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1 Wprowadzenie
Badanie dotyczy modelu dynamicznego silnika obcowzbudnego prądu stałego w układzie ”prędkościowym”,
omówionego na wykładzie. Liniowe równania stanu silnika opisane są zależnością:

Moment wytwarzany przez silnik określony jest wzorem
M n = Cmφi
i przy stałym strumieniu jest proporcjonalny do prądu i. Model liniowy silnika implementujący równania stanu
w konwencji oznaczen SIMULINKa przedstawiony jest na rys.1,

Rys. 1: Model liniowy silnika prądu stałego
przy czym dla parametrów silnika podanych na wykładzie macierze stanu A, B mają postać:
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W zależności od warunków pracy i obciążenia należy go uzupełnić o elementy nieliniowe umożliwiające
badanie rozruchu, zmiany napięcia zasilającego U i momentu obciążającego Mz oraz nawrotu. Utworzenie
schematu umożliwiającego badanie wszystkich możliwych stanów pracy silnika wymaga zmodyfikowania
sposobu prezentacji modelu w SIMULINKu. Jedno z możliwych rozwiązań tego problemu przedstawiono na
rys. 2 (plik sil st2.m). Model przedstawiony na tym rysunku umożliwia przeprowadzenie pełnego programu
badań silnika niezależnie od warunków obciążenia i zasilania.

Rys. 2: Model silnika prądu stałego umożliwiający badanie dowolnych stanów pracy

2 Program badan
Badania dotyczą 2 rozwiązań modelu silnika przedstawionych na rys. 1 i 2, przy czym schemat z rys. 1 zakłada,
że moment obciążający w stanie pracy nie przekracza momentu elektromagnetycznego, natomiast model
przedstawiony na rys. 2 jest uniwersalny i dopuszcza wszystkie warunki pracy.
Model z rys. 1 należy zbudować samodzielnie, natomiast w przypadku modelu z rys. 2 można skorzystać z pliku
sil_st2.mdl, bądź przygotować go indywidualnie poza godzinami zajęć (może mieć strukturę inną niż
zaproponowana na rys. 2). Obserwacji oscyloskopowej należy poddać przebiegi prądu i(t) oraz obrotów Ωm(t)
we wszystkich trybach pracy. W badaniach symulacyjnych uwzględnić następujące przypadki:
1. rozruch silnika przy Mz = 0 i Mz =const
2. zmiany momentu Mz dla silnika w ruchu (różne wartości Mz)
3. nawrót silnika przy Mz = 0 i Mz = const
4. zmiany wartości napięcia zasilającego przy Mz = 0 i Mz = const
5. wyłączenie napięcia zasilającego (poprzez sprowadzenie napięcia do zera przy niezmienionej wartości
rezystancji twornika) przy Mz = 0 i Mz = const
W szczególności w sprawozdaniu należy zamieścić następujące wyniki badań:
• rejestracje przebiegów prądu twornika i obrotów silnika w czasie rozruchu dla 3 przypadków: stan
jałowy obciążenia (Mz==0) i obciążenie Mz=MN oraz Mz=3MN, (MN=140.1Nm)
• rejestracje przebiegów prądu twornika i obrotów silnika w czasie nawrotu dla 2 przypadków: stan
jałowy obciążenia (Mz==0) i obciążenie Mz=3MN. Badania wykonać dla modelu silnika z rys. 1 i 2.
• rejestracje przebiegów prądu twornika i obrotów silnika w czasie zaniknięcia napięcia zasilania do
zera dla 2 przypadków: stan jałowy obciążenia (Mz=0) i obciążenie Mz=3MN. Badania wykonać dla
modelu silnika z rys. 1 i 2.
• wykonać badanie zmian wartości prądu maksymalnego w czasie rozruchu, prądu ustalonego oraz
wartości ustalonej prędkości obrotowej silnika w czasie rozruchu. Wyniki zanotować w tabeli 1 a
następnie sporządzić odpowiednie wykresy w funkcji momentu obciążającego.
Tabela 1 Zależność maksymalnego prądu Imax w czasie rozruchu, prądu ustalonego Iust oraz wartości ustalonej
prędkości obrotowej Ωust silnika w funkcji momentu obciążającego Mz
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•

zbadać zależność prędkości obrotowej silnika od wartości napięcia zasilania dla stanu jałowego
obciążenia oraz dla Mz=MN. Wyniki zanotować w tabeli 2 a następnie sporządzić wykres zmian
prędkości w funkcji napięcia zasilania dla obu obciążeń na wspólnym wykresie.

Tabela 2 Zależność wartości ustalonej prędkości obrotowej Ωust silnika w funkcji napięcia zasilającego
U
Ωust
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Ωust
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wykorzystując model silnika z rys. 2 określić wartość momentu obciążającego, przy którym silnik nie
będzie poruszał się pomimo zasilania znamionowego 440V.

Wyniki zapisane w tabelach należy zaprezentować w formie wykresów.

