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Розглянуто метод підвищення якості керування координатами електропривода шляхом синтезу законів ке-

рування на основі концепції зворотних задач динаміки при мінімізації локальних функціоналів миттєвих зна-
чень енергій, що забезпечує слабку чутливість до параметричних та координатних збурень. Результати експе-
риментальних досліджень підтвердили ефективність розробленого закону керування швидкістю та показали 
його перевагу в порівнянні з традиційним законом керування. 
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управления на основании концепции обратных задач динамики при минимизации локальных функционалов 
мгновенных значений энергий, что обеспечивает слабую чувствительность к параметрическим и координатным 
возмущениям. Результаты экспериментальных исследований подтвердили эффективность разработанного зако-
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Найбільш пошире-

ною структурою електропривода є система підпо-
рядкованого регулювання координат з класичним 
настроюванням регуляторів, передаточні функції 
яких компенсують відповідні ланки об'єктів керу-
вання локальних контурів. Для забезпечення заданої 
якості керування потрібно знати точні значення па-
раметрів об'єктів, а при їхній зміні – застосовувати 
додаткові алгоритми ідентифікації або адаптації. 
Іншою проблемою є наявність взаємозв’язку між 
координатами об’єкту, що обумовлює його неліній-
ність та застосування компенсаційних зв’язків у си-
стемі керування. Зважаючи на це, актуальним є під-
вищення якості керування електроприводу в умовах 
параметричних та координатних збурень шляхом 
синтезу та дослідження законів керування на основі 
концепції зворотних задач динаміки при мінімізації 
локальних функціоналів миттєвих значень енергій. 
Це забезпечує динамічну декомпозицію взаємозв'я-
заної нелінійної системи на незалежні лінійні підси-
стеми; проведення синтезу законів керування коор-
динатами взаємозв'язаної нелінійної системи за лі-
нійними моделями локальних контурів керування; 
слабку чутливість до параметричних і координатних 
збурень об'єкту керування [1, 2]. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Методика синтезу та дослідження законів керування 
координатами електроприводу викладається на прик-
ладі розповсюдженої системи підпорядкованого ре-
гулювання кутовою швидкістю двигуна постійного 
струму з незалежним збудженням при розробці зако-
ну керування швидкістю з традиційним  
ПІ-регулятором струму якоря внутрішнього контуру.  

Об'єкт керування контуру швидкості описується 
передаточною функцією другого порядку: 
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де cF – коефіцієнт кола збудження двигуна;  
kІ, kzzω – коефіцієнти зворотних зв’язків за струмом 
та швидкістю; J – момент інерції електропривода; 
Тµ – стала часу силового перетворювача. 

Для забезпечення контуру швидкості астатизму 
другого порядку із заданою добротністю Dз=α0 дифе-
ренціальне рівняння, яким задається бажана якість 
керування швидкістю, вибирається другого порядку: 
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де α0, α1 – коефіцієнти, якими задається тривалість 
та вид перехідного процесу швидкості; * – задана 
швидкість двигуна. 

Ступінь наближення реального процесу в конту-
рі швидкості до бажаного оцінюється функціоналом, 
який характеризує нормовану за моментом інерції 
енергію першої похідної кінетичної енергії: 
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де Іz* – швидкість та заданий струм двигуна. 
Мінімізація функціоналу здійснюється за 

градієнтним законом першого порядку 
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де λω>0 – константа. 
У результаті мінімізації отримується нетради-

ційний закон керування швидкістю (5), який не міс-
тить жодного параметру об’єкту керування, на від-
міну від традиційних регуляторів. Цим забезпечу-
ється слабка чутливість до параметричних та коор-
динатних збурень. 
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де kω – коефіцієнт підсилення регулятора швидкості. 
Після підстановки закону керування швидкістю 

(5) у рівняння об'єкта (1) отримується диференціа-
льне рівняння замкнутого контуру швидкості: 
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де b=cFkzzω/(kІJ). 
Усталений рух замкненого контуру буде асимп-

тотично стійким, якщо для його характеристичного 
рівняння 
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виконуються наступні нерівності, згідно з критерієм 
Гурвиця, швидкості: 
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Дослідження наданої системи підпорядкованого 
керування кутовою швидкістю проведено на експери-
ментальній установці порівняно з роботою традицій-
ного ПІ-регулятора швидкості при зменшенні удвоє 
магнітного потоку двигуна. Двигун типу  
МИ–42 має наступні дані: nP = 1,1 кВт;  

n = 104,72 рад/с; nU = 220 В; nI = 6,3 А – номінальна 
потужність, кутова швидкість, напруга та струм якоря. 
Силовий перетворювач характеризується коефіцієн-
том передачі prk = 23 та сталою часу T = 0,01 с. Па-
раметри нетрадиційного регулятора кутової швидкос-
ті дорівнюють 0a = 100, 1a = 20, k = 22.  

Під час виконання дослідження використовував-
ся стандартний тест, який включав відпрацювання 
заданої траєкторії кутової швидкості з наступним 
накиданням ступінчатого навантаження. Показники 
якості систем керування наведено в табл. 1, де поз-
начено: ПІ – традиційний пропорційно-інтегральний 

регулятор; Н – розроблений регулятор з нетрадицій-
ною структурою. У дужках вказано значення коефі-
цієнта кола збудження двигуна cF. 

 

Таблиця 1 – Показники якості систем керування 
 

При відпрацюванні 
завдання 

При компенсації 
 навантаження 

тип 
регулятора 

динамічна 
похибка 

час 
компенсації 

динамічна 
похибка 

ПІ (1,895) 0,13 0,5 0,387 
Н  (1,895) 0,17 0,5 0,278 
ПІ (0,947) 0,185 1 0,305 
Н  (0,947) 0,21 0,5 0,2 
 

ВИСНОВКИ. Запропонований метод синтезу за-
конів керування координатами електроприводу за-
безпечує високу якість керування в статичному ре-
жимі та під час перехідних процесів в умовах дії 
параметричних та координатних збурень. Результа-
ти експериментальних досліджень підтверджують 
ефективність розроблених законів керування та по-
казують їх переваги порівняно з традиційними зако-
нами керування регуляторів. Зменшення удвічі кое-
фіцієнта кола збудження двигуна практично не 
впливає на вид перехідних процесів запропонованої 
системи керування кутовою швидкістю. 
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Considered the method of improving the quality control coordinates of the electric drive by the synthesis of control 

laws based on the concept of inverse problems of dynamics while minimizing local functionals instantaneous values of 
energies, providing a weak sensitivity to parametric and coordinate perturbations. The results of experimental studies 
confirmed the effectiveness of the developed of law control speed and shown its advantage over traditional control law. 
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