dvojsložkové charakteristiky za zjednodušu-

jících předpokladů.

5. Užité metody měření základních a dvousložkových charakteristik

Byly měřeny základní budicí charakteristiky materiálů TV 76 Cu a ArmCO M 6 *

jakož i dvojaložková charakteristika pro poněr zastoupení 20% TV 76 Cu a 80%

ArmCP M6Jí.. Každá z uvedených charakteristik byla měřena dvojí odlišnou metodou:

• ) Přímou metodou a užitím měřiSe vektorů (Vektomesser AEG). Přístroj je opatřen

synchronním přerušovačem s nastavitelnou fází a dobou sepnutí a unoíňuje u

dvou elektrických veličin s harmonickým Sašovým průběhem měření jejich hodno-

ty i vzájemné fázové polohy.

b) Nepřímou metodou s určením hodnot měrné budicí konduktance a susceptanee z

měření chyb transformace proudu Kellerovou kompenzační metodou.

Charakteristiky byly měřeny na prstencových modelech magnetických obvodů.

Základní charakteristiky u TV 76 Cu byly měřeny na prstenci 0 160/ 0 110 mm o

výSee 20 mm a váze 1,72 kg, základní ohakaterÍ3tiky ArmCO MGx. na prstenci

0 160/ 0 110 mm o celkové výšce 80 mi a váze 6,1 kg.

Prstenec z každého materiálu byl opatřen samostatným vinutím tak, aby se da-

la měřit jak základní charakteristika při samostatném buzení každého materiálu,

tak i dvojsložková charakteristika při sériovém spojení vinutí obou prstenců

základních materiálů.

Pro realizaci nepřímé metody byl improvizován z prstencových modelů základních

materiálů dvojjádrový transformátor proudu s převodem 1OO/5/5A.

Na prstenci každého materiálu bylo sekundární vinutí o 100 závitech rovnoařr-

ně rozložených po obvodě, n-tež bylo oběma prstenci provlečeno společné primární

vinutí o 5ti závitech lana, uspořádaných rovněž rovnoměrně po obvodě.
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ó. Chyby u sps.riťiokíi-.o transformátoru proudu

V práci li',. I2j jaou odvozeny chyby transformátoru proudu za úvahy měrné

budicí konduitance a susceptnnce použitého ferromagnetika na základě dimenzování

magnetického obvodu e vinuti.

Pro chybu proudu platí trztah

pro chybu úhlu

l " [
min
] . (6.02)

VeliCiny fí> , I.- máji vyznám činných a jalových složek vně j Si ho a vnitř-

ního břemene transformátoru proudu, redukovaných na případ specifického transfor-

mátoru proudu 3 jednozávitovým primárním i sekundárnín vinutím na specifickém

magnetickém obvodu (viz stát 2 ) .

Redukované břemeno vyvolá u specifického transformátoru proudu stejné měr-

né elelctromotoriclcé napětí a způsobuje stejné chyby proudu i úhlu, jako skuteSné

břemeno u skutečného transformátoru proudu při témž kmitočtu.

činitel redukce je dán vztahem

k
m
 - L . I "J • S . 1 ) " \ (6.05)

Ze skutečného celkového břemene transformátoru proudu o impedanci

se určí břemeno redukované na případ specifického transformátoru vztaham

(0.05)

Pro určení měrné konduktance a susceptance ferromagn«tika z chyb transfor-

mátoru proudu se užije vztahu, plynoucích z řeáení rovnic

- 10* ) • ( $ * ^ )-" (6.07)
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Z uvedených vztahů plyne mřrná budicí aflmitance

u. • (. Ý * t 4 ) " ' * . '5 0 8 > l

Hodnotu měrného elektromotorického napětí lze určit u nepřímé měřicí melody

ze vztahu

Budicí charakteristiky základních materiálů na obr. 3 byly získány nepřímou

«etódou měření z chyb transformátoru proudu tu
 (
 oL . Grafy základních charakte-

ristik získané přímou metodou nejsou T tomto pojednání zařazeny.

7. Srovnání dvojoložkových charakteristik naměřených a vypočtených

Výsledky aSřenl a výpočtu váech tří dvousložkových charakteristik při slo-

žení průřezu magnetického obvodu 20% TV 76 Cu a 80* Armco MSx jsou zakresleny

na obr. t>-

Body získané měřením dvousložkových charakteristik přímou metodou jsou vy-

značeny T jednoduchém kroužku © i body měřené nepřímou metodou jsou vyznaSe-

ny dvama soustřednými kroužky ® , body dvojaloikovýeh charakteristik vypočtené

ze základních charakteristik, namířených přímou metodou, jsou v trojúhelníčku

A i body vypoStené ze základních charakteristik, naměřených nepřímou metodou,

jaou ve čtverečku El.

Z technických důvodů nebyly oběma metodami měřeny ani základní, ani dvojsloi-

kove charakteristiky T témž intervalu hodnot měrného elektromotorického napřtí,

což neumožňuje srovnání výsledků užitých měřicích metod v plné äíŕi. Při srovná-

ní naměřených a vypočtených bodů dvojsložkových charakteristik dlužno posouditi

pro každou z užitých metod měření do jaké blízkosti sledu bodů naměřené dvojsloz-

kové charakteristiky incidují body charakteristiky vypoStené ze základních cha-

rakteristik, získaných stejnou měřicí metodou jako posuzované body naměřené dvoj-

aložkové charakteristiky. Je tedy třeba srovnávati sled bodů v kroužku O se

sledem bodů v trojúhelníku A a sled bodů ve dvou soustředných kroužcích Q>

se sledem bodů ve čtverečku • ,

8. Závěr

Z grafického vyhodnocení na obr. 6 lze vypozorovat íapokojivou shodu ve

sledu naměřených a vypočtených bodů, zejmCns pokud se srt. I-\AVH/jí body podle hltí-

di^kH uř.ití stejné mřřicí metody k určení charakteristik -rtuladních materiálů i

k určení dvojsložkové charakteristiky, jak je Tysvätlif • závřru předchozí stati.
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Shoda sledu vypočte.íýeh & naměřených bodů dvojsložkovýeh charakteristik

svědčí o oprávněnosti zjednodušujícího předpokladu výpočtu, totiž předpokladů

sinusových průběhů magnetických toků v průřezech ferromagnetických složek a minu-

sových průběhů budicího proudu, jakož i o oprávněnosti symbolického po6tu na

základ* náhradního schématu obr. 4a. Odchylky od předpokladu neovlivňují nepři-

jatelnou měrnou přesnost výsledků výpoStu dvojsložkové charakteristiky, pokud

některá ferromagnetická složka není nasycena. Na obr. 6 jsou vyšrafovanými krouž-

ky vyznačeny na charakteristikách body, odpovídající deformovaným průběhům veli-

fiin podle oscilogramů na obr. 5. Poloha bodů je určena efektivní hodnotou měrné-

ho zdánlivého budicího proudu 3u • 55 Am
 t

 jehož isopleta protíná charakte-

ristiku Mg tUg) u odpovídajícího měrného elektromotorického napětí u«> 3Í0 Vm .

Přes značnou deformaci průběhů veličin vyššími harmonickými spadá měrný

proud 8u » 52 ArtT do oblasti uspokojivé shody naměřených i vypočtených bodů.

Obdobného postupu symbolického výpočtu, užitého v práci k určení dvojsložko-

vé charakteristiky výpočtem pro případ různé délky silokřivky u jednotlivých slo-

žek lze užíti též k přepočítání známých charakteristik jednohu druhu ferromagneti-

ka, jehož má býti užito na magnetický obvod, u něhnž je šířka Sela obvodu oproti

střední délce silokřivky podstatně vyšší, než byla u vzorku užitého ferromagneti-

ka při měření charakteristiky.

Autor děkuje svým spolupracovníkům s. Ing. Radovi a s . Ing. Němcovi z Výz-

kumného ústavu elektrických přístrojů a rozvaděčů v Brně za přesné proměření bu-

dicích charakteristik podle popsaných metod, jakož i s. Ing. Vaňkovi z katedry

elektrických strojů a přístrojů VUT za pečlivé provedení numerických výpoStů při

řešení úkolu.

9. Poznámka

Podle příslušnosti veličin k ferromagnetickým složkám I, II nebo k dvojslož-

kovému ferromagnetiku jsou znaky veličin odlišeny indexy I, případně II, případ-

ně S.

U vzorce 6.05 pro výpočet činitele redukce k
m
 znamená Mn teoretický

počet závitů skutečného transformátoru proudu podle vztahu

kde N.) je počet závitů v primárním vinutí a I <|
n
 i ̂2n

 z n a C Í
 jmenovité hodnoty

primárního a sekundárního proudu , 1^ značí obecnou hodnotu sekundárního prou-

du, vykazujícího chyby transformace.

Došlo: 30. března 1973
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Summary

Jan Hanuš

Magnetic Field in Transducers

The effects of the magnetic field in current and voltage transducers bring some
problems which, in spite of the long-termed experience with these transducers,
should be investigated both theoreticall, and experimentally as the case may be.
This refers to the themes which were reported in the statement 1 which is partly
in relation to the analysis of magnetic fields of special types of these trans-
ducers and partly with a view to better utilizing ferromagnetics. The work con-
cerning the problems of two-part ferromagnetics has been finished for the present.
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Tab. 1

Druh a liCel
veliSin

1

Parametry
dimenzování
dvojsložko-
vého magnet.
obvodu

Argumenty

SubstituSní
pomocné
veličiny

Výsledné
veliSiny
charakte-
ristik dvoj-
složkového
fertooagne-
tika

Vztahy pro výpočet měrných veliSin dvoj složkového ferromagnetika pru daný kmitoSet

Poř.
c.

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

17

15

16

Název veličiny

3

Činitel zaplniní průřezu slot. I

- II

Činitel různosti dálek silokřivek

Měrný zdánlivý budicí

proud pro složku

•H

o

I
HD

s

I

II

rezistance složky '

reaktance složky I

rezistance složky II

reaktance složky II

rezistance dvojsložk. obvodu

reaktance • "

konduktance dvojsložk. obvodu

ausceptance

adaitance

Výsledné dvousložkové elektro-
motorické napití

Hirné elektromot. napití

indukované složkou

I

II

Znak

4

6*

1 -6"

X

a
yI

Fyzi-
kální
rozměry

5

-

-

-

. -1

H
r

s

*ť

y?

u
i
u
a

a.™
1

Q.ni
1

O "1
JL • m

2. m
1

2. ní*

S • m

S.m

S.m

— 0

V.ní*

V. m"
1

!
Vztahy pro postup výpočtu

f> •

<r- s
t
. ̂  ( s

6
.
 l s

y
1

1*6" = S™ • ''J j . ( S § . "? j)

A - L
s
. L5

1

a
a
i - ays

%i * X
 a

yi j

r
i - %"i äi

«i - ^i • y'l
1
-

r
n
 -. £ a . yj

1-

*ä r ^ E • aa
rs = 6-.Cj. t (1 - r ) . X . r E

JÍ-S = 6" • *i + í 1 - <T). X . *£

a - r [ P' t »! V 1

u - a tr* • xM°' S !

a x -- a S I . ff (rj + Jt*)
0 > 5

*'Po*n.: Výchozí argumenty pro urSení veliSin 1 T , <Vt, ze základních charakteristik obr. 3



7at> . 2 V;/3ledty přikladu grafického určeni vzájemné přisluSných hodnot

veličin základních charakteristik z obr.A

li u r B ' *

i

"9i

0,056

. .

[ S
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• m]
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n.
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i

Itl I

7 0

ml

;

't. 0,8
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B • 2
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m
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t

b)

Obr . 1 Uspořádaní dvousložkového megne- Obr . 2 NéhrKlnl •cbéna střídavého buzení

tického obvodu • vinuti u pŕíatro- ferromagnetika (a) a jeho féroví

jového transformátoru proudu diagra* (b) •

a) stejný průměr prsteneA obou
slože lc

o.i různý průměr prstenců



3 4 5

K Mil
I l i l

• * ií I-pY76,Cu\
3 4 5 6 7 8 10' é 8 tf „

u,,un [Vm1]
3 4 5

Obr . 3 Základni atřídavé budicí charakttriatiky f«rromagn«tick^cli mat«riaii
FT76CU (I) • Armco H6z (II) pri kmitočtu 50 iii .



Obr . 4 Náhradní schéma střídavého buzeni dvojalôžkového ferromagnatika

v admitanänlm spojení (a) ;fázový diagram (b) k náhradnímu aché-

matu (a) ;impedanční spojeni náhradního schématu (c).
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Obr . 5 Periodické fiaaové průběhy budicích elektromotorických napěti

a měrných budicích proudů při kmitočtu 50 Hz (měřítka na oae

času e měřítka elektrických veličin jsou u a,b) jiné n«ž

u.e) ).

a) Samostatně buzený materiál FÍ76CU

b) Samostatne buzený materiál Anaco U6x

c) i)vojalo£kcvý maturiél 20 % m6Cu,80 * Armco Ii6x (stejná
délka střední ailokřivky).
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10' 2 3 4 5 6 8 10* 2 3 4 5 6 8 2 3 4 5

Obr . 6 Slad bodů,zlákaných měřením nebo výpočtem dvousložkových charakte-

riatik při kmitočtu 50 Hz u feromagnetika 20* PI76Cu,80 * Armeo M6x .

0 body měřené přímou metodou

A body vypočtené ze základních charakteristik měřených pří-
mou metodou

(g) body měřen* nepřímou metodou

m body vypoStené ze základních charakteriatik měřených
u
 nepřímou metodou
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KNIŽNICE ODBORNŽCH A VEDECKÝCH SPISU

VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

nositele Sádu práce

Ročník 1973, svazek B - 32

Fakulta elektrotechnická Katedra elektrických strojů a přístrojů

Vedoucí katedry: Prof. Ing. Václav KareS

nositel vyznamenání Za vynikající práci

Václav IÍARE5
i)

VÍZKU1I KOMUTACE STEJNOSMĚRNÝCH STROJU

Uveden stručný přehled dílCích prací při vyfietřo-

vóní kvalitativního a kvantitativního vlivu různého pro-

vedeni jednotlivých částí magnetického obvodu stejnosměr-

ného stroje ne zpoždění magnetického toku pomocného pó-

lu za proudem v obvodu kotvy při rychlých zmenách proudu.

Hodnocení provedeno jednak v přechodných stavech porov-

náním Saoového průběhu proudu v obvodu kotvy a průběhu

magnetického toku pomocného pólu a jednak měřením fá-

zového poaunu magnetického toku pomocného pólu vzhle-

dem k napájecímu střídavému proudu různého kmitočtu.

VySetřován vliv vystupování lamel na komutaci a na opo-

třebení kartáčů.

Komutace stejnosměrného stroje podstatne ovlivňuje jeho spolehlivost a život-

nost v provozu. ŘeSení komutačních problémů patří mezi nejobtížnSjil čáati při

projekci stejnosměrných strojů. Komutací stejnosměrných atrojů se zabývala a na-

dále zabývá řada vědců a techniků, jsou pořádány mezinárodní konference o komuta-

ci stejnosměrných strojů a dosud není jednoznačne vyřeSena ani při hladkám a ustá-

leném atejnosmSrném proudu a tím méně při rychlých změnách zatížení (proudu v ob-

vodu kotvy např. 900 I,
n
 /

$
 ) a dále při napájeni svlnBným proudem z řízených

usměrňovačů.

'Prof. Ing. Václav Mareš, nositel vyznamenáni Za vynikající práci, vedoucí kated-

ry elektrických strojů a přístrojů, FE VUT
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Cílem výzkumných prací na katedře el. strojů a přístrojů je vyšetření kva-

litativního a kvantitativního vlivu různého provedení jednotlivých fiástí magne-

tického obvodu stejnosměrného stroje na komutaci, na opotřebení kartáčů a itoniĽ-

tátoru, tj. ne spolehlivost a životnost v provozu při rychlých zmínacrt proudu

a při napájení zvlněným proudem.

Na základě získaných výsledků bude možno provést návrh stroje tak, že pouze

ty íásti magnetického obvodu a provedení jejich spojení, které rtů j í podstatný

rliv na zpoždění magnetického toku pomocného pólu za proudem v obvodu kotvy ae

provedou lištěné a jednotlivé části magnetického obvodu odizolovaré, a 03tatní

části, které mají pouze nepatrný vliv, se provedou tradičním a tudíž levníjšíc

způsoben.

Před vlastním podrobným řešením dílčích tikolů bylo nutno provést ověření

vhodných metod pro míření potřebných veliíin a zejména takových, které by zajiš-

tovaly dostatečnou přesnost, umožňovaly provedení marení v podmínkách co nejbliž-

ších skutečnému provozu a byly pokud aožno kdykoliv reprodukovatelné. Všechna

aSření musí být prováděna na strojích seřízených v dovolených tolerancích

(zvládtě sběrné ústrojí tj. držáky kartáčů a kartáíe, Komutátor, rozteče pólS

atd.) a tento stav musí být kontrolován během provádění zkoušek ve vhodných ča-

sových intervalech a zejména po provádění uprav.

Velká péče musí být věnována povrchu komutátoru, tj. jemnosti opracování,

cantricitě (ovalitS) a svláátě velikosti vystupováni resp. propadání 2 soused-

ních lamel. Kontrola je prováděna jednak v klidu resp. při pomalém pootočení

(mikrometrem) a jednak v pohybu kapacitním snímačen a nalepením sondy známé

tlouStky.

VSechna aSření jsou prováděna na skutečných strojích bu3 modelových neb ji-

ných po úplném zaběhání Kartáčů a po vytvoření "filmu". V tom se lišíme od řady

pracovišt, která provádí výzkum bud* jen na modelech nebo na skutečných strojích,

ale bez "filmu" na komutátoru - před zkouškami film odstraňují.

Při všech měřeních je zaznamenávána teplota komutátoru a teplota a vlhkost

chladícího vzduchu. Povrch komutátoru a pracovní plochy kartáčů jsou běhen krát-

kodobých i dlouhodobých komutačních zkoušek kontrolovány, vedeny zázcamy u foto-

grafovány na Černobílý i barevný film.

Při řešení dílčích tikolů v r. 1970 a 1971 jsme si kladli za hlavní cíl ově-

řit vhodné metody a zároveň opakováním zkoušek zjistit vliv dalších veličin na

sledobanou veličinu, odchylky výsledků při opakování zkoušek, zvláště komutač-

ních atd.

Komutační zkouška jsou prováděny při částečném, jmenovitém a dovoleném krát-

kodobém přetížení 2,5 až 3 násobném. Při dosavadních zkouškách byly napájeny stro-

je hladkým proudem; přechodné stavy vytvořeny zapnutím neb vypnutím proudu.

Teprve po ov«ření většiny metod a měření všech potřeonýeh veličin při napáje-

ní hladkým proudem a v přechodných stavech bude možno přistoupit k experimentální-

mu vyšetřování vlivu různého provedení magnetického obvodu na komutaci, tj. šířku
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temného pásma, na opotřebeni kartáčů a komutátoru při zvlněném proudu při dlou-

hodobém konstantním zatížení a při práci stroje podle předaného diagramu pracov-

ního cyklu s nSkolika vybranými úpravami magnetického obvodu podle vyšetřeného

vlivu na zpoždění magnetického toku pomocného pólu za proudem v obvodu kotvy při

přechodných stavech.

FeSlivé zhodnocení vlivu provedení magnetického obvodu na zpožděni magnetic-

kého toku pomocného pólu za proudem v obvodu kotvy a současně na komutaci a opo-

třebení kartáčů a komutátoru při napájení zvlněným proudem umožni vybrat nejvhod-

nější provedení magnetického obvodu z hlediska funkčního i ekonomického.

Podstatný vliv jak na jakost komutace tak také na opotřebení kartáčů a ko-

mutátoru má při stejném stroji a zatížení vytvořený "film" na povrchu leael ko-

mutátoru, který závisí zejména na jakosti kartáčů a proto je nut.no provádět ty-

to zkoušky s několika vhodnými druhy kartáčů.

Podle zkušeností z provozu není šířka temného pásma jediným kriteriem vhod-

nosti kartáčů. Důležitějším kriteriem je nejmenší opotřebeni kartáčů a komutáto-

ru při dlouhodobém chodu se zatížením, které napodobuje co nejvíce práci stroje

ve skutečném provozu a respektuje i pracovní prostředí (teplotu, vlhkost a pří-

padně i plyny, páry a prach v chladicím vzduchu), nebol všechny tyto vedlejší

vlivy ovlivňují podstatné tvoření a jakoat "filmu".

Výzkum komutace je prováděn na 3 modelových strojích Hl, 1(2 a 113 typu

OS 2825 - 4, 41 kW, 320 V, 126 A, 1500 ot/min, maximální provozní otáčky

4000 ot/min, cizí buzení; průměr kotvy d - 280 mu, délka kotvy 1 = 230 O B , prů-

měr komutátoru d^ = 220 mm, obvodová rychlost komutátoru při jmenovité maxi-

mální otáčivé rychlosti \ * 17,4/46 m/a. Stroje mají různé provedení magnetic-

kého obvodu statoru a vinutí kotvy:

SI 1 - klasické provedení magnetického obvodu statoru (jho statoru a jádra pomoc-

ných pólů z plného materiálu), bez kompenzačního vinutí; vinutí kotvy 2a » 2p » 4,

nepřestupné, počet drážek kotvy Q
B
 * 46, počet lamel na drážku u « 3, počet zá-

vitů cívky N
c
 = 2; váecnny vyrovnávací spojky 1. řádu.

112 - jho statoru z plného materiálu, jádra pomocných pólů lištěná, kompenzační

vinutí; vinutí kotvy 2a * 4p • 8, nepřestupné, počet drážek kotvy Q
a
 » 46, počet

lamel na drážku u « 3, počet závitů cívky N
Q
 » 4, všechny vyrovnávací spojky

1. řádu na straně komutátoru pod čely hlavního vinutí.

M3 - celý magnetický obvod liátěný, kompenzační vinutí; vinutí kotvy 2a * 4p * 8,

přestupné, počet drážek kntvy Q
Q
 * 46, počet lamel na drážku u * 3, počet závitů

cívky N
c
 = 4, vSechny vyrovnávací spojky 1. řádu na straně komutátoru pod čely

hlavního vinutí; nástavce hlavních pólů provedeny podle Ipatova.

Kotvy jednotlivých strojů jsou zaměnitelné. Stroje mají kluzná ložiska a

jsou spojeny kotoučovými spojkami s pružnými vloříami na copech. Na statorech a

Rotorech jsou umístřn.y aondy k mŕŕitr.í magnetických e elektrických veličin.
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Stroje jsou navrženy ap^ciálnf pro zjcou'iic> íoniutacír tak, íe jsou u nich do-

sažena z elektromagnetického a komutačního I;-Ó:SÍ» přibližnč ste.jná namáhání .jn-

ko u stejnosměrných strojů mezních výkonů.

V roce 1970 a 1971 vypracovány 4 riílč: výzkumné zprávy:

TZ 002, laboratorní protokol 101, 10? a 105; oponována v květnu 1971

TZ 003, TZ 006 a TZ 007 - oponovány v červenci 1972.

Ve studijní zprávě TZ 003 je zpracován přehled dostupných práci o současném

stavu v oblasti komutace stejnosměrných strojů při rychlých změnách proudu a při

napájení zvlněným proudem. Nejdůležitější částí studijní zprávy je vypracovaný

návrh programu prací pro pokračování v řeáení iílcolu s cílem, který je uveden v

úvodu tj.: Vliv provedeni magnetického obvodu na zpoždění magnetického toku po-

mocných pólů za proudem kotvy v přechodných stavech a při napájení zvlněný* prou-

dem, na komutaci a ne opotřebení kartáčů a komutátoru.

Ve zprávě TZ 002 - lab- prot. č. 101 převážně experimentální, jsou uvedeny

výsledky z ověřováni metody hodnocení konstrukčního provedení magnetického obvo-

du z hlediska komutace měřením fázového posunu magnetického toku pomockého pólu

vzhledem k napájecímu střídavému proudu různé frekvence. Metoda byla popsána vel-

mi stručně v iásti Slánku [l] • Z provedených měření nebylo možno učinit užiteč-

ný závěr a po písemné informaci u autora článku a na doporučení oponentů bylo

pokračováno v ověření metody T r. 1972. Dosažené výsledky jsou uvedeny v [A] .

Hodnocení jednotlivých úprav magnetického obvodu modelových strojů z hle-

diska zpoždění magnetického toku pomocného pólu za proudem kotvy bylo provedeno

jednak v přechodných stavech porovnáním časového průběhu proudu kotvy Ig a časo-

vého průběhu magnetického toku pomocných pólů oj (obr. 1) a z hlediska komuta-

ce měřením diagramů temného pásma.

Při měření diagramů temného pásma byla určována hranice temného pásma jednak

visuólně pozorováním počátku perlení a jednak impulsním voltmetrem. Pokusně byla

zjištěna pro modelové stroje hodnota 6 V
(
při které se začíná objevovat visuálně

pozorované perlení pod některým kartáčem některé řady. Souhlas ícautačních dia-

gramů změřený oběma metodami je velmi dobrý a použití impulsního voltmetru se je-

ví jako přesnějáí, nebo? respektuje současně vSechny řady (věeehny kartáče na ko-

mutátoru) a zejména také perlení (slabé jiskřeni) pod celou pracovní plochou kar-

tdSú, které nelze visuálně pozorovat, a zároveň určuje hodnotu (kvantitu) perle-

ní (obr. 2).

Ve výzkumných zprávách TZ 002 - lab. prot. č. 102 a TZ 007 je uveden teore-

tický rozbor vlivu závitu nakrátko v magnetickém obvodu pomocného pólu stejnosměr-

ného stroje U 3 (celoliitěný magneticky obvod) na průběh atagnetického toku pomoc-

ného pólu. Výsledky experimentálního ověření pro závit nakrátko, vytvořený rámeč-

kem cívky pomocného polo, jsou v TZ 002, lab. prot. č. 102.
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Ma obr. 3 jaou průbShy proudu v obvodu kotvy I
a
 magnetického toku pomoc-

ného pólu 8 rámečkea cívky pomocného pólu měřeného 4
m

 a
 vypočteného ^ s odpo-

rem rámečku "R
x
 • 1.49.1O"

3 £2 a f a odporea ráaeSku l(l * O,54.1O"3Ä

a mířeného bez rámečku d^ . Schema spojení při měření je na obr. 4 a rozvinu-

tý rámeček a rozmery je na obr. 5.

Ve zprávg TZ 107 jsou uvedeny výsledky výpoStu a experimentálního ovírení

vlivu umelého závitu nakrátko v magnetickém obvodu pomocného pólu na průběh asg-

netického toku pomocného pólu jednak a odporem

a jednak a "Hj * 0,224.10~3£> .

áí údaje jaou v článcích (2) a (3)

Tt, 0,325.10"
3

Shoda výsledku je velmi dobrá.

(obr. 6)

Podrobnéj-

V TZ 002 - lab. prot. S. 109 - jaou uvedeny výsledky ověřováni vlastností

kartáčů zn. £ 46, E 27 (výrobce Schunk a Ebe, NSR) a EO 97 (výrobce Le Carbone,

Francie) při dlouhodobém provozu a jaenovitýa žatíženin na stroji H 1 - diagrs-

•y temného pásma, velikost opotřebeni kartáčů, kvalita pracovních ploch a kar-

táčů a povrchu lamel komutátoru.

Mechanický stav povrchu komutátoru stroje M 1 byl velni dobrý, aaxiaálnl

vystupování lamel l^uum . Střední hodnota opotřebení kartáčů za 50 hodin chodu a

jmenovitým zatížením při 1500 ot/nin a Sirky temného pásna v průbShu zkouaky (se-

nile ae) jsou uvedeny v tab. 1.

TAB. I

Zn. kartáčů

£ 46

E 27

EG 97

Opotřebení za 50 h

BUB

0,085

0,185

0,125

5 ířka
teaného pásaa

• Ia

1 2 - 8

16 - 12

16 - 13

V TZ 006 jaou uvedeny výsledky experiaentálnlho vyšetřování průběhu nagne-

tického toku poaocného pólu v klidu • za chodu u modelových strojů H 1, H 2 a

H 3 při zapnutí proudu. Měření bylo provedeno při různých úpravách oagnetlckého

obvodu (jader pomocných pólů) a při různých hodnotách ustáleného proudu v obvo-

du kotvy I
a
 jtdnak poaocí Hallovy sondy • jednak poaoci aktivního integrační-

ho členu. Metody a výsledky jsou viájeanř porovnány. K přesnějšímu porovnání jak

metod, tak zejaána ke kvantitativníau porovnání jednotlivých provedení magnetic-

kého obvodu bude nutno upravit aondy pro aěření poaocí integračního e Junu í?etíí

počrt závitů).

Vhodnost provedení magnetického obvodu z 'Uedisks komutace lze posoudit podlr

<1oby trvaní záporné hodnoty magnetického toku pomocného pólu $*in « z doby xpož-

toku pomocného pólu c^p_ za proudem v obvodu kotvy Ij při
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zapnutí neb vypnutí proudu. Zpoždění je vyjádřeno rozdílen Sašu pro dosazení 95%

ustálené hodnoty magnetického toku pomocného pólu ^j,p a Sašu pro dosažení 95%

ustálené hodnoty jmenovitého proudu v obvodu kotvy l
a
 . Hodnoty pro jmenovitý

proud Ij.
(
 pro stroje M 1, li 2 a U 3 v udané úprave pomocného pólu jsou uvede-

ny v tio. 2.

TAB. 2

Stroj

11 1

li 2

K 3

M 3

Úprava

A

C

F s rám.

í bez "

3 T,
(95%:/; )

ma

12,5

7,7

7,C

6,9

Doba trvání zá-

porné hodnoty ^_p

ms

7,1

4,5

2,7

-

Zpoždění

ms

42

20

16

4,9

Z porovnaní plyne, Se v provedení M 2 (C) klesne doba trvání záporného mag-

netického toku ^ee
 z
 7,1 ma u II 1 (A) na 4,5 ms tj. na 63% a u U 3 (L) bez ra-

nečku kle?ne na nulu. Zpoždění magnetického toku pomocného pólu <^,, za proudea

• obvodu kotvy Ij^ > posuzováno podle rozdílu Sašu k dosaženi 95% ustálené

hodnoty magnetického toku pomocného pólu f » a 95% ustálené jmenovité hodno-

ty proudu v obvodu kotvy I
a n
 klesne z t

z
 * 42 ms u U 1 na 20 ma u H 2 (C)

tj. na 47% a na 4,9 ms u U 3 (L), bez rámečku pod cívkami pomocných p Ó M , tj. na

cca 12%. Toto je velmi důležité zjištění. Různé úpravy nástavca pomocných pólů,

podložek pod pomocnými poly atd. nemají podstatný vliv na t
2
 •

Je známo, že na komutaci a opotřebení kartáčů má podstatný vliv mechanický

stav sběrného ustrojí a stav pracovního prostředí. Při kvantitativní* hodnocení

vlivu různého provedení magnetického obvod, na komutaci a opotřebení kartáčů je

nutno zajistit dobrý a pokud možno stálý mechanický atav sběrného ústrojí, aby

výsledky postupně prováděných zkoušek nebyly zkresleny změnami mechanického sta-

vu sběrného ústrojí a změnou pracovního prostředí.

Za tím účelem bylo zajištěno dostatečné přesné měření ovality komutátoru a

zvláště rozdílu dvou sousedních lamel v radiálním smŕru u modelových strojů - vy-

stupování reap, propadání lamel - při pomalém pootečení mikrometrem a za chodu

stroje kapacitní sondou.

Stroj U 1 mř] povrch komutátoru upraven z předcházejících měření, stroje

II 2 a li 3 měly vystupování lamel 5 - 6<M>rr\ ojediněle l O ^ m . Pro zjištění vli-

vu různého vystupování lamel nu opotřebení kartáčů v laboratorních podmínkách

byly provedeny dlouhodobé zkouftky ?U0 h, 105 h a znovu 200 h a povrchy komutátorů

strojů U 2 a M j postupně upravniiy tak, že po 1. tipravě bylo maximální vystupování
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lamel i M.m a po druhí úpravě cca 1 , 5 ^ m . Při těchto dlouhodobých zkouikfch při

jmenovitém zatíženi a 1500 ot/min měřeno v určitých intervalech teané pásn> reap.

měřena impulsním voltmetrem hodnota napětí, měřena teplota komutátoru a z ipiao-

vaclmi prístroji měřena teplota a vlhkost okolního vzduchu. 100 resp. řOO h

měřena temná pásma při několika otáčkách a při proudu 0,5 a* 3 I
a n
 •

Uvedu několik výsledků pro předběžné posouzení vlivu vystupování laael na

komutaci a na opotřebení kartáčů. Ne obr. 7 je znázorněn průběh tesného pasa* bě-

hem 200 h zkoušky na stroji M 3 s kartáči zn. EG 97 s neupravenou povrchem koau-

tátoru (vystupování lamel 6 ^ m ojedinelé lO^w-m ) a na obr. 8 je uveden průběh

teploty komutátoru a okolí a průběh vlhkosti okolního vzduchu.

Na obr. 9 je znázorněn průběh temného pásma resp. uvedeno napití iapulsnlho

voltmetrru během 105 h zkouäky s jmenovitým zatížením při 1500 ot/ain na stroji

li 3 s kartáči zn. EG 97 s první úprevou povrchu komutátoru (vystupování laael

max. 3/^m ) a na obr. 10 je průběh otepleni komutátoru ^ ^ j a teploty okolí

4 ^ a průběh vlhkosti vzduchu. Výsledky zkoušek jsou uvedeny v tab. 3.

TAB. 3

Stroj

II 1

K 1

li 3

U 3

M 3

M 1

U 1

M 3

Maximálni
vystupováni
lamel

1,0

1,0

6(10)

3,0

1.5

1,0

1,0

6(10)

Značka

kartáčů

ES 97

H

n

•i

E 46

E 46

E 46

Doba
zkoušky

h

50

105

200(0,13+0,22)

100

200(0,15+0,15)

50

200(0,18+0,18)

105

Opotřebeni kartáčů
přepočtené nm 100 h

mm/100 h

0,25

0,25

0,175 (0,22)

0,14

0,15

0,17

0,17

0,39

Na obr. 11 je diagram části povrchu komutátoru stroje ti 3 před úpravou (ma-

ximálni vystupováni lamel ô ^ m ojediněle ío^jum ), po 1. úpravě komutátoru (aax.

3(^m ) a po 2. úprave (max. l,5<^m ) měřený nikroaetrea ca klidu strojt. Na

obr. 12 je oscilografický záznaa povrchu koautétoru stroje H 3 po 2. úprav! koau-

tátoru měřený kapacitnln snímačem.

Z uvedených hodnot opotřebeni kartáčů na 100 h chodu s přihlédnutle k dia-

gramům temného pásma, teplot a vlhkosti vzduchu je patrný vliv jakosti koautace,

teploty a vlhkosti vzduchu, vystupováni lane, značky kartáčů, "filmu" na koautá-

toru atd. na velikost opotřebeni kartáčů. Z výsledků dosud provedených aěřenl

viak nelze určit ani pro tentýž modelový stroj kvantitativní závislost opotřebení

na jednotlivých parametrech.
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Hlavní důvod spatřujeme v tom, že mechanické provedeni sběrného ústrojí

(povrch komutátoru - jakost opracování, ovalita 3 vystupování lamel, drážky kar-

táíú, rozměry kartáčů a krabiček, tlak na kartáče atd.) nejsou provedeny a seří-

zeny v potřebných tolerancích pro požadovanou přeanoat porovnávacích měření. Mě-

řená teplota povrchu komutátoru se pravděpodobně značně liSÍ od teploty mezi kar-

táčem a lamelou a proto bude nutno měřit teplotu kartáče blízko pracovní ploohy.

Rovněž bude nutno měřit teplotu a vlhkost chladicího vzduchu při vstupu do stro-

je. Měření povrchu komutátoru (vystupováni lamel) bude nutno provádět ve větala

počtu radiálních rovin (asi ve 3 pro délku kartáče) a povrch komutátoru bude nut-

no jemně opracovat. Vytvoření potřebného filmu a zéběh kartáčů bude nutno provést

před vlastní dlouhodobou zkouškou.

Nepravidelnosti v chodu běhen dlouhodobé zkouäky jaou nejlépe pc;trny, aimo

změny Šířky temného pásma, ve změnách rozdělení proudu do jednotlivých kartáčů.

Na obr. 13 jsou uvedeny výsledky měření rozdělení proudu do jednotlivých kartáčů

zn. 3 46 na stroji M 1 (vystupování lamel max. l^um ) v několika intervalech bě-

hem 50 ti hodinové zkouäky a na obr. 14 je znázorněno rozdělení proudu do jednot-

livých kartáčů téže značky E 46 na stroji II 3 a neupraveným povrchu kooutátoru.

(vystupování lamel max. 6(U-m ojediněle 10<am ). Rozdíly mezi proudy jednotli-

vých kartáčů při tomtéž měření a rozdíly proudu téhož kartáče v různém čaae jaou

zejména v druhém případě, tj. na stroji II 3 s neupraveným komutátorem, velmi

značné.

Vliv hustoty proudu kartáčů ffj^ na opotřebení kartáčů byl předběžně změřen

při zkoušení 2 stejnosměrných strojů typu 1ÍAH 603 B I I , lab. prot. S. 111;

P = 7,5 kW, U
a
 = 440 V, I

a
 x 20 A, U

b
 * 220/110 V, 1^ - 1/2 A, n = 885 ot/«in,

zatížení 25% K, provedení IP 55a. Kartáče zn. EG 97. Bylo zjiííovdno opotřebení

kartáčů během dlouhodobé zkouäky (200 h) při zatížení předepsaný* cyklem. II ••tí-

žen jalco motor, Q jako generátor. Výsledky jaou v tab. 4.

TAB. 4

Stroj

II

Q

Hustota proudu

kartáčů

A/cm
2

25

6,6

Opotřebení kartáčů
přepočtené na 100 h

•m/100 h

0,12

0,037

Závěrem uvádío dosažené částečné výsledky:

1. Výpočet a experimentální ověření vlivu závitu nakrátko na pomocném pólu na

zpožděni magnetického toku pomocného pólu za proudem v obvodu kotvy v přechod-

irýeh stavech.
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2. Experimentální vyšetřen vliv různého provedeni magnetického obvodu na zpoždění

magnetického toku pomocného pólu za proudem v obvodu kotvy » přechodových sta-

vech.

3. Posuzování komutace na základe hodnoty napěti impulsního voltmetru.

4. Dostatečně přesné měření vystupování reap, propadáni lamel komutátoru i pro

porovnávací zkoušky, a to za klidu stroje mikrometrem (s úpravou natáčeni ko-

tev modelových strojů Šroubem a sroubovitym kolem) a za chodu atroje kapaoit-

ním snímačem.

5. Dostatečně přesné měřeni opotřebení kartáčů i pro porovnávací zkoušky,a to

mikrometrem ve speciálním přípravku zajislujícím míření ve stejném místě dél-

ky a zaoblení kartáče (pracovní plochy).

6. Hodnocení úprav magnetického obvodu z hlediska zpoždění magnetického toku po-

mocných pólů za proudem v obvodu kotvy v přechodných stavech měřením fázového

posunu magnetického toku pomocného pólu vzhledem k napájecímu střídavému prou-

du různé frekvence (metoda BBMJ-

V roce 1973 budou výsledky některých dílcích dkolu zpřesněny na záklBdě zís-

kaných poznatků a zařazeny nové dílčí úkoly k získání dostatečných podkladů pro

projekfiní práce pro plánovanou inovaci řady stejnosměrných strojů typ. vel. 4 aí

9 a provedení některých ůílíích úkolů při napájení zvlněným proudem.

Došlo: 5. prosince 1972
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Summary

Václav Mares'

Research of Commutation of Direct Current Machines

The study presents a brief survey of partial works in the investigation of quali-

tative and quantitative effects of various designs of individual parta of the

magnetic circuit of a direct current machine on the magnetic flux lagging of a

conmutating pole behind the current in the armature circuit in faat currant alter-

nations. The evaluation was carried out partly in transient states by comparing

the current time behaviour in the armature circuit and the magnetic flux course

of the commutating pole, and partly by measuring the phase ahift of the magnetic

flux of the commutating pole with regard to supply alternating current of diffarent

frequencies. It also deals with the investigation of the influence of projection

of segments on commutation and on brush wear.

Pesraie

MAPHU

xouuyreu*n ABxraTeaall nocToaHHoro T O M .

KpaTKafl nepe<ieHb MacTHWHiíx paOoT np« MccaeaoaaHXM

ro M KO^»iacTBeBHoro B O S A A S C T B H ! pasRoro acno-iHexMa oTAejibHux «acrei MarHamofl

Ben« Mamami nocrosimoro T O K B ne sanoBADBaime yaruvritoro noroxa

ro nojcca aa TOKOM B ueiiM HKopa npR Cucrpioc MBiieHeHHHX Toxa. Oueaxa

e ojSBoň CTopOHH, B nepexoAHHX COCTOÄHHIIX conocTaa»eHKen speiieHHoll xapaxxe-

Toxa B afin* M o p * H x«paKTepncT«ic« HarHHTHoro noToxa BcnoiioraraxMioro

n, e ApyroR CTopoau, M>HapeRNeu cAawra $a« narnaTHoro aoTora acnoiiora-

nojBca OTHOCHTejibHO nepexeHHoro roxa nHTauMn e pasHOl <tacTOTO>.

BoaAaKcTBwa BUCTynamm OJISCTRH Ha Kouuyrauan H Ha aauee na*ox.



Obr . 1 Sašovy průběh proudu kotvy la a magnetického toku pomocného pólu

stroje M2 pri zapnutí proudu.

Zkoušený stroj v klidu a v obvodu kot vy zařazen odpor £& .Hallova
sonde uaísténá na zubu rotoru .

—% viiuaint'
— -« imftattmm mffmttrvm

Diegram temného pásma měřený visuálná a inpulsnía voltnwtrem na
RC f i l tru na atroji III po 5j hodinách chodu pri jmenovitém za-
tíženi při 1500 ot/min v generátorovém chodu;U2 » 320 V,kartáSe
E46 (2x10) x 35"™ .
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Obr. 3 Časové průběhy proudu kotvy I
a
 .magnetického toku ý • magnetické

indukce 2
m
 pomocného pólu pri zapnutí proudu kotvy a troje lij .

I
a
 - časový průběh proudu kotvy

$ ,f- vypočtený Časový průbfih magnetického toku v* vzduchové
ómezer* pomocného pólu při odporu rámečku
sp

0*
s

1,1(9.10" SI
resp. "íj • O,S«t. 10*

s
 Si

3
m
~^n,- Časový průběh magnetické indukce pod pomocným pólem měřený

Hsllovou aondou s & rámečkem pod cívkou pomocného pólu
*m~+m" basový průběh magnetické indukce pod pomocným pólem měře-

ný Hallovou sondou po odstraněni závitu nekrétko(rámecku).

'—C=Ä—i

Obr. 4 Schéma zapojení p*i oacilografovár.l průbShu proudu I
a
 a indukce

póles .
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Obr . 5 Rozvinuti
1
 tvor ráme&ku cirky pomocného pólu

f- 3.9-rns

t>0 —

Obr . 6 Časové průběhy proudu kotvy a poučných pólů I
4 l
aagnatieké

indukce 3^, a toku +^^ pomocného pólu při zapnutí proudu atroje

113 (celoliataný magnaticky obvod) a uatlého sávitu nakrátko

s odportm \
x
 > 0,525. 10** SI na jádru poaocného pólu u vzdu-

chové meeary,

+ot, - vypoCtftný čaaový průběh sagnatického toku

poBoeního pólu

B^p-v f _ • meraný Caaorý prflbih nagnatickť indukca

Hallovou aondou

tci' •«!+«"
m
*

ř#n
^'

 fia#ov
ý průběh magnetického toku po-

pocného pólu ponoci aond
 c
i»

C
2 a C, « inte-

grátoru .



Obr . 7 Časový průběh Sirky temného pásma při dlouhodobé skouSce 100 h

•troje 113 , motorový cbod , U * 320 V , l
m
 = 128 A , n >= 1500 ot/min ,

kartáče £0 97 ( 2 x 10 ) x 25 mm .

ňáO

I SO

I
— Ae

rtt- vlhko \i

- I — t - i

-4

J I
so SO

W
BO 100

Obr . 8 Časový průběh teploty komutátoru 1^ .teploty okolí 1^k a rela-

tívni vlhkosti vzduchu při dlouhodobé zkouSce 100 h stroje 113 se

zatížením uvedeným v obr.7 •

344



Obr . 9 Časový průběh ííŕky teaného pásms při dlouhodobé ikouaet 200 h

atroja 113 .motorový chod , U - 320 V , I
B
 • 128 A , n « 1500 ot/ain ,

kartáče EG 97 ( 2 x 10 ) 2? na .

20 *0

Obr . 10 CaaoTý průběh otaplanl komutátoru Al̂ Jj ,taploty okolí if
o
t, a rala-

tivní vlhkosti vtduchu při dlouhodobé ckouěca 200 h u atroja H3

oa zatlžanía uvadan^a v obr. 9 •
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Obr . 11 Vystupováni lamel fiéati komutátoru stroje M3 měřené Bikrometrem

za klidu stroje před úpravou a po l.a ii.úpravo povrchu .

na zac'ôMu z/ŕovsáj

'Vi'il n l í li [H
. _. _

lLJ_iLli_lIiJ_iÍÍB

4Í-n o t i o n o n o n o n o n j > n o

4 A
t
 B B, C C , O O,

Obr . 13 Hoídôlení proudu do Itartéíů £ (o ( 2 i 10 ) x 23 »• na stroji

Hl při jmenovitém 7.atíí«ni I
a
 • 128 A , a « 1900 ot/ain ,v nôko-

lika intervalech dlouhodobá skouäky 200 h.UuinalDi vystupováni

2 sousedních lamel cca t^vm .Ľéŕ«no napěti na lankách kartáSA .

Hó



Obr • 12 Oscilografický zAxnaa povrchu Iconutátoru atroja 1(3 poaoel
paeitnl sondy pri 1500 ot/nin po 2.dpravě .
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lizlEir TzírjFTfH

lEllÍElBElZH
í i ť? w o -n c v c n * n o n o n o
A A, 8 6, C C , O O,

Obr . 14 Rozdél-n£ proudu do kartáčů S 46 ( • x 10 ) x 25 MI nm stroji
Ui pri jumnoviUm catlžtnl I a * 128 A , n « 1500 ot/ain ,T ně-
kolika intervalech dlouhodobé zkouSky - 105 h.M»ximálaí vyetu-
pování í sousedních lamel (/t/m .ojedinelé 10 fum% .
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 1

OBECNÝ ELEKTRICKÍ STROJ NA SiSKTROMAGNETICKélí PRINCIPU

Periferní jednotky se používají k realizaci speciálních

měření na elektrických strojích a jejich modelech. K matema-

tickýc transformacím se využívá nesymetrických spojení vinu-

tí obecného stroje pro tí /10 transformaci a komutátoru pro

dcy tranaforaaci. Cylindrické souřadnice převádí na orto-

gonální servomecfcanismu3 zapisovače. Mřří se magnetická po-

le, integrální hodnoty pole a konstanty obvodů strojů. Ma-

tematické operace provádí T reálnén čase analogový pofiítafi

řízený signály stroje. Výsledkem je experimentální zjištěni

reaktančních koeficientů impedanční matice stroje.

Aplikace teorie elektromechanické přeměny energie pro elektrická stroje je

u nás použita v pramenech [l] aí [4] . Význam táto koncepce pro výuku vyplývá s

Ĺ 6J a [7] • Obecné stroje se používají v experimentální íásti výuky. Dodává j«

celá řada zahraniíních výrobců, ala žádný z nich nebyl dodán do CSSR. Itejí na vy-

sokých školách 5etné zastánce i o<i>ůrce. Jejich dislcuze popisuj* Csl .

Na pokusných strojích tohoto typu z obr. 1 overujem* vhodnost g*on*tri*

vzduchové mezery a vyniklými póly. Přínosem našeho řešení jsou nové aplikace mo-

delové techniky a původní systén periferních jednotek stroje. Podstatné j* taří-

zaní pro přímý záznam aěření na rozvinuté vzduchové mezeře stroja a řetení poSita-

8* pro přímou spolupráci s různými typy strojů a jejich modelů. V souSasné dobg

Ing. Jaroslav Veselý, odborný asistent, FE VUT
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zajištuje transformace souřadných ayatémů polohový servomechaniamua zapisovača a

poSltaS ja analogový. Jeho kapacita odpovídá jen řešení nelineární diferenciální

rovnice osmého řádu, ale takové využití se neuvažuje.

Úkolem příspěvku je seznámit zainteresované pracovníky na několika příkla-

dech s výsledky tohoto systému, naznačit jeho aplikace a uvazovaný dalSí vývoj.

Příklady demonstruji především, jak lze studentovi, vybavenému základními zna-

lostmi vymezit prostor, kde sám, na základe experimentu objevuje "novuri". Pří-

slušné matematické formulace neuvádím. Lze je puralelně sledovat i ľ]] nebo [5] .

Záznamy míření pak udávají koeficienty příslušných rovnic xjištěné experimentálně.

Na obr. 2 je záznam měření radiální aloíky magnetického pole ve vzduchové me-

zeře stojícího pokusného, stroje. Pri tomto i daliích obdobných měřeních se Hallo-

va sonda pohybuje ve vzdálenosti d,S-d,Q0*m nad průměrem rotoru, zpravidla přiblií-

nS v polovině délky aktivního ieleza. Souřadnice její polohy se převádí z souřad-

ného systému cylindrického do ortogonálního. Podrobněji je průběh magnetického

pole zaznamenán na obr. 3. Ukazuje prostorovou závislost radiální složky pole v

axiálníD směru vzduchové mezery, vliv přesahu železa rotoru a pokles pole nad Sá-

ly vinutí. Z tohoto záznamu je patrné chování zubů rotoru jako magnetických ob-

vodů.

Ha obr. 4 je příklad detailněji! analýzy napájení samotné kotvy téhož atro-

je, měřený na rovinném matematickém modelu a analogickým inversním polem proudo-

vým. Vodivé proatředí představuje mosazný plech tlouatky 0,2 mm. PříaluSné víro-

vé oblaati v něm modelují pouze jednoduché bodově připájené elektrody. IndukSní

trubice jsou zjištěny v tomto případě rychlou výchylkovou metodou a dávají základ-

ní názor o magnetických tocích jednotlivých zubů. Věrnost tohoto modelování lze

odhadovat z obr. 5.

Maří ae radiální složka magnetického toku dvojsondou o ilřee Hallovy aondy

v originálu. Měřené body jsou ale přímo na kružnici urSujícl vnější průměr kotvy.

Výchylky indikátoru urSují přímo křivkové integrály vektorového potenciálu na té-

to dráze. Taková měření jsou důležitá i k úvahám o přeanosti měřicích metod a u-

moSňují hlavně dokonalé superpozice polí. Simulace takové superpozice ve skuteč-

ném stroji j« zaznamenána na obr. 6.

Je z ní zřejmé, že zavial nejen na malém magnetickém nasyceni obvodu stroje,

ale i na jeho oymetrii.

Obr. 7 demonstruje elementární aplikaci pocltaSe. Pracuje jako vicekanálový

dynamický fluxmetr. Integruje a připadni aouSaaně odeiltá signály představované

indukovanými napětími v měřících závitech umístěných v typických Částech magnetic-

kého obvodu stroje. Výaledkem jsou tedy příslušné integrální hodnoty pole. Pro ná-

zornost je v záznamu použito za nezáviale proměnnou veliCinu budicího proudu hlav-

ních pólů.

Zápis i integrace probíhají aice spojitě, ale používá frekvenční pásmi pod

\
 c
jg takže podmínka kvazistacionárnoati je velmi dobře splněna.
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Použije-li se mÍ3to mrřicfho závitu ui-íitéfco vinutí stroje, udává záznam

přímo jeho magnetický zábčr, tedy spŕažený cagneticky tok. Na obr. 8 z něj po61-

tač uríuje současní vzá.ienr.ou indukinost ve smyslu 3tatieké definice. Tato induk-

čnost představuje již parametr elektrického obvodu vinuti i náhradní pseudocívky

nebo sinusového vinutí primitivního stroje.

Príklady z obr. 9 ukazují aplikaci tohoto principu k měřeni magnetického

spřažení jednotlivých fází kotvy a budicím vinutím při simulaci chováni synchron-

ního stroje. Splnění podmínky kvazistaeionárnosti se ověří experimentálně shod-

nými výsledky takových měření bez použiti amcrtizeru a s amortizerem představu-

jlcíst reálné obvody nakrátko. Uvedený záznam je proveden v závislosti na poloze

elektrických obvodů stroje, takže představuje měření koeficientů impedanSní mati-

ce v systému souřadných os A3C. Z obr. 9 je patrné, že konstrukce stroje splňuje

příslušný požadavek sinusových vinutí.

Transforaece elektrických obvodu točivých strojů do jednotlivých souřadných

systémů lze realizovat a měřit více metodami. Požadavky citované literatury spl-

ňují již uvedená měření, provedená při nesymetrických spojeních vinutí stroje T

případě l í O transformace a použití komutátoru při é(y transformaci a Bonde-

lově rozkladu. Dokonalej ši transformace a hlavně komplexní měření v různých sou-

řadných systémech vyžadují složitější ŕeäení v periferních jednotkách. Tato pro-

blematika ale již přesahuje rozsah tohoto příspěvku.

V uvedených příkladech měření jsem se snažil naznačit rozdíly i styíné body

s klasickým přístupem k výuce teorie strojů, vycházející z výpoítářské praxe a

návrhů strojů. Analogicky to platí i pro laboratorní část výuky. Ta je v souiaané

koncepci, jak je patrné z [9] až [li] , převzata z průmyslové praxe zkušeben

elektrických strojů.

Používaná technika měření na stojicíc stroji, využívající simulace jeho pro-

vozních stavů dává přímo a rychle záznamy vhodné i k bezprostřednímu rozmnožení

běžnými technikami.

Uvedený postup může značně zjednodušit vlastni proces pochopeni obecné

teorie. Příslušné partie věnované odvození reaktanfinlc h parametrů vinutí řeél

převážně experimentálně. Přitom se dielnym způsobem rozšíří encyklopedický pře-

hled studenta. Při aplikaci teorie polí i obvodu lze přibližně splnit i předpo-

kládané linearizace vlastností materiálů, zjednodušení geometrie vzduchoví aexe-

ry a fyzikálních procesů. Platnost principu superpozice a separace jevů vyžaduje

nejen malé nasyceni, ale též dokonalé symetrie stroje.

Doělo: 5. prosince 1972
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Sunimary

Jfiroslav Veselj

Common Electric Machine Based on Electromagnetic Principle

Peripheral units ire used for the realization of special measurements on alaetrie
machines and thei.- models. For mathematical transformations non-symmetrical con-
nections of windings Df a common machine for « /I o transformation and a commutator
for dq transformation are used. Cylindrical coordinates are tranafomed on the
orthogonal servomechar.ism of the graph plotter. Magnetic f ield, fiald integral
values and constants of machine circuits are being measured. Mathematical opera-
tions are carried out in actual time by an analogue computer controlled by machine
signals. The experimental detection of the reactance coefficients of the impendence
matrix of the machine is the result.

J53

Резоне

Ярослав ВЕСЕЛЫ

Общая электрическая машина на електромагннтном принципе.

Пернферные единицы приценяются к реаливации специальных намерения на

электрических ыашхнаг к их неделях. К математический преобразованиям исполь-

яуются несимметрические соединения обмотки обще! машины для преобразование

к вращалцмнея осям двкхфазной системы ( х в> 0 ) и коммутатор для

преобрааоаянжя по продольной я поперечной осям í dOy )• Цилиндрически»

координата непеводятся на прямоугольных сервоиехакиам самописца. Изменяется

магнитные поля, интегральные аяачення поля и постоянные цепа! машинн. Ыате-

матические действия выполняет в реальное время аналоговая вычислительна» ма-

шина, упраэляемая сигналами машины. Результатом является •ксперименталмоа

определение реактивных коэффициентов матрицы полного сопротивления маннам.



Obr. 1 Pokusná stroje a vyniklými póly
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Obr. 2 Záxnasi siřeni sagnstickycb poli etuootných proudA

budicích kotvy
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Obr. 3 Záxnaa nSřenl mgntttického póla budicího proudu 0,75 A
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Obr . 4 Věření magnetického pole proudu kotvy na modelu

Obr . ̂  ťorovnéní méření magnetického pole proudu kotvy na stroji
* modelu
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Obr. 6 Zízn&m měření superpozics magnetických poli proudu

budicího 6 A a proudu kotvy 24 A
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Obr. 7 Záznam mětuni magnetických toků

hlavního pólu
Obr. 8 Záznam mSf-ení magnetických zábirí

s vsdjcmných induičností



Obr. < Měření oa^notiekého pole proudu kotvy modelu
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