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Abstract: This paper examines the features of spindle electric drives for a class of milling machines with digital program control. The re-
quirements that should be met with these electric drives are formulated. Practical settings of the represented DC and AC electric drives have 
been carried out. Experimental studies have been conducted showing that the selected AC drive with vector control satisfies the necessary 
requirements. The research held and the results obtained can be used in the development of such electric drives for the studied class of ma-
chine tools. 
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 1. Въведение 
  
 Съвременните металорежещи машини с цифрово-програм-
но управление (ЦПУ) поставят високи изисквания към систе-
мите за задвижване. Ролята на електрозадвижванията нараства 
все повече и понастоящем те влияят дори на конструкциите на 
самите задвижвани механизми и машини [1], [2], [3], [4]. 
 В металорежещите машини електрозадвижването на шпин-
дела участва в процеса на механичната обработка, влияейки 
съществено върху качеството на детайлите и производител-
ността. Основните изисквания, които се поставят към това 
електрозадвижване, може да бъдат формулирани по следния 
начин:  

• двузонно регулиране на скоростта (съответно при посто-
янен момент и при постоянна мощност);  

• висока максимална скорост;  
• реверсиране по скорост;  
• ориентирано спиране с висока точност. 

 При разработването на електрозадвижвания за шпиндела е 
необходимо да бъдат отчетени редица съществени фактори, 
такива като: особеностите на технологичния процес, вида на 
обработваните материали, параметрите на използваните инст-
рументи и избраните механични предавки.  
 Изборът на подходящо електрозадвижване за главното дви-
жение преминава през следните няколко етапа:  

• разработване на методика на базата на изискванията;  
• провеждане на съответните изчислителни процедури; 
• технико-икономически анализ на възможните варианти;  
• синтез на системата за управление;  

• анализ чрез моделиране и компютърно симулиране;  
• провеждане на експериментални изследвания в съответ-

ните режими на работа и оценка на показателите.  
 Методика за избор на електрозадвижвания за шпиндела, 
приложима както за постояннотокови, така и за променливото-
кови системи е описана в [6]. 
 Математическото моделиране и компютърното симулиране 
предлагат ефективни начини за изследване на системите за 
задвижване при различни динамични и статични режими на 
работа, особено когато не е възможно или е неудобно да се 
извършват такива тестове в лабораторни или промишлени ус-
ловия. Резултати от изследване посредством компютърно си-
мулиране на адаптивна система за двузонно регулиране на ско-
ростта са отразени и анализирани в [5]. Модел на електро-
задвижване, обслужващо шпиндела на фрезови машини е пред-
ставен в [7].   
 В тази статия са представени резултати от изследвания на  
двузонни електрозадвижвания с двигатели за постоянен и про-
менлив ток, предназначени за шпиндела на един вид фрезови 
машини с ЦПУ. Направен е и сравнителен анализ по основни 
показатели.  
 

2. Постояннотоково електрозадвижване 
   
 На фиг. 1 е представена блоковата схема на едно двузонно 
електрозадвижване за главното движение на разглеждания клас 
фрезови машини, реализирано с двигател за постоянен ток 
(ДПТ). 

 
 

Фиг. 1. Електрозадвижване на шпиндела с двигател за постоянен ток.
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 Използваните означения са следните: ЗИ – задатчик на ин-
тензивност; РС – регулатор на скорост; БТО – блок за токоог-
раничение; РТ1 – регулатор на котвения ток; СИФУ1 – система 
за импулсно-фазово управление за силовия преобразувател на 
котвената верига; БОС – блок за обратна връзка по скорост; 
ОТ1 – блок за обратна връзка по котвения ток; БЛ – блок логи-
ка; ДР – дросел; ТТ – токов трансформатор; СП1 – силов пре-
образувател за котвената верига; ДТ1 – датчик на котвения ток; 
ТВ – трансформатор на възбудителната верига;  РТ2 – ре-
гулатор на възбудителния ток; ОТ2 – блок за обратна връзка по 
възбудителния ток; СП2 – силов преобразувател за възбуди-
телната верига; ДТ2 – датчик на възбудителния ток; ПБ – прев-
ключващ блок; LM –  възбудителна верига на двигателя за пос-
тоянен ток М; БОН – блок за обратна връзка по котвено напре-
жение. Системата за управление включва две взаимосвързани 
подсистеми, като свързващият параметър е котвеното напре-
жение на двигателя: 
 На фиг. 2 са представени диаграмите, съответстващи на 
двете зони за регулиране на скоростта. С bω  е означена базо-
вата скорост, при която се превключват зоните. Обикновено се 
приема nomωω =b . 
 

 
 

Фиг. 2. Зони на регулиране с посто- 
янен момент  и постоянна мощност. 

 
 Механичните характеристики на четириквадрантно двузон-

но електрозадвижване са представени на фиг. 3, където maxω  е 
горната граница на диапазона на регулиране, а maxM  е макси-
малният момент на двигателя.  
 

 
 
Фиг. 3. Механични характеристики при двузонно задвижване. 

 
 Електрозадвижванията с двигатели за постоянен ток при-
тежават много добри регулировъчни качества, но същевремен-
но имат и редица съществени недостатъци, свързани с наличи-
ето на колекторно-четков апарат. По тази причина напоследък 
постояннотоковите електрозадвижвания се заменят с промен-
ливотокови, на базата на асинхронни двигатели (АД) с вектор-
но управление. При такова управление може да се използват 
аналогични структури с подчинено регулиране на координати-
те, както при постояннотоковите системи.  
 

3. Променливотоково електрозадвижване 
 

 На базата на формулираните изисквания, с отчитане на не-
обходимостта от двузонно регулиране на скоростта, посредст-
вом осъществените изчислителни процедури по разработената 
методика [5], е избрана и внедрена променливотокова система 
за електрозадвижване на шпиндела. 

 

 
                                               Фиг. 4. Електрозадвижване на шпиндела с асинхронен двигател. 
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 Функционалната схема на изследваното променливотоково 
електрозадвижване с асинхронен двигател [8], [9] е дадена на 
фиг. 4.  
 Поради използваните значително по-мощни двигатели за 
главното задвижване в сравнение с подавателното, в случая е 
избрана система с управляем изправител, при която има въз-
можност за връщане на енергия в захранващата променливото-
кова мрежа.  
 Управлението е изцяло цифрово и се осъществява със зада-
ване на необходимите параметри от база данни. Указват се 
типа на използваните двигател и съответен преобразувател, 
входни/изходни компоненти и на тази база се извършва необ-
ходимата  настройка за конкретната система. 
  

 
 

Фиг. 5. Характеристики на електрозадвижването с АД. 
 

 На фиг. 5 са представени съответните характеристики на 
това електрозадвижване, където използваните означения са 
следните: 1 – крива на мощността; 2 – крива на въртящия мо-
мент; fω  - ограничение на скоростта при постоянна номинал-
на мощност. 
  

4. Експериментални изследвания и анализ 
  
 За осъществяване на необходимите експериментални изс-
ледвания е разработен стенд за настройка и изследване на елек-
трозадвижванията.  
 Провеждане на експериментално изследване и настройка на 
едно електрозадвижване за шпиндела на разглежданите 
металорежещи машини е илюстрирано на фиг. 6. 
   

 
 

Фиг. 6. Настройка  на електрозадвижване за шпиндела. 
    
 На фиг. 7 са представени някои осцилограми )(tω от изс-
ледването на двузонно постояннотоково електрозадвижване, 
получени експериментално при различни настройки на регули-
ращите контури. 
 Траекторията, показана на фиг. 7а е снета при работа под 
основната скорост на въртене на шпиндела. Зададената скорост 
е rad/s 100=зω  и се намира в първата зона.  

 На фиг. 7б е представена траектория при зададена скорост 
rad/s 140=зω , което в този случай отговаря на работа във вто-

рата зона. 
 На фиг. 7в е дадена траектория, включваща ускоряване, 
въртене със зададената скорост  rad/s 100=зω  и плавно ориен-
тирано спиране. 
 

 
 

а) 
 

 
 

б) 

 
 

в) 

 
 

г) 
 

Фиг. 7. Осцилограми на електрозадвижване с ДПТ. 
 
 На фиг. 7г е представена осцилограма на траектория )(tω , 
включваща три зададени скорости на въртене: rad/s 521 =зω , 

rad/s 902 =зω , rad/s 1501 =зω  и следващо бързо спиране. 

 На фиг. 8 са представени осцилограми,  получени експери-
ментално при изследване на променливотокова система за 
електрозадвижване на шпиндела. За снемането на съответните 
характеристики е използван  програмният продукт AIPEX PRO, 
който е специализиран и дава възможност за подробни изслед-
вания, с високо качество на резултатите. 
  

 
 

Фиг. 8. Осцилограми на електрозадвижване с АД. 
  
 По абсцисната ос е представено времето за извършване на 
изследванията в секунди, а по ординатната – съответните сиг-
нали, като скалата е във волтове. С червена линия е илюстри-
рана скоростта на въртене, със синя – момента, а със зелена – 
натоварването на инвертора. При това изследване зададената 
скорост е 53.41 rad/s.    
 Избраният променливотоков двигател е от серията DH на 
фирмата АМК с вграден енкодер за обратна връзка [8]. Това са 
високо-динамични трифазни двигатели, които са особено под-
ходящи за главни електрозадвижвания на металорежещи ма-
шини. Предимствата на използвания асинхронен двигател са 
следните:  

• висока претоварваща способност;  
• възможности за скоростно, позиционно и синхронизи-

рано управление;  
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• вграден вентилатор за охлаждане.  
 Направеният сравнителен анализ показва, че съответните 
динамични и статични  показатели на изследваното променли-
вотоково електрозадвижване са високи и напълно съизмерими 
с тези на постояннотоковото електрозадвижване. Същевремен-
но трябва да се отбележи значително по-лесната експлоатаци-
онна поддръжка на това електрозадвижване, поради липсата на 
колекторно-четков апарат. Като недостатък, на този етап може 
да се посочи неговата по-висока цена.  
 Част от резултатите от направено проучване на различни 
фирми производители на електрозадвижвания за главното дви-
жение [8], [9], [10], са представени в табл. 1.  
 

Табл. 1. Някои резултати от направеното проучване. 
 

КОМПЛЕКТ ДПТ И ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ 
Модел Параметри Цена (€) 

MP 112L/5EOA 7.5 kW, 104.67 rad/s 1382 
MP 132M/8EOA 11 kW, 104.67 rad/s 1650 
MP 132L/12EOA 15 kW, 104.67 rad/s 1820 

КОМПЛЕКТ АД И ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ 
Модел Параметри Цена (€) 

DH 10-40/KW 8 6.3 kW, 157 rad/s 2342 
DH 10-55/KW 10 10 kW, 188.4 rad/s 2856 
DH 13-100/KW 20 15 kW, 157 rad/s 3839 

 
 Както се вижда, цената на променливотоковия двигател с 
включения съответен преобразувател, се увеличава значително 
с нарастването на мощността на двигателя. Въпреки това, съ-
ществува устойчива тенденция към постепенна замяна на пос-
тояннотоковите електрозадвижвания с променливотокови, на 
базата на асинхронни и синхронни двигатели с векторно уп-
равление. 
 

5. Заключение 
  
 Формулирани са изискванията към електрозадвижването на 
шпиндела на един вид фрезови машини с цифрово-програмно 
управление.   
 Извършена e практическа настройка на използваните елект-
розадвижвания за постоянен и променлив ток. Направен е 

сравнителен по основни показатели.  
 Проведени са експериментални изследвания, показващи, че 
представеното променливотоково асинхронно електрозадвиж-
ване с векторно управление напълно удовлетворява поставени-
те изисквания.  
 Проведените изследвания и получените резултати от тях 
може да се използват при избор на електрозадвижвания за 
главното движение на разглеждания клас металообработващи 
машини.  
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