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1. Cel ćwiczenia 
Celem ćwiczenia jest zapoznanie z budową i działaniem układu regulacji prędkości 

kątowej silnika obcowzbudnego prądu stałego zasilanego z tyrystorowego przekształtnika 
nawrotnego wykorzystującego algorytmy sterowania cyfrowego. 

 
2. Wstęp 

W regulowanych układach napędowych silniki prądu stałego są przeważnie zasilane z 
przekształtników sterowanych tyrystorowych (PS) o komutacji sieciowej. Poprzez zmianę 
kąta wysterowania tyrystorów, wpływa się na napięcie na wyjściu przekształtnika i umożliwia 
się jego płynną regulację. Ponadto PS zapewnia, w pewnych warunkach, na dwukierunkowy 
przepływ energii co pozwala na hamowanie elektryczne silnika i zwrot energii hamowania do 
źródła. W regulowanym napędzie z maszyną prądu stałego przekształtniki wykorzystywane są 
do zasilania obwodu twornika silnika oraz, w układach dwustrefowej regulacji prędkości, do 
zasilania obwodu wzbudzenia silnika. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu regulacji 
możliwa jest płynna regulacja prędkości i innych wymaganych w układzie napędowym 
wielkości jak np. momentu obrotowego oraz uzyskanie pożądanych właściwości 
dynamicznych (czasu rozruchu, przeregulowania, itp.). Układ regulacji umożliwia 
odpowiednie kształtowanie charakterystyk mechanicznych silnika zapewniając, np. przy 
sprzężeniu prędkościowym uzyskanie sztywnych charakterystyk mechanicznych. 

W układach napędowych prądu stałego stosuje się najczęściej strukturę szeregową 
(kaskadową) regulatora prędkości z podporządkowanym regulatorem prądu twornika.  

 
3. Tyrystorowy prostownik nawrotny 

W napędach prądu stałego większej mocy przeważnie stosuje się prostowniki trójfazowe 
w pełni sterowane typu 6T- rys. 1. 

 

 
 

Rys. 1. Prostownik tyrystorowy 6T zasilający twornik obcowzbudnego silnika prądu stałego  
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Układ z rys. 1 jest układem dwukwadrantowym tj. zapewniającym pracę silnikową i 
prądnicową maszyny przy jednym kierunku wirowania. Zmiana kierunku obrotów silnika w 
takim układzie wiąże się z koniecznością przełączenia zacisków obwodu twornika lub 
obwodu wzbudzenia maszyny. 

Płynna zmiana kierunku obrotów jest możliwa do uzyskania przy zastosowaniu 
prostownika rewersyjnego (nawrotnego, dwukierunkowego) złożonego z dwóch 
prostowników 6T - rys. 2. 

 
Rys. 2. Przekształtnik nawrotny z dławikiem wyrównawczym 

 
Przekształtnik rewersyjny może pracować przy równoczesnym wysterowaniu tyrystorów 

obu prostowników 6T lub przy sterowaniu naprzemiennym.  
W pierwszym przypadku jeden z układów znajduje się w zakresie pracy prostownikowej 

a drugi w zakresie pracy falownikowej. Przy równoczesnym sterowaniu obu mostków 
konieczne jest zapewnienie równości średnich napięć na wyjściach obu układów:  
  coscos 00 dd UU  , (1) 
 +=180, (2) 
gdzie:  ,  – kąty wyzwalania tyrystorów przekształtników P1 i P2. 

Pomimo tych samych wartości średnich napięć pomiędzy obydwoma układami występuje 
różnica wartości chwilowych napięć. Różnica ta powoduje przepływ prądu wyrównawczego, 
którego wartość musi być ograniczona przez wprowadzenie dławika wyrównawczego Lw. 
Układ z dławikiem wyrównawczym umożliwia płynną zmianę kierunku prądu płynącego 
przez obciążenie co zapewnia dużą dynamikę układu. Rozwiązanie to jest stosowane dla 
mniejszych mocy, w których jest możliwy do przyjęcia przepływ prądu wyrównawczego.  

W układach większej mocy stosowane jest sterowanie naprzemienne obu prostowników. 
W danej chwili podawane są impulsy sterujące jedynie na tyrystory jednego mostka. Takie 
sterowanie eliminuje występowanie prądu wyrównawczego ale pogarsza nieznacznie 
dynamikę układu. W układzie pracującym bez prądu wyrównawczego przy zmianie kierunku 
prądu obciążenia i przy zmianie pracującego przekształtnika, konieczne jest bowiem 
wprowadzenie krótkiej przerwy bezprądowej (rzędu paru ms) zapewniającej zanik prądu 
obciążenia i wyłączenie tyrystorów dotychczas pracującego przekształtnika. Schemat układu 
bez dławika wyrównawczego przedstawiono na rys. 2. 

 
 

M 

  

forward reverse 
 

 
Rys. 3. Przekształtnik nawrotny bez dławika wyrównawczego 

P1 P2 



 Układ napędowy z silnikiem prądu stałego zasilanym z nawrotnego przekształtnika tyrystorowego 

3 

Obszary pracy  dla prostownika nawrotnego przedstawiono w układzie współrzędnych 
(Id, Ud) na rys. 4.  

 

Rys. 4. Obszary pracy prostownika nawrotnego w układzie współrzędnych (Id,Ud) 

4. Kształtowanie charakterystyki mechanicznej silnika obcowzbudnego prądu stałego 
Prędkość kątowa maszyny prądu stałego w stanie ustalonym określona jest zależnością:  
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gdzie Ut oznacza napięcie twornika, Rt rezystancję twornika, Ψw strumień wzbudzenia, kE i kM sa 
stałymi konstrukcyjnymi, It jest prądem twornika natomiast M jest momentem 
elektromagnetycznym.  

Z równania (3) wynika, że prędkość kątowa zależy od napięcia twornika i strumienia (prądu) 
wzbudzenia. Zmiana napięcia twornika w zakresie UN 

 
pozwala na regulację prędkości w 

zakresie ±ωN, z kolei zmniejszenie strumienia umożliwia zwiększenie zakresu regulacji prędkości 
powyżej prędkości N (praca w drugiej strefie).  

Na rys. 5 przedstawiono kształtowanie charakterystyki mechanicznej silnika przy zmianach 
napięcia twornika, natomiast na rys. 6 przy zmianach strumienia wzbudzenia. 

 

 
Rys. 5. Kształtowanie charakterystyki mechanicznej silnika obcowzbudnego przy zmianach 

napięcia twornika 



 Układ napędowy z silnikiem prądu stałego zasilanym z nawrotnego przekształtnika tyrystorowego 

4 

 

Rys. 6. Kształtowanie charakterystyki mechanicznej silnika obcowzbudnego przy zmianach 
strumienia wzbudzenia 

 
Regulacja prędkości przez zmianę napięcia twornika umożliwia jedynie zmniejszenie 

prędkości poniżej znamionowej. Sztywność charakterystyk nie ulega zmianie. 
Przy osłabianiu strumienia prędkość silnika rośnie powyżej znamionowej. Równocześnie 

zmniejsza się sztywność charakterystyk mechanicznych. 
Kształt charakterystyk mechanicznych pokazanych na rys. 5 i rys. 6 mają układy bez 

zamkniętej pętli regulacji prędkości. Powoduje to, że aktualna prędkość kątowa silnika jest 
zależna od obciążenia maszyny. Uzyskanie idealnie sztywnej charakterystyki mechanicznej jest 
możliwe jedynie przy wprowadzeniu zamkniętego układu regulacji prędkości silnika. 
 
5. Ogólna struktura układu regulacji 

Struktura układu regulacji prędkości maszyny prądu stałego składa się z układu sterowania 
napięciem obwodu twornika oraz w przypadku napędu dwustrefowego także z układu regulacji 
prądu wzbudzenia. Na rys. 7 pokazano strukturę układu regulacji prędkości napędu 
jednostrefowego tzn. przy stałej wartości prądu wzbudzenia.  

 

 
Rys. 7. Układ regulacji prędkości i prądu o strukturze szeregowej 

 
Układ regulacji prędkości kątowej maszyny prądu stałego składa się z połączonych 

kaskadowo regulatorów PI prędkości i prądu twornika. Regulator prądu twornika jest stosowany 
ze względu na konieczność ograniczania prądu twornika i kontrolowania w stanach 
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przejściowych. Jest to podstawowa struktura nie uwzględniająca elementów dodatkowych jak np. 
układu sterowania przekształtnikiem.  

W obwodzie nadrzędnym regulator prędkości R na podstawie różnicy sygnałów prędkości 
zadanej ωz i prędkości mierzonej ω określa zadaną wartość prądu twornika iz dla 
podporządkowanego regulatora prądu Ri. Regulator prądu za pośrednictwem układu sterowania 
tyrystorami US wymusza zmianę napięcia zasilającego silnik co powoduje zmianę wartości prądu 
twornika. Ograniczenie sygnału wyjściowego z regulatora prędkości, umożliwia w tym układzie 
sterowania, ograniczenie prądu i momentu silnika. Ograniczenie napięcia wyjściowego 
przekształtnika odbywa się przez odpowiednie ograniczenie sygnału wyjściowego regulatora 
prądu. 

 
6. Regulator V 

W przekształtniku nawrotnym pracującym z blokadą prądu wyrównawczego konieczne jest 
zastosowanie układu logicznego kontrolującego proces przełączania prostowników (regulatora 
V). Regulator V decyduje o przebiegu rozruchu, nawrotu lub hamowania, określając momenty 
zablokowania jednej sekcji i odblokowania drugiej sekcji przekształtnika. Wymagane jest 
spełnienie przez układ logiczny następujących warunków:  

 impulsy wyzwalające tyrystory powinny wprowadzać w stan przewodzenia tylko jeden 
przekształtnik, ten, który dostarcza prąd do obciążenia, przekształtnik chwilowo 
nieczynny powinien być zablokowany,  

 przy zmianie znaku sygnału regulatora prędkości musi nastąpić przełączenie układu 
regulacji z jednej sekcji na drugą,  

 zablokowanie impulsów wyzwalających tyrystory w sekcji, może nastąpić dopiero po 
zmniejszeniu prądu tej sekcji do wartości bliskiej zeru,  

 odblokowanie wchodzącej do pracy sekcji, może nastąpić dopiero wtedy, gdy tyrystory 
sekcji przeciwnej znajdują się w stanie zaporowym,  

 w celu osiągnięcia łagodnego przejścia prądu z jednego przekształtnika na drugi należy 
unikać skoków napięcia wyprostowanego przy zmianie kierunku prądu (średnie napięcia 
przekształtników powinny być równe).  

W praktyce wymagania przedstawione powyżej mogą być spełnione, gdy prąd płynący przez 
obciążenie jest prądem ciągłym. W warunkach, kiedy występuje prąd przerywany, (małe 
obciążenie, mała indukcyjność obwodu twornika, niskie napięcie prostownika) konieczne jest 
zastosowanie bardziej złożonych algorytmów sterowania, które zapewniają prawidłową pracę 
systemu przy przejmowaniu prądu obciążenia z jednego przekształtnika na drugi.  

 
7. Praca ze sprzężeniem napięciowym – bez pomiaru prędkości 

W układach napędowych prądu stałego z silnikiem obcowzbudnym, w których nie 
zastosowano pomiaru prędkości obrotowej wału, możliwe jest zastąpienie regulatora prędkości 
przez regulator napięcia twornika.  

Zgodnie z (3) zakładając, że strumień wzbudzenia jest stały (w=const) i pomijając spadek 
napięcia na rezystancji twornika (ItRt0) można stwierdzić, że prędkość kątowa jest 
proporcjonalna do napięcia twornika (r  Ut). Zatem zastąpienie regulatora prędkości przez 
regulator napięcia powinno umożliwić regulację prędkości. Jednak przy obciążeniu silnika 
znaczący staje się spadek napięcia na rezystancji twornika (warunek ItRt0 nie jest spełniony) 
powodując pogorszenie sztywności charakterystyk napędu. W celu uzyskania sztywnych 
charakterystyk mechanicznych konieczne jest wprowadzenie w układzie sterowania dodatkowego 
członu kompensującego niekorzystny wpływ spadku napięcia na rezystancji twornika na 
charakterystykę mechaniczną układu.  

 
8. Praca układu nawrotnego przy prądzie przerywanym 

Jeżeli średnia wartość pulsacji składowej zmiennej prądu twornika jest mniejsza od 
składowej stałej wówczas mówi się o przewodzeniu ciągłym przekształtnika. W innym 
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przypadku, jeżeli chwilowa ujemna wartość składowej zmiennej prądu jest wyższa od składowej 
stałej, przebieg prądu wyprostowanego staje się nieciągły, a przebieg napięcia wyprostowanego 
różni się od tego , jaki występuje przy przewodzeniu ciągłym.  

W przypadku przewodzenia ciągłego (przy pominięciu komutacji) napięcie wyprostowane 
jest funkcją jedynie kąta wysterowania tyrystorów:  

 


cos3
md UU  , (4) 

gdzie Um jest wartością maksymalną napięcia międzyfazowego a α jest katem wysterowania 
tyrystorów; współczynnik 3/π obowiązuje dla prostownika 6T.  

W przypadku przewodzenia przerywanego napięcie na wyjściu prostownika jest złożoną 
funkcją kąta wysterowania oraz parametrów i wartości prądu obciążenia. Przy przewodzeniu 
przerywanym i stałym kącie wysterowania tyrystorów zmiana prądu obciążenia powoduje 
znaczący spadek napięcia wyprostowanego. Można powiedzieć, że w tym stanie pracy 
przekształtnik jest „miękkim” źródłem napięcia.  

Nieciągłość prądu utrudnia wykrycie zaniku prądu obciążenia, koniecznego do stwierdzenia 
stanu wyłączenia przekształtnika. W przypadku przekształtnika nawrotnego, ze względu na 
nieciągłość prądu, istnieją trudności w osiągnięciu płynnego przejścia prądu obciążenia z 
prostownika P1 na P2 bądź odwrotnie. Istota problemu tkwi w tym, aby układ sterowania 
wygenerował taki kąt wysterowania tyrystorów, przy którym średnia wartość napięcia 
przekształtnika rozpoczynającego pracę, była taka sama jak średnie napięcie przekształtnika 
kończącego pracę.  

W rozwiązaniach praktycznych aby uniknąć przejściowego skoku napięcia, w wyniku 
zbytniego wyprzedzenia wysterowania przekształtnika rozpoczynającego pracę, oraz przeciążenia 
prądowego, system sterowania jest tak realizowany, aby kąt wysterowania załączanego 
przekształtnika był początkowo bardzo duży (180), a następnie zmniejszał się do wymaganej 
wartości roboczej w wyniku działania sprzężenia zwrotnego. Ten sposób sterowania może 
wpłynąć na pogorszenie dynamiki układu i pojawienie się strefy nieczułości w pewnym 
niewielkim odcinku czasu, w którym prąd obciążenia nie płynie w żadnym z dwóch możliwych 
kierunków. 
 
9. Algorytmy cyfrowego sterowania przekształtnikiem tyrystorowym 

W układzie laboratoryjnym zastosowano prostownik tyrystorowy nawrotny typu DML II. 
Prostownik jest sterowany cyfrowo za pomocą karty sterownika DSP SH363. W sterowniku 
zaimplementowano algorytmy sterowania przekształtnikiem, z których najważniejsze zostały 
opisane w dalszej części instrukcji. 
 
9.1. Wielkości względne 

System cyfrowego sterowania przekształtnikiem tyrystorowym opracowano 
z wykorzystaniem wielkości względnych. Skrót p.u. oznacza zmienne wyrażone 
w jednostkach względnych obliczane następująco:  

 
N

Xx
X

 , (5) 

gdzie x  jest wielkością wyrażoną w jednostkach względnych, X  jest wielkością wyrażoną 
w wielkościach fizycznych, NX  jest wartością znamionową lub bazową. Wielkości bazowe 
obliczane są na podstawie wielkości znamionowych, np.: 

 N
b

N

UR
I

 , (6) 

gdzie bR  jest bazową rezystancją. 
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Zastosowanie wielkości względnych ułatwia dostosowanie cyfrowego układu sterowania 
przekształtnikiem do napędów o różnych mocach. Wartości parametrów maszyn 
elektrycznych o różnych mocach wyrażone w wielkościach względnych są zbliżone.  
 
9.2. Regulatory 

Struktura układu regulacji przekształtnika DML II została przedstawiono na rys. 8. 
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Rys. 8. Ogólna struktura układu regulacji 
 
Struktura regulacji z rys. 8 jest typową strukturą kaskadową. W porównaniu ze 

schematem z rys. 5 dodany został blok sterownika przekształtników 2x6T niezbędny do 
uzyskania pracy dwukierunkowej maszyny. Regulator prędkości jest regulatorem PI 
natomiast regulator prądu jest regulatorem o strukturze zmiennej PI/I. 
 
9.2.1. Zależność ogólna regulatora PI 

Algorytm regulatora PI określony jest zależnością:  

      
0

1




    
i n

wy p i
i

U n K E n K E i , (7) 

gdzie  1wyU n  jest wielkością wyjściową regulatora w chwili  1n ,  E n  jest uchybem 

wielkości regulowanej w chwili  n ,  
0





i n

i
E i  jest sumą uchybów wielkości regulowanej od 

chwili  0i  do chwili  i n , pK   jest wzmocnieniem części proporcjonalnej regulatora PI, 

iK  jest wzmocnieniem części całkującej regulatora PI. 
Regulator całkujący otrzymuje się po przyjęciu wzmocnienia części 

proporcjonalnej 0pK , a regulator proporcjonalny otrzymuje się po przyjęciu wzmocnienia 
części całkującej 0iK . 
 
9.2.2. Realizacja regulatora prądu 

Obwód regulacji prądu posiada zmienna strukturę zależną od rodzaju przewodzenia 
prądu. Dla przerywanego przewodzenia prądu obwód twornika jest elementem 
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proporcjonalnym połączonym szeregowo z elementem opóźniającym, a regulator prądu 
powinien być regulatorem całkującym. Dla ciągłego przewodzenia prądu obwód twornika jest 
elementem inercyjnym pierwszego rzędu połączonym z elementem opóźniającym, jeżeli 
elektromechaniczna stała czasowa napędu jest duża, lub elementem drugiego rzędu, 
inercyjnym albo oscylacyjnym połączonym szeregowo z elementem różniczkującym i 
opóźniającym, jeżeli elektromechaniczna stała czasowa napędu jest mała. Regulator dla 
przewodzenia ciągłego powinien mieć strukturę regulatora PI.  

Okres próbkowania i pomiaru prądu w cyfrowym układzie regulacji oznaczono ti, a jego 
wartość przyjęto równą ti=50s. Algorytm regulatora całkującego dla przewodzenia ciągłego 
wykonywany jest co okres ti. 

Regulator prądu dla przewodzenia ciągłego rozdzielono na część całkującą i część 
proporcjonalną. Algorytm całkowania wykonywany jest po załączeniu tyrystora. Błąd prądu 
obliczany jest jako różnica pomiędzy wartością zadaną prądu a średnią wartością prądu 
obliczaną za ostatni okres włączenia tyrystorów. Algorytm proporcjonalnej części regulatora 
realizowany jest co okres próbkowania prądu ti. Błąd prądu określany jest jako różnica 
pomiędzy wartością zadaną prądu a ruchomą średnią prądu obliczaną za ostatnie n próbek 
prądu liczonych od ostatniego załączenia tyrystora. Wyjście regulatora jest sumą części 
proporcjonalnej i części całkującej. W rezultacie regulator zapewnia zerową wartość średnią 
prądu w stanach ustalonych.  

Przy przewodzeniu przerywanym stosowany jest regulator całkujący o wzmocnieniu 
całkowania uzależnionym od błędu prądu. Przyjęto dwie wartości:  

 kiIdPd  - wzmocnienie regulatora całkującego dla dużych wartości błędu prądu, 
 kiIdPm  - wzmocnienie regulatora całkującego dla małych wartości błędu prądu. 
Dla uproszczenia można przyjąć te same wartości wzmocnienia regulatora całkującego 

dla dużych i małych wartości błędu.  
Na rys. 9 przedstawiono strukturę regulatora prądu. 
 
 

I - KiId

= arccos(ud)

P - KpId

Ograniczenie ud

nzad

n
(-)

Ograniczenie 


ud 

 
 

Rys. 9. Struktura regulatora prądu 
 
9.3. Ograniczenia zmiennych 
9.3.1. Ograniczenie kątów załączania tyrystorów w bloku wyzwalania tyrystorów 

Załączanie tyrystorów odbywa się na zasadzie porównywania zadanej wartości kata 
załączania z przebiegiem piłokształtnym. Przyjęto, że generowane jest sześć przebiegów 
piłokształtnych określających bieżące kąty w funkcji czasu. Wartości kątów określone są 
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w radianach. Jeżeli jeden z bieżących kątów przekroczy wartość zadaną kąta załączania, to 
następuje załączenie odpowiedniego tyrystora.  

Kąt załączania liczony jest od punktu naturalnej komutacji tyrystorów. Zadany kąt 
załączania ograniczany jest w układzie sterowania. Ograniczenie to jest dodatkowym 
zabezpieczeniem zapewniającym prawidłową pracę przekształtnika również w przypadku, 
gdy ograniczenie napięcia ustawione jest nieprawidłowo.  

Minimalny kąt załączania min może być równy 0.  Taka wartość kąta pozwala na 
wytworzenie maksymalnego napięcia na wyjściu przekształtnika przy pracy prostownikowej. 
Jeżeli napięcie zadane jest większe od napięcia ograniczonego przez ustawienie kata min, to 
na wyjściu przekształtnika  będzie napięcie wynikające z kąta min obliczone następująco: 

    min min
3 cos  d mU U 


 , (8) 

gdzie Ud()jest napięciem w funkcji kąta Um jest amplitudą napięcia międzyfazowego sieci 
zasilającej. 

Jeżeli zadane jest ograniczenie napięcia wyjściowego falownika, to kąt min obliczany 
jest następująco:  

 min arccos
3

d

m

U
U



 

  
 

, (9) 

lub  

 min arccos 0,74 d

S

U
U


 

  
 

, (10) 

gdzie US jest skuteczną wartością napięcia międzyfazowego sieci zasilającej. 
Maksymalny kąt załączania powinien spełniać zależność:  

 max      , (11) 
gdzie  jest kątem komutacji,  jest kątem wyłączania tyrystorów. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony następuje przewrót falownika. Wskazane jest 
przyjmowanie pewnej wartości zapasu przy określaniu kąta max.  

Podane wyżej zależności obowiązują dla przewodzenia ciągłego. Jeżeli występuje 
przewodzenie przerywane, to wartość napięcia wyjściowego przekształtnika różni się od 
napięcia obliczonego wyżej.  

 
9.3.2. Ograniczenie wyjścia regulatora prądu 

Wielkość wyjściowa regulatora prądu jest wartością zadaną napięcia wyjściowego 
przekształtnika i podlega ograniczaniu przez nastawianie parametrów sterownika. Nastawiana 
jest względna maksymalna wartość napięcia wyjściowego przekształtnika odniesiona do 
napięcia znamionowego silnika:  

 max
max

d
d

N

Uu
U

 , (12) 

gdzie ud max jest maksymalną wartością napięcia wyjściowego silnika określoną 
w wielkościach względnych, Ud max jest maksymalną wartością napięcia wyjściowego 
przekształtnika określoną w woltach [V], UN jest napięciem znamionowym silnika podanym 
na tabliczce znamionowej i ustawianym w parametrach sterownika. 

Napięcie Ud max=ud max·UN nie może być większe niż napięcia ud(min) i  mniejsze niż 
Ud(max) wynikające z ograniczeń ustawionych w parametrach sterownika.  

Wartości ograniczenia napięcia określone są dla dodatniego kierunku prądu i włączenia 
odpowiedniego przekształtnika. Po rewersie prądu wprowadzany jest również rewers 
ograniczeń napięcia.  
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9.3.3. Ograniczenie wyjścia regulatora prędkości 
Na rys. 10 przedstawiono strukturę regulatora prędkości 

 

I - Kin

P - Kpn

Ograniczenie id

nzad

n
(-)

idzad

 
 

Rys. 10. Regulator prędkości 
 

Wielkość wyjściowa regulatora prędkości jest wartością zadaną prądu twornika i podlega 
ograniczaniu przez nastawianie odpowiedniego parametru w układzie sterowania cyfrowego. 
Ograniczenie wartości wyjściowej regulatora prędkości jest jednocześnie ograniczaniem 
prądu silnika w stanach ustalonych i w stanach przejściowych. Nastawiana jest względna 
maksymalna wartość zadana prądu twornika odniesiona do prądu znamionowego silnika:  

 max
max

d
d

N

Ii
I

 , (13) 

gdzie idmax jest maksymalną zadaną wartością prądu wyjściowego silnika określoną 
w wielkościach względnych, Idmax  jest maksymalną zadaną wartością prądu twornika 
określoną w amperach [A], IN jest prądem znamionowym silnika podanym na tabliczce 
znamionowej. Prąd znamionowy ustawiany jest przy konfiguracji prostownika. 

Wartość ograniczenia prądowego nastawiana w układzie sterowania za pomocą 
odpowiedniego parametru. Jeżeli nastawy regulatora prądu są tak dobrane, że możliwe jest 
przeregulowanie, to w stanach przejściowych średnia wartość prądu może przekraczać 
nastawioną wartość ograniczenia.  

 
9.3.4. Ograniczenie wielkości zadanej 

Nastawianie wielkości zadanej odbywa się za pomocą zadajnika, którego wielkością 
wyjściową jest w zależności od konfiguracji układu jest zadane napięcie wyjściowe 
przekształtnika, zadany prąd twornika lub zadana prędkość obrotowa silnika. Wielkość 
zadana określana jest w jednostkach względnych. Ograniczeniu podlega maksymalna i 
minimalna wielkość wyjściowa zadajnika. Wielkości te nastawiane są za pomocą parametrów 
sterownika.  

W układzie laboratoryjnym prostownik skonfigurowany jest tak, że na jego wejście 
podawany jest sygnał ustawiony w programie konsoli operatora działającej na komputerze 
PC.  

 
9.3.5. Zabezpieczenie nadprądowe 

Zabezpieczenie nadprądowe ustawiane jest za pomocą odpowiedniego parametru w 
układzie sterowania cyfrowego określającego względną wartość prądu, przy której wyłączany 
jest przekształtnik. Działanie zabezpieczenia polega na tym, że jeżeli wartość średnia prądu w 
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czasie 2,5 ms przekracza nastawioną wartość, to kąt załączania przekształtnika jest 
zwiększany, co powoduje zmniejszenie prądu do zera a następnie wyłączenie przekształtnika.  

 
9.4. Przełączanie przekształtników 

Duża dynamika napędu przekształtnikowego prądu stałego wymaga szybkiego 
przełączenia przekształtników przy rewersie kierunku prądu. W napędzie cyfrowym 
zastosowano wykrywanie przewodzenia przerywanego na podstawie przebiegu napięcia 
wyjściowego przekształtnika. Jeżeli występuje przewodzenie przerywane, to pojawia się 
przedział czasu, w którym napięcie wyjściowe przekształtnika jest stałe lub zmienia się 
powoli. Metoda ta pozwala na niezawodne wykrycie wyłączenia tyrystorów i przełączenie 
przekształtników bez wprowadzania czasu martwego, w którym impulsy sterujące tyrystorami 
są blokowane. Kąt załączania tyrystorów po przełączeniu przekształtników musi być 
precyzyjnie określony, zwłaszcza dla małego momentu obciążenia. Jeżeli kąt załączenia jest 
zbyt duży, to występuje zablokowanie prądu, natomiast jeżeli kąt załączenia jest zbyt mały, to 
może pojawić się wielokrotne przełączanie przekształtników przy średnich wartościach prądu 
bliskich zeru. Wartość skuteczna prądu jest w takim przypadku nadmiernie duża. 
Jednocześnie z przełączaniem przekształtników następuje zmiana wartości wyjściowej 
regulatora prądu. Przebiegi prądu po rewersie zależą od wliczonej wartości kąta po rewersie i 
od właściwości regulatora prądu.  

Przełączenie przekształtników przy rewersie prądu zachodzi podczas wystąpienia prądu 
przerywanego w przekształtniku oznaczonym I . Kąt załączenia przekształtnika po rewersie 
oznaczonego jako II  obliczany jest za pomocą wyrażenia: 
  1II cI KPW         (14) 
lub 
  1II cI KMW        , (15) 
gdzie: pI cI     , 

pI  - aktualny kąt załączania przy przewodzeniu przerywanym 

cI  - kąt załączania, jaki wystąpiłby, gdyby przy aktualnej wartości SEM 
występowało przewodzenie ciągłe, 

II  - kąt załączenia po przełączeniu przekształtników, 

KPW  - współczynnik korekcji, jeżeli przed przełączeniem przekształtników znak prądu 
i znak prędkości są jednakowe, 

KMW  - współczynnik korekcji, jeżeli przed przełączeniem przekształtników znak prądu 
i znak prędkości są różne. 

 
Współczynniki korekcji KPW  i KMW  są nieliniowymi funkcjami modułu prędkości 

kątowej silnika i zależą od stałej elektromagnetycznej silnika. Na rys. 11 pokazano przykład 
dobranych funkcji współczynników korekcji KPW  i KMW  z prędkością kątową wirnika jako 
argumentem wyrażonej w wielkościach względnych.  
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Rys. 11. Zależności współczynników korekcji WKP i WKM od prędkości kątowej wirnika 
 

Program sterujący silnikiem umożliwia wprowadzenie zależności współczynników 
korekcji KPW  i KMW  od prędkości kątowej wirnika w postaci linii łamanych zaczynających się 
w zerze i określanych trzema punktami jak pokazano na rys. 12.  
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Rys. 12. Aproksymacja zależności z rys. 11 
 

Wprowadzając współrzędne punktów należy zachować warunki:  
 1 2 3Px Px Px  , (16) 
 1 2 3Mx Mx Mx  . (17) 
Powyższe warunki nie są sprawdzane przy wprowadzaniu parametrów.  

Kształt krzywych pokazanych na rys. 11 określany jest eksperymentalnie.  
Aproksymacja pokazana na rysunku 12 została określona według tab. 1.  
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Tab. 1 Współrzędne punktów określonych na rys. 12 
 

Numer 
punktu Px Py Mx My

1 0,3 1,1 0,35 0,45
2 0,4 1,35 0,45 0,5
3 0,9 1,5 0,9 0,55  

 
Na rys. 13 przedstawiono strukturę sterownika przekształtników.  
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Rys. 13. Struktura sterownika przekształtników 

 

9.5. Synchronizacja przekształtnika z siecią zasilającą 
Do sterowania tyrystorami przekształtnika konieczna jest synchronizacja chwil 

załączenia tyrystorów z przebiegami chwilowymi napięcia przemiennego zasilającego 
prostownik. W przekształtniku DML II zastosowano procedurę synchronizacji opartą na 
estymacji kata fazowego napięcia sieci i cyfrowej pętli synchronizacji fazowej. 

Obliczenia aktualnego kąta fazowego  napięcia zasilającego us odbywają się na 
podstawie kolejnych próbek mierzonego napięcia sieci us(n-2), us(n-1), us(n) mierzonych w 
regularnych odstępach czasu odpowiadających przyrostowi kata fazowego - rys. 14. 
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Rys. 14. Oznaczenia próbek napięcia zasilającego ( - kąt fazowy napięcia sieci,  - przyrost 
kata odpowiadająca częstotliwości próbkowania sygnału napięcia sieci) 

 

Kolejne próbki napięcia sieci us(n-2), us(n-1), us(n) określone są zgodnie z poniższymi 
zależnościami:  
       1sin2 max nUnu ss , (18) 
     1sin1 max  nUnu ss  , (19) 
       1sinmax nUnu ss . (20) 

Eliminacja amplitudy napięcia Usmax z (18)-(19) oraz z (19)-(20) prowadzi do zależności:  
            1sin11sin2 nnunnu ss , (21) 
            1sin11sin nnunnu ss . (22) 

Na podstawie zależności trygonometrycznych na sumę i różnicę dwóch kątów można 
napisać:  
                    01sin2sin1cos1cos1sin1  kkukkukku sss  , (23) 
                    01sinsin1cos1cos1sin1  nnunnunnu sss  .  (24) 

Jeśli próbkowanie napięcia odbywa się z częstotliwością zapewniającą spełnienie 
warunku < 0.5 to z (23)-(24) można wyprowadzić: 

      
 12
2cos




nu

nunu
s

ss , (25)  

Na podstawie obliczonej funkcji cos() wyznaczany jest kat :  
   cosarc  (26)  
oraz sin() co pozwala na obliczenie kąta (n-1) zgodnie z zależnością: 

      
     21

1tgarc1





nucosnu
sinnun

ss

s


 . (27)  

Kąt  n  wyznaczany jest zgodnie z równaniem:  
       1nn . (28)  

W przypadku jeśli  nus  lub (n-1) jest ujemne to wartość kąta  1n  jest zwiększana 
o . Jeśli mianownik w (25) lub (27) jest zerowy lub bliski zeru to obliczenie kąta (n-1) 
zgodnie z (25)-(28) nie jest możliwe i stosowana jest zależność:  
       21 nn . (29)  

Obliczony kąt fazowy  1n  oznaczany jest dalej jako kąt fazowy estymowany cal .  
W układzie PLL zastosowano regulator proporcjonalno-całkowy PI oraz integrator. Na 

podstawie różnicy obliczonego cal oraz estymowanego est kata fazowego regulator PI 

(n-1)- 
(n-1) 

(n-1)+

us 

t us(n-2) 

us(n-1) 
us(n) 

Us max 
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określa pulsację napięcia zasilania prostownika uest. Całkowanie pulsacji uest pozwala na 
określenie estymowanego kata fazowego est. Właściwości dynamiczne układu PLL są 
uzależnione od parametrów regulatora PI. Pełną strukturę układu synchronizacji 
przedstawiono na rys. 15. 

 

 
 

Rys. 15. Struktura układu synchronizacji prostownika tyrystorowego 
 

W układzie synchronizacji napięcie sieci us(t) jest mierzone ze stałym okresem 
próbkowania Tsampl przetwornika analogowo-cyfrowego A/C. Co okres Tcal realizowana jest 
procedura estymacji kata fazowego. Dla zapewnienia wymaganej dokładności obliczeń 
próbkowanie napięcia sieci odbywa się z okresem Tsampl dobranym tak aby wartość  
zawierała się w zakresie 10..30. 

 
10. Sterowanie napędem z komputerowej konsoli uniwersalnej 

Do konfiguracja, zadawania parametrów, pomiarów i wizualizacji wykorzystywany jest 
program uniwersalnej konsoli operatora Tkombajn v3.20 uruchomiany na komputerze PC. 
Komputer PC połączony jest ze sterownikiem mikroprocesorowym prostownika przez łącze 
USB – rys. 16. 
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Rys. 16. Struktura komunikacji w stanowisku laboratoryjnym 

 
Widok okna głównego programu Tkombaj przedstawiono na rys. 17. 
Przyciski w opisie konsoli podanym poniżej oznaczono [tekst], gdzie „tekst” jest tekstem 

zapisanym na przycisku.  
Po załączeniu zasilania prostownika i uruchomieniu programu Tkombajn stanowisko 

laboratoryjne jest automatycznie gotowe do działania. 
W zakresie przeprowadzanych w ćwiczeniu badań konsola wykorzystywana jest do 

zapisu i odczyt zmiennych [Variables], załączenia napędu  [ON], wyłączenia napędu [OFF], 
rejestracji i wizualizacji wybranych zmiennych [Registration]. 
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Rys. 17. Okno programu Tkombajn – zakładka [Variables] 
 
Sygnał zadany układu sterowania prostownika jest wpisywany w okienku edycyjnym 

oznaczonym na rys. 17 kolorem czerwonym. Układ domyślnie pracuje w petli regulacji 
prędkości z pomiarem prędkości prądnicą tachometryczną. 

W ćwiczeniu możliwa jest zmiana konfiguracji i parametrów układu za pomocą 
zmiennych programu procesora zgodnie z tab. 2. 

 
Tab. 2. Lista zmiennych do konfiguracji i zmiany parametrów układu 

 
Nazwa zmiennej Opis 
KontrolaKonfiguracjiUkladu Domyślna konfiguracja układu regulacji  

0 – Układ otwarty zadawanie napięcia 
1 – Regulator prądu zadawanie prądu 
3 – Regulator prędkości na wyjściu którego pojawia się zadany 

prąd prostownika 
KontrolaZadajnika Włączenie zadajnika wartości zadanej 

0 – Skok wartości zadanej 
1 – Zmiana wartości zadanej po rampie 

KontrolaWylaczenia Kontrola zachowania podczas wyłączenia prostownika 
0 – po rozkazie wyłączenia zostaje zadany kąt falownikowy aż 
do czasu wykrycia przewodzenia przerywanego lub upływu 
czasu ustawianego parametrem CzasWymuszeniaWylaczenia 
1 – po rozkazie wyłączenia zostają bezzwłocznie wyłączone 
impulsy bramkowe tyrystorów 
2 – po rozkazie wyłączenia zostaje zadany kąt falownikowy 
przez czas równy CzasWymuszeniaWylaczenia, po czym 
zostają wyłączone impulsy bramkowe bez względu na rodzaj 
przewodzenia 

KontrolaZrodlaPomiaruPredkosci Kontrola źródła pomiaru prędkości: 
0 – prędkość estymowana na podstawie pomiaru napięcia i 
prądu na wyjściu prostownika  
1 – pomiar prędkości na podstawie napięcia zmierzonego na 
wejściu „tacho”. Wejście tacho skalowane jest za pomocą 
przełączników SW1 ora parametru „skala_omegar” 
2 – pomiar prędkości za pomocą enkodera podłączonego do 
złącza Z6 

In Prąd znamionowy wzbudzenia maszyny IN [A] 
Un Napięcie znamionowe wzbudzenia maszyny UN [V] 
Omegarn Prędkość bazowa wykorzystywana do przeliczeń prędkości na 

jednostki względne. [obr./min] 
NapiecieSieciZasilajacej Wartość napięcia na zaciskach AC prostownika. Liczona jako 

wartość skuteczna napięcia przewodowego 
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kpomegar Wzmocnienie P regulatora prędkości 
kiomegar Wzmocnienie całkowania regulatora prędkości  
kpId Wzmocnienie P regulatora prądu przy przewodzeniu ciągłym 

dla pracy sześciopulsowej 
kiId Wzmocnienie całkowania regulatora prądu przy przewodzeniu 

ciągłym dla pracy sześciopulsowej 
kiIdPd Wzmocnienie regulatora prądu dla dużych błędów przy 

przewodzeniu przerywanym dla pracy sześciopulsowej 
kiIdPm wzmocnienie regulatora prądu dla małych błędów przy 

przewodzeniu przerywanym dla pracy sześciopulsowej 
IR rezystancja twornika [p.u.] 
OGRANICZENIE_PRADU_MAX Ograniczenie górne prądu prostownika na wejściu do regulatora 

prądu [p.u.] 
OGRANICZENIE_PRADU_MIN Ograniczenie dolne prądu prostownika na wejściu do regulatora 

prądu [p.u.] 
OGRANICZENIE_NAPIECIA_MAX Ograniczenie napięcia na wyjściu regulatora prądu max [p.u] 

Wartość automatycznie negowana dla prostownika revers. 
OGRANICZENIE_NAPIECIA_MIN Ograniczenie napięcia na wyjściu regulatora prądu min [p.u] 

Wartość automatycznie negowana dla prostownika forward. 
ALFA_MAX ograniczenie kąta załączania – maksimum  [rad] 
ALFA_MIN ograniczenie kąta załączania – minimum [rad] 
InputMAX Ograniczenie wartości zadanej zadajnika – górne [p.u.] 
InputMIN Ograniczenie wartości zadanej zadajnika – dolne [p.u.] 
SPEED_MAX Górne ograniczenie prędkości na wejściu do regulatora 

prędkości 
SPEED_MIN Dolne ograniczenie prędkości na wejściu do regulatora 

prędkości 
RampaPlusSek Rampa plus w zadajniku [sek] 
RampaMinusSek Rampa minus w zadajniku [sek] 
awariaf Numer awarii. Poszczególne bity zmiennej oznaczają 

poszczególne kody awarii. 
KasujAwarie Kasowanie awarii. Wpisanie liczby równej zero lub jeden 

spowoduje skasowanie awarii. 
CzasPrzelaczeniaMostkowMs Czas zwłoki przełączenia tranzystorów mostków, odliczany od 

rozpoczęcia nawrotu procedury nawrotu [ms]. Wpisywać 
wartości mniejsze niż „CzasPrzerwyBezpradowejMs” 

CzasPrzerwyBezpradowejMs Minimalny czas przerwy bez prądowej, odliczanej podczas 
nawrotu [ms]. Po upływie tego czasu jeśli zostało wykryte 
przewodzenie przerywane następuje załączenie tyrystorów 
przeciwnego mostka 

CzasPrzerwyBezpradowejLimitMs Maksymalny czas przerwy bez prądowej, powyżej której 
nCzasWymuszeniaWylaczeniaawrót zostaje wymuszony bez 
względu na rodzaj przewodzenia [ms] 

CzasWymuszeniaWylaczenia Czas pracy falownikowej podczas wyłączania prostownika, gdy 
parametr KontrolaWylaczenia ustawiony jest na 0 lub 2. [s] 

komegarF Współczynnik filtru prędkości obecnego na wejściu do 
regulatora prędkości. Filtr uśrednia poszczególne próbki 
zmierzonej prędkości  Współczynnik filtru jest odwrotnością 
ilości  próbek z których obliczana jest średnia.. Wpisywać 
wartości od 0 do 1, gdzie 1. 

 
W tab.3. podano listę wielkości do podglądu – odczytu i rejestracji 
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Tab. 3. Wielkości do podglądu 
 

Nazwa parametru Znaczenie 
omegar_zad zadana prędkość silnika 
omegarF mierzona prędkość silnika – wartość filtrowana 
Id Chwilowy prąd twornika 
IdAv Średnia wartość prądu twornika Id liczona za okres przełączenia 

tyrystora. 
Ud Chwilowe napięcie twornika 
PrzewodzeniePrzerywane Znacznik wykrycia przewodzenia przerywanego i przełączenia 

regulatorów. 
KatSynU Zsynchronizowany kąt napięcia prostowników na wyjściu z pętli 

synchronizacji fazy 
THSwitchC Licznik zliczający czas między przełączeniami tyrystorów. 
OffSt Znacznik załączenia prostownika. 0 -brak impulsów na tyrystory, 1- 

impulsy wysyłane na tyrystory. 
OnOff Rozkaz załączenia z komputera. Nie jest jednoznaczne z 

załączeniem tyrystorów w przeciwieństwie do zmiennej OffSt. 
Załączenie możliwe dopiero gdy brak awarii i prawidłowa 
synchronizacja. 

KolFaz Wyznaczona kolejność faz 
0 – nie wyznaczono 
1 – kolejność zgodna 
2 – kolejność przeciwna 

Idzad Zadana wartość  prądu twornika na wejściu regulatora prądu  
EId Chwilowy uchyb regulatora prądu twornika 
EIdAv Średni uchyb regulatora prądu twornika, liczony za czas 

przełączenia tyrystora odpowiedniego prostownika. 
Udzad Wartość zadana napięcia prostownika, wyjście regulatora prądu. 
ALFAzad Chwilowy zadany kąt prostownika. 
fPortTH Liczba określająca jakie tyrystory są załączone. 
fforward Znacznik sygnalizujący pracę prostownika forward. 
freverse Znacznik sygnalizujący pracę prostownika revers. 
ch_8 Napięcie synchronizacji prostownika 
O_SYNP Częstotliwość napięcia synchronizacji. [p.u.] 
UdAv Średnia wartość napięcia Ud. 
UdAv_calc Średnia wartość napięcia wyliczana na podstawie kąta wysterowania 

tyrystorów, jaka powinna pojawić się na obciążeniu dla 
przewodzenia ciągłego 

Input_tacho Napięcie na wejściu analogowym tachoprądnicy  [V] 
 
Aktualne wartości wybranych zmiennych z tab. 3 można odczytywać przez użytkownika 

przez naciśnięcie klawisza [RD]. Wartość odczytana zostanie wyświetlona po prawej stronie 
nazwy zmiennej w kolumnie oznaczonej „Actual value”. Nadpisanie wartości danej zmiennej 
następuje po wprowadzeniu w odpowiednim oknie edycyjnym i po wciśnięciu klawisza 
[WR]. Wartość która zostanie wpisana pod daną zmienną należy umieścić po prawej stronie 
zmiennej w kolumnie „New value”. 

Okno zakładki [Registration] (rys. 18) umożliwia rejestracje zmiennych procesora i 
prezentację w postaci przebiegów czasowych. Zmienne przeznaczone do rejestracji wpisuje 
się w pierwszej kolumnie i zatwierdza klawiszem [ENTER]. Druga kolumna służy do 
ustalenia warunku ( < - mniejszy niż; > - większy niż; = - równy), który ma zostać spełniony 
do rozpoczęcia rejestracji. Trzecia kolumna umożliwia wpisanie wartości do spełnienia przez 
zadany wcześniej warunek Z lewej strony nazwy zmiennej umieszczone zostały szare pola. 
Kliknięcie myszką spowoduje zmianę na kolor żółty i jednocześnie włączenie warunku, który 
ma zostać spełniony podczas rejestracji.  
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Rys. 18. Okno programu Tkombajn – zakładka [Variables] 
 
W zakładce [Registration] dostępne są 4 klawisze służące odpowiednio do:  
 [Start] – uruchomienie rejestracji, 
 [Download] – ściągnięcie danych ze sterownika do komputera, 
 [Figure–fast] oraz [Figure-bcb] - uruchamiają dwa programy do prezentacji 

zarejestrowanych danych. 
Dane zarejestrowane znajdują się w katalogu, w którym umieszczony jest program 

konsoli jako plik tekstowy z rozszerzeniem „*.dat”.  W zakładce, pod klawiszem [Figure-bcb] 
jest dostępny pasek wskaźnika, którego pozycja oznacza miejsce spełnienia warunku 
wybranego przy ustawianiu rejestracji zmiennych.  

Czas rejestracji wpisywany jest w oknie edycyjnym umieszczonym na pasku narzędzi 
programu Tkombajn i oznaczonym kolorem niebieskim na rys. 18. 

 
11. Stanowisko laboratoryjne 

Schemat połączeń układu laboratoryjnego przedstawiono na rys. 19 a widok stanowiska 
na rys. 20.  

Obciążeniem silnika jest prądnica obcowzbudna prądu stałego G. Moment hamujący 
prądnicy jest ustawiany przez zmianę rezystancji obciążenia Robc. Uzwojenia wzbudzenia 
silnika i prądnicy zasilane są z mostka prostowniczego diodowego. Podstawowe wielkości w 
układzie mierzone są za pomocą mierników wskazówkowych. W tab. 4 umieszczono dane 
zespołu napędowego. 

Tab. 4. Dane zespołu napędowego 
 

Dane silnika obcowzbudnego prądu stałego 
typu PZMb 64h: 

Dane prądnicy obcowzbudnej prądu stałego 
typu PCMb 54b: 

Pn = 5,5  [kW] 
Itn = 28,8 [A] 
Utn = 220 [V] 
nn = 1450 [obr/min] 
Uwn = 220 [V] 
Iwn = 0,714 [A] 
Rt = 1,6 [] 
Lt = 6,7 [mH] 
Rw = 252 [] 
Lw=   11,4 [H]  
 

Pn = 6,5  [kW] 
Itn = 28,2 [A] 
Utn = 230 [V] 
nn = 1450 [obr/min] 
Uwn = 220 [V] 
Iwn = 0,85 [A] 
Rt = 2,5 [] 
Lt = 10,4 [mH] 
Rw = 179 [] 
Lw = 4,1 [H] 

 
J = 0,16 [kg m2] (całego zespołu napędowego) 
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Rys. 19. Układ połączeń stanowiska laboratoryjnego 
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Rys. 20. Widok stanowiska laboratoryjnego 
 

Wybór rodzaju sprzężenia prędkościowego lub napięciowego 
Badany układ domyślnie pracuje z nadrzędnym regulatorem prędkości. Aktualna prędkość 
mierzona jest tachoprądnicą. Regulator prędkości można zastąpić regulatorem napięcia. 
Wybór rodzaju sprzężenia jest określony przez zmienną konfiguracyjną 
KontrolaZrodlaPomiaruPredkosci.  
Jeśli: 
– KontrolaZrodlaPomiaruPredkosci=1 to układ pracuje ze sprzężeniem prędkościowym; 
– KontrolaZrodlaPomiaruPredkosci=0 to układ pracuje ze sprzężeniem napięciowym. 
 
12. Program ćwiczenia 
 

1. Zapoznać się ze stanowiskiem laboratoryjnym. 
2. Zapoznać się z obsługą i działaniem układu. Załączyć układ. Sprawdzić ustawienie 

prostownika do pracy w pętli zamkniętej regulacji prędkości. Sprawdzić ustawienie 
maksymalnego prądu prostownika na 100% prądu znamionowego.  
Zmienić prędkość kątową, przeprowadzić nawrót.  

3. Sprawdzić jaki jest ustalony uchyb regulacji prędkości przy zmianach obciążenia 
silnika. 
Czy utrzymywana jest zadana prędkość silnika przy zmianie obciążenia? Jeśli nie to 
należy odpowiednio skorygować nastawy regulatora prędkości.  
W sprawozdaniu podać jaki ustalony uchyb prędkości przy zmianie obciążenia został 
zaobserwowany dla różnych nastaw regulatora prędkości. 

4. Przeprowadzić rejestrację przebiegów przy skokowym wzroście sygnału zadanego 
prędkości np. z 0,3 j.w. na 0,5 j.w. . Na podstawie rejestrowanych przebiegów dobrać 
parametry regulatora prędkości. Ustalić optymalne nastawy regulatora zapewniające 
możliwie najkrótszy czas regulacji i przeregulowanie nie przekraczające 3..5% 
sygnału zadanego. prędkość. Parametry optymalne należy wykorzystywać w dalszej 
części ćwiczenia. 
Skontrolować czy dla wybranych nastaw utrzymywana jest prędkość silnika przy 
zmianach obciążenia. W razie potrzeby odpowiednio skorygować nastawy. 
W sprawozdaniu umieścić wybrane zarejestrowane przebiegi, zarejestrowane przy 
różnych nastaw regulatora prędkości, pokazujące działanie układu przy nieprawidłowo 
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i prawidłowo dobranych nastawach.  
5. Przeprowadzić rejestrację mierzonej prędkości dla zadanych prędkości: 90%, 50%, i 

20% oraz krótkiego czasu rejestracji. Badanie przeprowadzić dla silnika na biegu 
jałowym i silnika obciążonego. 
W sprawozdaniu dla każdego zarejestrowanego przebiegu prędkości określić 
współczynnik nierównomierności prędkości.  

6. Wyznaczyć charakterystyki mechaniczne układu przy sprzężeniu prędkościowym dla 
prędkości zadanych: 100%, 80%, 60%, i 40%.  
Charakterystyki mechaniczne wyznaczyć jako zależność między prędkością obrotową 
i prądem twornika silnika n=f(Id). Charakterystyki wyznacza się przy zadanej, stałej 
wartości prędkości dla kolejnych zmian obciążenia silnika. Prędkość i prąd 
odczytywać w programie Tkombajn. 
W sprawozdaniu charakterystyki przedstawić na wspólnym wykresie. Prędkość i prąd 
wyrazić w jednostkach rzeczywistych [obr/min] i [A]. Na osi prądu zaznaczyć prąd 
znamionowy silnika. Określić sztywność charakterystyk. 

7. Wyznaczyć charakterystykę mechaniczną układu przy sprzężeniu prędkościowym dla 
80% prędkości zadanej i 50% prądu ograniczenia. 

8. Ustawić ograniczenie prądu na 100%. Sprawdzić zakres regulacji prędkości obrotowej 
– zakres regulacji prędkości wyznacza się sprawdzając dla jakich zadanych prędkości 
obrotowych silnik utrzymuje zadaną prędkość przy zmianach obciążenia 
powodujących wzrost prądu twornika od 0 do In. 

9. Wyznaczyć charakterystykę mechaniczną przy sprzężeniu napięciowym. 
Charakterystykę wyznaczyć dla 80% sygnału zadanego dla różnych nastaw IR. 
Dobrać wartość IR tak aby uzyskać charakterystykę mechaniczna sztywną. 

10. Załączyć sprzężenie prędkościowe. Przeprowadzić rejestrację przebiegów w stanie 
ustalonym dla prędkości kątowej zadanej 100% dla ustawionego minimalnego czasu 
rejestracji i trzech różnych poziomów obciążenia. Obciążenie dobrać tak aby 
zarejestrować przebiegi przy pracy prostownika z prądem: przerywanym, granicznym 
i ciągły. Wybrać rejestrowane zmienne tak aby na ich podstawie określić rodzaj prądu. 
Rejterować również napięcie twornika a w sprawozdaniu uzasadnić jego przebieg w 
powiązaniu z rodzajem prądu twornika. 

11. Przeprowadzić rejestrację przebiegów przy rozruchu silnika dla 3 różnych wartości 
ograniczenia sygnały wyjściowego regulatora prędkości. Określić czas rozruchu dla 
każdego z przypadków. W sprawozdaniu wykreślić dodatkowo charakterystykę czasu 
rozruchu w funkcji prądu ograniczenia. 

12. Zarejestrować przebiegi przy zatrzymaniu silnika wybiegiem i hamowaniu 
przeciwprądem. 

13. Zarejestrować przebiegi przy zmianie kierunku prędkości obrotowej. Rejestrację 
przeprowadzić dla czasu rejestracji wybranego tak aby pokazać prędkość ustaloną 
przed i po nawrocie. Powtórzyć rejestracje dla krótkiego czasu rejestracji tak aby 
pokazać na przebiegach czas przerwy bezprądowej. W sprawozdaniu na przebiegach 
zaznaczyć zakres pracy prostownikowej i falownikowej układu. Zaznaczyć czas 
przerwy bezprądowej. Ile wynosi zmierzony czas przerwy bezprądowej? 

14. Zarejestrować przebiegi przy zmniejszeniu  prędkości obrotowej. 
15. Zarejestrować przebiegi przy szybkiej zmianie momentu obciążenia. 

 
13. Zagadnienia 

1. Narysować naturalną charakterystyka mechaniczna obcowzbudnego silnika prądu 
stałego i omówić możliwości jej formowania. 
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2. Wyprowadzić wzór określający charakterystykę mechaniczna silnika obcowzbudnego 
prądu stałego. 

3. Wyjaśnić dlaczego naturalna charakterystyka mechaniczna silnika obcowzbudnego 
prądu stałego nie jest sztywna. 

4. Narysować i omówić przebiegi prądu twornika, momentu i prędkości obrotowej w 
czasie rozruchu nieobciążonego układu napędowego z szeregową strukturą regulacji 
prędkości i prądu. 

5. Narysować i omówić przebiegi prądu twornika, momentu i prędkości obrotowej po 
skokowym wzroście obciążenia od zera do obciążenia znamionowego w układzie 
napędowym z szeregowym układem regulacji prędkości i prądu. 

6. Wyjaśnić działanie układu napędowego ze sprzężeniem od napięcia twornika. 
Wyjaśnić jak działa i jaka rolę pełni człon kompensujący spadek napięcia na 
rezystancji twornika. 

7. Jak ograniczyć wartość prądu w układzie napędowym prądu stałego z szeregową 
strukturą regulatorów prędkości i prądu? 

8. Omówić działanie nawrotnego układu napędowego pracującego bez prądów 
wyrównawczych przy zmianie kierunku obrotów silnika. 

9. Omówić analityczny i eksperymentalny dobór nastaw regulatora PI prądu. 
10. Omówić analityczny i eksperymentalny dobór nastaw regulatora PI prędkości. 
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