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Надано результати експериментальних досліджень розробленого способу дискретної комутації обмоток 

якоря безредукторної синхронної машини з постійними магнітами, названого нами квазісинусоїдним. Запропо-
нований спосіб, на відміну від традиційних способів дискретної комутації шляхом позиційного перемикання 
кратної трьом кількості базових векторів фазної напруги, дає змогу сформувати довільну їх кількість, яка ви-
значається дискретністю точкового давача кутового положення ротора. Приведено результати п’яти експери-
ментів із використанням різної кількості базових векторів фазної напруги: 6, 8, 12, 18 і 24. Для експерименталь-
них досліджень застосовано створену нами систему безредукторного електроприводу інфранизької швидкості у 
складі багатополюсної синхронної машини з постійними магнітами та плати мікроконтролерного керування з 
відповідним інтерфейсом. Різна кількість дискретних давачів кутового положення ротора імітувалася завдяки 
використанню дванадцятирозрядного абсолютного енкодера. Для цього було створено п’ять різних підпрограм 
для мікроконтролера, які формують базові щілинності ШІМ-сигналів для керування транзисторами шестиклю-
чового трифазного інвертора напруги. Отримані експериментально для кожного з варіантів осцилограми сфор-
мованої фазної напруги й струму якоря дають змогу оцінити пульсації струму, а кутової швидкості – пульсації 
електромагнітного моменту, що дозволяє рекомендувати достатню дискретність комутації в конкретних засто-
суваннях. 
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го положення ротора, мікроконтролерне керування. 
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Представлены результаты экспериментальных исследований разработанного способа дискретной коммута-

ции обмоток якоря безредукторной синхронной машины с постоянными магнитами, названного нами квазиси-
нусоидным. Предложенный способ, в отличие от традиционных способов дискретной коммутации путем пози-
ционного переключения кратного трем количества базовых векторов фазных напряжений, позволяет сформи-
ровать произвольное их количество, определяющееся дискретностью точечного датчика углового положения 
ротора. Приведены результаты пяти экспериментов с использованием разного количества базовых векторов 
фазных напряжений: 6, 8, 12, 18 и 24. Для экспериментальных исследований применена созданная нами система 
безредукторного электропривода инфранизкой скорости в составе многополюсной синхронной машины с по-
стоянными магнитами и платы микроконтроллерного управления с соответствующим интерфейсом. Разное ко-
личество дискретных датчиков углового положения ротора имитировалось благодаря использованию двенадца-
тиразрядного абсолютного энкодера. Для этого было создано пять различных подпрограмм для микроконтрол-
лера, которые формируют базовые скважности ШИМ-сигналов для управления транзисторами шестиключевого 
трехфазного инвертора напряжения. Полученные экспериментально для каждого из вариантов осциллограммы 
сформированного фазного напряжения и тока якоря позволяют оценить пульсации тока, а угловой скорости – 
пульсации электромагнитного момента, что позволяет рекомендовать достаточную дискретность коммутации в 
конкретных приложениях. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Безредукторні елек-

троприводи (БЕП) на базі синхронної машини з пос-
тійними магнітами (СМПМ) щоразу ширше засто-
совуються в механізмах та системах, де потрібна 
швидкодія та (або) висока точність: механізми робо-
тів і маніпуляторів, системи наведення, мотор-
колеса тощо [1]. Преваги БЕП викликані відсутніс-
тю власних підшипників, з’єднувальних муфт, мак-
симальною механічною жорсткістю, відсутністю 
люфтів, високою надійністю [1, 2]. Проте відмін-
ність БЕП від традиційного редукторного зумовлює 

особливі підходи до конструкції електромеханічно-
го перетворювача енергії (ЕМП), принципів елект-
ронної комутації обмоток якоря, стратегій керуван-
ня струмами (моментом) [3, 4]. Електрична машина 
повинна бути моментного типу, а електронна кому-
тація її обмоток якоря повинна здійснюватися за 
кутовим положенням ротора, яке фіксується відпо-
відним давачем. Тип та конструкція давача кутового 
положення ротора (ДКПР) для БЕП має суттєві від-
мінності від традиційних енкодерів, різолверів то-
що, оскільки зафіксувати їх на осі БЕП, як правило, 
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неможливо. Використання простих дешевих ДКПР 
дискретного типу (точкові давачі Хола, фотоімпуль-
сні) дає змогу легко розміщувати їх в активній час-
тині ЕМП БЕП. Проте за таких умов виникають не-
минучі пульсації моменту. 

Даній проблемі присвячено низку досліджень  
[6–8]. У них врахована специфіка БЕП, зумовлена 
низькими частотами обертання, великими значен-
нями моменту на валу, в тому числі й пусковим, 
багатополюсністю ЕМП, вказаними вище особливо-
стями ДКПР. Проведені в [4] порівняльні дослі-
дження традиційних принципів комутації з провід-
ністю транзисторів протягом 120 0, 150 0 та 180 0 ел. 
показали значні пульсації електромагнітного момен-
ту, які в БЕП через відсутність редуктора переда-
ються безпосередньо на вал. Для даних принципів 
запропоновано так звані низькопульсаційні алгори-
тми ШІМ, які дають змогу дещо знизити пульсації 
моменту. 

Наступним кроком було розроблення названого 
нами квазісинусоїдного принципу дискретної кому-
тації [7]. На відміну від згаданих вище традиційних 
принципів комутації шляхом позиційного переми-
кання кратної трьом кількості базових векторів фаз-
ної напруги, запропонований принцип дає змогу 
сформувати довільну їх кількість, яка визначається 
дискретністю ДКПР. Крім того, важливою перева-
гою квазісинусоїдної комутації є проста можливість 
регулювання кута випередження комутації, що за-
безпечує високу енергетичну ефективність роботи 
БЕП при зміні кутової швидкості та моменту наван-
таження приводу [8]. 

Метою даної роботи є експериментальна переві-
рка роботи квазісинусоїдної дискретної комутації 
обмоток якоря в БЕП при використанні різної кіль-
кості точкових ДКПР.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Ба-
зові вектори при квазісинусоїдній дискретній кому-
тації формуються за принципом триканальної ШІМ 
з відповідними щілинностями каналів δА, δВ, δС. На 
рис. 1 такий підхід продемонстрований для  
12 базових векторів.  

 

 

 
Рисунок 1 – Базові вектори для квазісинусоїдного  

з 12 векторами принципу комутації 
 

Кожен базовий вектор є сумою трьох векторів 
фазних напруг, кожен з яких формується за принци-
пом ШІМ транзисторними ключами одного плеча 
інвертора напруги VT (рис. 2). Базові коефіцієнти 
щілинності δА, δВ, δС для кожної фазної напруги 
отримуються за дискретними n сигналами ДКПР із 

попередньо складеної таблиці. Для регулювання 
амплітуди сформованих фазних напруг базові щі-
линності необхідно помножити на відносне значен-
ня напруги *U , що є завданням у розімкненій сис-
темі керування чи вихідною напругою регуляторів 
струму (моменту) або швидкості у замкненій систе-
мі регулювання. Отримані після множення напруги 
керування каналів порівнюються на компараторах К 
із вихідною напругою генератора трикутної напруги 
ГТН. Отримані на виходах компараторів прямий та 
інверсний логічні сигнали після деякої затримки, що 
забезпечує мертву зону, подаються на драйвери тра-
нзисторів одного плеча інвертора напруги.  

 

 
Рисунок 2 – Функціональна схема, що пояснює 

квазісинусоїдний принцип комутації обмоток якоря 
СМПМ 

 
Для дванадцятивекторного квазісинусоїдного 

принципу комутації достатньо забезпечити шість 
точок дискретного ДКПР на секцію обмотки якоря. 
Це можуть бути точкові давачі Хола чи фотоімпуль-
сний давач. Для кожного з 12-ти векторів базові щі-
линності визначаються з табл. 1.  

 
Таблиця 1 – Визначення базових щілинностей 

для КС-принципу комутації з дискретністю 300 ел. 

Базові 
вектори 

Базові щілинності 
δА δВ δС 

U1 sin(75 0) sin(-15 0) sin(-45 0) 
U2 sin(45 0) sin(15 0) sin(-75 0) 
U3 sin(15 0) sin(45 0) sin(-75 0) 
U4 sin(-15 0) sin(75 0) sin(-45 0) 
U5 sin(-45 0) sin(75 0) sin(-15 0) 
U6 sin(-75 0) sin(45 0) sin(15 0) 
U7 sin(-75 0) sin(15 0) sin(45 0) 
U8 sin(-45 0) sin(-15 0) sin(75 0) 
U9 sin(-15 0) sin(-45 0) sin(75 0) 
U10 sin(15 0) sin(-75 0) sin(45 0) 
U11 sin(45 0) sin(-75 0) sin(15 0) 
U12 sin(75 0) sin(-45 0) sin(-15 0) 
 
Для дослідження роботи квазісинусоїдного 

принципу комутації було використано створену на-
ми систему БЕП інфранизької швидкості у складі 
СМПМ та плати керування розміром 100х100 мм, на 
якій розміщена як силова частина приводу, так і мі-
кроконтролер із відповідним інтерфейсом (рис. 3). 
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Функціональна схема розробленої системи без-
контактного БЕП показана на рис. 4. Комутація об-
моток якоря СМПМ здійснюється мостовим транзи-
сторним інвертором І (транзистори MOSFET типу 
IRF3205) за принципом квазісинусоїдної трифазної 
ШІМ 3хPWM, що синхронізована за кутом поло-
ження ротора за допомогою абсолютного енкодера 
Е фірми Küebler (Optic 5876). 

 

 
Рисунок 3 – Фото створеного БЕП 
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Рисунок 4 – Функціональна схема дослідного БЕП 

 
Систему керування реалізовано на основі вось-

мирозрядного мікроконтролера Mk Atmega128-16au. 
Кутова швидкість двигуна регулюється шляхом змі-
ни амплітуди напруги, що прикладається до обмоток 
статора за допомогою понижувального транзистор-
ного перетворювача постійної напруги DC–DC. 
Єдиним давачем, присутнім у системі, який виконує 
роль ДКПР та давача частоти обертання, є абсолют-
ний енкодер Е. Даний енкодер має оптичне вико-
нання, він є однооборотним, вихідним сигналом 
його є дванадцятирозрядний код Грея (4096 точок 
на оберт).  

У мікроконтролері створено підпрограму для 
перетворення сигналів енкодера з коду Грея у двій-
ковий код. Далі отриманий двійковий код перетво-
рюється підпрограмою мікроконтролера відповідно 
до кількості пар полюсів двигуна в електричні гра-
дуси. Після цього для відповідних розрядів енкоде-
ра, що відповідають конкретним електричним кутам 
для заданої кількості точок комутації на період на-
пруги живлення, з таблиці tab, записаної в пам’яті 
мікроконтролера, вибираються значення щілиннос-

тей ШІМ для керування транзисторами інвертора 
напруги  

Використання створеної системи БЕП дає мож-
ливість виконати імітацію квазісинусоїдної комута-
ції з формуванням різної кількості базових векторів 
фазної напруги. Завдяки застосованому в системі 
багатоточковому енкодеру було зімітовано п’ять 
варіантів розміщення дискретних ДКПР на секцію 
якоря, а саме: 3-точкового (шість базових векторів 
на період), 4-точкового (вісім базових векторів на 
період), 6-точкового (12 базових векторів на період), 
9-точкового (18 базових векторів на період) та 12-
точкового (24 базових вектори на період). Для цього 
було створено п’ять різних підпрограм для керуван-
ня мікроконтролером, які, подібно до табл. 1 для  
6-точкового на секцію якоря дискретного ДКПР, 
формують базові щілинності ШІМ-сигналів для ке-
рування транзисторами шестиключового трифазно-
го інвертора напруги.  

Для отримання осцилограм роботи БЕП було ви-
користано передачу з мікроконтролера за протоко-
лом RS232 на комп’ютер біжучих значень вибраних 
змінних. Інформація про частоту обертання отриму-
валась у вигляді середньої за інтервал між двома 
сусідніми точками енкодера кутової швидкості. Во-
на визначалася як обернена величина до кількості 
високочастотних (2 кГц) імпульсів, що нараховува-
лися мікроконтролером за інтервал часу між двома 
точками енкодера. 

Для кожного варіанту розташування ДКПР були 
зняті осцилограми кутової швидкості, модуля фазної 
напруги (сформованої за принципом ШІМ) та кута 
положення ротора СМПМ (рис. 5). Значення кута на 
осцилограмах приводяться в електричних градусах 
від 0 до 360 о. Значення напруги та кутової швидко-
сті приведені у цілих одиницях, перетворених з 
двійкового коду мікроконтролера, що дає змогу оці-
нити їх форму. Вісь х на даних осцилограмах пред-
ставляє точки відліку дванадцятирозрядного абсо-
лютного енкодера. Крім того, на рис. 5 для кожної 
кількості ДКПР приведено осцилограми фазних 
струмів, зняті за допомогою цифрового осцилографа 
зі струмового шунта. 

ВИСНОВКИ. З отриманих експериментально ре-
зультатів можна бачити, що розроблений квазісину-
соїдний принцип комутації є цілком працездатним 
та, на відміну від традиційних, придатним для робо-
ти з дискретними ДКПР із різною кількістю інфор-
маційних точок на секцію обмотки якоря, що дає 
змогу підвищувати якість електромагнітного момен-
ту залежно від поставлених вимог. Проведені дослі-
дження показали, що гармонічні спотворення та 
пульсації струму суттєво залежать від кількості то-
чок ДКПР на секцію обмотки якоря. Форма отрима-
ного струму, зокрема для варіантів з низькою дис-
кретністю ДКПР, вказує на доцільність розроблення 
способу забезпечення плавної зміни ступенів ШІМ 
при формуванні фазної напруги, що може бути про-
дуктивним напрямком для подальших досліджень. 
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а)       е) 

  
б)       є) 

  
в)       ж) 

  
г)       з) 

  
д)       і) 

Рисунок 5 – Отримані експериментально осцилограми кутової швидкості, фазної напруги і кутового положення 
ротора (а–д) та осцилограми фазного струму (е–і) для БЕП з квазісинусоїдною комутацією обмоток якоря 
СМПМ з різною дискретністю ДКПР на секцію якоря:  а), е) 3 точки (6 базових векторів);  б), є) 4 точки  

(8 базових векторів);  в), ж) 6 точок (12 базових векторів);  г), з) 9 точок (18 базових векторів);  д), і) 12 точок 
(24 базові вектори) 

 
 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2 
157 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Свечарник Д.В. Электромашины непосредст-

венного привода: Безредукторный электропривод – 
М.: Энергоатомиздат, 1988. – 208 с. 

2. Безредуктоный позиционный электропривод 
/ Ю.А. Сабинин, А.В. Денисова // Электротехника. 
– 1999. – № 8. – С. 22–28. 

3. Щур І. З., Макарчук О.В., Черепаняк М.В. 
Стратегії керування безредукторними електропри-
водами на базі безконтактних вбудованих електро-
механічних модулів з постійними магнітами // Еле-
ктроенергетичні та електромеханічні системи: Вісн. 
Націон. ун-ту “Львівська політехніка”. – Львів: 
Вид-во Націон. ун-ту “Львівська політехніка”, 
2008. – № 615. – С. 167–175. 

4. Щур І.З., Козій В.Б. Принципи комутації 
безконтактного двигуна з постійними магнітами у 
безредукторногму електроприводі // Вестн. Национ. 
ун-та «Харьк. политехн. ин-т»: Проблемы автома-
тизированного электропривода. Теория и практика. 
– Харьков, 2008. – Вып. 30. – С. 427–430. 

5. Batzel T.D., Lee K.Y. Commutation torque rip-
ple minimization for permanent magnet synchronous 
machines with Hall effect position feedback // IEEE 
Trans. Energy Convers. – 1998. – Iss. 13. – № 3.  
– РР. 257–262. 

6. Jahns T.M., Soong W.L. Pulsating torque mini-
mization techniques for permanent magnet AC motor 
drives – A review // IEEE Trans. Ind. Electron. – 1996. 
– Iss. 43. – № 2. – РР. 321–330. 

7. Щур І.З., Козій В.Б. Квазісинусоїдний прин-
цип безконтактної позиційної комутації обмоток 
якоря синхронних машин з постійними магнітами в 
безредукторному електроприводі // Електроінформ. 
– 2009. – № 2. – С. 6–9. 

8. Щур І.З., Козій В.Б. Полярне керування без-
редукторним безконтактним електроприводом пос-
тійного струму з квазісинусоїдною позиційною 
комутацією обмоток якоря // Тематичний випуск 
науково-технічного журналу «Електроінформ»: 
Проблеми автоматизованого електроприводу. Тео-
рія и практика. – Львів, 2009. – С. 158–161. 

THE EXPERIMENTAL STUDY OF THE GEARLESS ELECTRIC DRIVE BASED  
ON BLDC WITH THE QUASI SINUSOIDAL SWITCHING OF THE ARMATURE WINDINGS  

V. Кoziy 
National University “Lviv Polytechnic” 
vul. S. Bandery, 12, Lviv, 79013, Ukraine. E-mail: dian.ua@ukr.net 
The paper presents the experimental results of the developed method of discrete switching of armature windings of 

gearless synchronous motor with permanent magnets (SMPM) called as quasi sinusoidal. The proposed method, unlike 
to traditional methods of discrete switching by positional switch of multiple of three the number of base vectors of 
phase voltage, you can create an arbitrary number of them, which is defined by discrete points of the rotor angular 
position sensor (RAPS). The results of 5-s experiments using different number of the base vectors of phase voltage: 6, 
8, 12, 18, and 24. For experimental studies we used the created by us system of gearless electric drive with infra low 
speed, which consists of the multipole SMPM and the microcontroller control board with the respective interface. 
Varying the number of discrete RAPS was imitated by using 12-bit absolute encoder. This was created 5 different 
programs to the microcontroller, which form the basic coefficients of PWM signals for controlling by three-phase 
transistor voltage inverter. Obtained experimentally for each alternative the waveforms of the formed phase voltage and 
armature current allow evaluating the ripple of current, and angular velocity – the ripple of electromagnetic torque, that 
allowing to recommend sufficient discretion of switching to specific applications. 

Key words: gearless electric drive, synchronous machine with permanent magnets, sensors of angular position of 
the rotor, microcontroller control.  
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