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Квазіоптимальне управління двигуном постійного струму за
середньоквадратичним критерієм

Електричні машини постійного струму застосовуються в різних галузях
промисловості. Значне поширення електродвигунів постійного струму
пояснюється їх високими пусковим, гальмівним і перевантажувальним
моментами, порівняно високою швидкодією, що важливо під час реверсування і
гальмування, можливістю плавного регулювання частоти обертання.

Метою роботи є дослідження середньоквадратичного критерію якості,
мінімізація якого дозволить знизити енерговитрати при збереженні
продуктивності механізму або скоротити час роботи при обмеженні втрат
енергії. Знайдені закони управління, при яких мінімізуються втрати енергії в
якірному ланцюгу електропривода, мінімізован квадратичний функціонал:
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 , де  = k/1 2.

Близькість одержаних квазіоптимальних рішень залежить від величини k 2.
Чим більше k 2, тим менше різниця між цими рішеннями, але тим більше стає
максимальне значення управління  u , що може привести до порушення умови
  максuu  .У зв'язку з цим експериментальним шляхом зроблено добір

максимального значення k2, при якому u(τ) ще не перевищує допустимої
величини. При цьому коефіцієнт змінювався у всьому реальному діапазоні при
постійній величині переміщення. У табл. 1 представлені розраховані дані втрат
при квазіоптимальном керуванні.

Таблиця 1– Розраховані дані втрат енергії при квазіоптимальному
керуванні
βм 0,1 0,5 1,0
q 0,003 0,00122 0,000625 0,076 0,031 0,016 0,309
k 1000 4140 11500 37,3 162 450 8,4
τk 15 20 25 15 20 25 15

В ході проведених досліджень знайдене оптимальне керування, яке
дозволяє знизити енерговитрати при збереженні продуктивності механізму.
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