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Streszczenie
Rozprawa dotyczy obliczeń współbieżnych w symulacji układu elektrycznego z zastosowaniem
procesora sygnałowego. Praca złożona jest z pięciu rozdziałów oraz spisu literatury.
W rozdziale pierwszym, stanowiącym wstęp do pracy zamieszczony został podrozdział dotyczący
wyjaśnienia podstawowych pojęć i określeń stosowanych w treści rozprawy. Następnie zaś na podstawie
analizy dostępnej literatury przedmiotu przedstawiono w ujęciu syntetycznym stan wiedzy dotyczący
problematyki cyfrowych symulatorów układów elektrycznych pracujących w czasie rzeczywistym
(skrótowo określanych jako symulatory PwCR). Analizowane publikacje naukowe zgrupowano
w obszarze symulatorów PwCR i zastosowań obliczeń współbieżnych. Uzasadniono także celowość
prowadzenia badań z wykorzystaniem symulatorów PwCR. Na tej podstawie sformułowany został cel,
teza i zakres pracy.
Rozdział drugi zawiera zagadnienia związane z charakterystyką struktury sprzętowej i programowej
platformy cyfrowej, zawierającej wielordzeniowy procesor sygnałowy. Dokonano tu wyboru procesora
do konstrukcji platformy cyfrowej symulatora wraz z przedstawieniem osiągnięć w dziedzinie
współczesnej techniki mikroprocesorowej. Na tej podstawie scharakteryzowano strukturę sprzętową oraz
programową platformy cyfrowej zaprojektowanego i wykonanego symulatora PwCR. Przedstawiono
również istotne zagadnienie jakim jest konstrukcja bloków wyjściowych mocy w jakie został wyposażony
symulator.
Rozdział

trzeci

dotyczy

teorii

modelowania

matematycznego

układów

elektrycznych

z wykorzystaniem obliczeń współbieżnych. Przedstawiono ogólne zagadnienia modelowania układów
elektrycznych z wykorzystaniem elementów strukturalnych (wielobiegunników). Następnie zaś podano
uogólnione zewnętrzne równania macierzowe liniowego i nieliniowego elementu strukturalnego obwodu
elektrycznego (wielobiegunnika) w dyskretnym modelu matematycznym układu elektrycznego.
Przedstawiono zagadnienie dekompozycji dyskretnego modelu matematycznego układu elektrycznego na
zadania, które mogą być realizowane współbieżnie. Zaprezentowano również algorytmy modelowania
układów elektrycznych z obliczeniami sekwencyjnymi, jak i współbieżnymi dla układów liniowych oraz
nieliniowych. Ponadto podano algorytmy optymalizacji obliczeń współbieżnych dla układów liniowych
i nieliniowych.
Rozdział czwarty zawiera zagadnienia dotyczące analizy stanów pracy przykładowego układu
elektrycznego. Przedstawiono tu szereg wyników badań, jakie zostały przeprowadzone z wykorzystaniem
skonstruowanego symulatora PwCR. Badano stabilność symulacji stanów pracy układu elektrycznego
w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem rejestratora PQ-Box 100. Zaprezentowano także wyniki badań
dotyczące dołączenia do symulatora PwCR rzeczywistych obiektów technicznych (regulatorów), które
stanowiły otoczenie symulatora. Wykorzystywano tu złożony układ elektryczny zawierający ok. 150
wielobiegunników i niezależnych węzłów układu elektrycznego. Ponadto przedstawiono wyniki badań
nieliniowego układu elektrycznego.
Pracę zamyka rozdział piąty zawierający wnioski wyciągnięte z całości dysertacji.
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Abstract
The dissertation concerns concurrent computing in simulation of electric power systems with digital
signal processor. It consists of five chapters and a bibliography.
The first chapter focuses on the introduction, and it begins with a subchapter related to explanation
of basic concepts and terminology used in the dissertation. Next, it presents the current state of
knowledge on the issue of real-time digital simulators of electric power systems, based on analysis of
available subject literature. The analyzed scientific papers were classified into a group of real-time
simulators and concurrent computing application. The author presents the need for carrying out a research
with real-time simulators and based on that formulates the goal and scope of his work.
The second chapter concerns the issues related to description of the hardware and software structure
of the digital platform containing a multicore signal processor. It focuses on the choice of the processor
for the construction of the digital platform of the simulator and presents the achievements in the field of
modern microprocessor technology. Based on that, the author describes the hardware and software
structure of designed and created real-time simulator. This chapter also explains the important issue of the
construction of power output blocks of the simulator.
The third chapter is related to the issue of mathematical modeling theory of electric power systems
with the use of concurrent computing. It explains the general issues of electric power systems modeling
with the use of subcircuits. Afterwards, it gives the generalized external matrix equations of the linear and
non-linear subcircuits of the electrical circuit in a discrete mathematical model of the electric system. The
chapter also presents the problem of decomposition of a discrete mathematical model of an electric
system into tasks that can be calculated concurrently. It also presents the mathematical modeling
algorithms of electric power systems with sequential and concurrent computing for linear and non-linear
systems. Furthermore, in this chapter the author presents the optimization algorithms for concurrent
computing of linear and non-linear systems.
The fourth chapter covers the issues related to analysis of working states of a sample electric power
system. It presents a significant number of research results, which were carried out using real-time
simulators. The author carried out a research of simulation stability of electric power system states in real
time using power quality analyzer PQ-Box 100. The chapter also presents the results of a research on the
connection of real technical objects (controllers) from the external environment to the simulator. The
author uses a complex electrical system containing about 150 subcircuits and independent electrical
system nodes. Furthermore, he explains the research results for non-linear system.
The final, fifth chapter which closes the dissertation contains the conclusions.
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1. WSTĘP
1.1 PODSTAWOWE POJĘCIA I OKREŚLENIA
Pojęcie symulacji w ujęciu encyklopedycznym rozumiane jest jako sztuczne odtwarzanie
danego procesu, lub zjawiska z wykorzystaniem jego modelu [1]. W niniejszej pracy
doktorskiej symulacja układu elektrycznego postrzegana jest jako sztuczne odtwarzanie
przebiegów napięć bądź prądów oraz reakcji na czynniki zewnętrzne zachodzące
w rzeczywistym układzie elektrycznym z założoną adekwatnością uzyskiwanych wyników.
Adekwatność stanowi w tym przypadku stopień zgodności w jakim symulacja odpowiada
procesowi rzeczywistemu [1, 2]. Układem elektrycznym natomiast określić można grupę
fizycznych elementów połączonych ze sobą i tworzących razem spójną i współpracującą całość
[3].
Model matematyczny jest zaimplementowany w strukturze sprzętowo-programowej
platformy cyfrowej z wielordzeniowym procesorem sygnałowym. Platforma taka umożliwia
wykonywanie obliczeń współbieżnych w równoległych strukturach sprzętowych. Zatem
niezbędne jest, szczególnie przy konstruowaniu symulatorów układów elektrycznych
pracujących

w

czasie

rzeczywistym,

stosowanie

takich

algorytmów

modelowania

matematycznego, aby możliwe było wykonanie obliczeń w określonym czasie i o zadanej
precyzji. Zwięźle zdefiniowany model matematyczny, często krótko nazywany modelem jest
opisem modelowanego systemu (np. układu elektrycznego) z wykorzystaniem języka
i koncepcji matematycznych [4, 5]. Z kolei modelowanie matematyczne jest procesem
tworzenia modelu matematycznego. Zatem model tworzy zbiór symboli, równań i zasad ich
wykorzystania. Należy tu podkreślić, że zapisy te mają ścisłą interpretację, tzn. można je
odnieść do modelowanego fragmentu np. rzeczywistego układu elektrycznego.
Na podstawie modelu matematycznego może zostać stworzony algorytm symulacji
komputerowej. Algorytm jest zatem ściśle zdefiniowaną procedurą obliczeniową, która
pobiera zbiór danych wejściowych i zwraca zbiór danych wyjściowych. Zatem można
stwierdzić, że algorytm stanowi sekwencję kroków obliczeniowych, przekształcających wejście
w wyjście [6]. W odniesieniu do symulacji układów elektrycznych algorytm symulacji
komputerowej określa kolejność i metody rozwiązywania równań modelu, a także kanały
i sposoby interakcji symulatora z otoczeniem.
Program komputerowy składa się z deklaracji danych, instrukcji przypisania oraz instrukcji
sterujących zapisanych w określonym języku programowania [7]. Instrukcje wykonywane przez
platformę cyfrową są to elementarne instrukcje, które wyliczają wyrażenia, przenoszą dane
i zmieniają przepływ sterowania. Po kompilacji powstaje kod maszynowy, a platforma cyfrowa
wykonuje sekwencyjnie rozkazy maszynowe z dostępem do danych przechowywanych
w pamięci głównej lub pomocniczej.

6

Program współbieżny jest zbiorem programów sekwencyjnych, które można wykonywać
równolegle. Programy wchodzące w skład programu współbieżnego nazywa się procesami [8].
Pojęcie

symulacji

danego

komputerowej

obiektu

(np.

układu

elektrycznego)

zinterpretować można jako odwzorowanie ogółu cech i właściwości obiektu za pośrednictwem
urządzenia zwanego symulatorem. Działanie symulatora cyfrowego, który stanowi rodzaj
maszyny matematycznej oparte jest o numeryczną realizację modelu matematycznego
rozważanego obiektu w formie programu komputerowego zaimplementowanego w platformie
cyfrowej symulatora. Realizacja numeryczna polega na zastosowaniu metod numerycznych
w celu rozwiązania poszczególnych równań modelu matematycznego.
Definicja systemu czasu rzeczywistego odnosi się do aplikacji w której system
komputerowy musi odpowiedzieć na zdarzenie tak szybko, jak jest wymagane przez
użytkownika, lub sterowany proces. Z definicji tej wynika, że system taki jest ściśle zależny od
czasu [9]. Wymagana jest tu zatem reakcja systemu na zdarzenia zewnętrzne i generowanie
odpowiedzi w określonym kwancie czasu. Jeżeli odpowiedź ta nie nastąpi we wspomnianym
czasie jest to równoważne z błędnym działaniem systemu nawet w przypadku, gdy
wygenerowany zbiór danych wyjściowych jest poprawny. Symulator pracujący w czasie
rzeczywistym (PwCR) postrzegany jest jako cyfrowa platforma obliczeniowa w której
obliczenia wykonywane są współbieżnie z procesem zewnętrznym (zachodzącym w otoczeniu)
w celu wykorzystania wyników obliczeń do sterowania, lub reagowania na zmiany zachodzące
w procesie zewnętrznym [10, 11].
Charakterystyczną cechą symulatorów PwCR jest komunikacja z otoczeniem w ściśle
określonych, dyskretnych chwilach czasu. Chwile te wyznaczane są z wykorzystaniem sygnału
zegarowego platformy cyfrowej, którego częstotliwość nie ulega zmianie. Na podstawie tego
wprowadzić można pojęcie programowego kroku całkowania h w odniesieniu do równań
różniczkowych modelu matematycznego symulowanego obiektu. Zostało to przedstawione na
rysunku 1.1.
Krok obliczeń 1

tobl

Krok obliczeń 2

Krok obliczeń 3

twym

a)
tn

tn-1

h

tn+1

tn+2

t

tn+2

t

Krok obliczeń 1 Krok obliczeń 2 Krok obliczeń 3

tobl

twym

b)
tn

tn-1
Krok obliczeń 1

tobl

h
Krok obliczeń 2

tn+1
Krok obliczeń 3

twym

c)
tn-1

tn

h

tn+1

tn+2

t

Rys. 1.1 Zależności czasowe symulatora. Symulacja wykonywana jest: a) wolniej od czasu rzeczywistego; b)
szybciej od czasu rzeczywistego; c) w synchronizacji z czasem rzeczywistym
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Dla każdego kroku obliczeń platforma cyfrowa symulatora PwCR rozwiązuje równania modelu
matematycznego w czasie tobl. Po czasie tym występuje wymiana danych z otoczeniem
symulatora, na co jest przewidziany czas twym (rys. 1.1). Na rysunku 1.1a suma czasów tobl i twym
jest większa niż programowy krok całkowania h. Z kolei rysunku 1.1b przestawiony został
przypadek, w którym suma wspomnianych czasów jest mniejsza od kroku h, ale brak jest
synchronizacji z chwilami czasu tn-1, tn i tn+1, wyznaczonymi przez zegar platformy cyfrowej.
W obu przedstawionych tu scenariuszach (rys. 1.1a i 1.1b) symulator nie pracuje w czasie
rzeczywistym. Ten rodzaj symulacji określany jest jako offline. Na rysunku 1.1c suma czasów
tobl i twym jest mniejsza od programowego kroku całkowania h oraz zapewniona została
synchronizacja symulatora z chwilami czasu tn-1, tn i tn+1. W związku z tym symulator pracuje
w czasie rzeczywistym. Należy zatem stwierdzić, że wymiana danych z otoczeniem odbywa się
w ściśle określonych chwilach czasowych (tn-1, tn, tn+1) pomiędzy którymi odstęp równy jest
wartości wspomnianego kroku całkowania h. Ponadto w związku z koniecznością uzyskania
pracy symulatora w czasie rzeczywistym czas obliczeń tobl związany z danym krokiem
całkowania musi być mniejszy od programowego kroku całkowania. Ponadto niezbędne jest
zarezerwowanie określonego czasu twym przeznaczonego na wymianę danych z otoczeniem.

1.2 AKTUALNY STAN ZAGADNIENIA
1.2.1 SYMULATORY PRACUJĄCE W CZASIE RZECZYWISTYM
Projektowanie,

modernizacja,

czy

planowanie

przyszłego

rozwoju

sieci

elektroenergetycznych wymaga stworzenia wiarygodnych metod i narzędzi do prowadzenia
złożonych analiz stanów pracy tych sieci. Obecnie problem stanowią też różnorakie układy
regulacji automatycznej dołączane do sieci elektroenergetycznych. Niejednokrotnie algorytm
regulacji automatycznej może być nieznany, lub trudny do odtworzenia. Nieznajomość
algorytmu sterowania jest związana z jego utajnieniem przez producenta, co ma związek
z ochroną własności intelektualnej. Kolejnym zagadnieniem staje się testowanie nowo
tworzonych układów regulacji. Dołączenie nieprzetestowanego regulatora do sieci publicznej
jest ryzykowane, zaś budowa np. sieci wydzielonej do testowania rozwijanego urządzenia jest
kosztowna. Wyzwanie dla operatora stwarzają również sieci z generacją rozproszoną. Sieci
takie są nasycone znaczną ilością instalacji prosumenckich. Dołączanie instalacji tego typu
wykonywane jest na zasadzie zgłoszenia, więc na operatorze spoczywają kwestie związane
z zapewnieniem poprawnej pracy sieci, tj. zgodnej z obowiązującymi normami. Przez
kilkadziesiąt ostatnich lat stosowano w takich rozważaniach symulację, również komputerową.
Natomiast w przeciągu ostatnich dwudziestu lat, z uwagi na dynamiczny rozwój
i upowszechnienie się techniki cyfrowej, znaczenia nabrała symulacja cyfrowa, szczególnie
w czasie rzeczywistym.
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Jednym z podstawowych problemów związanych z konstrukcją symulatora PwCR jest
dobór kroku całkowania. Na rysunku 1.2 przedstawiono wymagania dotyczące kroku

Rozległe sieci
elektroenergetyczne
(> 1000 węzłów)
Sieci
elektroenergetyczne
średnich rozmiarów
(< 1000 węzłów)

Symulacja układów
energoelektronicznych
Układy sterujące bardzo małej mocy
(< 10 kW), modulacja PWM > 10
kHz, np. falowniki ze
szczegółowym modelem tranzystora
IGBT

1 µs

Układy sterujące dużej
mocy (1 – 10 MW),
FACTS (ang. Flexible
AC Transmission
System), filtry aktywne,
farmy wiatrowe

Zastępcze sieci
elektroenergetyczne małych
rozmiarów (< 50 węzłów),
przeznaczone do testowania
układów regulacji
automatycznej

Symulacja EMT sieci elektroenergetycznych

Moc obliczeniowa platformy cyfrowej

całkowania i mocy obliczeniowej w wybranych zastosowaniach symulatora.
Symulacja
rozległych sieci
elektroenergetycznych z
wykorzystaniem
metody liczb
zespolonych (≫
1000 węzłów)

Symulacja
systemów
mechanicznych,
np. pojazdy,
roboty, statki
powietrzne

Układy sterujące małej mocy (ok.
100 kW), modulacja PWM 10 kHz,
np. pojazdy hybrydowe

5 µs

50 µs
Krok całkowania

200 µs

1 ms

10 ms

Rys. 1.2 Wymagania odnośnie mocy obliczeniowej i kroku całkowania dla poszczególnych zastosowań symulatora
[na podstawie 17]

Symulacja układów energoelektronicznych wymaga kroku całkowania mniejszego od 10 µs
(rys. 1.2). Jak wynika z rysunku 1.2 istotne znaczenie ma tu również częstotliwość kluczowania,
czyli modulacji PWM (ang. Pulse Width Modulation). W pracach [12, 13] podano, że krok
całkowania powinien być 20 do 100 razy mniejszy od okresu PWM. W przypadku, gdy
zaimplementowany został szczegółowy model matematyczny, zaś częstotliwość PWM jest
większa od 10 kHz konieczne może okazać się zastosowanie kroku całkowania mniejszego niż
1 µs [14]. Przykładowo autorzy pracy [15] wykorzystują układ FPGA (ang. Field
Programmable Gate Array) jako platformę obliczeniową. Macierz odwrotna do macierzy
głównej układu jest wyznaczana z zastosowaniem zmodyfikowanej metody Sherman-MorrisonWoodbury (SMW) [16]. Metoda SMW w celu obliczenia macierzy odwrotnej wykorzystuje
macierz wyznaczoną w poprzedniej iteracji, co wiąże się z mniejszym nakładem obliczeń
w odniesieniu do metody bezpośredniej. Zastosowano tu jednak uproszczony i idealizowany
model tranzystora kluczującego. Uzyskiwany zmienny krok całkowania jest w tym przypadku
z zakresu od 35 do 185 ns dla częstotliwości PWM 50 kHz [15].
Rozległe sieci elektroenergetyczne charakteryzują się stosunkowo dużą liczbą węzłów
i równocześnie niską częstotliwością pracy, która wynosi zwykle 50, lub 60 Hz (rys. 1.2).
Zależnie od parametrów elementów schematu zastępczego danej sieci i zastosowanych metod
całkowania symulacja EMT (ang. Electromagnetic Transient), czyli dotycząca stanów
przejściowych powinna być wykonywana z krokiem całkowania zawierającym się w zakresie
od 5 do 10% najmniejszej stałej czasowej rozpatrywanego układu [17]. W praktycznych
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zastosowaniach są to wartości zazwyczaj z zakresu od 50 do 200 µs [17, 18, 19]. Wraz ze
wzrostem liczby węzłów sieci wzrasta zapotrzebowanie na moc obliczeniową (rys. 1.2).
Niejednokrotnie informacja o wartościach chwilowych nie jest potrzebna do analizy
danego układy elektrycznego. Nie jest zatem wówczas wykonywana wzmiankowana wcześniej
symulacja EMT. Symulatory tego typu wykonują obliczenia w oparciu o metodę liczb
zespolonych, czyli reprezentację poszczególnych wartości napięć i prądów poprzez wskazy
przedstawione w układzie współrzędnych kartezjańskich, lub biegunowych [19]. Uzyskiwane są
wówczas m.in. wartości mocy czynnej biernej i pozornej oraz skuteczne wartości napięć
i prądów. Możliwa jest wówczas analiza przepływów mocy, czy stabilności sieci pod kątem np.
zmian napięcia, co pozwala na ocenę spełnienia określonych norm. Przykładowo, autorzy pracy
[20] przedstawiają implementację tego typu symulacji dla sieci składającej się z 10000 szyn,
2500 generatorów i ponad 4500 urządzeń sterujących. Wykorzystano tu symulator PwCR
OPAL RT typu eMEGAsim. Jak podkreślają autorzy pracy [20], symulator ten przewidziany
jest do prowadzenia symulacji EMT z krokiem od setek ns do ok. 50 µs. Jednak po
przygotowaniu stosownego oprogramowania możliwa stała się realizacja symulacji w czasie
rzeczywistym, opartej o liczby zespolone z krokiem rzędu kilku ms.
Z uwagi na powolny charakter zmian, jaki jest obserwowany w systemach mechanicznych
można tu zastosować dłuższy krok całkowania wynoszący od 1 do 10 ms [17, 18]. Biorąc pod
uwagę niekiedy znaczną liczbę równań stanu może tu dojść do wzrostu zapotrzebowania na
moc obliczeniową (rys. 1.2).
Wiele narzędzi symulacyjnych wykonuje obliczenia ze zmiennym krokiem całkowania.
Przykładem może tu być oprogramowanie LT Spice oferowane przez Analog Devices [21], czy
EMTP-RV Toolbox, jaki jest udostępniany dla programu Simulink przez firmę MathWorks
[22]. Spośród wymienionych tu narzędzi jedynie EMTP-RV Toolbox wykorzystany może być
do prowadzenia symulacji w czasie rzeczywistym, jednak w takim trybie krok jest stały [22].
Techniki symulacji ze zmiennym krokiem są tu powszechnie wykorzystywane w celu
wyznaczenia odpowiedzi w stanach przejściowych dla układów nieliniowych i wielkich
częstotliwości, czy symulacji układów elektromechanicznych [23, 24, 25]. W takich
rozwiązaniach w przypadku, gdy odpowiedź układu ulega dynamicznym zmianom krok jest
redukowany. Z kolei, gdy zmiany te są powolne krok całkowania jest zwiększany. Dostępnych
jest stosunkowo niewiele publikacji dotyczących stosowania zmiennego kroku całkowania
w symulacjach w czasie rzeczywistym. Autorzy artykułu [26] proponują wykorzystanie
zmodyfikowanej zmienno-krokowej metody Eulera. Praca ta jednak dotyczy symulatora lotu.
W takim przypadku symulowanych jest równocześnie wiele podsystemów (np. silnik,
zetknięcie kół z pasem startowym w trakcie lądowania itd.). Jeżeli dla jednego z podsystemów
krok całkowania może zostać zwiększony, to zaoszczędzone w ten sposób zasoby platformy
obliczeniowej mogą zostać przeznaczone na obliczenia dla innych elementów z mniejszym
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krokiem. Umożliwia to bardziej efektywne wykorzystanie zasobów stosowanej platformy.
Rozwiązanie to nie znajduje jednak zastosowania w przypadku symulacji układów
elektrycznych, w których zwykle wiele elementów współpracuje ze sobą, nie pozwalając tym
samym wydzielić stosownych podsystemów. W związku z tym metody te nie będą omawiane
w dalszej części rozprawy.
Skończenie krótka

wartość kroku całkowania może stanowić główne ograniczenie

w przypadku symulacji w czasie rzeczywistym systemów nieliniowych, jak HVDC (ang. High
Voltage Direct Current), FACTS (ang. Flexible AC Transmission System), filtrów aktywnych,
lub napędów. Rozwiązywanie równań matematycznych modelu z niedostatecznie krótkim
krokiem całkowania może powodować, szczególnie w przypadku układów nieliniowych (np.
tranzystorowe układy kluczujące), błędy obliczeń prowadzące do niestabilności numerycznej.
Problemy te mogą np. objawiać się powstawaniem oscylacji, które nie występują w procesie
rzeczywistym. Proponowane w literaturze metody zmniejszenia wpływu tych oscylacji [27, 28,
29] nie znajdują zastosowania w symulatorach PwCR. Wynika to z faktu, że metody te
prowadzą do wzrostu czasu obliczeń. Natomiast w omawianych tu symulatorach PwCR
niezbędne

jest

poszukiwanie

rozwiązania

kompromisowego

pomiędzy

dokładnością

uzyskiwanych wyników a czasem obliczeń.
Z uwagi na dyskretny charakter pracy symulatora PwCR (rys. 1.1c) wymiana danych
z otoczeniem może się odbywać wyłącznie w dyskretnych chwilach czasu. W przypadku
układów nieliniowych, w których symulator steruje elementami przełączającymi (np. tranzystor,
triak) nie ma gwarancji, że zdarzenie załączenia danego elementu wystąpi, lub zostanie
zasymulowane w dyskretnej chwili czasu. Możliwa jest również sytuacja, w której w ciągu
jednego kroku wystąpi wiele zewnętrznych zdarzeń komutacyjnych. W takim przypadku
poprawnie obsłużone zostanie jedynie ostatnie zdarzenie. Problem ten w odniesieniu do
fazowego sterowania mocą został przedstawiony na rysunku 1.3. Fazowa regulacja mocy
realizowana jest poprzez zmianę kąta załączenia triaka. Na rysunku 1.3a przedstawiono schemat
przykładowego układu. Symulator PwCR steruje tu kątem załączenia triaka. Linia ciągła (rys.
1.3b) stanowi przebieg napięcia sieci u(t). Napięcie to zostało doprowadzone do symulatora
w celu wykrycia zdarzenia przejścia przez zero przebiegu u(t). Ponieważ krok jest w tym
przypadku stały nie ma możliwości poprawnego wykrycia przejść przez zero, jak
i wygenerowania impulsu sterującego bramką triaka w odpowiedniej chwili czasu. W związku
z tym triak nie jest załączany z oczekiwanym kątem, wynoszącym 90°. Opisane tu zjawisko
określane w literaturze jako „jitter”, wprowadza dodatkowy błąd symulacji i fluktuacje
amplitudy prądu triaka (pogrubiona linia wykropkowana, rys. 1.3b). Jitter wprowadza również
dodatkowe subharmoniczne, które normalnie nie występują w danym systemie. Opisywane
w literaturze metody kompensacji jittera wykorzystują interpolację, bądź predykcję odpowiedzi
symulatora na podstawie poprzednio uzyskanych wyników i chwili czasowej w jakiej doszło do
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zdarzenia załączenia [12, 30, 31]. Opisywane tu zjawisko może również powstać w przypadku,
gdy do symulatora dołączony jest zewnętrzny sygnał PWM. Wynika to z faktu iż zmiany stanu
tego sygnału z poziomu niskiego na wysoki i odwrotnie mogą wystąpić w trakcie trwania
danego kroku całkowania. Problem ten został poruszony przez autorów pracy [32]. Proponują
oni algorytm kompensacji, bazujący na pomiarach czasów wystąpień zmian stanu sygnału
PWM. Symulator PwCR pracuje ze stałym krokiem całkowania, zaś w zaimplementowanym
w nim modelu matematycznym uwzględniane są wartości kompensujące, jakie wynikają
z pomiaru.
i(t)

a)
R

u(t)
Symulator pracujący
w czasie rzeczywistym

b)

h
t [s]
Jitter

Jitter

Jitter

Jitter
u(t)
i(t)
i(t)

fluktuacje amplitudy

Rys. 1.3 Zjawisko jittera w układzie fazowej regulacji mocy a) schemat układu; b) uzyskiwane przebiegi
[na podstawie 17]

Na rysunku 1.4 zaprezentowano podstawowy schemat blokowy cyfrowego symulatora
PwCR. Symulator stanowi zatem typowy system mikroprocesorowy z odpowiednimi układami
peryferyjnymi. W związku z tym wyróżnić tu można (rys. 1.4) typowe elementy takiego
systemu, jak procesor (µP), moduł bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA), układy
czasowo-licznikowe, pamięć programu (ROM) i danych (RAM), czy moduł przerwań.
Symulator pracujący w czasie rzeczywistym
Układy czasowoµP DMA Pamięć RAM i ROM Moduł przerwań
licznikowe (TIMER)

Przetwornik C/A

Wzmacniacze

Linie cyfrowe
Przetwornik A/C
WE/WY (GPIO)
Układy wykonawcze
i wejściowe

Przetworniki
pomiarowe

Otoczenie symulatora
(proces zachodzący zewnętrznie)

Rys. 1.4 Schemat blokowy cyfrowego symulatora pracującego w czasie rzeczywistym
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Symulator dokonuje wymiany danych z otoczeniem za pośrednictwem przetworników
analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych (A/C i C/A), oraz bloku linii cyfrowych
WE/WY. W przypadku, gdy w otoczeniu symulatora występują duże wartości napięć, lub
prądów niezbędne stają się dodatkowe bloki wzmacniające, przetworniki pomiarowe, czy
elementy wejściowe i wykonawcze dla linii cyfrowych. Należy w tym miejscu wyraźnie
podkreślić, że otocznie symulatora stanowi zewnętrznie dołączony, rzeczywisty obiekt
techniczny, nie podlegający tym samym modelowaniu matematycznemu.
a)

Symulator pracujący w czasie rzeczywistym

b)

Symulator pracujący w czasie rzeczywistym
Model symulowanego obiektu

Model symulowanego obiektu
Interfejs
użytkownika
(HMI)

Przetwornik
A/C

Przetwornik
C/A

Linie cyfrowe
WE/WY (GPIO)

Interfejs
użytkownika
(HMI)

Rzeczywisty obiekt dołączony zewnętrznie do
symulatora (HuT)

Przetwornik
A/C

Przetwornik
C/A

Linie cyfrowe
WE/WY (GPIO)

Układy
kondycjonujące,
czujniki

Wzmacniacze

Wyjścia
wykonawcze mocy,
układy wejściowe

Rzeczywisty obiekt dołączony zewnętrznie do
symulatora (HuT)

Rys. 1.5 Podstawowe topologie symulatora a) CHIL; b) PHIL [na podstawie 18]

Na rysunku 1.5 przedstawione zostały podstawowe warianty wykorzystania symulatora
PwCR. Zewnętrznie dołączany obiekt (rys. 1.4 i rys. 1.5) określany jest w literaturze jako HuT
(ang. Hardware under Tests). W wielu przypadkach HuT stanowi układ regulacji automatycznej
(np. automatyczny regulator napięcia), zaś w platformie cyfrowej symulatora PwCR
zaimplementowany

jest

model

matematyczny

obiektu

sterowanego

(np.

sieć

elektroenergetyczna). W przypadku, gdy HuT realizuje dwukierunkową wymianę danych
z symulatorem można mówić o topologii HIL (ang. Hardware In the Loop) [33]. Podstawowe
dwie koncepcje symulacji HIL zostały przedstawione na rysunku 1.5. Jeżeli dołączony HuT nie
wymaga wymiany mocy z symulatorem i może tym samym pracować z sygnałami
niskonapięciowymi (np. ±10 V), to jest to topologia CHIL (ang. Controller Hardware In the
Loop) (rys. 1.5a). Nie są wówczas wymagane bloki pośredniczące mocy. Natomiast w sytuacji,
gdy konieczne jest dostarczenie mocy do testowanego obiektu HuT mowa o topologii PHIL
(ang. Power Hardware In the Loop) (rys. 1.5b). Interfejs użytkownika HMI (ang. Human
Machine Interface) zapewnia cechę interaktywności symulatora PwCR (rys. 1.5a i 1.5b). HMI
umożliwia z kolei np. modyfikację określonych parametrów symulowanego układu w czasie
rzeczywistym. Nie byłoby to możliwe w przypadku symulacji offline (rys.

1.1a i 1.1b).

Topologia CHIL może zostać przykładowo wykorzystana w przypadku testowania algorytmu
sterowania przekształtnikiem DC-DC [34, 35]. W pracy [34] przedstawiono przykład dotyczący
przekształtnika

DC-DC

podwyższającego

napięcie.

Symulator

został

wykonany

z wykorzystaniem układu FPGA typu Spartan 6. Sygnał PWM, wytwarzany przez symulator
steruje tranzystorem kluczującym przekształtnika. Napięcie wyjściowe, jako sygnał sprzężenia
zwrotnego przekazywane jest poprzez dzielnik napięcia do wejścia przetwornika A/C
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symulatora. W pracach [34, 35] autorzy proponują implementację w symulatorze układu
sterowania rzeczywistym modułem energoelektronicznym. Możliwe jest także rozwiązanie
odwrotne, w którym do symulatora dołączony jest rzeczywisty układ sterowania. W takim
przypadku symulacji podlega moduł energoelektroniczny, czyli obiekt sterowany. Rozwiązanie
to w odniesieniu do symulacji HIL sterownika PFC (ang. Power Factor Correction) zostało
zaprezentowane w artykule [36]. Uniwersalny symulator PwCR przewidziany do pracy
w topologii PHIL przedstawiony został w pracy [37]. Autorzy proponują zastosowanie
symulatora

do

emulacji

maszyn

elektrycznych

za

pośrednictwem

modułu

energoelektronicznego (wyjścia mocy) symulatora. Umożliwia to testowanie w topologii PHIL
przekształtników energoelektronicznych przewidzianych do sterowania silnikami, np.
w różnego rodzaju pojazdach.
Symulacja

HIL

nie

jest

stosowana

jedynie

w

odniesieniu

do

układów

energoelektronicznych. W pracy [38] przedstawiono ogólną dyskusję na temat zastosowań
przemysłowych topologii HIL. W artykułach [39, 40, 41] przedstawiono zastosowania HIL
dotyczące lotnictwa. Z kolei w pracach [42, 43] podano zastosowania dotyczące przemysłu
kosmicznego.
Rzeczywista sieć elektroenergetyczna

a)

Symulator PwCR
Regulator/sterownik

kier. nast. stacja
15/0,4 kV

15 kV

kier. GPZ
110/15 kV

∆
0,4 kV

Y

ZK-II

ZK-I

Symulator PwCR
Model sieci elektroenergetycznej

b)

Symulator PwCR
Regulator/sterownik

kier. nast. stacja
15/0,4 kV

15 kV

kier. GPZ
110/15 kV

∆
0,4 kV

Y

ZK-I

c)

ZK-II

Symulator PwCR
Model sieci elektroenergetycznej
Regulator/sterownik

kier. nast. stacja
15/0,4 kV

15 kV

kier. GPZ
110/15 kV

∆
0,4 kV

ZK-I

Y

ZK-II

Rys. 1.6 Warianty wykorzystania symulatora pracującego w czasie rzeczywistym:
a) RCP; b) zmodyfikowane RCP; c) SIL [na podstawie 17]

Na rysunku 1.6 przedstawiono poszczególne warianty wykorzystania symulatora PwCR.
Omawiane symulatory często wykorzystywane są w przypadku konstrukcji stanowisk RCP
(ang. Rapid Control Prototyping) [44], co zostało zaprezentowane na rysunku 1.6a. Skrót RCP
w krajowej literaturze jest tłumaczony jako „szybkie prototypowanie”, lub „szybkie
prototypowanie sterowników” [45, 46, 47]. RCP polega na implementacji układu regulatora
w strukturze symulatora PwCR, który jest połączony z rzeczywistym obiektem sterowanym
[48]. Jest to zatem modyfikacja topologii CHIL, lub PHIL. Obiektem sterowanym może być np.
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sieć elektroenergetyczna (rys. 1.6a). W przypadku wykorzystania techniki RCP, prototypowanie
algorytmów sterowania zostaje przyspieszone i udogodnione, ponieważ lokalizacja błędów
w algorytmie regulatora i ich usuwanie staje się łatwiejsze. Wynika to z możliwości rejestracji
i analizy w czasie rzeczywistym każdego z wewnętrznych sygnałów prototypowanego
urządzenia. Ponadto parametry regulatora (np. współczynniki regulatora PID) mogą być łatwo
modyfikowane również w trakcie pracy, co umożliwia np. strojenie regulatorów [49].
Techniki RCP stosowane są powszechnie w wielu różnorakich zastosowaniach, m.in.
w odniesieniu do układów zarówno elektrycznych, jak i elektromechanicznych [44, 50].
Autorzy pracy [51] proponują wykorzystanie RCP do prototypowania algorytmów zdalnego
sterowania ramieniem robota wyposażonym w chwytak. Struktura stanowiska jest zatem
zbliżona do wariantu RCP przedstawionego na rysunku 1.6a. Platformę obliczeniową stanowi tu
karta DSpace typu DS1104. Algorytm sterowania został zaimplementowany w środowisku
Matlab/Simulink i przesłany do platformy obliczeniowej DSpace, która zapewnia możliwość
symulacji i wymiany danych z otoczeniem w czasie rzeczywistym. Polecenia wykonania
określonego zadania przez robota odbierane są zdalnie z sieci Internet poprzez aplikację
opracowaną przez autorów publikacji. Rozwiązanie to może być traktowane jako interfejs HMI
(rys. 1.5). Innym wykorzystaniem RCP jest emulacja dynamicznych zmian obciążenia
mechanicznego wału silnika DC [52]. Zaproponowano tu połączenie dwóch maszyn
elektrycznych DC za pomocą sprzęgła. W modelu matematycznym uwzględniono występującą
nieliniowość, czyli zjawisko tzw. luzu. Pierwsza z maszyn stanowi obiekt testowany, druga zaś
jest obciążeniem. W platformie obliczeniowej symulatora zaimplementowano zarówno
algorytmy sterowania maszyną testowaną, jak i algorytm odtwarzający dynamiczne zmiany
obciążenia. Wykorzystano tu platformę OPAL RT typu OP 5600. Autorzy pracy [52] proponują
zastosowanie proponowanego rozwiązania również do testowania maszyn elektrycznych
większej mocy w zastosowaniach przemysłowych [53]. Podobne rozwiązania proponowane są
także w artykułach [54, 55, 56, 57]. Odmienny przykład wykorzystania RCP zaproponowano
w pracy [58]. W symulatorze PwCR zaimplementowany jest model układu regulatora prędkości
obrotowej silnika reluktancyjnego. Symulator oparty jest o sterownik National Instruments NI
7865R z układem FPGA Kintex 7.
Modyfikacja techniki RCP została przedstawiona na rysunku 1.6b. Wariant ten
wykorzystuje dwa współpracujące ze sobą symulatory PwCR. W pierwszym z symulatorów
zaimplementowano układ sterowania jak na rysunku 1.6a. Jednak drugi symulator stanowi
obiekt sterowany np. rozważaną tu sieć elektroenergetyczną. Rozwiązanie to pozwala na
implementacje dwóch różnych modeli matematycznych o odmiennych krokach całkowania w
obu symulatorach. Elastyczność rozwiązania, jak i możliwość modyfikacji poszczególnych
parametrów jest zdecydowanie dalej posunięta, niż w przypadku podstawowym (rys. 1.6a).
Problem może tu stanowić synchronizacja obu platform obliczeniowych. Ponadto w przypadku
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wymiany danych pomiędzy symulatorami PwCR dochodzi do powstania opóźnienia.
Zagadnienia te w odniesieniu do symulatorów rozmieszczonych w różnych częściach świata
były rozważane w pracach [59, 60].
W przypadku, gdy wykorzystywany symulator cechuje się dostatecznie dużą mocą
obliczeniową możliwa jest implementacja modeli matematycznych zarówno układu regulacji,
jak i obiektu sterowanego w jednej platformie obliczeniowej (rys. 1.6c). Rozwiązanie to
określane jest jako SIL (ang. Software In the Loop). W wielu przypadkach symulacja SIL jest
wykorzystywana jako wstępny etap w trakcie testowania fragmentu programu lub algorytmu
regulacji automatycznej [61, 62, 63]. Dotyczy to w szczególności przemysłu motoryzacyjnego z
uwagi na znaczny stopień skomplikowania systemów zawartych w pojazdach. Kolejnym
krokiem w trakcie procesu rozwoju nowego urządzenia, bądź systemu jest wzmiankowana już
symulacja typu HIL. Symulacja SIL może być również wykorzystana w edukacji. Dzięki temu
możliwe jest uczenie studentów poprawnego rozwoju programu sterującego danym obiektem i
późniejsze uruchomienie tego kodu bez jego zmiany w połączeniu z obiektem fizycznym [64].
W pracy [65] autorzy zaprezentowali wyniki badań symulacji SIL, dotyczącej analizy
algorytmów regulacji automatycznej napięcia i kompensacji mocy biernej w dystrybucyjnej
sieci elektroenergetycznej. Badania prowadzone są w czasie rzeczywistym. Rozpatrywana sieć
składa się z 23 węzłów, 19 linii dystrybucyjnych i 19 obciążeń. Poszczególne odcinki linii
modelowane są jako klasyczne modele typu Π.
Symulatory analogowe
Symulatory hybrydowe (cyfrowo-analogowe)
Koszt wykonania symulatora

Symulatory cyfrowe wykonane
z wykorzystaniem superkomputerów
Symulatory wykonane
z wykorzystaniem specjalizowanych układów ASIC
Symulatory cyfrowe wykonane z wykorzystaniem
mikrokontrolerów, procesorów (np. ARM, DSP) i układów
FPGA
Symulatory cyfrowe
wykonane z wykorzystaniem
procesorów graficznych
Symulatory cyfrowe wykonane z wykorzystaniem
komputerów osobistych (PC)
1960

1970

1980

1990

2000

2010

2018

Rys. 1.7 Rozwój symulatorów pracujących w czasie rzeczywistym [na podstawie 17]

Na rysunku 1.7 przedstawiono rozwój symulatorów PwCR. Z historycznego punktu
widzenia początek rozwoju symulatorów PwCR sięga końca lat 50-tych [66]. Początkowo
symulatory tego typu wykonywano jako analogowe tj. złożone z fizycznie zrealizowanych
modeli zastępczych dla maszyn elektrycznych, odcinków linii itd. [66]. Pozwalało to realizować
symulacje EMT, wyniki rejestrowano za pośrednictwem oscyloskopu, lub rejestratora
analogowego. Symulatory tego typu z wykorzystaniem elementów dyskretnych i podstawowych
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bloków elektroniki analogowej, czyli wzmacniaczy operacyjnych wykonywano do lat 90-tych
[67].
Dyskretne modele pojemności i indukcyjności zostały podane przez Dommela w pracy
[68]. Zapoczątkowało to rozwój cyfrowych symulacji EMT. Kolejny etap rozwoju stanowią
jednak symulatory hybrydowe, dla których pewien fragment systemu modelowany jest
z wykorzystaniem symulatora PwCR, zaś inny stanowi urządzenie rzeczywiste. Można zatem
stwierdzić, że symulatory hybrydowe pracują w topologii PHIL [69] (rys. 1.5b). Pierwsze
publikacje na ten temat pojawiły się w połowie lat 70-tych [66, 70]. Współcześnie zaś temat ten
cieszy się nadal zainteresowaniem. Przykładem może być rozbudowany symulator hybrydowy
HRTsim (ang. Hybrid Real Time Simulator), zaprojektowany i wykonany przez autorów prac
[71,

72,

73].

Symulator

ten

jest

przeznaczony do

analizy stanów pracy sieci

elektroenergetycznych. W pracy [74] autorzy symulatora HRTsim prezentują wyniki badań
dotyczących analizy wpływu elementów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej na
stany przejściowe w sieci elektroenergetycznej. Na szczególną uwagę zasługuje praca [75]
dotycząca symulatora hybrydowego z częścią fizyczną pracującą z napięciem 400 V i mocą
50 kVA przy mocy zwarciowej wynoszącej 500 kVA. W pracy tej symulator cyfrowy PwCR
połączony jest z częścią fizyczną poprzez przekształtniki energoelektroniczne opracowane przez
autorów. Symulator PwCR jest wykonany z wykorzystaniem komercyjnej platformy RTDS,
która zostanie szerzej opisana w dalszej części rozprawy. W takim przypadku symulator
wytwarza, jak i próbkuje wartości chwilowe. Biorąc pod uwagę czas konwersji przetworników
C/A i A/C, jak i czas związany z obliczeniami dla danego kroku całkowania powstają
dodatkowe opóźnienia. Może to prowadzić do powstawania błędów symulacji i niestabilnej
pracy symulatora. Zatem autorzy proponują algorytm kompensujący wspomniane opóźnienia.
Symulator PwCR może być wykonany również z wykorzystaniem procesorów, bądź
mikrokontrolerów zarówno ogólnego przeznaczenia (np. mikrokontroler ARM), jak
i ukierunkowanych na konkretne zastosowania (np. procesor sygnałowy – ang. Digital Signal
Processor). Wykorzystywane są tu zatem systemy wbudowane. Przez system wbudowany
rozumie się system komputerowy który stanowi część innego, większego systemu [10, 11].
Stanowi on zatem integralną całość z urządzeniem w jakim pracuje, stąd można stwierdzić, że
jest on w nie „wbudowany”.
Należy tu nadmienić o wykorzystaniu w konstrukcji symulatorów PwCR wspominanych
już układów FPGA (ang. Field Programmable Gate Array). W największym uproszczeniu
można stwierdzić, że FPGA stanowi sieć bramek logicznych z konfigurowalnymi połączeniami,
zaś pierwsze doniesienie literaturowe na ich temat pochodzi z roku 1989 [76]. Układy FPGA
często są stosowane jako układ pośredniczący pomiędzy procesorem, pamięcią i układami
peryferyjnymi (np. przetworniki A/C i C/A) [77, 78]. Jednakże z uwagi na możliwość
równoległego przetwarzania FPGA mogą stanowić również specjalizowany blok obliczeniowy
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[79, 80]. W pracy [81] układ FPGA typu EP2C35F672 (Altera) wykorzystany jest do symulacji
w czasie rzeczywistym generatora synchronicznego z magnesami trwałymi z krokiem
całkowania wynoszącym 1 µs. Jednordzeniowy mikrokontroler DSP typu TMS320F28335
(Texas Instruments), który dysponuje niewielką mocą obliczeniową

wykorzystywany jest

jedynie jako układ nadzorujący pracę symulatora i interfejs pomiędzy rzeczywistym
przekształtnikiem energoelektronicznym, co zapewnia pracę w topologii HIL. Układy FPGA
wykorzystywano z powodzeniem również w pracach [13, 82, 83, 84, 85].
Z kolei autorzy pracy [86] zaproponowali konstrukcję symulatora opartego o
ośmiordzeniowy procesor DSP TMS320C6678 (Texas Instruments). Badania dotyczą
sprawdzenia w topologii PHIL nowego systemu zintegrowanego zarządzania systemem
elektroenergetycznym okrętu. Prace dotyczą systemu zarządzania z obniżonym poziomem
mocy w stosunku do układu rzeczywistego. Stosowane są tu obliczenia współbieżne z użyciem
wielordzeniowego procesora TMS320C6678. Uzyskiwany krok całkowania wynosi 50 µs.
Modułowy i zarazem skalowalny symulator PwCR został zaprezentowany przez autorów pracy
[87]. Wykorzystano tu jednordzeniowe procesory DSP TigerSHARC TS201 (Analog Devices)
wraz z układami FPGA Xilinx Spartan6 45T. Prace te wykonano w oparciu o wcześniejsze
doświadczenia z University of South Carolina z wykorzystaniem opracowanego tam symulatora
VTB-RT (ang. Virtual Test Bed) [88]. Ponadto w artykułach [89, 90, 91] autorzy również
stosowali mikrokontrolery DSP. Należy jednak zwrócić uwagę, że w pracach tych stosowano
mikrokontrolery jednordzeniowe o niewielkiej mocy obliczeniowej.
Interesującą platformą obliczeniową z punktu widzenia konstrukcji symulatorów PwCR są
układy SoC (ang. System on Chip). Układ taki zawiera w swojej strukturze zarówno procesor
jak i układ FPGA. Pozwala to w pełni wykorzystać zalety obu tych platform. W pracy [92]
autorzy przeprowadzili analizę możliwości wykorzystania SoC w konstrukcji symulatora
PwCR. Wykorzystano tu układ Zynq Z-7020 firmy Xilinx, zawierający oprócz bloków
peryferyjnych (np. DMA) układ FPGA i dwurdzeniowy procesor ARM Cortex-A9. Porównano
tu czasy obliczeń dla różnych algorytmów całkowania i poziomów optymalizacji kompilatora,
a także obliczeń zmiennoprzecinkowych pojedynczej i podwójnej precyzji. Podobne podejście
w odniesieniu do układu SoC zostało przedstawione w pracy [93]. Z kolei w pracy [94] autorzy
proponują zastosowanie asymetrycznego obciążenia rdzeni procesora ARM w strukturze SoC.
Jeden z rdzeni realizuje obliczenia w czasie rzeczywistym, bez systemu operacyjnego z krokiem
całkowania 20 µs. Drugi zaś pracuje pod kontrolą systemu Linux, zapewniając tym samym
jedynie blok kontrolny i zarządzający całym symulatorem. Układ FPGA stanowi interfejs
pomiędzy przetwornikami A/C i C/A a procesorem. Wspomniany już „jitter” jest istotnym
problemem w przypadku pracy symulatora w topologii HIL. Możliwym rozwiązaniem tego
problemu, oprócz wykorzystania wzmiankowanych już algorytmów kompensujących powstałe
opóźnienie jest również nadpróbkowanie sygnałów pochodzących z otoczenia symulatora [95].
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Jest to równoznaczne ze zmniejszeniem programowego kroku całkowania. Powoduje to
oczywiście wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniową. Alternatywnym rozwiązaniem
omawianego problemu może być synchronizacja platformy obliczeniowej SoC z testowanym
urządzeniem HuT [96]. W takiej sytuacji symulator pracuje z identycznym krokiem jaki jest
wykorzystany w badanym urządzeniu. Zatem wymiana danych z HuT odbywa się
w powtarzalnych i odpowiednich chwilach czasu. Rozwiązanie prezentowane w pracy [96]
może być zastosowane jedynie wtedy, gdy w HuT występuje kanał umożliwiający wspomnianą
tu synchronizację. Zatem metoda ta nie może być zastosowana w przypadku ogólnym.
Kolejnym trendem w rozwoju symulatorów PwCR jest wykorzystanie układów ASIC (ang.
Application-Specific Integrated Circuit). ASIC jest specjalizowanym układem scalonym
zaprojektowanym pod ściśle określone zastosowanie. Z uwagi na wysoki poziom specjalizacji
i optymalizacji w kontekście danego zastosowania układy te umożliwiają równoległe
przetwarzanie zadań obliczeniowych jednocześnie oferując niski pobór mocy ze źródła
zasilania.

Należy

jednak

podkreślić,

że

rozwiązania

proponowane

w

literaturze

z wykorzystaniem ASIC stanowią symulatory analogowe. Wykorzystuje się tu niejednokrotnie
układy FPAA (ang. Field Programmable Analog Array). Układy te stanowią programowalny
blok analogowy, można zatem stwierdzić, że jest to „analogowy odpowiednik” układów FPGA.
FPAA produkowane są przez firmę Anadigm [97]. Autorzy artykułu [98] proponują
wykorzystanie 17-stu układów FPAA typu AN231E04 (Anadigm) do wykonania symulatora
sieci elektroenergetycznej. Zwrócono tu uwagę na istotne ograniczenia FPAA, polegające na
niewielkiej liczbie bloków tzw. konfigurowalnych bloków analogowych CAB (ang.
Configurable Analog Blocks), z jakich złożone są FPAA. Układy te wykorzystywano również
w pracy [99]. Natomiast w pracy [100] wykorzystano układ ASIC do analizy stanów
przejściowych w sieciach elektroenergetycznych. Jak podają autorzy symulator taki może
wykonywać symulację 10000 razy szybciej od czasu rzeczywistego. Ponadto zapewniono tu
możliwość modyfikacji modelowanego układu elektrycznego.
W konstrukcji symulatorów PwCR potencjalnie mogą być wykorzystane również
superkomputery. Zgodnie z definicją słownikową superkomputer jest postrzegany jako
komputer o największej prędkości przetwarzania zadań obliczeniowych w danym czasie [11].
Osiąga się to zwykle poprzez łączenie wielu komputerów o mniejszej mocy obliczeniowej, co
pozwala tworzyć tzw. klastry obliczeniowe. Z uwagi na dużą moc obliczeniową
superkomputery mogą teoretycznie znaleźć zastosowanie w symulacji wykonywanej w czasie
rzeczywistym. Dostępnych jest jednak niewiele publikacji dotyczących wykorzystania
superkomputerów w elektrotechnice i symulacjach prowadzonych w czasie rzeczywistym.
Autorowi niniejszej rozprawy znane są tylko dwie prace dotyczące tego tematu [101, 102].
Powodem tego stanu rzeczy może być wysoki koszt i znaczny poziom skomplikowania rozwoju
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oprogramowania dla superkomputerów. W artykułach [101, 102] poruszane są zagadnienia
dotyczące stabilności pracy sieci elektroenergetycznych.
Wykorzystanie komputerów osobistych, wyposażonych w szybkie moduły akwizycji
danych (karty pomiarowe) jest rozwiązaniem powszechnym w konstrukcji symulatorów PwCR.
Rozwiązanie takie ma wiele zalet w porównaniu z innymi platformami obliczeniowymi.
Komputer PC jest łatwy w programowaniu, ponadto możliwa jest realizacja obliczeń
współbieżnych. Obecny jest tu również system operacyjny, co jest niewątpliwie kolejnym
ułatwieniem.

W

monografii

[103]

wykorzystywano

komputer

PC

z

procesorem

wielordzeniowym do symulacji układu elektrycznego, zawierającego 38 niezależnych węzłów.
Zastosowano tu system operacyjny Windows. Wykorzystana została metoda wielobiegunników
elektrycznych, zwanych elementami strukturalnymi i obliczenia współbieżne. W celu
zmniejszenia

liczby węzłów

układu

elektrycznego

stosowano agregację

elementów

strukturalnych. Prowadzono również badania wpływu zastosowanego algorytmu całkowania na
uzyskiwany błąd i czas trwania obliczeń. Uzyskiwany krok całkowania wynosi 200 µs.
Również w artykule [104] zaproponowano wykorzystanie wielordzeniowego komputera PC
pracującego jednak pod kontrolą systemu operacyjnego czasu rzeczywistego QNX [105]. Model
rozpatrywanego

układu

elektrycznego

jest

tworzony

za

pośrednictwem

środowiska

MATLAB/SIMULINK, po czym generowany jest kod w języku C, który może następnie być
skompilowany pod systemem QNX. Ponieważ środowisko MATLAB/SIMULINK nie może
być uruchomione pod kontrolą systemu QNX wykorzystany został dodatkowy komputer
określany jako host. Dane przesyłane są do symulatora za pośrednictwem protokołu FTP. Jeden
z rdzeni procesora odpowiedzialny jest za komunikację z komputerem host i modułami
akwizycji, drugi zaś realizuje obliczenia dla kolejnych iteracji modelu matematycznego.
Proponowany symulator został wykorzystany do prowadzenia badań w topologii HIL układu
regulacji automatycznej, który zaimplementowany został w sterowniku PLC. Odmienny sposób
wykorzystania środowiska MATLAB/SIMULINK przedstawiono w artykułach [106, 107].
Wykorzystano tu biblioteki SimPowerSystems i Real-Time Windows Target, określane jako
toolbox.

W

tym

przypadku

symulator

został

wykorzystany

w

celu

testowania

elektroenergetycznego przekaźnika zabezpieczeniowego w topologii PHIL. W pracach [108,
109] środowisko MATLAB/SIMULINK zostało wykorzystane jedynie w celu wygenerowania
próbek określonych sygnałów, które później przesyłane są do symulatora PwCR. Powstaje
w ten sposób właściwie rodzaj generatora arbitralnego. W związku z tym istnieje jedynie
możliwość jednokierunkowej wymiany sygnałów z otoczeniem symulatora, bez możliwości ich
pobierania. Nie ma więc możliwości realizacji topologii HIL. Zatem rozwiązanie takie nie może
być traktowane jako symulator PwCR.
Ostatnim

z

przedstawionych

rozwiązań

odnośnie

symulatorów

PwCR

będzie

wykorzystanie procesorów graficznych GPU (ang. Graphic Processing Unit). Procesory te
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zostały pierwotnie wprowadzone do użytku w celu wykonywania obliczeń związanych
z tworzeniem grafiki 3D. Pozwalało to na odciążenie procesora głównego CPU (ang. Central
Processing Unit) od realizacji tego typu obliczeń i tym samym uzyskanie wzrostu wydajności
systemu komputerowego [110]. Dzięki wykorzystaniu technologii CUDA (ang. Compute
Unified Device Architecture) procesory graficzne mogą być wykorzystywane do rozwiązywania
ogólnych problemów numerycznych, nie tylko związanych z grafiką [111]. Ponadto z uwagi na
architekturę wielordzeniową GPU umożliwiają realizację obliczeń współbieżnych. Możliwe jest
więc tym samym wykorzystanie GPU również w konstrukcji symulatorów PwCR. W pracy
[112] prowadzono analizę stanów przejściowych z wykorzystaniem obliczeń współbieżnych,
realizowanych przez GPU dla złożonej sieci elektroenergetycznej, zawierającej 9984 szyn
i 2560 generatorów synchronicznych. Prowadziło to do powstawania macierzy o stopniu
większym niż 20000. GPU wykorzystywano również w pracach [113, 114, 115, 116]
i monografii [103].
Dotychczas zaprezentowane rozwiązania dotyczyły w wielu przypadkach symulatorów
niekomercyjnych, stworzonych w ramach prowadzonych badań naukowych przez różnorakie
ośrodki.

Następnie

zaś

zostaną

przedstawione

wybrane

rozwiązania

komercyjne.

Niekwestionowanym liderem w kwestii symulatorów komercyjnych jest obecnie kanadyjska
firma RTDS Technologies Inc. Rozwój symulatora RTDS został rozpoczęty w ramach projektu
badawczego realizowanego przez Manitoba HVDC Research Centre w latach 80-tych. Efektem
tego było zaprezentowanie pierwszego w pełni cyfrowego symulatora linii HVDC w roku 1989.
Z kolei w roku 1993 został przedstawiony pierwszy komercyjny symulator cyfrowy RTDS,
dzięki czemu w rok później założono firmę RTDS Technologies Inc. [117]. Umożliwiło to
dalszą komercjalizację opracowanych uprzednio rozwiązań. Pierwsze zastosowania symulatora
RTDS

związane

były

z

testowaniem

elementów

elektroenergetycznej

automatyki

zabezpieczeniowej w topologii PHIL [118, 119]. W związku z czym już początkowe wersje
symulatora RTDS posiadały graficzny interfejs użytkownika, rozbudowany zestaw kart I/O
i układy wzmacniaczy mocy, co umożliwiało interakcję z otoczeniem symulatora.
Wykorzystywano tu karty z procesorami sygnałowymi, zaś uzyskiwany krok całkowania
wynosił 100 µs [118, 119].
W trakcie ponad dwudziestu lat prac rozwojowych firma RTDS wprowadzała na rynek
kolejne wersje opracowanego symulatora PwCR. Znaczącym rozwiązaniem była platforma
PB5. Moduł tego systemu złożony był z dwóch procesorów firmy Freescale typu MC7448
o architekturze RISC [120]. Pojedyncza karta PB5 może wykonywać symulacje w czasie
rzeczywistym dla układu elektrycznego, zawierającego 90 węzłów, co odpowiada 30 szynom
trójfazowym.
Najnowsze rozwiązanie stanowi platforma NovaCor [121], która jest od 2 do 3 razy
wydajniejsza od poprzedniej platformy PB5 [121]. Podstawowym elementem systemu NovaCor
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jest chassis, stanowiące podstawowy element systemu, który zawiera 10-rdzeniowy procesor
opracowany przez firmę IBM typu POWER8 o architekturze RISC. Częstotliwość taktowania
procesora wynosi 3,5 GHz. Dane chassis jest wyposażone w 12 wyjść analogowych, dla których
rozdzielczość przetwornika C/A wynosi 12 bitów. Zakres napięć wyjściowych to ±10 V.
Przeznaczeniem tych linii jest głównie przekazywanie do otoczenia wartości wewnętrznych
zmiennych symulatora. Ponadto dostępne są 24 złącza światłowodowe, służące do dołączania
zewnętrznych modułów rozszerzających. Moduły te umożliwiają głównie tworzenie
wejść/wyjść cyfrowych i analogowych. Umożliwia to zarówno wyprowadzanie określonych
sygnałów na zewnątrz symulatora, jak i ich pobieranie. Możliwa jest dzięki temu praca
w topologii HIL, lub po uzupełnieniu systemu o odpowiednie układy wzmacniające również
PHIL. Poszczególne chassis wraz z pozostałymi modułami, stanowiącymi bloki peryferyjne
umieszczane są w typowej szafie rack 19”.
Pojedyncze chassis może wykonywać symulacje w czasie rzeczywistym dla układu
elektrycznego, zawierającego 600 węzłów, co odpowiada 200 szynom trójfazowym. Tak
złożone sieci elektroenergetyczne mogą być symulowane z krokiem całkowania rzędu 25 …
50 µs. Dla określonych fragmentów analizowanego układu możliwe jest tworzenie podsieci,
które są symulowane z mniejszym krokiem całkowania rzędu 1 … 4 µs. Dotyczy to symulacji
układów energoelektronicznych takich jak HVDC i FACTS. Platforma NovaCor jest
modułowa, co umożliwia wykorzystanie maksymalnie 60 chassis w celu symulacji układów
o większym stopniu złożoności.
Firma RTDS udostępnia użytkownikom oprogramowanie RSCAD. Głównymi elementami
składowymi tego środowiska są graficzny interfejs użytkownika (GUI), kompilator i biblioteki
z poszczególnymi

komponentami.

Komponenty

te

stanowią

modele

matematyczne

poszczególnych elementów analizowanego systemu np. transformator, odcinek linii itd. Dzięki
GUI użytkownik może w łatwy sposób tworzyć model analizowanego systemu. Ponadto nie ma
konieczności ingerencji w modele oferowane przez RSCAD. Skompilowany model przesyłany
jest do symulatora za pośrednictwem sieci LAN.
Wykorzystywany

jest

tu

algorytm

Dommela

[68]

z

dyskretnym

algorytmem

interpolacyjnym trapezów. Możliwa jest zatem realizacja obliczeń współbieżnych na dwa
sposoby. W pierwszym przypadku obliczenia mogą być prowadzone współbieżnie
w odniesieniu do komponentów dołączonych do wspólnej macierzy admitancji. Rozwiązanie to
stosowane jest w obrębie danego chassis. Poszczególne zadania obliczeniowe przydzielane są
zatem poszczególnym rdzeniom procesora. Drugie rozwiązanie odnosi się do podziału
większego układu elektrycznego na podukłady, co zostanie opisane szerzej w kolejnym
podrozdziale. Obliczenia związane z podukładami realizowane są przez osobne chassis. Podział
zadań wykonywany jest automatycznie przez środowisko RSCAD. Pozostawiono jednak
użytkownikowi możliwość zmiany tego podziału.
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Symulator RTDS znajduje zastosowanie w badaniach naukowych, edukacji i przemyśle
[122]. W pracy [123] przedstawiono przykład wykorzystania symulatora RTDS pokazujący
możliwość budowy laboratorium prezentującego studentom wyznaczanie fazorów sygnałów
systemu elektroenergetycznego. Jest to zatem implementacja metody PMU (ang. Phasor
Measurement Unit) w której dla poszczególnych sygnałów całego systemu wyznacza się ich
moduły i fazy początkowe. Z kolei w artykule [124] zaproponowano wykorzystanie symulatora
RTDS w celu badania zaproponowanego przez autorów algorytmu wykrywania zapadów
napięcia w sieci elektroenergetycznej. Podobne podejście zostało zaprezentowane w pracy
[125]. Autorzy opracowali tu stanowisko w topologii CHIL, umożliwiające testowanie
opracowanego algorytmu wykrywającego miejsce uszkodzenia w linii kablowej sieci
elektroenergetycznej. Natomiast w pracach [126, 127, 128] przedstawione zostało jedno
z najbardziej typowych zastosowań symulatora PwCR. Autorzy zaproponowali wykorzystanie
symulatora RTDS w celu badania układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
w topologii PHIL. Artykuł [129] dotyczy wykorzystania symulatora RTDS w aplikacji
dotyczącej energoelektroniki.
Drugim omówionym rozwiązaniem komercyjnym będą symulatory francuskiej firmy
OPAL-RT Technologies założonej w 1997 roku [130]. Firma ta oferuje podobnie jak RTDS
symulatory przeznaczone m.in. do testowania układów sterujących, regulacji automatycznej
i zabezpieczających dla sieci elektroenergetycznych w topologii HIL. Różnicą względem RTDS
jest jednak dostępność większej liczby symulatorów o różnym przeznaczeniu i cenie.
Podstawowym i zarazem najtańszym symulatorem jest OP4200. Przeznaczeniem OP4200
jest przede wszystkim praca w topologii HIL, szybkim prototypowaniu układów sterowania
(RCP) i systemach akwizycji danych pomiarowych. Cechą wyróżniającą ten symulator jest
łatwość jego rekonfiguracji poprzez montaż wymiennych kaset modułów I/O. Schematy
blokowe pozostałych symulatorów, czyli OP4510, OP5600 i OP5707 zostały przedstawione na
rysunkach 1.8a, 1.8b i 1.8c. Cechą wspólną jest wykonanie tych platform symulacyjnych
z wykorzystaniem komputera PC czasu rzeczywistego z systemem operacyjnym Linux.
Procesor wielordzeniowy połączony jest z układem FPGA za pośrednictwem szyny PCI-express
(rys. 1.8a…c). Umożliwia to z kolei szybką wymianę danych pomiędzy FPGA i CPU. Dzięki
temu rozwiązaniu można zrealizować np. symulację systemu elektroenergetycznego
z wykorzystaniem CPU (większa wartość kroku całkowania) i układu energoelektronicznego na
układzie FPGA (mała wartość kroku). Układ FPGA stanowi w rozważanych symulatorach
również blok pośredniczący, który umożliwia obsługę układów wejścia/wyjścia. Poszczególne
symulatory różnią się zastosowanym procesorem, mocą obliczeniową i ilością linii
wejścia/wyjścia. Dostępne są też złącza PCI-express, które umożliwiają dalszą rozbudowę
symulatora. W tabeli 1.1 zawarto zestawienie parametrów symulatorów firmy OPAL-RT
Technologies. Analizowane platformy symulacyjne mogą realizować symulacje w czasie
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rzeczywistym np. dla sieci elektroenergetycznych z krokiem całkowania rzędu 7 µs (CPU)
i 145 ns (FPGA) dla układów energoelektronicznych (tab. 1.1).
a)

Nadrzędny komputer PC (HOST) z systemem Windows
8

OP4510

Interfejs optyczny
SFP 4 x 5 Gb/s

Pamięć
RAM

Ethernet
Pamięć nieulotna –
dysk twardy (HDD)

Procesor wielordzeniowy
z systemem LINUX

RS232
USB

Płyta główna

Moduł FPGA KINTEX 7

Moduł Moduł
C/A
A/C
16

32

16

b)

Moduł wyjść
cyfrowych

Moduł wejść
cyfrowych

Opcjonalne
wejścia/wyjścia modułu
optycznego, lub RS422
6

32

Opcjonalne moduły
innych firm

6

Ethernet

Złącze PCIe
niskoprofilowe
CPU1

CPU2 (opcja)

Pamięć
RAM

Pamięć nieulotna –
dysk twardy (HDD)
Złącze PCIe
wysokoprofilowe

c)

4 x 16
kanałów

4 x 16
kanałów

4 x 16
kanałów

4 x 16
kanałów

Blok modułów wejścia/wyjścia z układem
FPGA SPARTAN 3
PCI-Express

Komputer PC czasu rzeczywistego
z systemem operacyjnym LINUX

Nadrzędny komputer PC (HOST) z systemem Windows

OP5600

Ethernet

Złącze PCIe
niskoprofilowe
CPU1

CPU2 (opcja)

4 x 16
kanałów

Pamięć
RAM

Pamięć nieulotna –
dysk twardy (HDD)
Złącze PCIe
wysokoprofilowe

4 x 16
kanałów

4 x 16
kanałów

4 x 16
kanałów

Blok modułów wejścia/wyjścia z układem
FPGA VIRTEX-7
PCI-Express

Komputer PC czasu rzeczywistego
z systemem operacyjnym LINUX

Nadrzędny komputer PC (HOST) z systemem Windows

OP5707
Interfejs
optyczny 8 x SFP

Interfejs
optyczny 8 x SFP

8

8

Rys. 1.8 Schematy blokowe poszczególnych modeli symulatorów firmy OPAL-RT
a) OP4510; b) OP5600 c) OP5707 [130]

Wszystkie omówione tu platformy symulacyjne współpracują ze środowiskiem RT-LAB, jakie
udostępnia producent. Również i w tym przypadku, podobnie jak to miało miejsce w przypadku
rozwiązania firmy RTDS Technologies oprogramowanie RT-LAB uruchamiane jest na
komputerze nadrzędnym (HOST) z systemem operacyjnym Windows. Skompilowany model
analizowanego układu elektrycznego jest przesyłany poprzez sieć LAN do symulatora.
Oprogramowanie

RT-LAB

umożliwia

uruchomienie

modelu

przygotowanego

w środowisku MATLAB/Simulink i jego kompilację dla danej platformy symulacyjnej (tab.
1.1). Skompilowany w ten sposób model jest przesyłany do symulatora PwCR. Odmiennym
przeznaczeniem cechuje się z kolei eFPGASIM. Oprogramowanie to jest przeznaczone głównie
do symulacji układów energoelektronicznych, dla których wymagany jest mały krok całkowania
z uwagi na wysoką częstotliwość kluczowania (rys. 1.2). Środowisko HIPERSIM przeznaczone
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jest do modelowania złożonych sieci elektroenergetycznych. eMEGASIM przeznaczony jest do
analizy elektromagnetycznych stanów przejściowych (EMT) w sieciach tego rodzaju.
Ostatecznie

ePHASORSIM

przeznaczony

jest

do

prowadzenia

badań

sieci

elektroenergetycznych z wykorzystaniem metody liczb zespolonych. Nie występuje tu zatem
wspólne środowisko dla wszystkich rodzajów symulacji, jak to miało miejsce w przypadku
rozwiązania omówionego poprzednio.
Porównując rozwiązanie oferowane przez RTDS Technologies z OPAL-RT Technologies
można dojść do wniosku, że oba symulatory mają podobne przeznaczenie. Jednak platforma
RTDS Technologies, dzięki większej mocy obliczeniowej zastosowanej platformy cyfrowej
i większej skalowalności, umożliwia prowadzenie symulacji z mniejszym krokiem całkowania
dla układu o tym samym rozmiarze.
Tab. 1.1 Zestawienie parametrów symulatorów firmy OPAL-RT Technologies [130]
Typ symulatora

OP4200

Zastosowanie

RCP, HIL

Kompatybilny system
symulacyjny i oprogramowanie

RT-LAB
eFPGASIM

Typ procesora (CPU)
Liczba rdzeni
Typ układu FPGA
Minimalny
CPU
krok
FPGA
całkowania
Liczba złącz interfejsu
optycznego (GTX 5 5 Gb/s)
Liczba modułów I/O,
zawierających 16 linii I/O
analogowych i 32 linie I/O
cyfrowe
Maksymalna liczba kanałów I/O
Dostępne interfejsy

OP5600
RCP, HIL, symulacja
sieci
elektroenergetycznych
RT-LAB
HYPERSIM
eMEGASIM
ePHASORSIM
eFPGASIM
INTEL XEON E5
4, 8, 16, lub 32
XILINX Spartan 3
7 µs

OP5707

OP5031

RCP, HIL

RCP, HIL,
cyberbezpieczeństwo

ARM
2
XILINX ZYNQ (7030)
brak danych

OP4510
RCP, HIL, symulacja
sieci
elektroenergetycznych
RT-LAB
HYPERSIM
eMEGASIM
ePHASORSIM
eFPGASIM
INTEL XEON E3
4
XILINX Kintex 7 (325T)
7 µs

145 ns

250 ns

brak danych

145 ns

brak danych

2

4

-

16

-

4

4

8

8

-

128
Ethernet, CAN Bus, RS232, synchronizacja
optyczna, USB, JTAG

128
Ethernet, CAN Bus, RS232, USB, JTAG, VGA,
PS2 (klawiatura i mysz)

256

256

-

Ethernet, RS-232, VGA,
PS2 (klawiatura i mysz)

Ethernet, RS-232, VGA,
PS2 (klawiatura i mysz)

Ethernet, RS-232, VGA,
PS2 (klawiatura i mysz)

RT-LAB
HYPERSIM
eMEGASIM
ePHASORSIM
eFPGASIM
INTEL XEON E5
4, 8, 16, lub 32
XILINX Virtex 7 (485T)
7 µs

RT-LAB
HYPERSIM
eMEGASIM
ePHASORSIM
INTEL XEON E5
4, 8, 16, lub 32
7 µs

1.2.2 ZASTOSOWANIE OBLICZEŃ WSPÓŁBIEŻNYCH
Współczesne układy elektryczne i systemy elektroenergetyczne, które zawierają wiele
elementów nieliniowych są jednymi z najbardziej złożonych systemów stworzonych przez
człowieka [112]. Odwzorowanie zjawisk zachodzących w tego typu systemach z oczekiwanym
poziomem

adekwatności

przez

symulator

PwCR

wymaga

opracowania

modelu

matematycznego o dużym stopniu złożoności. Prowadzi to ostatecznie do powstania algorytmu
symulacji komputerowej o znacznym stopniu komplikacji. Jak już wcześniej stwierdzono
w symulacjach EMT wymagana jest stosunkowo mała wartość kroku całkowania (rys. 1.2).
W związku z tym w przypadku złożonego algorytmu symulacji komputerowej dochodzi do
wzrostu zapotrzebowania na moc obliczeniową platformy cyfrowej. Jest to związane
z koniecznością wykonania wszelkich obliczeń związanych z daną iteracją w ciągu trwania
danego kroku całkowania. Jest to warunek niezbędny w celu spełnienia wymagań powiązanych
z pracą w czasie rzeczywistym (rys. 1.1c).
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W ogólności można stwierdzić, że koszt symulacji układu elektrycznego jest
proporcjonalny do Nα, gdzie N stanowi stopień macierzy opisującej dany układ, zaś α zależy od
współczynnika wypełnienia tej macierzy [131]. Współczynnik wypełnienia określany jest jako
stosunek liczby elementów niezerowych danej macierzy do całkowitej liczby elementów. Dla
typowych układów elektrycznych α zawiera się w zakresie od 1,1 do 2,4 [131]. Jak już
stwierdzono wcześniej współczesne układy elektryczne są bardzo złożone, zatem N może
osiągać bardzo duże wartości, niekiedy rzędu wielu milionów. Biorąc dodatkowo pod uwagę
wymagania związane z pracą w czasie rzeczywistym (rys. 1.1c) koniecznym okazuje się
poszukiwanie platform cyfrowych o możliwie dużej mocy obliczeniowej. Jednak moc
obliczeniowa procesorów i innych platform cyfrowych jest ograniczona. Pożądane jest zatem
rozpatrzenie zagadnienia podziału oryginalnego układu elektrycznego na wiele mniejszych
podukładów o rozmiarze Ns, gdzie Ns ≪ N i rozwiązywanie ich niezależnie. Korzysta się tu
z faktu, że koszt symulacji podukładu jest znacznie mniejszy od kosztu symulacji pierwotnego
problemu, ponieważ Nαs ≪ Nα. Obliczenia związane z poszczególnymi podukładami stanowić
mogą zatem programy sekwencyjne (procesy), które wykonywane mogą być równolegle [8],
natomiast końcowy wynik symulacji dla pierwotnego układu uzyskiwany jest na podstawie
złożenia wyników z podukładów. W związku z tym celowym staje się tworzenie programów
współbieżnych. Dostępne wieloprocesorowe platformy cyfrowe, jak i z procesorami
wielordzeniowymi

mogą

być

wykorzystane

w

przypadku

implementacji

obliczeń

współbieżnych. Zarówno wyodrębnienie poszczególnych procesów (zadań obliczeniowych), jak
i ich równomierne przydzielenie poszczególnym jednostkom obliczeniowym (procesorom,
rdzeniom) nie jest zagadnieniem trywialnym. Problem ten w odniesieniu do układów
elektrycznych był jak dotąd wielokrotnie poruszany w literaturze. Wykorzystywano tu metody
takie, jak relaksacja przebiegów [132] i dekompozycja domenowa [133]. Idea metody relaksacji
przebiegów (sygnałów) związana jest z podziałem złożonego układu elektrycznego na
podukłady. Kiedy analizowany układ został już poddany dekompozycji, warunki sprzężenia
pomiędzy podukładami są zastępowane przez sztucznie wprowadzone źródła sterowane. Źródła
te umożliwiają przekazywanie wartości sygnałów z poprzedniej iteracji. Następnie przebiegi
w poszczególnych punktach układu są obliczane niezależnie dla kolejnych podukładów
z przyjęciem określonych warunków początkowych. Umożliwia to z kolei iteracyjne
poprawianie poszczególnych sygnałów i ostatecznie znalezienie przebiegów dla pierwotnego
układu. Głównym problemem występującym w tym przypadku jest brak zagwarantowanej
zbieżności metody dla ogólnego układu elektrycznego. Wywołało to zahamowanie stosowania
tej metody w oprogramowaniu do symulacji układów elektrycznych. Z kolei w przypadku
dekompozycji domenowej układ opisujący oryginalny obwód elektryczny jest dzielony poprzez
wykrycie tzw. zmiennych interfejsowych, które opisują zależności pomiędzy poszczególnymi
równaniami [134]. Osiąga się to na podstawie metody rozdzielania gałęzi (ang. branch tearing).
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Skalowalność algorytmów wykorzystujących metodę dekompozycji domenowej jest silnie
ograniczona

w

przypadku

wzrastającej

liczby

zmiennych

interfejsowych

pomiędzy

wydzielonymi fragmentami układu równań [135].
Jednostkami obliczeniowymi mogą być np. rdzenie procesora wielordzeniowego, bądź
GPU, lub pojedyncze komputery z zapewnionym kanałem wymiany danych. W pracy [136]
przedstawiono zagadnienia związane z implementacją algorytmu rozkładu macierzy głównej
układu równań, jaki powstaje po procesie algebraizacji równań różniczkowych modelu
matematycznego. Zastosowano tu rozkład macierzy rzadkiej na macierz trójkątną dolną
L i trójkątną górną U (rozkład LU). Badania dotyczyły symulacji EMT układu elektrycznego.
Wykorzystano tu komputer z pamięcią współdzieloną, który wyposażony jest w cztery 16rdzeniowe procesory AMD Opteron 6272. Uzyskuje się w ten sposób 64 rdzenie. Opracowane
oprogramowanie umożliwia automatyczną dekompozycję problemu obliczeniowego na
poszczególne zadania obliczeniowe. Autorzy prowadzą badania dla dwóch różnych układów
elektrycznych. Pierwszy z nich stanowi podziemną linię kablową która analizowana jest jako
linia długa. Schemat zastępczy składa się z wielu kaskadowo połączonych klasycznych
czwórników, opisujących odcinek linii długiej. Drugim układem jest natomiast połączenie wielu
przykładowych 14-szynowych systemów elektroenergetycznych IEEE. Dla pierwszego układu
możliwe jest 40-krotne przyspieszenie obliczeń, przy liczbie aktywnych rdzeni procesora nie
przekraczającej 50. Dla drugiego zaś układu uzyskuje się przyspieszenie maksymalnie 20krotne dla liczby rdzeni wynoszącej 30. Jak podają autorzy wpływ na taki stan rzeczy ma
struktura uzyskiwanej macierzy i wzrastający z ilością aktywnych rdzeni czas potrzebny na
synchronizację poszczególnych procesorów. Podobną architekturę, jednak z mniejszą liczbą
rdzeni i również klasyczną pamięcią współdzieloną wykorzystywano w monografii [103].
Autorzy artykułów [137, 138] podjęli się rozwiązania podobnego problemu, jaki został później
przedstawiony w pracy [136]. Wykorzystano tu jednak procesory graficzne.
W trakcie opracowywania modelu matematycznego układu elektrycznego, szczególnie
z wykorzystaniem metody wielobiegunników stosuje się zapis macierzowy [103]. Niezbędne
jest zatem zaimplementowanie w rozwijanym oprogramowaniu podstawowych operacji algebry
liniowej. Obliczenia tego typu, zarówno współbieżne, jak i sekwencyjne mogą być realizowane
z wykorzystaniem jednej z wielu dostępnych bibliotek. Zestaw sekwencyjnych procedur
numerycznych służących do wykonywania podstawowych operacji algebraicznych na
macierzach i wektorach nosi nazwę BLAS (ang. Basic Linear Algebra Subprograms).
Wykonywane operacje podzielono tu na trzy poziomy: iloczyn dwóch wektorów, iloczyn
macierzy i wektora oraz iloczyn dwóch macierzy. BLAS został pierwotnie zaimplementowany
w języku programowania FORTRAN przez BLAS Technical (BLAST) Forum w roku 1979
[139]. W późniejszych latach procedury BLAS zostały zaimplementowane w różnych
platformach cyfrowych w tym procesach sygnałowych takich, jak wspominany TMS320C6678
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[140]. W pracy [141] przedstawiono implementacje mnożenia macierzy rzadkich w procesorze
DSP TMS320C6678. Na bazie procedur BLAS powstały pakiet LAPACK [142]. ScaLAPACK
[143] stanowi rozwinięcie pakietu LAPACK dla komputerów bez pamięci współdzielonej,
w których każdy procesor posiada swój oddzielny blok pamięci. Pakiet ten wykorzystuje
mechanizm MPI (ang. Message Passing Interface), który stanowi kanał wymiany danych
pomiędzy poszczególnymi procesorami.
W wielu językach programowania (np. C i C++) możliwe jest tworzenie programów
wielowątkowych. Wielowątkowość w odniesieniu do systemu operacyjnego komputera jest
trybem pracy w którym dwa, lub więcej wątków jest wykonywanych w ramach danego procesu
[11]. Możliwe jest zatem przetwarzanie współbieżne w określonych fragmentach modelu
matematycznego symulatora PwCR. Stosowanie wątków może wiązać się ze zwiększeniem
wydajności systemu i tym samym skróceniem czasu obliczeń. Wymagana jest jednak obecność
wielu procesorów jednordzeniowych, lub jednego wielordzeniowego. Ponadto w związku
z dostępem poszczególnych wątków do jednej przestrzeni adresowej (pamięci współdzielonej)
możliwie jest zapewnienie łatwej w implementacji komunikacji pomiędzy wątkami.
Wykonywane jest to poprzez odwoływanie się wątków do tych samych adresów pamięci.
Komunikacja pomiędzy procesami jest trudniejsza w realizacji, ponieważ potrzebny jest do tego
mechanizm IPC (ang. InterProcess Communication). Wydajność w programowaniu
wielowątkowym obniżana jest jednak przez konieczność zapewnienia synchronizacji z pomocą
np. mechanizmu tzw. semaforów [11]. Ma to związek z koniecznością uniknięcia konfliktów
pomiędzy dostępem do zasobów współdzielonych. Programowanie wielowątkowe było
wykorzystywane np. w monografii [103] i pracy [144], gdzie omówiono również dekompozycję
modelu matematycznego na zadania obliczeniowe, które mogą być realizowane współbieżnie.
Jak już stwierdzono realizacja obliczeń współbieżnych z wykorzystaniem programowania
wielowątkowego wymaga niekiedy skomplikowanej dekompozycji modelu matematycznego.
Naprzeciw temu wychodzi

OpenMP (ang. Open Multi-Processing), który stanowi

wieloplatformowy interfejs programowania aplikacji, który umożliwia tworzenie programów
dla systemów wieloprocesorowych i wielordzeniowych z pamięcią współdzieloną. OpenMP
stanowi nic innego, jak zbór dyrektyw kompilatora dla języków takich jak C, C++, czy Fortran,
które stanowią informację odnośnie tego w jaki sposób ma być wykonywany dany fragment
kodu. Istnieje zatem możliwość wykonywania danej części kodu w sposób współbieżny lub
sekwencyjny. Podział zadań na poszczególne jednostki obliczeniowe jest tu jednak realizowany
w sposób automatyczny przez kompilator. OpenMP może być więc wykorzystywany do
konwersji istniejącego kodu sekwencyjnego, na kod współbieżny. Rozwiązanie to jest
dostarczane przez producentów wielu platform sprzętowych, m.in. Texas Instruments dla
procesorów DSP rodziny C66 [145]. Rozwiązanie to w odniesieniu do układów elektrycznych
było wykorzystane przykładowo w pracach [146, 147].
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1.3

CEL, TEZA I ZAKRES PRACY
Aktualny światowy stan badań naukowych dotyczących stosowania symulacji stanów

pracy układów elektrycznych w czasie rzeczywistym, w tym z zastosowaniem obliczeń
współbieżnych i wykorzystaniem procesorów sygnałowych, wskazuje, że obszar nauki w tym
zakresie nie jest do końca zagospodarowany. Jednym z interesujących wątków w tym obszarze
jest poszukiwanie algorytmów modelowania matematycznego układów elektrycznych, które
umożliwią wykonywanie obliczeń współbieżnych w cyfrowych symulatorach tych układów,
pracujących w czasie rzeczywistym.
Problem programowania współbieżnego został sformułowany w wielu publikacjach np.
[132, 133, 134, 135]. Okazuje się, że zastosowanie np. metod relaksacji przebiegów
i dekompozycji domenowej jest ograniczone, co zostało szerzej skomentowane w poprzednim
podrozdziale [134, 135]. Zatem nadal aktualnym pozostaje problem odpowiednich algorytmów
modelowania matematycznego układów elektrycznych, które pozwolą na zastosowanie obliczeń
współbieżnych w równoległych strukturach sprzętowych platform cyfrowych. W odniesieniu do
symulacji układów elektrycznych problem obliczeń współbieżnych został sformułowany
w monografii [103], badania dotyczyły jednak platformy cyfrowej opartej na komputerze
osobistym (z procesorami wielordzeniowymi oraz GPU), pracującej pod kontrolą systemu
operacyjnego.

Opracowano

tam

algorytmy

modelowania

matematycznego

układów

elektrycznych, których działanie zweryfikowano na wspomnianych platformach. Jednakże nie
analizowano opracowanych algorytmów pod kątem implementacji w równoległych strukturach
sprzętowych opartych na wielordzeniowych procesorach sygnałowych, które pracują często bez
systemu operacyjnego, lub z systemem operacyjnym czasu rzeczywistego RTOS (ang. Real
Time Operating System).
Zagadnienia związane z wykorzystaniem procesora sygnałowego do budowy symulatorów
PwCR zostały również przedstawione w pracach autora niniejszej rozprawy. W artykule [148]
autor przedstawił koncepcję cyfrowego symulatora PwCR. Prowadzono tu badania
w odniesieniu do przykładowego układu elektrycznego składającego się z trzech elementów
strukturalnych i trzech niezależnych węzłów. Ponadto prowadzono badania dotyczące
adekwatności uzyskiwanych wyników i czasu obliczeń. Analizowano również czas obliczeń dla
platformy wieloprocesorowej z procesorami DSP typu TMS320C6720 i wielordzeniowej
z procesorem DSP typu TMS320C6678. Opisano również strukturę sprzętowo-programową
symulatora. Z kolei w pracy [149] analizowano układ elektryczny przedstawiony w artykule
[148] w stanach ustalonych i przejściowych za pośrednictwem symulatora PwCR. Rozwinięcie
prac [148, 149] stanowi artykuł [150] w którym przedstawiono analizę bardziej złożonego
układu elektrycznego, składającego się z siedmiu elementów strukturalnych i dziesięciu
niezależnych węzłów układu. Układ ten stanowił model fragmentu elektroenergetycznej sieci
dystrybucyjnej średniego napięcia. Badano tu zarówno stany ustalone, jak i przejściowe.
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Analizowany był również wpływ metody rozwiązywania układu równań liniowych na
adekwatność uzyskiwanych wyników. W pracy [150] autor tej rozprawy wykorzystał platformę
z procesorem TMS320C6678, z uwagi na krótszy czas obliczeń względem układu z procesorem
TMS320C6720 [148]. Poszukując metod zmniejszenia czasu obliczeń, a co za tym idzie
wartości programowego kroku całkowania autor zastosował obliczenia współbieżne w pracy
[151] dla układu z artykułu [150]. Z kolei w artykułach [152, 153] analizowano zagadnienie
stabilności symulacji układu elektrycznego w czasie rzeczywistym. W pracach [154, 155]
rozpatrywano złożoną sieć elektroenergetyczną nN z fragmentem sieci dystrybucyjnej średniego
napięcia SN. Schemat zastępczy tej sieci zawierał 154 elementy strukturalne i 159 niezależnych
węzłów układu. Odpowiada to 53 szynom trójfazowym. W pracach wykorzystywano naturalnie
obliczenia współbieżne z automatyczną dekompozycją modelu matematycznego układu na
zadania obliczeniowe, realizowane współbieżnie. Opisano również zmodyfikowaną strukturę
sprzętową platformy cyfrowej, uwzględniając przy tym dogodne dla użytkownika
wprowadzanie modelu symulowanego układu elektrycznego do symulatora. Natomiast
w artykule [156] przedstawiono wyniki wykorzystania opracowanego symulatora dla pracy
w topologii HIL. Wykorzystano złożony układ elektryczny, przedstawiony w pracach [154,
155]. Dołączono tu dwa zewnętrzne obiekty regulacji automatycznej. Wykorzystano układ
regulatora automatycznego kompensatora mocy biernej i automatyczny regulator napięcia.
W pierwszym przypadku zastosowano regulator dostępny na rynku, w drugim zaś
przygotowany przez autora rozprawy. Prowadzone prace pozwoliły sprawdzić wpływ obiektów
regulacji automatycznej na badaną sieć elektroenergetyczną i wykryć wady algorytmu
zaimplementowanego w układzie automatycznej regulacji napięcia. Autor przedstawił tu
również autorskie rozwiązania odnośnie wzmacniacza wysokonapięciowego i sterowanego
źródła prądu. Układy te umożliwiają symulację wyjścia typowego przekładnika napięciowego
(100 V) i prądowego (5 A). Pozwoliło to dołączyć układ regulatora kompensacji mocy biernej
w topologii PHIL. Należy tu jednak podkreślić, że pomiędzy symulatorem a regulatorem nie
dochodzi do wymiany mocy. Jest to związane z rozdzieleniem toru prądowego i napięciowego.
Ostatecznie w pracy [157] autor przedstawił zagadnienia symulacji nieliniowego układu
elektrycznego w czasie rzeczywistym. We wszystkich prowadzonych pracach wykorzystywano
metodę wielobiegunników elektrycznych. Uwzględniano również wykorzystanie odpowiednich
metod numerycznych szczególnie w przypadku rozwiązywania układu równań liniowych
z macierzami rzadkimi.
Z uwagi na dynamiczny rozwój technologii wytwarzania układów cyfrowych (w tym
mikroprocesorów), aktualne i celowe jest poszukiwanie takich algorytmów modelowania
matematycznego układów elektrycznych, które będą wykazywały cechy uniwersalności
w zakresie ich implementacji na platformach sprzętowych określonej klasy (np. z procesorami
sygnałowymi), w pierwszej kolejności. W drugiej kolejności, ze względu na problemy
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implementacji

algorytmów

modelowania

matematycznego

układów

elektrycznych

w platformach cyfrowych z możliwością wykonywania obliczeń współbieżnych, aktualne
i celowe jest poszukiwanie sposobów dostosowania modeli układów elektrycznych do
możliwości

wykonania

obliczeń

współbieżnych,

z

zapewnieniem

synchronizacji

wykonywanych procesów i możliwości komunikowania się ze sobą oraz z otoczeniem
zewnętrznym. W zakresie dostosowania modeli, jednym z ważniejszych problemów jest
optymalizacja podziału zadań obliczeniowych modelu na procesy realizowane współbieżnie.
Na podstawie analizy aktualnego stanu zagadnienia oraz własnych doświadczeń
naukowych autora niniejszej rozprawy doktorskiej sformułowano tezę oraz cele (naukowy
i praktyczny) tej pracy.

Teza pracy
Istnieje taka metoda modelowania matematycznego układów elektrycznych, która
zaimplementowana

w

postaci

odpowiednich

algorytmów

w

strukturze

sprzętowej

i programowej platformy cyfrowej z wielordzeniowym procesorem sygnałowym, umożliwia
wykonywanie obliczeń współbieżnych w określonym czasie i o zadanej precyzji.
Celem naukowym pracy jest przedstawienie spójnej teorii modelowania matematycznego
układów elektrycznych z obliczeniami współbieżnymi oraz opracowanie algorytmów
modelowania

matematycznego

zaimplementowane

w

strukturze

przykładowych
sprzętowej

i

układów

elektrycznych,

programowej

platformy

które
cyfrowej

z wielordzeniowym procesorem sygnałowym, będą umożliwiały wykonywanie obliczeń
współbieżnych w określonym czasie i o zadanej precyzji.
Należy wykazać, że odpowiednie realizacje algorytmów modelowania matematycznego
przykładowych

układów

elektrycznych,

implementowane

w

strukturze

sprzętowej

i programowej platformy cyfrowej z wielordzeniowym procesorem sygnałowym, będą
umożliwiały wykonywanie obliczeń współbieżnych oraz mają istotne zalety w porównaniu
z innymi, dotychczas powszechnie stosowanymi rozwiązaniami w kontekście pracy symulatora
w czasie rzeczywistym (określony czas obliczeń i zadana precyzja).
Celem praktycznym pracy jest wykonanie cyfrowego symulatora przykładowego układu
elektrycznego, opartego na platformie cyfrowej z wielordzeniowym procesorem sygnałowym,
pracującego w czasie rzeczywistym oraz wykonanie badań wybranych stanów pracy tego
układu.
Oczekiwanymi wynikami naukowymi rozprawy doktorskiej są: uporządkowana teoria
modelowania matematycznego układów elektrycznych z obliczeniami współbieżnymi oraz
algorytm modelowania matematycznego układów elektrycznych, który umożliwi wykonywanie
obliczeń współbieżnych w cyfrowych symulatorach tych układów, pracujących w czasie
rzeczywistym.
31

Oczekiwanymi wynikami praktycznymi rozprawy doktorskiej są: realizacja sprzętowa oraz
programowa symulatora układu elektrycznego pracującego w czasie rzeczywistym, w którym
zastosowano obliczenia współbieżne oraz wyniki, na podstawie których można sprecyzować
ograniczenia w zakresie symulacji układu.
Zakres pracy obejmuje:
1.

Zdefiniowanie podstawowych pojęć i określeń zawartych w treści rozprawy.

2.

Analizę dostępnej literatury o zasięgu światowym w zakresie symulatorów PwCR.

3.

Sformułowanie celu naukowego i praktycznego oraz tezy rozprawy.

4.

Sprecyzowanie

wymagań

technicznych

odnośnie

projektowanego

i

w

efekcie

konstruowanego symulatora PwCR.
5.

Wybór konkretnej platformy cyfrowej, umożliwiającej konstrukcję symulatora PwCR.

6.

Projekt i fizyczną realizację symulatora PwCR.

7.

Omówienie zagadnień związanych z konstrukcją bloków pośredniczących pomiędzy
symulatorem PwCR a jego otoczeniem zewnętrznym.

8.

Przedstawienie

teorii

modelowania

matematycznego

układów

elektrycznych

układu

elektrycznego

z obliczeniami współbieżnymi.
9.

Opracowanie

algorytmów

modelowania

stanów

pracy

z wykorzystaniem obliczeń sekwencyjnych i częściowo współbieżnych, z uwzględnieniem
zagadnienia dekompozycji modelu matematycznego na zadania obliczeniowe, które mogą
być realizowane współbieżnie.
10. Sprawdzenie stabilności pracy symulatora w czasie rzeczywistym.
11. Analizę stanów pracy wybranych układów elektrycznych z zastosowaniem proponowanej
teorii modelowania oraz z wykorzystaniem opracowanego symulatora PwCR.
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2. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY SPRZĘTOWEJ I PROGRAMOWEJ
PLATFORMY CYFROWEJ Z WIELORDZENIOWYM PROCESOREM
SYGNAŁOWYM
2.1

WYBÓR PROCESORA DO KONSTRUKCJI PLATFORMY CYFROWEJ
SYMULATORA
Jak już wspominano w rozdziale 1.2 problem obliczeniowy związany z wykonywaniem

obliczeń dla kolejnych iteracji dyskretnego modelu matematycznego złożonego układu
elektrycznego wymaga znacznej mocy obliczeniowej od zastosowanej platformy cyfrowej. Jest
to związane z koniecznością uzyskania wyników obliczeń dla danej iteracji przed upływem
programowego kroku całkowania h. Umożliwia to spełnienie wymagań związanych z pracą
w czasie rzeczywistym (rys. 1.1c). Zagadnienia poruszane w niniejszej rozprawie dotyczą
symulacji EMT złożonych sieci elektroenergetycznych. Wymagana jest zatem praca symulatora
PwCR z programowym krokiem całkowania h rzędu 50 … 200 μs (rys. 1.2). Ponadto liczba
węzłów układu sięga w rozpatrywanym przypadku ok. 150. Wywołuje to wzrost
zapotrzebowania na moc obliczeniową (rys. 1.2). Celowym jest zatem poszukiwanie cyfrowej
platformy o możliwie dużej mocy obliczeniowej. Pożądane jest również by platforma ta była
zoptymalizowana do prowadzenia obliczeń w czasie rzeczywistym. Z uwagi na charakter
prowadzonego procesu obliczeniowego wybrana platforma powinna umożliwiać realizację
obliczeń zmiennoprzecinkowych w sposób sprzętowy. Nie bez znaczenia jest także dostępność
różnorakich interfejsów umożliwiających dołączenie układów zewnętrznych (np. przetworniki
A/C i C/A). Możliwe jest dzięki temu zrealizowanie kanału wymiany sygnałów z otoczeniem
symulatora, jakie może np. stanowić rzeczywisty regulator (rys. 1.5). Z kolei uniwersalne
układy

czasowo-licznikowe

(tzw.

TIMER)

przydatne

są

do

odmierzania

wartości

programowego kroku całkowania h. Należy także podkreślić, że z uwagi na tematykę tej
rozprawy w prowadzonych rozważaniach wzięto pod uwagę wyłącznie platformy zawierające
procesory, nie zaś układy programowalne (np. FPGA).
Wybierając procesor do budowy platformy cyfrowej przeanalizowano ofertę trzech
wiodących zdaniem autora niniejszej rozprawy producentów w tej dziedzinie. Wzięto zatem
pod uwagę układy następujących wytwórców: Analog Devices, NXP i Texas Instruments.
W tabeli 2.1 zawarte zostało zestawienie przykładowych procesorów mogących znaleźć
zastosowanie przy konstrukcji symulatorów PwCR. Należy zwrócić uwagę, że porównanie
różnej architektury procesorów nie jest zadaniem łatwym. Czas wykonywania określonego
fragmentu kodu nie jest zależny jedynie od mocy obliczeniowej procesora. Wpływ na to ma
szereg czynników, na jakie składają się: architektura danego procesora, lista rozkazów,
konfiguracja sterownika pamięci podręcznej CACHE, działanie kompilatora języka wysokiego
poziomu itp. Ponadto moce obliczeniowe zawarte w tabeli 2.1 podane są w różnych
jednostkach. Jednak mimo tego wyraźnie większą mocą obliczeniową cechują się procesory
33

wielordzeniowe produkcji Texas Instruments w odniesieniu do układów Analog Devices i NXP.
Procesor AM5K2E04 zawiera w swojej strukturze cztery rdzenie ARM Cortex-A15. Natomiast
układ 66AK2H12 oprócz czterech rdzeni ARM posiada również osiem rdzeni architektury
C66x. Drugi z wymienionych tu układów cechuje się niewątpliwie większą mocą obliczeniową.
Należy jednak zwrócić uwagę, że oba wymienione tu procesory stanowią rozbudowane systemy
SoC (ang. System on Chip). Zawierają one zatem wiele bloków nieprzydatnych w konstrukcji
symulatora. Ostatnim branym pod uwagę procesorem jest układ TMS320C6678. Zawiera on
osiem rdzeni typu C66x. Ponadto nie jest on aż tak złożony, jak procesor typu 66AK2H12, co
jest ułatwieniem w trakcie rozwoju oprogramowania. Ponadto wszystkie rdzenie układu
TMS320C6678 są jednakowej architektury. Jest to zaleta w trakcie tworzenia oprogramowania
dla procesora wielordzeniowego. W takim przypadku zazwyczaj wszystkie rdzenie wykonują
ten sam program ze swojej pamięci lokalnej. Kolejno za pośrednictwem instrukcji
warunkowych dany rdzeń realizuje fragmenty kodu przypisane do jego numeru. Numer rdzenia
ustalany jest zależnie od rozwiązania danego producenta. W przypadku architektury C66x
numer ten odczytywany jest ze stosownego rejestru procesora. Biorąc pod uwagę dostępne
interfejsy, czy pozostałe układy peryferyjne procesorów wymienionych w tabeli 2.1 należy
stwierdzić, że w każdym z przypadków dostępnych jest dostatecznie dużo bloków tego typu.
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania zdecydowano się wykorzystać 8-rdzeniowy procesor
sygnałowy typu TMS320C6678.
Tab. 2.1 Zestawienie porównawcze przykładowych platform cyfrowych [na podstawie 158, 159, 160, 161, 162, 163]
Producent

architektura

Blackfin

maksymalna
częstotliwość
taktowania

NXP

Texas
Instruments

450 MHz

i.MX6

1000 MHz

Multicore ARM KeyStone
II System-on-Chip (SoC)

1400 MHz

Multicore DSP+ARM
KeyStone II System-onChip (SoC)
Multicore Fixed and
Floating-Point KeyStone
Digital Signal Processor

moc obliczeniowa
dla pojedynczego
rdzenia

wbudowana
pamięć SRAM

1xBlackfin

1200 MMAC

132 kB

2xBlackfin

1200 MMAC

384 kB

900 MMAC (DSP)
720 DMIPS (ARM)

384 kB

600 MHz

Analog
Devices
SHARC +

liczba rdzeni

2xSHARC +
1xARM Cortex
A5
4xARM CortexA9

wybrane peryferia
i interfejsy
SPI, I2C, UART, EMIF,
USB, GPIO, TIMER
SPI, I2C, UART, EMIF,
GPIO, TIMER
SPI, UART, EMIF,
USB, GPIO, TIMER

typ przykładowego
układu
ADSP-BF525
ADSP-BF561
ADSP-SC573

2

2500 DMIPS

512 kB

4xARM CortexA15

4900 DMIPS

6 MB

1200 MHz (DSP)
1400 MHz (ARM)

8xC66x
4x ARM CortexA15

38,4 GMAC (DSP)
4900 DMIPS (ARM)

8 MB

1250 MHz

8xC66x

38,4 GMAC

8 MB

SPI, I C, UART, GPIO, MCIMX6QP4AVT1AA
TIMER
SPI, I2C, UART, GPIO,
TIMER, HYPERLINK,
AM5K2E04
EMIF
SPI, I2C, UART, GPIO,
66AK2H12
TIMER, HYPERLINK,
EMIF
SPI, I2C, UART, GPIO,
TIMER, HYPERLINK,
EMIF

TMS320C6678

Zastosowane skróty:
SPI – (ang. Serial Peripheral Interface) synchroniczny interfejs szeregowy; UART – (ang. Universal Asynchronous Receiver Transmitter) asynchroniczny interfejs szeregowy;
I2C – (ang. Inter Integrated Circuit) synchroniczny interfejs szeregowy odróżniający się od SPI wykorzystaniem jedynie dwóch linii do transmisji danych; GPIO – (ang.
General Purpose Input Output) linie cyfrowe wejścia/wyjścia ogólnego przeznaczenia; EMIF – (ang. External Memory Interface) interfejs równoległy, przewidziany dla
zewnętrznych urządzeń asynchronicznych; TIMER – typowy układ czasowo-licznikowy; USB – (ang. Universal Serial Bus) uniwersalna magistrala szeregowa; HYPERLINK
– interfejs szeregowy o wysokiej przepływności bitowej, przewidziany do zapewnienia komunikacji pomiędzy procesorami w systemach wieloprocesorowych
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2.2

OŚMIORDZENIOWY PROCESOR SYGNAŁOWY TMS320C6678
Na rysunku 2.1 przedstawiony został schemat blokowy procesora TMS320C6678.

TMS320C6678 stanowi wydajny ośmiordzeniowy, 32-bitowy procesor DSP, który oparty jest
o architekturę KeyStone. Wykonuje on obliczenia zarówno zmienno, jak i stało przecinkowe
pojedynczej precyzji zgodnie ze standardem IEEE754. Istnieje tu również wsparcie sprzętowe
w postaci stosownych rozkazów dla obliczeń podwójnej precyzji i obliczeń mieszanych [163].
Producent podaje, że układ ten odpowiedni jest dla wielu różnorakich zastosowań takich, jak
obrazowanie medyczne, urządzenia o wysokiej niezawodności i inne przypadki dla których
wymagana jest wysoka wydajność [163]. Można zatem zaliczyć do tego układy symulatorów
pracujących w czasie rzeczywistym.

Rys. 2.1 Schemat blokowy procesora DSP TMS320C6678 [163]

Rdzenie DSP rodziny C66x opisane jako CorePac (rys. 2.1) mogą być taktowane
częstotliwością, która wynosi maksymalnie 1,25 GHz. Pozwala to uzyskać moc obliczeniową
wynoszącą 38,4 GMAC oraz 20 GFLOP dla każdego z rdzeni. Tak wysoka moc obliczeniowa
osiągana jest dzięki możliwości wykonania ośmiu operacji MAC (ang. multiply-accumulate)
pojedynczej precyzji w jednym cyklu maszynowym.
Na rysunku 2.2 przedstawiono schemat blokowy jednego rdzenia architektury C66x.
Wyróżnić tu można (rys. 2.2) typowe bloki związane z pobieraniem (ang. Instruction Fetch),
rozdzielaniem na instrukcje 16 i 32 bitowe (ang. 16-/32-bit Instruction Dispatch), rejestrami
sterującymi (ang. Control Registers), czy dekodowaniem i wykonaniem instrukcji (ang.
Instruction Decode). Kolejny z elementów typowych stanowią grupy A i B rejestrów ogólnego
przeznaczenia. Rejestry te wykorzystywane są podczas wykonywania operacji arytmetycznych
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i logicznych. Przykładowo kompilator języka wysokiego poziomu może wykorzystać grupy
rejestrów do przechowywania wyników obliczeń pośrednich w trakcie wyznaczania wartości
danego wyrażenia. Każdy z rdzeni wyposażony jest w kilka jednostek obliczeniowych ALU
(np. .L1, .S1, .L2, .S2 itd.). Dostępność kilku jednostek tego typu pozwala obliczać np. niektóre
fragmenty danego wyrażenia równocześnie.

Rys. 2.2 Schemat blokowy rdzenia architektury C66x [163]

Omawiany procesor zawiera znaczną ilość pamięci wewnętrznej. Wyróżnić należy tu
pamięci lokalne (L1P, L1D i L2 – rys. 2.1 i 2.2), które są związane z konkretnym rdzeniem
i pamięć globalną (rys. 2.1). Pamięci L1P i L1D stanowią odpowiednio pamięci CACHE
programu i danych, na jakich operuje dany rdzeń. Z kolei pamięć L2 znajduje się na wyższym
poziomie hierarchii pamięci (rys. 2.2). Do pamięci tej w prostszych przypadkach może być
ładowany program za pośrednictwem interfejsu JTAG w trakcie rozwoju oprogramowania.
W rozwiązaniu docelowym program ładowany jest z zewnętrznej pamięci FLASH za
pośrednictwem tzw. bootloadera. Bootloader konfigurowany jest w sposób sprzętowy poprzez
stany linii zewnętrznych procesora. Po sprzętowym załadowaniu fragmentu pamięci
zewnętrznej FLASH do pamięci wewnętrznej (np. L2) następuje uruchomienie pobranego w ten
sposób programu. Tak załadowany program musi stanowić tzw. bootloader drugiego poziomu.
Ładuje on kolejno pozostałą część programu pod wskazany adres. W przypadku aplikacji
wielordzeniowych rdzeniem nadrzędnym, wykonującym proces tzw. bootowania jest rdzeń
o numerze 0. Bootloader drugiego poziomu może kopiować resztę kodu programu do pamięci
wewnętrznej, lub zewnętrznej pamięci dynamicznej DDR3.
Na uwagę zasługuje również pamięć MSM (ang. Multicore Shared Memory) o pojemności
4 MB. Jest to tzw. pamięć współdzielona przez wszystkie rdzenie. Jednym z zastosowań tej
pamięci jest wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi rdzeniami procesora.
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Sprzętowe mechanizmy synchronizacji zapewniają semafory (rys. 2.1) i przerwanie IPC
(ang. Inter Processor Communications). Semafory zapewniają ochronę przed konfliktem
w przypadku dostępu do zasobów współdzielonych. Zasobem takim może być przykładowo
pewien obszar pamięci MSM, lub interfejs zewnętrzny. Z kolei IPC pozwala wywołać
przerwanie w danym rdzeniu za pomocą innego z rdzeni. Rozwiązanie to umożliwia
np. przesłanie informacji od rdzeni podrzędnych do rdzenia nadrzędnego o zakończeniu
realizacji danego zadania obliczeniowego.
Komunikacja

pomiędzy

elementami

wewnętrznymi

procesora

realizowana

jest

z wykorzystaniem szyny TeraNet (rys. 2.1). Producent podaje, że szyna ta osiąga przepływności
bitowe wynoszące 2 Tb/s [163]. Połączenia z układami zewnętrznymi wykonywane są
z użyciem typowych interfejsów szeregowych jak SPI, I2C, czy UART. Dostępny jest też
interfejs EMIF (ang. External Memory Interface) umożliwiający dołączenie zewnętrznych
układów asynchronicznych z pomocą interfejsu równoległego. Procesor ten wyposażony jest
również w dedykowany interfejs dla pamięci dynamicznej RAM typu DDR3.

2.3

STRUKTURA SPRZĘTOWA I PROGRAMOWA PLATFORMY CYFROWEJ
Platforma

sprzętowa

symulatora

została

wykonana

z

wykorzystaniem

modułu

rozwojowego TMDSEVM6678L opracowanego przez firmę Advantech dla Texas Instruments.
Zasadniczym elementem modułu TMDSEVM6678L jest wzmiankowany już procesor DSP
TMS320C6678 [164]. Schemat blokowy rozpatrywanego modułu przedstawiony został na
rysunku 2.3.

Rys. 2.3 Schemat blokowy modułu TMDSEVM6678L [164]

Moduł ten oprócz procesora DSP zawiera układy zasilające i wytwarzające stosowne sygnały
taktujące (rys. 2.3). Procesor DSP i inne układy otrzymują sygnał zegarowy pochodzący
z układów CDCE62005. Powstają w ten sposób sygnały CLK1 i CLK2 (rys. 2.3). Na uwagę
zasługuje znaczna ilość pamięci zewnętrznej RAM typu DDR3 oraz liczne pamięci nieulotne.
Zaliczyć do nich można pamięć EEPROM, dołączoną do interfejsu I2C oraz dwie pamięci
FLASH. W przypadku pamięci FLASH komunikacja z procesorem odbywa się za
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pośrednictwem interfejsu SPI oraz interfejsu równoległego. Pamięci nieulotne pozwalają na
przeprowadzenie wspominanego już w podrozdziale 2.2 procesu bootowania. Widoczny na
rysunku 2.3 układ FPGA stanowi element pomocniczy w procesie uruchamiania modułu
TMDSEVM6678L i bootowania. Ponadto steruje on czterema diodami LED ogólnego
przeznaczania. Stan tych diod może być modyfikowany poprzez interfejs SPI. Niezwykle
istotnym elementem pozwalającym na dołączanie do modułu rozwojowego urządzeń
zewnętrznych jest złącze, zawierające 80 wyprowadzeń (ang. Miscellaneous I/O conn. – rys.
2.3). Złącze to umożliwia w trakcie prowadzonych prac rozwojowych obserwować za
pośrednictwem oscyloskopu, bądź analizatora stanów logicznych przebiegi występujące
w analizowanym

systemie.

w nieskomplikowany

Wykorzystując

sposób

dołączyć

wspomniane

własne

moduły

tu

złącze

zewnętrzne.

można

również

Umożliwia

to

w omawianym w niniejszej rozprawie zastosowaniu np. realizację kanału wymiany określonych
sygnałów

z otoczeniem

symulatora.

Możliwe

jest

zatem

dołączenie

modułów

np. z przetwornikami A/C i C/A.
Rozwój i wykrywanie błędów (tzw. „debugowanie”) w programie użytkownika
prowadzone jest z wykorzystaniem interfejsu JTAG typu XDS100, który stanowi integralną
część modułu TMDSEVM6678L. Kod źródłowy programu dla procesora DSP został napisany
w języku C i skompilowany w zintegrowanym środowisku programistycznym (ang. Integrated
Development Environment - IDE) Code Composer Studio 5.5 firmy Texas Instruments.
Zrezygnowano w tym przypadku z wykorzystania systemu operacyjnego (ang. Real Time
Operating System - RTOS) czasu rzeczywistego SYS/BIOS, jaki został opracowany przez
wzmiankowanego producenta. Zdaniem autora niniejszej rozprawy w symulatorze pracującym
w czasie rzeczywistym nie zachodzi na tyle dużo zdarzeń i zależności czasowych by stosowanie
RTOS było uzasadnione. Wykorzystywana w trakcie prowadzonych prac częstotliwość
taktowania rdzeni procesora wynosi 1,25 GHz.
Wykorzystując moduł TMDSEVM6678L (rys. 2.3) opracowano platformę sprzętową
symulatora, której uproszczony schemat blokowy został przedstawiony na rysunku 2.4.
Podstawowym zastosowaniem symulatora pracującego w czasie rzeczywistym jest jego
współpraca z zewnętrznie dołączonymi obiektami technicznymi w topologii CHIL i PHIL (rys.
1.5). Zagadnienie to zostało szerzej wyjaśnione w podrozdziale 1.2.1. Konieczne jest zatem
przekazywanie sygnałów analogowych z otoczenia do symulatora i odwrotnie. W związku
z tym wymagane są przetworniki analogowo/cyfrowe A/C i cyfrowo/analogowe C/A. Należy
jednak zwrócić uwagę, że z symulatorem poprzez stosowne układy sterujące mogą
współpracować również dwustanowe elementy wykonawcze (np. styczniki). Ponadto może
istnieć potrzeba odczytu przez symulator np. stanów przełączników, czy też innych elementów
tego rodzaju. Konieczne są zatem linie cyfrowe wejścia/wyjścia ogólnego przeznaczenia
(GPIO).
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Zastosowany procesor posiada 16 linii cyfrowych GPIO. Jednak 6 z nich wykorzystanych
jest wewnętrznie w symulatorze. Pozostałych 10 linii pozostawiono do wykorzystania przez
użytkownika. Linie te pracują z poziomami napięć 1,8 V. Blok wyjść analogowych (rys. 2.4)
wykonany

został

z

wykorzystaniem

16-bitowego,

8-kanałowego

przetwornika

cyfrowo/analogowego (C/A) typu DAC8718. Zastosowano tu zasilanie symetryczne, napięcie
odniesienia 2,5 V oraz wzmocnienie równe 6. Pozwala to uzyskać zakres zmian napięcia
wyjściowego od -7,5 V do +7,5 V. Moduł wejść analogowych został zrealizowany
z zastosowaniem 16-bitowego, 6-kanałowego przetwornika analogowego/cyfrowego (A/C) typu
ADS8558. W zastosowanej konfiguracji układ ten jest dostosowany do standardowego zakresu
napięć wejściowych od –10 V do +10 V. Bloki przetworników A/C i C/A połączone są
z procesorem TMS320C6678 za pośrednictwem interfejsu SPI poprzez czterokanałowe układy
separacji galwanicznej typu ISO7240M. Z uwagi na uproszczenie schematu blokowego
z rysunku 2.4 pominięto bloki zasilania i układ konwersji poziomów napięć. Interfejs SPI
procesora TMS320C6678 pracuje z poziomami napięć 1,8 V. Zastosowano zatem
dwukierunkowy układ konwersji poziomów napięć typu ADG3300 firmy Analog Devices.
Pozwala on dopasować poziomy 1,8 V do 3,3 V. Moduły współpracujące (rys. 2.4) z zestawem
rozwojowym TMDSEVM6678L stanowią opracowanie własne autora niniejszej rozprawy.
STRUKTURA SPRZĘTOWA SYMULATORA
Moduł rozwojowy TMDSEVM6678L z procesorem DSP TMS320C6678

CS1

SIMO CS2

UART

GPIO
0…9

CLK

CS3

RESET CONVST SOMI

BUSY

Symulator
PwCR

Karta
pamięci SD

2

SDI

CS

SCLK

SCLK

…

CS

RESET

Wyj 0

Wyjścia
analogowe (±7,5 V)

SDO

CONVST

BUSY

ADS8558

DAC8718
Wyj 7

10

Wej 5

Linie TxD i RxD
interfejsu UART

Linie cyfrowe I/O (wejścia/wyjścia)
ogólnego przeznaczenia (1,8 V)

…

Wej 0

Wejścia
analogowe (±10 V)

Otoczenie symulatora
(obiekty dołączone
zewnętrznie)

Rys. 2.4 Uproszczony schemat blokowy symulatora

Na rysunku 2.5 zaprezentowane zostały fotografie w dwóch różnych ujęciach wykonanego
symulatora PwCR, którego uproszczony schemat blokowy został przedstawiony na rysunku 2.4.
Zidentyfikować tu można (rys. 2.5) niektóre elementy schematu blokowego z rysunku 2.4
tj. moduł zasilania (1), zestaw rozwojowy TMDSEVM6678L z procesorem DSP typu
TMS320C6678 (2), moduły przetworników C/A i A/C (3 i 4).
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a)

b)

1

1
4

3

2
3

2

4

Rys. 2.5 Fotografia symulatora PwCR a) widok z góry; b) widok z boku

Istotnym problemem jest napisanie programu dla procesora DSP w taki sposób, by
modyfikacja schematu zastępczego analizowanego układu elektrycznego i poszczególnych jego
parametrów była wygodna dla użytkownika symulatora. Pożądane jest zatem wykorzystanie
jakiegoś rodzaju zewnętrznej pamięci nieulotnej, która będzie przechowywać stosowną
konfigurację. W związku z tym zastosowano popularną kartę pamięci SD (ang. Secure Digital
Card – rys. 2.4). Schemat połączeń i parametry wewnętrzne elementów schematu zastępczego
zapisane są w formie pliku tekstowego – tzw. „netlista”. W celu wygenerowania takiego pliku
wykorzystano program LTspice firmy Analog Devices [21]. Proces modelowania układu
elektrycznego z wykorzystaniem opracowanego przez autora symulatora PwCR przedstawiony
został na rysunku 2.6.
Schemat zastępczy z elementami strukturalnymi (LTspice)
Schemat poglądowy analizowanej sieci elektroenergetycznej

1

2

Symulator PwCR
Plik netlisty

Karta pamięci SD

3

4
5
Rys. 2.6 Ilustracja sposobu wprowadzania struktury układu elektrycznego do opracowanego symulatora PwCR
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Etap wstępny w procesie modelowania stanowi przygotowanie schematu poglądowego
analizowanej sieci elektroenergetycznej (1) (rys. 2.6). Istotne jest tu uwzględnienie ograniczeń
symulatora pod względem liczby wejściowych i wyjściowych kanałów analogowych oraz
cyfrowych. Kolejny etap stanowi stworzenie schematu zastępczego (2) z wykorzystaniem
programu LTspice. Na tym etapie uwzględnia się np. schemat zastępczy odcinka linii
elektroenergetycznej, wprowadza parametry zastępcze dla poszczególnych obciążeń i odcinków
linii. Zagadnienia te zostaną omówione bardziej szczegółowo w następnym rozdziale. Kolejno
z wykorzystaniem programu LTspice tworzy się plik netlisty (3). Plik ten zostaje zapisany na
karcie SD (4), po czym stworzony model może zostać uruchomiony z wykorzystaniem
symulatora PwCR (5). Po wykonaniu określonych pomiarów i zarejestrowaniu

sygnałów

przekazanych do otoczenia przez symulator użytkownik ma możliwość dokonania
ewentualnych zmian w analizowanym układzie elektrycznym. Jest to równoznaczne
z powrotem do etapu (1), co zostało przedstawione na rysunku 2.6 linią przerywaną. Należy
zwrócić uwagę, że przejście pomiędzy etapami (1) i (2) stanowi najbardziej pracochłonny krok
dla użytkownika. Dla obecnej wersji oprogramowania symulatora PwCR, autor nie opracował
zintegrowanego środowiska programistycznego wzorem platform komercyjnych takich jak
RTDS, czy OPALRT. Nie jest zatem możliwe modelowanie w sposób w pełni
zautomatyzowany. Jednak prezentowane rozwiązanie jest, mimo wymienionych ograniczeń
sporym udogodnieniem, ponieważ zmiana struktury, lub parametrów modelowanego układu nie
pociąga za sobą modyfikacji oprogramowania symulatora.
Fragment pliku netlisty przedstawiony został na rysunku 2.7 wraz ze stosownym
komentarzem odnośnie znaczenia poszczególnych zapisów. Elementy schematu zastępczego
zostały zdefiniowane w środowisku LTspice jako tzw. podukłady (ang. subcircuit). Umożliwia
to pobieranie symboli elementów strukturalnych z bibliotek wykorzystanego oprogramowania.
Plik netlisty (rys. 2.7) jest analizowany jednokrotnie w trakcie iteracji rozbiegowej, jaką
wykonuje symulator PwCR. Parametry i schemat połączeń zapisywane są w odpowiedni sposób
w pamięci RAM procesora DSP. Zagadnienia tego rodzaju zostaną szerzej omówione
w kolejnym rozdziale rozprawy.
Numery węzłów układu elektrycznego z jakimi łączą się zaciski zewnętrzne
danego elementu strukturalnego (wielobiegunnika). Zaciski numerowane są
od lewej do prawej (1…6). Symbol „0” oznacza zacisk uziemiony.
Numer wielobiegunnika (U22)

Parametry poszczególnych gałęzi

…
XU22 0 0 0 N062 N064 N067 RL Ra=12 Rb=12 Rc=12 La=15m Lb=15m Lc=15m
…

Typ struktury wewnętrznej (RL/RLC/ERLC/C/RLJ)

XU24 0 0 0 N030 N033 N035 C_ Ca=31.58n Cb=31.58n Cc=31.58n
XU25 0 0 0 N030 N033 N035 RL Ra=12.667 Rb=12.667 Rc=12.667 La=12m Lb=12m Lc=12m
…

Rys. 2.7 Fragment pliku netlisty programu LTspice

Oprogramowanie dla procesora DSP zostało przygotowane w taki sposób, by podział zadań
obliczeniowych odbywał się dynamicznie względem rozmiarów modelu. Jest to kolejne
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udogodnienie dla użytkownika symulatora PwCR. Komunikacja z użytkownikiem odbywa się
za pośrednictwem tzw. konsoli, którą zrealizowano za pośrednictwem interfejsu UART
zastosowanego

procesora.

Przeznaczeniem konsoli

jest

przekazywanie

różnorodnych

komunikatów, dotyczących stanu w jakim znajduje się symulator. Prezentowane podejście
pozwala stworzyć symulator, który pozostanie uniwersalny dla określonej klasy układów
elektrycznych.
Z rozważań przeprowadzonych w rozdziale 1.2 wynika, że niejednokrotnie zewnętrznie
dołączony do symulatora rzeczywisty obiekt techniczny (HuT) przewidziany jest do współpracy
np. z przekładnikiem napięciowym i prądowym. Jak już wcześniej wspomniano w takim
przypadku mowa o pracy symulatora PwCR w topologii PHIL (rys. 1.5b). W związku z tym
niezbędne staje się wykorzystanie dodatkowych modułów pośredniczących. Moduły te są
stosowane w celu wzmocnienia sygnałów niskonapięciowych (np. ±10 V) do wartości
akceptowalnych przez badane urządzenie HuT. W celu sprostania takim wymaganiom autor
niniejszej rozprawy w ramach prowadzonych prac badawczych opracował wzmacniacz
wysokonapięciowy i sterowane źródło prądu, które zostanie omówione szerzej w dalszej części
niniejszego podrozdziału. Założono, że niezbędne jest uzyskanie możliwości symulacji
standardowych wyjść przekładników odpowiednio 100 V dla przekładnika napięciowego i 5 A
dla przekładnika prądowego. W przypadku symulacji wyjścia przekładnika napięciowego
niezbędny jest wzmacniacz wysokonapięciowy.
W literaturze spotyka się najczęściej opracowania układów tego rodzaju z wykorzystaniem
klasycznych wzmacniaczy pracujących w klasie AB. Znane są tu rozwiązania w formie
specjalizowanego układu scalonego [165]. Jak podają autorzy pracy [165] zakres napięcia
wyjściowego wynosi 180 Vpp, pasmo przenoszenia 20 MHz, wzmocnienie równe jest 90 dB,
natomiast szybkość narastania napięcia wyjściowego SR (ang. Slew Rate) 1200 V/µs.
Komercyjnie dostępne wysokonapięciowe wzmacniacze operacyjne również mogą znaleźć
zastosowanie w rozważanym przypadku. Przykładem jest wysokonapięciowy wzmacniacz
operacyjny PA78 firmy APEX [166]. Zaletą tego rodzaju układów jest prostota ich
wykorzystania. Do wad natomiast należy zaliczyć wysoką cenę. W przypadku, gdy wymagany
jest szerszy zakres napięć wyjściowych niezbędne okazuje się wykorzystanie wzmacniacza
operacyjnego i elementów dyskretnych. Złożony wzmacniacz tego rodzaju został opisany
w pracy [167]. Zakres napięcia wyjściowego wynosi w tym przypadku 1000 V pp, pasmo
przenoszenia 100 kHz, wzmocnienie równe jest 90 dB, natomiast szybkość narastania napięcia
wyjściowego (ang. Slew Rate - SR)

1200 V/μs. Alternatywnym rozwiązaniem względem

klasycznego wzmacniacza klasy AB jest tzw. „bootstrapowanie” napięcia wyjściowego
wzmacniacza operacyjnego [168] i wzmacniacze klasy D [169]. Autor niniejszej rozprawy
zdecydował o wykonaniu wzmacniacza klasy AB na podstawie noty aplikacyjnej Analog
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Devices [170]. Schemat ideowy opracowanego wzmacniacza przedstawiony został na rysunku
2.8.

Rys. 2.8 Schemat ideowy wzmacniacza wysokonapięciowego [na podstawie 170]

Należy zwrócić uwagę, że para tranzystorów Q1 i Q2 stanowi stopień wzmocnienia
napięciowego, zaś Q5 i Q6 pełnią rolę stopnia mocy. Z kolei Q3 i Q4 przewidziane są w celu
zapewnienia zabezpieczenia nadprądowego wyjścia wzmacniacza. Wartość maksymalnego
prądu wyjściowego wyznaczana jest poprzez rezystory R19 i R20. Dla wartości podanych na
schemacie maksymalna wartość prądu wyjściowego wynosi 30 mA. Z uwagi na odwracanie
fazy sygnału przez stopień z tranzystorami Q1 i Q2 sygnał sprzężenia zwrotnego dołączony jest
do wejścia nieodwracającego wzmacniacza U1B. Dodatkowy stopień wzmacniacza
odwracającego z U1A został zastosowany w celu uniknięcia wprowadzania odwracania fazy
przez wzmacniacz. Rozwiązanie to było ułatwieniem w trakcie procesu uruchamiania
symulatora. Dla wartości rezystancji rezystorów R4 i R5 podanych na schemacie wzmocnienie
napięciowe wynosi 20 V/V. Szerszy opis układu z rysunku 2.8 podany został w wzmiankowanej
już nocie aplikacyjnej [170]. Zmierzone parametry wzmacniacza zamieszczono w tabeli 2.2.
Tab. 2.2 Zestawienie zmierzonych parametrów wzmacniacza
RO [kΩ]
UO-MIN [V]
UO-MAX [V]
UPP [V]
fg [kHz]
k [V/V]
THD [%]
∆UO [mV]
∞
-172
170
342
47,87
19,99
0,2
< 50
9,1
-162
164
326
47,75
19,99
0,2
< 50
Zastosowane oznaczenia:
RO – wartość rezystancji obciążenia; UO-MIN – wartość minimalna napięcia wyjściowego; UO-MAX – wartość maksymalna napięcia
wyjściowego; UPP – wartość międzyszczytowa napięcia wyjściowego; fg – częstotliwość graniczna (-3 dB); k – wzmocnienie
napięciowe; THD – współczynnik zniekształceń nieliniowych napięcia wyjściowego; ∆UO – zmiana (dryft) napięcia wyjściowego
przy wejściu zwartym do masy po 1 godzinie od załączenia wzmacniacz

W

przypadku

uzwojenia

wtórnego

przekładnika

napięciowego uzyskiwana

wartość

międzyszczytowa napięcia wynosi ok. 282 V dla przebiegu sinusoidalnego o wartości
skutecznej 100 V. Zatem szerszy od wymaganego zakres uzyskiwanych napięć wyjściowych
43

(tab. 2.2) zapewnia możliwość pracy symulatora w przypadku wzrostu napięcia powyżej
wartości dopuszczalnych w symulowanym układzie elektrycznym. Wartość programowego
kroku całkowania wynosząca 100 µs odpowiada częstotliwości Nyquista 5 kHz. W związku
z tym pasmo wzmacniacza (tab. 2.2) jest wystarczające. Należy też zwrócić uwagę, że
wzmacniacz tego rodzaju pozwala przenosić także składową stałą. Współczynnik zniekształceń
nieliniowych (THD) o wartości 0,2% powoduje brak wprowadzania istotnej wartości błędu,
pogarszającej stopień adekwatności uzyskiwanych wyników. Wartość dryftu temperaturowego
napięcia wyjściowego mniejsza od 50 mV świadczy o prawidłowej pracy układu, co umożliwia
prowadzanie eksperymentów symulacyjnych, trwających dłuższy czas. Zmiana wartości
niektórych parametrów w przypadku obciążenia wyjścia wzmacniacza rezystorem o wartości
rezystancji 9,1 kΩ (tab. 2.2) wynika z faktu, iż w takiej sytuacji niezbędnym staje się
zapewnienie przez stopień wyjściowy przepływu określonej wartości prądu przez obciążenie.
Zmienia to zakres liniowej pracy stopnia wyjściowego wzmacniacza. Oddawana moc przez
wzmacniacz przy wzmiankowanym obciążeniu wynosi ok. 1,5 W.
Na rysunku 2.9 przedstawiono charakterystyki częstotliwościowe (Bodego) wykonanego
wzmacniacza.
a)

b)

Rys. 2.9 Charakterystyki Bodego wzmacniacza wysokonapięciowego
a) charakterystyka amplitudowa; b) charakterystyka fazowa
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Z kolei na rysunku 2.10 zaprezentowana została odpowiedź układu dla przebiegu prostokątnego
o częstotliwości 10 kHz i wartości międzyszczytowej napięcia 16,5 V. Należy zwrócić uwagę
(rys. 2.10) na brak występowania niepożądanych oscylacji w odpowiedzi układu. Zmniejszenie
stromości zboczy związane jest naturalnie z ograniczonym pasmem przenoszenia układu.

uWEJ(t)

uWYJ(t)

Rys. 2.10 Odpowiedź wzmacniacza dla przebiegu prostokątnego

W przypadku symulacji wyjść typowych przekładników prądowych o prądzie uzwojenia
wtórnego 5 A wymagane jest całkowicie odmienne podejście. Autor niniejszej rozprawy
zdecydował się opracować źródło prądu sterowane napięciem, pochodzącym z wyjścia
przetwornika C/A symulatora PwCR. Możliwe jest w tym przypadku wykorzystanie
wzmacniacza operacyjnego i stopnia mocy z parą tranzystorów komplementarnych. Należałoby
zatem wykonać klasyczny wzmacniacz mocy klasy AB. Jednak sygnał sprzężenia zwrotnego
musiałby być związany z prądem obciążenia, nie zaś napięciem na jego zaciskach, jak to miało
miejsce w układzie z rysunku 2.8. Rozwiązanie takie wymaga odpowiedniego podejścia od
strony projektowania stopnia mocy. Ponadto w układzie klasycznego źródła prądu
z wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego obciążenie nie może być dołączone do masy.
Ponadto spadek napięcia na rezystorze bocznika równy jest wartości napięcia odniesienia. Przy
dużej wartości prądu wyjściowego i małych dopuszczalnych stratach na wspomnianym
rezystorze źródło prądowe musiałoby być sterowane niską wartością napięcia. Przez to
należałoby uwzględnić wejściowe napięcie niezrównoważenia wzmacniacza operacyjnego,
gdyż w takim przypadku parametr ten jest źródłem dodatkowego błędu, który nie może zostać
pominięty. Biorąc pod uwagę problemy podane wyżej zdecydowano się zastosować
wzmacniacz operacyjny mocy typu OPA549, będący w stanie wymusić przepływ przez
obciążenie prądu o natężeniu 8 A (chwilowo 10 A) [171]. W torze sprzężenia zwrotnego
umieszczono wzmacniacz pomiarowy INA128 [172]. Na rysunku 2.11 zamieszczony został
schemat opracowanego układu. Wzmacniacz pomiarowy U2 został włączony w tor sprzężenia
zwrotnego wzmacniacza operacyjnego mocy U1. Rezystor R6 stanowi bocznik za pomocą
którego mierzony jest prąd wyjściowy. Elementy R3 i C6 zostały zastosowane w celu
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zapewnienia

stabilności

układu

(kompensacja

częstotliwościowa).

Wejściowy

filtr

dolnoprzepustowy, złożony z elementów R1 i C1 został zastosowany w celu obniżenia
szybkości narastania zboczy sygnału wejściowego. Bez tego filtra dochodzi do oscylacji prądu
wyjściowego i krótkotrwałego nasycenia wzmacniacza U1 dla przebiegu prostokątnego.
Wynika to z niedostatecznej szybkości narastania napięcia wyjściowego (ang. Slew Rate - SR)
wzmacniacza operacyjnego OPA549, która wynosi 9 V/µs. Układ darlingtona z tranzystorami
Q1 i Q2 został zastosowany w celu wykrycia zadziałania wewnętrznego zabezpieczenia
termicznego układu OPA549, co jest wskazywane poprzez świecenie się diody D3.
Zastosowanie układu darlingtona w tym miejscu jest podyktowane koniecznością uzyskania
wysokiej wartości rezystancji wejściowej. Linia E/S OPA549 jest dwukierunkowa, zwarcie jej
do masy powoduje wyłączenie układu. Stąd wynika brak możliwości bezpośredniego
sterowania diody D3.

Rys. 2.11 Schemat ideowy źródła prądowego, sterowanego napięciem

W tabeli 2.3 zamieszczone zostały wyniki pomiarów źródła prądowego, którego schemat został
przedstawiony na rysunku 2.11.
Tab. 2.3 Zestawienie zmierzonych parametrów źródła prądowego
RO-MAX [Ω]

fg [kHz]
k [A/V]
THD [%]
0,6
1,63
0,75
0,5
Zastosowane oznaczenia:
RO-MAX – maksymalna wartość rezystancji obciążenia przy jakiej źródło prądowe jest w stanie stabilizować wartość prądu
wyjściowego dla wartości skutecznej prądu 5 A (przebieg sinusoidalny); fg – częstotliwość graniczna (-3 dB); k – czułość; THD –
współczynnik zniekształceń nieliniowych prądu wyjściowego;

Maksymalna wartość rezystancji obciążenia RO-MAX wynika z przyjętej wartości napięć zasilania
i spadku napięcia występującego na rezystorze R6. Maksymalna i minimalna wartość prądu
wyjściowego zależna jest od napięć zasilania i rezystancji obciążenia. Obniżenie napięć
zasilających do wartości ±9 V (rys. 2.11) jest podyktowane koniecznością ograniczenia start
mocy, powstających w układzie U1. W przypadku pełnego zwarcia wyjścia straty te osiągają
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wartość ok. 50 W. Obniżona wartość pasma przenoszenia (tab. 2.3) wynika z zastosowania
filtru dolnoprzepustowego (R1, C1) i znacznej pojemności kondensatora C6. Wartość
wnoszonych zniekształceń nieliniowych jest większa, niż w przypadku wzmacniacza
napięciowego z rysunku 2.8, jednak wartość 0,5% jest zdaniem autora nadal akceptowalna
w rozważanym zastosowaniu.
Na

rysunku

2.12

przedstawiono

charakterystyki

częstotliwościowe

(Bodego)

zrealizowanego źródła prądu.
a)

b)

Rys. 2.12 Charakterystyki Bodego źródła prądowego
a) charakterystyka amplitudowa; b) charakterystyka fazowa

Z kolei na rysunku 2.13 zaprezentowana została odpowiedź układu dla przebiegu prostokątnego
o częstotliwości 50 Hz i wartości międzyszczytowej napięcia 4 V. Również i w tym przypadku
należy zwrócić uwagę (rys. 2.13) na brak występowania niepożądanych oscylacji w odpowiedzi
układu. Zmniejszenie stromości zboczy związane jest naturalnie z ograniczonym pasmem
przenoszenia badanego źródła prądowego.

uWEJ(t)

iWYJ(t)

Rys. 2.13 Odpowiedź źródła prądowego dla przebiegu prostokątnego
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Na rysunku 2.14 zaprezentowane zostały fotografie wykonanego źródła prądowego
i wzmacniaczy wysokonapięciowych.
a)

b)

Rys. 2.14 Fotografie wykonanych urządzeń a) zespół zawierający pojedynczy wzmacniacz wysokonapięciowy i
źródło prądu; b) zespół składający się z trzech wzmacniaczy wysokonapięciowych

W ramach prowadzonych prac badawczych wstępnie wykonano moduł (rys. 2.14a) zawierający
wzmacniacz wysokonapięciowy (rys. 2.8) i źródło prądu (rys. 2.11). Na bazie tych doświadczeń
wykonano bardziej złożony zespół, którego schemat został przedstawiony na rysunku 2.14b.
Moduł ten zawiera w swojej strukturze trzy identyczne wzmacniacze wysokonapięciowe (rys.
2.8) ze wspólnym zasilaniem. Jak już wspominano wykonane źródło prądowe jest układem
liniowym, cechującym się niewielką sprawnością. Stąd wynikają gabaryty radiatora widocznego
na rysunku 2.14a.

2.4

PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU
Niniejszy rozdział dotyczy zagadnień związanych z charakterystyką struktury sprzętowej

i programowej platformy cyfrowej, która jest podstawą rozpatrywanego w rozprawie
symulatora PwCR. W rozdziale poruszono następujące podstawowe kwestie związane z budową
tego rodzaju symulatorów:
 Dokonano wyboru procesora do konstrukcji platformy cyfrowej symulatora.
Przeprowadzono analizę dostępnych platform cyfrowych i uzasadniono zapotrzebowanie na
moc obliczeniową, wymagania odnośnie architektury rdzenia procesora, dostępną pamięć danej
platformy oraz udostępniane peryferia i interfejsy. Zwrócono uwagę na znaczące
zapotrzebowanie na moc obliczeniową w celu sprostania wymaganiom związanym z pracą
w czasie rzeczywistym (rys. 1.1c). Zawężono zakres poszukiwań wyłącznie do procesorów
wielordzeniowych, gdyż taka właśnie tematyka jest poruszana w tej rozprawie. Przedstawiono
też zestawienie porównawcze (tab. 2.1) dla kilku wiodących producentów procesorów
wielordzeniowych, mogących znaleźć zastosowanie w tym przypadku. Efektem tych
poszukiwań i rozważań okazał się być procesor wielordzeniowy typu TMS320C6678 firmy
Texas Instruments. Uzasadniono również wybór tego procesora.
 Przeprowadzono

charakterystykę

ośmiordzeniowego

procesora

sygnałowego

typu

TMS320C6678.
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Scharakteryzowano w krótkiej formie budowę i zasadę działania układu TMS320C6678.
W związku z tym przedstawiony został opis architektury KeyStone, gdzie skupiono się na
opisie schematu blokowego procesora i budowie pojedynczego rdzenia. Wskazano tu na
zaawansowane możliwości tej architektury i jej daleko idącą elastyczność pod kątem
różnorakich zastosowań. Przedstawiono też poszczególne peryferia procesora i sposób
interakcji pomiędzy nimi. Wskazano też na dostępność pamięci wewnętrznych zarówno
lokalnych, jak i globalnych. Podano także z jakich pamięci może być wykonywany program
oraz jak może być on przesyłany z komputera nadrzędnego do procesora.
 Opisano strukturę sprzętową i programową platformy cyfrowej symulatora PwCR.
Omówiono sposób wykorzystania zestawu rozwojowego TMDSEM6678L, który zawiera
w swojej strukturze procesor TMS320C6678. Przedstawiono również sposób połączenia
zestawu TMDSEM6678L z pozostałymi elementami symulatora. Wskazano na sposób
wymiany danych przez symulator PwCR z otoczeniem, które może stanowić rzeczywiste
urządzenie elektryczne. Wykazano zatem potrzebę stworzenia stosownych kanałów
przekazywania określonych sygnałów. Mogą to być zarówno sygnały analogowe (przetworniki
A/C i C/A) jak i cyfrowe (linie GPIO). Przedstawiono i omówiono również schemat blokowy
(rys. 2.4) symulatora PwCR. Wskazano także na potrzebę łatwej i wygodnej dla użytkownika
rekonfiguracji symulatora w przypadku zmian w symulowanym układzie elektrycznym.
Ponadto w kontekście rekonfiguracji zaprezentowano proces modelowania układów
elektrycznych z zastosowaniem omawianego w rozprawie symulatora PwCR (rys. 2.6).
Poruszono również istotne zagadnienie związane z dodatkowymi układami pośredniczącymi,
jakie są wymagane dla pracy symulatora w topologii PHIL (rys. 1.5). Zaprezentowano schematy
ideowe zrealizowanego wzmacniacza wysokonapięciowego (rys. 2.8) i źródła prądu
sterowanego napięciem (rys. 2.11). Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że opracowane
moduły mogą znaleźć zastosowanie w przypadku, gdy konieczna jest symulacja standardowych
wyjść przekładników napięciowych (100 V) i prądowych (5 A). Należy też zwrócić uwagę, że
brak jest w znanej autorowi niniejszej rozprawy literaturze opisów realizacji tego typu bloków
dla symulatorów PwCR.
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3.

TEORIA MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO UKŁADÓW
ELEKTRYCZNYCH Z OBLICZENIAMI WSPÓŁBIEŻNYMI

3.1 PODSTAWOWE OKREŚLENIA I DEFINICJE
Definicja 1. Uogólniony układ elektryczny jest to obiekt abstrakcyjny, charakteryzowany
odpowiednimi fizycznie (elektrycznie) i ścisłymi matematycznie związkami między
określonymi abstrakcyjnymi elementami.
Sformułowanie

„abstrakcyjny”

rozumiane

jest

w

znaczeniu

będący

wytworem

abstrahowania, czyli wyodrębniania w przedmiocie lub zdarzeniu konkretnym albo w zbiorze
przedmiotów lub zdarzeń cech lub cechy bądź stosunków, czyli relacji.
Uogólniony układ elektryczny może być rozumiany jako połączenie N wielozaciskowych
elementów w  +1 węzłach układu, jak przykładowo pokazano na rys. 3.1.

Rys. 3.1 Schemat uogólnionego układu elektrycznego

Związki fizyczne (elektryczne), wynikające wprost z definicji 1, uprawniają do
identyfikacji wielkości fizycznych charakterystycznych dla +1 węzłów tego układu jako
potencjały elektryczne. Wartość jednego z nich przyjmuje się jako odniesienie v0U = 0. Na tej
podstawie wprowadza się wektor potencjałów węzłów uogólnionego układu elektrycznego
(3.1)
𝒗U = 𝑣1U 𝑣2U 𝑣3U … 𝑣𝜁U T .
Definicja 2. Biegunami wyodrębnionego elementu wielozaciskowego są te węzły (zaciski)
elementu, które wyprowadzone na zewnątrz pozwalają na bezpośrednie połączenie elektryczne
z innymi elementami.
W związku z tym można przyjąć, że te wielozaciskowe elementy będą wielobiegunnikami
elektrycznymi, a pozostałe ich węzły (po wydzieleniu biegunów) nazywa się węzłami
wewnętrznymi wielobiegunników.
Każdy k-ty wielobiegunnik elektryczny, w ogólnym przypadku składa się z gEk wzajemnie
połączonych ze sobą gałęzi elektrycznych (zbiór połączonych ze sobą elementów, który ma na
zewnątrz wyprowadzone jedynie dwie końcówki) w k biegunach oraz wEk węzłach
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wewnętrznych. Wprowadza się dla każdego k-tego wielobiegunnika dwa wektory zewnętrznych
wielkości fizycznych: potencjałów biegunów
𝒗E𝑘 = 𝑣1E𝑘

𝑣2E𝑘

… 𝑣𝛼E𝑘

… 𝑣𝜉E𝑘 T ,

(3.2)

oraz prądów gałęzi zewnętrznych (zwrot prądów w gałęziach zewnętrznych wielobiegunnika
przyjmuje się od wielobiegunnika do bieguna)
𝒊E𝑘 = 𝑖1E𝑘

𝑖2E𝑘

… 𝑖𝛼E𝑘

… 𝑖𝜉E𝑘 T .

(3.3)

Definicja 3. Zewnętrznym równaniem macierzowym wielobiegunnika elektrycznego jest
równanie następującej postaci (dla k-tego elementu)
𝒊E𝑘 + 𝑨E𝑘 ∙ 𝒗E𝑘 + 𝑩E𝑘 = 𝑶,

(3.4)

gdzie: AEk – macierz kwadratowa o rozmiarze ξEk  ξEk; BEk – macierz kolumnowa ξEkelementowa. Elementy macierzy AEk i BEk w (3.4) są określone przez parametry i wielkości
fizyczne występujące wewnątrz k-tego elementu. Wzory na wyznaczanie elementów tych
macierzy będą przedstawione w dalszej części rozprawy.
Związek pomiędzy potencjałami węzłów zewnętrznych k-tego elementu i potencjałami
węzłów uogólnionego układu elektrycznego określa równanie
𝒗E𝑘 = 𝑷TE𝑘 ∙ 𝒗U ,

(3.5)

gdzie: PEk – macierz incydencji k-tego elementu.
Definicja 4. Macierz incydencji wielobiegunnika elektrycznego jest to macierz, w której
liczba wierszy jest równa liczbie niezależnych węzłów uogólnionego układu elektrycznego (),
a liczba kolumn jest równa liczbie biegunów tego wielobiegunnika (ξEk), przy czym element
macierzy leżący na przecięciu danego wiersza i danej kolumny równy jest 1, jeżeli do węzła
układu o numerze odpowiadającym numerowi wiersza jest przyłączony biegun wielobiegunnika
o numerze odpowiadającym numerowi kolumny, w przeciwnym przypadku element macierzy
jest równy 0.
Stosując I prawo Kirchhoffa dla wszystkich niezależnych węzłów układu

N
𝑘=1

𝑷𝑇E𝑘 ∙

𝒊E𝑘 = 𝑶 , podstawiając dla k-tego elementu wektor prądów jego gałęzi zewnętrznych
wyznaczony z równania (3.4) oraz uwzględniając równanie (3.5) otrzymuje się równanie
𝑨U ∙ 𝒗U + 𝑩U = 𝑶,

(3.6)

gdzie:
𝑨U =

N
𝑘=1

𝑷E𝑘 ∙ 𝑨E𝑘 ∙ 𝑷𝑇E𝑘 i 𝑩U =

N
𝑘=1

𝑷E𝑘 ∙ 𝑩E𝑘 .

(3.7)

Z równania (3.7) wynika, że macierz AU jest rozmiaru ζ × ζ, natomiast macierz BU posiada
ζ elementów.
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Biorąc pod uwagę definicję 2 dotyczącą biegunów wielobiegunnika, dla pozostałych jego
węzłów zapisuje się wektor potencjałów węzłów wewnętrznych
𝒗wE 𝑘 = 𝑣1wE 𝑘

𝑣2wE 𝑘

… 𝑣𝛼wE 𝑘

… 𝑣wwE 𝑘 T .

(3.8)

Dla każdej gałęzi zapisuje się napięcia gałęziowe, które dla k-tego elementu tworzą wektor
𝒖wE 𝑘 = 𝑢1wE 𝑘

𝑢2wE 𝑘

𝑢3wE 𝑘

… 𝑢gwE 𝑘 T ,

(3.9)

który jest związany z wektorem potencjałów biegunów (3.2) oraz wektorem potencjałów
węzłów wewnętrznych (3.8) następującą zależnością
𝒖wE 𝑘 = 𝑴TwE 𝑘 ∙ 𝒗wE 𝑘 + 𝑴TbE 𝑘 ∙ 𝒗E𝑘 ,

(3.10)

gdzie: MwEk – macierz incydencji dla węzłów wewnętrznych k-tego elementu, MbEk – macierz
incydencji dla biegunów k-tego elementu.
Definicja 5. Macierz incydencji dla węzłów wewnętrznych wielobiegunnika elektrycznego
jest to macierz, w której liczba wierszy jest równa liczbie węzłów wewnętrznych (wEk), a liczba
kolumn równa jest liczbie jego gałęzi (gEk), natomiast element macierzy w n-tym wierszu i mtej kolumnie jest równy: 0 – jeżeli zaciski m-tej gałęzi nie są połączone z n-tym węzłem, -1 –
jeżeli zacisk m-tej gałęzi, do którego dopływa prąd gałęziowy, dołączony jest do n-tego węzła
oraz 1 – jeżeli zacisk m-tej gałęzi, z którego wypływa prąd gałęziowy, dołączony jest do n-tego
węzła.
Definicja 6. Macierz incydencji dla biegunów wielobiegunnika elektrycznego jest to
macierz, w której liczba wierszy jest równa liczbie biegunów (Ek), a liczba kolumn równa jest
liczbie jego gałęzi (gEk), natomiast element macierzy w n-tym wierszu i m-tej kolumnie jest
równy: 0 – jeżeli zaciski m-tej gałęzi nie są połączone z n-tym biegunem, -1 – jeżeli zacisk mtej gałęzi, do którego dopływa prąd gałęziowy, dołączony jest do n-tego bieguna oraz 1 – jeżeli
zacisk m-tej gałęzi, z którego wypływa prąd gałęziowy, dołączony jest do n-tego bieguna.
Dla każdej gałęzi wielobiegunnika, oprócz napięcia gałęziowego, wyznacza się prąd
gałęziowy. Wówczas dla k-tego elementu wektor prądów gałęziowych będzie równy
𝒊wE 𝑘 = 𝑖1wE 𝑘

𝑖2wE 𝑘

𝑖3wE 𝑘

… 𝑖gwE 𝑘 T .

(3.11)

Zatem dla k-tego wielobiegunnika, jako elementu uogólnionego układu elektrycznego,
można zapisać następujące równania wektorowe:
𝑴wE 𝑘 ∙ 𝒊wE 𝑘 = 𝑶,

(3.12)

𝒊E𝑘 = −𝑴bE 𝑘 ∙ 𝒊wE 𝑘 ,

(3.13)

𝒊wE 𝑘 = 𝒊wE 𝑘 𝒖wE 𝑘 .

(3.14)

Definicja 7. Wektorowe równanie stanu wielobiegunnika jest to układ równań wektorowych
składający się z równań: (3.10), (3.12), (3.13) i (3.14).
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Rozwiązaniem równania stanu wielobiegunnika jest zbiór wartości niewiadomych (vwEk,
iwEk, i uwEk) spełniających wszystkie jego równania i opisujący stan elementu przy danych
wymuszeniach, w tym przypadku wartościach potencjałów biegunów tego elementu (wektor
vEk).
Definicja 8. Wielobiegunnik liniowy jest to wielobiegunnik, dla którego charakterystyka
prądowo-napięciowa (3.14) jest liniowa.

ZEWNĘTRZNE RÓWNANIE MACIERZOWE LINIOWEGO ELEMENTU
UKŁADU ELEKTRYCZNEGO

3.2

W gałęzi liniowego wielobiegunnika elektrycznego, jako elementu układu elektrycznego
może znajdować się wymuszenie, jak przykładowo pokazano na rys. 3.2.

Rys. 3.2 Gałąź wielobiegunnika ze źródłem napięcia i szeregowym połączeniem rezystora i cewki

Z II prawa Kirchhoffa, dla chwili tn, zapisano równanie
𝑢1wE 1 𝑡n + 𝑢 𝑡n − 𝐿 ∙

d𝑖1wE 1 𝑡 n
d𝑡

− 𝑅 ∙ 𝑖1wE 1 𝑡n = 0.

(3.15)

Algebraizując równanie (3.15) z zastosowaniem algorytmu trapezów, za pochodną prądu
podstawia się następujące wyrażenie
d𝑖1wE 1 𝑡 n
d𝑡

2

2

=  ∙ 𝑖1wE 1 𝑡n −  ∙ 𝑖1wE 1 𝑡n−1 −

d𝑖1wE 1 𝑡 n −1
d𝑡

,

(3.16)

gdzie h – jest krokiem numerycznego całkowania równań. Z tego wynika następujące równanie
na prąd gałęziowy
𝑖1wE 1 𝑡n = 𝛼1wE 1 𝑡n ∙ 𝑢 𝑡n +

gdzie 𝛼1wE 1 𝑡n = 𝑅 + 2∙𝐿


−1

.

2∙𝐿


∙ 𝑖1wE 1 𝑡n−1 + 𝑢𝐿 𝑡n−1

+ 𝛼1wE 1 𝑡n ∙ 𝑢1wE 1 𝑡n .

(3.17)

Zatem charakterystyka (3.14) elementu układu przyjmuje ogólną

postać
𝒊wE 𝑘 = 𝒊wsE 𝑘 + 𝜞wE 𝑘 ∙ 𝒖wE 𝑘 ,

(3.18)

gdzie:
iwsEk – wektor zastępczych prądów wielobiegunnika określany na podstawie znanego
wymuszenia w chwili tn oraz znanych wartości parametrów wielobiegunnika i wartości
określonych wielkości fizycznych obliczonych wcześniej dla chwili tn-1,
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ΓwEk – macierz o wymiarze gEk  gEk, której elementy wynikają z zastosowanego algorytmu
całkowania i wyznaczane są na podstawie znanych wartości parametrów wielobiegunnika.
Podstawiając (3.10) do wzoru (3.18) otrzymuje się następujące wyrażenie
𝒊wE 𝑘 = 𝒊wsE 𝑘 + 𝜞wE 𝑘 ∙ 𝑴TwE 𝑘 ∙ 𝒗wE 𝑘 + 𝜞wE 𝑘 ∙ 𝑴TbE 𝑘 ∙ 𝒗E𝑘 ,

(3.19)

które podstawione do wzoru (3.12), prowadzi do następującego równania
𝑴wE 𝑘 ∙ 𝒊wsE 𝑘 + 𝑴wE 𝑘 ∙ 𝜞wE 𝑘 ∙ 𝑴TwE 𝑘 ∙ 𝒗wE 𝑘 +
+𝑴wE 𝑘 𝜞wE 𝑘 ∙ 𝑴TbE 𝑘

(3.20)
∙ 𝒗E𝑘 = 𝑶.

Wprowadzając oznaczenie
𝜞E𝑘 = 𝑴wE 𝑘 ∙ 𝜞wE 𝑘 ∙ 𝑴TwE 𝑘 ,

(3.21)

równanie (3.20) zapisano w postaci
𝜞E𝑘 ∙ 𝒗wE 𝑘 = −𝑴wE 𝑘 ∙ 𝒊wsE 𝑘 − 𝑴wE 𝑘 ∙ 𝜞wE 𝑘 ∙ 𝑴TbE 𝑘 ∙ 𝒗E𝑘 .

(3.22)

Zauważyć należy, że macierz ΓEk jest macierzą symetryczną nieosobliwą o wymiarze
wEk  wEk. Uwzględniając oznaczenie (3.21), z równania (3.22) wyznaczono zależność na
wektor potencjałów węzłów wewnętrznych wielobiegunnika
T
−1
𝒗wE 𝑘 = −𝜞−1
𝐸𝑘 ∙ 𝑴wE 𝑘 ∙ 𝒊wsE 𝑘 − 𝜞𝐸𝑘 ∙ 𝑴wE 𝑘 ∙ 𝜞wE 𝑘 ∙ 𝑴bE 𝑘 ∙ 𝒗E𝑘 .

(3.23)

Podstawiając (3.23) do wzoru (3.19) na wektor prądów gałęzi wewnętrznych
wielobiegunnika, otrzymuje się nową jego postać
−1
𝒊wE 𝑘 = 𝟏 − 𝜞wE 𝑘 ∙ 𝑴TwE 𝑘 ∙ 𝜞𝐸𝑘
∙ 𝑴wE 𝑘 ∙ 𝒊wsE 𝑘 +

+ 𝟏−

𝜞wE 𝑘 ∙ 𝑴TwE 𝑘

∙ 𝜞−1
𝐸𝑘

∙ 𝑴wE 𝑘

∙ 𝜞wE 𝑘 ∙ 𝑴TbE 𝑘

(3.24)
∙ 𝒗E𝑘 ,

która po podstawieniu do wzoru (3.13) prowadzi wprost do zewnętrznego równania (3.4)
macierzowego wielobiegunnika, jako elementu układu elektrycznego
−1
𝒊E𝑘 + 𝑴bE 𝑘 ∙ 𝟏 − 𝜞wE 𝑘 ∙ 𝑴TwE 𝑘 ∙ 𝜞𝐸𝑘
∙ 𝑴wE 𝑘 ∙ 𝜞wE 𝑘 ∙ 𝑴TbE 𝑘 ∙ 𝒗E𝑘 +

+𝑴bE 𝑘 ∙ 𝟏 − 𝜞wE 𝑘 ∙ 𝑴TwE 𝑘 ∙ 𝜞−1
𝐸𝑘 ∙ 𝑴wE 𝑘 ∙ 𝒊wsE 𝑘 = 𝑶,

(3.25)

gdzie:
T
𝑨E𝑘 = 𝑴bE 𝑘 ∙ 𝟏 − 𝜞wE 𝑘 ∙ 𝑴TwE 𝑘 ∙ 𝜞−1
𝐸𝑘 ∙ 𝑴wE 𝑘 ∙ 𝜞wE 𝑘 ∙ 𝑴bE 𝑘 ,
−1
𝑩E𝑘 = 𝑴bE 𝑘 ∙ 𝟏 − 𝜞wE 𝑘 ∙ 𝑴TwE 𝑘 ∙ 𝜞𝐸𝑘
∙ 𝑴wE 𝑘 .

(3.26)
(3.27)
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3.3

ZEWNĘTRZNE RÓWNANIE MACIERZOWE
NIELINIOWEGO ELEMENTU UKŁADU ELEKTRYCZNEGO
W ogólnym przypadku charakterystyka prądowo-napięciowa (3.14) k-tego elementu

uogólnionego układu elektrycznego określona jest nieliniową funkcją wektorową. Zatem,
zgodnie z definicją 7, wektorowe równanie stanu wielobiegunnika będzie układem równań
nieliniowych.
Rozpatrzono przykładową gałąź nieliniowego wielobiegunnika elektrycznego, jako
elementu układu elektrycznego, jak pokazano na rys. 3.3.

Rys. 3.3 Gałąź wielobiegunnika ze źródłem napięcia i szeregowym połączeniem rezystora i nieliniowej cewki

Zależność strumienia magnetycznie skojarzonego od prądu cewki nieliniowej przykładowo
określono jako funkcję
𝛹L 𝑖1wE 1 , 𝑡n = 𝑎1 ∙ 𝑖1wE 1 𝑡n + 𝑎2 ∙ arctg a3 ∙ 𝑖1wE 1 𝑡n ,

(3.28)

gdzie: a1, a2 i a3 – stałe wartości rzeczywiste.
Z II prawa Kirchhoffa, dla chwili tn, zapisano równanie
𝑢1wE 1 𝑡n + 𝑢 𝑡n −

d𝛹L 𝑖1wE 1 ,𝑡 n
d𝑡

− 𝑅 ∙ 𝑖1wE 1 𝑡n = 0.

(3.29)

W równaniu (3.29) występuje pochodna funkcji złożonej, którą wyznacza się w następującej
postaci
d𝛹L 𝑖1wE 1 ,𝑡 n
d𝑡

=

𝜕𝛹 L 𝑖1wE 1 ,𝑡 n
𝜕𝑖 1wE 1

∙

d𝑖1wE 1 𝑡 n
d𝑡

= 𝑎1 +

𝑎 2 ∙𝑎 3

∙

d𝑖1wE 1 𝑡 n
d𝑡

.

(3.30)

− 𝑅 ∙ 𝑖1wE 1 𝑡n = 0.

(3.31)

1+ 𝑎 3 ∙𝑖1wE 1 𝑡 n

2

Uwzględniając wyrażenie (3.30), równanie (3.29) przyjmuje następującą postać
𝑢1wE 1 𝑡n + 𝑢 𝑡n − 𝑎1 +

𝑎 2 ∙𝑎 3

2

1+ 𝑎 3 ∙𝑖1wE 1 𝑡 n

∙

d𝑖1wE 1 𝑡 n
d𝑡

Algebraizując równanie (3.31) z zastosowaniem algorytmu trapezów, za pochodną prądu
podstawiając wyrażenie (3.16) otrzymuje się następujące nieliniowe równanie
𝑢1wE 1 𝑡n + 𝑢 𝑡n − 𝑎1 +

− 𝑎1 +

𝑎2 ∙ 𝑎3
1 + 𝑎3 ∙ 𝑖1wE 1 𝑡n

𝑎 2 ∙𝑎 3
1+ 𝑎 3 ∙𝑖1wE 1 𝑡 n

2

∙

2
∙𝑖
𝑡 +
 1wE 1 n
(3.32)

2

2

∙  ∙ 𝑖1wE 1 𝑡n−1 +
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− 𝑎1 +

𝑎 2 ∙𝑎 3
1+ 𝑎 3 ∙𝑖1wE 1 𝑡 n

2

∙

d𝑖1wE 1 𝑡 n −1
d𝑡

− 𝑅 ∙ 𝑖1wE 1 𝑡n = 0,

z którego nie da się wyznaczyć prostej zależności pomiędzy prądem gałęziowym i napięciem
gałęziowym.
Zatem charakterystyka

(3.14)

wielobiegunnika

nieliniowego, jako

elementu

układu

elektrycznego może być wyrażona następującym równaniem
𝑓1wE 𝑘 𝑖1wE 𝑘 , 𝑖2wE 𝑘 , … , 𝑖gwE 𝑘 , 𝑢1wE 𝑘 , 𝑢2wE 𝑘 , … , 𝑢gwE 𝑘
𝑓2wE 𝑘 𝑖1wE 𝑘 , 𝑖2wE 𝑘 , … , 𝑖gwE 𝑘 , 𝑢1wE 𝑘 , 𝑢2wE 𝑘 , … , 𝑢gwE 𝑘
.
⋮
𝑓gwE 𝑘 𝑖1wE 𝑘 , 𝑖2wE 𝑘 , … , 𝑖gwE 𝑘 , 𝑢1wE 𝑘 , 𝑢2wE 𝑘 , … , 𝑢gwE 𝑘

𝒇wE 𝑘 𝒊wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘 =

(3.33)

Stosując metodę Newtona do rozwiązywania nieliniowych układów równań, otrzymuje się
następującą postać równania
𝜕𝑓1wE 𝑘
𝜕𝑖1wE 𝑘
𝜕𝑓2wE 𝑘
𝜕𝑖1wE 𝑘
⋮
𝜕𝑓𝑔wE 𝑘
𝜕𝑖1wE 𝑘

𝜕𝑓1wE 𝑘
𝜕𝑖2wE 𝑘
𝜕𝑓2wE 𝑘
𝜕𝑖2wE 𝑘
⋮
𝜕𝑓𝑔wE 𝑘
𝜕𝑖2wE 𝑘

⋯
⋯
⋮
⋯

𝜕𝑓1wE 𝑘
𝜕𝑖𝑔wE 𝑘
𝜕𝑓2wE 𝑘
𝜕𝑖𝑔wE 𝑘
⋮
𝜕𝑓𝑔wE 𝑘
𝜕𝑖𝑔wE 𝑘

𝜕𝑓1wE 𝑘
𝜕𝑢1wE 𝑘
𝜕𝑓2wE 𝑘
𝜕𝑢1wE 𝑘
⋮
𝜕𝑓𝑔wE 𝑘
𝜕𝑢1wE 𝑘

𝜕𝑓1wE 𝑘
𝜕𝑢2wE 𝑘
𝜕𝑓2wE 𝑘
𝜕𝑢2wE 𝑘
⋮
𝜕𝑓𝑔wE 𝑘
𝜕𝑢2wE 𝑘

⋯
⋯
⋱
⋯

𝜕𝑓1wE 𝑘
𝜕𝑢𝑔wE 𝑘
𝜕𝑓2wE 𝑘
∆𝒊<λ>
wE 𝑘
=
𝜕𝑢𝑔wE 𝑘 ∙
∆𝒖<λ>
wE 𝑘
⋮
𝜕𝑓𝑔wE 𝑘
𝜕𝑢𝑔wE 𝑘

(3.34)

<λ−1>
= −𝒇wE 𝑘 ∆𝒊<λ−1>
,
wE 𝑘 , ∆𝒖wE 𝑘

którą można przedstawić w postaci
𝜕𝑓1wE 𝑘
𝜕𝑖1wE 𝑘
𝜕𝑓2wE 𝑘
𝜕𝑖1wE 𝑘
⋮
𝜕𝑓𝑔wE 𝑘
𝜕𝑖1wE 𝑘

𝜕𝑓1wE 𝑘
𝜕𝑖2wE 𝑘
𝜕𝑓2wE 𝑘
𝜕𝑖2wE 𝑘
⋮
𝜕𝑓𝑔wE 𝑘
𝜕𝑖2wE 𝑘

𝜕𝑓1wE 𝑘
𝜕𝑢1wE 𝑘
𝜕𝑓2wE 𝑘
+ 𝜕𝑢1wE 𝑘
⋮
𝜕𝑓𝑔wE 𝑘
𝜕𝑢1wE 𝑘

⋯
⋯
⋱
⋯

𝜕𝑓1wE 𝑘
𝜕𝑢2wE 𝑘
𝜕𝑓2wE 𝑘
𝜕𝑢2wE 𝑘
⋮
𝜕𝑓𝑔wE 𝑘
𝜕𝑢2wE 𝑘

𝜕𝑓1wE 𝑘
𝜕𝑖𝑔wE 𝑘
𝜕𝑓2wE 𝑘
𝜕𝑖𝑔wE 𝑘 ∙ ∆𝒊<λ>
wE 𝑘 +
⋮
𝜕𝑓𝑔wE 𝑘
𝜕𝑖𝑔wE 𝑘
𝜕𝑓1wE 𝑘
⋯
𝜕𝑢𝑔wE 𝑘
𝜕𝑓2wE 𝑘
⋯
<λ−1>
<λ−1>
𝜕𝑢𝑔wE 𝑘 ∙ ∆𝒖<λ>
wE 𝑘 = −𝒇wE 𝑘 ∆𝒊wE 𝑘 , ∆𝒖wE 𝑘
⋱
⋮
𝜕𝑓𝑔wE 𝑘
⋯
𝜕𝑢𝑔wE 𝑘

(3.35)

lub krócej
<λ−1>
<λ−1> <λ−1>
𝑯i 𝒊<λ−1>
∙ ∆𝒊<λ>
∙ ∆𝒖<λ>
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
wE 𝑘 + 𝑯u 𝒊wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
wE 𝑘 =

=

<λ−1>
−𝒇wE 𝑘 𝒊<λ−1>
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘

(3.36)
.
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<λ−1>
Macierz 𝑯i 𝒊<λ−1>
jest macierzą kwadratową symetryczną nieosobliwą, co pozwala
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘

na wyznaczenie z równania (3.36) wzoru na wektor poprawek prądów gałęziowych
wielobiegunnika
−1 <λ−1> <λ−1>
<λ−1>
∆𝒊<λ>
𝒊wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
∙ 𝑯u 𝒊<λ−1>
∙ ∆𝒖<λ>
wE 𝑘 = −𝑯i
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
wE 𝑘 +

−𝑯−1
i

<λ−1>
𝒊<λ−1>
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘

<λ−1>
∙ 𝒇wE 𝑘 𝒊<λ−1>
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘

(3.37)
.

Wzór (3.10) dla poprawek na -iteracji przyjmuje postać
T
T
<λ>
<λ>
∆𝒖<λ>
wE 𝑘 = 𝑴wE 𝑘 ∙ ∆𝒗wE 𝑘 + 𝑴bE 𝑘 ∙ ∆𝒗E𝑘 .

(3.38)

Podstawiając wektor (3.38) poprawek napięć gałęziowych do wzoru na wektor poprawek
prądów gałęziowych (3.37), otrzymuje się następującą postać tego wzoru
−1 <λ−1> <λ−1>
<λ−1>
∆𝒊<λ>
𝒊wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
∙ 𝑯u 𝒊<λ−1>
∙ 𝑴TwE 𝑘 ∙ ∆𝒗<λ>
wE 𝑘 = −𝑯i
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
wE 𝑘 +
<λ−1>
<λ−1>
−𝑯−1
𝒊<λ−1>
∙ 𝑯u 𝒊<λ−1>
∙ 𝑴TbE 𝑘 ∙ ∆𝒗<λ>
i
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
E𝑘 +

(3.39)

<λ−1>
<λ−1>
−𝑯−1
𝒊<λ−1>
∙ 𝒇wE 𝑘 𝒊<λ−1>
.
i
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘

Wektor poprawek prądów gałęziowych na -iteracji (3.39) podstawiono do wzoru (3.12),
zapisanego dla wektora poprawek prądów gałęziowych, otrzymując następujące równanie
<λ−1>
<λ−1>
𝑴wE 𝑘 ∙ 𝑯−1
𝒊<λ−1>
∙ 𝑯u 𝒊<λ−1>
∙ 𝑴TwE 𝑘 ∙ ∆𝒗<λ>
i
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
wE 𝑘 +
<λ−1>
<λ−1>
+𝑴wE 𝑘 ∙ 𝑯−1
𝒊<λ−1>
∙ 𝑯u 𝒊<λ−1>
∙ 𝑴TbE 𝑘 ∙ ∆𝒗<λ>
i
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
E𝑘 +

(3.40)

<λ−1>
<λ−1>
+𝑴wE 𝑘 ∙ 𝑯−1
𝒊<λ−1>
∙ 𝒇wE 𝑘 𝒊<λ−1>
= 𝑶.
i
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘

Wprowadzając oznaczenie
<λ−1>
<λ−1>
𝑯<λ−1>
= 𝑴wE 𝑘 ∙ 𝑯−1
∆𝒊<λ−1>
∙ 𝑯u ∆𝒊<λ−1>
∙ 𝑴TwE 𝑘
i
wE 𝑘 , ∆𝒖wE 𝑘
wE 𝑘 , ∆𝒖wE 𝑘
Ek

(3.41)

równanie (3.40) przyjmuje następującą postać
−1 <λ−1> <λ−1>
<λ−1>
𝑯<λ−1>
∙ ∆𝒗<λ>
𝒊wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
∙ 𝑯u 𝒊<λ−1>
∙
wE 𝑘 = −𝑴wE 𝑘 ∙ 𝑯i
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
Ek

∙ 𝑴TbE 𝑘

∙ ∆𝒗<λ>
E𝑘 −𝑴wE 𝑘

∙ 𝑯−1
i

<λ−1>
𝒊<λ−1>
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘

∙

<λ−1>
𝒇wE 𝑘 𝒊<λ−1>
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘

(3.42)
.

Macierz 𝑯<λ−1>
jest macierzą symetryczną nieosobliwą o wymiarze wEk  wEk, co pozwala na
Ek
wyznaczenie z równania (3.42) wektora potencjałów węzłów wewnętrznych wielobiegunnika
<λ−1>
∆𝒗<λ>
wE 𝑘 = − 𝑯Ek

−

−1

<λ−1>
<λ−1>
∙ 𝑴wE 𝑘 ∙ 𝑯−1
𝒊<λ−1>
∙ 𝑯u 𝒊<λ−1>
∙ 𝑴TbE 𝑘 ∙ ∆𝒗<λ>
i
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
E𝑘 +

−1
𝑯<λ−1>
Ek

(3.43)
∙ 𝑴wE 𝑘 ∙

𝑯−1
i

<λ−1>
𝒊<λ−1>
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘

∙

<λ−1>
𝒇wE 𝑘 𝒊<λ−1>
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘

.

Podstawiając wektor (3.43) do wzoru (3.39) na wektor poprawek prądów gałęziowych
wielobiegunnika oraz wprowadzając oznaczenie
<λ−1>
<λ−1>
𝝅<λ−1>
= 𝑯−1
𝒊<λ−1>
∙ 𝑯u 𝒊<λ−1>
∙ 𝑴TwE 𝑘 ∙
i
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
Ek

(3.44)
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∙ 𝑯<λ−1>
Ek

−1

<λ−1>
∙ 𝑴wE 𝑘 ∙ 𝑯−1
𝒊<λ−1>
,
i
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘

wzór (3.39) przyjmuje nową postać
<λ−1>
<λ−1>
<λ−1>
∆𝒊<λ−1>
= 𝝅<λ−1>
∙ 𝑯u 𝒊<λ−1>
∙ 𝑴TbE 𝑘 ∙ ∆𝒗<λ>
wE 𝑘
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
E𝑘 + 𝒇wE 𝑘 𝒊wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
Ek

+

(3.45)
−𝑯i−1

<λ−1>
𝒊<λ−1>
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘

∙

<λ−1>
𝑯u 𝒊<λ−1>
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘

∙

𝑴TbE 𝑘

∙

∆𝒗<λ>
E𝑘

+

<λ−1>
𝒇wE 𝑘 𝒊<λ−1>
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘

,

która po podstawieniu do wzoru (3.13), zapisanego dla wektorów poprawek na -iteracji
prowadzi wprost do zewnętrznego równania macierzowego wielobiegunnika (3.4), zapisanego
również dla wektorów poprawek na -iteracji, jak następuje
<λ−1>
<λ−1>
<λ−1>
<λ−1>
∆𝒊<λ>
∙ 𝑯u 𝒊<λ−1>
∙ 𝑴TbE 𝑘 − 𝑯−1
𝒊<λ−1>
∙ 𝑯u 𝒊<λ−1>
∙ 𝑴TbE 𝑘 ∙ ∆𝒗<λ>
E𝑘 + 𝑴bE 𝑘 𝝅Ek
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
i
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
E𝑘 +

(3.46)
<λ−1>
<λ−1>
<λ−1>
+𝑴bE 𝑘 ∙ 𝝅<λ−1>
∙ 𝒇wE 𝑘 𝒊<λ−1>
− 𝑯−1
𝒊<λ−1>
∙ 𝒇wE 𝑘 𝒊<λ−1>
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
i
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
Ek

= 𝑶,

gdzie:
<λ−1>
<λ−1>
<λ−1>
𝑨<λ−1>
= 𝑴bE 𝑘 𝝅<λ−1>
∙ 𝑯u 𝒊<λ−1>
∙ 𝑴TbE 𝑘 − 𝑯−1
𝒊<λ−1>
∙ 𝑯u 𝒊<λ−1>
∙ 𝑴TbE 𝑘 ,
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
i
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
Ek
Ek

(3.47)

<λ−1>
<λ−1>
<λ−1>
𝑩<λ−1>
= 𝑴bE 𝑘 ∙ 𝝅<λ−1>
∙ 𝒇wE 𝑘 𝒊<λ−1>
− 𝑯−1
𝒊<λ−1>
∙ 𝒇wE 𝑘 𝒊<λ−1>
.
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
i
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
Ek
Ek

(3.48)

Dla przykładu rozpatrzono element obwodu elektrycznego, którego schemat przedstawiono
na rys. 3.4.

Rys. 3.4 Przykładowy wielobiegunnik elektryczny z elementami nieliniowymi

Dane są: wartości rezystancji rezystorów RA, RB i RC oraz zbiór parametrów a1A, a2A, a3A;
a1B, a2B, a3B i a1C, a2C, a3C charakterystyk nieliniowych dławików, opisanych równaniami
postaci (3.28).
Rozpatrywany trójbiegunnik ma: gE1 = 3 gałęzie (oznaczane odpowiednio literami: A, B
i C),  = 3 bieguny oraz wE1 = 1 węzeł wewnętrzny. Wektor potencjałów biegunów ma
postać
𝒗E1 = 𝑣1E1

𝑣2E1

𝑣3E1 T ,

(3.49)

𝒊E1 = 𝑖1E1

𝑖2E1

𝑖3E1 T .

(3.50)

oraz wektor
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Dla pozostałego węzła zapisuje się jednoelementowy wektor potencjału węzła wewnętrznego
𝒗wE 1 = 𝑣1wE 1 .

(3.51)

Dla każdej gałęzi zapisuje się napięcia gałęziowe, które tworzą wektor
𝒖wE 1 = 𝑢AwE 1

𝑢BwE 1

𝑢CwE 1 T ,

(3.52)

który jest związany z wektorem potencjałów biegunów (3.49) oraz wektorem potencjału węzła
wewnętrznego (3.51) następującą zależnością
𝒖wE 1 = 𝑴TwE 1 ∙ 𝒗wE 1 + 𝑴TbE 1 ∙ 𝒗E1 ,
−1

0
−1
0

gdzie: 𝑴wE 1 = 1 1 1 oraz 𝑴bE 1 = 0
0

(3.53)

0
0 .
−1

Wektor prądów gałęziowych dla rozpatrywanego trójbiegunnika będzie równy
𝒊wE 1 = 𝑖AwE 1

𝑖CwE 1 T .

𝑖BwE 1

(3.54)

Charakterystyka rozpatrywanego elementu obwodu elektrycznego, której ogólną postać
przedstawia wzór (3.33), będzie miała następującą postać (dla algorytmu trapezów),
odpowiednio dla α = A, B i C
𝑓𝛼wE 1 𝑖AwE 1 , 𝑖BwE 1 , 𝑖CwE 1 , 𝑢AwE 1 , 𝑢BwE 1 , 𝑢CwE 1 =
= 𝑢𝛼wE 1 𝑡n − 𝑎1𝛼 +

+ 𝑎1𝛼 +
+ 𝑎1𝛼 +

𝑎2𝛼 ∙ 𝑎3𝛼
1 + 𝑎3𝛼 ∙ 𝑖𝛼wE 1 𝑡n

𝑎2𝛼 ∙ 𝑎3𝛼
1 + 𝑎3𝛼 ∙ 𝑖𝛼wE 1 𝑡n
𝑎 2𝛼 ∙𝑎 3𝛼
1+ 𝑎 3𝛼 ∙𝑖𝛼 wE 1 𝑡 n

2

∙

2

2

∙

2
∙𝑖
𝑡 +
 𝛼wE 1 n
(3.55)

2
∙ ∙ 𝑖𝛼wE 1 𝑡n−1 +


d𝑖1wE 1 𝑡 n −1
d𝑡

− 𝑅A ∙ 𝑖1wE 1 𝑡n .

Dalsze postępowanie, zaczynając od wzoru (3.34), a kończąc na wzorach (3.46) – (3.48),
polega na stosunkowo prostych operacjach matematycznych i nie będzie szczegółowo opisane
w niniejszej rozprawie.

3.4

ALGORYTMY SYMULACJI STANÓW PRACY LINIOWEGO UKŁADU
ELEKTRYCZNEGO
Na rysunku 3.5 przedstawiony został algorytm symulacji stanów pracy liniowego układu

elektrycznego, jaki jest stosowany dla obliczeń sekwencyjnych. Każdy system wbudowany
w tym również omawiany symulator PwCR wymaga konfiguracji bloków sprzętowych w chwili
uruchomienia realizowanego programu. Zatem procesor DSP symulatora w bloku A.3
przeprowadza stosowną konfigurację. Ma to związek np. z poszczególnymi interfejsami, czy
układami czasowo-licznikowymi. W bloku obliczeniowym A.2 dochodzi do odczytu danych
wejściowych

na

które

składają

się

przede

wszystkim

parametry

poszczególnych
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wielobiegunników. Ustalana jest tu także liczba wielobiegunników EMAX oraz macierze
incydencji PEk, MwEk i MbEk na podstawie definicji 4…6.
START
A.1 Konfiguracja bloków sprzętowych symulatora PwCR

A.2

Pobieranie zbioru danych wejściowych, ustalenie liczby wielobiegunników EMAX,
przydzielenie bloków pamięci i wyznaczenie dla poszczególnych wielobiegunników:
 macierzy incydencji PEk (definicja 4),
 macierzy incydencji węzłów wewnętrznych MwEk (definicja 5),
 macierzy incydencji węzłów wewnętrznych MbEk (definicja 6).

A.3

Wyznaczenie wartości stałych w procesie symulacji i przyjęcie warunków początkowych dla
procedury rozbiegowej tj. vU = 0, iwEk(tn-1) = 0 dla k-tego wielobiegunnika

A.4 t = 0

W.1
TAK

A.5

Czy odmierzono wartość
programowego kroku całkowania h ?

NIE

Wykonanie procesu konwersji A/C i przeprowadzenie odczytu wartości sygnałów
analogowych

A.6 k = 0
Wyznaczenie dla k-tego wielobiegunnika:
 wektora potencjałów biegunów vEk (3.2) z zależności (3.5):
𝒗E𝑘 = 𝑷𝑇E𝑘 ∙ 𝒗U ,
 macierzy ΓwEk zależnej od parametrów wielobiegunnika i przyjętego algorytmu całkowania,
 wektora zastępczych prądów iwsEk na podstawie parametrów wielobiegunnika, znanej
wartości wymuszenia w chwili tn, oraz określonych wielkości fizycznych w chwili tn-1,

A.7

 wektora potencjałów węzłów wewnętrznych vwEk (3.8) z zależności (3.23):
T
−1
𝒗wE 𝑘 = −𝜞−1
𝐸𝑘 ∙ 𝑴wE 𝑘 ∙ 𝒊wsE 𝑘 − 𝜞𝐸𝑘 ∙ 𝑴wE 𝑘 ∙ 𝜞wE 𝑘 ∙ 𝑴bE 𝑘 ∙ 𝒗E𝑘 ,
 wektora napięć gałęziowych z zależności (3.10):
𝒖wE 𝑘 = 𝑴TwE 𝑘 ∙ 𝒗wE 𝑘 + 𝑴TbE 𝑘 ∙ 𝒗E𝑘 ,
 wektora prądów gałęzi wewnętrznych iwEk (3.11) z zależności (3.19):
𝒊wE 𝑘 = 𝒊wsE 𝑘 + 𝜞wE 𝑘 ∙ 𝑴TwE 𝑘 ∙ 𝒗wE 𝑘 + 𝜞wE 𝑘 ∙ 𝑴TbE 𝑘 ∙ 𝒗E𝑘 ,
 macierzy AEk i BEk z zależności (3.26) i (3.27):
T
𝑨E𝑘 = 𝑴bE 𝑘 ∙ 𝟏 − 𝜞wE 𝑘 ∙ 𝑴TwE 𝑘 ∙ 𝜞−1
𝐸𝑘 ∙ 𝑴wE 𝑘 ∙ 𝜞wE 𝑘 ∙ 𝑴bE 𝑘 ,
𝑩E𝑘 = 𝑴bE 𝑘 ∙ 𝟏 − 𝜞wE 𝑘 ∙ 𝑴TwE 𝑘 ∙ 𝜞−1
𝐸𝑘 ∙ 𝑴wE 𝑘 ,
 wektora prądów gałęzi zewnętrznych iEk (3.3) z równania (3.4):
𝒊E𝑘 + 𝑨E𝑘 ∙ 𝒗E𝑘 + 𝑩E𝑘 = 𝑶.

A.8
NIE

k=k+1
TAK

Czy k < EMAX ?

W.2

A.9
A.10

Wyznaczenie macierzy AU i BU na podstawie zależności (3.7):
𝑨U = N𝑘=1 𝑷E𝑘 ∙ 𝑨E𝑘 ∙ 𝑷𝑇E𝑘 i 𝑩U = N𝑘=1 𝑷E𝑘 ∙ 𝑩E𝑘 .

Wyznaczenie wektora potencjałów węzłów układu vU (3.1) poprzez numeryczne rozwiązanie równania (3.6):
𝑨U ∙ 𝒗U + 𝑩U = 𝑶

A.11 Przesłanie wartości próbek sygnałów modelu do przetwornika C/A
A.12 t = t + h
W.3

A.13 t = 0

TAK

Czy t > T ?

NIE

W.4

STOP

TAK

Zakończenie pracy
symulatora ?

NIE

Rys. 3.5 Algorytm symulacji stanów pracy liniowego układu elektrycznego z obliczeniami sekwencyjnymi
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START

Rdzeń 0

A.1 Konfiguracja bloków sprzętowych symulatora PwCR

A.2

Pobieranie zbioru danych wejściowych, ustalenie liczby wielobiegunników EMAX,
przydzielenie bloków pamięci i wyznaczenie dla poszczególnych wielobiegunników:
 macierzy incydencji PEk (definicja 4),
 macierzy incydencji węzłów wewnętrznych MwEk (definicja 5),
 macierzy incydencji węzłów wewnętrznych MbEk (definicja 6).

I.1 Inicjalizacja pamięci współdzielonej, przekazanie zbioru danych wejściowych rdzeniom 1…7 i podział zadań obliczeniowych
A.3

Wyznaczenie wartości stałych w procesie symulacji i przyjęcie warunków początkowych dla
procedury rozbiegowej tj. vU = 0, iwEk(tn-1) = 0 dla k-tego wielobiegunnika

A.4 t = 0

W.1
TAK

A.5

Czy odmierzono wartość
programowego kroku całkowania h ?

NIE

Wykonanie procesu konwersji A/C i przeprowadzenie odczytu wartości sygnałów
analogowych

Rdzeń 0…7

S.1 Synchronizacja
A.6 k = KRi

A.7
Wyznaczenie dla k-tego wielobiegunnika:
 wektora potencjałów biegunów vEk (3.2) z zależności (3.5): 𝒗E𝑘 = 𝑷𝑇E𝑘 ∙ 𝒗U ,
 macierzy ΓwEk zależnej od parametrów wielobiegunnika i przyjętego algorytmu całkowania,
 wektora zastępczych prądów iwsEk na podstawie parametrów wielobiegunnika, znanej wartości wymuszenia w chwili tn, oraz
określonych wielkości fizycznych w chwili tn-1,
 wektora potencjałów węzłów wewnętrznych vwEk (3.8) z zależności (3.23):
T
−1
𝒗wE 𝑘 = −𝜞−1
𝐸𝑘 ∙ 𝑴wE 𝑘 ∙ 𝒊wsE 𝑘 − 𝜞𝐸𝑘 ∙ 𝑴wE 𝑘 ∙ 𝜞wE 𝑘 ∙ 𝑴bE 𝑘 ∙ 𝒗E𝑘 ,
 wektora napięć gałęziowych z zależności (3.10): 𝒖wE 𝑘 = 𝑴TwE 𝑘 ∙ 𝒗wE 𝑘 + 𝑴TbE 𝑘 ∙ 𝒗E𝑘 ,
 wektora prądów gałęzi wewnętrznych iwEk (3.11) z zależności (3.19): 𝒊wE 𝑘 = 𝒊wsE 𝑘 + 𝜞wE 𝑘 ∙ 𝑴TwE 𝑘 ∙ 𝒗wE 𝑘 + 𝜞wE 𝑘 ∙ 𝑴TbE 𝑘 ∙ 𝒗E𝑘 ,
 macierzy AEk i BEk z zależności (3.26) i (3.27):
T
T
−1
𝑨E𝑘 = 𝑴bE 𝑘 ∙ 𝟏 − 𝜞wE 𝑘 ∙ 𝑴TwE 𝑘 ∙ 𝜞−1
𝐸𝑘 ∙ 𝑴wE 𝑘 ∙ 𝜞wE 𝑘 ∙ 𝑴bE 𝑘 i 𝑩E𝑘 = 𝑴bE 𝑘 ∙ 𝟏 − 𝜞wE 𝑘 ∙ 𝑴wE 𝑘 ∙ 𝜞𝐸𝑘 ∙ 𝑴wE 𝑘 ,

 wektora prądów gałęzi zewnętrznych iEk (3.3) z równania (3.4): 𝒊E𝑘 + 𝑨E𝑘 ∙ 𝒗E𝑘 + 𝑩E𝑘 = 𝑶,
 wyznaczenie fragmentów macierzy AU i BU, oznaczonych jako AU_Ri i BU_Ri.

A.8

W.2

NIE

Rdzeń 0…1
A.9

Czy k < KRi_MAX ?

S.2

TAK

Synchronizacja

Obliczanie elementów macierzy AU i BU na podstawie fragmentów wyznaczonych współbieżnie

S.3 Synchronizacja

Rdzeń 0
A.10

k=k+1

Wyznaczenie wektora potencjałów węzłów układu vU (3.1) poprzez numeryczne rozwiązanie równania (3.6): 𝑨U ∙ 𝒗U + 𝑩U = 𝑶

A.11 Przesłanie wartości próbek sygnałów modelu do przetwornika C/A
A.12 t = t + h
W.3

Rdzeń 0…7

A.13 t = 0

TAK

Czy t > T ?

NIE

W.4

STOP

TAK

Zakończenie pracy
symulatora ?

NIE

Rys. 3.6 Algorytm symulacji stanów pracy liniowego układu elektrycznego z elementami obliczeń współbieżnych
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Dane odczytywane są z karty SD, która stanowi element platformy sprzętowej symulatora
PwCR (rys. 2.4). Ponadto do każdego z wielobiegunników przydzielany jest określony algorytm
interpolacyjny. W opracowanym programie zaimplementowano algorytm Eulera, Trapezów
i Gear’a II rzędu. Blok A.3 odpowiedzialny jest za wyznaczenie wszelkich wartości stałych
w procesie symulacji. Ponadto dochodzi tu do ustalenia warunków początkowych, co związane
jest z iteracją wstępną, określaną jako procedura rozbiegowa. Następnie po wyzerowaniu
niezależnej zmiennej czasu t (blok A.4) odmierzana jest wartość programowego kroku
całkowania h (blok warunkowy W.1). Wykorzystywany jest tu wspomniany już blok czasowolicznikowy (ang. Timer) procesora DSP. W chwili, gdy czas ten zostanie odmierzony
realizowane są kolejne bloki obliczeniowe związane z daną iteracją dyskretnego modelu
matematycznego.

Na

początku

każdej

iteracji

przeprowadzana

jest

konwersja

analogowo/cyfrowa A/C (blok A.5). Dochodzi tu zatem do wykorzystania modułu wejść
analogowych symulatora PwCR (rys. 2.4). Otrzymane w ten sposób sygnały mogą być
wykorzystane np. w celu modyfikacji określonego parametru modelu matematycznego.
W bloku A.7 realizowane są poszczególne obliczenia związane z k-tym wielobiegunnikiem.
Zatem w bloku A.6 zerowany jest licznik iteracji pętli wewnętrznej, zaś w bloku A.8 jest on
inkrementowany. Blok W.2 odpowiedzialny jest za sprawdzenie, czy wykonane zostały już
obliczenia dla wszystkich wielobiegunników. Należy też zwrócić uwagę, że dla dyskretnego
algorytmu interpolacyjnego trapezów w bloku A.7 zachowywane są również w pamięci systemu
komputerowego wartości prądów gałęziowych i ich pochodnych dla chwili czasowej tn-1
(algorytm trapezów). Wynika to wprost ze wzoru (3.16). Dla bardziej zaawansowanych
algorytmów liczba ta może być większa. Należy tu zwrócić uwagę, że problem ten najdogodniej
jest rozwiązać z wykorzystaniem tzw. bufora kołowego (ang. circular buffer). Można w ten
sposób uniknąć kłopotliwej operacji kopiowania bloków pamięci. W chwili, gdy zrealizowane
zastaną obliczenia związane z kolejnymi wielobiegunnikami w bloku A.9 wyznaczane są
wartości elementów macierzy AU i BU na podstawie zależności (3.7). Z kolei w bloku A.10
rozwiązywane jest numerycznie równanie potencjałów węzłowych układu elektrycznego (3.1).
Liczba niezależnych węzłów układu elektrycznego ζ w rozważanym przypadku może osiągać
wartości rzędu 100. Zatem, jak już wcześniej stwierdzono macierz główna układu AU jest
wymiaru ζ × ζ (rzędu 100 × 100). Należy jednak zauważyć, że AU jest macierzą rzadką tzn.
przeważająca część jej elementów jest zerowa. W analizowanym przypadku współczynnik
wypełnienia macierzy AU wynosi ok. 4 %. Wykorzystanie w celu rozwiązania układu równań
(3.1) np. klasycznej metody rozkładu macierzy głównej AU na macierz trójkątną dolną L i
trójkątną górną U (rozkład LU) prowadzi do wzrostu czasu obliczeń. Jest to związane z brakiem
wykorzystania w przypadku metod klasycznych faktu iż AU jest macierzą rzadką [173]. Biorąc
pod uwagę powyższe rozważania zdecydowano się zastosować szybko zbieżną metodę
iteracyjną gradientów sprzężonych [173]. Metoda ta mimo stosunkowo wysokiego kosztu
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pojedynczej iteracji [173] daje wynik o tej samej dokładności, ale w krótszym czasie od
pozostałych metod iteracyjnych (np. metody Guassa-Seidela)[150]. Dla osiągnięcia wysokiej
wydajności metod iteracyjnych konieczna jest odpowiednia reprezentacja macierzy AU, która
nie będzie przechowywać elementów zerowych. Wykorzystany został tzw. format
współrzędnych. Pozwala to na wydajne mnożenie macierzy przez wektor, co ma miejsce
w każdej iteracji poprawiającej rozwiązanie początkowe [173]. Rozwiązaniem początkowym
układu równań jest tu wektor vU, wyznaczony w poprzednim kroku całkowania. Dzięki takiemu
rozwiązaniu poprawiona zostaje zbieżność metody gradientów sprzężony. Efektem tego jest
zmniejszenie liczby iteracji poprawiających rozwiązanie początkowe. Założono tu ustaloną
liczbę iteracji, która zależna jest od ilości niezależnych węzłów układu elektrycznego.
W prowadzonych badaniach dla układów liniowych i liczby węzłów układu większej niż 100
liczba iteracji wynosiła 60. Ostatni zasadniczy etap procesu symulacji jest realizowany w bloku
A.11. Odpowiada on za przesłanie wartości chwilowych określonych sygnałów występujących
w modelu do przetwornika C/A (komunikacja symulatora z otoczeniem zewnętrznym). Ze
względu na to, że zmienna czasu t zwiększana jest w każdym kroku całkowania o wartość
programowego kroku całkowania h, to jej wartość, teoretycznie zmierza do nieskończoności.
Należy jednak zauważyć, że sygnały wymuszeń są okresowe, co pozwala na realizację w bloku
warunkowym W.3 sprawdzenia, kiedy zmienna t przekroczy czas trwania okresu T sygnałów
występujących w modelu. Jeżeli do tego dojdzie zmienna t jest zerowana (blok A.13).
Obliczenia są wykonywane do momentu zakończenia symulacji, co zostało schematycznie
przedstawione jako blok W.4. Może to być związane z upływem pobranego w bloku A.2 czasu
końca obliczeń.
Na rysunku 3.6 zaprezentowano algorytm symulacji stanów pracy liniowego układu
elektrycznego z elementami obliczeń współbieżnych w określonych fragmentach modelu
matematycznego. Algorytm ten (rys. 3.6) został opracowany w taki sposób, by możliwa była
jego implementacja w platformie cyfrowej symulatora PwCR (rys. 2.4). Rdzeń 0 został tu
wyróżniony jako jednostka nadzorująca (tzw. master). Bloki obliczeniowe A.1…A.5
realizowane są w sposób analogiczny, jak w przypadku obliczeń sekwencyjnych przez rdzeń 0
procesora. Z uwagi na realizację obliczeń współbieżnych niezbędne jest wprowadzenie
dodatkowego bloku I.1, odpowiedzialnego za inicjalizację pamięci współdzielonej MCSM
wartościami początkowymi. Zastosowaniem tej pamięci jest wymiana danych pomiędzy
poszczególnymi rdzeniami procesora. W bloku I.1 dochodzi również do zautomatyzowanego
względem rozmiarów układu elektrycznego podziału zadań obliczeniowych dla poszczególnych
rdzeni

procesora.

Zbiór

danych

wejściowych

(m.in.

parametrów

poszczególnych

wielobiegunników) jest przekazywany pozostałym rdzeniom za pośrednictwem pamięci
współdzielonej. Następnie analogicznie, jak w poprzednim przypadku odmierzany jest
programowy krok całkowania h (blok W.1).
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W przypadku prowadzenia obliczeń współbieżnych niezbędne jest przeprowadzenie tzw.
synchronizacji po zrealizowaniu danego bloku współbieżnego (bloki S.1…S.3). Szczegóły
odnośnie prowadzenia obliczeń współbieżnych i algorytmu synchronizacji zaprezentowane
zostały na rysunku 3.7. Przed rozpoczęciem realizacji danego zadania obliczeniowego rdzenie
podrzędne 1…7 oczekują na sygnał rozpoczęcia obliczeń, pochodzący od rdzenia nadrzędnego
0 (rys. 3.7b). Rozpoczęcie obliczeń jest inicjowane przez rdzeń 0 poprzez przesłanie stosownej
informacji do pozostałych rdzeni (rys. 3.7b). Wykorzystywane jest tu wzmiankowane już
w rozdziale 2 niniejszej rozprawy przerwanie IPC. Wywołanie takiego przerwania w danym
rdzeniu przez inny z rdzeni równoznaczne jest z zapisem odpowiedniej wartości do rejestru
IPCGRx (x – numer rdzenia). Synchronizacja obejmuje również zapewnienie koherentności
pamięci podręcznej CACHE procesora z pamięcią współdzieloną. Koherentność dla tego
obszaru pamięci nie jest zapewniania w sposób automatyczny poprzez sterownik pamięci
CACHE. Niezbędne jest zatem wywołanie zgłoszenia do wspomnianego sterownika
o przeprowadzeniu takiej operacji. Należy również zwrócić uwagę, że długość tzw. linii
CACHE procesora TMS320C6678 wynosi 128 B. Zatem jest to minimalna ilość danych
kopiowana do i z danego obszaru pamięci przez sterownik. Zatem długość poszczególnych
bloków danych w przypadku pamięci MCSM musi być wielokrotnością 128 B.
b)

Zapewnienie koherentności pamięci CACHE
rdzenia 0 z pamięcią współdzieloną

Rdzenie 1…7 (podrzędne)
···

TAK

Czy rozpocząć
obliczenia ?

NIE

Zapewnienie koherentności pamięci CACHE
danego rdzenia z pamięcią współdzieloną

Realizacja danego zadania obliczeniowego

Realizacja danego zadania obliczeniowego

Kopiowanie wyników obliczeń do
pamięci współdzielonej

Kopiowanie wyników obliczeń do
pamięci współdzielonej

Zapewnienie koherentności pamięci CACHE
rdzenia 0 z pamięcią współdzieloną

Zapewnienie koherentności pamięci CACHE
danego rdzenia z pamięcią współdzieloną

TAK

Czy zakończono obliczenia
w rdzeniach 1…7 ?

NIE

Synchronizacja

Synchronizacja
Synchronizacja

Wysłanie polecenia rozpoczęcia obliczeń przez
rdzenie 1…7 (zapis do rejestrów IPCGR1…7)

Synchronizacja

Rdzeń 0 (nadrzędny)
···

a)

Załączenie tzw. semafora
Przekazanie do rdzenia 0 informacji o
zakończeniu obliczeń (zapis do rejestru IPCGR0)
Wyłączenie tzw. semafora

˙˙˙
˙˙˙
Rys. 3.7 Szczegóły realizacji synchronizacji pomiędzy rdzeniami procesora
a) obliczenia prowadzone przez rdzeń nadrzędny 0; b) obliczenia prowadzone przez rdzenie podrzędne 1…7

Dzięki temu uniknie się potencjalnych problemów związanych ze zmianą wartości
w sąsiednich blokach danych. Podczas tworzenia kodu, związanego m.in. z pamięcią CACHE
należy odnieść się do erraty procesora TMS320C6678, gdyż zawarto tam opis znanych błędów
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struktury krzemowej [174]. W chwili, gdy synchronizacja zostanie zakończona dochodzi do
rozpoczęcia obliczeń współbieżnych (blok czerwony na rys. 3.7). Po zakończeniu danego
zadania rdzeń podrzędny kopiuje wyniki obliczeń do pamięci współdzielonej MCSM. Fizycznie
jednak dane są zapisywane jedynie do pamięci CACHE. Niezbędne jest zatem kolejne
zapewnienie koherentności. Ostatni etap stanowi przekazanie informacji o zakończeniu obliczeń
do rdzenia nadrzędnego o numerze 0 przez pozostałe rdzenie. Wykorzystuje się w tym
przypadku również przerwanie IPC. Zatem konieczny jest zapis określonej wartości do rejestru
IPCGR0 przez dany rdzeń podrzędny (rys. 3.7b). Jednak w chwili, gdy dwa rdzenie odwołają
się jednocześnie do tego samego zasobu dochodzi do konfliktu. Rejestr IPCGR0 stanowi zatem
przykład zasobu współdzielonego. W celu przeciwdziałania takim konfliktom wykorzystuje się
sprzętowy mechanizm tzw. semaforów. Przed skorzystaniem z zasobu współdzielonego dany
rdzeń sprawdza czy semafor nie jest załączony. Jeżeli tak jest, rdzeń ten załącza semafor
i wykonuje stosowne operacje na danym zasobie. Po wykonaniu wymaganych działań semafor
jest wyłączany, celem zwolnienia zasobu. Rdzeń nadrzędny 0 po zakończeniu danego zadania
obliczeniowego kopiuje analogicznie wyniki obliczeń do pamięci współdzielonej i zapewnia
koherentność pamięci CACHE. Następnie zaś rdzeń 0 oczekuje na zakończenie działań przez
pozostałe rdzenie (rys. 3.7a). Fizycznie dochodzi tu do zliczania ilości wystąpień przerwania
IPC w rdzeniu 0 procesora. Jeśli liczba ta wynosi 7, oznacza to zakończenie obliczeń przez
pozostałe rdzenie.
Na początku danego kroku całkowania przeprowadzana jest opisana już szczegółowo
synchronizacja (blok S.1). Kolejno blok obliczeniowy A.7 wraz z pętlą, wykorzystującą blok
warunkowy W.2 realizowany jest współbieżnie przez rdzenie 0…7. Obliczenia te w poprzednio
rozważanym algorytmie realizowane były sekwencyjnie (rys. 3.5). W tym przypadku każdy
z rdzeni wykonuje obliczenia dla ustalonej liczby wielobiegunników. Podział ten jest
równomierny jeżeli liczba wielobiegunników EMAX jest podzielna przez liczbę rdzeni procesora.
Dekompozycja tej części modelu w przedstawiony sposób jest możliwa z uwagi na niezależność
prezentowanych obliczeń względem siebie. Wynik obliczeń uzależniony jest tu jedynie od
wartości elementów wektora potencjałów węzłów układu vU, które przechowywane są
w pamięci współdzielonej. Wynika to wprost z zależności matematycznych przedstawionych
w podrozdziałach 3.1, 3.2 i 3.3. Należy zwrócić uwagę, że dekompozycja modelu
matematycznego powinna zostać przeprowadzona w sposób zapewniający, by dany rdzeń
operował możliwie najwięcej na danych z jego pamięci lokalnej. Minimalizowana jest dzięki
temu liczba wymiany danych pomiędzy rdzeniami, czyli liczba bloków synchronizacji.
Przykładem danych występujących jedynie lokalnie jest wektor prądów gałęziowych iwsEk k-tego
elementu strukturalnego dla chwil czasowych tn, tn-1 itd. Podział zadań obliczeniowych,
realizowany w bloku I.1 polega na wyznaczeniu przedziału obustronnie domkniętego [KRi,
KRi_MAX] dla każdego z rdzeni, gdzie „i” oznacza numer rdzenia. Przedział ten stanowi zakres
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numerów wielobiegunników dla jakich prowadzone są obliczenia w danym rdzeniu. Należy
zwrócić uwagę, że w bloku współbieżnym A.7 wyznaczane są także fragmenty macierzy AU
i BU w równaniu potencjałów węzłowych układu (3.6). W związku z tym sumy w (3.7)
obliczane są dla k ∈ [KRi, KRi_MAX]. Poprzez pamięć współdzieloną przekazywane są jedynie
elementy niezerowe wzmiankowanych fragmentów. Kiedy blok obliczeniowy A.7 zostanie
zrealizowany przeprowadzana jest synchronizacja w bloku S.2. Następnie zaś obliczane są
elementy macierzy AU i BU, których fragmenty zostały wyznaczone współbieżnie w bloku A.7.
Zadanie to realizowane jest współbieżnie przez rdzenie 0 i 1. Podział zadań obliczeniowych
w tym przypadku polega na wyznaczeniu elementów macierzy AU przez rdzeń 0, natomiast
elementy macierzy BU wyznaczane są przez rdzeń 1. Następnie zaś w bloku A.10 dochodzi do
wyznaczenia wektora potencjałów węzłów układu vU (3.1). Blok ten jest realizowany
sekwencyjnie z wykorzystaniem tych samych metod, jak w poprzednio rozpatrywanym
przypadku (rys. 3.5). W bloku A.11 dochodzi do przekazania wybranych sygnałów do otoczenia
z wykorzystaniem przetwornika C/A. Blok A.11 realizowany jest przez wszystkie rdzenie.
Rdzeń 0 przesyła do przetwornika wartości wybranych potencjałów węzłów układu i prądy
gałęzi zewnętrznych, przydzielonych do niego wielobiegunników. Pozostałe rdzenie
odpowiedzialne są jedynie za przekazywanie wartości prądów gałęzi zewnętrznych,
przypisanych

do

nich

wielobiegunników.

Wynika

to

z

faktu

iż

przekazywanie

wzmiankowanych wartości prądów, stanowiących zmienne lokalne do rdzenia nadrzędnego 0
jest nieuzasadnione. Zatem przetwornik C/A stanowi tu zasób współdzielony. Celem uniknięcia
konfliktów również i tu stosuje się mechanizm semaforów. Pozostałe bloki realizowane są
w sposób analogiczny, jak w przypadku obliczeń sekwencyjnych (rys. 3.5).
Kolejno zostaną zaprezentowane czasy obliczeń, jakie są uzyskiwane w przypadku
wykorzystania algorytmu z obliczeniami sekwencyjnymi (rys. 3.5) i elementami obliczeń
współbieżnych (rys. 3.6). Badania zostały przeprowadzone dla układu elektrycznego, którego
schemat poglądowy, jak i zastępczy z wykorzystaniem wielobiegunników przedstawione
zostały w pracy [154] autora tej rozprawy. W przypadku tym liczba wielobiegunników modelu
wynosiła 154. Natomiast liczba niezależnych węzłów układu 159.
Czas wykonywania poszczególnych elementów modelu matematycznego mierzony jest za
pośrednictwem 64-bitowego licznika (ang. Time Stamp Counter) impulsów taktujących rdzenie
procesora DSP. Głównym zastosowaniem tego modułu jest pomiar czasów wykonywania
poszczególnych fragmentów kodu. Właściwy pomiar polega na odczycie stanu licznika przed
i po wykonaniu danego zadania obliczeniowego. W związku z tym czas obliczeń dany jest
zależnością
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𝑡OBL =

𝑇TSC 2 −𝑇TSC 1
,
𝑓 CPU

(3.56)

gdzie: TTSC1 – stan licznika przed rozpoczęciem wykonywania danego zadania; TTSC2 – stan licznika po
zakończeniu wykonywania danego zadania; fCPU – częstotliwość taktowania rdzeni procesora.

Częstotliwość fCPU taktowania rdzeni procesora w trakcie prowadzonych prac wynosiła
1,25 GHz. Jak wynika z zależności (3.56) rozdzielczość pomiaru czasu jest tu odwrotnością
częstotliwości fCPU.
Tab. 3.1 Zestawienie czasów obliczeń sekwencyjnych i z elementami obliczeń współbieżnych
Blok obliczeniowy
A.7 – rdzeń 0…7 – obliczenia dla poszczególnych
wielobiegunników
A.10 – rdzeń 0 –
numeryczne rozwiązanie równania (3.6)
A.5…A10 – całkowity czas obliczeń

Czas obliczeń dla algorytmu z

Czas obliczeń dla algorytmu z

obliczeniami sekwencyjnymi [μs]

elementami obliczeń współbieżnych [μs]

190,056

33,622

46,611

48,411

236,667

82,033

W tabeli 3.1 zawarte zostało zestawienie czasów obliczeń w przypadku stosowania algorytmu
z obliczeniami sekwencyjnymi i częściowo współbieżnymi. Nieznaczna zmiana czasu
rozwiązywania równania (3.6) (blok A.10) związana jest z odmiennym kodem programu
w innych fragmentach.

3.5

ALGORYTMY SYMULACJI STANÓW PRACY NIELINIOWEGO UKŁADU
ELEKTRYCZNEGO
Na rysunku 3.8 przedstawiony został algorytm symulacji stanów pracy nieliniowego

układu elektrycznego, jaki jest wykorzystywany w przypadku prowadzenia obliczeń
sekwencyjnych. Początkowe bloki obliczeniowe A.1…A.5 wraz z blokiem warunkowym W.1
realizowane są w sposób analogiczny, jak w przypadku algorytmu dla układu liniowego, jaki
został przedstawiony na rysunku 3.5. Kiedy programowy krok całkowania zostanie odmierzony
(blok warunkowy W.1) dochodzi do wykonania λ MAX iteracji metody Newtona. W związku
z tym zerowane są zmienne λ (numer iteracji) i k (numer wielobiegunnika) (bloki A.6 i A.7).
Następnie w bloku obliczeniowym A.8 wykonywane są obliczania, związane z k-tym
wielobiegunnikiem. Obliczenia z bloku A.8 są powtarzane analogicznie jak w przypadku
obliczeń sekwencyjnych dla układu liniowego (rys. 3.5) w odniesieniu do wszystkich
wielobiegunników, czyli EMAX razy. Stąd wynika inkrementacja zmiennej k (blok A.9)
i obecność bloku warunkowego W.2. Naturalnie analogicznie jak w przypadku układu
liniowego, również i tu niezbędne jest przechowywanie w pamięci systemu komputerowego
wartości prądów gałęziowych i ich pochodnych dla chwili czasowej tn-1 (algorytm trapezów).
Analogicznie, jak w poprzednim przypadku wykorzystywany jest tu wzmiankowany już bufor
kołowy.
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START
A.1 Konfiguracja bloków sprzętowych symulatora PwCR

A.2

Pobieranie zbioru danych wejściowych, ustalenie liczby wielobiegunników EMAX,
przydzielenie bloków pamięci i wyznaczenie dla poszczególnych wielobiegunników:
 macierzy incydencji PEk (definicja 4),
 macierzy incydencji węzłów wewnętrznych MwEk (definicja 5),
 macierzy incydencji węzłów wewnętrznych MbEk (definicja 6).

A.3 Wyznaczenie wartości stałych w procesie symulacji i przyjęcie warunków początkowych dla procedury rozbiegowej
A.4 t = 0

W.1
Czy odmierzono wartość
programowego kroku całkowania h ?

TAK

A.5

NIE

Wykonanie procesu konwersji A/C i przeprowadzenie odczytu wartości sygnałów
analogowych
A.6 λ = 0

A.7 k = 0

A.8
Wyznaczenie dla k-tego wielobiegunnika:
<λ>
<λ>
𝑇
 wektora poprawek potencjałów biegunów ∆𝒗<λ>
E𝑘 z zależności (3.5), zapisanej dla λ-tej iteracji metody Newtona: ∆𝒗E𝑘 = 𝑷E𝑘 ∙ ∆𝒗U ,
<λ>
<λ>
<λ>
<λ>
<λ>
 wektora poprawek prądów gałęzi zewnętrznych ∆𝒊E𝑘 z równania (3.46): ∆𝒊E𝑘 + 𝑨E𝑘 ∙ ∆𝒗E𝑘 − 𝑩E𝑘 = 𝑶,
 wektora poprawek potencjałów węzłów wewnętrznych ∆𝒗<λ>
wE 𝑘 z zależności (3.43):

 wektorów

𝒗<λ>
E𝑘 ,

<λ−1>
∆𝒗<λ>
wE 𝑘 = − 𝑯Ek

−1

<λ−1>
<λ−1>
∙ 𝑴wE 𝑘 ∙ 𝑯i−1 𝒊<λ−1>
∙ 𝑯u 𝒊<λ−1>
∙ 𝑴TbE 𝑘 ∙ ∆𝒗<λ>
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
E𝑘 +

− 𝑯<λ−1>
Ek

−1

<λ−1>
<λ−1>
∙ 𝑴wE 𝑘 ∙ 𝑯−1
𝒊<λ−1>
∙ 𝒇wE 𝑘 𝒊<λ−1>
,
i
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘

<λ>
𝒊<λ>
E𝑘 , 𝒗wE 𝑘

na podstawie następujących zależności:
<λ−1>
<λ>
<λ−1>
<λ>
<λ−1>
𝒗<λ>
+ ∆𝒗<λ>
+ ∆𝒊<λ>
+ ∆𝒗<λ>
E𝑘 = 𝒗E𝑘
E𝑘 , 𝒊E𝑘 = 𝒊E𝑘
E𝑘 , 𝒗wE 𝑘 = 𝒗wE 𝑘
wE 𝑘

<λ>
<λ>
<λ>
T
T
 wektora napięć gałęziowych z zależności (3.10), zapisanej dla λ-tej iteracji metody Newtona: 𝒖wE
𝑘 = 𝑴wE 𝑘 ∙ 𝒗E𝑘 + 𝑴bE 𝑘 ∙ 𝒗E𝑘 ,
<λ−1>
<λ−1> <λ−1>
<λ>
 macierzy 𝑯i 𝒊<λ−1>
,
𝒖
i
𝑯
𝒊
,
𝒖
(3.35),
wektora
poprawek
prądów
gałęzi
wewnętrznych
∆𝒊
z
zależności
u wE 𝑘
wE 𝑘
wE 𝑘
wE 𝑘
wE 𝑘

(3.39) oraz wektora 𝒊<λ>
wE 𝑘 :
<λ−1>
<λ−1>
−1 <λ−1>
∆𝒊<λ>
𝒊wE 𝑘 , 𝒖wE
∙ 𝑯u 𝒊<λ−1>
∙ 𝑴TwE 𝑘 ∙ ∆𝒗<λ>
wE 𝑘 = −𝑯i
𝑘
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
wE 𝑘 +
<λ−1>
<λ−1>
<λ−1>
−1 <λ−1>
−𝑯−1
𝒊<λ−1>
∙ 𝑯u 𝒊<λ−1>
∙ 𝑴TbE 𝑘 ∙ ∆𝒗<λ>
𝒊wE 𝑘 , 𝒖<λ−1>
∙ 𝒇wE 𝑘 𝒊<λ−1>
i
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
E𝑘 − 𝑯i
wE 𝑘
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘

;

<λ−1>
𝒊<λ>
+ ∆𝒊<λ>
wE 𝑘 = 𝒊wE 𝑘
wE 𝑘

<λ>
 macierzy 𝑨E𝑘
i 𝑩<λ>
E𝑘 z zależności (3.47) i (3.48):
<λ−1>
<λ−1>
<λ−1>
<λ −1>
𝑨<λ−1>
= 𝑴bE 𝑘 𝝅Ek
∙ 𝑯u 𝒊<λ−1>
∙ 𝑴TbE 𝑘 − 𝑯−1
𝒊<λ−1>
∙ 𝑯u 𝒊<λ−1>
∙ 𝑴TbE 𝑘 ,
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
i
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
Ek
<λ−1>
<λ−1>
<λ−1>
𝑩<λ−1>
= 𝑴bE 𝑘 ∙ 𝝅<λ−1>
∙ 𝒇wE 𝑘 𝒊<λ−1>
− 𝑯i−1 𝒊<λ−1>
∙ 𝒇wE 𝑘 𝒊<λ−1>
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
wE 𝑘 , 𝒖wE 𝑘
Ek
Ek

A.9
NIE

A.10

k=k+1

W.2
Czy k < EMAX ?

Wyznaczenie macierzy AU i BU na podstawie zależności (3.7): 𝑨U =

N
𝑘 =1

TAK

𝑷E𝑘 ∙ 𝑨E𝑘 ∙ 𝑷𝑇E𝑘 i 𝑩U =

N
𝑘 =1

𝑷E𝑘 ∙ 𝑩E𝑘 .

Wyznaczenie wektora poprawek potencjałów węzłów układu ∆𝒗<λ>
poprzez numeryczne rozwiązanie równania (3.6): 𝑨U ∙ ∆𝒗U<λ> + 𝑩U = 𝑶
U

A.11

>
na podstawie zależności: 𝒗<λ
= 𝒗<λ−1>
+ ∆𝒗<λ>
A.12 Wyznaczenie wektora potencjałów węzłów układu 𝒗<λ>
U
U
U
U

A.13
NIE

λ=λ+1

W.3
Czy λ < λ MAX ?

TAK

A.14 Przesłanie wartości próbek sygnałów modelu do przetwornika C/A
A.15 t = t + h
A.16 t = 0

TAK

W.4

Czy t > T ?

NIE

W.5

STOP

TAK

Zakończenie pracy
symulatora ?

NIE

Rys. 3.8 Algorytm symulacji stanów pracy nieliniowego układu elektrycznego z obliczeniami sekwencyjnymi
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Rdzeń 0

START
A.1 Konfiguracja bloków sprzętowych symulatora PwCR

A.2

Pobieranie zbioru danych wejściowych, ustalenie liczby wielobiegunników EMAX,
przydzielenie bloków pamięci i wyznaczenie dla poszczególnych wielobiegunników:
 macierzy incydencji PEk (definicja 4),
 macierzy incydencji węzłów wewnętrznych MwEk (definicja 5),
 macierzy incydencji węzłów wewnętrznych MbEk (definicja 6).

I.1 Inicjalizacja pamięci współdzielonej, przekazanie zbioru danych wejściowych rdzeniom 1…7 i podział zadań obliczeniowych
A.3

Wyznaczenie wartości stałych w procesie symulacji i przyjęcie
warunków początkowych dla procedury rozbiegowej

A.4 t = 0

W.1
Czy odmierzono wartość
programowego kroku całkowania h ?

TAK

A.5

NIE

Wykonanie procesu konwersji A/C i przeprowadzenie odczytu wartości sygnałów
analogowych

S.1 Synchronizacja

Rdzeń 0…7

A.6 λ = 0
A.7 k = KRi

A.8

Realizacja obliczeń związanych z k-tym wielobiegunnikiem (szczegóły rys. 3.8 – blok A.8)
i wyznaczenie fragmentów macierzy AU i BU, oznaczonych jako AU_Ri i BU_Ri.

A.9

W.2

NIE

Rdzeń 0…1

k=k+1

Czy k < KRi_MAX ?

S.2

TAK

Synchronizacja

A.10 Obliczanie elementów macierzy AU i BU na podstawie fragmentów wyznaczonych współbieżnie
S.3 Synchronizacja

Rdzeń 0

A.11 Wyznaczenie macierzy AU i BU na podstawie zależności (3.7): 𝑨U =
A.12

N
𝑘 =1

𝑷E𝑘 ∙ 𝑨E𝑘 ∙ 𝑷𝑇E𝑘 i 𝑩U =

N
𝑘 =1

𝑷E𝑘 ∙ 𝑩E𝑘

Wyznaczenie wektora poprawek potencjałów węzłów układu ∆𝒗<λ>
U
poprzez numeryczne rozwiązanie równania (3.6): 𝑨U ∙ ∆𝒗<λ>
+ 𝑩U = 𝑶
U

>
na podstawie zależności: 𝒗<λ
= 𝒗<λ−1>
+ ∆𝒗<λ>
A.13 Wyznaczenie wektora potencjałów węzłów układu 𝒗<λ>
U
U
U
U

A.14
NIE

λ=λ+1

W.3
Czy λ < λ MAX ?

TAK

A.15 Przesłanie wartości próbek sygnałów modelu do przetwornika C/A
Rdzeń 0…7

A.16 t = t + h
W.4

A.16 t = 0

TAK

Czy t > T ?

NIE

W.5

STOP

TAK

Zakończenie pracy
symulatora ?

NIE

Rys. 3.9 Algorytm symulacji stanów pracy nieliniowego układu elektrycznego z elementami obliczeń współbieżnych
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Kiedy obliczenia związane z poszczególnymi wielobiegunnikami zostaną zrealizowane w bloku
A.10 wyznaczane są elementy macierzy AU i BU w równaniu potencjałów węzłowych układu
elektrycznego (3.6) na podstawie zależności (3.7). Po tej operacji w bloku A.11 równanie (3.6)
jest rozwiązywane celem wyznaczenia elementów wektora ∆𝒗<λ>
U . Również i tu stosowna jest
wzmiankowana już wcześniej metoda gradientów sprzężonych [173]. Na podstawie rozwiązania
równania (3.6) i 𝒗<λ−1>
obliczane są wartości wektora 𝒗<λ>
U
U . Zatem w bloku A.12 dochodzi do
poprawiania iteracyjnego elementów wektora vU. Poprawianie iteracyjne wielkości związanych
z k-tym wielobiegunnikiem przeprowadzane jest w bloku A.8. W bloku A.13 inkrementowana
jest zmienna λ, czyli wartość licznika iteracji metody Newtona. Z kolei w bloku warunkowym
W.3 dochodzi do sprawdzenia, czy wykonano założoną liczbę iteracji λMAX. Pozostałe bloki
przedstawione na rysunku 3.8 realizowane są analogicznie, jak w przypadku obliczeń
sekwencyjnych dla układu liniowego (rys. 3.5).
Na rysunku 3.9 zaprezentowano natomiast algorytm symulacji stanów pracy nieliniowego
układu elektrycznego z elementami obliczeń współbieżnych w określonych fragmentach
modelu matematycznego. Bloki obliczeniowe A.1…A.3 realizowane są analogicznie, jak
w przypadku obliczeń współbieżnych dla układu liniowego (rys. 3.6) przez rdzeń 0. Znaczenie
bloku I.1 zostało już przedstawione w poprzednim podrozdziale. Blok obliczeniowy A.8
w przypadku algorytmu z rysunku 3.8 realizowany był sekwencyjnie, jednak w obecnie
rozważanym przypadku (rys. 3.9) zastosowane są tu obliczenia współbieżne. Sposób
dekompozycji modelu matematycznego tj. przydział zadań obliczeniowych dla poszczególnych
rdzeni procesora został wykonany analogicznie jak w przypadku układu liniowego (rys. 3.6).
Zatem również i w tym przypadku i-ty rdzeń realizuje obliczenia dla wielobiegunników
z przedziału KRi … KRi_MAX. Blok A.8 został tu analogicznie jak w przypadku obliczeń
współbieżnych dla układu liniowego uzupełniony o wyznaczanie fragmentów AU i BU
w równaniu 3.6. Z uwagi na czytelność rozpatrywanego aktualnie algorytmu z rysunku 3.9
pominięto tu szczegóły zawartości bloku obliczeniowego A.8, które zostały zaprezentowane na
rysunku 3.8. Następnie analogicznie jak w przypadku układu liniowego wyznaczane są
elementy macierzy AU i BU na podstawie fragmentów wyznaczonych współbieżnie. Kolejno zaś
poprzez rdzeń 0 realizowane są w sposób sekwencyjny bloki A.11…A.13. Znaczenie bloków
synchronizacji S.1…S.3 zostało już szerzej zaprezentowane na rysunku 3.7. Należy zaznaczyć,
że w rozpatrywanym przypadku obliczenia współbieżne realizowane są wielokrotnie, tzn. λMAX
razy w danym kroku całkowania. Stąd blok warunkowy W.3 i inkrementacja licznika λ (blok
A.14) realizowane muszą być przez wszystkie rdzenie. Bez tego, w przypadku rdzeni
podrzędnych 1…7 nie byłoby możliwości odróżnienia początku danego kroku całkowania od
rozpoczęcia danej iteracji metody Newtona. Ostatecznie przekazanie wartości określonych
sygnałów do otoczenia symulatora poprzez przetwornik C/A realizowane jest w bloku A.15
w sposób analogiczny, jak w przypadku algorytmu z rysunku 3.6.
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3.6

ALGORYTM OPTYMALIZACJI OBLICZEŃ WSPÓŁBIEŻNYCH DLA
LINIOWEGO UKŁADU ELEKTRYCZNEGO
W przypadku wykonywania obliczeń współbieżnych pożądane jest by czas realizacji zadań

przez poszczególne rdzenie procesora był jednakowy. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, to
rdzenie, którym przydzielono zadania o krótszym czasie obliczeń oczekują na realizacje zadań
przez resztę rdzeni, dla których czas ten jest dłuższy. Zatem część rdzeni pozostaje przez
pewien okres czasu w bezczynności. Jak już wspomniano w podrozdziałach 0 i 3.5 dla i-tego
rdzenia

należy

wyznaczyć

przedział

[KRi,

KRi_MAX],

oznaczający

zakres

numerów

wielobiegunników dla których prowadzone są obliczenia. Zatem zagadnienie wyznaczenia
podziału zadań sprowadza się do znalezienia elementów zbiorów KR i KR_MAX:
𝑲R = 𝐾R0 , 𝐾R1 , 𝐾R2 , 𝐾R3 , 𝐾R4 , 𝐾R5 , 𝐾R6 , 𝐾R7

(3.57)
𝑲R_MAX = 𝐾R0_MAX , 𝐾R1_MAX , 𝐾R2_MAX , 𝐾R3_MAX , 𝐾R4_MAX , 𝐾R5_MAX , 𝐾R6_MAX , 𝐾R7_MAX .

W sytuacji, gdy każdemu z rdzeni przydzielono jednakową liczbę zadań obliczeniowych
(wielobiegunników), wynoszącą dla i-tego rdzenia
𝑁i = 𝐾Ri _MAX − 𝐾Ri

(3.58)

podział zadań jest równomierny. Jak już wspominano taka sytuacja jest możliwa jedynie wtedy,
gdy liczba wielobiegunników EMAX dla danego układu elektrycznego jest podzielna przez liczbę
rdzeni procesora. Jednak nawet w takim przypadku czasy obliczeń dla poszczególnych rdzeni
mogą nie być jednakowe. Wynika to ze zróżnicowanego stopnia złożoności poszczególnych
wielobiegunników. Na złożoność tą wpływ mają liczba biegunów i węzłów wewnętrznych,
struktura

poszczególnych

gałęzi

wewnętrznych

i

wykorzystany dyskretny algorytm

interpolacyjny. W związku z tym celowym staje się poszukiwanie stosownego algorytmu
optymalizacji. Należy jednak nadmienić, że obliczenia współbieżne dotyczące wyznaczania
elementów macierzy AU i BU na podstawie fragmentów wyznaczonych współbieżnie, zarówno
dla układu liniowego (blok A.9 – rys. 3.6), jak i nieliniowego (blok A.10 – rys. 3.9) nie
podlegają optymalizacji.
W literaturze znane są algorytmy równomiernego rozłożenia zadań obliczeniowych dla
poszczególnych rdzeni procesora [175]. Konieczne jest tu jednak wyznaczenie czasu obliczeń
dla zadań obliczeniowych, które można uznać za elementarne. W rozpatrywanym przypadku
poprawne wyznaczenie wspomnianych czasów jest trudne, ponieważ ingerencja w określone
fragmenty programu, celem pomiaru czasu wpłynie na jakość kodu, generowanego przez
kompilator języka wysokiego poziomu. Ponadto wykorzystanie algorytmu proponowanego
w pracy [175] może, zdaniem autora, spowodować zmianę w sposobie dostępu do pamięci
przez procesor. Wywołać to może z kolei mniej wydajną pracę sterownika pamięci podręcznej
CACHE. W związku z tym autor zdecydował się na opracowanie własnego algorytmu, który
będzie dopasowany do wykorzystywanej platformy sprzętowo-programowej (rys. 2.4).
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Algorytm ten w odniesieniu do układu liniowego został przedstawiony na rysunku 3.10.
Początkowo w bloku obliczeniowym A.1 zerowany jest licznik iteracji j i inicjalizowana jest
wartość zmiennej odchylenia standardowego populacji sMIN. Przyjęta wartość początkowa dla
sMIN umożliwia rozpoczęcie działania algorytmu i poszukiwanie minimalnej (optymalnej)
wartości s dla zbioru czasów obliczeń TOBL. Zaproponowany algorytm prowadzi do iteracyjnego
poprawiania wstępnie przygotowanego podziału zadań w bloku obliczeniowym A.2. Podział ten
wynika z kolejności pobrania parametrów poszczególnych wielobiegunników z pliku
zawierającego dane wejściowe dla symulatora PwCR. Kolejno w bloku A.3 dochodzi do
pomiaru czasów realizacji zadań obliczeniowych dla poszczególnych rdzeni i tym samym
wyznaczany jest zbiór TOBL. Ponieważ nie są tu wyznaczane czasy realizacji zadań
elementarnych, to ingerencja w kod programu w celu pomiaru czasu nie wpływa w istotny
sposób na wzmiankowane już pogorszenie jakości generowanego kodu przez kompilator.
W bloku A.4 dochodzi do wyznaczenia wartości odchylenia standardowego s w zbiorze TOBL.
Można stwierdzić, że odchylenie standardowe stanowi miarę rozrzutu elementów zbioru wokół
jego wartości średniej. Jeżeli wartość s zostanie zmniejszona, to tym samym redukcji ulegną
różnice pomiędzy czasami realizacji zadań obliczeniowych przez poszczególne rdzenie.
Prowadzi to naturalnie do uzyskania korzystniejszego z punktu widzenia obliczeń
współbieżnych podziału zadań obliczeniowych. Następnie w bloku W.1 dochodzi do
sprawdzenia, czy aktualna wartość s jest mniejsza od zapamiętanej wartości sMIN. Jeżeli
warunek ten nie jest spełniony, to dochodzi do zapamiętania nowej wartości sMIN (blok A.5)
i zachowania korzystniejszego podziału zadań obliczeniowych w bloku A.6. W wyniku
minimalizacji wartości s w bloku A.7 dochodzi do znalezienia numerów rdzeni iMIN i iMAX dla
których zachodzi odpowiednio MIN(TOBL) i MAX(TOBL). Następnie w bloku A.8 przenoszone
jest jedno elementarne zadanie obliczeniowe z rdzenia o numerze iMAX do iMIN. Tym samym
w kolejnej iteracji algorytmu, jeśli przeniesienie to okazało się korzystne (mniejsza wartość s),
to uzyskiwany jest korzystniejszy podział zadań obliczeniowych. Algorytm kończy swoje
działanie

po

wykonaniu

JMAX

iteracji

poprawiających

początkowy

podział

zadań

obliczeniowych (blok warunkowy W.2). Ostatecznie w bloku A.10 zwracany jest optymalny
podział zadań obliczeniowych.
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START
A.1 Ustalenie wartości początkowych j = 0 i sMIN = 10000
A.2

Wyznaczenie wstępnych wartości zbiorów KR_AKT i KR_MAX_AKT (początkowy podział zadań)

A.3

A.4

Wyznaczenie zbioru czasów obliczeń TOBL dla rdzeni 0…7:
TOBL = {t0, t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7}

Wyznaczenie odchylenia standardowego 𝑠 =

NIE

W.1
Czy sMIN < s ?

7
𝑘=0

𝑡 𝑘 −𝑻OBL 2
8

dla zbioru TOBL

TAK

A.5 sMIN = s
A.6 Zachowanie aktualnego podziału zadań KR_OPT = KR_AKT i KR_MAX_OPT = KR_MAX_AKT
A.7
A.8

Wyznaczenie numerów rdzeni iMIN i iMAX dla których zachodzi
odpowiednio MIN(TOBL) i MAX(TOBL)

Przeniesienie jednego elementarnego zadania obliczeniowego z rdzenia
iMAX do rdzenia iMIN (modyfikacja elementów zbiorów KR_AKT i KR_MAX_AKT)

A.9
NIE

A.10
9

j=j+1

W.2
Czy j < JMAX ?

TAK

Zwrócenie zoptymalizowanego podziału zadań KR_OPT i KR_MAX_OPT

STOP
Rys. 3.10 Algorytm optymalizacji obliczeń współbieżnych dla układu liniowego

Należy stwierdzić, że funkcja celu dla zadania optymalizacji nie została sformułowana
w sposób jawny. Jednak kryterium optymalizacji stanowi minimalna wartość wzmiankowanego
już odchylenia standardowego populacji w zbiorze czasów obliczeń TOBL dla poszczególnych
rdzeni.
Działanie algorytmu z rysunku 3.10 zostanie przedstawione z wykorzystaniem pewnego
przykładowego układu elektrycznego, składającego się z 152 wielobiegunników. Jest to
zbliżony układ elektryczny do przedstawionego w pracy [154] autora niniejszej rozprawy.
Częstotliwość taktowania rdzeni procesora wynosiła tu 1 GHz. W tabeli 3.2 zawarto wstępny
podział zadań obliczeniowych, czyli przed uruchomieniem algorytmu optymalizacji.
Tab. 3.2 Podział zadań obliczeniowych bez stosowania optymalizacji

i
0
1
2
3
4
5
6
7

KR
0
19
38
57
76
95
114
133

KR_MAX
18
37
56
75
94
113
132
151

Ni
19
19
19
19
19
19
19
19

Szerszego komentarza wymaga blok obliczeniowy A.8 rozpatrywanego algorytmu, który
związany jest z przesuwaniem zadań obliczeniowych. Dla rdzenia iMAX zmniejszana jest liczba
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zadań obliczeniowych o 1, przy czym w przypadku rdzenia iMIN liczba ta jest analogicznie
zwiększana. Zostało to zilustrowane za pośrednictwem tabel 3.3 i 3.4.
Tab. 3.3 Przykład przesunięcia zadania obliczeniowego dla iMAX = 1 i iMIN = 7

i
0
1
2
3
4
5
6
7

Przed przesunięciem zadania
obliczeniowego
KR
KR_MAX
Ni
0
18
19
19
37
19
38
56
19
57
75
19
76
94
19
95
113
19
114
132
19
133
151
19

Po przesunięciu zadania
obliczeniowego
KR
KR_MAX
Ni
0
18
19
19
36
18
37
55
19
56
74
19
75
93
19
94
112
19
113
131
19
132
151
20

W prezentowanych rozważaniach maksymalna liczba iteracji JMAX wynosiła 20. Po
zastosowaniu
z początkowym

przedstawionego
podziałem

zadań

algorytmu

optymalizacji

przedstawionym

w

tabeli

obliczeń
3.2

współbieżnych

uzyskano

wyniki

zaprezentowane w tabeli 3.5.
Tab. 3.4 Przykład przesunięcia zadania obliczeniowego dla iMAX = 6 i iMIN = 1

i
0
1
2
3
4
5
6
7

Przed przesunięciem zadania
obliczeniowego
KR
KR_MAX
Ni
0
18
19
19
37
19
38
56
19
57
75
19
76
94
19
95
113
19
114
132
19
133
151
19

Po przesunięciu zadania
obliczeniowego
KR
KR_MAX
Ni
0
18
19
19
38
20
39
57
19
58
76
19
77
95
19
96
114
19
115
132
18
133
151
19

Tab. 3.5 Podział zadań obliczeniowych po stosowaniu optymalizacji

i
0
1
2
3
4
5
6
7

KR
0
19
40
57
77
96
114
134

KR_MAX
18
39
56
76
95
113
133
151

Ni
19
21
17
20
19
18
20
18

Zmianie uległy tu zbiory KR i KR_MAX, oraz liczba wielobiegunników Ni, jaka jest obsługiwana
(tab. 3.5). Na rysunku 3.11 zaprezentowany został wykres przedstawiający wartość
minimalnego odchylenia standardowego sMIN, uzyskiwaną w kolejnych iteracjach algorytmu.
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Rys. 3.11 Wartości znalezionego odchylenia standardowego sMIN dla poszczególnych iteracji
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Rys. 3.12 Porównanie czasów obliczeń dla poszczególnych rdzeni przed i po zastosowaniu optymalizacji

Z kolei na rysunku 3.12 przedstawiono wykres, będący zestawieniem czasów obliczeń przed
zastosowaniem optymalizacji (tab. 3.2) i po jej przeprowadzeniu (tab. 3.5). Różnice pomiędzy
poszczególnymi wartościami czasów obliczeń zostały zmniejszone po zastosowaniu
proponowanego algorytmu. Zredukowaniu uległa też wartość maksymalna (rdzeń 2).
Ostatecznie można stwierdzić, że odchylenie standardowe zostało zmniejszone z wartości
początkowej 1,051 μs do 0,531 μs (rys. 3.11). Ponadto można stwierdzić, że do znalezienia
rozwiązania optymalnego potrzeba jednie 5 iteracji, prezentowanego algorytmu. Kolejne
iteracje nie przynoszą już poprawy. Wynika to z tego, że w ciągu stosunkowo krótkiego czasu
można uzyskać rozwiązanie optymalne. Należy także zauważyć, że jedna iteracja opisywanego
tu

algorytmu

optymalizacji

stanowi

jeden

krok

całkowania

dyskretnego

modelu

matematycznego (rys. 3.6). Zatem optymalizacja uruchomiona jest przez pewną liczbę
początkowych kroków całkowania, które należy traktować jako fragment wzmiankowanej już
procedury rozbiegowej.
W tabeli 3.6 zestawione zostały czasy wykonywania poszczególnych fragmentów modelu
(rys. 3.6) przed i po zastosowaniu algorytmu optymalizacji obliczeń współbieżnych.
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Tab. 3.6 Zestawienie czasów obliczeń przed i po przeprowadzeniu optymalizacji
Blok obliczeniowy
A.7 – rdzeń 0…7 – obliczenia dla poszczególnych
wielobiegunników
A.10 – rdzeń 0 –
numeryczne rozwiązanie równania (3.6)
A.5…A10 – całkowity czas obliczeń

Czas obliczeń bez stosowania

Czas obliczeń z stosowaniem

optymalizacji [μs]

optymalizacji [μs]

39,688

38,424

57,276

57,300

96,964

95,724

Z tabeli 3.6 wynika, że dzięki przeprowadzonej optymalizacji czas obliczeń bloku
realizowanego współbieżnie zmniejszył się o 1,264 μs. Spowodowało to skrócenie całkowitego
czasu obliczeń o 1,240 μs. Nieznaczna zmiana czasu rozwiązywania równania (3.6) w bloku
A.10 związana jest z wpływem zastosowanego algorytmu na wspominaną już jakość kodu
generowanego przez kompilator.

3.7

ALGORYTM OPTYMALIZACJI OBLICZEŃ WSPÓŁBIEŻNYCH DLA
NIELINIOWEGO UKŁADU ELEKTRYCZNEGO
Na rysunku 3.13 przedstawiony został algorytm optymalizacji, jaki jest wykorzystywany

w przypadku nieliniowego układu elektrycznego. Proponowane tu rozwiązanie jest zbliżone do
algorytmu dla układu liniowego, jaki został przedstawiony na rysunku 3.10. Również i w tym
przypadku w każdej iteracji algorytmu minimalizowana jest wartość odchylenia standardowego
dla zbioru czasów obliczeń TOBL dla poszczególnych rdzeni. W odmienny jednak sposób
modyfikowany jest podział zadań obliczeniowych, wyznaczany przez wspominane już zbiory
KR i KR_MAX. Dla uwypuklenia powstałej różnicy bloki obliczeniowe A.7 i A.8 oznaczono
kolorem czerwonym. Należy nadmienić, że model nieliniowego układu elektrycznego może
składać się równocześnie z wielobiegunników nieliniowych, składających się z np. gałęzi
zawierających dławik (rys. 3.3) jak i liniowych, stworzonych np. z gałęzi zawierającej cewkę
(rys. 3.2). W takim przypadku elementy liniowe mogą stanowić np. odcinki linii
elektroenergetycznych, zaś odbiory w poszczególnych punktach modelowanej sieci mogą
zawierać nieliniowości. Z rozważań przedstawionych w podrozdziałach 3.2 i 3.3 wynika, że
nakład obliczeń związanych z wielobiegunnikami nieliniowymi jest znacznie większy niż
w przypadku wielobiegunników liniowych. W związku z tym przydzielenie do danego rdzenia
procesora większej liczby wielobiegunników nieliniowych, niż do pozostałych rdzeni prowadzi
do wzrostu czasu wykonywania realizowanego zadania obliczeniowego. Powoduje to
ostatecznie wzmiankowane różnice w czasach obliczeń pomiędzy rdzeniami. Zatem w bloku
A.7 wyznaczane są numery rdzeni iMAX i iMIN, dla których występuje odpowiednio maksymalna
i minimalna liczba wielobiegunników nieliniowych w przydzielonych zadaniach. Następnie zaś
w bloku A.8 dochodzi do zamiany miejscami dowolnego wielobiegunnika liniowego z rdzenia
iMIN na dowolny wielobiegunnik nieliniowy z rdzenia iMAX. Pozostałe bloki algorytmu z rysunku
3.13 realizowane są identycznie, jak w przypadku poprzednio omówionego algorytmu,
przedstawionego na rysunku 3.10.
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A.3
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A.8
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A.9
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Zwrócenie zoptymalizowanego podziału zadań KR_OPT i KR_MAX_OPT

STOP
Rys. 3.13 Algorytm optymalizacji obliczeń współbieżnych dla układu nieliniowego

3.8

PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU
Zagadnienia zaprezentowane w niniejszym rozdziale dotyczą kwestii związanych z teorią

tworzenia dyskretnych modeli matematycznych układów elektrycznych z wykorzystaniem
metody wielobiegunników. Ponadto przedstawiono tu algorytmy modelowania w czasie
rzeczywistym stanów pracy liniowych i nieliniowych układów elektrycznych zarówno
z zastosowaniem obliczeń współbieżnych, jak i bez ich wykorzystania. Ostatecznie
przedstawiono

także

algorytmy optymalizacji

rozłożenia

zadań obliczeniowych

dla

poszczególnych rdzeni procesora. Reasumując rozdział ten obejmuje następującą problematykę:
 Przedstawiono tu szczegółowo teorię modelowania układów elektrycznych, jaka może być
wykorzystana w przypadku konstrukcji symulatorów PwCR. Przedstawione metody
pozwalają tworzyć elementy strukturalne (wielobiegunniki) o dowolnej strukturze
wewnętrznej i dowolnej liczbie zacisków zewnętrznych. W pracy [103] ograniczono się np.
jedynie do 6-biegunników o określonej strukturze wewnętrznej. Rozdział ten stanowi
zatem uogólnienie i zgromadzenie w jednym miejscu, a także usystematyzowanie
zagadnień

modelowania

matematycznego

układów

elektrycznych,

jakie

zostały

przedstawione w literaturze. Rozpatrzono możliwość modelowania układów liniowych
(rys. 3.2), jak i nieliniowych (rys. 3.3) na przykładzie wybranej gałęzi obwodu
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elektrycznego. Wykazano, że w przypadku układów nieliniowych nie ma możliwości
znalezienia prostej zależności pomiędzy prądem gałęziowym i napięciem gałęziowym.
Wniosek ten wynika z równania (3.32). Możliwość taka istnieje jednak w przypadku, gdy
charakterystyka

danego

wielobiegunnika

jest

liniowa.

Zaproponowano

zatem

wykorzystanie metody Newtona w celu iteracyjnego rozwiązania układu równań
nieliniowych.

Poszczególne

zależności

wyprowadzone

zostały

z

zastosowaniem

dyskretnego algorytmy interpolacyjnego trapezów. Istnieje jednak możliwość zastosowania
innych algorytmów. Prowadzono badania również z wykorzystaniem algorytmu Eulera
i Gear’a II rzędu, czego efekty zaprezentowane zostaną w kolejnym rozdziale.
 Na podstawie teorii modelowania, przedstawionej w podrozdziałach 3.1, 3.2 i 3.3
stworzone zostały algorytmy modelowania stanów pracy układu elektrycznego. Algorytmy
te zaprojektowano w sposób umożliwiający ich implementację w platformie sprzętowoprogramowej

symulatora

PwCR.

Wykazano

możliwość

wyodrębnienia

zadań

obliczeniowych, które mogą być realizowane współbieżnie. Jest to zatem niewątpliwą
zaletą proponowanej tu metody wielobiegunników. Należy także stwierdzić, że jest to
jedna z wielu znanych metod modelowania układów elektrycznych. Jednak tym samym jest
to jedna z niewielu metod tego rodzaju umożliwiająca w prosty sposób na dekompozycję
całego zadania obliczeniowego na procesy realizowane współbieżnie. W podrozdziałach
3.4 i 3.5 przedstawiono ponadto pewne szczegóły implementacyjne zaproponowanych
algorytmów. Ciekawym rozwiązaniem jest wykorzystanie bufora kołowego w celu
przechowywania w pamięci systemu komputerowego wartości określonych zmiennych
z poprzednich chwil czasowych. Innym istotnym zagadnieniem jest wykorzystanie metody
gradientów sprzężonych do rozwiązywania układów równań z macierzami rzadkimi.
Omówiono również sposób wykonywania synchronizacji pomiędzy rdzeniami procesora
(rys. 3.7). W przypadku algorytmów dla układu liniowego (rys. 3.5 i 3.6) zaprezentowane
zostało zestawienie czasów obliczeń (tab. 3.1). Blok obliczeniowy A.7, jest wykonywany
w przybliżeniu 6-krotnie szybciej niż w przypadku obliczeń sekwencyjnych. Należy
przypomnieć, że liczba rdzeni procesora TMS320C6678 wynosi 8. Nie dochodzi tu jednak
do 8-krotnego przyspieszenia z uwagi na czas wymagany na przeprowadzenie
wzmiankowanej już synchronizacji. Całkowity czas obliczeń zostaje skrócony jednak ok.
3-krotnie. Wynika to z faktu, że układ równań liniowych (blok A.10) rozwiązywany jest
sekwencyjnie. Jest to zatem jak już wspominano algorytm z elementami obliczeń
współbieżnych.
 W końcu zaprezentowane zostały algorytmy optymalizacji obliczeń współbieżnych (rys.
3.10 i 3.13). Zaproponowane tu metody mają na celu zrównoważenie obciążenia
poszczególnych rdzeni procesora. Algorytmy te zostały zaprojektowane w taki sposób, by
możliwe było ich zastosowanie w rozwijanym symulatorze PwCR. Poruszono także
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kwestię problematyki związanej z pomiarem czasu elementarnych zadań obliczeniowych.
Ponadto zasygnalizowano problem potencjalnego wpływu algorytmu optymalizacji na
dostęp procesora do pamięci, co może skutkować ograniczeniem wydajności pracy
sterownika pamięci CACHE. Jak wykazano w przypadku algorytmu dotyczącego układu
liniowego (rys. 3.10) możliwe jest skrócenie czasu obliczeń o 1,240 μs. Wartość ta wydaje
się być niewielka, jednak w przypadku niektórych układów elektrycznych, szczególnie
złożonych z wielobiegunników o skrajnie różnym stopniu złożoności, zdaniem autora
niniejszej rozprawy, korzyści w tym zakresie mogą okazać się zdecydowanie większe,
dzięki zastosowaniu proponowanej metody optymalizacji.
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4. ANALIZA WYBRANYCH STANÓW PRACY
PRZYKŁADOWEGO UKŁADU ELEKTRYCZNEGO
BADANIE STABILNOŚCI SYMULACJI STANÓW PRACY UKŁADU
ELEKTRYCZNEGO W CZASIE RZECZYWISTYM

4.1

4.1.1 OBIEKT, CEL I METODYKA BADAŃ STABILNOŚCI SYMULACJI
Obiektem badań jest symulator pracujący w czasie rzeczywistym o konstrukcji opisanej
w punkcie 2.3 niniejszej rozprawy. W symulatorze zaimplementowano model matematyczny
przykładowego układu elektrycznego, którego schemat poglądowy przedstawiono na
rysunku 4.1.
Z jednego z pól liniowych stacji transformatorowej WN/SN (GPZ) wyprowadzona jest
elektroenergetyczna linia kablowa SN. W odległości 1050 m od wyprowadzenia znajduje się
stacja transformatorowa SN/nn, z której zasilane są trzy elektroenergetyczne linie kablowe nn.
Każda linia dochodzi do odpowiednich złączy kablowych (ZK-I, ZK-II i ZK-III), z których
bezpośrednio wyprowadzane są elektroenergetyczne linie kablowe nn do złączy kablowych
domków

jednorodzinnych

(na

schemacie

zaznaczono

numery

działek).

Działki

z zainstalowanymi mikroinstalacjami prosumenckimi zaznaczono symbolem „G”, przy czym tło
numeru działki pozwala rozróżnić rodzaj mikroinstalacji prosumenckiej: fioletowy – układy
fotowoltaiczne, zielony – małe elektrownie wiatrowe. Podstawowe dane dotyczące
prosumentów zestawiono w tabeli 4.1.
Tab. 4.1 Podstawowe dane prosumentów w analizowanym układzie
Mikroinstalacja prosumencka
Nr działki
11
12
13
14
15
16
17
32
33
34
35
36
37
43
44
45
49

Źródło energii elektrycznej

Rodzaj instalacji

panele fotowoltaiczne
panele fotowoltaiczne
panele fotowoltaiczne
panele fotowoltaiczne
mała elektrownia wiatrowa
panele fotowoltaiczne
panele fotowoltaiczne
panele fotowoltaiczne
panele fotowoltaiczne
mała elektrownia wiatrowa
panele fotowoltaiczne
panele fotowoltaiczne
panele fotowoltaiczne
panele fotowoltaiczne
panele fotowoltaiczne
mała elektrownia wiatrowa
panele fotowoltaiczne

jednofazowa, faza L1
jednofazowa, faza L1
jednofazowa, faza L1
jednofazowa, faza L1
jednofazowa, faza L1
jednofazowa, faza L3
jednofazowa, faza L3
trójfazowa
trójfazowa
trójfazowa
jednofazowa, faza L2
jednofazowa, faza L1
jednofazowa, faza L2
jednofazowa, faza L2
jednofazowa, faza L1
trójfazowa
jednofazowa, faza L2

Moc
przyłączeniowa [kW]
1,76
1,17
3,52
0,587
1,88
0,587
1,17
1,41
2,59
4,71
1,17
1,76
2,35
1,41
1,76
2,83
1,53

Trzy działki (nr: 18, 48 i 50) nie zostały jeszcze zabudowane, więc tych obiektów nie
uwzględniano w dalszej części analizy. Moc czynna i bierna w poszczególnych fazach każdego
przyłącza określona jest poprzez profile obciążeniowe mocy czynnej i biernej. W tych
przyłączach, w których są mikroinstalacje prosumenckie, dane są również profile mocy czynnej
i biernej jednostki wytwórczej.
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Rys. 4.1 Schemat poglądowy przykładowego układu elektrycznego
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System elektroenergetyczny (napięcie 110 kV i wyższe) zastąpiono generatorem
zastępczym, który wraz z transformatorem WN/SN stanowi trójfazowe rzeczywiste źródło
napięcia. Z kolei modele poszczególnych odcinków linii są klasycznymi modelami typu π,
z gałęziami podłużnymi RL oraz gałęziami poprzecznymi C. Stacja transformatorowa SN/nn
modelowana jest z założeniem liniowej charakterystyki magnesowania rdzenia transformatora,
co powoduje, że przekładnia transformatora nie zależy od prądu obciążenia. W modelu
matematycznym analizowanego układu elektrycznego zastosowano dwa różne algorytmy
całkowania równań różniczkowych: w modelach odbiorów indywidualnych i odcinków linii
elektroenergetycznych zastosowano algorytm Gear’a II rzędu, natomiast w modelu
transformatora WN/nn zastosowano algorytm trapezów. Kwant czasu pracy symulatora wynosił
200 μs. Fragmenty sieci z rysunku 4.1 otoczone linią przerywaną zostały zastąpione
pojedynczymi elementami strukturalnymi. Zamiana taka polega na obliczeniu impedancji
zastępczych dla poszczególnych gałęzi. Rozwiązanie takie pozwala na zmniejszenie liczby
niezależnych węzłów układu i elementów strukturalnych.
Celem badań jest udowodnienie, że opracowany symulator stanów pracy przykładowego
układu elektrycznego pracuje stabilnie w czasie rzeczywistym. Stany pracy układu muszą być
odwzorowane w symulatorze tak, jak to występuje w rzeczywistości. Zatem oprócz stanów
ustalonych, występować muszą stany przejściowe, wynikające ze: zmian obciążeń
w poszczególnych fazach domków jednorodzinnych, zmian warunków środowiskowych (wiatr
i słońce) determinujących pracę jednostek wytwórczych energii elektrycznej oraz zmian
spowodowanych różnymi przypadkowymi procesami awaryjnymi. Zmiany te muszą
występować wewnątrz badanego symulatora oraz muszą być wprowadzane z otoczenia
zewnętrznego.
Metodyka badania stabilności symulacji w czasie rzeczywistym polega w ogólności na
uruchomieniu symulatora z zaimplementowanym odpowiednim modelem matematycznym
przykładowego układu elektrycznego w określonym otoczeniu zewnętrznym, w którym jednym
z

zasadniczych

elementów

jest

rzeczywisty

rejestrator

określonych

parametrów

charakteryzujących pracę symulatora i analiza pracy tego zestawu w odpowiednio długim
czasie. Jako rejestrator wybrano przyrząd PQ-Box 100, który jest z uznaniem stosowany jako
analizator jakości napięcia w elektroenergetycznych sieciach niskiego, średniego i wysokiego
napięcia. Przyrząd ten spełnia standardy normy IEC 61000-4-30 dotyczące przyrządów klasy A.
Kryterium oceny stabilności pracy symulatora stanowiły parametry (zgodne z normą PNEN 50160), zawarte głównie w raporcie z analizy PQ-Box-em w czasie jednego pełnego
tygodnia.
Na rysunku 4.2 przedstawiono schemat blokowy stanowiska eksperymentalnego do
badania stabilności symulacji w czasie rzeczywistym. Zgodnie z przyjętymi założeniami
struktura sprzętowa symulatora PwCR umieszczona jest w otoczeniu zewnętrznym składającym
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się z: zespołu interfejsów pomiarowych (pomiędzy symulatorem i PQ-Box-em), przyrządu PQBox 100, karty pomiarowej i komputera osobistego. Miejsce przyłączenia rejestratora
w przykładowym układzie elektrycznym zaznaczono strzałką na schemacie na rysunku 4.1.
W rzeczywistości rejestrator zostałby zainstalowany w polu przyłącza działki nr 8, ale cęgi
prądowe byłyby zapięte na żyłach kabla łączącego przyłącza działek nr 8 i 10.
STRUKTURA SPRZĘTOWA SYMULATORA
TMS320C6678
CPU
GPIO9 CLK

CS3

RESET CONVST SOMI

BUSY

SDO

BUSY

Symulator PwCR

SIMO CS2

KARTA SD

SDI

CS

SCLK

SCLK

CS

RESET

DAC8718
Wyj 7

Wyj 6

Wyj 5

u1

u2

u3

Wyj 4 Wyj 3 Wyj 2 Wyj 1

Wzmacniacz Wzmacniacz Wzmacniacz
wysokowysokowysokonapięciowy napięciowy napięciowy

CONVST

ADS8558

i1

i2

i3

Zespół dzielników
napięciowych

iN

Wej 1

Wej 0

Wiatr
Synch.
PV
P0.0
AO1
AO0
Karta pomiarowa
USB
NI USB 6008

Komputer PC
(LabVIEW)

Rejestrator PQ BOX

Otoczenie symulatora
(obiekty dołączone
zewnętrznie)

CS1

Rys. 4.2 Schemat blokowy stanowiska eksperymentalnego

Na wyjściach 5, 6 i 7 przetwornika C/A w strukturze sprzętowej symulatora wyprowadzane
były w sposób ciągły chwilowe wartości napięć fazowych. Sondy napięciowe PQ-Box-a
przyłączono do wyjścia wzmacniaczy napięciowych, dostosowujących poziomy napięć do
warunków rzeczywistych. Chwilowe wartości prądów fazowych i prądu przewodu neutralnego
wyprowadzane były w sposób ciągły na wyjścia 1, 2, 3 i 4 przetwornika C/A. Do połączenia
z sondami prądowymi PQ-Box-a, ale z wejściami napięciowymi zastosowano dzielniki
napięciowe. Indywidualne profile mocy czynnej i biernej dla poszczególnych odbiorców zostały
zapisane na karcie SD. Dane te są kopiowane do pamięci dynamicznej modułu z procesorem
DSP w chwili zainicjowania procesu symulacji. Informacje odnośnie nasłonecznienia
i prędkości wiatru wprowadzane były do symulatora w sposób ciągły za pośrednictwem wejść
analogowych 0 i 1 przetwornika A/C, który bezpośrednio współpracował z kartą pomiarową.
Karta pomiarowa była dołączoną do komputera PC poprzez interfejs USB. W komputerze
generowane były w sposób ciągły odpowiednie wartości dotyczące nasłonecznienia i prędkości
wiatru na obszarze przykładowego osiedla domków jednorodzinnych. Synchronizację czasową
zrealizowano z wykorzystaniem linii cyfrowej ogólnego przeznaczenia GPIO9 procesora DSP.
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Na rysunkach 4.3 i 4.4 pokazano odpowiednio profile nasłonecznienia i prędkości wiatru
na analizowanym obszarze. Na pionowych osiach podano wartości procentowe mocy,
odnoszone do mocy znamionowych poszczególnych jednostek wytwórczych, które podano
jednoznacznie w tabeli 4.1. Należy zaznaczyć, że na potrzeby eksperymentu przygotowano
profile wyidealizowane, ale w ogólnym przypadku w taki sam sposób może być dostarczana do
symulatora informacja o nasłonecznieniu i prędkości wiatru np. bezpośrednio ze stacji
meteorologicznej.

Rys. 4.3 Profil zmian promieniowania słonecznego w okresie jednego tygodnia badań

Rys. 4.4 Profil zmian prędkości wiatru w okresie jednego tygodnia badań
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Zgodnie z przyjętymi założeniami eksperymentu badawczego, niezbędne jest również
przetestowanie pracy symulatora podczas występowania zakłóceń spowodowanych np.
awaryjnymi stanami pracy przykładowego układu elektrycznego. W tym celu przygotowano
zestaw pięciu stanów zakłóceniowych, które przedstawiono w tabeli 4.2. Informacje o stanach
zakłóceniowych również umieszczono w wewnętrznej pamięci symulatora. W odpowiedniej
chwili oraz przez określony czas były te zakłócenia wywoływane.
Tab. 4.2 Zestawienie planowanych zakłóceń w pracy przykładowego układu elektrycznego
Nr
zakłócenia
1
2
3
4
5

Dzień
Data
Poniedziałek
8. 10. 2018 r.
Wtorek
9. 10. 2018 r.
Piątek
12. 10. 2018 r.
Sobota
13. 10. 2018 r.
Niedziela
14. 10. 2018 r.

Rodzaj
zakłócenia
Obniżenie napięcia o 30%
w stacji transformatorowej (faza L3)
Zwarcie trójfazowe
w przyłączu działki nr 33
Zwarcie trójfazowe w linii zasilającej
ZK-III
Zwarcie dwufazowe (L2-L3)
w przyłączu działki nr 12
Zwarcie jednofazowe (L1)
w przyłączu działki nr 30

Czas wystąpienia
zakłócenia

Czas trwania
zakłócenia, s

2000

25

530

0,75

718

0,75

110

1

315

1,5

4.1.2 WYNIKI BADAŃ STABILNOŚCI SYMULACJI
Zastosowanie profesjonalnego analizatora PQ-Box pozwala na wygenerowanie zestawienia
zbiorczego wyników za analizowany okres, w postaci graficznej (rys. 4.5a i c) oraz w postaci
wykazu szczegółowego (rys. 4.5b). Wygenerowany automatycznie raport jest zgodny
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego). Czerwone słupki pokazują
maksymalne/minimalne wartości uśrednione danej wielkości fizycznej, które występowały
w 95% czasu każdego tygodnia (99,5% dla częstotliwości). Słupki granatowe wskazują na
wartości maksymalne/minimalne, które wystąpiły w 100% czasie każdego tygodnia. Słupki
granatowe w czerwoną kratkę pokazują przekroczenie ustawionej dopuszczalnej wartości danej
wielkości fizycznej, które powinno skutkować zarejestrowaniem przebiegu wywołanego
procesu. Harmoniczne napięcia (rząd od 2 do 50) wykreślane są w raporcie w postaci słupków,
które porównywane są z wartościami dopuszczalnymi np. normą PN-EN 50160. Wyświetlana
jest również wartość maksymalna każdej harmonicznej. W zestawieniu szczegółowym znajdują
się zarejestrowane wartości maksymalne, minimalne, w okresie 95% czasu tygodnia oraz
wartości graniczne wynikające z normy lub ustawień indywidualnych.
Na podstawie raportu wyciągnięto następujące wnioski:
1. Wartość średnia częstotliwości mierzonej przez 10 sekund zawiera się w przedziale
50 Hz ±1% (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5% tygodnia oraz w przedziale 50 Hz +4% / 6% (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100% tygodnia. Dodatkowo, na rysunku 4.6 przedstawiono
przebieg wartości średnich (10-sekundowych) częstotliwości w całym analizowanym
okresie, z którego wynika, że cały czas (100% czasu) wartość częstotliwości nie zmieniała
się.
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a)

b)

c)

Rys. 4.5 Raport z analizy jednotygodniowej pracy symulatora PwCR odwzorowującego pracę przykładowego układu
elektroenergetycznego: a) wartości podstawowych parametrów jakości napięcia, b) zestawienie szczegółów poszczególnych
parametrów jakości oraz c) widma amplitudowe harmonicznych napięć fazowych (od góry L1, L2 i L3)
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Rys. 4.6 Przebiegi wartości średnich (10-sekundowych) częstotliwości napięcia w całym okresie analizy

2. W tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych napięcia mieści
się w przedziale ±10% napięcia znamionowego. Największa wartość napięcia wynosiła
218,14 V (w fazie L1), najmniejsza 150,41 V (w fazie L3). Przy czym najmniejsza wartość
napięcia wynika ze stanu awaryjnego skutkującego chwilowym zapadem napięcia w fazie
L3.
3. Przez

95%

czasu

tygodnia

wskaźnik

długookresowego

migotania

światła

Plt

spowodowanego wahaniami napięcia nie przekroczył wartości 0,13 (dopuszczalna wartość
równa jest 1). Zarejestrowane największe wartości tego wskaźnika, ok. 176 w każdej fazie
wynikają z wartości chwilowych podczas stanów przejściowych wywołanych procesami
łączeniowymi lub przypadkami awaryjnymi (jak pokazano dalej, nie należy tego traktować
jako sytuacji niepokojącej).
4. W tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych

składowej

symetrycznej kolejności przeciwnej napięcia nie przekracza wartości 0,4% wartości
składowej kolejności zgodnej i mieści się w dopuszczalnym przedziale od 0% do 2% (chodzi
o asymetrię napięć). Zarejestrowana największa wartość asymetrii napięć 11,27% wystąpiła
chwilowo, podczas stanu awaryjnego obniżenia napięcia w jednej fazie (L3).
5. W tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych dla każdej
harmonicznej napięcia nie przekracza wartości określonych w tabeli w Rozporządzeniu
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Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).
6. Współczynnik odkształcenia wyższymi harmonicznymi napięcia THD uwzględniający
wyższe harmoniczne do rzędu 40, nie przekracza 8%.
Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu badawczego, z którego automatycznie
wygenerowano raport (zgodny z wymaganiami przywołanego wyżej rozporządzenia), będący
podstawą do sformułowania wniosków, należy stwierdzić, że opracowany symulator stanów
pracy przykładowego układu elektrycznego pracuje stabilnie w czasie rzeczywistym. Symulator
zachowuje stabilną pracę również podczas występowania stanów przejściowych, wynikających
ze: zmian obciążeń poszczególnych odbiorców, zmian warunków środowiskowych (prędkość
wiatru i nasłonecznienie) oraz zmian spowodowanych różnymi przypadkowymi stanami
awaryjnymi.

4.2

BADANIE WYBRANYCH STANÓW PRACY UKŁADU ELEKTRYCZNEGO
W CZASIE RZECZYWISTYM

4.2.1 OBIEKT, CEL I METODYKA BADAŃ
Obiektem badań był układ elektryczny elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej niskiego
napięcia, którego schemat poglądowy przedstawiono na rysunku 4.1. Jest to ten sam układ,
który zastosowano do badania stabilności symulacji w czasie rzeczywistym.
Celem badań była analiza pracy układu elektrycznego w czasie rzeczywistym,
w szczególności wpływu określonych stanów przejściowych na wielkości elektryczne w danym
punkcie tego układu (punkt pomiaru wskazany jest strzałką na rysunku 4.1). Stany przejściowe
wynikały ze: zmian obciążeń w poszczególnych fazach domków jednorodzinnych, zmian
warunków środowiskowych (wiatr i słońce) determinujących pracę jednostek wytwórczych
energii elektrycznej oraz zmian spowodowanych różnymi procesami awaryjnymi.
Metodyka badania stanów pracy przedmiotowego układu elektrycznego w czasie
rzeczywistym polega w ogólności na uruchomieniu symulatora z zaimplementowanym
odpowiednim modelem matematycznym analizowanego układu elektrycznego w określonym
otoczeniu zewnętrznym. Do oceny wpływu określonych stanów przejściowych na wielkości
elektryczne w punkcie pomiaru tego układu zastosowano rzeczywisty rejestrator PQ-Box 100.
W tym miejscu przywołuje się eksperyment szczegółowo opisany w punkcie 4.1.1
niniejszej rozprawy i przeprowadzony w celu badań stabilności symulacji w czasie
rzeczywistym. Ten sam eksperyment może posłużyć do osiągnięcia różnych celów. W dalszej
części tego podrozdziału przedstawione będą wyniki badań eksperymentalnych, które poddane
zostaną analizie w celu oceny wpływu określonych stanów przejściowych (głównie
wykazanych w tab. 4.2) na wielkości elektryczne w punkcie pomiarowym układu.
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4.2.2 ANALIZA PRACY UKŁADU ELEKTRYCZNEGO
Na rysunku 4.7 przedstawiono przebiegi uśrednionych wartości mocy czynnej (a) i biernej
(b) w punkcie pomiaru w analizowanym układzie elektrycznym w całym przedziale czasu
eksperymentu (siedem dni). Punktem pomiaru jest odgałęzienie liniowe (linia kablowa)
z przyłącza elektroenergetycznego działki nr 8, w kierunku działek nr 10-17 (działka nr 18 jest
odłączona).
a)

b)

Rys. 4.7 Przebiegi wartości średnich mocy czynnej (a) i biernej (b) w punkcie pomiarowym w całym okresie analizy
(fazy: L1, L2, L3)
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a)

b)

Rys. 4.8 Przebiegi wartości średnich napięć fazowych (a) i natężenia prądów fazowych (b) w punkcie pomiarowym
w całym okresie analizy (fazy: L1, L2, L3)

Zmienność mocy czynnej w punkcie pomiaru, wynika głównie ze zmian obciążeń
w poszczególnych fazach domków jednorodzinnych na działkach nr 10-17 oraz zmian poziomu
generacji

energii

elektrycznej

w

mikroinstalacjach

prosumenckich,

zainstalowanych

w obiektach na działkach nr 11-17.
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Z tabeli 4.1 widać, że wszystkie te jednostki wytwórcze przyłączone są tylko do dwóch faz:
L1 i L3. Zatem należy się spodziewać ewentualnych ujemnych wartości mocy czynnej tylko
w tych dwóch fazach. Potwierdza to rysunek 4.7, gdzie widać, że ujemne wartości mocy
czynnej w fazie L1 są zdecydowanie większe od ujemnych wartości mocy czynnej w fazie L3,
a jest to spowodowane tym, że w fazie L1 jest przyłączonych więcej jednostek wytwórczych
i o zdecydowanie większej sumarycznej mocy (tab. 4.1). Zmienność mocy biernej w punkcie
pomiaru, wynika głównie ze zmian obciążeń w poszczególnych fazach domków
jednorodzinnych na działkach nr 10-17. Jednostkami wytwórczymi w mikroinstalacjach
prosumenckich na działkach nr 11-14 i 16-17 są układy fotowoltaiczne z przekształtnikami
energoelektronicznymi, które pracują praktycznie ze współczynnikiem mocy równym 1.
Na rysunku 4.8 przedstawiono przebiegi uśrednionych wartości napięć fazowych (a)
i natężenia prądów fazowych (b) w punkcie pomiaru w analizowanym układzie elektrycznym
w całym przedziale czasu eksperymentu (siedem dni). Skala na osi wartości napięcia została
zawężona dla lepszego przedstawienia zmienności napięcia. Wartość skuteczna napięć
fazowych zmienia się w przedziale od 211,5 do 218,2 V. Wartość napięcia w fazie L3,
występująca w dniu 8 października, po godz. 1648 została na wykresie „obcięta”, a wyjaśnienie
tego zdarzenia znajduje się w dalszej części analizy. Podobnie na wykresie natężenia prądów
fazowych zawężono skalę na osi pionowej, a dwa zdarzenia zaistniałe w fazie L1 (10
października) i L3 (12 października) będą omówione w dalszej części analizy.
Na

rysunku

4.9

przedstawiono

przebiegi

wartości

średnich

mocy

czynnej

w poszczególnych fazach w dniu 11 października. Jest to fragment przebiegu pokazanego na
rysunku 4.7a.

Rys. 4.9 Przebiegi wartości średnich mocy czynnych (PL1, PL2, PL3) w punkcie pomiarowym w dniu 11. 10. 2018 r.
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Na rysunku widać wyraźnie zmienność dobową mocy czynnej grupy odbiorców i prosumentów
energii elektrycznej z przedziałami czasu, w których wartości mocy czynnej w fazie L1 i L3 są
ujemne. Dodatkowo oceniając jakościowo kształt zmienności mocy w godzinach w środku dnia,
można zauważyć charakterystyczne podobieństwo do kształtu wyidealizowanych profili
nasłonecznienia (rys. 4.3). Dla porównania, na rysunku 4.10 przedstawiono skorelowane
czasowo przebiegi wartości średnich napięć fazowych oraz profilu nasłonecznienia w tym dniu.

Rys. 4.10 Przebiegi wartości średnich napięć fazowych (UL1, UL2, UL3) w punkcie pomiarowym w porównaniu
z profilem nasłonecznienia w dniu 11. 10. 2018 r.
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Jak widać na rysunkach, również przebiegi napięć fazowych w fazach L1 i L3 są jakościowo
„podobne” do kształtu profilu zmienności nasłonecznienia w danym przedziale czasu.
Zmienność napięcia w fazie L2 nie wykazuje takiego podobieństwa, co jest oczywiste
z powodu, że do fazy L2 nie są przyłączone żadne jednostki wytwórcze energii elektrycznej
w tym obszarze sieci.
Następną ważną kwestią w analizie pracy przedmiotowego układu elektrycznego jest
reakcja na zakłócenia, wywołane zdarzeniami losowymi. W tabeli 4.3 zestawiono zdarzenia
zarejestrowane przez PQ-Box w czasie eksperymentu.
Tab. 4.3 Zarejestrowane zdarzenia (na podstawie analizy PQ-Box 100)
Lp.

Faza napięcia

Czas rozpoczęcia

1

L3

8. 10. 18 r.
20:00:40

2
3
4
5
6

L1
L2
L3
L2
L3

7

L3

8

L3

9

L3

10
11
12

L1
L2
L3

13

L3

14
15
16
17
18

L1
L2
L3
L2
L3

19

-

20

-

21

-

Wartość graniczna

Czas zakończenia

Czas trwania
zdarzenia

8. 10. 18 r.
20:01:05

25 s 8 ms

12. 10. 18 r.
7:19:19

760 ms

13. 10. 18 r.
01:11:27

1 s 9 ms

Zapady napięcia
150,398

177,729
179,121
177,697
179,090
13. 10. 18 r.
01:11:26
178,878
Wolnozmienne zaburzenia napięcia
8. 10. 18 r.
153,225
20:00:50
8. 10. 18 r.
150,410
20:01:00
8. 10. 18 r.
183,178
20:01:10
Przekroczenia Plt
94,4402
8. 10. 18 r.
75,0718
02:00:00
78,4468
8. 10. 18 r.
2,98581
22:00:00
1,60865
12. 10. 18 r.
1,60380
08:00:00
1,61103
1,57523
13. 10. 18 r.
02:00:00
1,57523
Naruszenie symetrii napięć
8. 10. 18 r.
20:00:50
8. 10. 18 r.
20:01:00
8. 10. 18 r.
20:01:10
12. 10. 18 r.
7:19:18

8. 10. 18 r.
20:00:50
8. 10. 18 r.
20:01:00
8. 10. 18 r.
20:01:10

-

8. 10. 18 r.
02:00:00

-

8. 10. 18 r.
22:00:00

-

12. 10. 18 r.
08:00:00
13. 10. 18 r.
02:00:00
8. 10. 18 r.
20:00:50
8. 10. 18 r.
20:01:00
8. 10. 18 r.
20:01:10

-

Na rysunku 4.11 przedstawiono diagram lokujący stwierdzone zapady napięcia w układzie
wartości i czasu trwania (wg ANSI), a w dalszej części analizowany jest wpływ poszczególnych
zdarzeń na wielkości fizyczne w punkcie pomiaru.
Pierwsze zaplanowane zakłócenie (nr 1 w tab. 4.2) polegało na obniżeniu o 30% napięcia
w fazie L3 w całej sieci zasilającej stację transformatorową. Miejsce wystąpienia zakłócenia
oznaczono na rys. 4.1 cyfrą 1 w kółku. Zakłócenie to wywołało tryb rejestracji w PQ-Box 100.
Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako zapad napięcia (lp. 1 w tab. 4.3). Na rysunku 4.12
pokazano zarejestrowane przebiegi wartości średnich napięć fazowych (a) oraz przebiegi
wartości chwilowych napięć fazowych (b). Przebiegi pokazują czas wystąpienia zakłócenia oraz
początkowe 0,4 s trwającego 25 s zapadu napięcia. Na obu przebiegach widać obniżenie
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wartości napięcia w fazie L3 o 30% względem wartości przed zdarzeniem. To samo zakłócenie
zostało zidentyfikowane również jako wolnozmienne zaburzenie napięcia (lp. 7-9 w tab. 4.3)
oraz naruszenie symetrii napięcia (lp. 19-21 w tab. 4.3).

Rys. 4.11 Diagram lokujący stwierdzone zapady napięcia w układzie wartości względnych
i czasu trwania (wg ANSI)

PQ-Box

zarejestrował

cztery

zdarzenia

zakwalifikowane

jako

przekroczenia

współczynnika długoterminowego migotania światła Plt: lp. 10-12, lp. 13, lp. 14-16 oraz lp. 1718 (wszystko w tab. 4.3). Wystąpienie zarejestrowanych wartości spowodowane było
dynamicznymi procesami szybkiej zmiany napięcia, ale chwilowa duża wartość tego wskaźnika
nie powoduje zagrożenia dla pracy analizowanego układu elektrycznego.
Drugie zaplanowane zakłócenie (nr 2 w tab. 4.2) polegało na niskoimpedancyjnym zwarciu
trójfazowym w przyłączu działki nr 33. Czas trwania tego zwarcia wynosił 0,75 s. Miejsce
wystąpienia zakłócenia oznaczono na rysunku 4.1 cyfrą 2 w kółku. Zakłócenie to nie
spowodowało przekroczenia ustawionych w PQ-Box 100 wartości granicznych, wobec czego to
zakłócenie nie zostało zidentyfikowane jako zdarzenie do rejestracji. Na przebiegu wartości
średnich (10-minutowych) napięć fazowych (który nie jest tutaj prezentowany) zakłócenie to
było zauważalne jako drobny „ząbek”, co jest zrozumiałe ze względu na czas uśredniania
napięcia.
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a)

b)

Rys. 4.12 Przebiegi napięć fazowych podczas zapadu napięcia w fazie L3 w dniu 8. 10. 2018 r.: a) wartości średnie
10-milisekundowe (UL1, UL2, UL3), b) wartości chwilowe (uL1(t), uL2(t), uL3(t))

Trzecie zaplanowane zakłócenie (nr 3 w tab. 4.2) polegało na zwarciu trójfazowym w linii
zasilającej złącze kablowe ZK-III. Miejsce wystąpienia zakłócenia oznaczono na rysunku 4.1
cyfrą 3 w kółku. Zakłócenie to wywołało tryb rejestracji w PQ-Box 100. Zdarzenie zostało
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zakwalifikowane jako zapad napięcia (lp. 2-4 w tab. 4.3). Na rysunku 4.13 pokazano
zarejestrowane przebiegi wartości średnich napięć fazowych (a) oraz przebiegi wartości
chwilowych napięć fazowych (b). Przebiegi pokazują czas wystąpienia zakłócenia oraz trwający
0,75 s trójfazowy zapad napięcia, na oscylogramie widać większą część trwania zapadu. Na obu
przebiegach widać obniżenie wartości napięcia we wszystkich trzech fazach o ok. 17%
względem wartości przed zdarzeniem.
a)

b)

Rys. 4.13 Przebiegi napięć fazowych podczas zwarcia trójfazowego w linii zasilającej złącze kablowe ZK-III w dniu
12. 10. 2018 r.: a) wartości średnie 10 minutowe (UL1, UL2, UL3), b) wartości chwilowe (uL1(t), uL2(t), uL3(t))
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a)

b)

Rys. 4.14 Przebiegi napięć fazowych podczas zwarcia dwufazowego w przyłączu działki nr 12 w dniu 13. 10. 2018
r.: a) wartości średnie 10 minutowe (UL1, UL2, UL3), b) wartości chwilowe (uL1(t), uL2(t), uL3(t))

Czwarte zaplanowane zakłócenie (nr 4 w tab. 4.2) polegało na zwarciu dwufazowym (L2L3) w przyłączu działki nr 12. Miejsce wystąpienia zakłócenia oznaczono na rysunku 4.1 cyfrą
4 w kółku. Zakłócenie to wystąpiło w obszarze sieci elektroenergetycznej który był
monitorowany bezpośrednio przez przyrząd PQ-Box. Zakłócenie to wywołało tryb rejestracji
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w PQ-Box 100. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako zapad napięcia (lp. 5-6 w tab. 4.3). Na
rysunku 4.14 pokazano zarejestrowane przebiegi wartości średnich napięć fazowych (a) oraz
przebiegi wartości chwilowych napięć fazowych (b). Przebiegi pokazują czas wystąpienia
zakłócenia oraz trwający 0,75 s dwufazowy zapad napięcia, na oscylogramie widać większą
część trwania zapadu. Na obu przebiegach widać obniżenie wartości napięcia w dwóch fazach
o ok. 17% względem wartości przed zdarzeniem.
Piąte zaplanowane zakłócenie (nr 5 w tab. 4.2) polegało na zwarciu doziemnym (w fazie
L1) w przyłączu działki nr 30. Czas trwania tego zwarcia wynosił 1,5 s. Miejsce wystąpienia
zakłócenia oznaczono na rysunku 4.1 cyfrą 5 w kółku. Zakłócenie to nie spowodowało
przekroczenia ustawionych w PQ-Box 100 wartości granicznych, wobec czego to zakłócenie
nie zostało zidentyfikowane jako zdarzenie do rejestracji. Na przebiegu wartości średnich (10minutowych) napięć fazowych (rys. 4.15) zakłócenie to jest zauważalne jako drobny „ząbek”
w fazie L1, co jest zrozumiałe ze względu na czas uśredniania napięcia.

Rys. 4.15 Przebiegi napięć fazowych podczas zwarcia doziemnego w przyłączu działki nr 30 w dniu 14. 10. 2018 r.
(wartości średnie 10 minutowe (L1, L2 i L3))

98

4.3

BADANIE STANÓW PRACY UKŁADU ELEKTRYCZNEGO
Z ELEMENTAMI NIELINIOWYMI

4.3.1 OBIEKT, CEL I METODYKA BADAŃ
Obiektem badań był układ elektryczny elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej niskiego
napięcia, którego schemat poglądowy przedstawiony został na rysunku 4.16.
kier. GPZ
110/15 kV

3xYHAKXS 1x120/50 mm2
8,7/15 kV, dł. 1050 m

dz. nr 10

YAKY 4x16 mm2
0,6/1 kV, dł. 47 m

dz. nr 8

dz. nr 7

YAKY 4x16 mm2
0,6/1 kV, dł. 67 m

dz. nr 1

YAKY 4x16 mm2
0,6/1 kV, dł. 22 m

dz. nr 2

YAKY 4x16 mm2
0,6/1 kV, dł. 87 m

YAKY 4x25 mm2 0,6/1 kV,
dł. 156 m
ZK-II
YAKY 4x16 mm2
0,6/1 kV, dł. 45 m

dz. nr 3

YAKY 4x16 mm2
0,6/1 kV, dł. 46 m

YAKY 4x25 mm2 0,6/1 kV,
dł. 234 m
ZK-III
YAKY 4x16 mm2
0,6/1 kV, dł. 69 m

dz. nr 4

YAKY 4x25 mm2 0,6/1 kV,
dł. 221 m
ZK-IV
YAKY 4x16 mm2
0,6/1 kV, dł. 81 m

dz. nr 5

Punkt akwizycji danych pomiarowych nr II
dz. nr 6

0,4 kV

YAKY 4x25 mm2 0,6/1 kV,
dł. 125 m
ZK-I
YAKY 4x16 mm2
0,6/1 kV, dł. 87 m

Punkt akwizycji danych pomiarowych nr I
dz. nr 9

kier. następna stacja
15/0,4 kV

15 kV

YAKY 4x16 mm2
0,6/1 kV, dł. 110 m

Rys. 4.16 Schemat rozpatrywanego nieliniowego układu elektrycznego

Podobnie jak w przypadku układu z rysunku 4.1, z jednego z pól liniowych stacji
transformatorowej WN/SN (GPZ) wyprowadzona jest elektroenergetyczna linia kablowa SN.
W odległości 1050 m od wyprowadzenia znajduje się stacja transformatorowa SN/nn, z której
zasilane są trzy elektroenergetyczne linie kablowe nn. Każda linia dochodzi do złączy
kablowych działek numer 1 i 10 oraz do kolejnego złącza kablowego ZK-I. Ze złącza ZK-I
wyprowadzono ponownie trzy linie nn z których zasilono działki numer 9 i 1 oraz złącze
kablowe ZK-II. Dalsza część sieci (złącza kablowe ZK-III i ZK-IV) jest analogiczna do
poprzednich członów. Działki numer 1…10, należące do odbiorców przemysłowych stanowią
odbiory nieliniowe. Przedstawione podejście ma związek z rodzajem urządzeń zainstalowanych
u wspomnianych odbiorców.
Za pośrednictwem kółka (rys. 4.16) zaznaczono punkty akwizycji danych. Punkt
pomiarowy numer I umiejscowiony jest w rozdzielni 0,4 kV. Natomiast punkt numer 2 znajduje
się w złączu kablowym ZK-III.
Na rysunku 4.17 zaprezentowano schemat zastępczy układu elektrycznego z rysunku 4.16.
Wprowadzono tu podział na wzmiankowane już odpowiednie elementy strukturalne
(wielobiegunniki), które oznaczone zostały symbolem U. System elektroenergetyczny (napięcie
110 kV i wyższe) zastąpiono trójfazowym rzeczywistym źródłem napięcia (generatorem
zastępczym). W elemencie strukturalnym U1 skupiono model generatora zastępczego
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i transformatora WN/SN. Zatem stacje transformatorowe WN/SN i SN/nn (rys. 4.16)
modelowane są z założeniem liniowości transformatora. W takiej sytuacji przekładnia
transformatora pozostaje niezależna od prądu obciążenia. Możliwe jest zatem stosowne
przeliczenie amplitud wymuszeń i impedancji występujących po stronie pierwotnej
transformatora na wartości dla napięcia nn [154]. Przeliczenie w kierunku przeciwnym
występuje w sytuacji, gdy prezentowane są napięcia i prądy ze strony pierwotnej transformatora
[154]. Natomiast element U30 (rys. 4.16) zawiera parametry transformatora SN/nn w gałęzi
podłużnej schematu zastępczego. Wielobiegunnik U28 stanowi z kolei model odcinka linii,
łączącej obie stacje transformatorowe. Zaś element U29 stanowi trójfazowy odbiór zastępczy
kolejnej stacji SN. Modele poszczególnych odcinków linii kablowych są klasycznymi modelami
z gałęziami podłużnymi RL. Parametry gałęzi RL zostały wyznaczone na podstawie parametrów
jednostkowych zastosowanych kabli [176]. Pominięto w tym przypadku gałęzie poprzeczne
typu C w celu uproszczenia modelu matematycznego rozpatrywanego układu elektrycznego.
Struktura

wewnętrzna

wielobiegunników

nieliniowych,

oznaczonych

symbolem

NL

przedstawiona została na rysunku 3.4. Natomiast na rysunku 4.18 zaprezentowano strukturę
elementów liniowych typu ERL i RL. W odniesieniu do wszystkich wielobiegunników (rys.
4.17) wykorzystano dyskretny algorytm interpolacyjny trapezów. Programowy krok całkowania
h wynosił 100 µs w trakcie prowadzonych badań. Liczba wielobiegunników EMAX dla układu
z rysunku 4.17 wynosi 28. Natomiast liczba niezależnych węzłów  równa jest 51.

Rys. 4.17 Schemat zastępczy nieliniowego układu elektrycznego
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Rys. 4.18 Schematy struktur wewnętrznych wielobiegunników liniowych
a) typu ERL ; b) typu RL

Celem badań jest przedstawienie skuteczności przedstawionej teorii modelowania
matematycznego układów elektrycznych, w zastosowaniu do analizy stanów pracy układów
elektrycznych z elementami o charakterystykach nieliniowych. Przez skuteczność teorii
przedstawionej w rozdziale 3 rozumie się uzyskiwanie interpretowalnych fizycznie wyników
symulacji. Ponadto oceniona zostanie stabilność symulacji. Badania obejmują analizę
wybranych stanów pracy układu, uwzględniając stany ustalone oraz stany przejściowe.
Metodykę badania stanowi implementacja algorytmu modelowania stanów pracy
nieliniowego układu elektrycznego z obliczeniami sekwencyjnymi (rys. 3.8) w środowisku
Matlab. Implementacja ta dotyczy naturalnie schematu zastępczego z rysunku 4.17. Należy
jednak podkreślić, że nie wykorzystywane są tu modele matematyczne dostępne w środowisku
Matlab. Stosowany jest natomiast model matematyczny opisany w rozdziale 3 niniejszej
rozprawy. W celu uproszczenia procesu modelowania stworzony został program w języku
C stanowiący rodzaj prostego generatora kodu. Program ten generuje zatem kod języka Matlab
na podstawie opisywanego w rozdziale 2.3 pliku netlisty programu LTspice. Nie jest tu zatem
stosowany symulator PwCR. Nie wyklucza to naturalnie możliwości implementacji algorytmu
z obliczeniami sekwencyjnymi (rys. 3.8) i elementami obliczeń współbieżnych (rys. 3.9)
w opisanym w niniejszej rozprawie symulatorze PwCR. Prace te będą stanowić temat dalszych
publikacji.

4.3.2 BADANIE UKŁADU ELEKTRYCZNEGO
Z ELEMENTAMI NIELINIOWYMI W STANIE USTALONYM
Na rysunkach 4.19 i 4.20 przedstawiono przebiegi prądów i napięć w stanie ustalonym,
jakie zostały zarejestrowane w punktach pomiarowych numer I i II (oznaczone kółkiem na
rysunku 4.16). W przypadku przebiegów napięć z punktu pomiarowego nr I (rys. 4.19a) nie
dostrzega się zauważalnych odkształceń napięć wywołanych przez niesinusoidalne prądy
fazowe. Należy jednak zwrócić uwagę, że punkt ten zlokalizowany jest w rozdzielni 0,4 kV
(rys. 4.16) stacji transformatorowej. Wywołuje to zatem niską wartość impedancji pętli zwarcia
w tym miejscu. Odkształcenia napięć są natomiast doskonale widoczne w miejscu odległym od
transformatora (rys. 4.20a). Przebiegi prądów fazowych przedstawione na rysunku 4.20b mają
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mniejszą amplitudę niż w przypadku rysunku 4.19a. Jest to naturalnie spowodowane
umiejscowieniem drugiego punktu pomiarowego. W punkcie tym prądy fazowe stanowią
jedynie sumę prądów działek numer 5 i 6. Natomiast dla pierwszego punktu pomiarowego jest
to suma prądów całej sieci elektroenergetycznej.
a)
uA, uB, uC [V]

▬▬uA(t)
▬▬uB(t)
▬▬uC(t)

t [s]
b)
iA, iB, iC [A]

▬▬iA(t)
▬▬iB(t)
▬▬iC(t)

t [s]

Rys. 4.19 Przebiegi w stanie ustalonym dla punku pomiarowego nr I
a) napięcia fazowe b) prądy fazowe
a)
uA, uB, uC [V]

▬▬uA(t)
▬▬uB(t)
▬▬uC(t)

t [s]

▬▬iA(t)
▬▬iB(t)
▬▬iC(t)

iA, iB, iC [A]

b)

t [s]

Rys. 4.20 Przebiegi w stanie ustalonym dla punku pomiarowego nr II
a) napięcia fazowe b) prądy fazowe

4.3.3 BADANIE UKŁADU ELEKTRYCZNEGO
Z ELEMENTAMI NIELINIOWYMI W STANACH PRZEJŚCIOWYCH
Analizowane są stany zwarcia jednofazowego i trójfazowego w fazie pierwszej działki
numer 5. Czas trwania zwarcia wynosił 46 ms. W trakcie trwania stanu przejściowego zmianie
podlegają zarówno współczynniki a1, a2 i a3 w zależności (3.28), jak i wartości rezystancji RA,
RB, RC w poszczególnych gałęziach wielobiegunnika nieliniowego (rys. 3.4). Na rysunkach 4.21
i 4.22 zaprezentowane zostały przebiegi występujące w przypadku zwarcia jednofazowego
w obu punktach pomiarowych. Zauważyć tu można (rys. 4.21a) brak dostrzegalnych zmian
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napięć fazowych. Ma to związek z bliskością stacji transformatorowej i tym samym niską
wartością impedancji pętli zwarciowej. Zmiany te są jednak widoczne w drugim punkcie
pomiarowym (rys. 4.22a). Gałęzie z jakich złożony jest wielobiegunnik nieliniowy połączone
zostały w gwiazdę (rys. 3.4). Jednak punkt neutralny (węzeł wewnętrzny wielobiegunnika) nie
został uziemiony. W związku z tym w przypadku, zwarcia w jednej fazie prądy pozostałych faz
także ulegają zmianie. Z kolei na rysunkach 4.21 i 4.22 zaprezentowane zostały przebiegi
występujące w przypadku zwarcia trójfazowego.
a)
uA, uB, uC [V]

▬▬uA(t)
▬▬uB(t)
▬▬uC(t)

t [s]

▬▬iA(t)
▬▬iB(t)
▬▬iC(t)

iA, iB, iC [A]

b)

t [s]

Rys. 4.21 Przebiegi w stanie zwarcia jednofazowego dla punku pomiarowego nr I
a) napięcia fazowe b) prądy fazowe
a)
uA, uB, uC [V]

▬▬uA(t)
▬▬uB(t)
▬▬uC(t)

t [s]

▬▬iA(t)
▬▬iB(t)
▬▬iC(t)

iA, iB, iC [A]

b)

t [s]

Rys. 4.22 Przebiegi w stanie zwarcia jednofazowego dla punku pomiarowego nr II
a) napięcia fazowe b) prądy fazowe
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a)
uA, uB, uC [V]

▬▬uA(t)
▬▬uB(t)
▬▬uC(t)

t [s]

▬▬iA(t)
▬▬iB(t)
▬▬iC(t)

iA, iB, iC [A]

b)

t [s]

Rys. 4.23 Przebiegi w stanie zwarcia trójfazowego dla punku pomiarowego nr I
a) napięcia fazowe b) prądy fazowe
a)
uA, uB, uC [V]

▬▬uA(t)
▬▬uB(t)
▬▬uC(t)

t [s]

▬▬iA(t)
▬▬iB(t)
▬▬iC(t)

iA, iB, iC [A]

b)

t [s]

Rys. 4.24 Przebiegi w stanie zwarcia trójfazowego dla punku pomiarowego nr II
a) napięcia fazowe b) prądy fazowe

W przypadku zwarcia trójfazowego (rys. 4.23 i 4.24) dochodzi do głębokiego zapadu napięć
fazowych, co jest szczególnie widoczne na rysunku 4.24a (punkt pomiarowy nr II).
Sinusoidalny kształt prądów w trakcie trwania stanu przejściowego związany jest ze stosownym
dobraniem współczynników a1, a2 i a3 w zależności (3.28).

4.4

BADANIE STANÓW PRACY INNYCH UKŁADÓW ELEKTRYCZNYCH
W CZASIE RZECZYWISTYM

4.4.1 OBIEKT, CEL I METODYKA BADAŃ
Obiektem badań był układ elektryczny elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej niskiego
napięcia, którego schemat poglądowy przedstawiono na rysunku 4.25. Jest to zbliżony układ
elektryczny do tego, który był wykorzystywany w przypadku prowadzenia badań stabilności
symulacji i analizy wybranych stanów pracy z wykorzystaniem rejestratora PQ-Box 100 (rys.
4.1). Szczegółowy opis rozpatrywanego układu został przedstawiony w podrozdziale 4.1
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niniejszej rozprawy. Jednak w przypadku wyników badań prezentowanych w tym rozdziale
analizowana sieć zawiera układy regulacji automatycznej. Zastosowano tu automatyczny
regulator mocy biernej i regulator napięcia. Analogicznie jak w przypadku układu z rysunku 4.1
generacja energii elektrycznej jest możliwa w działkach oznaczonych literą „G” (kolor
fioletowy – rys. 4.25). W tym przypadku jednak źródła stanowią jedynie panele fotowoltaiczne
połączone z siecią publiczną za pośrednictwem przekształtników energoelektronicznych.
Wskazano również miejsca dołączenia układów regulacji wraz z punktami pomiarowymi (kolor
czerwony – rys. 4.25).
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Rys. 4.25 Schemat poglądowy analizowanej sieci elektroenergetycznej wraz z legendą zastosowanych oznaczeń
START

A = 0, t = 0
A.1
1

A.13 t = 0, próba zwiększenia obciążenia w ZP

A.2 Wstrzymaj wykonanie programu na czas tk
Pomiary U1, U2(1), U2(2), U2(3),
A.3
U2(4), UR, pozycja CKMB
W.1
A=0
U1 < 0,9UN
?
TAK
A.4 t = 0

{

NIE

A.12
t=t+1
TAK
W.9
Czy obciążenie w
ZP zredukowane ?

TAK
W.10
t = tMAX
?
NIE

…,
?

U2(4))

< 1,1UN

W.8

NIE

MAX(U2 , …,
?
(1)

A.9 UR = UR - ΔUR

U2(4))

< 1,1UN

NIE

TAK

MIN(U2 , …, U2(4)) < 1,1UN
?
(1)

NIE

W.4

W.3
NIE

pozycja CKMB > pozycja CKMB MIN
?
TAK

TAK
A.5 pozycja CKMB = pozycja CKMB + 1

W.7

TAK
W.6
UR > URMIN
?
NIE

NIE

TAK

pozycja CKMB < pozycja CKMB MAX
?

A.10
A=0

A.11 UR = UR + ΔUR
W.11
UR< URMAX TAK
?

TAK

W.2
MAX(U2(1),

NIE

A.6 redukcja obciążenia w ZP

NIE

A.8
A=0

TAK
W.5
UR > URMIN
?
NIE

A.7 A = 1, pozycja CKMB = pozycja CKMB MIN

Rys. 4.26 Algorytm regulacji napięcia
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Struktura wewnętrzna wielobiegunnika, stanowiącego model działki z generacją energii
elektrycznej przedstawiony został na rysunku 4.27. Wymuszenie w poszczególnych fazach
elementu strukturalnego występuje w formie źródeł prądowych, dołączonych równolegle do
gałęzi RL.
En
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v4En(t)
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Rys. 4.27 Struktura wewnętrzna wielobiegunnika RLJ

Regulator napięcia, którego algorytm przedstawiony został na rysunku 4.26 stanowi
autorskie rozwiązanie opracowane specjalnie na potrzeby prowadzonych badań. Należy jednak
wyraźnie podkreślić, że celem prowadzonych prac nie było rozwijanie algorytmów sterowania,
czy regulacji. Algorytm ten został przygotowany jedynie w celu przedstawienia możliwości
wykorzystania symulatora PwCR. Jak wynika z przeglądu literatury, zawartego w podrozdziale
1.2 jest to podstawowe zastosowanie symulatorów tego rodzaju. Algorytm regulacji napięcia
(rys. 4.26) został zaimplementowany w mikrokontrolerze ARM CORTEX-M4 typu
STM32F407 znajdującym się w module rozwojowym STM32F4DISCOVERY firmy
STMicroelectronics. Regulator ten pracuje w oparciu o pomiar napięć skutecznych
w wybranych punktach rozpatrywanej sieci elektroenergetycznej (rys. 4.25). Pomiary te
odbywają się w złączach kablowych działek nr 81…84, co dotyczy odpowiednio napięć U2(1)…
U2(4) (rys. 4.25). Z kolei pomiar napięcia U1 przeprowadzany jest w złączu działki nr 18. Na
rysunku 4.28 przedstawiono uproszczony schemat sieci przedstawionej wcześniej na rysunku
4.25, prezentujący sposób dołączenia układów regulacji. Regulator napięcia zainstalowany jest
w rozdzielni 0,4 kV (rys. 4.28). Natomiast regulacja napięć U2(1)… U2(4) wykonywana jest za
pośrednictwem napięcia źródła dodawczego UR. Źródło to stanowiłoby w realizacji fizycznej
N stopniowy układ regulacji napięcia. Rozwiązanie to przy odpowiedniej konstrukcji pozwala
zarówno zmniejszać, jak i zwiększać napięcie w fragmencie sieci, objętym regulacją.
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kier. następna stacja
15/0,4 kV

15 kV

kier. GPZ
110/15 kV
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REGULATOR NAPIĘCIA
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AUTOMATYCZNY
KOMPENSATOR MOCY BIERNEJ

U2(4)
U1

Rys. 4.28 Uproszczony schemat analizowanej sieci

Liczba stopni układu regulacji wynosi w tym przypadku 20, zaś maksymalne napięcie dla
źródła dodawczego UR równe jest 30 V. Model tego źródła został zaimplementowany w modelu
matematycznym symulowanej sieci elektroenergetycznej. Ponadto do górnych szyn
wspomnianej już rozdzielni 0,4 kV dołączono 3-stopniowy układ kompensacji mocy biernej.
Układ ten wykorzystywany jest do regulacji napięcia U1 (rys. 4.28). Jest to związane
z kompensacją mocy biernej w punkcie przyłączenia baterii kondensatorów. W przypadku
poprawy współczynnika mocy dochodzi do zmniejszenia wartości prądu i w konsekwencji
może dojść do wzrostu napięcia na szynach rozdzielni 0,4 kV. Przekłada się to na wzrost
napięcia U1.
Zgodnie z algorytmem pracy regulatora napięcia (rys. 4.26) po odmierzeniu okresu pracy
regulatora tk (blok A.2) wykonywane są wspomniane już pomiary napięć U2(1)… U2(4) i U1 (blok
A.3). Ponadto określana jest również wartość napięcia UR, jak i pozycja CKMB (informacja
o załączeniu, lub wyłączeniu poszczególnych stopni kondensatorów). Należy zaznaczyć, że
zadaniem regulatora jest zapewnienie by napięcia U2(1)… U2(4) i U1 zawierały się w zakresie
wartości dopuszczalnych tj. od 0,9UN do 1,1UN. Odpowiada to zatem wartościom z zakresu od
207 do 253 V dla napięcia nominalnego sieci UN wynoszącego 230 V.
W przypadku, gdy wartość napięcia U1 zmniejszy się poniżej dopuszczalnego progu 0,9UN
(blok W.1) dochodzi do próby zwiększenia napięcia U1 poprzez dołączenie stopnia baterii
kondensatorów CKMB (blok A.5). Jeżeli możliwości regulacyjne związane z baterią CKMB
zostaną wyczerpane (blok W.3), to wówczas dochodzi do redukcji obciążenia w linii, gdzie
mierzone jest napięcie U1. Redukcja ta związana jest z ograniczeniem mocy pobieranej przez
zakład produkcyjny ZP (blok A.6). Jeżeli w kolejnej iteracji napięcie U1 wzrośnie powyżej
0,9UN (blok W.1) oraz gdy obciążenie w ZP jest zredukowane (blok W.9), to odmierzany jest
czas tMAX za pośrednictwem bloków W.10 i A.12. W przypadku, gdy kiedykolwiek napięcie U1
spadnie poniżej dopuszczalnego progu czas tMAX odmierzany jest od zera (blok A.4).
Jeżeli największe z napięć U2(1)… U2(4) przekroczy próg 1,1UN (blok W.2) dochodzi do
redukcji wartości napięcia źródła dodawczego UR (blok A.9) o przyjętą wartość kroku ΔUR.
Z kolei jeśli najmniejsze z napięć U2(1)… U2(4) zmniejszy się poniżej progu 0,9UN (blok W.7), to
w takim przypadku zwiększana jest wartość napięcia źródła UR (blok A.11) o identyczną
wartość kroku.
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Działka nr 9 stanowi zakład produkcyjny ZP. Jest to zatem posesja odbiorcy
przemysłowego, co wiąże się z koniecznością kompensacji mocy biernej. Stąd dołączenie
automatycznego kompensatora mocy biernej w tym punkcie. Automatyczny kompensator mocy
biernej sterowany jest z zastosowaniem regulatora kompensacji mocy biernej, który stanowi
jedno z dostępnych na rynku rozwiązań. Jest to model DCRE firmy Alpes Technologies.
Obecnie nowsze modele tego regulatora (np. DCRK) występują pod marką Lovato. Regulator
ten pozwala na uzyskanie maksymalnie pięciostopniowego układu kompensacji mocy biernej.
W prowadzonych badaniach ograniczono się do układu trójstopniowego. Stosunek mocy biernej
poszczególnych stopni wynosi 1:2:4. Gdzie moc bierna poszczególnych stopni, począwszy od
pierwszego wynosi odpowiednio 1, 2 i 4 kvar.
Celem badań była analiza w czasie rzeczywistym stanów pracy sieci elektroenergetycznej
(rys. 4.25), której model matematyczny zaimplementowany został w symulatorze PwCR.
W szczególności badania dotyczyły analizy wpływu wybranych, rzeczywistych układów
regulacji, stanowiących otocznie symulatora. Rozpatrywane są tu zarówno stany statyczne, jak
i przejściowe. Celem jest także sprawdzenie przydatności opracowanego symulatora
w przypadku prowadzenia badań w topologii ogólnie określanej jako HIL (ang. Hardware In the
Loop – rys. 1.5). Zatem rozważa się tu możliwość wykorzystania symulatora PwCR w celu
sprawdzenia rzeczywistych układów regulacji przed ich dołączeniem do rzeczywistej sieci
elektroenergetycznej.
Metodyka badania stanów pracy przedmiotowego układu elektrycznego w czasie
rzeczywistym i walidacja rzeczywistych układów regulacji polega w ogólności na uruchomieniu
symulatora z zaimplementowanym odpowiednim modelem matematycznym analizowanego
układu elektrycznego w określonym otoczeniu zewnętrznym. Przez otocznie zewnętrzne
rozumie się tu wzmiankowane układy regulacji i przyrządy pomiarowe, stosowane w celu
rejestracji określonych zdarzeń.
Uproszczony schemat blokowy stanowiska eksperymentalnego przedstawiony został na
rysunku 4.29. Z kolei na rysunku 4.30 zaprezentowano fotografię stanowiska wykonanego
w ramach prowadzonych badań. Zidentyfikować tu można (rys. 4.29) niektóre elementy
schematu blokowego z rysunku 4.30 tj. moduł zasilania (1), zestaw rozwojowy
TMDSEVM6678L z procesorem DSP (2), regulator napięcia (3), zadajnik napięć (4), moduły
przetworników C/A i A/C (5 i 6), regulator mocy biernej (7), oraz kartę pomiarową NI USB
6008.
Struktura sprzętowa symulatora została szczegółowo opisana w podrozdziale 2.3. Do
wybranych wejść przetwornika A/C dołączony został zadajnik napięć (rys. 4.29). Układ ten
stanowi zespół regulowanych ręcznie dzielników napięciowych (potencjometrów), które
pozwalają ustawić pożądane napięcie stałe na danym wejściu. Pozwala to wpływać w sposób
płynny na wybrane parametry modelu. Dzięki temu możliwe jest np. symulowanie płynnej
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zmiany amplitudy źródła prądowego, które występuje w modelu obiektu zawierającego
generację energii elektrycznej.
STRUKTURA SPRZĘTOWA SYMULATORA
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SIMO CS2
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UART
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Karta pomiarowa
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CS

Komputer PC (LabVIEW)

Rys. 4.29 Uproszczony schemat blokowy stanowiska pomiarowego

Rys. 4.30 Fotografia opracowanego stanowiska pomiarowego
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Jak wynika z rysunku 4.29 regulator napięcia dołączony został do symulatora w sposób
bezpośredni. Zatem wykorzystuje on sygnały niskonapięciowe, jakie akceptuje i wytwarza
symulator. W związku z tym regulator ten dołączony został do symulatora w topologii CHIL
(rys. 1.5a).
Regulator kompensacji mocy biernej w przypadku dołączenia do rzeczywistej instalacji
elektrycznej powinien być dołączony do linii minimum trójprzewodowej w półpośrednim
układzie pomiarowym. Zatem regulator ten powinien zostać dołączony do jednego z napięć
międzyfazowych. Pierwotne uzwojenie przekładnika prądowego powinno zostać włączone
w pozostałą fazę. Zaprogramowana w menu kompensatora przekładnia przekładnika prądowego
wynosi 50/5. W celu odtworzenia sygnałów z jakimi powinien współpracować regulator
wykorzystano opisane w podrozdziale 2.3 wzmacniacz wysokonapięciowy i sterowane źródło
prądu (rys. 2.8, 2.11 i 2.14b). Ponieważ opracowany wzmacniacz wysokonapięciowy nie
dostarcza napięć o wartościach odpowiadających napięciom międzyfazowym (±565,7 V dla U12
= 400 V) zdecydowano się przystosować regulator do pracy w układzie pośrednim
z przekładnią

przekładnika

napięciowego

wynoszącą

400/100.

Zatem

wzmacniacz

wysokonapięciowy i sterowane źródło prądu zostały wykorzystane w celu symulacji
standardowych wyjść przekładników odpowiednio 100 V dla przekładnika napięciowego i 5 A
dla przekładnika prądowego (rys. 4.29). Poszczególne stopnie baterii kondensatorów
w regulatorze pracującym w rzeczywistej sieci załączane są poprzez styczniki. Cewki
styczników sterowane są za pośrednictwem wyjść przekaźnikowych, jakie występują w
regulatorze. W związku z tym stan przekaźników odczytywany jest za pośrednictwem wejść
cyfrowych ogólnego przeznaczenia (GPIO) procesora zastosowanego w symulatorze (rys. 4.29).
W celu rejestracji wyników pomiarów tzn. stanów pracy sieci elektroenergetycznej
z rysunku 4.25 niezbędny jest stosowny blok pomiarowy (rys. 4.29). Wykorzystano tu
oscyloskop dołączony do badanego układu poprzez typową sondę bierną o tłumieniu 1:10
i sondę prądową o czułości 10 mV/A. W celu rejestracji wyników pomiarów wykorzystana
została również karta pomiarowa NI USB 6008 firmy National Instruments. Nadrzędnym
blokiem sterującym jest w tym przypadku komputer PC, który został połączony
z poszczególnymi modułami za pośrednictwem konwerterów USB/UART, lub bezpośrednio
poprzez interfejs USB. Pozwoliło to stworzyć system pomiarowy i zarazem sterujący
w środowisku LabVIEW firmy National Instruments. Środowisko to stanowi wygodny
w użyciu graficzny język programowania. Możliwe jest dzięki temu wyznaczanie np.: wartości
skutecznej napięcia, prądu, mocy czynnej. na podstawie zarejestrowanych uprzednio wartości
chwilowych przez kartę NI USB 6008. Ponadto za pośrednictwem programu opracowanego
przez autora w środowisku LabVIEW możliwe jest sterowanie symulatora i regulatora napięcia.
Pozwala to na modyfikację różnorakich parametrów modelu, co z kolei przekłada się np. na
możliwość symulacji skokowej zmiany obciążenia w wybranym punkcie rozpatrywanego
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układu elektrycznego. Inna funkcjonalność takiego rozwiązania to sterowanie ręczne
regulatorem napięcia. Można dzięki temu przeprowadzać eksperymenty przy regulatorze
pracującym w trybie manualnym. Zatem może to być wygodne narzędzie służące rozwojowi
i testowaniu algorytmów i układów sterowania.
Należy podkreślić, że przepływ sygnałów w opracowanym stanowisku pomiarowym,
zawierającym symulator PwCR (rys. 4.29) jest dwukierunkowy. Tzn. symulator przekazuje
określone sygnały do otoczenia (np. wartości chwilowe napięcia i prądu do regulatora mocy
biernej) i pobiera określone sygnały (np. stan wyjść przekaźnikowych regulatora mocy biernej).
Ponadto regulatory stanowią rzeczywiste urządzenia dołączone zewnętrznie do symulatora. Nie
podlegają one zatem modelowaniu matematycznemu.

4.4.2 WYNIKI BADAŃ REGULACJI NAPIĘCIA W PRZYKŁADOWYM
UKŁADZIE ELEKTRYCZNYM
Badania w odniesieniu do regulatora napięcia prowadzono wyłącznie w stanach
statycznych. Przewidziano trzy warianty pracy sieci. Dotyczyły one stanów oddawania energii
do sieci i jej pobierania przez instalacje wybranych posesji (rys. 4.25). W dalszej części
rozprawy zostaną kolejno omówione wspomniane wcześniej warianty pracy sieci.
W pierwszym przypadku analizowano sytuację, w której dochodzi do generacji energii
przez instalacje działek nr 75 ... 84 (rys. 4.25). Na rysunku 4.31 przedstawiono wpływ generacji
na wartości napięć U2(1) … U2(4) i wartość napięcia źródła dodawczego UR.
Natomiast na rysunku 4.32 zaprezentowana została zależność mocy czynnej, biernej, prądu
i cosφ w punkcie przyłączenia instalacji działek nr 75 ... 84. Pomiary, których wyniki
zaprezentowano na rysunku 4.32 przeprowadzone zostały w odcinku linii pomiędzy działkami
nr 73 i 74 (punkt pomiarowy A – rys. 4.25). Wartości mocy czynnej i biernej (rys. 4.32) dotyczą
sumarycznego odbioru trójfazowego. W trakcie rejestracji tychże danych pomiarowych
regulator mocy biernej pozostawał wyłączony. Nie wyklucza to jednak prowadzenia badań
z dwoma rodzajami regulatorów pracującymi równocześnie. W takiej sytuacji nie ma jednak
możliwości zarejestrowania wartości prądów i napięć w punkcie przyłączenia działek.
Rejestracja napięć U2(1) … U2(4), U1 i UR jest nadal możliwa, ponieważ wartości te odczytywane
są poprzez interfejs UART regulatora napięcia (rys. 4.25). Lokalny pobór mocy przez
odbiorniki każdej z rozpatrywanych instalacji prosumenckich (nr 75 ... 84) wynosi w tym
przypadku 1 kVA przy tgφ = 0,15. Z rysunku 4.32 wynika, że moc czynna jest początkowo
dodatnia, co wiąże się z poborem energii. W miarę wzrostu generowanej energii przez instalacje
prosumenckie dochodzi do zmniejszenia wartości prądu i mocy czynnej (rys. 4.32)
w rozpatrywanym punkcie pomiarowym. W pewnym momencie moc czynna osiąga wartości
ujemne. Wiąże się to naturalnie z oddawaniem mocy do sieci. Wraz ze wzrostem mocy rosną
wartości napięć U2(1)… U2(4) (rys. 4.31).
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Rys. 4.31 Wpływ mocy oddawanej do sieci przez instalacje działek nr 75 … 84 na wartości napięć U2(1) … U2(4)
i wartość napięcia źródła dodawczego UR

Rys. 4.32 Wpływ mocy oddawanej do sieci przez instalacje działek nr 75 … 84 na wartości mocy czynnej, biernej,
prądu i cosφ w punkcie ich przyłączenia

Kiedy dochodzi do pierwszego przekroczenia górnego progu dopuszczalnego w czasie ok. 50 s
od rozpoczęcia badań regulator napięcia redukuje wartość napięcia źródła dodawczego UR (rys.
4.31). Redukcja ta jest stopniowo przeprowadzania przez cały czas, kiedy to wzrasta wartość
mocy (rys. 4.32). Pozwala to utrzymać napięcie w wybranych punktach sieci poniżej wartości
1,1UN. Dzięki temu nie dochodzi do zadziałania zabezpieczeń nadnapięciowych w falownikach
instalacji fotowoltaicznych. Po czasie ok. 400 s od rozpoczęcia badań (rys. 4.32) moc ma coraz
mniejszą wartość. Dochodzi zatem do zmniejszenia wartości napięć U2(1)… U2(4) (rys. 4.31). Po
czasie ok. 650 s od rozpoczęcia rejestracji poszczególnych sygnałów wartość napięcia źródła
dodawczego UR jest zwiększana przez regulator. Nie dochodzi zatem do zmniejszenia napięcia
poniżej dolnego progu dopuszczalnego. Należy jednak zwrócić uwagę, że po zakończonej
generacji wartości napięć U2(1)… U2(4) nie powróciły do wartości początkowej (rys. 4.31).
Można z tego wnioskować o poprawności zaimplementowanego algorytmu w rzeczywistym
regulatorze w kontekście pracy sieci elektroenergetycznej. Jak już wspomniano regulator ten
zapewnia jedynie, że wartości napięć U2(1) … U2(4) będą znajdowały w zakresie wartości
dopuszczalnych. W związku z tym uzyskany wynik (rys. 4.31) należy uznać za poprawny
w sensie fizycznym.
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Następnym rozpatrywanym wariantem jest przypadek analogiczny do poprzedniego. Tym
razem jednak posesje nr 75 … 84 stanowią obciążenie z punktu widzenia sieci. Na rysunku 4.33
zaprezentowano wpływ mocy pobieranej przez wspomniane działki na wartość napięć U2(1) …
U2(4) i wartość napięcia źródła dodawczego UR. Z kolei na rysunku 4.34 zaprezentowana została
zależność mocy czynnej, biernej, prądu i cosφ w punkcie przyłączenia instalacji działek nr 75 ...
84, identycznie jak to miało miejsce poprzednio.

Rys. 4.33 Wpływ mocy pobieranej przez instalacje działek nr 75 … 84 na wartości napięć U2(1) … U2(4) i wartość
napięcia źródła dodawczego UR

Rys. 4.34 Wpływ mocy pobieranej przez instalacje działek nr 75 … 84 na wartości mocy czynnej, biernej, prądu
i cosφ w punkcie ich przyłączenia

Wyłączenie, lub załączenie wybranego odbiornika w instalacji danej posesji stanowi
zmianę skokową. Dlatego też zmiany prezentowane na rysunku 4.34 mają taki właśnie
charakter.
Po upływie czasu ok. 40 s od rozpoczęcia rejestracji danych pomiarowych dochodzi do
wzrostu pobieranej energii (wzrost mocy), co wiąże się ze zwiększeniem wartości płynącego
prądu (rys. 4.34). Tym samym stopniowemu obniżeniu podlegają wartości napięć U2(1)… U2(4)
(rys. 4.33). Zatem, by utrzymać wartości napięć U2(1)… U2(4) w dopuszczalnym przedziale,
wartość napięcia źródła dodawczego UR ulega stopniowemu wzrostowi (rys. 4.33). Sytuacja ta
ma miejsce do czasu ok. 480 s od rozpoczęcia rejestracji wyników badań. Od tej chwili (rys.
4.34) dochodzi do zmniejszenia energii pobieranej (zmniejszenie mocy) i w konsekwencji
zmniejszenia wartości płynącego prądu. Wiąże się to naturalnie ze wzrostem wartości napięć
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U2(1)… U2(4). Dlatego też po upływie czasu ok. 650 s od rozpoczęcia rejestracji wyników
symulacji dochodzi do redukcji wartości napięcia źródła dodawczego UR. Przeciwdziała to
przekroczeniu górnego progu dopuszczalnego tj. 1,1UN.
Ostatnim rozpatrywanym przypadkiem jest regulacja napięcia U1. Dochodzi tu do wzrostu,
a następnie zmniejszenia mocy pobieranej przez działki nr 10, 13, 15 i 16 (rys. 4.25).
Rozpatrywany jest również wpływ mocy pobieranej przez zakład produkcyjny ZP. Na rysunku
4.35 zaprezentowano zależność napięcia U1 od mocy pobieranej przez wspomniane posesje.
Sygnał opisany jako „stan ZP” (rys. 4.35) symbolizuje pracę zakładu produkcyjnego ZP z pełną
mocą (wartość 1) i z mocą zredukowaną (wartość 0). Z kolei sygnał „pozycja CKMB” (rys. 4.35)
stanowi nastawę baterii kondensatorów kompensacji mocy biernej, jaką wykonuje regulator
napięcia (rys. 4.28).
Natomiast na rysunku 4.36 zaprezentowana została zależność mocy czynnej, biernej, prądu
i cosφ w punkcie przyłączenia instalacji działek nr 10, 13, 15 i 16. Pomiary te przeprowadzono
analogicznie, jak poprzednio tzn. w odcinku linii pomiędzy działkami nr 7 i 8 (punkt
pomiarowy B – rys. 4.25).

Rys. 4.35 Wpływ mocy pobieranej przez instalacje działek nr 10, 13, 15 i 16 na wartości napięcia U1

Rys. 4.36 Wpływ mocy pobieranej przez instalacje działek nr 10, 13, 15 i 16 na wartości mocy czynnej, biernej,
prądu i cosφ w punkcie ich przyłączenia

Wraz ze wzrostem pobieranej mocy wzrasta wartość płynącego prądu (rys. 4.36).
Przekłada się to na zmniejszenie wartości napięcia U1 (rys. 4.35). W chwili, gdy napięcie U1
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zmniejszy się poniżej dolnego progu dopuszczalnego (rys. 4.35) układ regulacji napięcia
załącza kolejne stopnie kompensacji mocy biernej. Po upływie ok. 320 s od rozpoczęcia
symulacji możliwości regulacyjne za pośrednictwem baterii kondensatorów CKMB są
wyczerpane, ponieważ dołączone zostały już wszystkie stopnie. Jedyną możliwością
podniesienia wartości napięcia U1 zgodnie z algorytmem przedstawionym na rysunku 4.26
pozostaje redukcja mocy pobieranej przez ZP. Po redukcji mocy wzrasta wartość napięcia U1
(rys. 4.35). W związku z tym dochodzi do próbnego załączenia pełnej mocy ZP po upływie
zaprogramowanego czasu tMAX (rys. 4.26). Konsekwencją tego jest z kolei ponowne
zmniejszenie wartości napięcia U1 i powtórna redukcja mocy pobieranej przez ZP. Stąd
wynikają krótkotrwałe, skokowe zmiany wartości napięcia U1 (rys. 4.35) oraz wielkości
prezentowanych na rysunku 4.36 dla przedziału czasu od ok. 320 s do ok. 520 s od rozpoczęcia
rejestracji wyników. Wraz ze zmniejszeniem wartości pobieranej mocy przez instalacje działek
nr 10, 13, 15 i 16 zakład produkcyjny ZP pozostaje trwale załączony z pełną moc. Sygnalizuje
to sygnał „stan ZP”, prezentowany na rysunku 4.35.

4.4.3 WYNIKI BADAŃ REGULACJI MOCY BIERNEJ W PRZYKŁADOWYM
UKŁADZIE ELEKTRYCZNYM
W tym przypadku badania prowadzono w stanach statycznych i stanach przejściowych. Na
rysunku 4.37 zaprezentowano zmiany prądu, mocy czynnej i biernej oraz cosφ w złączu zakładu
produkcyjnego ZP.

Rys. 4.37 Zmiany mocy czynnej, biernej, prądu i cosφ zakładu produkcyjnego ZP

Natomiast na rysunku 4.38 przedstawiono zmiany napięcia międzyfazowego na szynach
rozdzielni 0,4 kV ZP. Po upływie ok. 40 s od rozpoczęcia rejestracji wyników pomiarów
dochodzi do załączenia kompensatora mocy biernej. W związku z tym załączane są kolejne
stopnie baterii kondensatorów. Numery aktualnie załączonych stopni prezentuje sygnał
„pozycja CKMB ZP”. Załączenia te powodują zmniejszenie wartości płynącego prądu, mocy
biernej i wzrost wartości cosφ (rys. 4.37). Z uwagi na mniejszą wartości prądu zwiększeniu
ulega napięcie (rys. 4.38). Dalsze zmiany wielkości prezentowanych na rysunkach 4.37 i 4.38

116

związane są z reakcją regulatora na zmiany cosφ zakładu. Ma to naturalnie związek ze zmianą
charakteru obciążenia.

Rys. 4.38 Zmiany napięcia międzyfazowego na szynach rozdzielni 0,4 kV zakładu produkcyjnego ZP

Z kolei na rysunku 4.39 zaprezentowano widok płyty czołowej regulatora mocy biernej
przed jego załączeniem (rys. 4.39a, c e) i po załączeniu (rys. 4.39b, d f).
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys. 4.39 Płyta czołowa regulatora mocy biernej: a) c) e) przed załączeniem oraz b) d) f) po załączeniu układu
kompensacji mocy biernej

Na rysunkach 4.39a i 4.39b na wyświetlaczu regulatora wskazywana jest wartość napięcia
międzyfazowego. Wartość napięcia wzrasta po załączeniu regulatora (rys. 4.39b). Z kolei na
rysunkach 4.39c i 4.39d wskazanie wyświetlacza odpowiada wartości płynącego prądu.
Zmniejszona wartość prądu po załączeniu regulatora (rys. 4.39d) tłumaczy wzrost napięcia (rys.
4.39b). Na rysunkach 4.39e i 4.39f przedstawiono wartości cosφ odbiornika. Po załączeniu
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regulatora (rys. 4.39f) dochodzi do poprawy współczynnika mocy. Na rysunkach 4.39b, d, f
zauważyć można fakt załączenia stopni 2 i 3 baterii kondensatorów. Fotografie przedstawione
na rysunku 4.39 pozwalają stwierdzić, że regulator pracuje w tym przypadku identycznie, jak po
dołączeniu do rzeczywistej sieci. Potwierdza to ważną cechę funkcjonalności symulatora
pracującego w czasie rzeczywistym.
Rejestrowano również stany przejściowe w chwili załączenia i odłączenia stopnia trzeciego
kompensacji mocy biernej. Na rysunku 4.40 przedstawiono oscylogramy pozyskane w trakcie
prowadzenia badań tego typu.

Rys. 4.40 Stany przejściowe w trakcie załączenia (a) i odłączenia (b) stopnia baterii kondensatorów; A – napięcie
między fazowe (200 V/div), B – prąd (50 A/div), C – sygnał na stykach przekaźnika kompensatora mocy biernej

Na rysunku 4.41 przedstawiony został przebieg umożliwiający identyfikację kwantu czasu
pracy symulatora PwCR. Przebieg taki stanowi zbliżenie, zawierające fragment przebiegu
napięcia między fazowego, jaki został przedstawiony na rysunku 4.40. Zaznaczono tu (rys.
4.41) wartość programowego kroku całkowania h za pośrednictwem kursorów oscyloskopu.

h

Rys. 4.41 Przebieg pozwalający na identyfikację kwantu czasu pracy symulatora

W związku z zaprezentowanymi w tym podrozdziale wynikami badań sformułować można
następujące wnioski:
1. Możliwa jest ocena poprawności pracy algorytmu regulacji napięcia i jego implementacji
w mikrokontrolerze regulatora. Przeprowadzone badania pozwoliły wykryć wady algorytmu,
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przedstawionego na rysunku 4.26. Pierwszą z wymienionych tu wad jest dopuszczenie do
nadmiernego wzrostu, lub spadku napięcia (rys. 4.31 i 4.33). Naturalnie wartość napięcia
spełnia wymagania stawiane przez obowiązujące przepisy. Jednak zmiany napięcia w tak
szerokim zakresie są bezcelowe. W przypadku bardziej zaawansowanego doboru wartości
napięcia źródła dodawczego UR możliwe mogłoby się okazać uzyskanie wartości napięć
bliskich wartości nominalnej UN. Drugi mankament stanowi pozbawiony histerezy sposób
sterowania mocą zakładu produkcyjnego ZP (rys. 4.35). Powoduje to specyficzne, zmiany
napięcia w sieci, oraz cykliczne załączenie i redukcję mocy ZP.
2. Dołączenie baterii kompensacji mocy biernej w układzie regulacji napięcia w miejscu
wskazanym na rysunku 4.28 nie jest korzystne. Z uwagi na bliskie umiejscowienie tego
punktu względem transformatora (rys. 4.25 i 4.28) impedancja pętli zwarciowej jest mała.
Zatem dołączenie kolejnych stopni nie wprowadza znaczących zmian napięcia (rys. 4.35).
Korzystniejsze byłoby zatem przeniesienie wspomnianej baterii kondensatorów bliżej
punktu pomiarowego U1 (rys. 4.25). Należy zatem stwierdzić, że prowadzone badania
pozwoliły wskazać na istnienie możliwości wyboru korzystniejszego punktu dołączenia
układu regulacji.
3. Dzięki sterowaniu symulatora za pośrednictwem komputera PC (rys. 4.29) istnieje
możliwość tworzenia w łatwy sposób różnorakich scenariuszy pracy sieci (rys. 4.31…4.32).
Stwarza to możliwość prowadzenia badań porównawczych różnych układów regulacji
w jednakowych i powtarzalnych warunkach. Z uwagi na nadmienioną powtarzalność
warunków pracy układów regulacji oraz łatwość rejestracji wyników symulacji istnieje
również możliwość wykorzystania stanowiska, którego schemat blokowy zaprezentowano na
rysunku 4.29 do wspierania procesu inżynierii wstecznej algorytmów regulacji.
4. Na podstawie analizy rysunku 4.41 można stwierdzić, że przedstawiony symulator pracuje
w czasie rzeczywistym ze stałą wartością programowego kroku całkowania h wynoszącą 150
µs (czerwona elipsa na rys. 4.41).

4.5

PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU
Zagadnienia zaprezentowane w niniejszym rozdziale dotyczą w szczególności prezentacji

wyników badań, jakie zostały przeprowadzone w ramach realizowanych prac badawczych
i konstrukcyjno-rozwojowych w odniesieniu do przedmiotowego symulatora PwCR. Poruszono
tu kwestie związane z analizą stabilności pracy symulatora PwCR. Kolejnym rozważanym tu
zagadnieniem jest analiza stanów pracy przykładowego układu elektrycznego. W obu
przypadkach stosuje się rejestrator PQ-Box 100. Zaprezentowane zostały także wyniki
dotyczące analizy stanów pracy nieliniowego układu elektrycznego. Ostatecznie w rozdziale
tym zaprezentowano możliwość współpracy rzeczonego symulatora PwCR z zewnętrznie
dołączonymi regulatorami, które stanowią rzeczywiste urządzenia elektryczne. Zatem należy
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stwierdzić, że przedstawiono tu wyniki badań pozwalające sprawdzić poprawność pracy
symulatora (analiza stabilności) a także wyniki przedstawiające zastosowania symulatora i jego
interakcję z otoczeniem zewnętrznym (analiza stanów pracy układu elektrycznego i współpraca
z zewnętrznie dołączonymi urządzeniami – regulatorami). Podsumowując niniejszy rozdział
należy wysnuć następujące wnioski:
 Zaprojektowany, wykonany fizycznie i oprogramowany przez autora niniejszej rozprawy
symulator PwCR pracuje stabilnie. Stwierdzenie to wynika z analizy, jaka została
wykonana dla nieprzerwanego 1-tygodniowego okresu czasu pracy symulatora PwCR
(podrozdział 4.1). Wykorzystano tu rejestrator PQ-Box 100 do oceny poprawności pracy
symulatora. Okazało się, że poszczególne zdarzenia przewidziane programem badań (tab.
4.2) odpowiadają tym, które zarejestrowane zostały przez rejestrator (tab. 4.3). W całym
okresie badań nie zarejestrowano degradacji parametrów sygnałów (np. współczynnik
THD), generowanych przez symulator. Prowadzi to do istotnego wniosku, że nie dochodzi
tu do gromadzenia istotnej wartości błędu numerycznego w dyskretnym modelu
matematycznym, jaki został zaimplementowany w strukturze sprzętowo-programowej
symulatora. Zjawisko to (gromadzenie błędu) jest typowe w przypadku utraty stabilności
[152, 153].
 Fakt stabilnej pracy symulatora PwCR pozwala na jego wykorzystanie celem
przeprowadzenia analizy stanów pracy przykładowego układu elektrycznego (podrozdział
4.2). Możliwa dzięki temu jest ocena wpływu zaplanowanych zdarzeń (tab. 4.2) na
wielkości rejestrowane w analizowanej sieci elektroenergetycznej. Również i tu cennym
okazał się być rejestrator PQ-Box 100. Istotnym wnioskiem, jaki można tu wskazać jest
interpretowalność uzyskiwanych wyników w sensie fizycznym. Tzn. istnieje możliwość
interpretacji tych wyników i ich logiczne powiązanie z zaplanowanymi zdarzeniami.
 Zaprezentowane w podrozdziale 4.3 wyniki, dotyczące nieliniowego układu elektrycznego
pozwalają wnioskować o poprawności zależności matematycznych, jakie zostały
przedstawione w rozdziale nr 3. Uzyskane wyniki zachęcają autora do prowadzenia
dalszych prac badawczych w odniesieniu do układów nieliniowych. Zatem stworzenie
oprogramowania dla symulatora PwCR, umożliwiającego prowadzenie symulacji w czasie
rzeczywistym dla układu nieliniowego będzie stanowić temat dalszych prac badawczych
autora tej rozprawy.
 Wyniki, jakie zostały zaprezentowane w podrozdziale 4.4 pozwalają stwierdzić, że
omawiany symulator PwCR zapewnia możliwość prowadzenie badań w topologii HIL.
Tym samym możliwa jest dwukierunkowa wymiany sygnałów z otoczeniem. Otoczenie
stanowiły tu regulator mocy biernej i regulator napięcia. Regulatory te stanowiły
rzeczywiste urządzenia elektryczne, dołączone do symulatora. Pierwszy z regulatorów
stanowił rozwiązanie dostępne na rynku, drugi zaś był rozwiązaniem autorskim. Obiekty
120

stanowiące otoczenie symulatora nie są uwzględniane w modelu matematycznym sieci
elektroenergetycznej z rysunku 4.25, gdyż występują one w układzie w rzeczywistej
postaci. Jak już stwierdzono w przedstawionym przeglądzie literatury (podrozdział 1.2)
wykorzystanie symulatora PwCR stanowi jedyne możliwe rozwiązanie odnośnie
prowadzenia badań tego rodzaju. Należy ostatecznie stwierdzić, że opisana w podrozdziale
2.3 struktura sprzętowo-programowa symulatora PwCR umożliwia prowadzenie badań
w czasie rzeczywistym dla określonej klasy układów elektrycznych.
 Należy też nadmienić, że proponowany symulator PwCR może także znaleźć zastosowanie
w procesie szkolenia osób obsługujących daną sieć elektroenergetyczną. Ponadto możliwe
jest też zapoznanie się z możliwościami współczesnych rejestratorów i analizatorów
jakości energii (np. PQ-Box 100). Dołączenie rejestratora do symulatora PwCR pozwala na
modelowanie i wykrywanie wielu stanów pracy sieci (w tym awaryjnych), co w przypadku
rzeczywistego układu elektrycznego byłoby trudne. Istnieje zatem możliwość tworzenia
określonych planem szkolenia scenariuszy zdarzeń, jakie mają miejsce w sieci
elektroenergetycznej. Przykładowy scenariusz tego typu został przedstawiony w tabeli 4.2.
Ponieważ mamy tu do czynienia z symulacją, możliwym staje się wywoływanie zdarzeń
w krótkich odstępach czasowych, co w przypadku procesu dydaktycznego, przy
ograniczonym czasie zajęć jest kolejną zaletą.

121

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
W rozprawie dokonano gruntownej analizy obecnego stanu wiedzy w zakresie
konstruowania i stosowania szeroko rozumianych symulatorów pracujących w czasie
rzeczywistym (symulatorów PwCR), które znajdują zastosowanie w analizach złożonych
układów elektrycznych. Analiza literatury światowej w tym zakresie wykazała, że zagadnienie
pracy symulatorów PwCR nie jest obecnie rozwiązane do końca. Szczególnie ważną grupę
symulatorów PwCR, w zastosowaniu do symulacji układów elektrycznych, stanowią
symulatory z wykorzystaniem obliczeń współbieżnych i struktur sprzętowych i programowych
procesorów sygnałowych. W tym kontekście sformułowana została teza pracy i jej cele,
naukowy i praktyczny.
Charakterystyka

struktury

sprzętowej

i

programowej

platformy

cyfrowej

z wielordzeniowym procesorem sygnałowym, pozwala na sformułowanie następujących
wniosków:


Grupa procesorów sygnałowych, głównie z uwagi na architekturę ich rdzeni, ale
również aspekty dotyczące pamięci oraz peryferii i interfejsów, spełnia wymagania
sprzętowe i programowe stawiane symulatorom PwCR z zastosowaniem obliczeń
współbieżnych.



Opracowana platforma cyfrowa, na bazie procesora sygnałowego TMS320C6678 wraz
z niezbędnym otoczeniem (m.in. blokami przetworników C/A i A/C), stanowi strukturę
symulatora PwCR, w którym mogą być implementowane modele matematyczne
różnych

układów

elektrycznych,

rozwiązywane

z

zastosowaniem

obliczeń

współbieżnych.


Opracowane i zweryfikowane eksperymentalnie (m.in. wyznaczone charakterystyki)
układy wzmacniacza napięciowego i sterowanego źródła prądu stanowią istotne
dopełnienie

struktury

symulatora

PwCR,

które

umożliwia

praktyczne

jego

zastosowanie we współpracy z zewnętrznymi urządzeniami rzeczywistymi.
Analizując aktualny stan badań naukowych w zakresie modelowania matematycznego
stanów pracy układów elektrycznych, szczególnie w kontekście wykorzystania obliczeń
współbieżnych, zidentyfikowano potrzebę usystematyzowania i uogólnienia proponowanych
różnych metod. W rozprawie przedstawiono spójną teorię modelowania matematycznego
układów elektrycznych z zastosowaniem obliczeń współbieżnych. W tym zakresie
sformułowano następujące wnioski:
 Przedstawiona teoria, zawiera metody pozwalające tworzyć elementy strukturalne
(wielobiegunniki) o dowolnej strukturze wewnętrznej i dowolnej liczbie zacisków
zewnętrznych w taki sposób, aby istniała możliwość zastosowania obliczeń współbieżnych,
np. w rozłożonych zadaniach (procesach) na poszczególne rdzenie procesora sygnałowego.
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 Ogólna teoria modelowania matematycznego układów elektrycznych z obliczeniami
współbieżnymi, odpowiednio zastosowana, może być wykorzystana do modelowania
liniowych oraz nieliniowych układów elektrycznych, czego wymiernym efektem są
opracowane algorytmy modelowania, w których mogą być stosowane różne algorytmy
rozwiązywania układów równań różniczkowych, np.: trapezów, Eulera i Gear’a II rzędu.
 Opracowane algorytmy, umożliwiające ich implementację ogólnie w różnych platformach
cyfrowych symulatorów PwCR, charakteryzują się możliwością wyodrębnienia zadań
obliczeniowych, które mogą być realizowane współbieżnie. W implementacji algorytmów
w opracowanym symulatorze PwCR uzyskano dodatkowe pozytywne efekty, m.in.: sposób
przechowywania w pamięci wartości określonych zmiennych fizycznych z poprzedniego
kroku całkowania (wykorzystanie bufora kołowego), uwzględnienie faktu rzadkich
macierzy w metodzie rozwiązywania układów równań, zastosowanie odpowiedniego
sposobu synchronizacji pomiędzy rdzeniami procesora.
 Zaprezentowane algorytmy optymalizacji obliczeń współbieżnych, dla liniowych oraz
nieliniowych

układów

elektrycznych,

pozwalają

na

zrównoważenie

obciążenia

poszczególnych rdzeni procesora.
Przedstawione wyżej wnioski mogą być podsumowane w postaci stwierdzenia, że
przedstawiona

została

spójna

teoria

modelowania

matematycznego

układów

elektrycznych z obliczeniami współbieżnymi oraz opracowano na jej podstawie algorytmy
modelowania matematycznego liniowych i nieliniowych układów elektrycznych, które
zaimplementowane w zaproponowanej strukturze sprzętowej i programowej platformy
cyfrowej z wielordzeniowym procesorem sygnałowym, umożliwiają wykonywanie obliczeń
współbieżnych.
Opracowana struktura sprzętowa i programowa platformy cyfrowej, stanowiącej symulator
PwCR, oraz przedstawiona teoria modelowania matematycznego układów elektrycznych
z obliczeniami współbieżnymi pozwoliła na wykonanie szeregu badań stanów pracy różnych
układów elektrycznych. W rozprawie przestawiono wyniki tylko wybranych prac badawczych
z zastosowaniem opracowanego symulatora PwCR, na podstawie których można sformułować
następujące wnioski:


Zastosowanie przedstawionej teorii modelowania matematycznego dla przykładowych
liniowych i nieliniowych układów elektrycznych oraz zaimplementowanie algorytmów
w opracowanej platformie cyfrowej stanowi przykład symulatora PwCR, w którym
zastosowano obliczenia sekwencyjne i współbieżne.

Obliczenia te są realizowane

w określonym czasie, zapewniając pracę symulatora w czasie rzeczywistym.
Przedstawione wyniki badań świadczą również o odpowiedniej adekwatności
symulacji, ocenionej przez weryfikację eksperymentalną (wyniki nie przedstawione
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w rozprawie, ale przez autora rozprawy wykonywane) lub weryfikację na podstawie
interpretacji fizycznej uzyskanych wyników.


Przedstawione algorytmy wykazują przewagę w odniesieniu do rozwiązań podanych
w literaturze. Przewaga ta wynika m.in.: ze stosunkowo prosto realizowanej
dekompozycji modelu matematycznego układu elektrycznego, z zoptymalizowania
algorytmów

pod

kątem

ich

wielordzeniowym procesorem

implementacji

w

sygnałowym oraz

środowisku
z

z

konkretnym

zastosowania

algorytmów

optymalnego podziału zadań obliczeniowych modelu matematycznego na procesy
obliczeniowe realizowane współbieżnie.


Eksperymentalnie wykazano, że opracowany symulator PwCR pracuje stabilnie
w stosunkowo długim czasie (eksperymenty dla jednego tygodnia).

Przedstawione wnioski upoważniają do stwierdzenia, że wykonany cyfrowy symulator
przykładowego układu elektrycznego, opartego na platformie cyfrowej z wielordzeniowym
procesorem sygnałowym, pracuje w czasie rzeczywistym i pozwala na wiarygodne
wykonanie badań wybranych stanów pracy tego układu.
Oczekiwanym wynikiem praktycznym niniejszej rozprawy doktorskiej było również
uzyskanie informacji dotyczących ograniczeń w symulacji stanów pracy układów elektrycznych
z zastosowaniem opracowanego symulatora PwCR. Wśród nich można wymienić m.in.:


Ograniczeniem od strony architektury sprzętowej jest liczba linii wejściowych
i wyjściowych zarówno cyfrowych, jak analogowych symulatora. Uniemożliwia to np.
równoczesne dołączenie dwóch rejestratorów PQ-Box 100 do symulatora.



Ograniczeniem

jest

czas

konwersji

zarówno

analogowo/cyfrowej,

jak

i cyfrowo/analogowej. Ponadto czas ten jest wydłużony z uwagi na szeregowy interfejs,
jaki został zastosowany do połączenia procesora DSP z przetwornikami A/C i C/A.
W związku z tym pewna ilość czasu w ramach programowego kroku całkowania h musi
zostać przeznaczona na wymianę danych z otoczeniem. Uniemożliwia to zatem
redukcję kroku całkowania. Dla przedstawionej w rozprawie architektury sprzętowej
symulatora wymiana danych z otoczeniem zajmuje ok. 25% programowego kroku
całkowania h. Zatem celowym byłoby zastosowanie przetworników A/C i C/A
z interfejsem równoległym, co umożliwiłoby zmniejszenie tego czasu.


Ograniczenie stanowi rozmiar układu elektrycznego, wyznaczany przez liczbę
wielobiegunników i niezależnych węzłów układu. W zależności od oczekiwanej
precyzji obliczeń możliwe jest prowadzenie symulacji dla układów elektrycznych
zawierających ok. 100…150 niezależnych węzłów i ok. 150 wielobiegunników. Na
czas obliczeń większy wpływ ma liczba węzłów niż liczba wielobiegunników. Wynika
to z czasu, jaki jest potrzebny na rozwiązanie układu równań, w efekcie czego
wyznaczane są potencjały węzłów układu.
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Konkludując, zdaniem autora niniejszej rozprawy, na podstawie przedstawionych w niej
opisów i wyników wykazano i udowodniono istnienie metody modelowania matematycznego
układów elektrycznych, która zaimplementowana w postaci odpowiednich algorytmów
w strukturze sprzętowej i programowej platformy cyfrowej z wielordzeniowym
procesorem sygnałowym, umożliwia skuteczne wykonywanie obliczeń współbieżnych w
określonym czasie i o zadanej precyzji.
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