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MODELOWANIE CHARAKTERYSTYK DYNAMICZNYCH ŁUKU
ELEKTRYCZNEGO PLAZMOWEGO
Streszczenie. W artykule opisano metodę w yznaczania w spółczynników równania
dynam icznego dow olnego plazm otronu w oparciu o jego statyczną charakterystykę.
W spółczynniki te m ożna w yznaczyć za pom ocą takich programów, ja k M ATCAD i ISSPICE
na drodze kolejnych przybliżeń. W eryfikację otrzym anych w yników m ożna przeprowadzić
poprzez analizę stałoprądow ą w oparciu o opracowany model plazm otronu w programie
ISSPICE. D okładność w yników otrzym anych tą drogą zależna jest od dokładności
aproksym acji term ofizycznych charakterystyk łuku elektrycznego i od dokładności
otrzym anej na drodze pomiarowej charakterystyki statycznej plazmotronu.

MODELING OF THE DYNAMIC CHARACTERISTICS OF PLASMA
ELECTRIC ARC
Sum m ary. The paper outlines the m ethod o f finding dynam ic equation coeficients o f
any plasm atron on the basis o f its static characteristic. It is possible to determ ine dynamic
equation coefficients, very useful for further analysis and synthesis o f pow er supply device
w ith plasm a torch co-operation. The coefficients are possible to be determ ined, by m eans o f
M A TH -C A D and ISSPIC E softw are using the successive approxim ations method.
V erification o f the obtained results can be done by DC analysis on the basis o f the worked
out plasm a m odel in ISSPIC E PC softw are. A ccuracy o f the results obtained in this way
depends on the accuracy o f approxim ation o f electrical therm ophisical arc characteristic and
accuracy o f plasm atron static characteristics obtained from m easurem ents.

1. W PR O W A D Z EN IE

Badania charakterystyk łuku elektrycznego budzą wiele kontrowersji, związanych
głównie z trudnością interpretacji otrzym anych wyników. O ile otrzym ywanie charakterystyk
statycznych

palników

plazm ow ych je st stosunkowo proste na drodze pomiarowej

i

analitycznej, to charakterystyki dynam iczne ze względu na bardzo burzliwy charakter łuku są
często niejednoznaczne i w ym agają dodatkowo wielu skom plikow anych analitycznych

T .R odacki,A .Kand yba

136

obliczeń. Przy czym dokładność otrzym anych w yników silnie zależy od wprow adzonych
założeń upraszczających, co często prowadzi do wniosków , że do analizy współpracy palnika
plazm ow ego z układem

zasilania w ystarczająca jest charakterystyka statyczna. Takie

stw ierdzenie je st słuszne, w przypadku gdy układ zasilania pracuje z częstotliw ością sieciow ą
i w pływ param etrów dynam icznych łuku je st znikom o mały. W przypadku stosowania
now oczesnych układów zasilania z pośrednim obw odem podw yższonej częstotliw ości wpływ
param etrów dynam icznych łuku m a coraz większe znaczenie i w zrasta w raz ze wzrostem
częstotliw ości obw odu pośredniczącego. W obec takiego stanu rzeczy istnieje potrzeba
opracow ania prostej metody

otrzym yw ania charakterystyki dynam icznej łuku. Poniżej

prezentow ana m etoda je st próbą połączenia metod pom iarow ych i analitycznych w celu
uzyskiw ania w spółczynników rów nania dynam icznego łuku. Proponow ana m etoda oparta jest
głów nie

na

w ynikach

badań, które doprowadziły

do opracow ania dw uwarstwowego

gazodynam icznego m odelu łuku.

2. M O D E L Ł U K U E L E K T R Y C Z N E G O

Zew nętrzne charakterystyki łuku niestacjonarnego m ożna uzyskać z rów nania bilansu
energii [1], [2], Jeżeli nie uw zględnia się zakłócenia, to równanie przyjm uje postać:

dr

g

o

,

O

gdzie: H(x ) - entalpia słupa plazm y, Pp( t) - ciepło tracone przez łuk do otoczenia,
g - przew odność łuku, x - czas.
Zarów no entalpia, ja k i m oc strat m ogą być w yrażone jako funkcje przew odności łuku H(g) i
Pp(g).

Na

podstaw ie

w yników

badań

eksperym entalnych

i

zastosow ania

kryteriów

podobieństw a funkcje te m ożna aproksym ow ać w yrażeniam i [1], [3]:

H ( g ) = a tg " + a 0
P„(g) = b\g"' + b0.'

Stosunkow o prostym zadaniem je st uzyskanie charakterystyki statycznej plazm otronu w
form ie funkcji

Ui = f(I|). Jeżeli na podstaw ie charakterystyki prądow o-napięciow ej zostanie

137

M odelow anie charakterystyk dynam icznych..

w yznaczona charakterystyka statyczna strat mocy na jednostkę długości łuku plazmotronu
typu:
(3)

to taka funkcja je st rów now ażna funkcji strat mocy odprowadzonej wskutek przewodzenia i
prom ieniow ania przy pom inięciu znikomo m ałych strat mocy w w yniku konwekcyjnego
odprow adzenia ciepła z łuku w okolicach przykatodow ego zwężenia łuku. Funkcję taką dla
jednostki długości łuku m ożna zapisać w postaci:

(4 )

\

ż

gdzie: P>.(g) - straty mocy wynikające z przewodności cieplnej,
PE(g)- straty mocy na prom ieniow anie cieplne.
Taki opis funkcji strat energii jest zgodny z granicznymi założeniami dwuwarstwowego
gazodynam icznego m odelu łuku elektrycznego [1]. Założenia podobieństw a łuków w
urządzeniach elektroterm icznych odnoszą się tylko do pierwszej składowej strat mocy P^(g),
ogólnej

funkcji

strat mocy

Pp(g).

Dlatego też, aby

term ofizycznych i elektrycznych charakterystyk łuku

spełnić

warunki podobieństwa,

należy w yodrębnić tylko składową

Px(g) z ogólnej funkcji strat m ocy Pp(g) i w celu znalezienia brakującej funkcji entalpii H(g)
konieczne je st w yznaczenie term ofizycznych charakterystyk łuku w zorcow ego Ppw(g) i Hw(g),
charakterystyki te dla argonu, wodoru i azotu znane są w literaturze [1], [3]. Aby wyznaczyć
te charakterystyki dla innych gazów plazmotwórczych lub mieszanin tych gazów, należy
rozwiązać odpow iednie rów nania energii przy uwzględnieniu charakterystyk przewodności i
w spółczynnika w ym iany ciepła w funkcji temperatury dla tych gazów. W spółczynniki
w ystępujące w rów naniu Ppw(g) i Hw(g) łuku wzorcowego dla najczęściej stosowanych gazów
plazm otw órczych przedstaw ione zostały w pracy [1],

2.1. W yznaczanie funkcji entalpii na podstawie strat nieprom ieniującego łuku
wzorcow ego
1.

D la dow olnie w ybranych punktów Ppi i g-, ogólnej funkcji strat Pp(g) przyjm uje się
dow olne Pxi takie jednak, aby był spełniony warunek: Pxi< Pp„ jest to pierwsze
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przybliżenie składow ej Pxi w punkcie i. N a podstaw ie funkcji strat luku wzorcowego, gdzie
Px, = Ppw,określa się przew odność luku w zorcow ego w punkcie i w edług zależności:

(5)
2.

N a podstaw ie założeń podobieństw a określa się prom ień łuku badanego urządzenia w
punkcie (Ppj, gi) w edług zależności:

( 6)
3. D la obliczonego prom ienia łuku w punkcie i określa się średnią przew odność elektryczną
w i-tym punkcie w edług zależności:
(7)
4. Z odpow iedniej charakterystyki przewodności właściwej plazmy G(T) określa się średnią
tem peraturę dla średniej przew odności właściwej G só • D la wyznaczonej tem peratury z
charakterystyki prom ieniow ania jednostkow ej objętości plazm y Oźr(T) określa się oyr i
całkow itą w ielkość strat prom ieniującego słupa łuku dla punktu i w edług zależności:

( 8)
5.

D la danego punktu Pp, funkcji strat Pp(g) rzeczyw isty łuk określa się drugim przybliżeniem:
(9)

6. Spraw dza się czy błąd je st m niejszy niż 5% , jeśli tak oznacza to koniec obliczeń i
przejście do punktu 7.
7.

Po obliczeniach z zadaną dokładnością przewodności cieplnej

w punkcie i na

podstaw ie założeń podobieństw a określa się w artość entalpii rzeczyw istego łuku w
badanym urządzeniu w edług zależności:
(10)

gdzie:
77», —a \ wSwl + a ow
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Dalsze obliczenia w ykonuje się dla innych punktów charakterystyki strat energii Pp(g).
Przyjęte przybliżenie m odelu kanałowego w niektórych przypadkach je st zbyt mało dokładne,
dlatego też przybliżenie rzeczyw istych warunków zależy w znacznym stopniu od dokładności
charakterystyk przew odności właściwej G(T) i a j r(T). W takich warunkach błąd w obliczaniu
charakterystyk rzeczyw istych nie przekracza 5%, co jest w ynikiem dostatecznie dokładnym,
aby w realny sposób odzw ierciedlić warunki panujące w kolumnie łuku rzeczywistego.
Obliczając funkcje Pp(g) i H(g) m ożna zapisać równanie bilansu energii łuku zależnością:

dg
A proksym ując Pp(g) i H(g)

dr

g

0

.

(II)

funkcjami typu (3) i znajdując w spółczynniki aproksymacji

m ożna w oparciu o te funkcje zapisać równanie przewodności łuku w postaci równania
różniczkowego:
a > n g " ^ - + big m*l + b , g - i 2 = 0
dr

.

(12)

Rozw iązaniem rów nania (12) je st niewiadom a funkcja chwilowej przewodności łuku, która w
najbardziej ogólnej form ie opisuje własności dynam iczne łuku plazm ow ego.M odel równania
chwilowej

przew odności

łuku

plazm ow ego

dla dow olnych

w spółczynników

m

i n

przedstaw iony został na ry s.l. M akromodel ten jest uzupełniony elektrycznym obwodem
zasilającym w postaci idealnego źródła prądu. Obwód elektryczny sym ulujący pracę palnika
plazm ow ego z układem zasilania składa się ze sterowanego źródła napięcia symulującego
palnik plazm ow y, niesterow anego źródła prądu, które sym uluje układ zasilania plazmotronu i
z sondy pom iarow ej, która mierzy prąd w obwodzie palnik źródło zasilania. Jonizator, który
w układzie rzeczyw istym pow oduje inicjację i zapłon łuku, w obw odzie modelowym
realizowany je st przez zadanie ładunku początkowego na kondensatorze, proporcjonalnego do
minimalnej przew odności łuku potrzebnej do zapłonu palnika. Plik tekstow y makromodelu
luku plazm ow ego w raz z obwodem zasilającym, który m ożna dołączyć do biblioteki,
przedstaw iono w [3],
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R y s.l. M akrom odel łuku plazm ow ego dla dow olnych w spółczynników m i n
Fig. 1. M acrom odel o f plasm a arc for optional coefficients m and n

3. W Y Z N A C Z A N IE W SPÓ Ł C Z Y N N IK Ó W R Ó W N A NIA ŁUKU
Jak w spom niano, istnieje m ożliw ość w yznaczenia rów nania dynam icznego łuku
plazm ow ego w oparciu o teorię dw uw arstw ow ego modelu łuku i charakterystyki statyczne
palnika plazm ow ego. D okładność m odelu w takim przypadku zależy od dokładności
aproksym acji poszczególnych term ofizycznych charakterystyk gazów plazm otwórczych i
dokładności

m etody

determ inującym

uzyskiw ania

dokładność takiego

charakterystyki

statycznej

palnika.

Elementem

m odelu dynam icznego je st jednak długość łuku

niezbędna w fazie obliczeń. D la plazm otronów z lukiem zew nętrznym , gdzie długość łuku
jest ustalona i m ożna przyjąć, że je st to odległość między elektrodam i, problem jest
stosunkow o prosty. W przypadku palników z lukiem wew nętrznym , a takimi palnikami są
palniki do

napylania

i napaw ania powłok, przyjęcie jako

długości łuku

odległości

m iędzyelektrodow ej je st założeniem błędnym , gdyż długość łuku m oże być w przypadku
takich palników znacznie w iększa niż odległość m iędzyelektrodow a. U zyskanie długości łuku
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na drodze pom iarow ej je st niem ożliw e, a inne metody analityczno - dośw iadczalne prowadzą
raczej do oszacow ania długości łuku niż do jej wyznaczenia, co prowadzi do błędu nawet
pięćdziesięcioprocentow ego

lub większego. Błąd w oszacowaniu długości łuku jest więc

błędem, którym obarcza się w yznaczoną charakterystykę dynam iczną. Stosując program do
rozw iązyw ania

problem ów

m atem atycznych

MCAD,

1SSP1CE do

analizy

obwodów

elektrycznych i TU RBO PASCA L, m ożna w yznaczyć model dynam iczny łuku plazmowego
drogą kolejnych przybliżeń długości łuku. M etoda ta pozwala w yznaczyć współczynniki
równania dynam icznego z błędem określonym przez prowadzącego obliczenia. Istotą tej
metody je st w yznaczenie w spółczynników równania za pom ocą M CADA i TURBO
PASCA LA , a następnie określenie dokładności na podstawie porównania charakterystyki
statycznej otrzym anej drogą pom iarow ą z charakterystyką statyczną otrzym aną poprzez
stałoprądow ą analizę modelu dynam icznego w programie ISSPICE.
Poniżej przedstaw iona zostanie m etoda i wyniki obliczeń dla kilku plazmotronów z
łukiem w ew nętrznym . W pierw szym etapie obliczeń należy aproksym ować charakterystykę
U=f(I)

plazm otronu

dow olną

zależnością m atem atyczną

w

om awianym

przypadku

aproksym acji dokonano zgodnie z m etodą proponowaną w pracy [3], Ten sposób opisania
charakterystyki w prow adza błąd nie większy niż 4%. Następnym krokiem tego etapu jest
w yznaczenie na podstaw ie otrzymanej charakterystyki statycznej funkcji strat z jednostki
długości łuku dla dow olnie przyjętej długości łuku ( je st to pierwsze przybliżenie długości
łuku ). Funkcje strat opisuje zależność (4). W tym etapie wyznacza się również pierwsze
przybliżenie w spółczynników bo, bi i m. Przykładowy plik do w ykonyw ania powyższych
obliczeń w program ie M CAD przedstawiony jest na rys. 2. Kolejnym etapem jest
w yznaczenie nieznanej funkcji entalpii dla łuku nieprom ieniującego. W tym celu należy
w ykonać obliczenia w edług algorytm u przedstawionego w p 2.1. O bliczenia te wykonywane
są w edług w łasnych procedur opracowanych w programie TURBO PASCAL. Wynikiem
obliczeń są wyznaczone punkty charakterystyki nieznanej funkcji entalpii w postaci tabeli
dostosowanej do wym ogów programu MCAD. Trzecim etapem jest wyznaczenie na podstawie
otrzymanego pliku za pom ocą MCADA współczynników funkcji aproksymacyjnej dla entalpii.
Sposób w yznaczania tych współczynników jest analogiczny jak wyznaczanie współczynników
funkcji strat energii przedstawiony na rys. 2. Wyznaczone w wyżej opisany sposób
współczynniki równania dynamicznego są pierwszym przybliżeniem modelu dla założonej

142

T.Rodacki.A .Kandvba
Obliczanie współczynników równania
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Rys.2. Przykładow y plik do obliczania w spółczynników równania aproksym ującego
funkcję strat energii b o , b | im
Fig. 2. E xem plary file for calculation o f coefficients of equation approxim ating energy
losses function bo, b| i m

długości łuku, które należy w staw ić do uniw ersalnego m akrom odelu łuku plazmowego z
rysunku 1 i dokonać stałoprądow ej analizy obw odu za pom ocą program u ISSPICE.
O trzym ane w yniki stanow ią charakterystykę styczną badanego obiektu. Ostatnim etapem
w yznaczania charakterystyk dynam icznych jest porównanie rzeczywistej charakterystyki
statycznej palnika z charakterystyką otrzym aną drogą symulacji numerycznej. Czynność tę

M odelow anie charakterystyk dynamicznych..

143

najdogodniej je st w ykonać w program ie MCAD poprzez graficzne w ykreślenie obu
charakterystyk i porów nanie wyników . Jeżeli wyniki są zadowalające, kończym y obliczenia,
gdyż założona długość łuku jest w ielkością poprawną, jeżeli wyniki są zbyt rozbieżne, trzeba
w ykonać pow yższe obliczenia dla innej długości łuku. Obliczenia należy kontynuować do
m om entu uzyskania w ystarczającej zbieżności statycznej charakterystyki rzeczywistej z
charakterystyką otrzym aną drogą sym ulacji komputerowej.
Poniżej przedstaw iony je st graficzny obraz poszukiw ania w spółczynników dynam iczne
go rów nania łuku w oparciu o przedstaw ioną metodę.

Rys. 3. W yniki kolejnych aproksymacji współczynników równania dynam icznego dla
różnych długości łuku
Fig. 3. Results o f successive approxim ations o f dynam ie équation coefficients for différent arc
length
- K rzyw a 1 przedstaw ia statyczną charakterystykę plazmotronu otrzym aną na drodze
pom iarow ej.
- K rzyw a 2 je st to pierw sze przybliżenie dla zadanej długości łuku, w tym przypadku przyjęta
długość łuku była za duża, w rzeczyw istym układzie straty mocy cieplnej odprowadzonej z
jednostki długości kolum ny łuku są za małe w stosunku do łuku rzeczywistego.
- K rzyw a 3 reprezentuje charakterystykę statyczną dla przypadku, gdy łuk je st krótszy niż łuk
rzeczyw isty, w zw iązku z tym straty mocy cieplnej z jednostki długości kolumny łukowej są
za duże w stosunku do łuku rzeczywistego.
- K rzywa 4 je st to kolejne przybliżenie dla pośredniej długości łuku.
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- K rzyw a 5 reprezentuje statyczną charakterystykę plazm otronu otrzym aną poprzez analizę
num eryczną rów nania dynam icznego dla popraw nie określonej długości łuku.
M etodą tą m ożna w yznaczać w spółczynniki równania dynam icznego dla dowolnego
urządzenia plazm ow ego. D okładność obliczeń je st zw iązana z dokładnością aproksymacji
term ofizycznych charakterystyk gazów plazm otw órczych i obow iązuje przy założeniu, że
chw ilow e zm iany długości łuku są pom ijalnie m ałe w stosunku do całkowitej długości łuku.
M etodę tę m ożna przedstaw ić za pom ocą następującego schematu blokowego:

Rys. 4. Schem at blokow y algorytm u obliczania w spółczynników dynam icznego równania
łuku plazm ow ego dla dow olnego palnika
Fig. 4. B lock diagram o f algorithm for calculation of plasm a arc dynamic equation
coefficients for optional plasmatron
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Stosując pow yższą m etodę, wyznaczono współczynniki równania dynam icznego łuku dla
przykładow ych palników w oparciu o ich rzeczywiste charakterystyki statyczne. Wyniki
obliczeń dla palnika typu PLK -1/125 prezentowane są poniżej na rys.5.

Rys. 5. W yniki aproksym acji dla palnika PLK 1/125 dla podanych wydajności argonu jako
gazu plazm otw órczego. Linia przeryw ana - charakterystyka uzyskana na drodze
pom iarow ej, linia ciągła - charakterystyka uzyskana poprzez sym ulację cyfrow ą
Fig. 5. A pproxim ation results for plasmatron PLK-3/20 for given outputs o f argon as plasma
gas. Broken line - characteristic obtained from measurements. Full line characteristic obtained by digital simulation

4. W NIO SK I
Analizując otrzym ane w yniki, m ożna w yw nioskować, że proponowana m etoda pozwala
uzyskać w spółczynniki rów nania dynam icznego łuku z dosyć dobrą dokładnością i jest
przydatna do analizy układów z łukiem w stanach dynam icznych. Z aletą metody jest to, że
nie w ym aga znajom ości długości łuku elektrycznego, parametru trudnego do określenia na
drodze zarówno pom iarow ej, ja k i analitycznej. Ze względu na charakter zastosowanych
funkcji aproksym acyjnych ograniczeniem je st posiadanie przez funkcje jednego ekstremum.
W przypadku gdy funkcje posiadają więcej niż jedno ekstremum lub przegięcie, należy
aproksym ow ać funkcje przedziałam i, co jest dość kłopotliwe, gdyż analizę należy prowadzić
przedziałam i, zwiększając liczbę kom pletów współczynników.
W yniki sym ulacji pozw alają stwierdzić, że prędkość przepływ u gazu nie wpływa w
sposób istotny na długość łuku, ale bardzo silnie w pływ a na współczynnik wymiany ciepła
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m iędzy k o lu m ną luku a jeg o otoczeniem , a co za tym idzie bardzo silnie w pływ a na promień
kolum ny

łukow ej

(prom ień łuku zm niejsza się w raz ze wzrostem

wydajności gazu

plazm otw órczego). Przeprow adzone obliczenia dotyczyły plazm otronów , w których gazem
plazm otw órczym

był

algorytm ów

palników

dla

argon.

M ożliw e jest
plazm ow ych,

w

też

stosowanie

których

opracowanej

w ykorzystyw ane

są

metodyki
inne

i

gazy

plazm otw órcze, których funkcje term ofizyczne znane są z literatury.
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A b stra c t

Investigations o f electric arc characteristics arouse many controversies connected with
the difficulty o f preservation and interpretation o f the obtained results. W hereas it is
com paratively sim ple to obtain the static characteristics o f plasm atrons from measurem ents
and analysis the dynam ic characteristics ow ing to the very turbulent character o f the arc are
often am biguous and they additionally require many com plicated analytical calculations. The
accuracy o f the obtained results is strongly dependent on the being m ade sim plifying
assum ptions, w hich often results in the conclusion that the static characteristic is sufficient for
analysis o f the co-operation o f the plasmatron and supply system. This statement is correct if the
supply system operates at the mains frequency and the influence o f the arc dynamic parameters
is negligible. In case o f applying the up-to-date supply systems with the intermediate circuit of
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increased frequency the influence o f the arc dynamic parameters is o f greater importance and it
increases together with the rise in the indirect circuit frequency. That is why it is necessary to
w ork out a simple method for obtaining the arc dynamic characteristic. The method presented
below is the attem pt o f joining the measuring and analytical methods in order to determine the
coefficients o f the arc dynam ic equation. The external characteristics o f the non-stationary arc
can be obtained from the energy balance equation (1) and brought to the form (4) by the
appropriate transformations. Such a description o f the energy loss function is compatible to the
boundary assum ptions o f the two-layer gasodynamic model o f the electric arc. The assumptions
o f the similarity o f arcs in electrothermal devices refer only to the first com ponent o f the energy
losses P>. (g)of the energy loss general function Pp (g). Therefore only the component Px (g)
should be separated from the energy loss general function Pp (g) in order to satisfy the
conditions o f the similarity between the thermophysical and electrical characteristics o f the arc.
It also enables to find the enthalpy function H(g) by means o f the algorithm presented in
Section 2.1 w hile assuming the knowledge o f the standard arc characteristics for the given
plasma-forming

gas. After determining the enthalpy functions and making the appropriate

substitutions it is possible to describe the arc dynamic model by Eq. (12). This model has
unknown coefficients strongly dependent on the arc length. The arc length is very difficult to be
analytically calculated and practically impossible to be measured. In order to determine the
coefficients o f the arc dynamic equation one should use the algorithm shown in Fig.4. This
algorithm allows to calculate the coefficients o f the electric arc dynamic equation basing on the
arc static characteristics. The way o f approximation o f the arc energy equation is presented in
Fig.2. Fig.3 shows the results o f the successive approximations o f the arc dynamic equation
coefficients for different arc length. The coefficients o f the arc dynamic equation for exemplary
plasmatrons were calculated by means o f the above method basing on the real static
characteristics o f the plasmatrons. The calculation results for the PLK-1/125 plasmatron are
given in Fig. 5. The carried out calculations dealt with the plasmatrons with argon as a plasmaforming gas. B ut it is possible to use the worked out procedure and algorithms for plasmatrons
in which other plasma-forming gases are used and the thermophysical functions o f these gases
are available in literature.

