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КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДАМИ  

Безпосереднє цифрове керування в сучасних електроприводах реа-

лізується за допомогою використання спеціалізованих периферійних 

пристроїв, інтегрованих безпосередньо на кристал мікроконтролера 

без додаткових розвинених засобів сполучення, а також за рахунок 

високопродуктивної архітектури та системи команд центрального 

процесора, що дозволяє вирішувати типові завдання керування двигу-

нами програмним способом (регулятори, спостерігачі, перетворювачі 

координат). 

Аналізуючи методи проектування системи автоматичного керу-

вання з можливістю векторного керування асинхронним двигуном на 

основі сучасних мікропроцесорних компонентів останнім часом пере-

вагу віддають технологій модульного програмування, що базується на 

використанні комплектних пристроїв, виконуючих функції прямого 

цифрового керування силовими ключами і сполучення з датчиками на 

сигнальних процесорах (DSP), спеціалізованих для математичних опе-

рацій маніпулювання цифровими даними, виробленими сигнальними 

перетворювачами, основним завданням яких є проведення технологіч-

них операцій обробки даних в режимі реального часу. Вони мають 

широкі можливості для вирішення різноманітних сервісних завдань: 

автоматичної ідентифікації параметрів двигунів і навантаження, авто-

матичної настройки регуляторів, діагностики стану окремих блоків 

системи керування і приводу в цілому, ведення електронного журналу 

аварій і попереджень, місцевого або віддаленого спостереження в реа-

льному часі за станом електроприводу і керованих технологічних 

змінних;  модернізації програмного забезпечення. 

Забезпечуються за рахунок розробки та використання нових алго-

ритмів керування. 

Світовим лідером у виробництві цифрових сигнальних мікро-

процесорів і мікроконтролерів є фірма Texas Instruments, яка пропонує 

найбільш повну номенклатуру сигнальних мікроконтролерів для керу-
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вання двигунами та забезпечення високих динамічних та експлуата-

ційних характеристик електроприводів. Контролери даного виробника 

орієнтовані на використання в приводах побутової техніки, в приводах 

загальнопромислового призначення, в тому числі в перетворювачах 

частоти, а також в відповідальних прецизійних приводах роботів, ма-

ніпуляторів і верстатів з числовим програмним управлінням. 

Для дослідження можливостей керування електродвигуном на ос-

нові сучасних мікропроцесорних компонентів на кафедрі «Електроме-

ханічні системи автоматизації» був розроблений стенд, що включає 

асинхронний двигун серії АИР 71А4У3, двигун постійного струму 

серії 2ПН90МУХЛ4, імпульсний датчик швидкості – енкодер типу 

G40B-6-400-2-24. Обмотка збудження двигуна постійного струму 

отримує живлення від зовнішнього джерела постійного струму, який 

складається з автотрансформатора ТН39-127/220-50 і діодного моста. 

Первинна обмотка трансформатора підключається безпосередньо в 

побутову мережу 220 В, а його вторинна обмотка підключена до діод-

ного мосту. Випрямлена напруга з діодного моста живить безпосеред-

ньо обмотку збудження. Сам же двигун постійного струму працює в 

режимі динамічного гальмування для створення гальмівного моменту, 

тому до його обмотці якоря підключений реостат, за допомогою якого 

проводиться зміна моменту. Для реалізації концепції модульного уп-

равління електроприводом застосований перетворювач 

TMDSHVMTRPFCKIT фірми Texas Instruments на базі контролера 

серії С2000 F28335. На базі стенду можна здійснювати керування по-

ширеними типами електродвигунів (асинхронним, постійного струму, 

синхронним), а мікроконтролер керує кожним типом двигуна з різни-

ми способами керування із замкнутим контуром за допомогою датчика 

(без датчиків) і програмного коду на мові програмування С. 

Доступність сучасної, високопродуктивної елементної бази дозво-

ляє створювати високоефективні вмонтовані системи керування з роз-

виненими функціональними можливостями, а також комплектні елект-

роприводи і системи силового живлення., що задовольняють вимогам 

по точності, швидкодії, діапазону регулювання змінних приводу, уні-

фікувати апаратну частину систем керування, забезпечувати оператив-

ну програмну адаптацію систем до типу виконавчого двигуна, розроб-

ляти нові типи високонадійних приводів зі збільшеним терміном слу-

жби устаткування і зниженими енерговитратами, що буде забезпечува-

ти не тільки модернізацію енергетики країни, а й впровадження енер-

гозберігаючих технологій в усі сфери господарства. 

 


