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АНОТАЦІЯ 

 

Шеремет О.І. Синтез електромеханічних систем на базі дискретного ча-

сового еквалайзера. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спе-

ціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи (141 – електроене-

ргетика, електротехніка та електромеханіка). – Дніпровський державний техні-

чний університет МОН України, Кам’янське, 2018. – Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України, Харків, 2018. 

Дисертація присвячена розв’язанню актуальної наукової проблеми ство-

рення єдиної методології синтезу систем керування електроприводами, виходя-

чи з умови забезпечення бажаних динамічних властивостей за вихідною коор-

динатою, що задаються графічно у вигляді перехідної функції або набору то-

чок. 

При здійсненні синтезу автоматизованих електромеханічних систем в бі-

льшості випадків застосовуються методи, які не використовують в повній мірі 

можливості сучасної обчислювальної техніки та базуються на понятті стандар-

тного характеристичного полінома. Проектант повинен обирати бажаний хара-

ктеристичний поліном із заздалегідь відомого переліку, виходячи з деяких тех-

нічних рекомендацій, номограм, інструкцій. 

Широке розповсюдження та впровадження у промислове виробництво 

комп’ютерної та мікроконтролерної техніки та мінімізація впливу людського 

фактору є одними з найбільш суттєвих тенденцій розвитку сучасних виробни-

чих процесів. На тлі цього є актуальним програмне завдання бажаних динаміч-

них властивостей технічного об’єкта, при якому вся обчислювальна робота 

здійснюється за допомогою сучасної обчислювальної техніки без використання 

стандартних характеристичних поліномів. 

На основі виконаного критичного аналізу методів синтезу автоматизова-

них електромеханічних систем обґрунтовано необхідність розробки системи 

методів, яка використовувала б у якості вимог до статичних та динамічних вла-

стивостей системи квантовані бажані перехідні функції. 
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Розроблено математичний апарат, який дозволяє використовувати кван-

товані бажані перехідні функції як основу для синтезу систем автоматичного 

керування без застосування традиційних підходів: стандартних характеристич-

них поліномів чи логарифмічних амплітудно-частотних характеристик. 

Дискретний регулятор, який забезпечує можливість налаштування на 

квантовані бажані перехідні функції кінцевої тривалості, названо дискретним 

часовим еквалайзером. 

Запропоновано математичний апарат, що дозволяє виконувати синтез си-

стем автоматичного керування на базі дискретного часового еквалайзера як за 

умови повної компенсації динамічних властивостей об’єкта керування (ідеалі-

зований варіант), так і при використанні модифікованого принципу симетрії 

структурних схем. Інтегруюча ланка використовується як блок модифікації 

зворотного перетворення. 

Для компенсації параметричних та координатних збурень розроблено 

структуру комбінованого керування, що включає до свого складу два дискрет-

них часових еквалайзера: основний та компенсуючий. 

Виконано синтез електромеханічних систем з двигунами постійного 

струму на базі дискретного часового еквалайзера (слідкуючої системи, взає-

мозв’язаної, зі зниженням впливу люфта, системи двозонного регулювання 

швидкості) та проведено дослідження одержаних результатів шляхом матема-

тичного моделювання. 

Отримані у відносних одиницях структурні схеми, розрахункові формули, 

передатні функції та математичні моделі можуть застосовуватись для синтезу 

методом дискретного часового еквалайзера широкого спектру одноконтурних 

електромеханічних систем за схемою керований перетворювач-двигун постій-

ного струму. 

Здійснено синтез системи векторного керування електроприводом змін-

ного струму на базі дискретного часового еквалайзера та проведено досліджен-

ня одержаних результатів шляхом математичного моделювання. 

Наведені диференціальні рівняння та структурні схеми асинхронного 

двигуна в двофазних ортогональних системах координат, орієнтованих за век-
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торами потокозчеплень, надають вичерпний математичний опис, необхідний 

для виконання синтезу автоматизованих електроприводів змінного струму на 

базі дискретного часового еквалайзера. 

Отримані узагальнені передатні функції для об’єктів керування у конту-

рах реактивної та активної потужностей, а також передатні функції їхніх обер-

нених моделей дозволяють виконувати синтез систем векторного керування 

електроприводами змінного струму на базі дискретного часового еквалайзера у 

відносних одиницях для широкого спектру промислових асинхронних двигунів. 

Для виконання експериментальних досліджень створено лабораторно-

дослідний стенд, який дозволив технічно реалізувати систему автоматичного 

керування швидкістю двигуна постійного струму, синтезовану на базі дискрет-

ного часового еквалайзера. 

Інтегроване середовище проектування Code Composer Studio дозволило 

практично реалізувати запропоновані дискретні часові еквалайзери, обернену 

модель об’єкта керування та блок модифікації зворотного перетворення у ви-

гляді спеціальних підпрограм для мікроконтролера Texas Instruments 

TMS320F28335 – макросів на мові програмування C/C++. 

Побудоване у відповідності до розробленої функціональної схеми взає-

модії макросів основне тіло керуючої програми надало можливість для прове-

дення експериментальних досліджень із застосуванням як лише основного ка-

налу керування з одним дискретним часовим еквалайзером, так і комбінованого 

керування з двома дискретними часовими еквалайзерами (основним та компен-

суючим). Оскільки весь програмний код написано мовою програмування висо-

кого рівня C/C++ з використанням об’єктно-орієнтованих підходів, то він є 

апаратно незалежним від типу мікропроцесора і з легкістю може бути перене-

сений на іншу апаратну базу. 

Запропонована методика завдання базисних величин та бажаної перехід-

ної функції у відносних координатах дозволяє користувачеві вводити дані у ві-

дповідності до заздалегідь визначеного шаблону, який є зручним для виконання 

подальшої перевірки на можливість фізичної реалізації за допомогою метода 

опорних векторів. 
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Розроблено алгоритм ідентифікації допустимості квантованих бажаних 

перехідних функцій, який базується на трьох емпірично отриманих моделях пе-

рехідних процесів (монотонний, аперіодичний, коливальний) та діагностує вве-

дену користувачем вибірку як перехідний процес, що може бути реалізований 

фізично, коли на виході хоча б однієї з цих моделей встановлюється позитив-

ний сигнал. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені на НВО «Дніпрофмаш» у 

автоматизованій електромеханічній системі погойдування сортового прокату у 

методичній печі та використовуються у навчальному процесі, зокрема, у лек-

ційних курсах «Системи керування електроприводами», «Дискретні системи 

керування електроприводами», «Автоматизація технологічних процесів, уста-

новок та комплексів», а також в лабораторному практикумі, курсовому та дип-

ломному проектуванні при підготовці бакалаврів і магістрів за спеціальністю 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

Ключові слова: дискретний часовий еквалайзер, синтез, система керуван-

ня, електромеханічна система, принцип симетрії, зворотна задача динаміки, пе-

рехідна функція кінцевої тривалості, обернена модель. 
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ABSTRACT 

 

Sheremet O.I. Synthesis of electromechanical systems on the base of discrete 

time equalizer. – Qualification scientific work as a manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Technical Science on Specialty 

05.09.03 – Electrical Engineering Complexes and Systems (141 – Power 

Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics). – Dniprovsk State Tech-

nical University MES of Ukraine, Kamyanske, 2018. – National Technical University 

«Kharkiv Polytechnic Institute» MES of Ukraine, Kharkiv, 2018. 

The dissertation is devoted to solving the actual scientific problem of creating a 

unified methodology for the synthesis of control systems for electric drives, based on 

the condition of providing the desired dynamic properties on the output coordinate, 

given graphically in the form of a transitive function or a set of points. 

In the implementation of automated electromechanical systems synthesis in 

most cases, methods are applied that cannot fully use the capabilities of modern 

computer technology and are based on the concept of a standard characteristic 

polynomial. The designer should choose the desired characteristic polynomial from a 

previously known list, based on some technical recommendations, nomograms, 

instructions. 

Wide proliferation and application into industrial production of computer and 

microcontroller technology and minimization of human factor influence are among 

the most significant trends in the development of modern production processes. 

Against this background, there is a relevant program assignment of the desired 

dynamic properties of a technical object, in which all computational work is carried 

out using modern computer technology without utilization of standard characteristic 

polynomials. 

Based on the performed critical analysis of the methods of automated electro-

mechanical systems synthesis, the necessity of developing a system of methods, 

which would use quantized desired transition functions as requirements to the static 

and dynamic properties of the system, was substantiated. 
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A mathematical apparatus is developed that allows the use of quantized desired 

transition function as a basis for automatic control systems synthesis without using of 

traditional approaches: the standard characteristic polynomials or Bode plots. 

The discrete regulator, which provides the ability to tuning up on quantized de-

sired transition functions of finite duration, is called a discrete time equalizer. 

A mathematical apparatus is proposed that allows performing synthesis of au-

tomatic control systems based on discrete time equalizer both with full compensation 

for control object dynamic properties (idealized variant) or with using the modified 

structural schemes principle of symmetry. The integrating unit is used as inverse 

transform modification block. 

To compensate for parametric and coordinate disturbances, a combined control 

structure has been developed, which includes two discrete time equalizers: main and 

compensating. 

The synthesis of electromechanical systems with direct current (DC) motors on 

the basis of discrete time equalizer (servosystem, interconnected system, system with 

decreased influence of the backlash, two-zone speed regulation system) was per-

formed and a study of the obtained results was carried out by means of mathematical 

modeling. 

Received structural schemes, calculation formulas, transfer functions and 

mathematical models obtained in relative units can be used for synthesis by discrete 

time equalizer method of a wide spectrum of single-loop electromechanical systems 

under the scheme of a thyristor converter-DC motor. 

Synthesis of the vector control system of alternating current (AC) electric drive 

based on discrete time equalizer was realized and a study of the obtained results was 

carried out by means of mathematical modeling. 

The given differential equations and structural schemes of asynchronous motor 

in biphasic orthogonal coordinate systems oriented on the vectors of flux linkage 

provide an exhaustive mathematical description necessary for the synthesis of auto-

mated AC drives on the base of discrete time equalizer. 

Obtained generalized transfer functions for control objects in the reactive and 

active loops and the transfer functions of their inverse models allow synthesizing the 
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systems of vector control of AC electric drives on the base of discrete time equalizer 

in relative units for a wide range of industrial asynchronous motors. 

To carry out experimental research, a laboratory test bench was created, which 

allowed the technical implementation of the of DC motor speed automatic control 

system, synthesized on the base of discrete time equalizer. 

Integrated development environment Code Composer Studio made it possible 

to practically implement the proposed discrete time equalizers, inverse model of the 

control object and inverse transform modification block in the form of special sub-

routines for the Texas Instruments TMS320F28335 microcontroller as C/C++ pro-

gramming language macros. 

Built in accordance with the developed functional scheme of macros interac-

tion, the main body of the control program provided an opportunity for experimental 

research using only the main control channel with one discrete time equalizer, and 

combined control with two discrete time equalizers (main and compensating). Since 

the entire program code is written in a high-level programming language C/C++ us-

ing object-oriented approaches, it is hardware independent of the microprocessor type 

and can be transferred easily to another hardware base. 

Proposed technics of the basic values assignment and the desired transition 

function presentation in relative coordinates allows user to input data in accordance 

with predefined template, which is convenient for performing further verification for 

the possibility of physical implementation by support vector machine (SVM) method. 

An algorithm for identifying the admissibility of quantized desired transition 

functions is based on three empirically derived transient processes (monotonic, aperi-

odic, oscillatory) and diagnoses the user-input sample as a transient process that can 

be implemented physically when at least one of these models is installed the positive 

signal at the output. 

The results of the dissertation work are implemented at the SPA «Dniprof-

mash» in the automated electromechanical system of rolled steel rocking in a me-

thodical furnace and used in the educational process, in particular, in the lecture 

courses «Control systems of electric drives», «Discrete systems of electric drives 

control», «Automation of technological processes, installations and complexes», as 
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well as in laboratory practice, course and diploma designing in preparation of bache-

lors and masters in the specialty «Power Engineering, Electrical Engineering and 

Electromechanics». 

Keywords: discrete time equalizer, synthesis, control system, electromechanical 

system, symmetry principle, inverse dynamics problem, transition function of finite 

duration, inverse model. 
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