ÆWICZENIE

Badanie uk³adu napêdowego z silnikiem bezszczotkowym
z magnesami trwa³ymi

1. Cel æwiczenia

Celem æwiczenia jest zbadanie przebiegów napiêcia, pr¹du i prêdkoci oraz wyznaczenie
charakterystyk mechanicznych silnika bezszczotkowego z magnesami trwa³ymi zasilanego ze
specjalizowanego przekszta³tnika tranzystorowego.

2. Wstêp

Silniki bezszczotkowe pr¹du sta³ego znane s¹ przede wszystkim jako silniki wykonawcze
mocy u³amkowej. Wraz z rozwojem elektroniki silniki te, o mocy przekraczaj¹cej 1kW,
znajduj¹ coraz szersze zastosowanie w ró¿nego typach napêdów pojazdów elektrycznych. W
tym przypadku jest to napêd bezporedni kó³, bez u¿ycia przek³adni mechanicznej.
Najodpowiedniejszym silnikiem do u¿ycia w tego rodzaju napêdzie jest silnik tarczowy.
Maszyna ta umo¿liwia zamontowanie silnika bezporednio w piacie ko³a. Silniki te
najczêciej s¹ wykonane w wersji, w której stojan jest toroidalnym ¿³obkowanym rdzeniem z
nawiniêtymi konwencjonalnym uzwojeniem, natomiast do jego dwóch stron przylegaj¹
stalowe wirniki tarczowe, na obwodzie, których roz³o¿one s¹ magnesy trwa³e. Najwiêksz¹
sprawnoæ zapewniaj¹ silniki z magnesami trwa³ymi z domieszk¹ metali ziem rzadkich.

Rys. 1. Schemat silnika tarczowego z magnesami trwa³ymi 1-rdzeñ stojana, 2-uzwojenie stojana, 3-tarcze
wirnika, 4-magnesy trwa³e

3. Zastosowanie

Silnik, który znajduje siê w KEiME dziêki swej budowie (nawiercone otwory,
umo¿liwiaj¹ce zamocowanie szprych) doskonale nadaje siê do zastosowania w napêdzie
pojazdów elektrycznych. Napêd, w którym zastosowano bezszczotkowy silnik tarczowy pr¹du
sta³ego nie wymaga przek³adni mechanicznych gdy¿ silnik montuje siê bezporednio w
piacie ko³a lub dla uzyskania wiêkszej mocy montuje siê kilka silników na tym samym wale.
Dziêki pominiêciu przek³adni mechanicznej wzrasta sprawnoæ takiego uk³adu i wynosi oko³o
80% [10]. Dziêki stosunkowo niewielkiej rednicy silnika mo¿na go zastosowaæ nie tylko
jako napêd w pojazdach elektryczny, ale tak¿e u¿yæ go do wspomagania pracy ludzkich

miêni w pojazdach ko³owych o odpowiednio du¿ych piastach w ko³ach np. roweru
elektrycznego.

Rys. 2. Kompletny silnik z magnesami przyklejonymi do piercieni wirnika

4. Budowa wirnika

Wirnik silnika wykonany jest w postaci metalowego piercienia stanowi¹cego zewnêtrzn¹
czêæ silnika. Do piercienia przykrêcone s¹ pokrywy boczne, które zak³adane s¹ na ³o¿yska.
Dziêki temu wirnik mo¿e swobodnie wirowaæ. Do wewnêtrznej strony wirnika przyklejonych
jest dwanacie magnesów trwa³ych. Na rysunku 2-3 przedstawiono budowê wirnika.
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Rys.3 . Budowa wirnika

5. Budowa stojana

Stojan stanowi wewnêtrzn¹ czêæ silnika. Zbudowany jest z blachowanego rdzenia, z
którego wystaje dziewiêæ biegunów, na które zosta³y nawiniête uzwojenia. Uzwojenie stojana
jest trójfazowe po³¹czone w gwiazdê z wyprowadzonymi czterema przewodami, pocz¹tkami
uzwojeñ i punktem gwiazdowym uzwojenia. Na rysunku 2-4 przedstawiono schemat
elektryczny uzwojenia stojana.

Rys. 4. Schemat elektryczny uzwojenia stojana

Litery A, B i C oznaczaj¹ wyprowadzenia koñców uzwojeñ a litera G wyprowadzenie
punktu gwiazdowego uzwojenia.
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Rys. 5. Budowa stojana pokazanego wewn¹trz wirnika

Na rys. 5 pokazano budowê stojana umieszczonego wewn¹trz wirnika, na ka¿dym
biegunie nawiniête s¹ uzwojenia po³¹czone szeregowo po trzy na jedn¹ fazê.

6. Zasada dzia³ania

Moment obrotowy w bezszczotkowym silniku pr¹du sta³ego z magnesami trwa³ymi jest
generowany dziêki oddzia³ywaniu pomiêdzy biegunami stojana a magnesami trwa³ymi
umieszczonymi na wirniku. Moment ten mo¿na wyraziæ nastêpuj¹c¹ zale¿noci¹:

me = iq *Yd + ( Ld - Lq ) * id * iq

(1)

W powy¿szym równaniu wykorzystano uk³ad wspó³rzêdnych dq. Uk³ad ten jest
uk³adem prostok¹tnym i nieruchomym wzglêdem wirnika. Poni¿ej przedstawiono
transformacje z uk³adu wspó³rzêdnych abc do uk³adu dq:
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Gdzie: ia, ib, ic
- pr¹dy w poszczególnych fazach
Ya, Yb, Yc - strumienie magnetyczne od magnesów trwa³ych w poszczególnych
fazach wirnika
Ls
- jest indukcyjnoci¹ stojana i jest Ld=Lq=Ls
f
- kat po³o¿enia wirnika
Yd
- strumieñ magnetyczny w osi d.
Na rysunku 2-6 przedstawiono ogóln¹ zasadê generowania momentu w badanym silniku.
Zaznaczono na nich kierunki przep³ywu pr¹du w cewkach w zale¿noci od po³o¿enia wirnika
we wszystkich szeciu fazach pracy falownika oraz si³y dzia³aj¹ce pomiêdzy magnesami
trwa³ymi a biegunami wirnika.

Rys. 6. Zasada generowania momentu

W danej chwili pr¹d p³ynie tylko przez dwie fazy. Taki sposób sterowania i za³¹czania
kluczy falownika jest charakterystyczny dla bezszczotkowych silników pr¹du sta³ego. Posiada
on trapezoidalny rozk³ad pola magnetycznego w wyniku, czego przebieg si³
elektromotorycznych w poszczególnych fazach ma kszta³t trapezoidalny, co pokazano na
rys. 7.

Rys. 7. Przebieg si³ elektromotorycznej w fazach silnika -

Ea, Eb, Ec oraz w punkcie gwiazdowym - Ezero

Taki kszta³t przebiegu si³ elektromotorycznej wymusza odpowiednie za³¹czanie kluczy
falownika. Kolejne sekwencje za³¹czania kluczy falownika powinny byæ zmieniane w chwili,
gdy przebieg Ezero (rysunek 2-7) uzyskuje maksimum lub minimum. Wraz z rozwojem
techniki mikroprocesorowej poszukiwane s¹ ró¿ne sposoby rozwi¹zywania tego problemu. W
niniejszej pracy zostan¹ pokrótce przedstawione niektóre z tych rozwi¹zañ.
Od samego pocz¹tku istnienia maszyn, które wykorzystywa³y komutacje elektroniczn¹
szukano jak najlepszego sposobu wykrywania po³o¿enia wa³u maszyny gdy¿ w³anie na
podstawie tej informacji nastêpuje prze³¹czenie kluczy falownika.

7. Metody sterowania

Bezszczotkowe silniki z magnesami trwa³ymi mo¿na podzieliæ na dwa rodzaje ze wzglêdu
na sposób sterowania: bezszczotkowe silniki pr¹du sta³ego oraz silniki synchroniczne z
magnesami trwa³ymi. Podzia³ ten wi¹¿e siê cile z ich konstrukcj¹ gdy¿ silniki o
sinusoidalnym rozk³adzie pola s¹ najczêciej sterowane jako silniki synchroniczne, natomiast
maszyny o trapezoidalnym rozk³adzie pola jako silniki pr¹du sta³ego. Podstawowym
problemem jest wyznaczenie po³o¿enie wirnika, które jest potrzebne do prawid³owego
za³¹czenie kolejnych faz uzwojeñ wirnika. W literaturze mo¿na spotkaæ trzy ró¿ne metody
rozwi¹zywanie tego problemu a mianowicie: pomiar prêdkoci lub po³o¿enia wirnika za
pomoc¹ czujnika, wyznaczanie po³o¿enia wirnika poprzez pomiar odpowiednich wielkoci
(np. si³y elektromotorycznej) oraz poprzez wyliczenie prêdkoci przez uk³ad steruj¹cy
wykorzystuj¹cy do tego model matematyczny danej maszyny. Dwie ostatnie metody
wymagaj¹ u¿ycia odpowiednich wydajnych uk³adów mikroprocesorowych, które bêd¹ w
stanie wyliczyæ wszystkie niezbêdne informacje w odpowiednio krótkim czasie i dodatkowo
sterowaæ za³¹czaniem kluczy falownika.

8. Sterowanie z wyznaczaniem po³o¿enia wirnika przy u¿yciu czujników

W [6] i [10] przedstawiono sposób wyznaczania po³o¿enia wirnika za pomoc¹ czujników
hallotronowych. Czujniki wykrywaj¹ po³o¿enia magnesów trwa³ych wzglêdem cewek poprzez
pomiar indukcji pola magnetycznego. Rozmieszczono je na tarczy stojana w odleg³ociach
60° kata elektrycznego. Dziêki czujnikom hallotronowym zapewniony jest najprostszy sposób
pomiaru po³o¿enia wirnika i komutacji tranzystorów w mostku. Z drugiej jednak strony
rozwi¹zanie to uniemo¿liwia zastosowanie bardziej z³o¿onych algorytmów sterowania
napêdem, gdy¿ uk³ad potrafi okreliæ po³o¿enie wirnika z dok³adnoci¹ do 60° elektrycznych,
co mo¿na zaobserwowaæ na rysunku 3-1.

Rys. 8. Uk³ad sygna³ów pomiarowych i steruj¹cych

Na rys. 8. przedstawiono uk³ad sygna³ów pomiarowych i steruj¹cych bezszczotkowego
silnika pr¹du sta³ego. Sygna³y uzyskane z hallotronów okrelaj¹ po³o¿enia wirnika w silniku i
w przypadku sterowania silnikiem poprzez napiêciow¹ falê prostok¹tn¹, wyznaczaj¹ punkty
komutacyjne w przekszta³tniku. Rys. 9 pokazuje przyk³adowy uk³ad sterowania tego typu
silnikiem za pomoc¹ czujników Hall’a.

Rys. 9 Uk³ad sterowania silnikiem za pomoc¹ czujników

Hall’a

Zalet¹ zastosowania hallotronów do pomiaru po³o¿enia wirnika s¹ ma³e wymagania
wobec uk³adu logicznego. Spowodowane jest to kompleksow¹ informacj¹, jak¹ dostarczaj¹ do
uk³adu logicznego czujniki na podstawie sygna³ów. Uk³ad logiczny bez dodatkowych
skomplikowanych obliczeñ jest w stanie okreliæ po³o¿enie wirnika z dok³adnoci¹
wystarczaj¹c¹ mu na sterowanie silnikiem. Czujniki mo¿na bezporednio pod³¹czyæ do uk³adu
logicznego steruj¹cego za³¹czanie kluczy falownika. Niestety ta prostota poci¹ga za sob¹
stosunkowo wysok¹ awaryjnoæ i koniecznoæ wykonania dodatkowych przeróbki silnika w
celu zamontowania hallotronów wraz z koniecznoci¹ prowadzenia dodatkowych przewodów
do czujników. Przewag¹ tego sposobu sterowania jest ci¹g³a wiedza o aktualnym po³o¿eniu
wirnika nawet przy zatrzymanym wirniku. Uk³ad stale otrzymuje informacjê o po³o¿eniu
wirnika gdy¿ nawet przy zatrzymanym silniku i wy³¹czonym zasilaniu w rodku silnika
mo¿na pomierzyæ indukcje magnetyczn¹ od magnesów trwa³ych.
Innym rozwi¹zaniem jest bezporedni pomiar prêdkoci i na jej podstawie ustalanie
po³o¿enia wirnika. Przyk³adem mo¿e byæ uk³ad przedstawiony w [7], gdzie u¿yto encodera do
pomiaru zmiany po³o¿enia wa³u maszyny. Uk³ad ten podobnie do poprzedniego ma wady
zwi¹zane z czêciami mechanicznymi, które najszybciej ulegaj¹ awarii. Dodatkowo przy
pomiarze prêdkoci konieczny jest bardziej zawansowany uk³ad logiczny potrafi¹cy
przekszta³ciæ zmianê po³o¿enia wa³u na prêdkoæ obrotow¹ i na podstawie tego pomiaru
okreliæ dok³adne po³o¿enie wirnika.

9. Sterowanie z wyznaczaniem po³o¿enia wirnika przez pomiar wielkoci
elektrycznych w wolnej fazie lub punkcie gwiazdowym
Przebieg si³y

elektromotorycznej w
punkcie gwiazdowym

Punkty prze³¹czania

faz

Rys. 10. Przebieg si³y elektromotorycznej w punkcie gwiazdowym

Dziêki takiemu kszta³towi stosunkowo ³atwo jest wyznaczyæ moment, w którym nale¿y
za³¹czyæ kolejne fazy uzwojeñ stojana. Moment ten nastêpuje w chwili, gdy wartoæ si³y
elektromotorycznej osi¹ga ekstremum. Niestety rzadko spotyka siê silniki z wyprowadzonym
punktem gwiazdowym w celu pomiaru si³y elektromotorycznej a jeli ju¿ taki przewód jest
wyprowadzony to rzeczywisty przebieg nie jest tak g³adki i moment, w którym przebieg
osi¹ga ekstremum nie jest jednoznaczny.
W [4] i [5] przedstawiono dwa odmienne sposoby wyznaczania po³o¿enia wirnika.
Jednym ze sposobów jest pomiar i odpowiednia obróbka przebiegu si³y elektromotorycznej w
wolnej fazie. Taki w³anie sposób zosta³ pokazany w [4] gdzie wykorzystano w³aciwoæ
trzeciej harmonicznej si³y elektromotorycznej w otwartej fazie, której przebieg pokrywa siê z
przebiegiem si³y w punkcie gwiazdowym silnika. Sposób wyznaczania momentu prze³¹czania
faz zosta³ przedstawiony na rysunku 3-4. Moment prze³¹czania faz nastêpuje w chwili, gdy
sca³kowana wartoæ si³y elektromotorycznej w otwartej fazie osi¹gnie okrelony poziom
zaznaczony na rysunku jako Th. Poziom ten jest osi¹gany, co 30° elektrycznych.

Rys. 11. Sposób sterowanie wykorzystuj¹cy 3 harmoniczn¹

Drugi sposób zosta³ przedstawiony w [5], autorzy wykorzystali pomiar pr¹du do uzyskania
informacji o aktualnym po³o¿eniu wirnika. Rysunek 3-5 przedstawia ogóln¹ zasadê tego
pomys³u. W momencie, gdy pr¹d w wolnej fazie zaczyna oscylowaæ wiadomo, ¿e wirnik
obróci³ siê o 30° elektrycznych i o kolejne 30° musi siê obróciæ, aby nast¹pi³o za³¹czenie
kolejnej fazy. Oba te sposoby wymagaj¹ ci¹g³ego pomiaru trzech ró¿nych wielkoci jest to
szczególnie uci¹¿liwe przy pomiarze pr¹du, który wymaga zastosowania drogich
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Rys. 12. Wyznaczanie po³o¿enia wirnika

10. Sterowanie z wyznaczeniem po³o¿enie wirnika z wykorzystaniem
modelu matematycznego silnika
Metoda ta ma najwiêksze wymagania dotycz¹ce uk³adu logicznego, gdy¿ do sterowania
maszynami z elektroniczn¹ komutacj¹ wykorzystuje ich model matematycznych. Sposób ten
oprócz szybkiego uk³adu logicznego wymaga dok³adnego opisu matematycznego zjawisk
zachodz¹cych w maszynie oraz sta³ych fizycznych charakteryzuj¹cych dany silnik takich jak:
rezystancja stojana, indukcyjnoæ poszczególnych faz, strumieñ magnetyczny od magnesów
trwa³ych, moment bezw³adnoci itp. Uk³ad logiczny w czasie rzeczywistym na podstawie
napiêæ i pr¹dów zasilaj¹cych wyznacza po³o¿enie wirnika i oblicza pozosta³e zmienne
niezbêdne do prawid³owego sterowania silnikiem. Sterowanie za pomoc¹ modelu
matematycznego jest cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowanie za spraw¹ rozwoju techniki
mikroprocesorowej. Pojawienie siê bardzo szybkich procesorów sygna³owych, które potrafi¹
wyliczyæ wszystkie niezbêdne zmienne w odpowiednio krótkim czasie, umo¿liwi³o szerokie
stosowanie tej metody.
W [8] przedstawiono zastosowanie tej metody do sterowania BLDCM. Ogóln¹ idee tego
sposoby sterowania przedstawia rysunek 3-6.

Rys. 12. Schemat bezczujnikowego pomiaru prêdkoci

Uk³ad ten mo¿na podzieliæ na kilka g³ównych czêci: wysoko pr¹dow¹ (zasilacz pr¹du
sta³ego, falownik i silnik), uk³ad kontrolny (regulatory pr¹du i prêdkoci oraz uk³ad logiczny
steruj¹cy za³¹czaniem kluczy falownika), pomiarow¹ (uk³ady pomiaru napiêcia i pr¹du oraz
przetwornik analogowo-cyfrowy) oraz uk³ad zawieraj¹cy filtr Kalmana i blok obliczaj¹cy
napiêcia rednie w czasie rzeczywistym. W bezczujnikowym uk³adzie wykorzystano
nastêpuj¹ce zmienne:
· mierzone (uNk=[uaN ubN ucN]T napiêcia faz wzglêdem punktu neutralnego, wektor
pr¹dów ik=[ia ib ic]T),
· wyliczane (prêdkoæ k¹tow¹ w i po³o¿enie wirnika J)
· zmienne wymagane do sterowania uk³adem (w*, ik*, ui*, ek gdzie: w*, ik* s¹
wielkociami zadanymi, ui* sygna³ steruj¹cy tranzystorami, ek cykl pracy).
Wektor napiêæ jest definiowany na podstawie napiêæ rednich wyliczonych z k-próbek
uk=[uab ubc uca]T. Do filtru Kalmana jest doprowadzana zmienna yk=ik.
Sam uk³ad napêdowy zosta³ opisany nastêpuj¹cymi równaniami ró¿niczkowymi:
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J
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W powy¿szych równaniach u¿yto nastêpuj¹cych zmiennych:
uab, ubc, uca - napiêcia miêdzy fazowe;
ia, ib, ic - pr¹dy w poszczególnych fazach;
w - prêdkoæ k¹towa;
J - po³o¿enie wirnika;
J - moment bezw³adnoci;
p - liczba par biegunów;
q, wspó³czynniki a11 - a32 s¹ zale¿ne od po³o¿enia wirnika;
Te - moment elektromotoryczny;
TL - moment obci¹¿enia;
Rs - rezystancja stojana;
Ls - indukcyjnoæ stojana;
ke - pochodna strumienia magnetycznego powsta³ego od magnesów trwa³ych;
Podstaw¹ dzia³ania tego uk³adu jest filtr Kalmana, który na podstawie pomierzonych
napiêæ oraz pr¹dów wyznacza po³o¿enie i prêdkoæ wirnika. Wielkoci te s¹ przekazywane do

uk³adu steruj¹cego oraz uk³adu obliczaj¹cego napiêcia uk. Wielkoci¹ zadawan¹ jest prêdkoæ
k¹towa przekazywana do regulatora prêdkoci.

11.Separowane zasilanie sterowników tranzystorów
W uk³adach przekszta³tnikowych wystêpuje problem zwi¹zany z koniecznoci¹
zapewnienia pomocniczego uk³adu zasilania uk³adów wzmacniaczy tranzystorowych.
Potencja³ odniesienia sygna³u steruj¹cego (ród³a lub emitera) dla tranzystora do³¹czonego
drenem lub kolektorem do dodatniego bieguna ród³a zasilania, zmienia siê skokowo przy
prze³¹czaniu o pe³n¹ wartoæ napiêcia zasilania.
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Rys. 13. Schemat przekszta³tnika AC/DC/AC

Dla uk³adów mniejszych mocy pomocnicze zasilanie powinno dostarczyæ 4 napiêcia
separowane:
· jedno, wspólne napiêcie dla trzech tranzystorów dolnych i tranzystora hamuj¹cego,
· po jednym, osobnym napiêciu dla tranzystorów górnych.
Dla du¿ych mocy falownika stosuje siê zasilacze dostarczaj¹ce 6 napiêæ separowanych.

Rys. 14. Separacja galwaniczna sygna³ów steruj¹cych w przekszta³tniku AC/DC/AC

12. Zintegrowany sterownik dla trójfazowego przekszta³tnika (Uk³ad
International Rectifier IR2130/IR2132)

W uk³adach ma³ej mocy stosowane jest prostsze i tañsze rozwi¹zanie wytwarzania napiêæ
pomocniczych dla wzmacniaczy tranzystorowych. Stosuje siê uk³ad z porednim zasilaniem
sterowników tranzystorów (tzw. technika „bootstrap) z ³adowaniem wstêpnym
kondensatorów i wykorzystaniem ich ³adunku do zasilania wzmacniaczy tranzystorów
górnych. Potencja³ odniesienia tranzystora górnego jest potencja³em p³ywaj¹cym.
Przyk³adem uk³adu wykorzystuj¹cego technikê bootstrap jest uk³ad firmy International
Rectifier typu IR2130 lub 2132 bêd¹cy zintegrowanym drajwerem dla szeciu tranzystorów
MOSFET. Uk³ad ten wymaga tylko jednego napiêcia zasilaj¹cego. Posiada równie¿
wbudowane funkcje zabezpieczeñ.

Rys. 15. Zasilanie wzmacniaczy tranzystorowych (driajwerów) w technice "bootstrap"

Rys. 16. Obudowy uk³adów IR2130/IR2132

Rys. 17. Schemat blokowy uk³adu IR2130

Zabezpieczenia realizowane w IR2130:
· podnapieciowe (zbyt niskie napiêcie zasilania uk³adu IR2130)
· nadpr¹dowe.
Elementy istotne dla uk³adu bootstrap czyli kondensatory i diody musz¹ byæ odpowiednio
dobrane.

13. Uk³ady laboratoryjne

W laboratorium znajduj¹ siê dwa przekszta³tniki przeznaczone do zasilania silnika
bezszczotkowego z magnesami trwa³ymi:
· uk³ad fabryczny zbudowany w oparciu o przekszta³tnik trójfazowy s³u¿¹cym do
regulacji czêstotliwoci oraz wejciowy uk³ad przerywacza s³u¿¹cy do regulacji pr¹du
pobieranego przez silnik.
· uk³ad laboratoryjny zbudowany jako przekszta³tnik trójfazowy reguluj¹cy zarówno
czêstotliwoci i pr¹d silnika.
Uk³ad laboratoryjny wykorzystuje technikê "bootstrap" oraz uk³ad IR2130. Do sterowania
uk³adem s³u¿y mikrokontroler ADMC330 wspó³pracuj¹cy z komputerem PC.

Zasilacz
napiêcia sta³ego
24 V 10A

Sieæ
220V AC

_

+
ADC

V2
LEM

Za³/Wy³
ADC

Zasilacz
sterowania

Przekszta³tnik V1
Reset
trójfazowy
z mikrokontrolerem COM

ADMC330

ADC

Power

U

Silnik
z magnesami
trwa³ymi

V

W

V3

Do
komputera

0

M

~

Punkt zerowy

Rys. 18. Schemat po³¹czeñ uk³adu laboratoryjnego

14.Program æwiczenia:

Dla uk³adu fabrycznego przekszta³tnika:
1. Sprawdziæ po³¹czenia uk³adu i narysowaæ schemat uk³adu.
2. Zapoznaæ siê z dzia³aniem i obs³ug¹ przemiennika.
3. Wyznaczyæ charakterystyki mechaniczne uk³adu.
4. Przeprowadziæ obserwacjê i rejestracjê przebiegów:
· si³y elektromotorycznej indukowanej w uzwojeniach silnika,
· pr¹du wejciowego przekszta³tnika,
· pr¹du fazowego silnika,
· napiêcia wejciowego przekszta³tnika (mierzonego wzglêdem bieguna - zasilacza),
· napiêcia w punkcie gwiazdowym uzwojenia (mierzonego wzglêdem bieguna zasilacza),
Dla uk³adu laboratoryjnego przekszta³tnika:
5. Zapoznaæ siê z budow¹ i obs³ug¹ przekszta³tnika.
6. Przeprowadziæ analizê dzia³ania uk³adu IR2130.
7. Zarejestrowaæ przebiegi napiêæ i pr¹dów w uk³adzie.
8. Zarejestrowaæ przebiegi sygna³ów steruj¹cych tranzystorami.
9. Wykorzystuj¹c program symulacyjny obejrzeæ przebiegi pr¹dów, momentu i innych
zmiennych uk³adu z silnikiem bezszczotkowym.
10.Narysowaæ schemat blokowy uk³adu regulacji.
11.Narysowaæ na wspólnym wykresie przebieg pr¹du fazowego silnika i napiêcia w
punkcie gwiazdowym (oznaczyæ chwile prze³¹czeñ faz).
Parametry silnika z magnesami trwa³ymi:
· napiêcie zasilania przekszta³tnika 24 [V] (napiêcie sta³e),
· maksymalna moc silnika 300 [W]
Procedura uruchomienia uk³adu fabrycznego:
· sprawdziæ ustawienie przycisków za³¹czenia przekszta³tnika (czarny) i hamowania
(czerwony) na 0,
· ustawiæ napiêcie 24 [V] i ograniczenie pr¹dowe 20 [A] na zasilaczu pr¹du sta³ego,
· za³¹czyæ silnik tarczowy (niebieski) i ustawiæ maksymaln¹ prêdkoæ obrotow¹,
· za³¹czyæ przekszta³tnik silnika bezszczotkowego (czarnym przyciskiem),
· zmianê obci¹¿enia silnika bezszczotkowego uzyskuje siê przez regulacjê wysterowania
silnika tarczowego za pomoc¹ potencjometru lub przez zmianê rezystancji obci¹¿enia.

15.Zagadnienia do opracowania w sprawozdaniu

1. Narysowaæ schemat po³¹czeñ uk³adu pomiarowego z oznaczeniem zakresów
pomiarowych przyrz¹dów.
2. Na podstawie pomiarów sporz¹dziæ charakterystyki mechaniczne silnika.
3. Opisaæ dzia³anie uk³adu i sposób sterowania silnikiem bezszczotkowym.
4. Wyjaniæ kszta³t przebiegów napiêæ i pr¹dów.
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