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Актуальність теми 

Як показує практика, автоматизовані електромеханічні системи – елек-

троприводи, є основними споживачами електричної енергії, тому питання ма-

ксимально ефективного їх використання є актуальним. Важливим елементом 

таких систем є система керування, що є однією з визначальних ланок, а за-

вдяки розвитку сучасних технологій найчастіше реалізована в цифровому ви-

гляді. Синтез таких систем базується як на засадах класичної теорії автомати-

чного керування, які розроблені ще в першій половині минулого століття, так 

і на новіших принципах, що розвинулися зі сучасної теорії керування. 

Більшість сучасних методик синтезу систем керування електромеханіч-

ними системами ґрунтуються на використанні стандартизованих форм хара-

ктеристичних поліномів, що зумовлює досить обмежений вибір поведінки си-

нтезованої системи. Математичний апарат, який при цьому використовують, 

не враховує стрімкий розвиток і можливості сучасної комп’ютерної техніки. 

Сучасні цифрові системи дають можливість створювати потужні системи ке-

рування з широкими можливостями, які краще пристосовані до вимог техно-

логічних процесів і дають можливість реалізувати бажані форми перехідних 

характеристик. Все це робить дану роботу потрібною та актуальною. 

Виконані дослідження проведені в рамках держбюджетних науково-до-

слідних робіт: «Розробка та дослідження методик аналізу та синтезу автома-

тизованих електромеханічних систем та електротехнічних комплексів» (ДР 

№0114U003944), «Розробка інформаційних технологій для вирішення за-

вдань інтелектуального аналізу даних у машинобудуванні на основі методів 

інженерії знань» (ДР №0115U003126), «Розробка наукових основ метода стру-

ктурно-алгоритмічного синтезу електротехнічних та електромеханічних сис-

тем, заданих інтервально» (ДР №0116U005951). 

Також дослідження виконувались за участі здобувача у міжнародному 

проекті TEMPUS-project 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR (угода про 

грант TEMPUS 2013 - 544091 від EACEA) «Розробка курсів з вбудованих систем 
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з використанням інноваційних віртуальних підходів для інтеграції науки, 

освіти та промисловості в Україні, Грузії, Вірменії» (DESІRE). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, 

їх достовірність і новизна 

У дисертаційній роботі вирішено важливу наукову проблему створення 

нової методології синтезу цифрових автоматизованих електромеханічних си-

стем за бажаними дискретними перехідними функціями без використання 

стандартних характеристичних поліномів або стандартних форм перехідних 

функцій. 

Методи досліджень, які використані в дисертаційній роботі, є обґрун-

тованими і достовірними, базуються на застосуванні класичних методів те-

орії автоматичного керування для неперервних і дискретних систем, методів 

лінеаризації та декомпозиції математичних моделей. Для синтезу оберненої 

моделі використано методи розв’язання зворотних задач динаміки. Аналіз ди-

наміки досліджуваних об’єктів здійснено засобами імітаційного моделювання 

MATLAB + Simulink і підтверджено експериментами. 

Основні наукові результати здобувача, які висунуто на захист, є такі: 

1. Уперше запропоновано єдині методологічні засади синтезу систем керу-

вання електроприводами без використання класичних методів теорії авто-

матичного керування, які використовують стандартні характеристичні по-

ліноми, що дає змогу розширити область застосування методів теорії керу-

вання на широке коло електромеханічних об’єктів. 

2. Уперше запропоновано метод синтезу дискретного регулятора електроме-

ханічних систем за заданою перехідною характеристикою з використан-

ням простого і модифікованого принципів симетрії, що дає змогу за єдиною 

методикою проводити синтез цифрових систем керування електроприво-

дами . 

3. Уперше запропоновано математичний апарат для реалізації цифрового ке-

рування за заданою перехідною функцією, який в роботі названо «часовим 

еквалайзером», що дає можливість пристосувати поведінку системи до те-

хнологічних потреб. 

4. Вперше запропоновано методи декомпозиції електромеханічних об’єктів 

для розв’язування оберненої задачі динаміки шляхом побудови оберненої 

передатної функції об’єкту: 

• для електроприводу постійного струму як з однозонним, так і двозон-

ним регулюванням; 
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• для електроприводу змінного струму з векторним керуванням. 

Наукові положення, які висунуті на захист, є обґрунтованими, мають 

наукову новизну і є достовірними. 

Практичне значення та шляхи використання результатів 

досліджень 

Виконані в роботі теоретичні дослідження дали низку практичних ре-

зультатів, які впроваджено не лише для використання в промисловому обла-

днанні, але й в навчальному процесі, зокрема:  

• Розроблено практичні методики для розв’язування обернених задач 

динаміки електроприводів з використанням обернених передатних 

функцій. 

• Розроблені практичні методики для синтезу цифрових регуляторів 

на основі розробленого цифрового еквалайзера. 

• Розроблено методики з використанням відносних одиниць для син-

тезу широкого спектру електроприводів: 

∘ постійного струму як з однозонним, так і з двозонним керу-

ванням; 

∘ різноманітних слідкуючих приводів; 

∘ електроприводів змінного струму з векторним керуванням. 

• Розроблено програмне забезпечення для реалізації пропонованого 

методу керування для різноманітних електромеханічних систем, що 

дає змогу скоротити терміни проектування для сучасних обчислюва-

льних засобів. 

Основні положення дисертації використовуються на НВО «Дніпрофмаш» 

(м. Кам’янське) та у навчальному процесі в Донбаській державній машинобу-

дівній академії (м. Краматорськ), що підтверджено актами про впровадження. 

Оцінка об'єму та змісту дисертації 

Дисертація виконана у двох томах: 

• Том 1 складається з анотації двома мовами, вступу, шести розділів, висно-

вків, списку використаних джерел з 405 найменувань. Загальний обсяг 

тому складає 476 сторінок, у тому числі 428 сторінок основної частини, 

включаючи 85 рисунків у тексті, 216 рисунків на 109 окремих сторінках, 11 

таблиць у тексті, 11 таблиць на 11 окремих сторінках. 
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•  Том 2 містить 18 додатків. Загальний обсяг тому 2 становить 130 сторінок. 

Додатки містять 92 рисунки, 18 таблиць, 10 лістингів програм, 2 показові 

вибірки з даними, список публікацій здобувача. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, показано зв'язок роботи з на-

уковими програми і планами, сформульовано мету, задачі та методи дослі-

джень, визначено об'єкт і предмет досліджень. Вказано наукову новизну і 

практичне значення отриманих результатів, показано особистий внесок здо-

бувача, апробації роботи і публікації. 

У першому розділі здійснено огляд існуючих методів синтезу автома-

тизованих електромеханічних систем. Розглянуто як класичні методи син-

тезу, так і сучасні методи синтезу автоматизованих електромеханічних сис-

тем. Виконано їх критичний аналіз, а також наведено їх умовну класифікацію 

за призначенням. 

Зроблено висновок, що в більшості випадків для розв’язання загальних 

задач керування електроприводами використовують універсальні методи си-

нтезу, які ґрунтуються на стандартних формах характеристичних поліномів. 

Запропоновано задавати бажані перехідні функції, які задані виключно з тех-

нологічних вимог до електромеханічної системи і можливостей технічної ре-

алізації на обраному виді обладнання. Для технічної реалізації в цифровій фо-

рмі таку бажану перехідну функцію доцільно представляти дискретно. 

 Визначено задачі досліджень. 

У другому розділі розглянуто розроблений метод синтезу цифрових си-

стем керування. З огляду на тематику роботи другий розділ є ключовим, оскі-

льки наступні розділи роботи спираються на результати, які в ньому отри-

мані. Встановлено, що розкладання Гевісайда дає змогу одержати залежність 

між аналітичним виразом перехідної функції та всіма нулями і полюсами, 

проте, проведений аналіз показав, що сфера застосування такого метода син-

тезу обмежується можливостями перетворення. 

Внаслідок неможливості повної компенсації динамічних властивостей 

об’єкта керування в роботі запропоновано в замкнених системах автоматич-

ного керування використовувати модифікований принцип симетрії, який має 

практичне значення і передбачає застосування блока модифікації зворотного 

перетворення. Як блок модифікації зворотного перетворення запропоновано 

використовувати інтегруючу ланку. 

Розширено можливості аналітичного синтезу цифрових регуляторів за 

квантованою бажаною перехідною характеристикою. Встановлено, що пред-

ставлення бажаної перехідної функції у квантованій формі кінцевої тривало-
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сті дає змогу найкраще її задати для синтезу цифрового регулятора. Розроб-

лено методику для виконання зворотних перетворень структурних схем сис-

тем автоматичного керування, зведених до канонічної форми керованості. По-

казано, що системи, які містять у своєму складі дискретний часовий еквалай-

зер, є цифро-аналоговими, оскільки об’єкт керування у більшості випадків є 

аналоговим. 

Визначено передатну функцію дискретного часового еквалайзера і за-

пропоновано варіант його фізичної реалізації. Також у роботі розглянуто різні 

випадки синтезу систем автоматичного керування з використанням пропоно-

ваного методу дискретного часового еквалайзера: 

• за умови повної компенсації динаміки об’єкта керування; 

• з використанням модифікованого принципу симетрії; 

• за наявності в об’єкті інтегруючої складової; 

• за наявності в об’єкті довільного порядку інтегрування; 

• за наявності в системі керування запізнення; 

• у випадку комбінованої системи керування з двома часовими еква-

лайзерами. 

Третій розділ присвячений розгляду раціональних варіантів застосу-

вання дискретних часових еквалайзерів у системах керування електроприво-

дами постійного струму. Для ілюстрації можливостей розробленого методу 

синтезу дискретних регуляторів розглянуто приклади різних типів електроп-

риводів постійного струму: 

• двокоординатний слідкуючий електропривод радіолокаційної стан-

ції; 

• взаємопов’язаний електропривод на прикладі приводу клітей прока-

тного стану; 

• синтез узагальненої системи електроприводу постійного струму у 

відносних одиницях, у якій також показано працездатність синтезо-

ваної системи у випадку зміни параметрів електроприводу; 

• слідкуючий електропривод зі зниженим впливом люфта у механічній 

частині завдяки використаній системі керування; 

• електропривод постійного струму з двозонним регулюванням швид-

кості. 

Усі приклади супроводжуються комп’ютерними моделями в середовищі 

імітаційного моделювання MATLAB + Simulink. 
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Четвертий розділ присвячений синтезу автоматизованих електропри-

водів змінного струму на базі дискретного часового еквалайзера. Математи-

чні перетворення та числові розрахунки виконано із застосуванням матема-

тичних моделей асинхронного двигуна в двофазних ортогональних системах 

координат, орієнтованих за векторами потокозчеплень. Під час розрахунків 

використано систему відносних одиниць за допущення рівності взаємних ін-

дуктивностей між статорними і роторними обмотками, а також між фазними 

обмотками ротора. 

У розділі наведено ґрунтовний аналіз лінеаризованих моделей асинх-

ронних двигунів, показано їхню декомпозицію для синтезу системи керу-

вання запропонованим методом. Синтез системи векторного керування елек-

троприводом змінного струму на базі дискретного часового еквалайзера ви-

конано із застосуванням двох складових частин: системи стабілізації потоко-

зчеплення та системи керування швидкістю. Наведено приклад синтезу сис-

теми векторного керування електроприводом змінного струму з асинхрон-

ним двигуном та шляхом імітаційного моделювання досліджено показники її 

якості. Розрахунки виконані у відносних одиницях. 

У п'ятому розділі виконано експериментальні дослідження системи ав-

томатичного керування швидкістю двигуна постійного струму, яка синтезо-

вана з використанням дискретного часового еквалайзера. 

Описано апаратне і програмне забезпечення експериментального сте-

нда, методику проведення експериментів та здійснено обробку результатів. 

Результати експериментів подані таблицями і графіками. 

Запропоновано розрахункові формули, які спрощують програмну реалі-

зацію основних елементів системи автоматичного керування, за допомогою 

яких отримано коефіцієнти різницевих рівнянь для дискретних часових еква-

лайзерів десятого, шістнадцятого та тридцятого порядків, налаштованих на 

три різні бажані квантовані перехідні функції. 

Сформульовано основні підходи щодо ресемплювання бажаних перехід-

них функцій та запропоновано розрахункові формули для визначення коефі-

цієнтів різницевого рівняння дискретного часового еквалайзера, синтезова-

ного за такими перехідними функціями. Розроблено методику проведення 

експериментальних досліджень, у відповідності до якої виконано три серії 

експериментів. 

У шостому розділі розглянуто метод опорних векторів (SVM), який ви-

користано для регресійного аналізу та ідентифікації в електромеханічних си-

стемах, в яких використано дискретний часовий еквалайзер. Описано сам ме-

тод, окреслено його переваги порівняно з іншими методами ідентифікації. 
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Розроблено програмні засоби для реалізації методу SVM з метою синтезу 

цифрових систем керування на основі дискретного цифрового еквалайзера. 

Однією з основних задач, для яких призначене розроблене програмне забез-

печення, є перевірка на можливість фізичної реалізації та допустимість кван-

тованих бажаних перехідних функцій.  

Загальні висновки з дисертаційної роботи повністю відображають оде-

ржані наукові результати, а також включають основні рекомендації стосовно 

їх використання. Усі наукові положення та результати досліджень, які вино-

сяться на захист, належать автору. 

Результати та публікації наукових досліджень, за якими здобувач захи-

стив кандидатську дисертацію, не входять у докторську дисертацію. 

Оцінка публікацій, автореферату та оформлення дисертації 

Основні результати дисертаційної роботи достатньо повно висвіт-

лені в 33 наукових працях, з них 1 монографія, 24 публікації у фахових видан-

нях, які рекомендовані ДАК МОН України (з них 5 включені до міжнародних 

наукометричних баз), 1 публікація в міжнародному періодичному виданні, 5 – 

у матеріалах міжнародних конференцій та симпозіумів (з них 2 включені до 

міжнародних наукометричних баз). Автор має 10 одноосібних публікацій, з 

яких 1 монографія. 

Кількість публікацій у фахових виданнях відповідає чинним вимогам. 

Результати дисертації пройшли належну апробацію на міжнародних науково-

технічних конференціях і семінарах. 

Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертації. 

Дисертація оформлена з дотриманням вимог, написана грамотно. 

Основні зауваження до дисертації 

1. Пункти 1 і 2 наукової новизни є констатацією фактів, тому зайві. 

2. Пп. 3-5 наукової новизни містять спільні положення, тому їх можна част-

ково об’єднати і, відповідно, скоротити. 

3. Частина пунктів практичного значення отриманих результатів «перегуку-

ються» з науковою новизною. 

4. Уся робота ґрунтується на лінійних/лінеаризованих моделях електромеха-

нічних об’єктів. Яким чином пропонований метод може бути застосований 

у випадку нелінійних характеристик елементів, наприклад, за необхідності 

обмеження регульованої координати чи наявності зони нечутливості? 
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5. У поясненні до формули 2.3 на стор. 51 величини 𝑞0, 𝑚0, 𝑡0 є оберненими до 

коефіцієнта підсилення, а не коефіцієнтами підсилення. 

6. Перехід згідно принципу симетрії до оберненої моделі з використанням ди-

ференціаторів теоретично призводить до її фізичної нереалізованості. Реа-

лізація дискретного аналога оберненої передатної функції також є важли-

вою в цифрових системах керування. Пропонований в роботі варіант на ос-

нові скінчених різниць може бути невдалим способом реалізації цифрового 

диференціатора, що може бути підтверджено простим прикладом. 

Для пропонованого в розд. 5 кроку дискретизації 0.1 мс (10−3 c) і 10-ро-

зрядного АЦП зі стандартною максимальною напругою 10 В (вага молодшого 

розряду складає 10 мВ) величина стрибка (похідної) при визначенні похідної 

у випадку зміни ЛИШЕ МОЛОДШОГО розряду АЦП складатиме: 

10 ⋅ 10−3 𝐵

10−4 𝑐
= 100

𝐵

𝑐
. 

Зрозуміло, що в такому випадку функціонування цифрової системи 

може бути порушеним, а для цифрової реалізації операції диференціювання у 

такому випадку потрібен інший алгоритм. 

7. Застосований у роботі (стор. 56) обмежений розклад у ряд Маклорена екс-

поненційної функції придатний лише для малих кроків та невеликого чи-

сла інтервалів дискретизації. У випадку реалізації керування повільними 

процесами, наприклад, для кроку 0.05 с (див. стор. 360) і 10-го інтервалу 

дискретизації похибка апроксимації складатиме 10%, на 20-му інтервалі 

вже зросте до 35%, на 30-му (максимальна кількість для розробленого про-

грамного забезпечення) – до 80% порівняно з експонентою. 

8. У розд. 2.8 на стор. 88 введено позначення 𝑊звед(𝑧), на наступній сторінці ця 

ж передатна функція записана вже як 𝑊прив(𝑧). 

9. У розд. 2.10 і 2.11 застосовано найпростіший спосіб дискретизації – підста-

новка методу прямокутників замість кожного інтегратора 1/p при вико-

нанні z-перетворення: 

• точне z-перетворення 𝑍 (
1

𝑝2) =
𝑇0

2𝑧

(𝑧−1)2
 , на стор. 95 вказано спрощений 

варіант 
𝑇0

(𝑧−1)2
; 

• точне z-перетворення від довільного степеня змінної p (стор. 98) має 

інший вигляд, у роботі використано спрощений варіант 
𝑇0

𝜈+1

(𝑧−1)𝜈+1
. 
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Отримані при цьому дискретні передавальні функції будуть вносити 

суттєві амплітудні та, особливо, фазні похибки. Це ж стосується і фор-

мули (2.50) на стор. 105. 

10. З умов фізичної реалізації в роботі запропоновано (стор. 94, 97, …) зни-

зити порядок полінома чисельника дискретної передатної функції виклю-

ченням членів з найвищим порядком (𝑎𝑘 = 0, 𝑎𝑘−1 = 0, …). Таке рішення 

прийнято без доказів, хоча така зміна полінома чисельника призводить до 

скорочення кількості нулів дискретної передатної функції та їхніх значень 

і, відповідно, до зміни поведінки системи. 

11. У розд. 3.6 отримано дискретні передатні функції часового еквалайзера 

16-го порядку, у розд. 4.8 – 15-го порядку. Поліноми високих порядків дуже 

чутливі до значень їхніх коефіцієнтів, у роботі ж вони подані з точністю 1-

2 десяткові цифри. Простий числовий експеримент показує, що для полі-

нома 15-го порядку зміна лише одного (!) коефіцієнта полінома у 4-му (!) 

знаці може призвести до зміни довжин векторів, що відповідають кореням 

полінома, в декілька разів. 

12. У розд. 3 розглянуті одноконтурні системи електроприводу постійного 

струму. У той же час, поширеними є дво- і триконтурні системи підпоряд-

кованого регулювання з обмеженням проміжних координат. Як пропоно-

ваний метод буде реалізований в такому випадку? 

13. Отриманий у розд. 3.5 ефект часткової компенсації люфта визначається 

застосованим окремим вузлом зменшення впливу люфта, а не дискретним 

часовим еквалайзером. Коректнішим було б порівняння двох систем з та-

ким вузлом: з часовим еквалайзером і класичним регулятором (наприклад, 

ПІ- чи ПІД- регулятором). 

14. У розд. 3.6 розглянута лінійна модель кола збудження першого порядку 

та лінійна модель перетворювача. Зазвичай перетворювач якірного кола 

використовує тиристори, що призводить до нелінійної регулювальної ха-

рактеристики. Реальне коло збудження електричної машини постійного 

струму, як показано ще в 1963 р. О. Слежановським, описується щонайме-

нше другим порядком внаслідок явища вихрових струмів у масивній ста-

нині. Крім того, наявність кривої намагнічування призводить до зміни ін-

дуктивності обмотки збудження (отже, і сталої часу) та динамічного коефі-

цієнта підсилення (у випадку режиму генератора) у 2-3 рази у точці номі-

нального режиму порівняно з точкою нульового струму збудження. Тому 

виникає запитання: що буде у випадку моделі, яка більш наближена до ре-

альної? 
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15. Робота страждає надмірною деталізацією: у багатьох випадках можна 

було б уникнути непотрібних (часто банальних) пояснень і структурних та 

алгебричних перетворень. Наприклад, у розд. 5 цілі абзаци присвячені опи-

сам окремих електронних компонентів, у той час як ця інформація міс-

титься у довідниках, роботі компілятора C++ та редактору зв'язків. Також є 

багато непотрібних знімків екрану середовища програмування, таблиць 

даних тощо. Аналогічні зауваження до автореферату: наприклад, на стор. 

26-27 замість фотографій стендів і переліку макросів програми краще було 

б надати експериментальні осцилограми. 

Вказані зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку дисер-

таційної роботи. 

Висновок 

Загалом дисертаційна робота Шеремета Олексія Івановича "Синтез еле-

ктромеханічних систем на базі дискретного часового еквалайзера" є заверше-

ною науково-дослідною роботою, в якій на основі виконання автором теоре-

тичних та експериментальних досліджень отримано нове розв'язання актуа-

льної наукової проблеми синтезу цифрових систем керування електромеха-

нічними системами, що дає змогу розв'язувати широке коло науково-прикла-

дних задач в галузі електромеханіки. Тема дисертації повністю відповідає па-

спорту спеціальності 05.09.03 – "Електротехнічні комплекси та системи". 

Дисертаційна робота є актуальною, має наукову новизну і практичну 

цінність, відповідає вимогам пп. 9, 10, 12 положення про "Порядок прису-

дження наукових ступенів ", а здобувач Олексій Іванович Шеремет заслуговує 

присудження йому наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальні-

стю 05.09.03 – "Електротехнічні комплекси та системи". 
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