POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR 5, 2010

Piotr Tarkowski1), Ewa Siemionek1)

UK£ADY NAPÊDOWE POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH
Streszczenie. Elektroniczne uk³ady sterowania stosowane w napêdach elektrycznych
zamieniaj¹ polecenia kierowcy: kierunek jazdy, przyspieszenie, po³o¿enie dwigni hamowania, na odpowiednie sygna³y wejciowe pó³przewodnikowego sterownika mocy. Jednoczenie kontrolowane s¹ przy tym parametry dopuszczalne takie jak maksymalna wartoæ natê¿enia pr¹du, napiêcia oraz prêdkoci obrotowej silnika. W artykule przeprowadzono analizê impulsowego sterowania w uk³adach napêdowych pojazdów elektrycznych. Scharakteryzowano zakresy pracy silnikowej i generatorowej dla napêdu z obcowzbudn¹ maszyn¹ pr¹du sta³ego.
S³owa kluczowe: pojazd elektryczny, uk³ady napêdowe, sterowanie impulsowe.

WPROWADZENIE
Uk³ady napêdowe elektryczne nadaj¹ siê szczególnie do pojazdów u¿ywanych w
ruchu miejskim. Bezstopniowe sterowanie prêdkoci jazdy oraz momentu obrotowego
w ca³ym zakresie warunków ruchu pojazdu jest dokonywane bez prze³¹czania, za pomoc¹ powoduj¹cej ma³e straty regulacji napiêcia i natê¿enia pr¹du, co pozwala na osi¹ganie du¿ych przyspieszeñ.
Elektryczne uk³ady napêdowe wykazuj¹ bardzo niski poziom ha³asu i nie wydzielaj¹
spalin, dziêki czemu s¹ nieszkodliwe dla otoczenia. Podczas pracy hamowania mo¿liwe
jest odzyskiwanie energii i ponowne doprowadzanie jej do akumulatora. Bezstopniowe
sterowanie prêdkoci oraz odzyskiwanie energii podczas hamowania a¿ do zatrzymania silnika osi¹gane jest za pomoc¹ bezstykowych, a przez to w du¿ej mierze nie
wymagaj¹cych zabiegów konserwacyjnych, elementów pó³przewodnikowych. Tego
rodzaju uk³ady posiadaj¹ sterowanie impulsowe lub regulator pr¹du sta³ego. Wyposa¿enie elektryczne obejmuje tak¿e urz¹dzenia kontrolne i zabezpieczaj¹ce. W przypadku zak³óceñ wewnêtrznych b¹d zewnêtrznych urz¹dzenia te mog¹ wy³¹czyæ zasilanie
energi¹ w ci¹gu kilku milisekund [9, 12].
Schemat blokowy napêdu elektrycznego pojazdu przedstawia rysunek 1.

1)

Katedra Pojazdów Samochodowych, Wydzia³ Mechaniczny, Politechnika Lubelska.

162

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR 5, 2010

Rys. 1. Schemat blokowy napêdu pojazdu elektrycznego

UK£ADY IMPULSOWEGO STEROWANIA NAPÊDÓW
ELEKTRYCZNYCH
Podstawowe uk³ady po³¹czeñ impulsowego sterowania silnika bocznikowego przedstawia rysunek 2 oraz rysunek 3. Uk³ady te stanowi¹ oprócz akumulatora B prze³¹cznik
tyrystorowy Th, silnik pr¹du sta³ego M/G, d³awik pomocniczy L w obwodzie twornika
(indukcyjnoæ dodatkowa), bocznikowe uzwojenie wzbudzenia EW oraz dioda D.
Podczas jazdy wskutek okresowego za³¹czania i wy³¹czania tyrystora Th, w silniku powstaje ci¹g impulsów napiêciowych o ró¿nej szerokoci zale¿nej od czasu
za³¹czania tyrystora. Zmiany czêstotliwoci impulsów oraz czasu ich trwania (szerokoci) umo¿liwiaj¹ ci¹g³e sterowanie wartoci redniej napiêcia od zera do wartoci
napiêcia na akumulatorze.
W czasie hamowania (rys. 3) tyrystor Th zostaje w³¹czony podczas pracy silnika, w
wyniku przeciwdzia³aj¹cego napiêcia silnika pop³ynie pr¹d w kierunku odwrotnym ni¿

Rys. 2. Uk³ad po³¹czeñ sterowania impulsowego podczas jazdy
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Rys. 3. Uk³ad po³¹czeñ sterowania impulsowego podczas hamowania

podczas jazdy, wskutek czego silnik zacznie pracowaæ jako pr¹dnica i rozwijaæ moment
hamowania. W indukcyjnoci dodatkowej L zostaje przy tym okresowo zmagazynowana
energia. Po wy³¹czeniu tyrystora obwód indukcyjny zostaje przerwany. Wskutek tego
wzrasta napiêcie w cewce L i pr¹d mo¿e p³yn¹æ przez diodê D do akumulatora.
Na rysunku 4 przedstawiono uproszczony schemat cz³onu mocy sterownika
wraz ze schematem blokowym cz³onu sterowniczego. Poza akumulatorem (napiêcie
UB) i silnikiem trakcyjnym M/G z uzwojeniem wzbudzaj¹cym EW, najwa¿niejszymi
elementami cz³onu mocy s¹: cz³on nastawczy pr¹du twornika, sk³adaj¹cy siê z tyrystora g³ównego ThH, tyrystora pomocniczego hamowania ThB, tyrystorów wygaszaj¹cych ThLH i ThLB, d³awik dodatkowy LM w obwodzie twornika, do wyg³adzania pulsacji pr¹du, oraz pokazany jedynie w zarysie zasadniczym regulator pola elektromagnetycznego E. Jest on zbudowany jako mostek tyrystorowy, w którego rodkowym

Rys. 4. Schemat cz³onu mocy uk³adu sterowania elektrycznego uk³adu napêdowego
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odga³êzieniu znajduje siê uzwojenie wzbudzenia EW. W ten sposób staje siê mo¿liwa
szybka i bezstykowa zmiana biegunowoci w przypadku zmiany kierunku jazdy. Istotnymi elementami cz³onu sterowniczego s¹: regulator jazda  hamowanie (F/B) i znajduj¹cy siê pod nim regulator w obwodzie wzbudzenia. Dlatego po³o¿enie dwigni przypieszenia (jazdy) jak i dwigni hamowania ustala wymagany pr¹d twornika poprzez
czujniki indukcyjne. Uk³ad ogranicznika oraz uk³ad wyboru kolejnoci (pierwszeñstwa)  utrzymuj¹ wartoæ zadan¹ na regulatorze pr¹du twornika [7, 8]. Uk³adem
jazdy i hamowania steruje regulator jazda  hamowanie, a tak¿e uk³ad logiczny tyrystora. Nastawnik twornika mo¿e w sposób ci¹g³y wp³ywaæ na pr¹d silnika poprzez
tyrystory ThH oraz ThB podczas pracy silnikowej, jak i podczas pracy generatorowej.
W przypadku napêdu pojazdów z obcowzbudn¹ maszyn¹ pr¹du sta³ego mo¿na
rozró¿niæ cztery podstawowe zakresy dla pracy silnikowej i generatorowej:
Praca silnikowa
1. Jazda w zakresie nastawczym twornika.
2. Jazda w zakresie nastawczym uzwojenia wzbudzenia.
Praca generatorowa
3. Hamowanie w zakresie nastawczym uzwojenia wzbudzenia.
4. Hamowanie w zakresie nastawczym twornika.
Jazda w zakresie nastawczym twornika

W zakresie od postoju do jednej trzeciej prêdkoci maksymalnej sterowanie impulsowe nastêpuje w obwodzie pr¹dowym twornika. W zale¿noci od po³o¿enia dwigni
przyspieszenia ustalony jest pr¹d jazdy dla regulatora pr¹du twornika. Zostaje on porównany z pr¹dem rzeczywistym przek³adnika pr¹dowego WA-. Do regulatora pr¹du
twornika jest do³¹czony dodatkowy regulator dwu-po³o¿eniowy o okrelonej histerezie. Wskutek odpowiedniego nastawienia regulatora oraz w wyniku dzia³ania indukcyjnoci dodatkowej utrzymywana jest ma³a pulsacja pr¹du, w wyniku czego zmniejsza
siê pulsacja momentów na wale napêdowym.
Jazda w zakresie nastawczym uzwojenia wzbudzenia

Od chwili osi¹gniêcia znamionowej prêdkoci obrotowej maszyny (jedna trzecia
maksymalnej prêdkoci obrotowej)  tyrystor ThH pozostaje stale w³¹czony. Poprzez
regulator IE pole magnetyczne zostaje os³abione tak, ¿e pr¹d twornika pozostanie sta³y
a¿ do maksymalnej prêdkoci obrotowej. Silnik pracuje wówczas w zakresie nastawczym uzwojenia wzbudzenia. Od tej chwili natê¿enie pr¹du silnika oraz prêdkoæ obrotowa zmieniaj¹ siê na sutek zmian pr¹du wzbudzenia.
Hamowanie w zakresie nastawczym uzwojenia wzbudzenia

W zakresie nastawczym uzwojenia wzbudzenia mo¿na bez prze³¹czania elementów
mechanicznych przejæ na pracê u¿yteczn¹ hamowania. Nale¿y zwiêkszyæ natê¿enie
pr¹du w obwodzie wzbudzenia. Napiêcie na zaciskach silnika bêdzie wówczas wiêksze
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ni¿ napiêcie akumulatora, dlatego te¿ przez diodê DR pr¹d sta³y pop³ynie bezporednio z
pr¹dnicy do akumulatora. Ten rodzaj hamowania u¿ytecznego jest mo¿liwy w przypadku zmniejszenia obrotów a¿ do znamionowej prêdkoci obrotowej silnika.
Hamowanie w zakresie nastawczym twornika

Je¿eli pr¹d hamowania zmniejszy siê w chwili osi¹gniêcia znamionowej prêdkoci
obrotowej poni¿ej nastawionej wartoci wymaganej, w³¹cza siê tyrystor ThB i pr¹dnica
zostaje przez d³awik LM zwarta. Wartoæ pr¹du pr¹dnicy zwiêksza siê i doprowadza
energiê do znajduj¹cych siê w obwodzie elementów indukcyjnych. Jeli pr¹d zwarciowy osi¹gnie nastawiony pr¹d hamowania, tyrystor ThB zostaje wy³¹czony po w³¹czeniu siê tyrystora ThLB. Wskutek wy³¹czenia indukcyjnoci w obwodzie pr¹dowym
wzrasta napiêcie na d³awiku LM, dioda DR staje siê przewodz¹ca i zmagazynowana
energia p³ynie do akumulatora. Dziêki temu mo¿liwe jest utrzymanie hamowania u¿ytecznego a¿ do zatrzymania silnika [4, 6].
Przyk³adowe rozwi¹zania uk³adów sterowania dla samochodów z napêdem elektrycznym przedstawiaj¹ rysunki 5, 6, 7, 8.

Rys. 5. Schemat blokowy uk³adu napêdowego samochodu elektrycznego

Rys. 6. Elementy uk³adu sterowania silnika
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Rys. 7. Rozmieszczenie elementów sterowania silnikiem

Rys. 8. Rozmieszczenie elementów uk³adu napêdowego wspó³czesnego
samochodu elektrycznego [5]
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PODSUMOWANIE
Samochody z napêdem elektrycznym zyskuj¹ wielu zwolenników, szczególnie w
krêgach ekologów oceniaj¹cych mo¿liwe do wykorzystania ród³a energii pod k¹tem
ich wp³ywu na rodowisko. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e przy obecnym systemie pobierania energii elektrycznej, ³¹czna emisja C02 podczas eksploatacji samochodu osobowego odniesiona do przejechanej drogi wynosi przeciêtnie 180 g/km i jest wyranie
ni¿sza ni¿ w przypadku benzyn (230 g/km), a tak¿e olejów napêdowych (210 g/km).
Energia elektryczna pozwala ponadto na znaczne zredukowanie takich sk³adników szkodliwych jak wêglowodory, tlenek wêgla i tlenki azotu w porównaniu z innymi paliwami
jak gaz naturalny sprê¿ony (CNG), mieszaniny propan-butan (LPG) oraz metanol [2, 15].
Do g³ównych zalet zastosowania elektrycznych uk³adów napêdowych nale¿y:
l wysoka sprawnoæ przetwarzania energii wynosz¹ca oko³o 7090%, w porównaniu z napêdami spalinowymi dla których wynosi 1530%,
l wiêkszy moment obrotowy ni¿ dla napêdów spalinowych,
l niska emisja ha³asu,
l brak szkodliwych toksyn zawartych w spalinach pojazdów spalinowych,
l zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych [1].
l
l
l
l
l

G³ównymi wadami pojazdów wykorzystuj¹cych napêd elektryczny s¹:
ograniczony zasiêg i d³ugi czas ³adowania baterii akumulatorów,
du¿a masa i wysoka cena baterii akumulatorów,
ograniczona ¿ywotnoæ akumulatorów,
emisja zak³óceñ elektromagnetycznych,
wra¿liwoæ na warunki atmosferyczne.
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ELECTRIC VEHICLE DRIVES
Summary
The control electronics in electric drives converts the commands of the driver: direction,
accelerator, brake pedal position, into the corresponding control commands input to the
power semiconductors, while at the same time observing specified limits: current, voltage,
motor speed. The paper presents the analysis of control electronics in electric vehicle drives.
The motor and generator operation in DC drives are described.
Keywords: electric vehicle, electric vehicle drives, control electronics.
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