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Matematický model stejnosměrného sériového motoru – v2.0 

úloha na opakování a pro oživení již získaných znalostí a dovedností 

Zadání: 

1) Odvoďte matematický model stejnosměrného sériového motoru vhodný pro řešení 
dynamických dějů. Předpokládejte práci v rozsahu celé magnetizační charakteristiky, tření 
zanedbejte. 

2) Sestavte funkční model motoru pro jeden směr otáčení. K dispozici máte následující 
parametry stroje: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
kde Rab je odpor kotevního a budicího vinutí, k je konstrukční konstanta stroje a Ψb = f(Ia) je 
magnetizační charakteristika nestandardně zadaná tak, aby při simulaci nebyla pokud možno 
zdrojem zbytečných problémů. Motor s těmito parametry by se skutečnosti takto nenavrhnul, 
ale je vhodný k pedagogickým účelům. Úlohu řešte pouze s parametry, které máte zadané. 

3) Zdůvodněte výběr a nastavení použitého řešiče. 

4) Názorně ukažte, proč nesmí být sériový motor při rozběhu odlehčený. (Tj. zdůvodněte 
nastavení hodnot vstupních veličin do modelu, sejměte potřebné průběhy a vysvětlete je.) 

5) Názorně ukažte, proč se musí spouštět sériový motor sníženým napětím. (Tj. zdůvodněte 
nastavení hodnot vstupních veličin do modelu, sejměte potřebné průběhy a vysvětlete je.) 

6) Doplňte model motoru o možnost simulace jeho napájení z pulzního měniče s PI regulátorem 
s ošetřením proti unášení integrační složky (anti-windup). Do jednoho oscilogramu sejměte 
takové průběhy, které ukáží, že anti-windup je funkční, a zdůvodněte proč. 

7) Stručně popište zvolený způsob návrhu konstant regulátoru a jednoduše se zamyslete nad 
vhodností použití vámi navrženého regulátoru v trakci. 

  

Ia (A) Ψb (mWb) 
0,0 0,20 
15,0 3,90 
25,0 6,30 
30,0 7,10 
35,0 7,67 
38,7 7,92 
45,0 8,05 
55,0 8,10 
70,0 8,15 
100,0 8,17 
110,0 8,17 

 
Pn = 8 kW 
Un = 220 V 
In = 38,7 A 
nn = 1500 min-1 
J = 0,1 kg⋅m2 
Rab = 0,34 Ω 
k = 166,2 
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Poznámky: 

1) Využijte znalostí z již absolvovaných předmětů, zvláště pak z Elektrických pohonů a trakce 1, 
a pokud jste absolvovali, tak i z Řízení a regulace elektrických pohonů a Simulace a 
optimalizace v pohonech. 

2) Doporučuji provést si odvození modelu na papír. 

3) Pokud se rozhodnete počítat model v Simulinku, použijte pouze prvky z knihovny Simulink, 
nikoliv SimPowerSystem apod. 

 

Termíny: 

Hotové protokoly odevzdejte ke kontrole cvičícímu nejpozději na 5. cvičení, tj. 31.10.2017. 

 

 

 

11. října 2017 

Pavel Kobrle 

 


