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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Механізми подачі 

верстатів вимагають високої швидкодії й точності 
регулювання вихідних координат у динамічних та 
усталених режимах. Електроприводи повинні забез-
печувати час відпрацювання керуючих дій за час  
tр ≤ (0,05–0,1) с, а відновлення швидкості в режимах 
дії навантаження повинно відбуватися за час  
tв ≤ (0,05–0,15) с [1]. Обмежується також значення 
перерегулювання вихідних координат  
σ % ≤ (5–10) %, а коефіцієнт затухання повинен 
знаходитися в межах (3–5) [2]. Окрім цих вимог, 
системи керування повинні забезпечувати широкий 
діапазон регулювання швидкості, обмежувати вихі-
дні координати допустимими значеннями й гаранту-
вати запас стійкості в діапазоні можливих змін па-
раметрів електроприводу й механізму. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. З ме-
тою забезпечення цих вимог сучасні системи буду-
ються в основному за підпорядкованим принципом 
з’єднання контурів регулювання (СПР). Швидкодія 
електроприводів із СПР забезпечується компенсацією 
інерційності введенням форсуючих ланок у регулято-
ри контурів регулювання, вибором швидкодіючого 
перетворювача для живлення двигуна, який визначає 
некомпенсовану сталу часу системи (Тμ), і кількістю 
контурів регулювання. Інші показники, такі, як пере-
регулювання, запас стійкості, забезпечується відпові-
дним вибором коефіцієнтів пропорційних та інтегру-
ючих складових регуляторів. Для забезпечення жорс-
ткості механічних характеристик ω(М)  на відрізку 
стабілізації швидкості параметри контуру швидкості 
розраховують за „симетричним оптимумом” [3], який 
забезпечить астатизм регульованої координати. Цей 
спосіб відносно простий у налагодженні, але має сут-
тєві недоліки: малий запас стійкості за кутом Δφ≤37°, 
значне перерегулювання при відпрацюванні сигналу 
завдання й дії навантаження σш%≥43 %, а затухання 

перехідного процесу складає tзат≥0,2 с. 
Для покращення динамічних показників на базі 

СПР розроблено ряд пристроїв і систем. Так, у [4] 
пропонується система зі змінною структурою, селек-
тивним вибором налаштувань регулятора швидкості, 
яка реалізує позитивні якості налаштувань на “техніч-
ний” і “симетричний” оптимуми для забезпечення 
високої швидкодії в пуско-гальмівних режимах зі збе-
реженням заданих показників якості та астатизму за дії 
навантаження й здійснює це з найменшою кількістю 
додаткових елементів, що не охоплено основними 
контурами регулювання. Остання вимога в значній 
мірі гарантує стабільність роботи системи електропри-
воду при дії зовнішніх і внутрішніх збурюючих і де-
стабілізуючих факторів. Що стосується режимів дії 
недетермінованих навантажень, то є необхідність дос-
лідження їх впливу на роботу електроприводу. У таких 
системах завжди існує розбіжність між статичними і 
динамічними характеристиками. Ці розбіжності на-
ближено можна охарактеризувати коефіцієнтом спів-
відношення динаміки зі статикою [5] =Ідин/Істат. Кое-
фіцієнт  в системах з контуром струму, налагодженим 
за умови технічної оптимізації, завжди менше одиниці 
і для більшості загальнопромислових механізмів зна-
ходиться в межах =0,55–0,9 [6]. Значення  залежить 
від співвідношення малої нескомпенсованої сталої 
контуру струму Т і електромеханічної сталої Тем (m= 
Т/ Тем). Виходячи з цього, двигун у пуско-гальмівних 
режимах буде недовикористаний на 10–45 %. 

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок 
про необхідність дослідження електроприводу із 
системою керування із селективною корекцією при 
дії недетермінованих навантажень.  

Структурна схема електроприводу тиристорний 
перетворювач–двигун постійного струму (ТП–Д), 
керованого одним з варіантів схеми із селективною 
корекцією ССК, наведено на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Структурна схема електроприводу 

 
Схема керування складається з двох контурів – 

контуру струму з регулятором струму РС і контуру 
швидкості. Контур струму, як правило, налагоджу-
ють за умови „технічної оптимізації”. Контур швид-
кості складається з двох підконтурів з регуляторами 
РШ1 і РШ2, які з’єднані паралельно. На входи регу-
ляторів РШ1 і РШ2 подаються однакові сигнали за-
вдання Uзш і зворотного зв’язку за швидкістю Uзв.ш. 
Вихідні сигнали регуляторів поступають на вхід лан-
ки вибору режимів системи (ЛВР), яка визначає мак-
симальний за модулем сигнал і передає йому функ-
цію керування електроприводом. Завдяки ЛВР, у 
кожен відрізок часу працює лише один з регуляторів 
швидкості. Параметри регуляторів контурів регулю-
вання здійснено за відомими методами розрахунку 
параметрів систем підпорядкованого регулювання 
[3]. Так, параметри регулятора струму РС визначено 
за умови «технічної оптимізації», що зумовлює вибір 
ПІ-регулятора. Регулятор компенсує інерційність 
якірного кола, яка визначається сталою Тяк  і забезпе-
чує швидкодію некомпенсованої сталої часу Тμ. У 
такому випадку стала часу інтегральної складової 
регулятора визначається як ic c ÊÏ çâ ñ ß ÊT a T k k R . . / , де ас 
– коефіцієнт оптимізації; kКП – передавальний коефі-
цієнт керованого перетворювача; kзв.с – передаваль-
ний коефіцієнт давача струму. 

Параметри регулятора швидкості РШ1 визначено 
теж за умови «технічної оптимізації». Наявність 
форсуючої ланки в передавальній функції регулято-
ра дозволяє компенсувати не тільки електромехані-
чну сталу Тм, але й інерційність контуру струму 
1/(р2Тμ+1) заміною її на сталу Т2ф. У такому випадку 
коефіцієнт передачі регулятора 

ш1 em зв с ш ш зв ш ЯКk T ck a T k R . . ./ ( ) , де фш TTT 24    – 
некомпенсована стала підконтуру швидкості з регу-
лятором РШ1. Відмітимо, що значення Т2ф прийма-
ється в межах Т2ф≥(0,2–0,5) Тμ. 

Параметри ПІ-регулятора швидкості РШ2 визна-
чено з умови «симетричного оптимуму». Регулятор 
здійснює компенсацію електромеханічної сталої 
часу Тем і забезпечує астатизм системи. У цьому 
випадку коефіцієнт передачі регулятора РШ2 визна-
чається як ш 2 em зв с зв ш ЯКk T ck k R . . ./ ( ) .  

З метою вивчення роботи запропонованої систе-
ми регулювання із заданими показниками в динамі-
чних і усталених режимах приведено математичне 
моделювання системи електроприводу з такими 
параметрами: двигун: ωн = 100 1/с, Uн =220 В,  
Ін=100 А, Rяк = 0.2 Ом, С = 2.0 В·с; сталі часу і кое-

фіцієнти підсилення силової частини Тем=0,2 с,  
Тяк = 0,05 с, Тμ = 0,01 с, kп = 20 В/В; коефіцієнти 
зворотних зв’язків: за струмом kзв.с=0,1 В/А, за шви-
дкістю – kзв.ш=0,1 Вс.  

Результати моделювання досліджуваної системи 
електроприводу зображено на рис. 2,а. Перехідні 
процеси швидкості ωд(t) і струму Ія(t) знімалися в 
режимі розгону за дії активного навантаження Мс .  

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2 – Перехідні процеси в електроприводі 
 
Аналіз осцилограм показав, що така система за-

безпечує високу швидкодію, перерегулювання регу-
льованої координати швидкості σш %≤8 %. Проте дія 
внутрішнього зворотного зв’язку за ЕРС двигуна, як 
це  видно з рис. 2,а, призводить до зменшення стру-
му під час перехідних процесів порівняно із запрое-
ктованим значенням і, відповідно, до збільшення 
часу розгону електроприводу. Уникнути цього мож-
на, якщо застосувати двократно інтегрований регу-
лятор струму [6], схему якого приведено на рис. 3. 
Як видно з рис. 3, регулятор струму РС доповнено 
ще однією інтегральною ланкою. 

 
 

 
 
 
 
 
 Рисунок 3 – Структурна схема  

регулятора струму 
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У такому випадку струм якоря в операторній фо-
рмі визначатиметься за рівнянням [7]: 
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 – складові, які визначають 

якість процесів в електроприводі, відповідно, без та 
з урахуванням дії внутрішнього зворотного зв’язку 
за ЕРС двигуна. Як видно з рис. 3, система електро-
приводу з таким регулятором забезпечує астатичний 
характер струму під час розгону, але слід відмітити 
й дещо більше, до 10 %, його перерегулювання.    

ВИСНОВКИ. 1. Система електроприводу з двома 
підконтурами швидкості здатна забезпечувати висо-
ку швидкодію, відсутність перерегулювання коор-
динат. 

2.  Система проста в налагодженні й не вимагає 
спеціальних методів розрахунку, окрім традиційних, 
для систем підпорядкованого регулювання. 

3. Застосування подвійно інтегрованого регуля-
тора швидкості дозволяє уникнути відхилення сто-
порного струму від запроектованого значення в 
динамічних режимах роботи електроприводу.  
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