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In the present paper we studied the problematic regarding the engine
rotational speed variation due to load changes, in an original way by system
architecture and management. This poses difficulties in every energetic system,
especially when this contains sources with variable output power. We chose
architecture based on a numerical and analog controller. The base element of
execution is the generator’s engine, controlled by the injection pump, according
to network electrical load. We paid a special attention to these control loops
because of the central role played by the asynchronous generator in an
uninterruptible power system. The described control system can be
independent or it can be controlled by a microcontroller which decides the
prescribed value.
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1. Introducere
În cadrul lucrării de faţă am abordat problema variaţiei sarcinii întro clădire eficientă energetic ca urmare a modificării puterii instantanee.
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În practică, aceasta se traduce printr-o frânare a motorului
Diesel de către generatorul electric (avem în vedere grupul generator
electric – motor Diesel).
Acest fenomen trebuie compensat printr-o creştere
corespunzătoare a cuplului mecanic al motorului.
În cazul când acest lucru nu s-ar produce, am asista la
frânarea motorului şi ca urmare scăderea puterii debitate de generator.
Acest lucru ar fi deosebit de grav, pentru că ar aduce sistemul
într-o situaţie şi mai dificilă, prin lipsa aportului de putere din partea
grupului generator - motor.
Am spus că situaţia ar fi mai dificilă, în sensul că după căderea
grupului generator - motor, practic singurele surse disponibile rămân
cele neconvenţionale (fotovoltaică, eoliană etc.).
Pentru a rezolva această problemă, s-a apelat la o soluţie de
comandă numerică, care prin intermediul unui convertor analog
numeric prescrie regimul de funcţionare al motorului, astfel încât
generatorul să genereze putere în concordanţă cu necesarul din
momentul respectiv.
În unele grupuri generator - motor disponibile pe piaţă, această
funcţie este realizată numeric, prin automate programabile ataşate
grupului generator – motor, care pot intra în regim de subordonare faţă
de procesorul nostru numeric.
În acest caz procesorul dedicat analizei situaţiei sistemului
prescrie valorile de regim ale grupului generator - motor.
Pentru grupurile care nu au un sistem numeric, sugerăm o
schemă analogică clasică de supraveghere, care să preia această
funcţie, dar care se subordonează în mod similar procesorului nostru
numeric, cu singura deosebire că mărimea prescrisă este convertită
analogic şi reprezintă mărimea impusă grupului generator-motor.
Tot ansamblul propus se constituie ca un element de execuţie
în buclă de reglaj numerică.
Datorită arhitecturii alese, sistemul este controlabil, soluţia
prezentată fiind o contribuţie originală la modul de conducere a
sistemului.
Problema variaţiei sarcinii pune numeroase dificultăţi oricărui
sistem energetic, în special atunci când conţine surse care la rândul lor
au o putere de ieşire variabilă şi care este dependentă de factori parţial
imprevizibili (figura 1).
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Fig. 1 Variaţia încărcării unei reţele electrice dintr-o clădire [1]

Pentru exemplificare, prezentăm în figura 1 un grafic care
scoate în evidenţă variaţiile maximale şi minimale pe o perioadă de 24
ore ale încărcării unei reţele electrice, datorate factorilor de mediu şi
umani [2, 3].
Se observă că încărcarea globală a sistemului este dată de
solicitări venite din partea factorului uman, o parte dintre acestea fiind
imprevizibile.
2. Descrierea sistemului propus
În figura 2 este reprezentată o arhitectură posibilă a sistemului
automat de reglare a elementului de execuţie din cadrul grupului
generator-motor, având ca factor perturbator sarcina sistemului.
Procesorul stabileşte nivelul puterii care trebuie generată, nivel
exprimat prin tensiunea trimisă spre comparator.
Puterea generată actuală este tradusă de convertorul turaţiefrecvenţă şi cel frecvenţă – tensiune într-o a doua tensiune, care este
comparată cu cea furnizată de procesor.
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Fig. 2 Schema bloc a sistemului propus

Comparatorul comandă apoi corecţia în plus sau în minus a
puterii generate fie prin intermediul elementului de execuţie, în cazul
grupurilor generatoare fără control numeric, fie, în cazul generatoarelor
prevăzute cu controler numeric (automat programabil), prin comunicare
directă cu acesta.
Se reuşeşte astfel reglarea puterii generate de motorul Diesel,
astfel încât puterea generată să urmărească fidel încărcarea reţelei la
care sunt racordaţi consumatorii din clădire (figura 3).
Semnalăm atenţia deosebită care trebuie acordată acestor
bucle de reglaj, dat fiind rolul foarte important al grupului generator motor în cadrul unui sistem de alimentare cu energie electrică
neîntreruptibil.
Practic generatorul este singurul element de furnizare a
energiei în situaţii de criză energetică, adică atunci când sursa
eoliană/fotovoltaică, sau reţeaua clasică nu sunt disponibile, caz în care
generatorul trebuie să preia întreaga sarcină. În situaţia cuplării mai
multor consumatori în sistem, asistăm la modificarea impedanţei de
sarcină, care măreşte curentul absorbit. Prin inducţie se produce o forţă
de frânare care tinde să oprească motorul Diesel [4].
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Am arătat că grupul generator - motor în majoritatea cazurilor
este prevăzut cu automat programabil care are sarcina de a asigura
buna funcţionare şi la parametri nominali a grupului [5].

Fig. 3 Schema logică a relaţiilor dintre elementele de comandă
şi cele de execuţie

3. Concluzii
Abordarea de faţă permite controlul sistemului în totalitatea lui
în condiţiile unei sarcini variabile pentru a împiedica apariţia
fenomenului de oprire a alimentării consumatorilor.
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