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Вступ. Електроприводи постійного струму широко застосовуються в 

промисловості та побутовій техніці [1]. В багатьох випадках в традиційних 

приводах застосовуються системи керування, виконані на застарілій елементній 

базі. Модернізація таких електроприводів виглядає економічно ефективним і 

досить простим рішенням, оскільки двигун (і можливо, силова частина 

перетворювача) залишаються незмінними.   

Реалізація системи керування на новій елементній базі, зокрема, на основі 

мікроконтролера (МК),  дозволяє підвищити точність, надійність, динамічні 

характеристики системи, а також здійснити інтеграцію приводу у загальну 

систему автоматизації за допомогою промислових протоколів обміну 

інформацією ( наприклад,  Ethernet та EtherCAT). 

Метою роботи є розробка аналого-цифрової системи керування 

приводом з колекторним двигуном постійного струму   та дослідження 

динамічних характеристик приводу. 

Матеріали досліджень. Восьми-розрядні (МК) широко застосовуються 

для побудови систем керування загального призначення. Проте, з точки зору 

побудови систем керування електроприводами такі МК мають певні недоліки, 

до яких відносяться мала обчислювальна потужність та невисока швидкодія 

вбудованого аналого-цифрового перетворювача (АЦП). Ці особливості 

створюють певні труднощі при програмній реалізації цифрових регуляторів 

швидкості та струму враховуючи, що для кожного регулятора у ланці 

зворотного зв’язку необхідно виконати цикл аналого-цифрового перетворення, 

а обчислення слід виконувати у форматі двох або трьох байтів [2]. Тому 

видається доцільним застосувати аналогові регулятори швидкості та струму, а 

за допомогою МК реалізувати  функції широтно-імпульсної модуляції, вибору 

силових ключів та інтерфейсу користувача. Функціональну схему розробленого 

приводу наведено на рис. 1.  
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Рисунок 1 – Функціональна схема приводу 



Аналоговий сигнал завдання подається на вхід регулятора швидкості, де 

порівнюється з сигналом реальної швидкості. Регулятор швидкості виконує 

обробку  різниці цих сигналів і формує  завдання для регулятора струму якоря. 

На вході регулятора струму завдання порівнюється з дійсним значенням струму 

якоря і в результаті формується сигнал керування широтно-імпульсним 

модулятором (ШІМ). Останній реалізовано на вбудованому таймері МК, який 

формує ШІМ-сигнали для керування силовими ключами (СК). З пульта 

керування  на входи МК також надходять сигнали вибору режимів приводу 

«Пуск/Стоп» та «Вперед/Назад». Ці сигнали через програмно реалізований блок 

логіки керують подачею відкриваючих імпульсів, які за допомогою  драйверів 

напівмостів подаються на затвори відповідних СК силового блоку СБ. 

Динамічні характеристики системи були досліджені методом 

математичного моделювання, результати якого наведено на рис. 2 та 3.  
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Рисунок 2 – Діаграма струму 
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Рисунок 3 – Діаграма швидкості 

Результати моделювання показують, що запропонована система 

керування забезпечує необхідні режими приводу – пуск, роботу з усталеною 

швидкістю, реверс та гальмування. Діаграма на рис. 2 показує, що регулятор 

струму забезпечує ефективне обмеження струму під час перехідних процесів і  

дозволяє сформувати струмову діаграму, близьку до прямокутної. 

Висновки. Розглянуто підхід до побудови аналого-цифрової системи 

керування електроприводом постійного струму на основі восьми-розрядного 

МК.  Математичне моделювання  запропонованої системи показало, що вона 

відповідає вимогам, які пред’являються до електроприводів загального 

призначення. 
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