Jakoæ zasilania - poradnik

Zapady napiêcia

£agodzenie zapadów napiêcia

5.3.2

Zapady napiêcia

Zapady napiêcia
£agodzenie zapadów napiêcia
Derek Maule
Claude Lyons Ltd
Marzec 2002

Polskie Centrum Promocji Miedzi S.A. (PCPM S.A.)
Polskie Centrum Promocji Miedzi S.A. jest organizacj¹ non-profit, finansowan¹ przez dostawców miedzi oraz producentów pragn¹cych zachêciæ odbiorców do stosowania miedzi i jej stopów oraz promuj¹cych ich prawid³owe i efektywne zastosowanie. Dzia³alnoæ Centrum obejmuje zapewnienie technicznego doradztwa i informacji tym, którzy s¹ zainteresowani wykorzystaniem miedzi w jej wszystkich aspektach.
Centrum równie¿ zapewnia ³¹cznoæ miêdzy jednostkami badawczymi a przemys³em wykorzystuj¹cym mied w produkcji oraz utrzymuje
blisk¹ ³¹cznoæ z innymi organizacjami zajmuj¹cymi siê rozwojem miedzi na ca³ym wiecie.
Europejski Instytut Miedzi (ECI)
Europejski Instytut Miedzi jest spó³k¹ joint venture Miêdzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Miedzi (ICA) i IWCC. ECI, dziêki swoim
cz³onkom, zajmuje siê w imieniu najwiêkszych producentów miedzi na wiecie i czo³owych europejskich producentów - promocj¹ miedzi w
Europie. Powsta³y w styczniu 1996 roku Europejski Instytut Miedzi jest wspierany dziêki sieci dziesiêciu Towarzystw Rozwoju Miedzi
(CDA) w krajach Beneluksu, we Francji, w Niemczech, Grecji, na Wêgrzech, we W³oszech, w Polsce, Skandynawii,Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Towarzystwo rozwija swoj¹ dzia³alnoæ podjêt¹ przez CDA powsta³¹ w 1959 roku oraz dziêki INCRA (Miêdzynarodowemu Towarzystwu Badañ Miedzi) powsta³emu w 1961 roku.
Zrzeczenie siê odpowiedzialnoci
Polskie Centrum Promocji Miedzi S.A. oraz Europejski Instytut Miedzi zrzekaj¹ siê wszelkiej odpowiedzialnoci za bezporednie b¹d porednie skutki jak równie¿ nieprzewidziane szkody, które mog¹ byæ poniesione w wyniku u¿ycia informacji lub nieumiejêtnego u¿ycia informacji lub danych zawartych w niniejszej publikacji.

Copyright© Polskie Centrum Promocji Miedzi S.A.
Reprodukcja materia³u zawartego w niniejszej publikacji jest legalna pod warunkiem reprodukcji w ca³oci i podania jej ród³a.

Polskie Centrum Promocji Miedzi S.A.
50-136 Wroc³aw
pl. 1 Maja 1-2
Polska

European Copper Institute
168 Avenue de Tervueren
B-1150 Brussels
Belgium

Tel:
Fax:
e-mail:
Website:

Tel:
Fax:
Email:
Website:

00 48 71 78 12 502
00 48 71 78 12 504
pcpm@miedz.org.pl
www.miedz.org.pl

00 32 2 777 70 70
00 32 2 777 70 79
eci@eurocopper.org
www.eurocopper.org

Zapady napiêcia
£agodzenie zapadów napiêcia
Wiêkszoæ zapadów napiêcia w systemach zasilania posiada napiêcie resztkowe o wartoci wystarczaj¹cej do kontynuowania poboru
energii, za ma³ej jednak w stosunku do potrzeb odbiornika. Ta czêæ poradnika omawia urz¹dzenia przeznaczone do redukcji skutków
zapadów napiêcia. Nie wykorzystuj¹ one uk³adów magazynuj¹cych energiê, lecz opieraj¹ siê na wytwarzaniu pe³nego napiêcia,
wykorzystuj¹c do tego celu energiê ci¹gle dostêpn¹ podczas trwania zapadu, choæ przy obni¿onym napiêciu (a zwiêkszonym pr¹dzie).
Takie urz¹dzenia s¹ zwykle okrelane jako automatyczne stabilizatory napiêcia. S¹ dostêpne równie¿ inne rodzaje urz¹dzeñ
stosowanych przy zapadach, o napiêciu resztkowym równym zero. S¹ one omówione w innym miejscu poradnika.
Ta czêæ poradnika podaje podstawowy opis wszystkich typów automatycznych stabilizatorów napiêcia. Podano ich zalety i wady,
aby umo¿liwiæ prawid³owy dobór stabilizatora do danych potrzeb.
Mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce podstawowe rodzaje automatycznych stabilizatorów napiêcia:
M Stabilizatory elektromechaniczne
M Transformatory ferrorezonansowe lub sta³onapiêciowe (CVT1)
M Dyskretne stabilizatory elektroniczne (tzw. krokowe)
M D³awiki z nasyconym obwodem (rdzeniem) magnetycznym (Transduktory)
M Elektroniczne stabilizatory napiêcia (EVS2)
Przy wyborze automatycznego stabilizatora napiêcia wa¿ne jest, aby wybrany uk³ad rozwi¹zywa³ konkretny problem, a jednoczenie
nie wywo³ywa³ innych, nowych problemów. Przyk³adem takiej sytuacji mo¿e byæ pod³¹czenie stabilizatora ferrorezonansowego na
wyjciu generatora (o zdecydowanie wy¿szej mocy zwarciowej od mocy odbiorników), w celu zmniejszenia zmian napiêcia.
W przypadku takiego generatora zmiana czêstotliwoci o 1% mo¿e wywo³aæ zmianê wartoci napiêcia przemiennego o 1,5%.
W dalszej czêci przedstawiono szczegó³owy opis wszystkich typów automatycznych stabilizatorów napiêcia:

Stabilizatory elektromechaniczne
Dzia³anie tego typu stabilizatora opiera siê na automatycznej zmianie przek³adni napiêciowej transformatora w celu skompensowania
zmian napiêcia sieci zasilaj¹cej. Wyjcie transformatora regulacyjnego zasila uzwojenie pierwotne transformatora dodawczego,
którego uzwojenie wtórne jest w³¹czone szeregowo pomiêdzy zaciski wejciowe i wyjciowe stabilizatora (pomiêdzy ród³o zasilania
i odbiornik). Transformator dodawczy jest ród³em napiêcia, które - odejmuj¹c siê lub dodaj¹c do napiêcia sieci zasilaj¹cej
(Rys. 1) - stabilizuje napiêcie odbiornika.

Rys. 1 - Schemat ideowy obwodu elektromechanicznego regulatora napiêcia
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CVT jest skrótem angielskiej nazwy - constant voltage transformer.
2 EVS jest skrótem angielskiej nazwy - electronic voltage restorer.
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Jedn¹ z g³ównych zalet tego typu stabilizatora jest to, ¿e moc podlegaj¹ca regulacji stanowi tylko niewielk¹ czêæ ca³kowitej mocy
odbiornika. Na przyk³ad, ¿eby kontrolowaæ odbiornik o mocy 100 kVA przy zmianach napiêcia zasilaj¹cego w granicach ± 10%, moc
elektromechanicznego stabilizatora napiêcia nie przekracza 10 kVA. Elektryczny mechanizm dzia³ania urz¹dzenia sprawia, ¿e jego
sprawnoæ wynosi zwykle 98% przy pe³nym obci¹¿eniu. Nawet przy niskim obci¹¿eniu, rzêdu 10%, sprawnoæ jest nadal wiêksza ni¿
95%.
Napiêcie wyjciowe elektromechanicznego stabilizatora napiêcia jest kontrolowane przez serwowzmacniacz. Jeli wartoæ
stabilizowanego napiêcia wyjciowego wykazuje odchylenia od po¿¹danego (nastawionego) poziomu w nastêpstwie zmian napiêcia
zasilaj¹cego lub pr¹du obci¹¿enia, serwowzmacniacz napêdza silnik, który obraca ramiê szczotki autotransformatora w odpowiednim
kierunku a¿ do momentu, kiedy przywrócona zostanie zadana wartoæ napiêcia wyjciowego. Taka metoda stabilizacji napiêcia nie
wytwarza harmonicznych i nie odkszta³ca wejciowego napiêcia zasilaj¹cego. Jak widaæ na Rys. 2, dopuszczalny zakres zmian
napiêcia wejciowego stabilizatora mo¿e byæ poszerzany w zale¿noci od spodziewanego przedzia³u zmian napiêcia zasilaj¹cego.

Dok³adnoæ napiêcia wyjciowego
±0,5% dla normalnwego zakresu wejciowego (±15%)
±5% dla normalnego zakresu wyjciowego (±20%)

Rys. 2 - Zale¿noæ napiêcia wyjciowego stabilizatora od napiêcia wejciowego zmieniaj¹cego siê w przedziale ± 15%
Dzia³anie serwosystemu jest bardzo szybkie, a kontrolowane opónienie przemieszczania jego ruchomych czêci nie wywo³uje
przeregulowania (przekroczenia nastawionego poziomu napiêcia wyjciowego) - Rys. 3, 4 i 5. W oparciu o pomiar napiêcia
wyjciowego nastêpuje automatyczna korekcja ewentualnych zmian pr¹du obci¹¿enia. Urz¹dzenia do zdalnego pomiaru napiêcia
zainstalowane w zewnêtrznych punktach sieci umo¿liwiaj¹ korektê zapadów napiêcia w tych przypadkach, gdy odbiornik jest
przy³¹czony w pewnej odleg³oci od stabilizatora.

Rys. 3 - Oscylogram przedstawiaj¹cy typowy czas korekcji przyrostu napiêcia zasilaj¹cego o 40 V
2

£agodzenie zapadów napiêcia

Prtzyrost korekcji (%)

Rys. 4 - Zale¿noæ napiêcia silnika stabilizatora od napiêciowego b³êdu regulacji (w %) - serwowzmacniacz Typ 80

Tempo korekcji (sek.)

Rys. 5 - Typowe czasy korekcji w zale¿noci od wartoci skokowej zmiany napiêcia - serwowzmacniacz Typ 80

Rys. 6 - Zale¿noæ wartoci skutecznej napiêcia wyjciowego (w %) od wspó³czynnika odkszta³cenia napiêcia zasilaj¹cego dla ró¿nych
rodzajów wielkoci regulowanej - serwowzmacniacz Typ 80
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G³ówne zalety elektromechanicznego stabilizatora napiêcia:
M Prosta konstrukcja
M Napiêcie wyjciowe niezale¿ne od wartoci wspó³czynnika mocy odbiornika
M Napiêcie wyjciowe automatycznie korygowane w lad za zmian¹ obci¹¿enia
M Bardzo ma³a impedancja wyjciowa
M Du¿a dok³adnoæ stabilizacji, zwykle ± 0,5%
M Ca³kowita niewra¿liwoæ na czêstotliwoæ zasilania
M Stosunkowo niskie koszty i rozmiar
M Ci¹g³a (p³ynna) regulacja
M Napiêcie wyjciowe niezale¿ne od odkszta³cenia napiêcia zasilaj¹cego (rzeczywista wartoæ skuteczna RMS - patrz Rys. 6)
M Bardzo s³abe zewnêtrzne pola magnetyczne
G³ówne wady elektromechanicznego stabilizatora napiêcia:
M Obecnoæ czêci ruchomych
M Czas reakcji, w odpowiedzi na zmianê napiêcia o 40 V, wynosi zwykle 15 okresów (300 ms). Jest on d³u¿szy w porównaniu z
dyskretnym regulatorem elektronicznym czy statycznym stabilizatorem ferrorezonansowym (CVT)

Stabilizator ferrorezonansowy lub transformator sta³onapiêciowy (CVT)
Rys. 7 przedstawia podstawowy obwód transformatora sta³onapiêciowego (CVT) sk³adaj¹cy siê z transformatora z pojedynczym
uzwojeniem pierwotnym oraz z trzema uzwojeniami wtórnymi i z pojedynczego kondensatora równoleg³ego. Uzwojenie filtruj¹ce
(kompensuj¹ce odkszta³cenie) (N) i uzwojenie wtórne (S) s¹ oddzielone od uzwojenia pierwotnego bocznikami magnetycznymi.
Reluktancja magnetyczna jest bardzo du¿a w porównaniu z reluktancj¹ magnetyczn¹ czêci rodkowej rdzenia transformatora.
Indukcyjnoæ rozproszenia zwi¹zana z bocznikami i kondensator (Cr) tworz¹ obwód rezonansowy.
W miarê zwiêkszania siê napiêcia wejciowego strumieñ w czêci rodkowej rdzenia transformatora równie¿ zwiêksza sw¹ wartoæ
a¿ do chwili, w której reaktancja indukcyjna uzwojenia wtórnego osi¹gnie wartoæ równ¹ reaktancji kondensatora. W tym stanie
rezonansu napiêcie wyjciowe ma du¿¹ wartoæ, mimo ¿e napiêcie wejciowe jest ca³kiem ma³e (Rys. 8). Uzwojenie filtruj¹ce
zmniejsza odkszta³cenie na wyjciu z oko³o 20% do nieca³ych 3%.

Rys. 7 - Podstawowy obwód transformatora sta³onapiêciowego (CVT)
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Rys. 8 - Zale¿noæ napiêcia wyjciowego od napiêcia wejciowego dla transformatora sta³onapiêciowego (CVT)

Ca³y obwód wtórny jest dostrojony do trzeciej harmonicznej. Eliminuje to wiêkszoæ harmonicznych powstaj¹cych jako skutek
nasycania rdzenia i w rezultacie przebieg czasowy napiêcia wyjciowego ma kszta³t prawie sinusoidalny.
Sta³oæ napiêcia wyjciowego zale¿y od strumienia magnetycznego w rdzeniu transformatora i od napiêcia wytwarzanego w
uzwojeniu kompensacyjnym (C). Oznacza to, ¿e napiêcie wyjciowe mo¿e byæ zmienione tylko wówczas, gdy transformator
wyposa¿ony jest w zaczepy.
G³ówne zalety stabilizatora ferrorezonansowego (CVT):
M W przypadku ma³ego obci¹¿enia istnieje mo¿liwoæ pracy przy znacz¹co szerokim zakresie zmian napiêcia wejciowego. Przy
25% obci¹¿eniu napiêcie wyjciowe jest utrzymywane na sta³ym poziomie w granicach ±5%, nawet wtedy, kiedy napiêcie
wejciowe wynosi zaledwie 35% wartoci nominalnej (Rys. 8)
M W stanie przeci¹¿enia istnieje automatyczne ograniczenie pr¹du wyjciowego CVT
G³ówne wady stabilizatora ferrorezonansowego (CVT):
M Funkcja automatycznego ograniczania pr¹du wyjciowego (patrz powy¿ej) mo¿e przeszkadzaæ w prawid³owym
funkcjonowaniu odbiorników, które wymagaj¹ pr¹du rozruchowego, chyba ¿e stabilizator CVT jest przewymiarowany lub
zaprojektowany specjalnie do takich zastosowañ. Typowymi przyk³adami takich odbiorników s¹ silniki i zasilacze impulsowe
M Dzia³anie transformatora opiera siê na rezonansie i dlatego napiêcie wyjciowe zmienia siê o 1,5% przy ka¿dej zmianie
czêstotliwoci wejciowej o 1%
M Dok³adnoæ stabilizacji napiêcia nie jest zbyt dobra i wynosi zwykle ±3%
M Osi¹gniêcie sta³ego poziomu napiêcia zale¿y od stopnia nasycenia rdzenia transformatora. Prowadzi to równie¿ do powstawania
bardzo du¿ych pól magnetycznych wokó³ transformatora, co mo¿e powodowaæ problemy w przypadku czu³ych urz¹dzeñ
zainstalowanych w pobli¿u stabilizatora CVT
M Rozmiar i waga stabilizatora ferrorezonansowego o danej mocy znamionowej mo¿e byæ o wielokrotnie wiêksza od wielkoci i
wagi stabilizatora elektromechanicznego o takiej samej mocy znamionowej

Elektroniczne regulatory dyskretne (prze³¹czniki zaczepów)
Dyskretne regulatory elektroniczne dzia³aj¹ poprzez wybranie odpowiednich zaczepów na wejciu lub wyjciu autotransformatora
(Rys. 9). Wybór zaczepów mo¿e byæ zrealizowany za pomoc¹ przekaników lub urz¹dzeñ pó³przewodnikowych, np. tyrystorów.
Przekaniki dzia³aj¹ w momencie prze³¹czania zaczepów, a tyrystor dzia³a 50 razy na sekundê, to znaczy wy³¹cza siê i w³¹cza przy
ka¿dym okresie napiêcia 50 Hz. Przekaniki w tej dziedzinie wydaj¹ siê byæ bardziej niezawodne.
Zmiany napiêcia wejciowego s¹ mierzone przez czujnik elektroniczny, który za pomoc¹ przekanika automatycznie wybiera
odpowiedni zaczep transformatora, w ten sposób utrzymuj¹c wymagany poziom napiêcia wyjciowego.
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Rys. 9 - Podstawowy obwód elektronicznego dyskretnego stabilizatora napiêcia
Moment prze³¹czenia zaczepu jest tak synchronizowany poprzez obwód elektroniczny, aby wystêpowa³ w pobli¿u przejcia przez zero
napiêcia zasilania i aby w ten sposób zapewniæ redukcjê do minimum zaburzeñ o czêstotliwociach radiowych lub przebiegów
przejciowych. Zmiany napiêcia zasilania s¹ skokowe (dyskretne) - Rys. 10. Ten rodzaj stabilizacji nie powinien byæ stosowany w
przypadku odbiorników owietleniowych lub odbiorników, które nie toleruj¹ skokowych zmian napiêcia zasilaj¹cego.

Rys. 10 - Zale¿noæ napiêcia wyjciowego od wejciowego dla dyskretnego stabilizatora elektronicznego
G³ówne zalety elektronicznego stabilizatora dyskretnego:
M Bardzo wysoka sprawnoæ
M Niewra¿liwoæ na zmiany czêstotliwoci
M Ma³e rozmiary i ciê¿ar
M Niewra¿liwoæ na wspó³czynnik mocy
M Niewra¿liwoæ na zmiany obci¹¿enia
M Szybka reakcja, zwykle 1-1,5 okresu (20-30 ms)
M Stosunkowo niski koszt
G³ówne wady elektronicznego stabilizatora dyskretnego:
M Skokowa (nie ci¹g³a) regulacja (stabilizacja) napiêcia
M Dok³adnoæ stabilizacji napiêcia wyjciowego zwykle nie mniejsza ni¿ ±3%
M Nale¿y mieæ na uwadze parametry niezawodnociowe urz¹dzenia
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D³awiki z nasyconym rdzeniem (Transduktory)
Inny rodzaj stabilizatora napiêcia - d³awik z nasyconym rdzeniem (transduktor) dzia³a na zasadzie sterowanego magnetycznie
ruchomego zaczepu wytworzonego z bliniaczych transduktorów (T1-T2 na Rys. 11). Elektroniczny obwód steruj¹cy mierzy napiêcie
wyjciowe i reguluje uzwojenia kontrolne T1 i T2, aby skorygowaæ b³¹d. Nasycenie transduktorów powoduje odkszta³cenie napiêcia,
które wymaga redukcji za pomoc¹ filtrów, aby uzyskaæ prawie sinusoidalny przebieg czasowy.
Pomimo tego, ¿e d³awik nasycany nie posiada czêci ruchomych, jego czas reakcji mo¿e wynosiæ a¿ 20 okresów (400 ms) ze wzglêdu
na indukcyjnoæ transduktorów. Jest on o wiele wolniejszy ni¿ podobny stabilizator elektromechaniczny.

Rys. 11 - Obwód stabilizatora z d³awikiem o nasyconym rdzeniu

G³ówne zalety d³awika nasycanego:
M Brak ruchomych czêci
M £atwe bezstopniowe sterowanie
G³ówne wady d³awika nasycanego:
M Du¿e rozmiary i waga
M Czas reakcji jest d³u¿szy ni¿ elektromechanicznego stabilizatora napiêcia o podobnych parametrach
M Mo¿liwoæ powstawania silnych pól magnetycznych
M Zakres napiêcia zale¿y od wspó³czynnika mocy
M Du¿a impedancja wewnêtrzna mo¿e mieæ wp³yw na niektóre odbiorniki du¿ej mocy
M Odkszta³cenie przebiegu czasowego napiêcia wyjciowego zale¿y od czêstotliwoci
M Dok³adnoæ napiêcia wyjciowego zale¿y od czêstotliwoci napiêcia zasilaj¹cego i od wspó³czynnika mocy odbiornika

Elektroniczny stabilizator napiêcia
Automatyczny elektroniczny stabilizator napiêcia jest bardzo szybki, dopuszcza du¿e zmiany napiêcia wejciowego, nie ma ¿adnych
ruchomych czêci i nie wymaga prze³¹czania zaczepów.
G³ówn¹ czêci¹ takiego stabilizatora jest elektroniczny sterownik mocy. W zale¿noci od uk³adu sterownik mocy dostarcza napiêcie
do uzwojenia pierwotnego transformatora regulacyjnego. Uzwojenie wtórne transformatora jest w³¹czone szeregowo pomiêdzy
ród³o zasilania i odbiornik. Sterownik mocy mo¿e w ten sposób dodawaæ lub odejmowaæ napiêcie od napiêcia ród³owego lub
kontrolowaæ odbiornik bezporednio poprzez autotransformator.
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Funkcjê elektronicznego sterownika mocy pe³ni¹ dwa tranzystory bipolarne z izolowan¹ bramk¹ (IGBT), tworz¹ce dwukierunkowe
³¹czniki. Stosowane s¹ one do ³¹czenia napiêcia wejciowego z czêstotliwoci¹ 20 kHz, tworz¹c pulsy o szerokoci zale¿nej od
wymaganej wartoci napiêcia wyjciowego. Sterownik mocy porównuje napiêcie wyjciowe 50 Hz z napiêciem referencyjnym, a
uzyskany w ten sposób b³¹d regulacji jest wykorzystywany do sterowania dwoma dwukierunkowymi ³¹cznikami. Przebieg czasowy
napiêcia w postaci pulsów wysokiej czêstotliwoci i modulowanej szerokoci (PWM3) jest filtrowany i zasila albo uzwojenie
pierwotne transformatora, którego napiêcie wtórne dodaje siê lub odejmuje od zmieniaj¹cego siê napiêcia sieci zasilaj¹cej, stabilizuj¹c
napiêcie wyjciowe, albo przez autotransformator zasila bezporednio odbiornik.
Podczas przeci¹¿enia lub zwarcia tranzystory IGBT s¹ bocznikowane zintegrowanym obwodem równoleg³ym, chroni¹cym je przed
uszkodzeniem i umo¿liwiaj¹cym zadzia³anie bezpieczników.
G³ówne zalety elektronicznego stabilizatora napiêcia:
M Bardzo du¿a dok³adnoæ stabilizacji napiêcia
M Bardzo szybka reakcja, zwykle 1-1,5 cyklu (20-30 ms)
M Du¿a tolerancja na zmiany napiêcia wejciowego bez koniecznoci stosowania prze³¹czników zaczepów
M Niewra¿liwoæ na zmiany czêstotliwoci napiêcia wejciowego
M Niewielkie rozmiary i waga
G³ówne wady elektronicznego stabilizatora napiêcia:
M Wiêksze koszty ni¿ elektromechanicznego stabilizatora napiêcia o podobnych parametrach

Ci¹g³oæ

Szybkoæ

Wielkoæ
na

rezonansowy

dyskretny

stabilizator

z nasyconym rdzeniem

Uwagi
Klucz:

1 - niedostateczny 10 - doskona³y.

(A) - Zale¿y od liczby przy³¹czy. (B) - Zale¿y od obci¹¿enia. Mo¿e wyst¹piæ przeregulowanie przy ma³ych obci¹¿eniach. (C) - Zale¿y od odkszta³cenia przebiegu
czasowego i od liczby zaczepów. (D) - Zale¿y od wspó³czynnika mocy i rodzaju obci¹¿enia (rezystancyjne, pojemnociowe, indukcyjne). Ta technika mo¿e staæ siê
niestabilna, jeli sta³a czasowa odbiornika jest podobna do sta³ej czasowej stabilizatora. (E) - Odkszta³cenie przebiegu czasowego napiêcia wyjciowego zale¿y od
czêstotliwoci.

Tabela 1 - Porównanie technik stabilizacji napiêcia
Tabela 1 przedstawia porównanie ró¿nych technik stabilizacji napiêcia. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e elektroniczny stabilizator napiêcia jest
najskuteczniejszym sposobem regulacji napiêcia zasilaj¹cego czu³e urz¹dzenia elektroniczne. Elektromechaniczny automatyczny
stabilizator napiêcia jest najlepiej sprawdzonym, standardowym urz¹dzeniem wykorzystywanym w przemyle. Górne granice
szybkoci dzia³ania i obci¹¿alnoci elektromechanicznego stabilizatora s¹ ograniczane wy³¹cznie konstrukcj¹ mechaniczn¹ napêdów
transformatorów o zmiennej przek³adni stosowanych do regulacji napiêcia. Koszty zwi¹zane z ró¿nymi technikami kompensacji
zapadów napiêcia s¹ cile zwi¹zane z wielkoci¹ i wra¿liwoci¹ odbiornika wymagaj¹cego napiêcia zasilaj¹cego o sta³ej wartoci
oraz potrzeb¹ unikniêcia w urz¹dzeniach dodatkowych problemów powstaj¹cych podczas stabilizacji napiêcia. Chocia¿ elektroniczny
stabilizator napiêcia jest dro¿szy (w przeliczeniu na kVA) ni¿ stabilizator elektromechaniczny czy dyskretny elektroniczny, przysz³y
rozwój i dostêpnoæ tranzystorów IGBT o wiêkszej mocy oraz ewentualne obni¿enie ich ceny zapowiada dobr¹ przysz³oæ dla
elektronicznych stabilizatorów napiêcia zapewniaj¹cych najszybsz¹, najskuteczniejsz¹ i najbardziej ekonomiczn¹ metodê stabilizacji
napiêcia wra¿liwych urz¹dzeñ elektronicznych.
3

Ang. - Pulse-with-modulated.

8

Europejskie Centra Promocji Miedzi
i partnerzy programu Leonardo da Vinci Power Quality
Benelux
European Copper Institute

W³ochy
Istituto Italiano del Rame

168 Avenue de Tervueren
B-1150 Brussels
Belgium
Tel:
00 32 2 777 70 70
Fax:
00 32 2 777 70 79
Email:
eci@eurocopper.org
Web:
www.eurocopper.org
Kontakt: H. De Keulenaer

Via Corradino dAscanio 4
I-20142 Milano
Italy
Tel:
00 39 02 89301330
Fax:
00 39 02 89301513
Email:
ist-rame@wirenet.it
Web:
www.iir.it
Kontakt: V. Loconsolo

Copper Benelux

Via Cardinal Maffi 21
I-27100 Pavia
Italy
Tel:
00 39 0382 538934
Fax:
00 39 0382 308028
Email:
info@ecd.it
Web
www.ecd.it
Kontakt: Dr A. Baggini

168 Avenue de Tervueren
B-1150 Brussels
Belgium
Tel:
00 32 2 777 7090
Fax:
00 32 2 777 7099
Email:
mail@copperbenelux.org
Web:
www.copperbenelux.org
Kontakt: B. Dôme

Hevrox

Schoebroeckstraat 62
B-3583 Beringen
Belgium
Tel:
00 32 11 454 420
Fax:
00 32 11 454 423
Email:
info@hevrox.be
Kontakt: I. Hendrikx

KU Leuven

Kasteelpark Arenberg 10
B-3001 Leuven-Heverlee
Belgium
Tel:
00 32 16 32 10 20
Fax:
00 32 16 32 19 85
Email:
ronnie.belmans@esat.kuleuven.ac.be
Kontakt: Prof. Dr R. Belmans

Niemcy
Deutsches Kupferinstitut e.V

Am Bonneshof 5
D-40474 Duesseldorf
Germany
Tel:
00 49 211 4796 323
Fax:
00 49 211 4796 310
Email:
sfassbinder@kupferinstitut.de
Web:
www.kupferinstitut.de
Kontakt: S. Fassbinder

HTW

Goebenstrasse 40
D-66117 Saarbruecken
Germany
Tel:
00 49 681 5867 279
Fax:
00 49 681 5867 302
Email:
wlang@htw-saarland.de
Kontakt: Prof Dr W. Langguth

Institutio Italiano del Rame

TU Bergamo
Viale G Marconi 5
I-24044 Dalmine (BG)
Italy
Tel:
00 39 035 27 73 07
Fax:
00 39 035 56 27 79
Email:
graziana@unibg.it
Kontakt: Prof. R. Colombi

Wielka Brytania
Copper Development Association

Verulam Industrial Estate
224 London Road
St Albans
Hertfordshire AL1 1AQ
England
Tel:
00 44 1727 731205
Fax:
00 44 1727 731216
Email:
copperdev@compuserve.com
Webs:
www.cda.org.uk & www.brass.org
Kontakt: A. Vessey

Polska
Polskie Centrum Promocji Miedzi S.A.
Pl.1 Maja 1-2
PL-50-136 Wroc³aw
Polska
Tel:
00 48 71 78 12 502
Fax:
00 48 71 78 12 504
Email:
pcpm@miedz.org.pl
Kontakt: P. Jurasz

Politechnika Wroc³awska
Wybrze¿e Wyspianskiego 27
PL-50-370 Wroc³aw
Polska
Tel:
00 48 71 32 80 192
Fax:
00 48 71 32 03 596
Email:
i8@elektryk.ie.pwr.wroc.pl
Kontakt: Prof. Dr hab. in¿. H. Markiewicz
Dr in¿. A. Klajn

Claude Lyons Ltd
Brook Road
Waltham Cross
Herts EN8 7LR
Tel:
Fax:
Email:
Website:

01992 768888
01992 788000
pqm@claudelyons.co.uk
www.claudelyons.co.uk

Derek Maule

Polskie Centrum Promocji Miedzi S.A.
50-136 Wroc³aw
pl. 1 Maja 1-2
Polska

European Copper Institute
168 Avenue de Tervueren
B-1150 Brussels
Belgium

Tel:
Fax:
e-mail:
Website:

Tel:
Fax:
Email:
Website:

00 48 71 78 12 502
00 48 71 78 12 504
pcpm@miedz.org.pl
www.miedz.org.pl

00 32 2 777 70 70
00 32 2 777 70 79
eci@eurocopper.org
www.eurocopper.org

