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1. Wstęp 

1.1. Wprowadzenie 

Bezszczotkowe silniki prądu stałego o komutacji elektronicznej coraz częściej 
zastępują silniki prądu stałego, a w wielu przypadkach wypierają równieŜ, zasilane  
z falowników, silniki asynchroniczne. Popularność silników bezszczotkowych wzrasta,  
a sytuacja ta ma miejsce z kilku powodów. Jednym z nich są lepsze właściwości tych 
maszyn w stosunku do pozostałych silników elektrycznych. Do najczęściej wymienianych 
zalet silników bezszczotkowych naleŜą: duŜa Ŝywotność, mniejsze gabaryty, mniejsza 
masa, korzystniejszy współczynnik mocy i momentu na jednostkę masy i objętości, duŜa 
przeciąŜalność momentem, moŜliwość rozwijania momentu przy zerowej prędkości oraz 
wyŜsza sprawność. 

1.2. Przedmiot pracy 

Przedmiotem pracy były metody sterowania komutatorem elektronicznym 
zasilającym bezszczotkowy silnik prądu stałego z magnesami trwałymi. Zamiennie  
z określeniem metoda sterowania stosowano termin strategia sterowania. Przez metodę 
sterowania rozumie się sekwencję sygnałów wyzwalających zawory przekształtnika 
energoelektronicznego, która jest zdeterminowana aktualną pozycją wirnika względem 
stojana oraz powiązana z wielkościami wypracowywanymi w torach zadawania i regulacji. 

1.3. Cel pracy 

Celem głównym pracy była analiza strategii sterowania bezszczotkowym silnikiem 
prądu stałego i określenie wpływu, jaki poszczególne metody sterowania wywierają na 
właściwości ruchowe silnika. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ metod sterowania na 
charakterystykę elektromechaniczną oraz na poziom komutacyjnych tętnień momentu. 

1.4. Zakres pracy 

Praca swoim zakresem objęła: 

• analizę literaturową tematu oraz usystematyzowanie wiedzy i terminologii związanej  
z bezszczotkowymi silnikami prądu stałego wraz z metodami ich sterowania, 

• określenie najwaŜniejszych właściwości ruchowych silnika bezszczotkowego, 

• analizę pracy silnika bezszczotkowego podczas procesu komutacji oraz określenie 
wpływu zjawisk komutacyjnych na właściwości ruchowe silnika, 

• sformułowanie takich warunków komutacji, które umoŜliwiają ograniczenie 
komutacyjnych tętnień momentu, 

• opracowanie modelu komputerowego układu napędowego z bezszczotkowym silnikiem 
prądu stałego oraz przeprowadzenie niezbędnych badań symulacyjnych, 

• opracowanie i budowę stanowiska laboratoryjnego oraz przeprowadzenie prób 
laboratoryjnych przy zastosowaniu róŜnych metod sterowania komutatorem 
elektronicznym. 
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1.5. Teza 

Istnieje moŜliwość poprawy właściwości ruchowych bezszczotkowego silnika prądu 

stałego poprzez modyfikację klasycznych metod sterowania komutatorem elektronicznym, 

polegającą na przyspieszeniu chwil załączania poszczególnych zaworów. 

1.6. Metodyka badań 

Przyjęta metodyka badań była typowa dla prac badawczych z zakresu nauk 
technicznych. W ramach pracy prowadzono analizę teoretyczną, zbudowano model 
komputerowy i przeprowadzono badania symulacyjne oraz skonstruowano stanowisko 
badawcze, na którym przeprowadzono cykl badań laboratoryjnych. 

2. Układ napędowy z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego 

Obiektem badań był układ napędowy z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego  
o magnesach trwałych. Schemat układu napędowego przedstawiono na rysunku 1. 
 

Napęd z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego
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Rys. 1. Schemat układu napędowego z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego 

 

Silnik bezszczotkowy zasilany jest ze źródła napięcia stałego przez przekształtnik 
energoelektroniczny, którego zadaniem jest przełączanie napięcia zasilania pomiędzy 
poszczególnymi fazami silnika. Przekształtnik ten często nazywa się równieŜ komutatorem 
elektronicznym. W pracy przyjęto, Ŝe komutator elektroniczny ma strukturę podstawową 
(rys. 2). W strukturze tej moŜna wyróŜnić dwie grupy zaworów: grupę zaworów dodatnich, 
gdzie jedna z elektrod tranzystora przyłączona jest do dodatniego bieguna źródła napięcia 
zasilania oraz grupę zaworów ujemnych, których jedna z elektrod przyłączona jest do 
ujemnego bieguna źródła zasilania. 

Bezszczotkowy silnik prądu stałego z magnesami trwałymi (ang. Brushless DC 

Motor, w skrócie BLDC) ma konstrukcję odwróconą w stosunku do komutatorowego 
silnika prądu stałego. Uzwojenie twornika umieszczone jest w stojanie, natomiast źródłem 
strumienia wzbudzenia są, umieszczone na wirniku, magnesy trwałe (rys. 3). Silniki BLDC 
zasila się w taki sposób, aby uzyskać prądy fazowe o kształcie zbliŜonym do 
prostokątnego. W pracy załoŜono, Ŝe: 

• magnesy trwałe umieszczone są na powierzchni wirnika, 
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• silnik bezszczotkowy jest maszyną trójfazową o uzwojeniu połączonym w gwiazdę  
i umieszczonym w stojanie, 

• generowane w uzwojeniach silnika fazowe siły elektromotoryczne (w skrócie SEM) 
mają przebieg trapezowy, a ich płaskie części obejmują kąt 120°el (dla kaŜdej  
z polaryzacji), 

• pomija się wpływ temperatury na parametry silnika. 
 

 
Rys. 2. Komutator elektroniczny o strukturze podstawowej 

 

Chwile przełączania zaworów komutatora elektronicznego muszą być dokładnie 
zsynchronizowane z określoną pozycją wirnika. Do uzyskania informacji o aktualnej 
pozycji wirnika wykorzystuje się czujnik połoŜenia wirnika (w skrócie CPW), który 
zamienia mechaniczne połoŜenie wału maszyny na sygnały elektryczne. W silnikach 
BLDC stosuje się najczęściej czujniki, które zapewniają dokładność odwzorowania 
połoŜenia wirnika wynoszącą 60ºel. Są to zazwyczaj czujniki hallotronowe. W pracy 
załoŜono, Ŝe z silnikiem BLDC zintegrowany jest hallotronowy czujnik połoŜenia wirnika. 
 

  
Rys. 3. Konstrukcja bezszczotkowego 

silnika prądu stałego 
Rys. 4. Kształt sił elektromotorycznych oraz 
wyidealizowanych prądów silnika BLDC 

 

3. Właściwości ruchowe silnika bezszczotkowego 

3.1. Charakterystyka zewnętrzna 

Podstawowe właściwości ruchowe silnika BLDC, podobnie jak w przypadku innych 
wirujących maszyn elektrycznych, równieŜ określa się bazując na charakterystyce 
zewnętrznej. Teoretycznie charakterystyka ta ma przebieg liniowy i jest połączeniem 
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dwóch punktów: biegu jałowego (M = 0, ω = ω0) oraz stanu zwarcia maszyny  

(M = Mz, ω = 0). Charakterystyka zewnętrzna jest wyznaczana przy zachowaniu stałej 
wartości napięcia zasilania, a jej wyidealizowany kształt przedstawiono na rysunku 5. 
 

 

0

UDC=0.25UDCmax

UDC=0.5UDCmax
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UDC=UDCmax

0
0

MMz  

Rys. 5. Wyidealizowana charakterystyka 
zewnętrzna silnika BLDC 

Rys. 6. Charakterystyki zewnętrzne 
silnika BLDC w funkcji napięcia 

zasilania przekształtnika 

 

Dowolny punkt na charakterystyce zewnętrznej silnika BLDC moŜna wyznaczyć na 
podstawie zaleŜności: 
 

 e
0

z

1
M

M
ω ω

 
= ⋅ − 

 
, (1) 

 

gdzie ω oznacza aktualną prędkość silnika, ω0 prędkość biegu jałowego, Mz moment 
zwarcia, natomiast Me moment elektromagnetyczny. Na charakterystyce zewnętrznej 
(rys. 5) wyróŜniono dwa obszary pracy. Pierwszym z nich jest obszar pracy ciągłej, 
którego granica określa charakterystykę elektromechaniczną silnika. Drugi z zaznaczonych 
obszarów, to obszar pracy dorywczej (krótkotrwałej). Na osi momentu obszar ten 
ograniczony jest wartością momentu maksymalnego (Mmax), który wynika z dopuszczalnej 
przeciąŜalności silnika. 

Moment elektromagnetyczny rozwijany przez silnik BLDC moŜna opisać 
zaleŜnością: 
 

 ( )
C

e A A B B C C i i
A

1 1
 

i

M e i e i e i e i
ω ω =

= ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ = ⋅∑ , (2) 

 

w której ei oznacza chwilową wartość fazowej siły elektromotorycznej, natomiast  
i i chwilową wartością prądu płynącego w danej fazie maszyny. Wartość siły 
elektromotorycznej jest proporcjonalna do rozwijanej prędkości obrotowej: 
 

 i Ee Kω= ⋅ . (3) 
 

W zaleŜności (3) KE oznacza stałą napięciową silnika. Wobec tego moŜna przyjąć, Ŝe 
rozwijany moment jest proporcjonalny do prądu przepływającego przez silnik BLDC: 
 



Wpływ sposobu  s te rowan ia  komu ta torem e lek t r on i cznym na  w łaśc iwośc i  ruchowe s i ln i ka  bezszczotkowe go 

Gliwice 2008 6 

 e IM I K= ⋅ . (4) 
 

W zaleŜności (4) przez KI oznaczono stałą momentu silnika bezszczotkowego. 

Wartości punktów granicznych charakterystyki zewnętrznej (ω0 oraz Mz) moŜna 
opisać zaleŜnościami: 
 

 DC
0

E

U

K
ω = , (5) 

 

 DC
z I

U
M K

R
= ⋅ , (6) 

 

gdzie UDC oznacza wartość napięcia zasilającego przekształtnik, a R zastępczą rezystancję 
silnika. MoŜna zatem przyjąć, Ŝe wartości punktów granicznych charakterystyki 
zewnętrznej są proporcjonalne do napięcia zasilania, co zobrazowano na rysunku 6. 

3.2. Tętnienia momentu 

W przypadku bezszczotkowych silników prądu stałego szczególnym parametrem, 
wyróŜniającym ten typ maszyn na tle pozostałych silników elektrycznych i określającym 
jego właściwości ruchowe, są tętnienia momentu (ang. torque ripple). Tętnienia momentu 
mają dwa zasadnicze źródła: konstrukcję silnika oraz sposób zasilania. 
 

Tętnienia momentu związane z konstrukcją maszyny 
Największy udział w tętnieniach momentu wynikających z konstrukcji silnika 

bezszczotkowego mają momenty zaczepowe (ang. cogging torque). Są to momenty, które 
powstają na skutek oddziaływania stałego strumienia magnetycznego wirnika na skokową 
zmienność przewodności magnetycznej stojana. Momenty zaczepowe występują równieŜ 
przy braku napięcia zasilania. W pracy przyjęto, Ŝe silnik skonstruowano w sposób, który 
minimalizuje momenty zaczepowe i pominięto je. 

Drugim składnikiem tętnień momentu związanych z konstrukcją silnika są momenty 
reluktancyjne (ang. reluctance torque). Ich źródłem jest oddziaływanie prądowych sił 
magnetoelektrycznych na skokową zmienność przewodności magnetycznej wirnika. 
Momenty te uwidaczniają się tylko w sytuacji, gdy przez uzwojenia silnika BLDC 
przepływa prąd. W silnikach BLDC magnesy trwałe są montowane na powierzchni 
wirnika, zatem zmiana przewodności magnetycznej jest niewielka. W konsekwencji silniki 
te generują momenty reluktancyjne na bardzo niskim poziomie. Wobec powyŜszego  
w pracy pominięto momenty reluktancyjne. 
 

Tętnienia związane ze sposobem zasilania silnika 
Tętnienia momentu wynikające ze sposobu zasilania silnika bezszczotkowego to 

komutacyjne tętnienia momentu (ang. commutation torque ripple). Powstają one podczas 
komutacji, czyli procesu przejmowania przewodzenia prądu przez kolejne fazy silnika. 
Komutacyjne tętnienia momentu są uznawane za główne źródło zaburzeń momentu 
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rozwijanego przez silniki BLDC. Zjawiska związane z procesem komutacji oraz  
z komutacyjnymi tętnieniami momentu omówiono w dalszej części autoreferatu. 

4. Metody sterowania komutatorem elektronicznym 

Sekwencja przełączeń zaworów komutatora elektronicznego jest wspólna dla 
wszystkich metod (strategii) sterowania. Tranzystor dodatniej grupy komutatora 
elektronicznego jest załączony wówczas, gdy w skojarzonej z nim fazie występuje 
dodatnia, płaska części siły elektromotorycznej. Natomiast tranzystory grupy ujemnej 
zostają załączone wówczas, gdy w odpowiednich fazach występują płaskie fragmenty 
SEM o ujemnej polaryzacji. Sekwencję przełączania zaworów przekształtnika, na tle 
fazowych sił elektromotorycznych, przedstawiono na rysunku 7. 
 

 
Rys. 8. Idea metody sterowania 

typu 120Q+ 

  
Rys. 7. Sekwencja przełączeń zaworów komutatora 
elektronicznego na tle sił elektromotorycznych 

Rys. 9. Idea metody sterowania 
typu 120Q- 

 

Oprócz funkcji przełączania napięcia zasilania pomiędzy fazami silnika (funkcja 

komutatorowa), zawory przekształtnika mogą pełnić równieŜ funkcję regulacji prądu lub 
napięcia silnika (funkcja regulacyjna). Na sygnały bramkowe nanoszone są wówczas,  
w postaci sygnałów o duŜej częstotliwości, dodatkowe informacje o załączeniu  
i wyłączeniu danego tranzystora. Metody sterowania moŜna podzielić na trzy grupy: 
metody typu 120, metody typu 60 oraz sterowanie bipolarne. 
 

Strategie typu 120 
Metody sterowania typu 120 dzielą się na dwie odmiany: 120Q+ oraz 120Q-. 

Zarówno w przypadku strategii 120Q+ jak i 120Q- w procesie regulacji bierze udział tylko 
jedna grupa tranzystorów. Dla strategii 120Q+ funkcję regulacyjną pełnią zawory grupy 
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dodatniej, a tranzystory grupy ujemnej pozostają załączone na stałe (rys. 8). W przypadku 
strategii 120Q- funkcję regulacyjną pełnią tranzystory grupy ujemnej, natomiast 
tranzystory grupy dodatniej pełnią jedynie funkcję komutatorową (rys. 9). 
 

Strategie typu 60 
Są to metody sterowania, w których okres realizacji funkcji regulacyjnej przez 

poszczególne grupy tranzystorów komutatora elektronicznego wynosi 60ºel. Przez 
pozostałe 60ºel tranzystory te pełnią wyłącznie funkcję komutatorową, a funkcję 
regulacyjną przejmują zawory grupy przeciwnej. W przypadku strategii 60Q+ funkcja 
regulacyjna jest realizowana przez pierwsze 60ºel okresu przewodzenia kaŜdego 
tranzystora (rys. 10), natomiast przy zastosowaniu metody typu 60Q- funkcja regulacyjna 
jest realizowana przez ostatnie 60ºel okresu przewodzenia (rys. 11). 
 

   

Rys. 10. Idea metody 
sterowania typu 60Q+ 

Rys. 11. Idea metody 
sterowania typu 60Q- 

Rys. 12. Idea sterowania 
bipolarnego 

 

Sterowanie bipolarne 
JeŜeli funkcję regulacyjną pełnią jednocześnie tranzystory obu grup przekształtnika, 

to metodę sterowania nazywa się bipolarną i nie oznacza Ŝadnym symbolem. Ideę tej 
strategii przedstawiono na rysunku 12. 

5. Komutacja prądów silnika 

Podobnie jak w przypadku pozostałych maszyn elektrycznych, równieŜ  
w odniesieniu do silników BLDC, komutacja rozumiana jest jako zakończenie 
przewodzenia prądu przez jedną z faz i przejęcie tej czynności przez uzwojenia kolejnej 
fazy maszyny. 
 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Rys. 13. Schematy zastępcze silnika bezszczotkowego a) przed, b) w trakcie oraz  
c) po komutacji, dla kątowego połoŜenia wirnika wynoszącego 30ºel 
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Schematy zastępcze obowiązujące przed i po komutacji (dla kątowego połoŜenia wirnika 
równego 30ºel) zamieszczono odpowiednio na rysunkach 13a oraz 13c. Z uwagi na 
występujące w obwodzie indukcyjności proces komutacji nie zachodzi natychmiastowo. 
Wobec tego podczas komutacji prąd mogą przewodzić jednocześnie trzy fazy, co 
zobrazowano na schemacie z rysunku 13b. 

5.1. Rodzaje komutacji w silniku BLDC 

W silnikach BLDC występują trzy moŜliwości przebiegu procesu komutacji. 
Wszystkie przedstawiono na rysunku 14. 
 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Rys. 14. Czasowe przebiegi prądów fazowych oraz momentu rozwijanego przez  
silnik BLDC w przypadku komutacji a) typu A, b) typu B oraz c) typu C 

 

Komutacja typu A 
Pierwszą moŜliwość przebiegu procesu komutacji przedstawiono na rysunku 14a. 

Prąd w fazie przejmującej przewodzenie (iA) osiąga wartość ustaloną (I) zanim prąd  
w fazie kończącej przewodzenie (iC) całkowicie zaniknie. W konsekwencji, wzrasta 
amplituda prądu w fazie, która nie bierze bezpośrednio udziału w procesie komutacji  
(prąd iB z rys. 14a). Podczas całego procesu komutacji typu A prąd płynie przez trzy fazy 
silnika (obowiązuje schemat z rys. 13b). Moment rozwijany przez silnik w chwili t1 jest 
większy od momentu rozwijanego poza przedziałami komutacji, a jego wartość moŜna 
wyznaczyć na podstawie zaleŜności: 
 

 ( ) ( )
DC

1
DC

42
1

2

U EE I
M t

U Eω
 − ⋅⋅ ⋅= ⋅ + ⋅ − 

. (7) 

 

Odnosząc moment wytwarzany przez silnik w chwili t1 do momentu rozwijanego poza 
przedziałami komutacji uzyskuje się zaleŜność określającą względny poziom tętnień 
momentu (MR): 
 

 
( )
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1 DC

R
DC

4
1

2

M t U E
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. (8) 
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Odejmując maksymalny moment rozwijany podczas komutacji od momentu rozwijanego 
poza przedziałami komutacji uzyskuje się informację o amplitudzie komutacyjnych tętnień 

momentu (∆M), którą moŜna wyrazić poniŜszą zaleŜnością: 
 

 ( ) ( )
DC

1
DC

42

2

U EE I
M M t M

U Eω
 − ⋅⋅ ⋅∆ = − = ⋅  ⋅ − 

. (9) 

 

Dla komutacji typu A ∆M > 0, a całkowity czas trwania komutacji (od t0 do tc) opisuje 
zaleŜność: 
 

 c
DC

3

2

L I
t

U E

⋅ ⋅=
+ ⋅

. (10) 

 

Warunek obowiązywania komutacji typu A sprowadza się do relacji: 
 

 DC 4U E> ⋅ . (11) 
 

Z powyŜszego zapisu wynika, Ŝe komutacja typu A występuje wówczas, gdy wartości 
generowanych w silniku fazowych sił elektromotorycznych są znacznie mniejsze od 
napięcia zasilającego przekształtnik. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku, gdy silnik 
rozwija małe prędkości obrotowe. 
 

Komutacja typu B 
Druga moŜliwość przebiegu komutacji to sytuacja, kiedy czasy zanikania prądu  

w fazie kończącej przewodzenie oraz narastania prądu w fazie rozpoczynającej 
przewodzenie są sobie równe (rys. 14b). W tym przypadku wartość prądu w fazie, która 
nie uczestniczy bezpośrednio w procesie komutacji nie ulega zmianie. Podczas całego 
procesu komutacji typu B prąd płynie przez trzy fazy silnika (obowiązuje schemat 
zastępczy z rys. 13b). Moment rozwijany przez silnik podczas komutacji typu B ma stałą 
wartość, równą momentowi wytwarzanemu poza przedziałami komutacji. Wobec czego 
względny poziom tętnień momentu (MR) wynosi 1, a amplituda komutacyjnych tętnień 
momentu (∆M) wynosi zero. Oznacza to, Ŝe nie występują komutacyjne tętnienia 
momentu. Całkowity czas trwania komutacji typu B opisuje zaleŜność: 
 

 c 2

L I
t

E

⋅=
⋅

. (12) 

 

Natomiast warunek obowiązywania komutacji typu B moŜna przedstawić jak poniŜej: 
 

 DC 4U E= ⋅ . (13) 
 

Komutacja typu C 
Ostatnia moŜliwość przebiegu procesu komutacji to przypadek, gdy prąd w fazie 

kończącej przewodzenie zanika do zera zanim prąd w fazie przejmującej przewodzenie 
osiągnie wartość zadaną (rys. 14c). W efekcie następuje chwilowe zmniejszenie amplitudy 
prądu w trzeciej fazie silnika. Ten rodzaj komutacji przebiega dwuetapowo. W pierwszym 
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etapie (od chwili t0 do t2 z rys. 14c) prąd płynie przez trzy fazy silnika (schemat  
z rys. 13b). W drugim etapie komutacji, gdy prąd w fazie kończącej przewodzenie osiągnie 
wartość zero (chwila t2) przewodzą juŜ tylko dwie fazy silnika (obowiązuje wówczas 
schemat z rys. 13c). Moment rozwijany przez silnik w chwili t2 ma wartość mniejszą od 
momentu rozwijanego poza przedziałami komutacji. Jego wartość moŜna wyznaczyć na 
podstawie zaleŜności: 
 

 ( ) DC
2

DC

42
1

2

U EE I
M t

U Eω
 − ⋅⋅ ⋅= ⋅ − + ⋅ 

. (14) 

 

Względny poziom tętnień momentu (MR) dla komutacji typu C opisuje zaleŜność (15), 
natomiast amplitudę komutacyjnych tętnień momentu zaleŜność (16). 
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2
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2

U EE I
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. (16) 

 

W przypadku występowania komutacji typu C amplituda komutacyjnych tętnień momentu 
jest ujemna. Całkowity czas trwania komutacji opisuje zaleŜności: 
 

 c
DC 2

L I
t

U E

⋅=
− ⋅

. (17) 

 

Warunek obowiązywania komutacji typu C sprowadza się do relacji (18), na podstawie 
której moŜna wnioskować, Ŝe komutacja tego typu zachodzi wtedy, gdy silnik rozwija 
duŜe prędkości obrotowe. 
 

 DC 4U E< ⋅ . (18) 
 

5.2. Wpływ komutacji na charakterystykę elektromechaniczną 

Na rysunku 15a zamieszczono amplitudę komutacyjnych tętnień momentu (∆M), 
odniesioną do momentu znamionowego, w funkcji prędkości obrotowej. Dla zakresu 
małych prędkości obrotowych ∆M jest większa od zera, natomiast dla zakresu duŜych 
prędkości obrotowych ∆M jest ujemna. Czas trwania procesów komutacyjnych (tc), 
odniesiony do czasu przewodzenia jednej pary zaworów przekształtnika (t60), 
zamieszczono na rysunku 15b. Dla zakresu małych i średnich prędkości obrotowych udział 
czasu komutacji w całkowitym czasie przewodzenia jednej pary zaworów komutatora 
elektronicznego jest niewielki. Zaczyna on wyraźnie wzrastać w obszarze duŜych 
prędkości obrotowych. Dla przypadku, gdy tc = t60 osiągana jest granica moŜliwości 
regulacji prądu. Charakterystykę elektromechaniczną silnika BLDC z uwzględnieniem 
komutacyjnych tętnień momentu zamieszczono na rysunku 15c. W zakresie od zera do 
prędkości znamionowej udział komutacyjnych tętnień momentu jest nieznaczny, a wartość 
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momentu rozwijanego przez silnik jest zbliŜona do momentu znamionowego. Dla 
przypadku, gdy spełniony jest warunek (13) nie występują komutacyjne tętnienia 
momentu. PowyŜej prędkości znamionowej rozwijany moment wyraźnie maleje, a po 
przekroczeniu granicy moŜliwości regulacji prądu (tc = t60) następuje jego gwałtowne 
obniŜanie. Z uzyskanej charakterystyki wynika równieŜ, Ŝe maksymalna prędkość, jaką 
moŜe rozwinąć bezszczotkowy silnik prądu stałego (ωmax) jest mniejsza od prędkości 
idealnego biegu jałowego (ω0). 
 

a) 

0ω

nM/M∆

nω /ω  
b) 

c 60t /t

nω /ω 0ω  
c) 

nM/M

nω /ω 0ω  

Rys. 15. Wpływ komutacji na charakterystykę elektromechaniczną: a) amplituda 
komutacyjnych tętnień momentu, b) czas trwania komutacji oraz c) charakterystyka 

elektromechaniczna silnika BLDC z uwzględnieniem komutacyjnych tętnień momentu 

 

6. Metody ograniczania komutacyjnych tętnień momentu 

Tętnienia momentu związane z komutacja typy A moŜna łatwo wyeliminować  
(np.: stosując właściwie dobrany regulator prądu). DuŜo większą trudność sprawia 
ograniczenie tętnień momentu wynikających z komutacji typu C. Jednym z kierunków 
badań nad metodami sterowania silników BLDC jest ograniczanie (lub eliminacja) tętnień 
momentu wynikających z komutacji typu C. W pracy równieŜ skupiono się na moŜliwości 
ograniczania komutacyjnych tętnień momentu w zakresie duŜych prędkości obrotowych. 
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Nakładanie okresów przewodzenia zaworów przekształtnika 
Główną przyczyną powstawania komutacyjnych tętnień momentu są róŜnice czasów 

opadania prądu w fazie kończącej przewodzenie oraz narastania w fazie rozpoczynającej 
(przejmującej) ten proces. Jedną z metod zrównowaŜenia tych czasów jest metoda 
nakładania (ang. overlapping method). Polega ona na niewielkim wydłuŜeniu okresów 
przewodzenia zaworów przekształtnika kończących przewodzenie, przy jednoczesnym 
pozostawieniu chwil ich załączania bez zmian. Skutkiem tego zabiegu okres przewodzenia 
jednego tranzystora przekracza kąt 120°el, Oznacza to, Ŝe występują takie przedziały,  
w których prąd przewodzą jednocześnie trzy tranzystory komutatora elektronicznego. Do 
wyznaczenia kąta opóźnienia wyłączenia tranzystorów niezbędna jest dokładna znajomość 
połoŜenia wirnika oraz prędkości i parametrów silnika. 
 

Wcześniejsze załączanie tranzystorów komutatora elektronicznego 
Kolejną metodą równowaŜenia czasów opadania i narastania prądu w komutujących 

fazach jest metoda przesunięcia fazy (ang. phase advance). Metoda ta polega na 
wcześniejszym załączaniu (i wyłączaniu) tranzystorów komutatora elektronicznego. 
Poszczególne tranzystory załączane są w chwilach, kiedy fazowa siła elektromotoryczna 
ma wartość mniejszą od wartości płaskiej części przebiegu SEM, co skutkuje 
zwiększeniem stromości narastania prądu w fazie rozpoczynającej przewodzenie. 
Skróceniu ulega równieŜ czas trwania całego procesu komutacji. Aby wyznaczyć właściwy 
kąt przyspieszenia załączania (i wyłączania) zaworów przekształtnika równieŜ konieczna 
jest dokładna znajomość połoŜenia wirnika, prędkości obrotowej oraz parametrów silnika. 
 

Kształtowanie prądów fazowych 
Odmienne podejście do ograniczania komutacyjnych tętnień momentu prezentuje 

metoda kształtowania prądów fazowych silnika (metoda prądów zmodyfikowanych). 
Polega ona na takim sterowaniu zaworami przekształtnika, aby kształt prądu silnika 
naśladował kształt fazowej siły elektromotorycznej. RównieŜ w przypadku tej metody 
sterowania, do jej praktycznej realizacji niezbędna jest dokładna znajomość połoŜenia 
wirnika. WiąŜe się to z koniecznością stosowania czujnika połoŜenia wirnika o duŜej 
rozdzielczości. 

7. Przyspieszanie komutacji 

Wszystkie wymienione powyŜej metody ograniczania komutacyjnych tętnień 
momentu bazują na dokładnej znajomości aktualnej pozycji wirnika, co wiąŜe się  
z koniecznością stosowania czujników połoŜenia wirnika o duŜej rozdzielczości. W pracy 
poszukiwano takich metod sterowania, które zapewnią ograniczenie komutacyjnych 
tętnień momentu, przy jednoczesnej rezygnacji z dodatkowego precyzyjnego czujnika 
połoŜenia wirnika. Metodami takimi są strategie wykorzystujące przyspieszanie chwil 
załączania tranzystorów przekształtnika. Warunkiem koniecznym do ich realizacji jest 
znalezienie zaleŜności określającej właściwy kąt przyspieszenia komutacji. Jeśli przyjąć, 
Ŝe z silnikiem zintegrowany jest hallotronowy czujnik połoŜenia wirnika, to na podstawie 
wyznaczonego kąta przyspieszenia komutacji i wykorzystując CPW jako źródło sygnałów 
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synchronizujących moŜna określać chwile wcześniejszego załączania poszczególnych 
tranzystorów komutatora elektronicznego. W efekcie uzyska się ograniczenie 
komutacyjnych tętnień momentu bez konieczności pomiaru kąta połoŜenia wirnika z duŜą 
rozdzielczością. 

7.1. Wyznaczenie kąta przyspieszania chwil załączania zaworów komutatora 

Stromość narastania prądu w fazie przejmującej przewodzenie zdeterminowana jest 
obwodem, którego przykładowy uproszczony schemat zastępczy przedstawiono na 
rysunku 16a. Przy zastosowaniu klasycznych strategii sterowania obowiązuje wówczas 
rozkład fazowych sił elektromotorycznych z rysunku 16b. Przyjęto, Ŝe komutacja zachodzi 
pomiędzy fazą A oraz C (faza A przejmuje przewodzenie prądu) dla kątowego połoŜenia 
wirnika równego 0ºel. 
 

a) 

UDC
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T6 T2 T4
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D6 D2

LB
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LA eA
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b) 

 

Rys. 16. Komutacja w silniku BLDC: a) obwód związany z narastaniem prądu w fazie 
rozpoczynającej przewodzenie oraz b) wartości sił elektromotorycznych  

 

Stromość narastania prądu w fazie przejmującej przewodzenie moŜna opisać zaleŜnością: 
 

 DCA 2d

d 2

U Ei

t L

− ⋅=
⋅

. (19) 

 

Z relacji (19) wynika, Ŝe zwiększenie stromości narastania prądu w fazie rozpoczynającej 
przewodzenie wymaga zwiększenia wartości napięcia zasilającego przekształtnik (UDC) 
lub zmniejszenia wartości wypadkowej siły elektromotorycznej. Podniesienie wartości 
napięcia zasilającego komutator elektroniczny bywa często kłopotliwe lub wręcz 
niemoŜliwe. Przy zastosowaniu klasycznych metod sterowania nie jest równieŜ moŜliwe 
obniŜenie wartości wypadkowej siły elektromotorycznej. MoŜna jednak zmodyfikować 
klasyczne strategie sterowania w taki sposób, Ŝe tranzystory przejmujące przewodzenie 
będą załączane wcześniej (poza płaską częścią SEM). Uzyska się wówczas obniŜenie 
wypadkowej siły elektromotorycznej, a co za tym idzie zwiększenie stromości narastania 
prądu. Wartość SEM w fazie przejmującej przewodzenie wyznaczono porównując ze sobą 
czasy komutacji typu B i C. Uwzględniono przy tym fakt, Ŝe dla zakresu kątowego od  
-60ºel do 0ºel siła elektromotoryczna fazy B utrzymuje się na stałym poziomie, natomiast 
SEM w rozpoczynającej przewodzenie fazie A zmienia się. Wobec powyŜszego uzyskano 
relację: 
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A
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U E
e
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Zgodnie z rysunkiem 16b, siła elektromotoryczna fazy A w obszarze od -60ºel do  
0ºel zmienia się liniowo i moŜna ją wyznaczyć jako: 
 

 ( )A 30

E
e E

 Θ = ⋅Θ + 
 

. (21) 

 

Uwzględniając wyraŜenie (21) w relacji (20) uzyskano wartość kąta przyspieszenia 
załączania tranzystorów. Jeśli kąt ten oznaczyć przez α, to zaleŜność opisująca jego 
wartość przybiera postać: 
 

 DC 4
15

U E

E
α − ⋅ = ⋅ 

 
. (22) 

 

Kąt przyspieszenia chwil załączania zaworów przekształtnika wyraŜony jest w stopniach 
elektrycznych i jest funkcją tylko dwóch parametrów: wartości napięcia zasilającego 
przekształtnik oraz amplitudy fazowej siły elektromotorycznej. ZaleŜność (22) jest 
prawdziwa dla obszaru duŜych prędkości obrotowych, kiedy występuje komutacja typu  
C (UDC < 4E). Dla przypadku granicznego, gdy UDC = 4E, wartość kąta α wynosi zero. Kąt 
przyspieszenia chwil załączania zaworów przekształtnika w funkcji względnej fazowej siły 
elektromotorycznej, dla stałej wartości napięcia zasilania (UDC), przedstawiono na  
rysunku 17. Względną fazową siłę elektromotoryczną zdefiniowano, jako aktualną wartość  
E odniesioną do Emax, gdzie Emax oznacza wartości siły elektromotorycznej występującą 
dla idealnego biegu jałowego. 
 

 

Rys. 17. Kąt przyspieszenia chwil załączania zaworów przekształtnika  
w funkcji względnej siły elektromotorycznej  

 

Badane metody sterowania 
W pracy badano dwie metody sterowania wykorzystujące przyspieszanie chwil 

załączenia tranzystorów komutatora elektronicznego i porównywano je ze sterowaniem 
klasycznym. 
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Pierwszą metodą wykorzystującą przyspieszanie chwil załączania tranzystorów 
przekształtnika była zmodyfikowana metoda przesunięcia fazy. Wprowadzona 
modyfikacja polegała na tym, Ŝe kąt wcześniejszego załączania (i wyłączania) wyliczano 
według zaleŜności (22). W efekcie uzyskiwano przesunięcie studwudziestostopniowych 

impulsów sterujących zaworami o zadany kąt α. Metodę tą nazwano komutacją 

przyspieszoną, a jej ideę (w postaci sygnałów sterujących tranzystorami) przedstawiono na 
rysunku 18a. 
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Rys. 18. Idea metod sterowania wykorzystujących przyspieszanie chwil załączania 
tranzystorów przekształtnika: a) komutacja przyspieszona, b) metoda nakładania 

 

Drugą z badanych metod była zmodyfikowana metoda nakładania. Wprowadzona 
przez autora modyfikacja polegała na tym, Ŝe przyspieszano chwile załączania 
tranzystorów, natomiast chwile wyłączania wyznaczano na podstawie klasycznej strategii 
sterowania. W rezultacie kąt przewodzenia kaŜdego tranzystora przekraczał 120ºel. Ideę 
zmodyfikowanej metody nakładania zaprezentowano na rysunku 18b. 

7.2. Badania symulacyjne 

Model komputerowy 
W celu weryfikacji rozwaŜań analitycznych, dotyczących doboru odpowiedniego 

kąta przyspieszenia chwil załączania tranzystorów komutatora elektronicznego, 
opracowano komputerowy model układu napędowego (rys. 19). Badania symulacyjne 
prowadzono w środowisku MATLAB/SIMULINK. Model układu napędowego składał się ze 
źródła napięcia zasilania, komutatora elektronicznego o strukturze podstawowej, bloku 
pomiaru prądów fazowych, modelu silnika BLDC, systemu wymuszającego moment 
obciąŜenia oraz z bloków toru zadawania i regulacji. Tor zadawania i regulacji złoŜony był 
z nadrzędnego regulatora prędkości, podrzędnego regulatora prądu oraz z bloku 
określającego sekwencję przełączeń i kształtującego impulsy sterujące tranzystorami 
przekształtnika. Wartości parametrów poszczególnych elementów modelu dobrano tak, 
aby były zgodne z wartościami elementów występujących w rzeczywistym stanowisku 
badawczym. 
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Rys. 19. Model komputerowy napędu z silnikiem BLDC 

 

Małe i średnie prędkości obrotowe 
Badania symulacyjne przeprowadzone w zakresie małych i średnich prędkości 

obrotowych potwierdziły, Ŝe czasy trwania komutacji są bardzo krótkie i w konsekwencji 
nie występują komutacyjne tętnienia momentu. Przebiegi czasowe prądów fazowych oraz 
momentu rozwijanego przez silnik BLDC, dla prędkości 500 obr/min oraz 1 500 obr/min, 
przedstawiono na rysunku 20. 
 

a) 

 

b) 

 

Rys. 20. Przebiegi czasowe prądów fazowych oraz momentu rozwijanego przez silnik 
BLDC przy obciąŜeniu 1 Nm dla prędkości: a) 500 obr/min oraz b) 1 500 obr/min 

 

DuŜe prędkości obrotowe 
Badania symulacyjne w obszarze duŜych prędkości obrotowych prowadzono dla 

klasycznej metody sterowania, komutacji przyspieszonej oraz dla metody nakładania. 
Przykładowe przebiegi prądów fazowych oraz momentu rozwijanego przez silnik, 
uzyskane dla prędkości 3 000 obr/min i momentu obciąŜenia 1 Nm, przedstawiono na 
rysunku 21. Porównując te przebiegi moŜna zauwaŜyć, Ŝe stosując metody wykorzystujące 
przyspieszanie chwil załączania tranzystorów przekształtnika uzyskano skrócenie czasu 
komutacji oraz zmniejszenie komutacyjnych tętnień momentu. Kąt przyspieszenia chwil 

załączania tranzystorów α wynosił 17,6°el. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Rys. 21. Prądy fazowe oraz moment silnika BLDC przy zastosowaniu  
a) sterowania klasycznego, b) komutacji przyspieszonej oraz c) metody  
nakładania przy prędkości 3 000 obr/min i momencie obciąŜenia 1 Nm 

 

W komutacyjnych tętnieniach momentu największy udział ma szósta harmoniczna, 
związana z cyklem przełączania zaworów przekształtnika. Procentowy udział szóstej 
harmonicznej w całkowitym momencie rozwijanym przez silnik uznawany jest za 
wskaźnik poziomu komutacyjnych tętnień momentu. W pracy przeprowadzono analizę 
widma harmonicznych momentu dla wszystkich metod sterowania w przypadku pracy 
silnika w warunkach znamionowych (n = 3 000 obr/min, oraz ML = 1 Nm). Widmo 
harmonicznych momentu uzyskane dla klasycznej strategii sterowania przedstawiono na 
rysunku 22a. Szósta harmoniczna stanowi w tym przypadku 10,6% (w odniesieniu do 
składowej stałej). Przy zastosowaniu komutacji przyspieszonej udział szóstej harmonicznej 
zmalał do poziomu 7,8% (rys. 22b). Najbardziej widoczną redukcję szóstej harmonicznej 
momentu uzyskano dla metody nakładania (rys. 22c). W tym przypadku wynosiła ona 
2,6%. 
 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Rys. 22. Widmo harmonicznych momentu rozwijanego przez silnik BLDC przy 
zastosowaniu a) sterowania klasycznego, b) komutacji przyspieszonej  

oraz c) metody nakładania (n = 3 000 obr/min i ML = 1 Nm) 
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Przeprowadzone badania symulacyjne umoŜliwiły takŜe wyznaczenie charakterystyk 
elektromechanicznych silnika BLDC. Porównanie charakterystyki wyznaczonej dla 
klasycznej strategii sterowania z charakterystyką uzyskaną w przypadku zastosowania 
komutacji przyspieszonej zamieszczono na rysunku 23a. Zestawienie charakterystyki 
klasycznej z charakterystyką wynikającą z zastosowania metody nakładania przedstawiono 
natomiast na rysunku 23b. Przy zastosowaniu klasycznej strategii sterowania granicę 
regulacji prądu (tc = t60) uzyskano dla prędkości obrotowej 3 344 obr/min. Prędkość biegu 
jałowego ustaliła się na poziomie 4 300 obr/min i jest ona mniejsza o 3,2% od prędkości 
idealnego biegu jałowego (4 444 obr/min). Stosując komutację przyspieszoną granicę 
regulacji prądu osiągnięto przy prędkości 3 590 obr/min. Jest to wartość o 7,7% większa 
od prędkości granicznej, uzyskanej dla sterowania klasycznego. W porównaniu do 
sterownia klasycznego przekroczono takŜe (o 9,2%) prędkość biegu jałowego. W tym 
przypadku ustaliła się ona na poziomie 4 695 obr/min. 
 

a) 

 

b) 

 

Rys. 23. Charakterystyka elektromechaniczna silnika BLDC otrzymana przy 
zastosowaniu klasycznej strategii sterowania na tle charakterystyki  
uzyskanej dla a) komutacji przyspieszonej oraz b) metody nakładania 

 

RównieŜ przy wykorzystaniu metody nakładania przekroczono (o 11,2%) klasyczną 
granicę regulacji prądu. Granica ta wynosi 3 719 obr/min. Zwiększeniu uległa takŜe 
prędkość biegu jałowego, która dla tej metody sterowania ustaliła się na poziomie 
4 671 obr/min. Jest to wartość o 8,6% większa od prędkości biegu jałowego uzyskanej 
przy stosowaniu klasycznych metod sterowania. 

7.3. Badania laboratoryjne 

Stanowisko badawcze 
Na potrzeby badań laboratoryjnych skonstruowano stanowisko badawcze, którego 

schemat przedstawiono na rysunku 24. Do badań wykorzystano bezszczotkowy silnik 
prądu stałego typu RTMct85–1. WaŜniejsze parametry katalogowe tego silnika to: moc 
Pn = 300 W, moment Mn = 1 Nm, prędkość nn = 3 000 obr/min, napięcie UDC = 24 V, stała 
napięciowa KE = 2,82 V/(1 000 obr/min), stała momentu KI = 0,054 Nm/A, liczba par 
biegunów p = 3. Rezystancje oraz indukcyjności (własne i wzajemne) uzwojeń fazowych 

wynoszą: RA = RB = RC = 100 mΩ, LA = LB = LC = 120 µH, MAB = MBC = MCA = 50 µH.  
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Z silnikiem zintegrowany jest hallotronowy czujnik połoŜenia wirnika. ObciąŜeniem 
silnika była hamownica magnetyczno-cierna typu HC 4,6. Jej moc maksymalna to 750 W, 
maksymalny wytwarzany moment 1,5 Nm, a maksymalna prędkość wynosi 5 000 obr/min. 
W hamownicy są zabudowane przetworniki pomiarowe momentu oraz prędkości. Silnik 
zasilano poprzez komutator elektroniczny ze źródła napięcia stałego (w zaleŜności od 
potrzeb z zasilacza stabilizowanego lub z baterii akumulatorów). W komutatorze 
elektronicznym zastosowano tranzystory MOSFET typu SUP 75N08–10. Do ich 
wyzwalania wykorzystano drajwery typu TLP 250, które gwarantują separację 
galwaniczną obwodów silnoprądowych od obwodów sterowania. Jako czujniki prądu 
zastosowano przetworniki pomiarowe typu LA 55–P. 
 

 

Rys. 24. Schemat laboratoryjnego stanowiska badawczego 

 

Urządzeniem sterującym pracą komutatora elektronicznego była karta pomiarowo-
sterująca typu DS 1104 firmy dSpace. Karta ta jest wyposaŜona w dwa procesory: główny 
(master) – MPC 8240 oraz pomocniczy (slave) – procesor sygnałowy TMS 320 F240. 
Karta DS 1104 umoŜliwia realizację układów sterowania pracujących w czasie 
rzeczywistym, a jej dodatkową zaletą jest moŜliwość ich przygotowywania w środowisku 
MATLAB/SIMULINK. Skraca to czas opracowywania i testowania układu, zwłaszcza na etapie 
prototypu. Podczas realizacji pracy opracowano układ sterowania (rys. 25a), który składał 
się z nadrzędnego regulatora prędkości, podrzędnego regulatora prądu, bloku pomiaru 
prędkości, bloku pomiaru prądu, bloku określającego sekwencję przełączeń tranzystorów 
oraz bloku wyznaczania kąta przyspieszenia chwil załączania zaworów przekształtnika. 
Zastosowano strategię sterowania typu Q+. Tranzystory grupy ujemnej były sterowane 
wyjściami cyfrowymi karty. Do sterowania przełączanych z częstotliwością 20 kHz 
tranzystorów grupy dodatniej uŜyto wyjść, które wykorzystywały modulację szerokości 
impulsów. Opracowany układ umoŜliwiał realizację trzech metod sterowania silnikiem 
BLDC: sterowanie klasyczne, komutację przyspieszoną oraz metodę nakładania. 
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Wykorzystując oprogramowanie CONTROLDESK przygotowano pulpit operatorski  
(rys. 25b). Pulpit ten komunikuje się z modelem układu sterowania i umoŜliwia kontrolę 
pracy napędu, w tym równieŜ wybór metody sterowania komutatorem elektronicznym. 
 

a) 

 

b) 

 

Rys. 25. Komputerowy układ sterowania komutatorem elektronicznym:  
a) model wykonany w programie MATLAB/SIMULINK,  

b) pulpit sterujący przygotowany w programie CONTROLDESK 

 

 

Rys. 26. Stanowisko laboratoryjne 

 

Wyniki pomiarów 
Przykładowe zestawienie kształtów prądów fazowych silnika, uzyskanych 

laboratoryjnie dla poszczególnych metod sterowania komutatorem elektronicznym, 
zamieszczono na rysunku 27. Są to oscylogramy prądów dla pracy znamionowej 
(n = 3 000 obr/min, ML = 1 Nm, UDC = 24 V). MoŜna zauwaŜyć, Ŝe kształty prądów 
uzyskane podczas prób laboratoryjnych są zbliŜone do wyników symulacji 
komputerowych. Stosując metody sterowania wykorzystujące przyspieszanie chwil 
załączania tranzystorów przekształtnika uzyskano zwiększenie stromości narastania prądu 
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oraz skrócenie czasu komutacji. Wartości kąta przyspieszania chwil załączania 
tranzystorów przekształtnika wyznaczane przez komputerowy układ sterowania pokrywają 

się z wynikami badań symulacyjnych. Dla n = 3 000 obr/min kąt α wynosił 17,6ºel. 
 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Rys. 27. Oscylogramy prądów fazowych silnika BLDC przy zastosowaniu:  
a) sterowania klasycznego, b) komutacji przyspieszonej oraz c) metody  

nakładania (n =  3 000 obr/min, ML = 1 Nm) 

 

W trakcie badań laboratoryjnych wyznaczono takŜe charakterystyki 
elektromechaniczne silnika BLDC. Na rysunku 28a przedstawiono porównanie 
charakterystyk uzyskanych laboratoryjnie dla klasycznej strategii sterowania oraz dla 
komutacji przyspieszonej. Porównanie charakterystyk wynikających z zastosowania 
metody nakładania i klasycznej strategii sterowania przestawiono na rysunku 28b. 
 

a) 

 

b) 

 

Rys. 28. Charakterystyka elektromechaniczna silnika uzyskana przy zastosowaniu 
klasycznej strategii sterowania na tle charakterystyk wynikających  

z implementacji: a) komutacji przyspieszonej oraz b) metody nakładania 

 

W przypadku klasycznej strategii sterowania prędkość biegu jałowego wynosiła 
4 117 obr/min, a granicę regulacji prądu uzyskano dla prędkości 3 250 obr/min. Przy 
zastosowaniu komutacji przyspieszonej prędkość biegu jałowego wzrosła do wartości 
4 537 obr/min (wzrost o 10,2%), natomiast granicę regulacji prądu osiągnięto przy 
prędkości 3 487 obr/min (wzrost o 7,3%). Prędkość biegu jałowego rozwijana przy 
zastosowaniu metody nakładania wynosiła 4 513obr/min, a granica regulacji prądu 
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wystąpiła przy prędkości  3 612 obr/min. Daje to wzrost o 9,6% dla biegu jałowego oraz  
o 11,1% dla granicy regulacji prądu. 

7.4. Porównanie wyników 

Porównując charakterystyki elektromechaniczne silnika BLDC uzyskane 
laboratoryjnie z charakterystykami wyznaczonymi na podstawie badań symulacyjnych 
moŜna zauwaŜyć ich duŜą zgodność. Dotyczy to zarówno samego kształtu charakterystyk, 
jak i wartości punktów granicznych: granicy regulacji prądu (tc = t60) oraz prędkości biegu 
jałowego (n0). Kształty charakterystyk uzyskanych laboratoryjnie i symulacyjnie (dla 
zakresu duŜych prędkości obrotowych) porównano na rysunku 29. Zestawienie wartości, 
przy których występują punkty graniczne, dla poszczególnych metod sterowania 
komutatorem elektronicznym, przedstawiono w tabeli 1. 
 
a) 

 

b) 

 

Rys. 29. Charakterystyki elektromechaniczne silnika BLDC wyznaczone laboratoryjnie  
i symulacyjnie, przy zastosowaniu a) komutacji przyspieszonej oraz b) metody 
nakładania, na tle charakterystyk uzyskanych dla klasycznej metody sterowania 

 

Tabela 1. 
Porównanie punktów granicznych  

charakterystyk silnika BLDC 

RozbieŜność 
wyników Metoda 

sterowania 

Punkt 

graniczny 

Wynik pomiarów 

[obr/min] 

Wynik symulacji 

[obr/min] [obr/min] % 

tc = t60 3 250 3 344 94 2,9 STEROWANIE 

KLASYCZNE n0 4 117 4 300 123 3,0 

tc = t60 3 487 3 590 103 3,0 KOMUTACJA 

PRZYSPIESZONA n0 4 537 4 695 158 3,5 

tc = t60 3 612 3 719 107 3,0 METODA 

NAKŁADANIA  n0 4 513 4 671 158 3,5 
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Przedstawione wyniki badań uzyskanych na stanowisku laboratoryjnym przy 
zastosowaniu klasycznej strategii sterowania, komutacji przyspieszonej oraz metody 
nakładania są zgodne z rezultatami symulacji komputerowych. RóŜnice pomiędzy 
wynikami laboratoryjnymi i symulacyjnymi nie przekraczały 5%. Uzyskane wyniki badań 
laboratoryjnych oraz ich duŜa zgodność z rezultatami symulacji komputerowych 
upowaŜniają do stwierdzenia, Ŝe stosowanie metod sterowania wykorzystujących 
przyspieszanie chwil załączania tranzystorów komutatora elektronicznego prowadzi do 
polepszenia właściwości ruchowych napędu z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego. 
NaleŜy równieŜ stwierdzić, Ŝe wyprowadzona zaleŜność (22) określająca kąt 
wcześniejszego załączania zaworów komutatora elektronicznego jest poprawna. 

8. Podsumowanie 

Omówienie waŜniejszych wyników 

• W pracy dokonano analizy pracy napędu z silnikiem BLDC podczas komutacji oraz 
określono wpływ komutacyjnych tętnień momentu na charakterystykę 
elektromechaniczną silnika. 

• Sformułowano takie warunki komutacji, które umoŜliwiają ograniczenie 
komutacyjnych tętnień momentu. 

• Opracowano komputerowy model napędu z silnikiem bezszczotkowym oraz 
przeprowadzono badania symulacyjne przy zastosowaniu róŜnych metod sterowania 
komutatorem elektronicznym. 

• Skonstruowano stanowisko laboratoryjne i przeprowadzono badania, podczas których 
rejestrowano wpływ metod sterowania komutatorem elektronicznym na właściwości 
ruchowe silnika. 

• Stosując metody sterowania wykorzystujące przyspieszanie chwil załączania 
tranzystorów komutatora elektronicznego uzyskano poprawę właściwości ruchowych 
silnika BLDC (ograniczenie komutacyjnych tętnień momentu, zwiększenie zakresu 
prędkości). 

 

Wnioski 

• Cel główny pracy, którym była analiza strategii sterowania komutatorem 
elektronicznym silnika BLDC oraz określenie ich wpływu na właściwości ruchowe 

silnika został osiągnięty. 

• Postawiona w pracy teza, Ŝe istnieje moŜliwość poprawy właściwości ruchowych 
bezszczotkowego silnika prądu stałego poprzez modyfikację klasycznych metod 

sterowania komutatorem elektronicznym, polegającą na przyspieszeniu chwil 

załączania poszczególnych zaworów została udowodniona. 
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WaŜniejsze osiągnięcia własne 

• Wyprowadzenie zaleŜności określającej taki kąt przyspieszenia komutacji, który 
zapewnia ograniczenie komutacyjnych tętnień momentu. 

• Opracowanie metod sterowania komutatorem elektronicznym, które zapewniają 
ograniczenie komutacyjnych tętnień momentu, przy jednoczesnej rezygnacji  
z precyzyjnego czujnika połoŜenie wirnika. 

• Opracowanie modelu komputerowego, który umoŜliwia stosowanie róŜnych metod 
sterowania komutatorem elektronicznym oraz obserwację ich wpływu na właściwości 
ruchowe silnika BLDC. 

• Projekt i realizacja stanowiska laboratoryjnego (wyposaŜonego w nowoczesne 
urządzenia pomiarowo-sterujące) oraz aplikacja komputerowego układu sterowania 
realizującego trzy róŜne strategie sterowania komutatorem elektronicznym 

 

MoŜliwości kontynuacji badań 

• Zastosowanie metod wykorzystujących przyspieszanie chwil załączania tranzystorów 
komutatora elektronicznego w przypadku zasilania silnika BLDC przez przekształtnik  
o strukturze półmostkowej. 

• Wykorzystanie wyprowadzonej w pracy zaleŜności, określającej kąt wcześniejszego 
załączania tranzystorów przekształtnika, w bezczujnikowych metodach sterowania 
komutatorem elektronicznym. 




