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До найбільш популярних типів тягових двигунів в даний час відносяться асинхронні та синхронні з 

постійними магнітами. Перевагами останніх є високі показники енергоефективності в усьому діапазоні зміни 
кутової швидкості та навантаження, мала маса та габаритні розміри. В якості систем керування тяговими 
електроприводами змінного струму широко застосовуються системи векторного керування та прямого 
керування моментом. Проте, дані системи розраховані на те, що від одного інвертора отримує живлення один 
двигун. З міркувань зменшення кількості напівпровідникових елементів, габаритних розмірів та ваги системи, 
виробники розглядають варіанти з живленням декількох двигунів від одного інвертора. У випадку 
паралельного підключення асинхронних двигунів стійкість такої системи в умовах різних навантажень 
забезпечується наявністю ковзання. У випадку синхронних двигунів така можливість відсутня, а тому розробка 
способів керування двома синхронними двигунами, що живляться від одного інвертора, є складною задачею. 
Розглянуто традиційний варіант побудови системи прямого керування моментом та можливі шляхи 
формування таблиці оптимальних переключень. Обрано таблицю без нульових векторів напруги, оскільки вона 
є більш простою в реалізації, а збільшення рівня пульсацій електромагнітного моменту не є недоліком у 
контексті досліджуваної проблеми. Розглянуто систему прямого керування моментом за принципом ведучий-
ведений та встановлено, що при виникненні нерівномірності навантаження двигунів у електричній та 
механічній підсистемах виникають низькочастотні коливання. Проаналізовано систему прямого керування 
моментом з усередненням змінних стану двигунів та показано, що її використання дозволяє зменшити рівень 
коливань моменту у порівнянні з системою ведучий-ведений. Розроблено варіант таблиці оптимальних 
переключень, що відрізняється використанням додаткових векторів напруги у випадку відхилень змінних стану 
двигунів між собою. Шляхом математичного моделювання показано, що використання додаткових векторів 
напруги дозволяє ефективно зменшити коливання у системі. 

Ключові слова: синхронний двигун з постійними магнітами, пряме керування моментом, кутова швидкість, 
електромагнітний момент, інвертор 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЯГОВОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С ДВУМЯ 

СИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ,  

КОТОРЫЕ ПИТАЮТСЯ ОТ ОДНОГО ИНВЕРТОРА 

Р. В. Воронов 
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова 
ул. Маршала Бажанова, 17, г. Харьков, 61002, Украина, E-mail: voronovroman19@gmail.com 
К наиболее популярным типам тяговых двигателей в данное время относятся асинхронные и синхронные с 

постоянными магнитами. Преимущество последних состоит в высоких показателях энергоэффективности во 
всем диапазоне изменения угловой скорости и нагрузки, малые показатели веса и габаритных размеров. В 
качестве систем управления тяговыми электроприводами переменного тока широко используются системы 
векторного управления и прямого управления моментом. Однако, такие системы рассчитаны на то, что от 
одного инвертора питается один двигатель. Из соображений уменьшения количества полупроводниковых 
элементов, габаритных размеров и веса системы, производители рассматривают варианты с питанием 
нескольких двигателей от одного инвертора. В случае параллельного подключения асинхронных двигателей 
стойкость такой системы в условиях разных нагрузок обеспечивается наличием скольжения. В случае 
синхронных двигателей такая возможность отсутствует, а поэтому разработка способов управления двумя 
синхронными двигателями, которые питаются от одного инвертора, является сложной задачей. Рассмотрено 
традиционный вариант построения системы прямого управления моментом и возможные пути формирования 
таблицы оптимальных переключений. Выбрано таблицу без нулевых векторов напряжения, поскольку она 
является более простой в реализации, а увеличение уровня пульсаций электромагнитного момента не является 
недостатком в контексте исследуемой проблемы. Рассмотрена система прямого управления моментом по 
принципу ведущий-ведомый и установлено, что при возникновении неравномерности нагрузки двигателей в 
электрической и механической подсистемах возникают низкочастотные колебания. Проанализирована система 
прямого управления моментом с усреднением переменных состояния двигателей и показано, что ее 
использование позволяет уменьшить уровень колебаний момента по сравнению с системой ведущий-ведомый. 
Разработано вариант таблицы оптимальных переключений, который отличается использованием 
дополнительных векторов напряжения в случае отклонения переменных состояния двигателей между собой. 
Путем математического моделирования показано, что использование дополнительных векторов напряжения 
позволяет эффективно уменьшать колебания в системе. 

Ключевые слова: синхронный двигатель с постоянными магнитами, прямое управление моментом, угловая 
скорость, электромагнитный момент, инвертор. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Синхронні двигуни з 

постійними магнітами набули гідного визнання у 

структурі тягових електромеханічних систем [1], 

оскільки мають високі показники 

енергоефективності, малу вагу та габаритні розміри. 

В деяких випадках існує необхідність використання 

не одного, а декількох двигунів для приведення 

транспортного засобу у рух. Традиційній підхід до 

побудови систем керування тяговими двигунами 

змінного струму передбачає, що кожний двигун 

отримує живлення від свого індивідуального 

перетворювача. Такий підхід дозволяє здійснювати 

незалежне керування кожним двигуном системи, 

проте необхідність встановлення декількох 

перетворювачів збільшує кількість 

напівпровідникових елементів у складі системи, а 

також ускладнює її структуру та збільшує габаритні 

розміри. Тому в деяких випадках доцільно 

розглядати варіанти, в яких живлення декількох 

синхронних двигунів з постійними магнітами 

здійснюється від одного перетворювача, що 

дозволить зменшити кількість напівпровідникових 

компонентів системи та мінімізувати габаритні 

розміри тягової системи. При цьому втрачається 

можливість незалежного керування кожним 

окремим двигуном, тобто забезпечити їх роботу з 

різними швидкостями стає неможливим. Проте, в 

деяких випадках саме така топологія системи є 

найбільш доцільною. 

Проблеми побудови систем керування 

електроприводами змінного струму з живленням 

декількох двигунів від одного інвертора широко 

досліджуються. У випадку використання 

асинхронних двигунів до існуючих варіантів систем 

слід віднести системи з розділенням ролей ведучий-

ведений, системи усередненого, а також зваженого 

керування. Аналогічні дослідження проводилися і 

для живлення декількох синхронних двигунів з 

постійними магнітами від одного інвертора. 

Варіанти систем з керуванням лише одним 

двигуном за принципом ведучий-ведений 

розглядаються у [2–3]. У такій системі струм 

завдання за поздовжньою віссю встановлюється 

рівним нулю для двигуна, який працює з більшим 

навантаженням. Проте, робота такої системи 

відбувається у робочій точці, що не відповідає 

жодним умовам оптимальності, а тому неможливо 

говорити про те, що енергоефективність або 

динамічні показники системи будуть найкращими 

при використанні такої системи. Ще одним 

недоліком функціонування системи, що побудована 

за принципом ведучий-ведений, є виникнення 

коливань кутової швидкості, які не гасяться 

системою керування.  

У [4–6] представлена система керування, що 

базується на використанні віртуальної електричної 

машини, поведінка якої відповідає усередненій 

машині. Була розроблена уніфікована математична 

модель такої системи, що дозволило визначити 

оптимальний кут зсуву роторів обох двигунів для 

мінімізації струмів, що протікають у інверторі. 

Проте, запропонована замкнена система керування 

не гарантує досягнення оптимальних умов 

функціонування. Оскільки оптимальна робоча точка 

при цьому відстежується за допомогою спрощеного 

розв’язку першого порядку, то динамічні показники 

системи не завжди є достатніми. У [7] схожий підхід 

до побудови системи керування віртуальною 

машиною з встановленням сигналу завдання 

поздовжнього струму рівним нулю, проте в такому 

випадку функціонування системи не є оптимальним 

ні з точки зору швидкодії, ні з точки зору 

енергоефективності.  

У [8–9] представлено розв’язок моделі, що 

складається з двох окремих двигунів без 

узагальнення за допомогою віртуальної машини. 

Система керування при цьому здійснює керування 

одним двигуном з використанням підходу ведучий-

ведений, а сигнал завдання поздовжнього струму 

синхронної машини з постійними магнітами, що в 

конкретний момент часу знаходиться у ролі ведучої, 

розраховується таким чином, щоб оптимізувати 

енергетичну ефективність усієї системи. Оптимальні 

умови знаходяться шляхом розв’язання рівняння 

четвертого порядку, що дозволяє визначити 

оптимальну робочу точку для усталеного режиму 

роботи. Оскільки сигнали завдання прив’язані до 

даних умов оптимальності, то у перехідних режимах 

роботи можливе виникнення значних коливань. 

Тому у розроблену систему введені демпфувальні 

складові.  

Отже, питання побудови систем керування 

декількома синхронними двигунами з постійними 

магнітами, що живляться від одного інвертора, є 

актуальним і вимагає пошуку можливих варіантів 

підвищення показників якості керування та 

енергоефективності. 

Метою роботи є аналіз підходів до побудови 

систем прямого керування моментом двох 

синхронних двигунів з постійними магнітами, що 

живляться від одного інвертора. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Векторне керування двигунами змінного струму 

набуло широкої популярності завдяки високим 

показникам швидкодії та енергоефективності. В 

якості альтернативного варіанту може розглядатися 

система прямого керування моментом, яка також 

здатна забезпечити роздільне керування 

потокозчепленням та моментом двигуна, але не 

вимагає складних координатних перетворень 

змінних стану системи. В той же час, реалізація 

таких систем передбачає, що живлення кожного 

двигуна здійснюється від індивідуального інвертора.  

Проаналізуємо традиційну систему прямого 

керуванням моментом синхронного двигуна з 

постійними магнітами. Її структура показана на 

рис. 1. Функціонування системи здійснюється у 

нерухомій відносно статора двофазній системі 

координат. У даній системі відліку робота 

синхронного двигуна може бути описана 
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наступними рівняннями: 
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де au , u  – проекції вектору напруги, що живить 

статорні обмотки двигуна, у системі відліку αβ; 

ai , i  – проекції вектору струму, що протікає в 

статорних обмотках двигуна, у системі відліку αβ;  

sR  – активний опір обмотки статора;  

sL  – індуктивність статорних обмоток;  

a ,   – проекції вектору потокозчеплення 

статора у системі відліку αβ; r  – кут повороту 

ротора;  

p – кількість пар полюсів; Te – електромагнітний 

момент; s  – модуль вектору потокозчеплення 

статора. 

Використання такої системи дозволяє 

забезпечити роздільне керування потокозчепленням 

статора та моментом двигуна. Зовнішній контур 

системи забезпечує керування кутовою швидкістю 

за рахунок формування відповідного сигналу 

завдання електромагнітного моменту. Регулювання 

потокозчеплення статора та моменту здійснюється 

релейними регуляторами, які мають гістерезис для 

обмеження частоти комутації ключів інвертора, а, 

отже і втрат енергії в ньому. В подальшому за 

допомогою таблиці оптимальних переключень 

відбувається вибір одного з векторів напруги, що 

може бути отриманий при живленні двигуна від 

дворівневого інвертора напруги. При цьому існують 

варіанти таблиць оптимальних переключень без 

використання (табл. 1) та з використанням нульових 

векторів. Очевидно, що використання нульових 

векторів напруги дозволяє зменшити рівень 

пульсацій електромагнітного моменту, проте, аналіз 

даних пульсацій не є метою дослідження, тому 

обмежимося використанням таблиці оптимальних 

переключень без нульових векторів. 

 

Таблиця 1 – Таблиця оптимальних переключень  

для прямого керування моментом синхронного 

двигуна з постійними магнітами без використання 

нульових векторів 

ΔT Δ|ψs| Cектор 

1 2 3 4 5 6 

1 1 U2 U3 U4 U5 U6 U1 

1 –1 U3 U4 U5 U6 U1 U2 

–1 1 U6 U1 U2 U3 U4 U5 

–1 –1 U5 U6 U1 U2 U3 U4 

 

Таблиця 2 – Таблиця оптимальних переключень  

для прямого керування моментом синхронного 

двигуна з постійними магнітами з використанням 

нульових векторів 

ΔT Δ|ψs| Cектор 

1 2 3 4 5 6 

1 1 U2 U3 U4 U5 U6 U1 

1 –1 U3 U4 U5 U6 U1 U2 

0 1 U7 U0 U7 U0 U7 U0 

0 –1 U0 U7 U0 U7 U0 U7 

–1 1 U6 U1 U2 U3 U4 U5 

–1 –1 U5 U6 U1 U2 U3 U4 
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Рисунок 1 – Традиційна структура системи прямого керування моментом синхронного двигуна  

з постійними магнітами 
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Принцип роботи таблиці оптимальних 

переключень полягає у наступному. Релейні 

регулятори потокозчеплення статора й моменту 

синтезують сигнали помилок, що дорівнюють ±1. 

Якщо сигнал помилки відповідної величини 

дорівнює 1, це означає, що сигнал завдання є 

більшим за реальне значення, а, отже, необхідно 

здійснити вибір такого вектору напруги, який 

сприятиме збільшенню регульованої величини. 

Значення сигналу помилки –1 свідчить про 

необхідність вибору вектору напруги, який 

сприятиме зменшенню відповідної величини 

З рис. 2 видно, що вся комплексна площина 

розбита на шість секторів. Вибір вектору напруги 

залежить не лише від сигналів релейних 

регуляторів, а й від номеру сектору, до якого в 

даний момент часу потрапляє вектор 

потокозчеплення статора. На рис. 2 показано 

приклад відповідності векторів напруги зміні 

величин потокозчеплення статора та моменту. 

Таким чином, вибір відповідного вектору дозволяє 

забезпечити роздільне керування величинами 

потокозчеплення статора і моменту. Аналіз 

результатів моделювання (рис. 3), що проводилося 

при пуску двигуна з навантаженням 65 % від 

номінального та подальшим накиданням 

навантаження величиною 35 % від номінального у 

момент часу 0,3 с, свідчить про високу точність 

підтримання кутової швидкості двигуна в цих 

умовах, проте рівень пульсацій моменту є досить 

високим, що пояснюється використанням таблиці 

оптимальних переключень без нульових векторів 

напруги.  

Розглянемо систему, у якій живлення двох 

синхронних двигунів здійснюється від одного 

інвертора. Усі змінні стану, що відносяться до 

першого двигуна позначимо індексами «1», а ті, що 

відносяться до другого двигуна – індексами «2». 

Вважаємо, що ЕРС, створювана двигунами є 

синусоїдальною, а паспортні дані та інші параметри 

двигунів є ідентичними.  

Розглянемо систему прямого керування 

моментом синхронних двигунів з постійними 

магнітами, що передбачає розділення ролей за 

принципом ведучий-ведений. У цьому випадку 

зовнішні контури керування кутової швидкості 

двигунів виконані на базі окремих ПІ-регуляторів, 

які формують сигнал завдання моменту для кожного 

двигуна. Той двигун, у якого у даний момент часу 

сигнал завдання є більшим, стає ведучим, тобто 

керуючі впливи формуються на основі його змінних 

стану. На рис. 4 представлено результати 

моделювання роботи системи, що складається з 

двох синхронних двигунів з постійними магнітами, 

що отримують живлення від одного інвертора. Пуск 

здійснюється при однаковому навантаженні обох 

двигунів, а в момент часу 0,3 с момент 

навантаження першого двигуна збільшується на 

35 % від номінального, а момент навантаження 

другого двигуна залишається на попередньому рівні 

(65 % від номінального моменту навантаження). В 

цих умовах перший двигун приймає роль ведучого, 

а тому поведінка його змінних стану відповідає 

випадку живлення від індивідуального 

перетворювача, що розглядався раніше.  
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Рисунок 2 – Принцип вибору векторів напруги в залежності від бажаної зміни величин потокозчеплення 

статора і моменту 
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Рисунок 3 – Результати моделювання роботи системи прямого керування моментом синхронного двигуна  

з постійними магнітами при індивідуальному живленні від перетворювача: а)  графік зміни кутової швидкості 

двигуна; б)  графік зміни сигналу завдання електромагнітного моменту та електромагнітного моменту двигуна; 

в) графік зміни складових вектору потокозчеплення статора на осі нерухомої відносно статора  

системи координат αβ; г) графік зміни складових вектору струму статорних обмоток на осі нерухомої  

відносно статора системи координат αβ 

 

Аналіз графіків демонструє, що в такому режимі 

роботи у струмі веденого двигуна з’являється 

низькочастотна складова, яка знаходить своє 

відображення у відповідному коливанні крутного 

моменту та кутової швидкості. Роботу у такому 

режимі неможливо розглядати як задовільну за 

показниками енергоефективності. В той же час, слід 

зазначити, що ситуації зі значним дисбалансом 

навантаження двох тягових двигунів в реальній 

практиці функціонування електричних 

транспортних засобів не мають місце в тривалому 

режимі, а виникають короткочасно через, 

наприклад, різні умови зчеплення передньої та 

задньої колісної пари з дорожнім покриттям. При 

цьому середнє значення швидкості залишається на 

попередньому рівні, а тому є можливим забезпечити 

достатню точність підтримання кутової швидкості 

тягової електромеханічної системи, усунувши дані 

коливання шляхом відповідного алгоритму 

керування. 

Розглянемо систему усередненого прямого 

керування моментом, яка передбачатиме 

знаходження середніх значень змінних стану 

системи (сигналу завдання моменту, поточного 

значення моменту, величини та кута повороту 

вектору потокозчеплення статора) та використання 

їх таким чином, начебто здійснюється керування 

одним віртуальним двигуном. Результати 

моделювання роботи такої системи представлені на 

рис. 5. 
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Рисунок 4 – Результати моделювання роботи системи прямого керування моментом синхронних двигунів  

з постійними магнітами при використанні підходу ведучий-ведений: а) графік зміни кутової швидкості другого 

двигуна; б) графік зміни електромагнітного моменту двигуна; в) графік зміни складових вектору 

потокозчеплення статора на осі нерухомої відносно статора системи координат αβ; г) графік зміни складових 

вектору струму статорних обмоток на осі нерухомої відносно статора системи координат αβ 

 

Результати моделювання дозволили встановити, 

що коливання величини кутової швидкості двигунів 

складає ±9,3 рад/с, коефіцієнт нелінійного 

викривлення статорного струму становить 22,04 %, 

а розмах пульсацій моменту ±39,7 Н·м. 

Виконавши аналіз функціонування системи 

прямого керування моментом синхронних двигунів 

з постійними магнітами, стає очевидним факт, що 

під час роботи з різними рівнями навантаження 

виникають коливання, які у тяговій 

електромеханічній системі є небажаними, оскільки 

створюють додаткові вібрації, втрати потужності, а 

також необхідність використання додаткових 

механічних вузлів для їх гасіння. Причиною їх 

виникнення є те, що вибір одного з наявних векторів 

не відповідає бажаній зміні величин 

потокозчеплення статора і моменту обох двигунів. В 

той же час, існуючий варіант таблиці оптимальних 

переключень не використовує усі можливі вектори, 

а лише чотири з них для конкретного сектору, до 

якого в поточний момент часу потрапляє вектор 

потокозчеплення статора.  
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Рисунок 5 – Результати моделювання роботи системи прямого керування моментом синхронних двигунів  

з постійними магнітами при використанні усереднення змінних стану: а) графік зміни кутових швидкостей 

двигунів; б) графік зміни електромагнітного моменту двигунів; в) графік зміни складових вектору струму 

статорних обмоток першого двигуна на осі нерухомої відносно статора системи координат αβ;  

г) графік зміни складових вектору струму статорних обмоток другого двигуна на осі нерухомої відносно 

статора системи координат αβ 

 

Окрім того, під час роботи такої системи 

виникають ситуації, коли, наприклад, момент 

одного двигуна необхідно зменшити (ΔT1 = –1), а 

момент другого двигуна необхідно збільшити  

(ΔT2 = 1). При знаходженні векторів 

потокозчеплення статора в одному секторі, як 

показано на рис. 6, таблиця оптимальних 

переключень не здатна запропонувати варіант 

вектору напруги, який задовольнив би вказаним 

умовам. В той же час, вектор напруги U4 не 

застосовується в межах даного сектору, а його 

використання, як видно з векторної діаграми, 

дозволить повернути вектор потокозчеплення 

першого двигуна за годинниковою стрілкою, 

зменшивши цим величину моменту, а вектор 

потокозчеплення другого двигуна повернеться 

проти годинникової стрілки, що відповідатиме 

збільшенню кута між напругою та протиЕРС, а, 

отже, призведе до збільшення величини крутного 

моменту двигуна. 
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Розглянемо протилежний випадок, коли 

електромагнітний момент першого двигуна 

необхідно збільшити (ΔT1 = 1), а момент другого 

двигуна необхідно зменшити (ΔT2 = –1). За заданого 

розміщення векторів в межах першого сектору 

(рис. 7) вектор U1, який не застосовується у 

традиційному варіанті для даного сектору, повністю 

відповідає поставленим вимогам. Подібні 

міркування дозволили розширити таблицю 

оптимальних переключень, доповнивши її 

випадками, коли від системи керування вимагається 

зміна моментів двигунів у різних напрямках. 

Результати математичного моделювання роботи 

такої системи представлені на рис. 8.  

Результати моделювання дозволили встановити, 

що коливання величини кутової швидкості двигунів 

складає ±2,9 рад/с, коефіцієнт нелінійного 

викривлення статорного струму становить 9,34 %, а 

розмах пульсацій моменту ±15,4 Н·м. З них видно, 

що використання запропонованого рішення 

дозволяє помітно зменшити рівень низькочастотних 

коливань крутного моменту і швидкості, а, отже, є 

позитивним результатом у контексті проблеми, що 

аналізувалася.
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Рисунок 6 – Ілюстрація випадку вибору вектору U3 при Δ|ψs1|=–1; Δ|ψs2|=–1; ΔTe1=–1; ΔTe2=1 
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Рисунок 7 – Ілюстрація випадку вибору вектору U1 при Δ|ψs1|=1; Δ|ψs2|=1; ΔTe1=1; ΔTe2=–1 
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Рисунок 8 – Результати моделювання розробленої системи прямого керування моментом двох синхронних 

двигунів, що живляться від одного інвертора: а) графік зміни кутових швидкостей двигунів; б) графік зміни 

електромагнітного моменту двигунів; в) графік зміни складових вектору струму статорних обмоток першого 

двигуна на осі нерухомої відносно статора системи координат αβ; г) графік зміни складових вектору струму 

статорних обмоток другого двигуна на осі нерухомої відносно статора системи координат αβ 

 

ВИСНОВКИ. У роботі розглянуто традиційний 

варіант побудови системи прямого керування 

моментом для випадку тягової електромеханічної 

системи, що містить два синхронні двигуни з 

постійними магнітами, що живляться від одного 

інвертора. Обрано таблицю без нульових векторів 

напруги, оскільки вона є більш простою в реалізації, 

а збільшення рівня пульсацій електромагнітного 

моменту не є недоліком у контексті досліджуваної 

проблеми. Розглянуто систему прямого керування 

моментом за принципом ведучий-ведений та 

встановлено, що при виникненні нерівномірності 

навантаження двигунів у електричній та механічній 

підсистемах виникають низькочастотні коливання. 

Проаналізовано систему прямого керування 

моментом з усередненням змінних стану двигунів та 

показано, що її використання дозволяє зменшити 

рівень коливань моменту у порівнянні з системою 
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ведучий-ведений. Розроблено варіант таблиці 

оптимальних переключень, що відрізняється 

використанням додаткових векторів напруги у 

випадку відхилень змінних стану двигунів між 

собою. Шляхом математичного моделювання 

показано, що використання додаткових векторів 

напруги дозволяє ефективно зменшити коливання у 

системі, підвищивши показники якості керування, 

що є позитивним для функціонування подібних 

систем. 
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RESEARCH OF TRACTIVE ELECTROMECHANICAL SYSTEM WITH TWO SYNCHRONOUS MOTORS 

WITH PERMANENT MACNETS POWERING FROM BY ONE INVENTER 

R. Voronov 

O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv 

vul. Marshal Bazhanov, 17, Kharkiv, 61002, Ukraine. Е-mail: voronovroman19@gmail.com 

Purpose. To make analysis of approaches to the construction of direct torque control systems for two synchronous 

motors with permanent magnets powered by a one inverter. This structure of the electromechanical system is typical for 

traction electromechanical systems of considerable power, for example, for rail transport, the lack of effective solutions 

for the construction of control systems necessitates the use of scalar control, which does not provide sufficient 

efficiency of the control process. Methodology. Mathematical modeling was used to compare the quality of control and 

behavior of the direct torque control systems with two synchronous motors powering by a one inverter. Results. The 

traditional variant of construction of the system of direct torque control and possible ways of forming the table of 

optimal switching are considered. The table without zero vectors of voltage is chosen because it is simpler to implement 

and the increasing the level of electromagnetic torque ripples is not a disadvantage in the context of the considering 

problem. The system of direct torque control on the principle of driving-slave is considered and it is established that low 

frequency oscillations occur in case of uneven load of motors in electrical and mechanical subsystems. The system of 

direct torque control with averaging of variables of the state of engines is analyzed and it is shown that its use allows to 

reduce the level of oscillations of the moment in comparison with the system driving-slave. The variant of the table of 

optimum switching is developed, which differs in the use of additional voltage vectors in case of deviations of the 

variables of the state of the engines among themselves. Mathematical modeling shows that the use of additional voltage 

vectors can effectively reduce fluctuations in the system. Originality. For the first time, the behavior of direct torque 

control systems of two synchronous motors with permanent magnets powering by a one inverter based on a driving-

slave approach and averaging of system state variables was compared. For the first time, a variant of the optimum 

switching table was developed, which allows the use of additional voltage vectors to reduce the level of oscillation in 

conditions of imbalance of mechanical loads of engines. Practical value. These solutions can be used for development 

of functioning algorithms in control systems of traction electromechanical systems designers, in which it is supposed to 

power several AC motors by one inverter. Figures 8, tables 2, references 18. 

Key words: synchronous motor with permanent magnets, direct torque control, angular velocity, electromagnetic 

moment, inverter 
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