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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В останні роки все 

більшого розповсюдження знаходять синхронні 
двигуни з постійними магнітами (СДПМ), (PMSM – 
Permanent Magnet Synchronous Machine), які харак-
теризуються високими значеннями коефіцієнту ко-
рисної дії, коефіцієнту потужності та покращеними 
масогабаритними показниками. Даний тип машин 
отримав значний розвиток у зв'язку з прогресом в 
області магнітних матеріалів і напівпровідникової 
техніки. Електропривод на базі PMSM знаходить 
застосування в багатьох сферах життєдіяльності 
людини. Для синхронного двигуна з постійними 
магнітами, встановленими в середині ротора 
(IPMSM – Interior Permanent Magnet Synchronous 
Machine) розроблено так звані оптимальні стратегії 
керування [1–8], які підвищують енергоефектив-
ність систем електроприводу в статичних режимах 
за рахунок оптимального розподілу функції утво-
рення електромагнітного моменту M  між ортого-
нальними складовими струму статора id  та iq в обер-
тальній системі координат ротора dq. 

При роботі в першій зоні регулювання швидкості 
зазвичай використовують стратегію оптимізації 
«Максимальний момент на ампер» (MTPA – Maxi-
mum Torque Per Ampere), що забезпечує бажане 
усталене значення моменту двигуна при мінімально 
можливому значенні амплітуди струму статора та 
при меншому значенні амплітуди напруги статора 

22
qds iii  ,     22

qds uuu  , (1) 
ніж при стандартному способі векторного керування 
з підтримкою потокоутворюючої складової струму 
статора на нульовому рівні ( 0di ).  

Отже, аналіз і синтез оптимальних за втратами 
електроенергії систем керування СДПМ є актуаль-
ною задачею, розв’язання якої дозволить покращити 
енергетичні показники системи електроприводу.  

Проте практична реалізація оптимальних систем 
стикається з труднощами, пов‘язаними з тим, що 
для формування завдань на складові струму треба 
розв‘язувати в реальному часі рівняння четвертого 
ступеня, що визначає в неявному вигляді залежність 

)(Miq . Щоб позбутися цієї операції, використову-
ють більш прості структури [1, 2, 8], в яких погір-
шуються динамічні властивості системи векторного 
керування (СВК) [9]. Деякі із запропонованих алго-
ритмів отримують у своєму складі алгебраїчні кон-
тури, а деякі пов‘язані з попереднім розв‘язанням 
алгебраїчного рівняння в режимі offline і складанням 
табличних функцій із подальшою апроксимацією їх 
ступеневими поліномами.  

Мета роботи полягає в синтезі вдосконаленої си-
стеми векторного керування IPMSM, яка забезпечує 
переваги стратегії MTPA найпростішим способом 
без спотворення перехідних процесів та без наявно-
сті в структурній схемі алгебраїчних контурів.  
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МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Математичний опис IPMSM в обертальній системі 
координат d-q, що застосовується при синтезі сис-
тем векторного керування, має вигляд [1]: 
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де qdqd iiuu ,,,  – проекції напруги й струму статора 
на осі d і q; qd LL ,  – поздовжня й поперечна індук-
тивності статора ( qd LL  ); R  – активний опір ста-
тора; e,  – механічна та електрична кутові швид-
кості ротора; pz  – кількість пар полюсів; pm  – 
потокозчеплення постійних магнітів; J – момент 
інерції двигуна; a qM , M , M  – електромагнітний 
момент двигуна та його активна й реактивна скла-
дові; pmpe zc  ; 2/3 pm zk  ; pmmm kc  . 

Синтез системи векторного керування викону-
ється за наведеними рівняннями без урахування 
зворотного зв‘язку з ЕРС обертання Ed=ceω і перех-
ресних зв‘язків та наявності реактивної складової 
електромагнітного моменту. При нехтуванні асиме-
трією магнітної системи двигуна коефіцієнт підси-
лення пропорційного (П-) та передавальну функцію 
пропорційно-інтегрального (ПІ-) регулятора швид-

кості (РШ) розраховують за виразом 
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де Tш=2Tс – стала часу інтегрування розімкненого 
контуру швидкості; Tс – стала часу розімкненого 
контуру струму, Tош=2Tш – стала часу форсуючої 
складової ПІ–РШ.  

Структуру типової СВК із завданням d-складової 
струму статора на нульовому рівні зображено на 
рис. 1,а. 

Згідно зі стратегією MTPA [1], рівняння, що ви-
значають оптимальне співвідношення ортогональ-
них складових струму статора, має вигляд: 
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На основі цієї залежності розроблено структурну 
схему, надану на рис. 1,б, в якій завдання *

qoi  на мо-
ментоутворюючу складову струму статора форму-
ється регулятором швидкості РШ, а завдання *

doi  на 
потокоутворюючу складову струму статора – функ-
ціональним перетворювачем ФП, який відтворює 
залежність (3) між сигналами завдання на відповідні 
струми. Відомо [9], що в системі рис. 1,б якість пе-
рехідних процесів стає гіршою, ніж у системі  
рис. 1,а, що викликано наявністю реактивної скла-
дової електромагнітного моменту, не врахованої при 
синтезі РШ.  
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Рисунок 1 – Фрагменти структурних схем: а) стандартної СВК,  б) оптимальної за критерієм MTPA  
з використанням залежності (1) 

 
Один із методів рішення даної проблеми базу-

ється на використанні оптимального співвідношення 
між електромагнітним моментом та q-складовою 
струму статора, яка має вигляд неповного рівняння 
четвертого ступеня відносно qi : 
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Рівняння(4) не має аналітичного рішення й може 
бути розв‘язано тільки чисельними методами, що 

підвищує вимоги до швидкодії та засобів програму-
вання мікропроцесорних пристроїв керування.  

Для використання залежності (4) РШ повинен 
формувати завдання не на струм di , а на момент 
M , отже 

              ш
*

рш1 T/J)p(/)p(Mk  . (5) 

При цьому структурна схема набуває вигляду  
(рис. 2): 
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Рисунок 2 – Фрагмент структурної схеми СВК, оптимальної за критерієм MTPA  
з використанням залежностей (1) і (4) та РШ з коефіцієнтом підсилення (5)  

 
Щоб уникнути чисельного розв‘язання рівняння 

(4), q-складову струму статора розраховують за ви-
разом 
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У цьому випадку, з урахуванням, що doi  у свою 
чергу залежить від qoi , у структурній схемі утворю-
ється алгебраїчний контур, що призводить до необ-

хідності включення в алгоритм штучної затримки на 
перший період квантування процесора Tpe , як це 
показано на рис. 3, або замість сигналу завдання на  
d-складову струму статора використовувати сигнал 
зворотного зв‘язку за цим сигналом, що також 
пов‘язано із запізненням, зумовленим інерційністю 
контуру регулювання струму. 
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Рисунок 3 – Фрагмент структурної схеми СВК, оптимальної за критерієм MTPA  
з використанням залежностей (1) і (5) і ланки запізнення 

  
У [10] проаналізовано графік залежності )(Mido , 

отриманий послідовно розв‘язанням рівняння (4) та 
обчисленням за виразом (1), і виявлено, що цю за-
лежність можна апроксимувати типовою нелінійніс-
тю «зона нечутливості»:  

0 z

dko l z z

l z z

при M M ;
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k ( M M ) при M M ,

 
  
   

 

де zM  – межа нечутливості; lk  – коефіцієнт підси-
лення лінійної ділянки, що практично не спотворює 
оптимальне відношення siM / . Таку залежність мо-
жна назвати квазіоптимальною. Її використання до-
зволяє значно спростити СВК з реалізацією стратегії 
MTPA, як це показано на рис. 4. 
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Рисунок 4 – Фрагмент структурної схеми, квазіоптимальної за критерієм MTPA СВК 

з використанням спрощеної залежності (1) і рівняння (5)  
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Методика визначення межі нечутливості та кое-
фіцієнта підсилення лінійної ланки викладено в [10]. 
Особливість запропонованої апроксимації полягає в 
тому, щоб забезпечити мінімальне відхилення не-
квазіоптимальної залежності )(Midko  від оптималь-
ної )(Mido , а залежностей )(Mis  – при оптималь-
ному та квазіоптимальному керуванні. Для пояснен-
ня цієї тези на рис. 5 наведено графіки ортогональ-
них складових і модуля (1) струму статора від елек-
тромагнітного моменту при стратегіях MTPA та 
« 0di ».  

)()( 00 MiMi sq 

)()( MiMi qkoqo 

)()( MiMi skoso 
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Рисунок 5 – Графіки оптимальних  
і квазіоптимальних траєкторій у площині M , i  
 
При 0di  модуль струму 0si  дорівнює його  

q-складовій 0qi  і визначається з рівняння моменту 

як msq cMMiMi /)()( 00  . Графіки побудовано 
для IMPSM з параметрами: nn =4000 об/хв,  

nM =1,8 Нм, pm =0,0844 Вб, J=0,45×10-3 кг м2,  

pz =3, R=2,21 Ом, dL =9,77 мГн, qL =14,94 мГн у 
відносних одиницях (в.о.). Як базові величини при-
йняті номінальний момент ( nMMM / ) та ампліту-
дне значення номінального струму sn n mi M / c  

( sni i / i ). 
З рис. 5 видно, що ефективність стратегії MTPA, 

порівняно зі стратегією 0di , збільшується при 
зростанні електромагнітного моменту. Для дослі-
джуваного двигуна різниці між порівнюваними 
стратегіями при zMM   майже не існує. Завдяки 
цьому, незважаючи на досить велику різницю між 
кривими )(Midko  та )(Mido  в околиці точки zM , 
графіки )(Misko  та )(Miso  в усьому досліджувано-
му діапазоні практично зливаються. Це свідчить про 
те, що принаймні в усталеному режимі відношення 

siM /  при переході до квазіоптимального керування 
не буде спотворюватись. 

 

Для аналізу динамічних властивостей систем  
рис. 1,а, рис. 1,б та рис. 4 виконаємо математичне 
моделювання порівнюваних систем у в.о. За базову 
кутову швидкість двигуна приймемо номінальну 
швидкість 30/nn n , а за базову напругу – 

nen cu  , тобто n / , nuuu / . 
Графіки перехідних процесів при розгоні із зада-

тчиком інтенсивності (ЗІ) та при стрибкоподібному 
накиді навантаження для трьох досліджуваних схем 
показано на рис. 6.  

При моделюванні інерційність перетворювача 
частоти врахована включенням на виході регулято-
рів струму в каналах d і q аперіодичних ланок зі ста-
лими часу Tµ=0,2 мс.  

Із порівняння графіків видно, що у типовій СВК, 
(рис. 1,а), ( 0*

0
*  dd ii ) перехідні процеси моменту й 

струму практично співпадають і мають дво-–
тривідсоткове перерегулювання при наростанні сиг-
налів та десятивідсоткове перерегулювання за мо-
ментом при його спаданні; динамічне відхилення  
d-складової струму від нуля не перевищує 12 % від 
номінального; підтримка її на нульовому рівні дося-
гається за рахунок зміни d-складової напруги стато-
ра на ділянках роботи з постійним моментом за за-
коном 

m
m

qp

m

qp
d P

c
Lz

M
c

Lz
u  , 

де MPm   – механічна потужність; момент утво-
рюється q-складовою струму ( qmicM  ), а швид-
кість – q-складовою напруги ( ed cu / ). 

З графіків рис. 6,б і рис. 6,в видно, що схеми з 
оптимальним та квазіоптимальним керуваннями при 
однакових значеннях моменту мають менші значен-
ня струму та напруги статора, ніж система, що реа-
лізує стратегію 0di , за рахунок оптимального 
розподілення функції створення електромагнітного 
моменту між подовжньою та поперечною складови-
ми струму статора. Проте розглянута система опти-
мального керування характеризується підвищеними 
коливальністю й перерегулюваннями перехідних 
процесів (до 25 % при розгоні та до 35 % при наки-
данні навантаження).  

Запропонована система квазіоптимального керу-
вання, забезпечуючи максимально можливе відно-
шення моменту до струму, має значно кращу дина-
міку, яка майже не поступається динаміці СВК із 
законом керування 0di  при відпрацюванні керу-
ючої дії та має незначне перерегулювання за стру-
мом і моментом при накиді навантаження (близько 
18 %, тобто удвічі менше, ніж у схемі рис. 1,б). Те ж 
саме можна сказати й про стрибки напруги на поча-
ткових і кінцевих ділянках їх зміни. 

Ще більш наочно перелічені вище особливості 
проявляються в системах векторного керування з 
пропорційно-інтегральним регулятором швидкості 
(рис. 7). 
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Рисунок 6 – Перехідні процеси в системі векторного керування швидкості IMPSM  
з пропорційним регулятором швидкості: 

а) за схемою рис. 1,а; б) за схемою рис. 1,б; в) за схемою рис. 4   
 

ВИСНОВКИ. При використанні для синхронних 
двигунів із вбудованими постійними магнітами оп-
тимальної стратегії MTPA, реалізованої у вигляді 
двоканальної системи векторного керування, в якій 
завдання на q-складову струму статора виробляється 
регулятором швидкості, а на d-складову – функціо-
нальним перетворювачем, встановленим на виході 
регулятора швидкості, покращуються енергетичні 
характеристики системи за рахунок зменшення пов-
ного струму статора й, відповідно, теплових втрат у 
міді, підвищується коефіцієнт корисної дії завдяки 
зменшенню не тільки струму, але й напруги статора, 
але погіршується якість перехідних процесів (збіль-
шується перерегулювання та коливальність кривих 
моменту, струму та напруги). 

1. Для поліпшення якості перехідних процесів 
оптимальних систем керування треба формувати 
 

завдання на обидві складові струму статора у функ-
ції моменту, змінюючи коефіцієнт підсилення регу-
лятора швидкості так, щоб він формував завдання не 
на q-складову струму статора, а на електромагніт-
ний момент двигуна. Але в цьому випадку схема 
керування ускладнюється внаслідок необхідності 
розв‘язання в реальному часі алгебраїчного рівнян-
ня четвертого ступеня, що в неявному вигляді відо-
бражує оптимальну, з точки зору стратегії MTPA, 
залежність між моментом та моментоутворюючим 
струмом. 

2. Для спрощення системи керування зі збере-
женням її оптимальних властивостей та високої ди-
намічної якості доцільно використовувати запропо-
новану в даній роботі систему квазіоптимального 
керування зі спрощеною залежністю )(Mido . 
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Рисунок 7 – Перехідні процеси в системі векторного керування швидкості IMPSM  
з пропорційно-інтегральним регулятором швидкості: 

а) за схемою рис. 1,а; б) за схемою рис. 1,б; в) за схемою рис. 4   
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MODIFICATION CONTROL SYSTEM OF INTERIOR PERMANENT MAGNET  
SYNCHRONOUS MOTORS WITH MAXIMUM TORQUE PER AMPER 

O. Tolochko, A. Buhrovyi 
National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" 
prosp. Peremohy, 37, Kyiv, 03056, Ukraine. E-mail: tolochko_oi@mail.ru  
Purpose. To synthesize improved field oriented control system of Internal Permanent Magnet Synchronous Ma-

chine (IPMSM) that provides advantages of control strategy Maximum Torque per Ampere (MTPA) by the easiest way 
and without worsening transient processes. Methodology. We have analyzed some variants of practical realization for 
IPMSM control system that are used MTPA control strategy and identified their defects. Some systems are very com-
plicated in in realization since they are needed to solve forth-order algebraic equations or required to decoupling alge-
braic loops. The easiest variants are characterized very high oscillation of transient processes. Most brightly this fact is 
shown in systems with PI speed regulator. We have approximated optimal relation between reactivecomponent of the 
stator current and electromagnetic torque )(Mid  by the non-linear element “dead zone”. The target for active compo-
nent of the stator current qi  is produced by using formula of electromagnetic torque: ),( dq iMfi  . Results. For syn-
chronous motors with built-in rotor permanent magnet we synthesize improved field oriented control system of quasi-
optimal control strategy of the Maximum Torque per Ampere based on the simplified ratio between electromagnetic 
torque and stator current orthogonal components.We have shown that proposed in this article quasi-optimal field 
oriented control system provides at the same time high ratio between electromagnetic torque and total stator current, 
high quality of transient processes that specific for typical field oriented control systems with maintaining field compo-
nent of stator current on zero level. Originality. For the first time, we achieved system that has the properties of optimal 
power system, dynamic properties of a standard system of field oriented control that needless solving algebraic equa-
tions in real time or use pre-calculated volume tables, and does not get algebraic loops in control algorithm. Practical-
value. We have obtained simple in realization IPMSM control system with high power and dynamic rates.References 
10, figures 7. 

Key words: electric drive, Internal Permanent Magnet Synchronous Machine, optimal control, maximum torque per 
ampere, synthesis. 
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