
Cyfrowe Uk³ady Wzbudzenia 

i Regulacji Napiêcia typu

ETW
Zastosowanie

Cyfrowe uk³ady wzbudzenia i regulacji napiêcia typu ETW przeznaczone 

do generatorów œredniej i du¿ej mocy.  

Dostêpne s¹ one w dwóch wersjach jako:

ETW xxx SCB statyczne uk³ady wzbudzenia , zasilane bocznikowo 

z wyprowadzenia mocy generatora poprzez transformator obni¿aj¹cy,

ETW xxx CB automatyczne regulatory napiêcia do wzbudnic typu 

z wyjœciowym wzmacniaczem opartym na tranzystorach IGBT,

xxx – moc czynna generatora
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COM1
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PANEL OPER.
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NASTAWNIK

REGULACJA REZERWOWA

ISOL

MODUL

UK£AD ZASILANIA

1 GENERATOR

2 PRZEK£ADNIKI PR¥DOWE

3 PRZEK£ADNIKI NAPIÊCIOWE

4 BOCZNIK

5 PRZETWORNIK PR¥DU WZBUDZENIA

6 PRZETWORNIK NAPIÊCIA WZBUDZENIA

7 REGULATOR NAPIÊCIA

8 PROSTOWNIK TYRYSTOROWY

9 FILTR DC

10 WY£¥CZNIK WZBUDZENIA

11 TRANSFORMATOR WZBUDZENIA

12 TRANSFORMATOR WZBUDZENIA POCZ¥TKOWEGO

13,14 STYCZNIKI PR¥DU WZBUDZENIA

15 UK£AD ZABEZPIECZENIA OD PRZEPIÊÆ

16 FILTR AC

ETWxxSCB. STATYCZNY UK£AD WZBUDZENIA Z WY£¥CZNIKIEM PO STRONIE PR¥DU STA£EGO

MAN/AUTO

VAR/COS

START/STOP

PRACA Z KOMPENSACJ¥

PANEL OPERATORSKI

BLOK

PRZETW. I

SEPARACJI

MODU£

IZOL.

REGULACJA
CYFROWA

RÊCZNA I AUTOMAT.

ALARM
DO ZABEZ.

COM1

COM2

COM1

COM0

NASTAWNIK

REZER. REG. RÊCZNA

UK£AD ZASILANIA

ETWxxCB. UK£AD WZBUDZENIA ZE WZBUDNIC¥ INDUKTOROW¥

1 GENERATOR

2 PRZEK£ADNIKI PR¥DOWE

3 PRZEK£ADNIKI NAPIÊCIOWE

4 REGULATOR NAPIÊCIA

5 STOPIEÑ MOCY REGULACJI PODST.

6 STOPIEÑ MOCY REGULACJI REZER.

7 TRANSFORMATOR WZBUDZENIA

8 STYCZNIK

9 PRZE£¥CZNIK WYBORU PRACY

10 PROSTOWNIK WZBUDZENIA

11 UK£AD ODWZBUDZANIA

Uk³ad regulacji

Mikroprocesorowy regulator napiêcia zbudowany jest w oparciu o modu³ 

procesorowy produkcji USA. Wypracowuje on sygna³ wyjœciowy steruj¹cy 

uk³adem zap³onowym prostownika tyrystorowego lub uk³adem wzmacniacza 

tranzystorowego IGBT. Zawiera on wszystkie funkcje niezbêdne do 

sterowania, regulacji i zabezpieczenia uk³adu wzbudzenia generatora. 

Posiada równie¿ funkcje pozwalaj¹ce na samoczynne dopasowanie siê 

nieaktywnego trybu pracy do aktywnego. Pozwala równie¿ dziêki portom 

RS-232 (COM 1) na komunikacjê pomiêdzy dwoma jednostkami 

procesorowymi, o ile takie rozwi¹zanie zostanie zastosowane. Port RS-232 

(COM 0) umo¿liwia równie¿ komunikacjê z zewnêtrznym komputerem PC 

w celu programowania i pomiarów. Poprzez port RS-485 (COM 2) i protokó³ 
TMModbus  mo¿e komunikowaæ siê z urz¹dzeniami znajduj¹cymi siê 

w odleg³oœci do 1300m.

Regulator wyposa¿ony jest w dwa niezale¿ne tory regulacji:

Regulacjê procesorow¹ – posiadaj¹c¹ trzy mo¿liwoœci:

4utrzymania zadanej wartoœci napiêcia generatora (kryterium 

regulacji napiêcia) -› regulacja automatyczna

4utrzymania zadanej wartoœci mocy biernej (kryterium regulacji 

mocy biernej) lub utrzymania zadanej wartoœci  cosj  

(kryterium regulacji cosj )

4utrzymania zadanej wartoœci pr¹du wzbudzenia (kryterium 

regulacji Iw ) -› regulacja rêczna

Rezerwow¹ analogow¹ regujacjê rêczn¹ (opcja) - stabilizuje pr¹d 

wzbudzenia generatora i jest uk³adem rezerwowym dla toru regulacji 

automatycznej. Mo¿e byæ wyposa¿ona w cyfrowy uk³ad œledz¹cy tor regulacji 

au tomatyczne j  (opc jona ln ie) .  Regu lac ja  rezer wowa mo¿e  byæ  

wykorzystywana przy sprawdzaniu i nastawianiu zabezpieczeñ generatora.

Wyposa¿enie uk³adu

Uk³ad regulacji automatycznej wyposa¿ony jest w nastêpuj¹ce funkcje 

programowe:

Regulator napiêcia: zapewnia utrzymywanie napiêcia generatora 

z dok³adnoœci¹ ± 0,25% w zakresie od biegu ja³owego do obci¹¿enia 

nominalnego.

Ogranicznik maksymalnego wzbudzenia: zabezpiecza generator przed 

przeci¹¿eniem. 

Ogranicznik niedowzbudzenia: ogranicza moc biern¹ pojemnoœciow¹ 

generatora w celu unikniêcia przegrzania skrajnych pakietów ¿elaza stojana 

generatora oraz zapobiega wypadniêciu generatora z synchronizmu.

Ogranicznik indukcji: zmniejsza napiêcie generatora przy obni¿eniu 

czêstotliwoœci. Chroni generator i transformatory przed przekroczeniem 

dopuszczalnej wartoœci strumienia w ¿elazie.

Uk³ad œledz¹cy: dopasowuje samoczynnie nieaktywny tor regulacji do 

aktywnego, dziêki czemu zapewnione jest bezudarowe przejœcie z regulacji 

automatycznej na rêczn¹ i odwrotnie. Podczas przejœcia napiêcie wzbudzenia 

generatora nie zmienia siê wiêcej ni¿ 0,5%.  

Stabilizator systemowy (opcja) redukuje niskoczêstotliwoœciowe 

oscylacje wirnika generatora i pozwala na stabiln¹ jego pracê przy du¿ych 

obci¹¿eniach.

Zabezpieczenia

Regulator wyposa¿ony jest w mikroprocesorowy uk³ad zabezpieczeñ. Stanowi 

on rezerwê w odniesieniu do podstawowego systemu zabezpieczeñ 

generatora. Progi zabezpieczeñ s¹ nastawialne w pe³nym przedziale 

poziomów wyzwalania i czasów opóŸnieñ.
Zabezpieczenie nadnapiêciowe wirnika generatora

Zabezpieczenie nadpr¹dowe wirnika generatora

Zabezpieczenie podnapiêciowe generatora

Zabezpieczenie nadnapiêciowe generatora

Zabezpieczenie od zaniku pomiaru napiêcia generatora powoduje 

prze³¹czenie na regulacjê rêczn¹ w przypadku gdy regulator pracowa³ 

z regulacj¹ automatyczn¹
Zabezpieczenie od przekroczenia temperatury wirnika 

generatora. Przeznaczone dla statycznych uk³adów wzbudzenia. 

Zadzia³anie nastêpuje po przekroczeniu nastawionej temperatury i czasu 

opóŸnienia.

Watch-dog timer nadzoruje pracê procesora. Gdyby z jakiegokolwiek 

powodu nast¹pi³o uszkodzenie procesora to nast¹pi zanik impulsów 

przesy³anych do watch-doga. Wówczas z niewielk¹ zw³ok¹ czasow¹ 

wygeneruje on impuls na odstawienie generatora i wy³¹czenie wzbudzenia, 

lub prze³¹czenie na regulacjê rezerwow¹.
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Uk³ad odwzbudzania z uk³adem 

zabezpieczenia od przepiêæ

W uk³adach wzbudzenia typu ETW stosuje siê wy³¹cznik firmy Siemens lub 

Schneider sterowany napiêciem 220Vdc. Wy³¹cznik umieszcza siê po stronie 

zasilania zmiennego lub sta³ego. Stosowane s¹ dwa sposoby odwzbudzania:

Awaryjne  po lega j¹ce  na  wy ³¹czen iu  wy ³¹czn ika  wzbudzen ia  

z jednoczesnym wysterowaniem uk³adu zabezpieczenia od przepiêæ. 

Awaryjne odwzbudzanie generatora powodowane jest z zabezpieczeñ 

generatora, lub z przycisku bezpieczeñstwa.

Operacyjne polegaj¹ca na odsterowaniu uk³adu. Wykonywane jest 

z przycisku lub sterownika umieszczonego na pulpicie sterowniczym oraz 

z zabezpieczeñ generatora sygna³em OWW.

Uk³ad odwzbudzania wyposa¿ony jest w tyrystorowy uk³ad 

zabezpieczenia od przepiêæ. Uk³ad ten ogranicza przepiêcia od strony 

wirnika na poziomie bezpiecznym dla wirnika i prostownika wzbudzenia.

Uk³ad wzbudzenia pocz¹tkowego

S³u¿y do wzbudzenia generatora do takiej wartoœci, przy której dalsze 

wzbudzenie przejmuje podstawowy uk³ad wzbudzenia. Zasilany jest 

z napiêcia potrzeb w³asnych 3 x 380Vac lub z baterii akumulatorów. 

Nieudane wzbudzenie pocz¹tkowe powoduje otwarcie wy³¹cznika 

wzbudzenia. Uk³ad soft-startu ma na celu unikniêcie szkodliwych dla 

generatora przeregulowañ w czasie wzbudzania. Nastawienie w³aœciwego 

czasu wzbudzania oraz poziomu do jakiego generator ma siê wzbudziæ 

zapewnia prawid³owy przebieg tego procesu.

Oprogramowanie

Regulator dostarczany jest z wraz z oprogramowaniem pracuj¹cym 
®w systemie Windows . Czyni to programowanie i nastawianie ³atwym 

i szybkim. Pozwala na ³atwy dobór parametrów toru regulacji, ograniczników 

i zabezpieczeñ. W oprogramowaniu zawartych jest szereg funkcji 

monitoruj¹cych, które umo¿liwiaj¹ u¿ytkownikowi wgl¹d na nastawy, 

parametry pracy maszyny i funkcje steruj¹ce.

Zabezpieczenie has³em

Wszystkie parametry pracy uk³adu mog¹ byæ odczytane na wyœwietlaczu 
TMLCD, komputerze PC lub poprzez protokó³ Modbus  bez potrzeby znajomoœci 

has³a. Je¿eli jednak u¿ytkownik chce zmieniæ parametry pracy uk³adu 

wówczas musi podaæ has³o aby uzyskaæ dostêp do opcji zmiany parametrów.

Zastosowano dwupoziomowy system zabezpieczenia:

4dla globalnego dostêpu do wszystkich parametrów,

4dla dostêpu do ograniczonej liczby parametrów.

Rejestrator zdarzeñ i zak³óceñ

Rejestrator zdarzeñ monitoruje stan wejœæ i wyjœæ binarnych oraz sygna³y 

wewnêtrzne uk³adu. Jest bardzo przydatnym narzêdziem do odtwarzania 

przebiegu zak³óceñ. Monitoruje wejœcia i wyjœcia dwustanowe. Ka¿de 

zdarzenie jest rejestrowane w kolejnoœci jego powstania przez nadanie mu 

daty i czasu. Uk³ad mo¿e zarejestrowaæ 127 zdarzeñ, które mo¿na odczytaæ 

przy pomocy do³¹czonego oprogramowania.

Uk³ad mo¿e równie¿ rejestrowaæ do 8 przebiegów analogowych, które 

przechowuje w pamiêci RAM. U¿ytkownik mo¿e wybraæ do obserwacji do 

6 zmiennych z listy: napiêcie i pr¹d generatora, czêstotliwoœæ, moc czynna, 

wspó³czynnik mocy, napiêcie i pr¹d wzbudzenia wzbudnicy. Wyzwalanie 

mo¿e zostaæ wykonane z poziomu oprogramowania w dowolnej chwili, od 

sygna³u logicznego lub od poziomu sygna³u analogowego.

Funkcja ta mo¿e byæ wykorzystana np. podczas uruchamiania uk³adu do 

rejestracji odpowiedzi uk³adu na zaburzenie. Do³¹czone oprogramowanie 

umo¿liwia podgl¹d i zapis rejestrowanych oscylogramów.

Prostownik wzbudzenia

W uk³adzie wzbudzenia stosuje siê:

4w statycznych uk³adach wzbudzenia zasilanych bocznikowo 

z wyprowadzenia mocy generatora poprzez transformator 

obni¿aj¹cy - prostowniki w uk³adzie mostka trójfazowego pó³ - 

i pe³nosterowalnego.

4w automatycznych regulatorach napiêcia do wzbudnic - 

wzmacniacze impulsowe AC/DC lub DC/DC oparte na 

tranzystorach IGBT.


