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Praca transformatorów z obciążeniami elektronicznymi
Energia Elektryczna w centrach internetowych

Autorzy: Arnold Schwaiger& Florian Sutor, SGB Regensburg

„…Bity  informacji  wymagają  watów  energii.  Chociaż  ilość  energii  potrzebna  by  wytworzyć, 
przetworzyć i przesłać pojedynczego bita ulega zmniejszeniu o połowę średnio co 18 miesięcy, liczba 
bitów w obiegu zwiększa się w tempie znacznie wyższym.
W  przeciwieństwie  do  starej  gospodarki,  zdominowanej  przez  przemysł  ciężki,  gospodarka 
internetowa kręci  się 24 godziny na dobę,  siedem dni w tygodniu.  Dostawcy usług internetowych 
budują  obecnie  pomieszczenia  dla  serwerów  plików,  które  mogą  zużyć  taką  ilość  mocy,  jaka 
potrzebna jest małemu miastu, zaś komputery domowe i biurowe pozostają w pozycji ‘stand-by’ przez 
całą noc. 
Zużycie mocy związane z nową gospodarką to w większości zużycie na systemy klimatyzacyjne i 
chłodzące  dla  ogromnej  ilości  ciepła  generowanego  w  krzemowych  układach  scalonych.  Dla 
przykładu: powierzchnia układu scalonego procesora Pentium posiada większą gęstość cieplną aniżeli 
korona słoneczna. Umieśćmy tysiąc takich układów w jednym pomieszczeniu, a przekonamy się jak 
wzrośnie temperatura.

Nowa  gospodarka  stanowi  dalsze 
problemy dla urządzeń mocy, jako że 
wymaga ona źródła energii o znacznie 
wyższej  jakości  aniżeli  tradycyjny 
energooszczędny  przemysł.  […] 
Ponieważ  energia  elektryczna 
wysokiej jakości będzie warta dla firm 
informatycznych  więcej  aniżeli  dla 
całej reszty gospodarki, rozmiar rynku 
energii cyfrowej prześcignie rynek dla 
reszty  gospodarki  w  przeciągu 
następnych siedmiu lat. Do roku 2015, 
rynek energii cyfrowej może być wart 
aż  500  miliardów  dolarów  dla 
amerykańskich  przedsiębiorstw 
energetycznych  w  porównaniu  do 
300  miliardów  dolarów  dla  innych 
użytkowników energii elektry-cznej. 
Firmy  energetyczne  zaczynają 
przekonywać  się,  iż  gospodarka 
internetowa  wystawi  istniejące 
systemy  mocy  na  ciężką  próbę.” 
(Financial Times 13/12/2000)   
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Ciągły  dostęp  do  energii  elektrycznej  musi  być  zapewniony  w  szczególności  dla 
powiększających  się  gałęzi  biznesu,  handlu  i  bankowości  elektronicznej.  Niektóre  centra 
internetowe zużywają 120 000 kW każde. Ten zwiększający się popyt na zasilanie mocy jest 
zaspokajany przez wielokrotne rezerwowanie dostaw. 
W zilustrowanym przykładzie zastosowano urządzenia UPS (zasilacz awaryjny) (Zob. Rys. 1) 
Niektóre transformatory nie są wyposażone w UPS, jako że dostarczają mocy dla odbiorców 
nie będących krytycznymi, takich jak układy chłodzenia, itp. Lecz są one również podłączone 
do silników wysokoprężnych tak więc mogą pracować przez długi czas na wypadek awarii 
zasilania. Inne transformatory (T1 – Tn) są połączone z UPS i zasilają zabezpieczone przez 
UPS szyny 400V, Tn+1 także  zasila  rezerwową szynę  400V. W obszarze  zamieszkanym 
znajduje  się  szyna  zabezpieczona  400V  i  inna  szyna  400V  zasilana  przez  urządzenie 
rezerwowe. Do każdego odbiornika krytycznego przypisany został automatyczny przełącznik 
obciążenia, tak więc każdy z nich może być zasilany alternatywnie i niezależnie tak przez 
system UPS 1  jak  i  system UPS 2.  Na  wypadek  awarii  zasilania  głównego,  przełącznik 
automatycznie przełącza na inną dostępną szynę zbiorczą bez przerwy w zasilaniu. Stąd też 
zastosowano  dwa  statyczne  przełączniki  z  przeciwsobnymi  stosunkami/współczynnikami 
zwarcia. 

1) Składowa harmoniczna wywołana nieliniowymi obciążeniami. 

Prawie  cały  sprzęt  posiadający 
zdolność  produkcyjną  stosowany  w 
centrach  internetowych  to  odbiorniki 
nieliniowe.  Serwery  i  układy 
chłodzenia zawierają zespoły układów 
do  konwersji  dostarczanego  przez 
przedsiębiorstwo  energetyczne  prądu 
zmiennego na prąd stały, który zasila 
elementy  mikroelektroniczne. 
Odbiorniki  te  są  jednofazowe  lub 
mogą  być  trójfazowe.  Pomiar  prądu 
liniowego  z  obwodu  gałęziowego 
obsługującego wyłącznie odbiorniki w 
postaci  komputerów  pokazano  na 
Rysunku  2.  Nie  należy  w  tym 
przypadku  stosować  zbyt  małych 
przewodów neutralnych w obwodach 
zasilających obciążenia elektroniczne. 

Rysunek 2. Przykładowy kształt przebiegu 
    falowego  prądu dla obwodu 

z odbiornikiem elektronicznym/ spektrum harmoniczne
  dla prądu obciążenia elektronicznego
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W istocie, ze względu na wybrany projekt, powinny one mieć niemal podwójną możliwość 
obciążenia w stosunku do przewodów fazowych. 

2) Układy UPS

Do produkcji energii  elektrycznej zastosowano urządzenia synchroniczne przy eksploatacji 
urządzeń  wirujących.  Ich  wysoka  wydajność  i  niska  impedancja  źródła  leżą  u  podstaw 
zastosowania ich w układach UPS. 
Urządzenia zasilania rezerwowego są aktywowane w momencie awarii zasilania i przejmują 
zasilanie energii. Źródłem energii w tym przypadku są akumulatory lub paliwo. 
Stabilizatory magazynują energię kinetyczną w kołach zamachowych i są stosowane do celu 
uzupełniania  krótkich  przerw  pomiędzy  awarią  zasilania  a  aktywacją  urządzeń  zasilania 
awaryjnego. 

UNIBLOCK-TD  projektu  Pillera  (Zob.  Rysunek  3)  składa  się  z  magicznego  dławika, 
POWERBRIDGE 
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Rysunek 3. UNIBLOCK-T z magazynem energii kinetycznej

i w niektórych przypadkach silników wysokoprężnych.

Magiczny dławik
Sprzęgający dławik stanowi elektryczne połączenie zasilania z synchronicznym generatorem. 
Precyzyjnie zrównoważone sprzężenie („magiczny dławik”) kompensuje wszelkie zakłócenia 
ze strony sieci zasilającej a tym samym zapobiega ich pojawianiu się po stronie urządzenia 
odbierającego.  Harmoniczne  prądy  obciążenia  i  zapotrzebowanie  na  moc  bierną  dla 
obciążenia nie są przenoszone do głównej sieci zasilającej, lecz w pełni zaspokajane przez 
urządzenie UNIBLOCK. Specjalnie zaprojektowany dławik zapewnia szeroki zakres napięcia 
wejściowego i ogranicza prądy wsteczne do sieci zasilającej w trakcie zwarcia do poziomu 
mniej niż dwukrotności prądu znamionowego. 
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Połączenie synchroniczne silnika i generatora projektu Pillera.
Połączenie  synchroniczne  silnika  i  generatora  projektu  Pillera  jest  opatentowanym 
rozwiązaniem w postaci bezszczotkowego synchronicznego silnika i generatora we wspólnej 
obudowie.
Uzwojenia silnika i generatora są przeciwsobne względem siebie. Pozwala to na przepływ 
energii pomiędzy uzwojeniem we wspólnym stojanie i daje wysoce wydajny transformator 
wirujący.  W porównaniu  do  transformatora  biernego,  wirnik  i  jego  pole  oraz  uzwojenia 
tłumiące  pozwalają  na  dostosowanie  napięcia,  poprawę  współczynnika  mocy  i  wysoce 
wydajne tłumienie harmoniczne.
Sprawność sięgająca 96% utrzymuje koszty eksploatacyjne na niezmiernie niskim poziomie. 
Jego zwarty projekt  zmniejsza  koszty utrzymania  i  konserwacji  i  poprawia niezawodność 
nieporównywalnie  w  stosunku  do  zespołów  składających  się  z  oddzielnego  silnika  i 
generatora. 
Prądy zwarcia po stronie obciążenia są wspieranie do 14-to krotności prądu znamionowego. 

POWERBRIDGE
POWERBRIDGE jest  magazynem  energii  kinetycznej  służącym  do  wypełniania  krótkich 
przerw w zasilaniu. Może on magazynować do 16,5 MW w postaci energii. Stąd też możliwe 
jest zapełnienie przerw w zasilaniu trwających do dwóch minut ( w zależności od obciążenia). 
Daje to  czas  wystarczający,  aby urządzenia  wysokoprężne  zostały uruchomione w trakcie 
dłuższych  okresów  przerw  w  zasilaniu.  Pozwala  to  więc  uniknąć  częstych  szybkich 
uruchomień, które powodują zanieczyszczenie środowiska i zmęczenie materiału. 

Silniki wysokoprężne
UNIBLOCK-TD  jest  bezpośrednio  połączoną  kombinacją  układu  UNIBLOCK-T  i 
standardowego silnika wysokoprężnego na wspólnej podstawie. Urządzenia są połączone ze 
sobą poprzez sprzęgło. 
Silnik  wysokoprężny  dodatkowo  wypełnia  długoterminowe  awarie.  W  centrach 
internetowych  silniki  wysokoprężne  czasami  pracują  ciągle  w  sytuacji  jeśli  główna  sieć 
zasilająca nie może zapewnić wystarczającej ilości energii. 

 

3) Wartość znamionowa współczynnika k
Przepisy międzynarodowe podają różne metody postępowania z dodatkowym ogrzewaniem 
transformatora  i  rozdzielnic.  Należy również  nadmienić,  że  dodatkowo harmoniczne  mają 
wpływ na rdzeń magnetyczny. Stąd też indukcja rdzenia powinna być ograniczona do 1,65 T. 
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Transformatory,  które  nie  są 
specjalnie  zaprojektowane  tak  by 
zasilać  obciążenia  nieliniowe  mogą 
mieć obniżone wartości znamionowe 
tak  by  uwzględnić  straty 
wiroprądowe dodatkowego uzwojenia 
wywołane  prądami  harmonicznymi 
jak zdefiniowano w ANSI/IEEE Std. 
C57.110.  Określono  tam  procedurę 
ustalania zdolności transformatora do 
zasilania  niesinusoidalnych  prądów 
obciążenia.  Norma  ta  stwierdza,  że 
straty  wiroprądowe  uzwojenia  są 
proporcjonalne  do  kwadratu 
harmonicznej  prądu  pomnożonej 
przez kwadrat  numeru harmonicznej: 
współczynnik K (zob. Rys. 4) 

     ∑Ih
2 .   h  2   .  

                 ∑Ih
2

Jednym  z  problemów  związanych  z 
obliczaniem  współczynnika  K  jest 
wybór  zakresu  częstotliwości  har-
monicznej,  którą  należy uwzględnić. 
Niektórzy  sto-sują  do  15-tej 
składowej  harmonicznej,  inni 
dwudzie-stej  piątej  harmoniczną  a 
jeszcze  inni  do  pięćdziesiątej.  Dla 
tego samego obciążenia, każde z tych 
obliczeń może dawać znacząco różne 
współczynniki K, jako że nawet małe 
poziomy prądów

  

Harmoniczna
h

Prąd (%)
I= Ih/I1 * 

100

Częstotliwość
[Hz]

I2 I2* h2

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25

100,0
80,0
50,0
35,0
20,0
12,0
8,0
5,5
4,5
3,3
2,0
1,5
0,4

50
150
250
350
450
550
650
750
850
950
1050
1150
1250

1,000
0,640
0,250
0,123
0,040
0,014
0,006
0,003
0,002
0,001
0,000
0,000
0,000

1,000
5,760
6,250
6,003
3,240
1,742
1,082
0,681
0,585
0,393
0,176
1,119
0,010

Suma: 2,080 27,041
Współczynnik 
K:

13

Rysunek 4. Przykładowe obliczenie współczynnika K

Harmoniczna
h

Prąd (%)
I= Ih/I1 * 

100

Częstotliwość
[Hz]

I2 I2* h2

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25

100,0
40,0
30,0
20,0
15,0
12,0
9,5
8,0
6,9
6,2
4,2
3,1
2,5

50
150
250
350
450
550
650
750
850
950
1050
1150
1250

1,000
0,160
0,090
0,040
0,023
0,014
0,009
0,006
0,005
0,004
0,002
0,001
0,001

1,000
1,440
2,250
1,960
1,823
1,742
1,525
1,440
1,376
1,388
0,778
0,492
0,391

Suma: 1,354 17,604
Współczynnik 
K:

13

Rysunek 5. Przykładowe obliczenie współczynnika K
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w połączeniu z wyższymi harmonicznymi, kiedy zostaną pomnożone przez kwadrat numeru 
harmonicznej,  mogą  w  sposób  znaczący  zwiększyć  współczynnik  K  jak  pokazano  na 
Rysunku  5.  W oparciu  o założenia  leżące  u podstaw C57.110,  wydaje  się  uzasadnionym 
ograniczyć obliczenia współczynnika K do harmonicznych prądu o numerach mniejszych niż 
dwudziesty  piąty.  Lecz  obniżenie  wartości  znamionowych  poprzez  współczynnik  k  jest 
bardzo nieekonomiczne. 
Jako  alternatywa,  transformatory  o  wartościach  znamionowych  współczynnika  k  są 
zaprojektowane  tak  by były  eksploatowane  do  ich  pełnej  wydolności  znamionowej,  przy 
prądach,  których  poziomy  rozproszenia  określone  są  przez  wartość  znamionową 
współczynnika k.
Umiejętne  zastosowanie  zasad  uzwajania  mogłoby  zapobiec  przewymiarowaniu 
transformatora. Doświadczenia przeprowadzone na transformatorach SGB zaprojektowanych 
do obciążeń prostownika w długim okresie czasu, dowodzą, iż obliczanie przy stratach przez 
SGB jest dopuszczalne. 

4) Straty powodowane harmonicznymi w transformatorach prostownikowych firmy SGB. 
Zasadniczo  straty  transformatora  dzieli  się  na  straty  jałowe  i  straty  obciążeniowe.  Straty 
jałowe odnoszą się do rdzenia, zaś obciążeniowe (I2R i straty wiroprądowe) do uzwojeń. 
Stosownie do IEC 61378-1, można dokonać oszacowania współczynnika zwiększania strat 
wiroprądowych  dla  uzwojeń,  jeśli  składowe  strat  wiroprądowych  uzwojenia  pochodzące 
odpowiednio ze strumienia rozproszenia osiowego i promieniowego, PWEos1 i P WEpr1 są znane. 
Można je  obliczyć  dla  podstawowej  częstotliwości  przy zastosowaniu  metody elementów 
skończonych analizy pola. 
Jako, że rozkład strumienia rozproszenia harmonicznych jest taki sam jak rozkład strumienia 
przy  częstotliwości  podstawowej  w  konwencjonalnych  uzwojeniach  złożonych  z 
pojedynczych  pasm,  można  stąd  wyprowadzić  następujące  związki.  Wymiary  pasma  w 
stosunku do głębokości przenikania są następujące:

i 

ω1: wartość częstotliwości podstawowej
h: rząd harmonicznej
t, s: wymiary pasma uzwojenia (zob. Rysunek 6) 

Uzwojenia dolnych napięć firmy SGB są 
zasadniczo wykonane z folii.
Mają one pozytywny wpływ na straty 
wiroprądowe (v%), jak pokazuje następujący wzór:

   gdzie
n, m: przewód nad, przewód obok
kR: współczynnik Rogowskiego
f: częstotliwość

s

t

Kierunek 
strumienia 
osiowego

Rysunek 6. Przekrój pasma uzwojenia



Artykuły techniczne                                                      

Przewody  są  bardzo  cienkie.  Chociaż  prądy  harmoniczne  przepływają  w  folii,  straty 
wiroprądowe są małe, ze względu na efekt naskórkowości (t<<s).

Transformatory  typu  zygzak  mogą  być  zastosowane  w  celu  ograniczenia  zerowych 
składowych harmonicznych (trzeciej harmonicznej), które transformatory dochodowe muszą 
dostarczać.  Harmoniczne  z  obciążeń  elektronicznych  są  zdominowane  przez  trzecią 
harmoniczną.  Transformatory  typu  zygzak  włączone  są  pomiędzy  transformatorem  a 
obciążeniem  i  chronią  transformator  przed  harmonicznymi.  Jedynie  poprzez  obniżenie 
trzeciej  składowej  harmonicznej,  nagrzewanie  transformatora  może  zostać  znacząco 
zredukowane. Można również zastosować filtry czynne i bierne. 
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Transformatory mocy
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tel. 0 695 77 44 02
faks. 42 6338538
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