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Tadeusz STEFAŃSKI, Łukasz ZAWARCZYŃSKI 

IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW MODELU MATEMATYCZNEGO  

FALOWNIKOWEGO NAPĘDU TRAKCYJNEGO Z SILNIKIEM PMSM  

 

Analizowano problem modelowania matematycznego i identyfikacji parametrycznej napędu falownikowego z silnikiem 

synchronicznym ze wzbudzeniem od magnesów trwałych (PMSM). Do identyfikacji parametrów modelu matematycznego na-

pędu zastosowano numeryczną metodę optymalizacji statycznej Box’a (metoda complex). Badania laboratoryjne przeprowa-

dzono dla falownikowego napędu z silnikiem PMSM o mocy 2,5 kW. 

 

WSTĘP 

Do napędu pojazdów trakcyjnych są stosowane różne rodzaje 
silników elektrycznych. Najpopularniejsze i najczęściej stosowane 
są silniki indukcyjne [1]. Obecnie, w wyniku obniżenia kosztów wy-
twarzania magnesów trwałych, coraz powszechniej stosuje się 
napędy z silnikami ze wzbudzeniem od magnesów trwałych [1, 2]. 
Silniki te cechują się wysoką sprawnością i mocą uzyskiwaną  
z jednostki masy, dużą przeciążalnością momentem i bardzo do-
brymi parametrami regulacyjnymi. Wymagają jednak zasilania  
z układów energoelektronicznych, co uzasadnia ich zastosowanie  
w układach regulacji prędkości kątowej.  

Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje silników z magnesami 
trwałymi, tj. z trapezoidalnym rozkładem pola w szczelinie (ang. 
Brushless DC Motor, w skrócie BLDC) oraz z sinusoidalnym rozkła-
dem pola w szczelinie (ang. Permanent Magnet Synchronous Mo-
tor, w skrócie PMSM). Bezszczotkowe silniki z magnesami trwałymi 
charakteryzują się wieloma zaletami, decydującymi o ich popularno-
ści. Obecnie zdecydowaną przewagę zdobywają silniki synchro-
niczne o sinusoidalnym rozkładzie SEM, które charakteryzują się 
mniejszymi oscylacjami momentu w stosunku do silników o trapezo-
idalnym rozkładzie pola. 

Obecnie wiele firm (np. Parker) unifikuje konstrukcję silników, 
tzn. ich konstrukcja jest identyczna, a uzyskanie odpowiedniego 
typu silnika (z polem trapezoidalnym lub sinusoidalnym) uzależnio-
ne jest od sposobu zasilania napięciem i ewentualnie od zamonto-
wanych przetworników pomiarowych. Silniki BLDC, oprócz prze-
twornika pomiarowego prędkości kątowej (enkoder lub resolver), są 
wyposażone w czujniki Halla.  

Do wyznaczania parametrów modelu matematycznego silników 
PMSM są stosowane różne metody. Są to metody bazujące, np. na 
pomiarze prądu międzyszczytowego przy zasilaniu impulsowym 
napięciem, pomiarze charakterystyk w stanie ustalonym, pomiarze 
prądów i napięć przy stałej prędkości, czy też bazujące na wyzna-
czaniu charakterystyk czasowych silnika [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Należy 
zauważyć, że w niektórych konstrukcjach falowników są zaimple-
mentowane algorytmy samostrojenia parametrów obwodów regula-
cji, oparte o identyfikację charakterystyk statycznych i dynamicz-
nych napędu. Dla typowych zastosowań przemysłowych jest to 
zwykle wystarczające do osiągnięcia zadowalających własności 
regulacyjnych napędu.  

Napęd trakcyjny z silnikiem ze wzbudzeniem od magnesów 
trwałych jest eksploatowany w zmiennych warunkach zasilania  

i obciążenia. Zmiany wartości częstotliwości i amplitudy napięcia 
stojana, momentu obciążenia i temperatury uzwojeń powodują 
zmiany własności statycznych i dynamicznych napędu. Zmiana 
charakterystyk jest wynikiem zmian wartości fizycznych parametrów 
napędu (np. rezystancji uzwojeń, indukcyjności lub momentu bez-
władności obciążenia), a także zmian jakościowych zjawisk fizycz-
nych (np. strat mocy, zawartości wyższych harmonicznych, zależ-
ności charakterystyk od prądu lub położenia i prędkości wirnika itd.). 
Zasadniczy wpływ na parametry silnika ma temperatura uzwojeń,  
a więc zmiana rezystancji stojana. Wymienione czynniki wpływają 
na wartości identyfikowanych parametrów modelu matematycznego 
napędu falownikowego. W silniku zasilanym z falownika, pracują-
cym w zmiennych warunkach zasilania i obciążenia, zachodzą także 
zjawiska nieliniowe, które są funkcją prędkości wirnika, prądu, za-
wartości wyższych harmonicznych w napięciu stojana, zmienności 
obciążenia itd. Uwzględnienie tych zjawisk wymagałoby zastosowa-
nia modelu matematycznego o złożonej i zmiennej strukturze.  
W pewnym stopniu zjawiska te można uwzględnić stosując model 
matematyczny o stałej strukturze i zmiennych wartościach współ-
czynników, uzależnionych od wartości ww. wielkości. 

Większość omawianych w literaturze metod identyfikacji modeli 
matematycznych silników PMSM nie można zastosować do okre-
ślenia zmian wartości parametrów tych modeli, wynikających ze 
zmiennych warunków zasilania, obciążenia, temperatury uzwojeń 
itd. Taką możliwość daje zastosowanie do identyfikacji parame-
trycznej numerycznych metod optymalizacji statycznej [5, 6, 9].  

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki analizy problemu iden-
tyfikacji parametrycznej modelu matematycznego napędu z silni-
kiem PMSM, dokonanej w warunkach off-line, z zastosowaniem 
numerycznej metody Box’a (metoda complex) [9]. W układzie napę-
dowym dokonywano pomiaru położenia i prędkości kątowej oraz 
prądów i napięć fazowych stojana silnika. Pomiar wielkości fizycz-
nych silnika i sterowanie realizowano za pomocą komputera i sys-
temu mikroprocesorowego z wykorzystaniem karty przetworników 
pomiarowych. Badania przeprowadzono w układzie napędowym  
z silnikiem PMSM o mocy 2,5 kW. 

1. MODEL MATEMATYCZNY UKŁADU  

Silniki z magnesami trwałymi o sinusoidalnym rozkładzie siły 
elektromotorycznej można rozpatrywać jako maszynę trójfazową 
oraz równoważną jej dwufazową. W literaturze przedstawiane są 
różne postacie modeli matematycznych [1, 2, 3]. Typowy model 
matematyczny silnika PMSM opiera się na równaniach obwodowych 
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stojana w wirującym układzie odniesienia d-q, zorientowanym zgod-
nie z kierunkiem pola magnetycznego wirnika [1]: 

dqeds
d uiR

dt

d
 


 (1) 

qdeqs
q

uiR
dt

d
 


 (2) 

gdzie:  

d, q – składowe wektora strumienia stojana,  
id, iq – składowe wektora prądu stojana,  

Rs – rezystancja jednej fazy stojana,  

e – prędkość elektryczna wału silnika,  

ud, uq – składowe wektora napięcia stojana.  
Uwzględniając, że: 

ddPMd iL    (3) 

qqq iL   (4) 

otrzymano równania: 

dqqeds
d

d uiLiR
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di
L     (5) 

  qqdPMeqs
q

q uiLiR
dt

di
L     (6) 

gdzie:  
Ld, Lq – indukcyjności stojana, odpowiednio w osi d i q,  

PM – strumień magnetyczny od magnesów trwałych. 
Moment elektromagnetyczny wyraża się zależnością 

  qdqdqPMe iiLLipM  
2

3
 (7) 

gdzie p jest liczbą par biegunów. 
Równanie mechaniczne silnika ma postać 

oe MM
dt

d
J 


 (8) 

gdzie:  

 – prędkość kątowa wirnika, 

Mo – moment obciążenia (oporu ruchu pojazdu),  

J – moment bezwładności wirnika i obciążenia. 
Model matematyczny silnika PMSM często także jest przed-

stawiany w stacjonarnym układzie odniesienia - [1]: 
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gdzie:  

Ls –indukcyjność stojana,  

i, i – składowe wektora prądu stojana,  

u, u – składowe wektora napięcia stojana,  

 – kąt położenia wału wirnika. 
Rzeczywiste zjawiska zachodzące w analizowanym układzie 

napędowym są nieliniowe. W analizie dynamiki tego typu układu 
zwykle stosuje się nieliniowe modele matematyczne. Model nieli-
niowy, ze względu na swą złożoność, utrudnia rozwiązanie zadania 
syntezy układu sterowania. Często w napędzie elektrycznym wiel-
kością regulowaną jest prędkość kątowa silnika. Na podstawie 
analizy eksperymentalnej stwierdzono, że zależność między skła-

dową iq prądu stojana silnika PMSM, a jego prędkością kątową   
z wystarczającą dokładnością z punktu widzenia sterowania, można 
aproksymować modelem matematycznym typu wejście-wyjście  
w postaci  

)(=)(2
)(

2

)(2
2 tKitTT qdt

td

dt

td



  (11) 

gdzie: K – wzmocnienie, T – stała czasowa,  – współczynnik tłu-
mienia. Przyjęcie liniowego modelu (11) znacznie ułatwia wyzna-
czenie wartości parametrów regulatora PI lub PID w układzie regu-
lacji prędkości. W tym przypadku sygnałem wejściowym identyfiko-
wanego modelu matematycznego jest składowa iq prądu stojana, 

natomiast sygnałem wyjściowym – prędkość kątowa rys. 1).  
 

Model mat. silnika
PMSM

iq

 
Rys. 1. Sygnały wejściowe i wyjściowe modelu matematycznego 
silnika PMSM 
 

Identyfikacji w czasie rzeczywistym można uniknąć poprzez 
zastosowanie sterowania z otwartą pętlą adaptacji. Wówczas zmia-
ny wartości identyfikowanych parametrów, a w dalszej kolejności 
także i parametrów algorytmów sterowania, należy uzależnić od 
wybranych zmiennych, charakteryzujących parametry pracy napędu 
falownikowego. W ogólnym przypadku identyfikowane parametry 
modelu matematycznego silnika, przedstawione w postaci wektora 

, są funkcją: prędkości kątowej  i amplitudy napięcia v stojana, 
momentu bezwładności J i obciążenia Mo oraz temperatury Tu 

uzwojeń silnika 

 = F(, v, J, Mo, Tu) (12) 

Liczbę argumentów tej funkcji można zmniejszyć, jeśli amplitu-
da wektora napięcia zasilającego v oraz obrotowy moment bez-
władności i moment oporu zostaną zastąpione amplitudą I wektora 
prądu stojana. Nowe generacje silników trakcyjnych są wyposażone 
w efektywne systemy chłodzenia, które w długim przedziale czasu  
w przybliżeniu zapewniają stałą wartość temperatury uzwojeń, tzn. 
Tu=const. Można więc założyć, że parametry modelu matematycz-

nego silnika indukcyjnego są funkcją 

    = F(, I)  (13) 

W tym przypadku jest trudniejsze wykonanie eksperymentów 
identyfikacyjnych, wynika to z szybkich zmian amplitudy prądu sto-
jana, co przekłada się również na szybkie zmiany wartości parame-
trów silnika. Aby uzyskać pełny opis zjawisk nieliniowych w całym 
zakresie zmian prędkości i obciążenia zewnętrznego, należy doko-
nać identyfikacji parametrycznej w warunkach off-line dla całego 
zakresu zmian wartości argumentów funkcji (13), a następnie zmia-
ny wartości parametrów modelu matematycznego silnika PMSM 
(lub parametrów regulatora) aproksymować odpowiednimi funkcja-
mi, np. wielomianowymi.  

2. IDENTYFIKACJA MODELU MATEMATYCZNEGO 
NAPĘDU 

Uzyskanie pożądanych właściwości regulacyjnych prędkości 
kątowej napędu z silnikiem PMSM wymaga odpowiednich nastaw 
parametrów regulatorów. W celu ich określenia, niezbędne jest 
dokonanie identyfikacji parametrycznej bądź nieparametrycznej 
silnika wraz z obciążeniem. Identyfikację parametrów modelu ma-
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tematycznego napędu zrealizowano na podstawie pomiaru jego 
odpowiedzi czasowych podczas rozruchu. Rozruch tego typu napę-
du wymaga zastosowania układu sterowania falownikiem.  

Typowy schemat blokowy układu sterowania prędkością kąto-
wą silnika PMSM z zastosowaniem metody polowo-zorientowanej 
(FOC) zamieszczono na rys. 2. Modulację wektorową realizuje się 
zwykle za pomocą metody wektorów przestrzennych lub układu  
z przekaźnikowymi regulatorami prądu [1, 2]. 

 

 
Rys. 2 . Schemat blokowy układu regulacji prędkości kątowej  

 
Schemat połączeń elektrycznych silnika z końcówką mocy fa-

lownika przedstawia rysunek 3a. Sterowanie tranzystorami jest 
uzależnione od kąta położenia zadanego wektora napięcia (prądu) 
stojana. Poprzez odpowiednie załączenia tranzystorów, falownik 
generuje 6 aktywnych (niezerowych) wektorów napięcia i 2 wektory 
nieaktywne (zerowe). Wektory aktywne są uzyskiwane dla stanów 
załączeń: 100, 110, 010, 011,001,101, natomiast zerowe – dla: 111 
i 000. Na rysunku 3b zamieszczono stany napięć fazowych silnika  

w funkcji kąta  wektora napięcia, przy czym zaznaczono 6 sekto-
rów, odpowiadających wektorom aktywnym. Określenie położenia 
wektora napięcia (numeru N sektora) odbywa się na podstawie 

sygnałów wyjściowych regulatorów prądów (napięć u i u)  






u

u
arctg  (14) 

przy czym:  sincos qd uuu  ,  cossin qd uuu  . 

a) 

 
 
b) 

 
Rys. 3. Schemat połączeń elektrycznych silnika PMSM (a) i sygnały 
sterujące tranzystorami (b) 

 
Wektorową reprezentację wektora napięcia stojana z zazna-

czeniem sektorów N przedstawia rys. 4. 
 

 
Rys. 4. Wektorowa reprezentacja wektora napięcia stojana 

 
Do dokonania niezbędnych pomiarów można wykorzystać fa-

lowniki z aplikacją układu sterowania prędkością kątową albo zasto-
sować rozruch silnika w układzie otwartym, tj. bez pętli regulacji 
prędkości lub położenia wirnika, którego schemat blokowy przed-
stawiono na rys. 5. W analizowanym układzie do dokonania nie-
zbędnych transformacji i realizacji przekaźnikowych obwodów regu-
lacji prądu zastosowano system mikroprocesorowy dSpace. 

 

 
Rys. 5. Schemat blokowy napędu z silnikiem PMSM 
 

W układzie napędowym zastosowano przekształcenia: 

zAz ii  ,  zzBz iii  2

3

2
1  ,     zzCz iii  2

3

2
1    (15) 

Najczęściej identyfikacji modelu matematycznego silnika doko-
nuje się w warunkach off-line, a wówczas efektywne są metody 
optymalizacji statycznej, które wykazują dużą elastyczność w wybo-
rze mierzonych sygnałów i klasy modeli matematycznych silnika. 
Zastosowanie niektórych numerycznych metod optymalizacji jest 
ograniczone w wyniku zdarzającej się niestabilności rozwiązań 
modelu matematycznego w trakcie procesu identyfikacji. Wady 
związanej z niestabilnością jest pozbawiona metoda Box’a, która 
umożliwia uwzględnienie ograniczeń wartości wyznaczanych para-
metrów [9].  

Sygnałami wejściowymi w przedstawionym modelu matema-
tycznym napędu falownikowego są napięcia stojana ud i uq w ukła-
dzie współrzędnych d-q, natomiast sygnałami wyjściowymi – pręd-

kość kątowa   i prądy stojana id oraz iq (rys. 6).  
 

Model mat. silnika
PMSM


ud, uq

id, iq

 
Rys. 6. Sygnały wejściowe i wyjściowe modelu matematycznego 
silnika PMSM 
 

Napięcia i prądy fazowe silnika rejestrowano poprzez ich bez-
pośredni pomiar, stosując hallotronowe przetworniki typu LEM, 
odpowiednio napięcia i prądu. Do wyznaczenia składowych wektora 
napięcia stojana w układzie współrzędnych d-q zastosowano trans-
formację: 
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Analiza wrażliwości trajektorii czasowych wielkości wyjściowych 
silnika na zmianę wartości jego parametrów pozwala na sformuło-
wanie wniosku, że wyznaczanie wartości parametrów modelu ma-
tematycznego silnika powinno odbywać się głównie na podstawie 
minimalizacji błędu średniokwadratowego modułu wektora prądu I, 
gdyż wielkość ta wykazuje największą wrażliwość trajektorii czaso-
wych na zmiany wartości identyfikowanych parametrów, a ponadto 
łatwo dokonać jej pomiaru. Wówczas kryterium identyfikacji ma 
postać 
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przy czym: N – liczba pomiarów, a symbolem ”^” oznaczono roz-
wiązanie modelu matematycznego napędu.  

Uwzględniając znacznie łatwiejszy technicznie pomiar prędko-
ści kątowej, identyfikacji można także dokonać na podstawie mini-
malizacji błędu średniokwadratowego prędkości kątowej silnika 
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lub minimalizacji błędu średniokwadratowego amplitudy wektora 

prądu I i prędkości kątowej   
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przy czym w jest współczynnikiem wagi. 

3. WYNIKI BADAŃ SYMULACYJNYCH  
I LABORATORYJNYCH 

Wyniki symulacji komputerowej procesu identyfikacji modelu 
matematycznego silnika (5)-(8) dla startowych wartości identyfiko-
wanych parametrów x(0)=0,5 (w jednostkach względnych) zamiesz-
czono w tab. 1, natomiast dla x(0)=0,1 – w tab. 2. W procesie iden-
tyfikacji zadano następujące wartości parametrów modelu matema-

tycznego silnika: Ld=0,09 H, Lq=0,1 H, PM =1,0 Vs/rad, J=0,015 

kgm2 i Rs=2,0  oraz założono, że moment bezwładności i moment 
obciążenia pojazdu są równe zeru. Wyniki symulacji komputerowej 
dowodzą, że stosując każdy z analizowanych wskaźników jakości 
można osiągnąć zbliżony wynik, przy czym najlepszą zbieżność 
procesu minimalizacji zapewnia wskaźnik (20). 
 

Tab. 1. Zestawienie wyników identyfikacji dla x(0)=0,5 – symulacja 
komputerowa 

 QI Q Ld Lq PM J Rs 

Wskaźnik (18) 7,910-7 4,410-3 0,0899 0,0999 0,999 0,0149 2,000 

Wskaźnik (19) 1,910-1 1,210-2 0,1882 0,1112 1,020 0,0137 2,028 

Wskaźnik (20) 3,210-6 3,310-6 0,0900 0,0999 1,000 0,0149 1,998 

 
Tab. 2. Zestawienie wyników identyfikacji dla x(0)=0,1 – symulacja 

komputerowa 
 QI Q Ld Lq PM J Rs 

Wskaźnik (18) 5,810-7 7,410-3 0,0898 0,0999 0,999 0,0149 2,001 

Wskaźnik (19) 1,3101 9,610-7 0,1412 0,1567 1,000 0,0092 3,130 

Wskaźnik (20) 2,810-6 9,610-7 0,0900 0,0999 1,000 0,0149 1,999 

 
Identyfikowane parametry można wyznaczać w jednym etapie, 

na podstawie minimalizacji funkcji (18, (19) lub (20), lub w dwóch 

etapach. W pierwszym etapie, na podstawie minimalizacji funkcji 
(18) można wyznaczyć indukcyjności Ld i Lq  oraz współczynnik 

wzbudzenia PM, natomiast w drugim – moment bezwładności J  
z warunku minimalizacji funkcji (19). 

Na rys. 7 przedstawiono odpowiedzi czasowe (skokowe) ampli-

tudy prądu I stojana i prędkości kątowej  silnika oraz jego modelu 
matematycznego (5)-(8), dla wartości parametrów wyznaczonych w 
procesie identyfikacji. Wynikiem identyfikacji jest duża zgodność 
przebiegów czasowych (odpowiedzi czasowe silnika i modelu ma-
tematycznego nakładają się na siebie). 
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Rys. 7. Porównanie odpowiedzi czasowych silnika i jego modelu 
matematycznego – symulacja komputerowa 

 
W czasie symulacji procesu identyfikacji modelu matematycz-

nego (11) napęd falownikowy pobudzono skokową zmianą składo-
wej prądu iq = 5A. Zgodność trajektorii czasowych prędkości kątowej 
silnika i jego modelu matematycznego oceniano za pomocą współ-
czynnika korelacji R2. W wyniku identyfikacji otrzymano: K=38,71 

rad/sA, T=0,13 s, =0,96 i współczynnik korelacji R2 =0,998. Na 
rys. 8 zamieszczono porównanie odpowiedzi skokowych prędkości 
kątowych silnika i jego modelu matematycznego (11). Dokładność 
aproksymacji będzie większa w przypadku większej wartości mo-
mentu bezwładności wirnika i obciążenia silnika. 
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Rys. 8. Porównanie odpowiedzi czasowych silnika i modelu mate-
matycznego (11) – symulacja komputerowa 

 
Badania laboratoryjne wykonano na stanowisku badawczym, 

którego schemat przedstawia rys. 9a, natomiast jego widok – rys. 
9b. Silnik synchroniczny PMSM 1 (Parker, 2,5 kW, 3000 obr/min) 
zasilany z falownika napędza pompę tłoczkową 3 o objętości geo-
metrycznej 4,9 cm3/obrót poprzez sprzęgło i układ pomiaru momen-
tu 2. Sterowanie przepływem odbywa się poprzez zmianę prędkości 
obrotowej silnika 1 lub odpowiednie sterowanie proporcjonalnym 
zaworem regulacyjnym 7. Obciążeniem układu jest tłoczkowy silnik 
hydrauliczny 9, o objętości geometrycznej 4,9 cm3/obrót, połączony 
mechanicznie z masą 10 o momencie bezwładności Jm=0,1 kgm2. 
Zmianę momentu obciążenia uzyskiwano także poprzez dławienie 
przepływu za pomocą proporcjonalnego zaworu dławiącego.  
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a) 

 
 

b) 

 
Rys. 9. Stanowisko badawcze: a) schemat, b) widok 

 
Stanowisko wyposażono w mikroprocesorowe układy pomia-

rowe: prędkości, położenia wału (resolver) oraz momentu obroto-
wego silnika, napięć i prądów stojana (przetworniki typu LEM), 
prędkości i położenia wału silnika hydraulicznego (enkoder 11), 
natężenia przepływu (przepływomierz turbinkowy 5) i ciśnienia 
(przetworniki 6a, 6b i 6c). Dodatkowo stanowisko wyposażono  
w zawór przelewowy 4 oraz w układ antykawitacyjno-
przeciążeniowy 8. Do sterowania i rejestracji wielkości mierzonych 
zastosowano kartę kontrolno-sterującą DS 1103 (Dspace). Kon-
strukcja i oprzyrządowanie pomiarowe części hydraulicznej daje 
możliwość uzyskiwania dowolnej charakterystyki obciążenia mo-
mentem badanego napędu elektrycznego. 

Eksperyment procesu identyfikacji modelu matematycznego 
silnika opisanego równaniami (5), (6) i (8) przeprowadzono w jed-
nym etapie, minimalizując funkcję (20). Dla zarejestrowania odpo-
wiedzi czasowych silnik pobudzono skokową zmianą składowej 
wektora prądu stojana iq = 5A. W wyniku minimalizacji funkcji (20) 
otrzymano następujące wartości parametrów: Ld=0,0124 H, 

Lq=0,0131 H, PM=1,07 Vs/rad i J=0,007 kgm2. Rezystancję stojana 

wyznaczono przez bezpośredni pomiar (Rs=1,85 ). Oprócz wiel-
kości wejściowych i wyjściowych dodatkowo mierzono moment 
obciążenia Mo na wale silnika.  

Na rys. 10 przedstawiono zarejestrowane odpowiedzi czasowe 

prędkości kątowej  silnika oraz jego modelu matematycznego, dla 
wartości parametrów wyznaczonych w procesie identyfikacji.  

W wyniku identyfikacji parametrów modelu matematycznego otrzy-
mano dużą zgodność przebiegów czasowych prędkości kątowej 
silnika. 
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Rys. 10. Porównanie odpowiedzi czasowych prędkości kątowych 
silnika i jego modelu matematycznego  

 
Jak już wcześniej wspomniano proces identyfikacji parametrów 

analizowanych modeli matematycznych silników można znacząco 
uprościć, dokonując pomiarów i przetwarzania sygnałów w układzie, 
w którym wielkością wejściową będzie składowa iq wektora prądu, 

natomiast wielkością wyjściową prędkość kątowa  (rys. 1). Wów-
czas uniknie się złożonego technicznie problemu pomiaru składo-
wych wektora napięcia i prądu stojana. Szczególnie utrudniony jest 
pomiar napięć fazowych stojana, które są wielkościami impulsowy-
mi, a więc w czasie pomiaru niezbędna jest bardzo mała wartość 
okresu próbkowania. W wyniku identyfikacji parametrów modelu 

matematycznego (18) dla iq = 5A otrzymano: K=41,8 rad/sA, 

T=0,029 s, =0,98 i R2 =0,998. Porównanie odpowiedzi czasowych 
prędkości kątowych silnika i jego modelu matematycznego za-
mieszczono na rys. 11. 
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Rys. 11. Porównanie odpowiedzi czasowych prędkości kątowych 
silnika i jego modelu matematycznego  

 
Proces identyfikacji parametrów analizowanych modeli mate-

matycznych silników można również uprościć, dokonując pomiarów 
i przetwarzania sygnałów w układzie regulacji, np. prędkości kąto-
wej. Wówczas także uniknie się problemu pomiaru składowych 
wektora napięcia stojana, gdyż w układzie regulacji wielkością wej-
ściową będzie zadana prędkość kątowa silnika. Oczywiście w tym 
przypadku niezbędny jest dokładny opis matematyczny algorytmu 
modulacji napięcia silnika. Aby dokonać niezbędnych pomiarów, 
wystarczy w układach sterowania zastosować wstępnie dobrane 
wartości parametrów regulatorów, np. typu P. Badania laboratoryjne 
tej metody identyfikacji wykazały nieco gorszą zbieżność algorytmu 
minimalizacji wskaźnika jakości. Również i w tym przypadku, w 
pierwszym etapie można wyznaczyć parametry równań stanu elek-
tromagnetycznego na podstawie minimalizacji funkcji (18), nato-
miast w drugim etapie – moment bezwładności. 
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PODSUMOWANIE 

W pracy przedstawiono problem wyznaczania parametrów mo-
deli matematycznych napędu falownikowego z silnikiem PMSM na 
podstawie pomiarów charakterystyk czasowych odpowiednich wiel-
kości silnika w stanie nieustalonym i ustalonym, stosując numerycz-
ną metodę optymalizacji statycznej Box’a. W badaniach identyfika-
cyjnych zastosowano pobudzenie silnika PMSM skokową zmianą 
składowej wektora prądu stojana. W wyniku analizy symulacyjnej  
i laboratoryjnej wykazano, że przedstawione metody mogą być 
efektywnie wykorzystane do identyfikacji parametrów modeli mate-
matycznych napędów trakcyjnych z silnikiem PMSM.  

Szybka zmienność w czasie prądów oraz impulsowy charakter 
napięć fazowych stojana wymagają zastosowania układów pomia-
rowych o wysokiej częstotliwości próbkowania i przetwarzania da-
nych pomiarowych (np. wyznaczania tych wielkości we współrzęd-
nych d-q lub amplitudy wektora prądu). Zaletą zaproponowanej 
metody identyfikacji jest możliwość wyznaczania zmiany wartości 
identyfikowanych parametrów, w przypadku zmiennych warunków 
obciążenia i zasilania. 
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Identification of mathematical model parameters of traction 
inverter drive system with PMSM motor  

The problems of mathematical modelling and parameter 

identification of traction inverter drive system with PMSM 

motor were analysed. The numerical Box’s method of static 

optimisation has been applied in parametric identification of 

the drive system. Parameters of the mathematical models 

were determined according to minimisation of the mean-

square error of the stator current and of the angular veloci-

ty. The experimental verification was carried out for the 

laboratory model of the inverter drive system with PMSM 

motor of 2,5 kW.  
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