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MIKROPROCESOROWA REALIZACJA METOD STEROW ANIA 
UMOśLIWIAJ ĄCYCH POPRAWĘ WŁA ŚCIWO ŚCI RUCHOWYCH 
BEZSZCZOTKOWEGO SILNIKA PR ĄDU STAŁEGO  

Streszczenie. W artykule przedstawiono wynik prac badawczych nad mikropro-
cesorowym układem sterowania, pozwalającym na zastosowanie algorytmów sterowania 
dla silnika BLDC poprawiających właściwości ruchowe silnika BLDC. Zbudowany 
sterownik wraz z dedykowanym komutatorem elektronicznym pozwala na realizację 
trzech metod sterowania zaworami: klasyczną, komutację przyspieszoną oraz 
zmodyfikowaną metodę nakładania. Wyniki badań zilustrowano pomiarami 
oscyloskopowymi. 

Słowa kluczowe: napędy z silnikami bezszczotkowymi, metody sterowania komutatorem 
elektronicznym, sterowanie mikroprocesorowe 

MICROPROCESSOR IMPLEMENTATION OF CONTROL METHOD  
FOR IMPROVE PROPERTIES OF DRIVE WITH BLDC MOTOR  

Summary. The paper is a summary of research in area of a microprocessor system 
for BLDC motor which improve motion properties by modification of the electronic 
commutator control method. Prepared control system and electronic commutator can 
work with three control methods: classical, over commutation and modified overlapping. 
The results of research are illustrated by oscilloscope measurements.  

Keywords: brushless DC motor drives, electronic commutator control methods, 
microprocessor system  

1. WPROWADZENIE  

Bezszczotkowe silniki prądu stałego (ang. brushless DC motor, w skrócie BLDCM lub 

BLDC) są obecnie coraz częściej stosowanym rozwiązaniem w róŜnych gałęziach przemysłu 

[1]. Wzrostu ich popularności naleŜy upatrywać przede wszystkim w ich bardzo dobrych 

właściwościach, wśród których naleŜy wymienić: duŜą Ŝywotność, mniejsze gabaryty i masę, 
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znaczną przeciąŜalność momentem, moŜliwość rozwijania momentu, takŜe przeciąŜeniowego 

przy zerowej prędkości oraz wysoką sprawność [2], [3]. Moment elektromagnetyczny zaleŜy 

liniowo od wartości chwilowej prądu, zgodnie z zaleŜnością (1). 

 ( )e A A B B C C

1
M e i e i e i

ω
= ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅  (1) 

gdzie: ω – prędkość obrotowa, ei – fazowa siła elektromotoryczna, ii – prąd fazowy. 

Silniki BLDC są zasilane ze źródła napięcia stałego przez przekształtnik energo-

elektroniczny, który jest nazywany równieŜ komutatorem elektronicznym. Schemat napędu  

z silnikiem BLDC przedstawiono na rysunku 1a. 

a)       b) 

             

Rys. 1. a) Schemat napędu z silnikiem BLDC oraz b) przebiegi sygnałów sterujących tranzystorami 
komutatora elektronicznego (T1÷T6) na tle fazowych sił elektromotorycznych eA, eB oraz eC 

Fig. 1. a) Brushless DC motor drive diagram and b) the transistors control signals (T1÷T6) with EMF 
  (eA, eB and eC) waveforms 

Istotną zaletą silników BLDC jest prosta metoda sterowania [4]. Sekwencja sterowania 

tranzystorami przekształtnika jest ściśle powiązana z połoŜeniem wirnika maszyny 

bezszczotkowej, co oznacza, Ŝe do poprawnej pracy zespołu silnik-przekształtnik jest 

niezbędna informacja o aktualnym połoŜeniu wirnika. W przypadku silników BLDC 

wystarcza znajomość połoŜenia z gradacją 60º elektrycznych. Informacja o połoŜeniu wirnika 

najczęściej jest uzyskiwana z hallotronowego czujnika połoŜenia wirnika – mówi się 

wówczas o klasycznych lub teŜ czujnikowych metodach sterowania. W przypadku gdy 
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informacja o połoŜeniu wirnika jest uzyskiwana pośrednio, na przykład na podstawie 

pomiarów napięć fazowych bądź międzyfazowych maszyny, wówczas stosowane metody 

sterowania nazywa się bezczujnikowymi. W obu przypadkach sekwencja przełączeń 

tranzystorów przekształtnika jest taka sama, a jej ideę (na tle przebiegów fazowych sił 

elektromotorycznych silnika BLDC) przedstawiono na rysunku 1b. 

Podstawowe metody sterowania silnikami BLDC pociągają za sobą równieŜ pewne 

niekorzystne zjawiska. Za najwaŜniejsze z nich naleŜy uznać komutacyjne tętnienia momentu, 

które powodują obniŜenie sprawności oraz wpływają na ograniczenie zakresu prędkości 

obrotowej. Powstają one podczas komutacji, czyli procesu przejmowania przewodzenia prądu 

przez kolejne fazy silnika i są źródłem zaburzeń momentu w silnikach BLDC. Metody 

eliminacji tego niekorzystnego zjawiska opisano na przykład w pracach [5], [6] oraz [7].  

W pracach [8] i [9] zaprezentowano rezultaty badań symulacyjnych oraz wyniki badań 

laboratoryjnych dwóch metod sterowana (komutacji przyspieszonej i zmodyfikowanej 

metody nakładania), które umoŜliwiają ograniczenie komutacyjnych tętnień momentu. 

Metody te były przedmiotem rozprawy doktorskiej jednego z autorów niniejszej pracy. 

Przedstawione tam badania skupiały się na silnikach o mocy około 300 W, sterowanych  

z wykorzystaniem karty pomiarowo-sterującej DS1104 firmy dSpace®. 

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań wykonanych z wykorzystaniem 

dedykowanego systemu mikroprocesorowego, za pomocą którego zrealizowano metody 

sterowania opisane w pracach [8] oraz [9]. Badania zostały wykonane w układzie z silnikiem 

BLDC o większej mocy, wynoszącej 2 kW. 

2. STANOWISKO BADAWCZE  

 
 
Rys. 2. Zdjęcie układu laboratoryjnego 
Fig. 2. Photo of laboratory system 

Do przeprowadzenia badań opracowanych 

wcześniej algorytmów przygotowano stano-

wisko laboratoryjne. Jego wygląd zaprezento-

wano na rys. 2, a schemat blokowy na rys. 3. 

Składa się ono z komutatora elektronicznego 

zbudowanego na tranzystorach typu MOSFET, 

zasilanego z baterii akumulatorów o napięciu 

znamionowym 48 V. Przekształtnik zasila 

silnik BLDC o mocy 2 kW i prądzie znamio-

nowym In = 60 A. Silnik jest wyposaŜony  

w czujniki hallotronowe, określające połoŜenie 

wału silnika, oraz enkoder absolutny (CPW)  

o 10-bitowej rozdzielczości o kodzie Graya. 
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Rys. 3. Schemat blokowy układu laboratoryjnego 
Fig. 3. Laboratory system block diagram 

Silnik BLDC jest obciąŜony maszyną prądu stałego, pozwalającą na kształtowanie 

momentu mechanicznego. Przekształtnik – komutator elektroniczny – został zbudowany na 

tranzystorach typu MOSFET IRFB 4310 o prądzie maksymalnym ciągłym 140 A, łączone po 

dwa równolegle w kaŜdej gałęzi. Technologia budowy przekształtnika została przedstawiona 

w pracy [10] i bazuje na silnoprądowym obwodzie drukowanym klasy thermal clad. 

Tranzystory komutatora były wyzwalane za pomocą specjalizowanego układu IR 2130, 

wykorzystującego ideę napięć pływających (z ang. bootsptap). Nie wymaga on budowy 

skomplikowanego układu zasilania na potrzeby załączania tranzystorów MOSFET. Układ 

wyzwalacza pozwala takŜe na realizację zabezpieczenia nadprądowego, na bazie pomiarów 

prądów półmostków tranzystorowych, generując sygnał fault wskazujący na stan przetęŜenia. 

Centralnym elementem sterującym jest mikrokontroler sygnałowy TMS 320F2812. Na 

rys. 3 pokazano podstawowe tory sprzęgające go z otoczeniem. Za pomocą sygnałów 

cyfrowych wybiera się kierunek wirowania, a wartość zadana jest wprowadzana przez 

potencjometr. Podstawowe wielkości zadane i mierzone są prezentowane na wyświetlaczu 

VFD. Dla celów badawczych sterowanie moŜe pracować w trzech trybach pracy:  

z zadawaniem napięcia wyjściowego komutatora, z pętlą regulacji prądu silnika oraz z pętlą 

regulacji prędkości obrotowej. W pamięci EEPROM są przechowywane parametry, 

pozwalające na właściwą pracę układu: nastawy regulatorów, ograniczenia, zakresy nastawy 

wartości zadanych i tryb pracy. Impulsy sterujące są generowane bezpośrednio przez 

mikrokontroler sygnałowy za pomocą układu EVM (z ang. event manager) [11]. Na potrzeby 

regulacji i zabezpieczeń są mierzone wartości napięcia zasilania UDC oraz dwóch prądów 

fazowych silnika iA, iB. 
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Rys. 4. Przebiegi siły elektromotorycznej i sygnałów sterujących tranzystory (T1-T6) dla kolejnych 
metod sterowania: a) klasycznej, b) wyprzedzania, c) nakładania 

Fig. 4. Back EMF waveform and control signals for three algorithms: a) classical, b) over commu-
tation and c) overlapping 

klasyczna 

wyprzedzanie 

nakładanie 
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3. METODY STEROWANIA KOMUTATOREM ELEKTRONICZNYM  

Na rysunku 4 przedstawiono, na tle fazowych sił elektromotorycznych silnika BLDC, 

sygnały sterujące tranzystorami komutatora elektronicznego dla trzech algorytmów 

sterowania. Na etapie przedstawienia idei pominięto sposób regulacji prądu (napięcia na 

silniku). W metodzie klasycznej kaŜdy z tranzystorów przewodzi prąd przez okres 120ºel. 

Tranzystory górnej grupy (T1, T3, T5) są załączane dla płaskich obszarów siły 

elektromotorycznej przy ich dodatniej polaryzacji. 

Zaimplementowano takŜe dwie metody sterowania, w których wykorzystuje się 

wcześniejsze załączanie tranzystorów komutatora elektronicznego (w skrócie: przyspieszanie 

komutacji). Przyspieszanie komutacji zapewnia zwiększenie stromości narastania prądu w tej 

fazie silnika, która przejmuje przewodzenie oraz powoduje skrócenie całkowitego czasu 

komutacji. W konsekwencji uzyskuje się ograniczenie komutacyjnych tętnień momentu. 

Pierwszą metodą wykorzystującą przyspieszanie komutacji była zmodyfikowana metoda 

przesunięcia fazy. Wprowadzona modyfikacja polegała na tym, Ŝe tranzystory były załączane 

(i wyłączane) wcześniej o zadany kąt α. Kąt ten jest uzaleŜniony od stanu pracy komutatora  

i silnika [9]. Metodę tę nazwano komutacją przyspieszoną, a jej ideę (w postaci sygnałów 

sterujących tranzystorami) przedstawiono na rysunku 4b. Drugą z badanych metod 

wykorzystujących przyspieszanie komutacji była zmodyfikowana metoda nakładania. 

Wprowadzona 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 4c. 

Implementacja metod sterowania, bazujących na przyspieszaniu komutacji, skutkuje 

zmianą kształtu prądów fazowych silnika. Analiza widma harmonicznych tych prądów 

dowodzi, Ŝe poprawne stosowanie komutacji przyspieszonej i zmodyfikowanej metody 

nakładania zmniejsza udział szóstej harmonicznej. Harmoniczna ta jest efektem 

występowania zjawiska komutacji, a obniŜeniu jej amplitudy towarzyszy zmniejszenie 

komutacyjnych tętnień momentu. Rezultaty stosowania metod wykorzystujących 

wyprzedzanie komutacji, uzyskane dla silnika o mocy 300 W sterowanego za pomocą karty 

DS 1104, przedstawiono na rysunku 5.  

Wobec powyŜszego moŜna przyjąć, Ŝe o obniŜeniu poziomu komutacyjnych tętnień 

momentu moŜna wnioskować na podstawie przebiegów prądów fazowych silnika BLDC. Do 

wyliczenia właściwej wartości kąta przyspieszania komutacji α niezbędna jest informacja  

o aktualnej prędkości silnika oraz dane konstrukcyjne maszyny. Sposób wyznaczania tego 

kąta został szeroko zaprezentowany w pracy [9]. 
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Rys. 5. Przebiegi prądów fazowych oraz widma ich harmonicznych dla: a) sterowania klasycznego,  
b) komutacji przyspieszonej oraz c) zmodyfikowanej metody nakładania  

Fig. 5. Waveforms and harmonics of BLDC motor phases currents in case of: a) classical control,  
b) over commutation and c) modified overlapping 

Zaprezentowane na rysunku 5 wyniki badań laboratoryjnych zostały uzyskane dzięki 

zastosowaniu karty DS. 1104 z procesorem sygnałowym, która realizowała poszczególne 

algorytmy sterowania. Rozwiązanie to, ze względu na znaczne koszty, nie nadaje się do 

aplikacji przemysłowych. Nadrzędnym celem zaprezentowanych poniŜej prac była aplikacja 

algorytmów sterowania wykorzystujących przyspieszanie komutacji w standardowym 

przemysłowym przekształtniku energoelektronicznym oraz ocena ich skuteczności na 

podstawie obserwacji prądów fazowych silnika. 

4. REALIZACJA PRAKTYCZNA ALGORYTMÓW STEROWANIA 

Program sterujący został zrealizowany za pomocą systemu mikroprocesorowego, 

bazującego na mikrokontrolerze sygnałowym TMS320F2812. W niniejszej pracy skupiono 

się wyłącznie na algorytmie sterowania tranzystorów komutatora, pomijając inne funkcje. 

W trybie pracy z zadawaniem prądu silnika i trybie z regulacją prędkości obrotowej 

regulacja prądu jest realizowana przez przełączanie z zadanym wypełnieniem tranzystorów 

górnych (T1, T3, T5). Mikrokontroler wykorzystując 2 kanały przetwornika A/C mierzy prądy 

dwóch faz, odtwarza prąd fazy trzeciej i na ich podstawie wypracowuje sygnał wartości 

mierzonej do regulatora. Proces generowania właściwego sterowania zaworów jest zadaniem 

układu licznikowego EVM.  
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Rys. 6. Schemat blokowy pojedynczego toru sygnału PWM w układzie EVM TMS 320F2812 
Fig. 6. Single PWM circuit block diagram in Event Manager of TMS 320F2812 

Jego sześć wyjść sterujących PWM1 ÷ PWM6 doprowadzono do bramek tranzystorów za 

pośrednictwem układu CPLD i wyzwalacza IR 2130. Przełączanie sygnałów PWM1, PWM3  

i PWM5 (odpowiednio tranzystory T1, T3, T5) następuje z częstotliwością 15 kHz. Jest to 

takŜe cykl dla procedur regulacji prądu, prędkości oraz procedury kształtowania impulsów 

sterujących. Całość składa się z następujących kroków: 

� odczyt połoŜenia wału silnika z enkodera absolutnego z dekodowaniem kodu Graya na 

kod naturalny binarny; aktualne połoŜenie w zmiennej teta, 

� regulator prędkości wypracowujący prąd zadany (tylko dla trybu pracy z regulatorem 

prędkości), 

� regulator prądu (momentu) wypracowujący wartość zadanego wypełnienia PWMzad (tylko 

dla trybu pracy z regulatorem prędkości lub prądu);  

� dla trybu pracy z zadawaniem napięcia wartość wypełnienia PWMzad pochodzi z toru 

zewnętrznego zadawania - potencjometru,  

� wpis tej samej wartości zadanej wypełnienia PWMzad dla wszystkich 3 torów PWM1, 3, 5 

układu EVM, 

� wyliczenie dodatkowej zmiennej - teta_wyprzedzenie; wartość wyprzedzenia alfa jest 

wypracowywana na podstawie charakterystyki opracowanej w [9] i dodawana do 

zmiennej teta, 

� włączenie lub wyłączenie sterowań PWM1-6 przy wykorzystaniu odpowiedniego 

mechanizmu układu EVM mikrokontrolera. Pozwala on na wybór 4 stanów wyjść: ‘0’,’1’, 

PWMzad lub not (PWMzad) - rys. 6. W zaleŜności od połoŜenia, zmiennych teta, 

teta_wyprzedzenie oraz  metody sterowania dalsze kroki są wykonywane odmiennie: 

a)  komutacja 
klasyczna: 

na podstawie zmiennej teta następuje decyzja, który tranzystor  

z grupy górnej pracuje z wypełnieniem PWMzad, pozostałe 

tranzystory z tej grupy są wyłączone; dla grupy dolnej jeden  

z tranzystorów jest włączony na stałe, pozostałe są wyłączone;  
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b)  komutacja 
wyprzedzona: 

tak jak dla metody klasycznej, z tym Ŝe do analizy jest wykorzysty-

wana zmienna teta_wyprzedzenie; 

c)  zmodyfikowany 
algorytm 
nakładania: 

załączanie tranzystorów grupy górnej i dolnej jest realizowane na 

podstawie zmiennej teta_wyprzedzenie, a wyłączanie tranzystorów 

obu grup na podstawie zmiennej teta. 

 

Ze względu na fakt, Ŝe cały proces sterowania jest wykonywany z częstotliwością 

działania układu PWM (15 kHz), pojawia się pewne opóźnienie między przejściem wirnika  

w kolejną strefę 60-stopniową a wygenerowaniem właściwego sterowania. Jest to związane 

nie tylko z procesem analizy, ale przede wszystkim wynika z dyskretnego działania układu 

EVM. Jego rejestry są podwójnie buforowane, a wpisane nowe wartości wykorzystywane 

dopiero od kolejnego cyklu przełączania. Opóźnienie to moŜna zminimalizować przez 

właściwe ustawienie wywołania podprogramu obsługi przerwania, w którym są realizowane 

ww. zadania oraz korekcję zmiennych teta i teta_wyprzedzenie zaleŜnie od prędkości  

i kierunku wirowania. 

5. WYNIKI POMIARÓW  

Weryfikacja laboratoryjna została przeprowadzona na stanowisku pokazanym na rys. 2. 

Działanie było obserwowane w trybie pracy z zadawaniem i regulacją prądów fazowych 

silnika. Na rys. 6 - 8 pokazano przykładowe przebiegi, które zostały uzyskane przy prędkości 

obrotowej silnika 2050 obr/min, prądzie zadanym 27 A. Dla tego punktu pracy kąt 

wyprzedzenia α, dla metod wyprzedzania i nakładania, wynosił 10° i był wyznaczony 

zgodnie z przygotowaną charakterystyką. 

Na rys. 7 (wyniki badań przy zastosowaniu sterowania klasycznego) moŜna zauwaŜyć 

wyraźne efekty komutacji prądów fazowych. Narastanie prądów fazowych jest zbyt wolne, co 

powoduje wydłuŜenie czasu komutacji i skutkuje zwiększeniem tętnień momentu rozwijanego 

przez silnik. Zjawisko to występuje w odstępach 60 stopni elektrycznych i wpływa między 

innymi na obniŜenie całkowitego momentu elektromagnetycznego rozwijanego przez silnik. 

Dzięki zastosowaniu komutacji wyprzedzonej (rys. 8) zwiększono stromość narastania 

prądów fazowych, a tym samym uzyskano równieŜ wyraźne skrócenie czasu komutacji.  

W konsekwencji komutacyjne tętnienia momentu uległy zmniejszeniu. 
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Rys. 7. Przebiegi dwóch prądów fazowych silnika 
BLDC, metoda klasyczna 

Fig. 7. Waveforms of BLDC motor two phase 
currents, classical algorithm 

Rys. 8. Przebiegi dwóch prądów fazowych silnika 
BLDC, komutacja wyprzedzana 

Fig. 8. Waveforms of BLDC motor two phase 
currents, over commutation algorithm 

 
Najbardziej zadowalające rezultaty 

uzyskano stosując metodę nakładania (rys. 

9). W tym przypadku obwiednia prądów 

fazowych jest najbardziej zbliŜona do 

kształtu fazowych sił elektromotorycznych 

silnika. Skutkiem tego moment rozwijany 

przez silnik jest prawie całkowicie 

pozbawiony tętnień komutacyjnych. NaleŜy 

zauwaŜyć, Ŝe w przypadku tej metody 

sterowania kaŜdy tranzystor przekształtnika 

jest załączony przez kąt większy niŜ 120 

stopni elektrycznych i występują takie 

obszary, gdzie jednocześnie prąd przewodzą 

trzy tranzystory przekształtnika. 

 

6. PODSUMOWANIE 

W artykule przedstawiono laboratoryjny układ zasilania silnika BLDC z komutatorem 

elektronicznym realizującym 3 algorytmy sterowania tranzystorami: klasyczny, komutację 

wyprzedzoną oraz zmodyfikowany algorytm nakładania. Układ sterowania bazuje na 

mikrokontrolerze sygnałowym TMS 320F2812. Do przełączania zaworów wykorzystano 

20 A

20 A

2 ms

iA

iB

Rys. 9. Przebiegi dwóch prądów fazowych silnika 
BLDC, zmodyfikowana metoda 
nakładania 

Fig. 9. Waveforms of BLDC motor two phase 
currents, modified overlapping algorithm 
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jeden z układów EVM (event manager) mikrokontrolera, pracujący w trybie PWM. Algorytm 

sterowania wykorzystuje 10-bitowy enkoder absolutny, z którego pochodzi informacja  

o połoŜeniu wału silnika. W docelowym rozwiązaniu naleŜałoby zastąpić go prostszym  

i tańszym rozwiązaniem, przykładem takiego mogłyby być standardowe cyfrowe czujniki 

hallotronowe dające rozdzielczość 60°el. Komutacja wyprzedzona czy teŜ nakładanie 

wymagałoby wtedy realizacji dodatkowego algorytmu odtwarzającego połoŜenie wirnika  

w kaŜdym cyklu obliczeniowym na podstawie mierzonej prędkości. Warto zwrócić uwagę, Ŝe 

w takiej sytuacji bardzo duŜą rolę będzie odgrywać dokładność wykonania silnika BLDC, 

prawidłowe ustawienie czujników hallotronowych, a w efekcie pełna symetria w uzyski-

wanych sygnałach z hallotronów na potrzeby sterowania i pomiaru prędkości obrotowej. 
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Abstract  

Permanent magnet synchronous machines with trapezoidal back EMF are known as a 

brushless DC motors. The main advantages of the BLDC motors are simple methods of 

control, high torque at low speed (also at 0 speed), linear current to torque relationship and 

high efficiency. The BLDC motors are fed from power converter called electronic 

commutator. The diagram of converter and transistor control signals are presented in fig. 1. In 

the paper are presented results of research in area of a microprocessor system for BLDC 

motor which improve motion properties by modification of the electronic commutator control 

method. Prepared control system and electronic commutator can work with three control 

methods: classical,  over commutation and modified overlapping. The idea of this algorithms 

is presented in fig. 4. The over commutation algorithm forces switching of transistors earlier 

than in classical algorithm by α angle. This forced commutation gives better current shape 

and less torque pulsation. The similar results can be obtained by overlapping algorithm. All 

three algorithms were implemented in laboratory system with 2 kW BLDC motor presented in 

fig. 2 and 3.  Control system based on digital signal controller TMS 320F2812. Signals for 

transistors are generated by event manager unit (EVM) with interrupt procedure which 

switched on and off proper output pins. Rotor position was measured by 10-bit absolute 

encoder. The results of the research are illustrated by oscilloscope measurements in fig. 7-9 

for all three algorithms. They show improvement of phase current shape for overcommutation 

and overlapping methods of control. The future works can eliminating expensive encoder and 

implement simple and cheap Hall sensors with actual angle of rotor position estimating 

procedure. 

 


