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KALIBRACJA ABSOLUTNEGO CZUJNIKA POŁOŻENIA WIRNIKA  
Z SILNIKIEM O WZBUDZENIU MAGNETOELEKTRYCZNYM 

Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę kalibracji absolutnego czujnika 
położenia wirnika z silnikiem wzbudzanym magnesami trwałymi. Kalibracja polega na 
wyznaczeniu przesunięcia pomiędzy położeniem zerowym czujnika a osią fazy i stojana. 
Przesunięcie to wprowadza się do układu sterowania jako wartość korygującą (offset). 
Przestawiona w artykule metoda kalibracji jest stosunkowo prosta w realizacji 
praktycznej. Może być również prowadzona w sposób automatyczny przez układ 
sterowania przekształtnikiem. W artykule przedstawiono wyniki symulacji kompute-
rowych, ilustrujące ideę metody, a także wyniki testów laboratoryjnych. Testy te 
potwierdziły przydatność metody w warunkach przemysłowych. 

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

CALIBRATION OF ABSOLUTE ENCODER WITH PERMANENT 
MAGNET MOTOR 

Summary. The article presents method of absolute encoder calibration. Calibration 
is based on setting offset between the zero value of angle pointed by sensor and an axis 
stator phase. This offset is introduced into control system as the correction value. 
Presented method of calibration is relatively simple to implement. It can be realized 
automatically by control system as well. The article presents results of computer 
simulations which illustrate the idea of the method as well as results of laboratory tests. 
These tests proof possibility of industrial implementation. 

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

1. WPROWADZENIE  

W przypadku układów sterowania silników wzbudzanych magnesami trwałymi (w tym 
sterowania wektorowego) istotne znaczenie ma znajomość bezwzględnej wartości kąta 
położenia wirnika. Wykorzystuje się ją np. w układzie sterowania wektorowego do 
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transformowania mierzonych prądów stojana z układu współrzędnych nieruchomych do 
układu współrzędnych związanego z wirnikiem (i odwrotnie). 

W rozwiązaniach praktycznych kąt położenia wirnika jest wyznaczany za pomocą 
enkoderów absolutnych, inkrementalnych lub resolwerów. Istotne jest przy tym, aby zerowa 
wartość kąta, odczytana z przetwornika położenia wirnika, odpowiadała tzw. zerowemu 
położeniu wału silnika, przy którym oś d układu współrzędnych dq pokrywa się z osią 
uzwojenia fazy i stojana. 

Czujnik położenia wirnika oraz silnik są zazwyczaj wykonywane jako odrębne 
urządzenia. W trakcie sprzęgania mechanicznego silnika z czujnikiem poprawne 
zorientowanie sygnału z czujnika względem uzwojeń silnika jest trudne i praktycznie 
niemożliwe do realizacji. Kalibrację, czyli ustalenie przesunięcia pomiędzy wskazywanym 
położeniem zerowym czujnika a osią fazy i stojana ustala się zwykle jednorazowo przed 
pierwszym uruchomieniem napędu. Przesunięcie to wprowadza się do układu sterowania jako 
wartość korygującą (offset) [1]. 

Znany sposób kalibracji sygnału z przetwornika położenia wirnika polega na oscylosko-
powej rejestracji fazowej siły elektromotorycznej rotacji, indukowanej w uzwojeniach silnika 
[2]. W metodzie tej wał silnika jest wprawiany w ruch obrotowy, przy czym zaciski silnika są 
odłączone od zacisków przekształtnika. Poprzez rejestrację przebiegu fazowej siły 
elektromotorycznej oraz kąta z przetwornika położenia wirnika ustala się przesunięcie 
pomiędzy zerową wartością kąta i zerowym położeniem wirnika, a następnie wartość tę 
wprowadza się w postaci przesunięcia korygującego (offsetu) do układu sterowania. Metoda 
teoretycznie prosta w realizacji praktycznej wymaga, aby proces kalibracji był prowadzony 
przy rozłączonych zaciskach silnika i przekształtnika. W metodzie tej jest też niezbędne 
wyprowadzenie z układu sterowania sygnału analogowego, proporcjonalnego do mierzonej 
wartości bezwzględnej kąta lub sygnału cyfrowego, w którym położenie zerowe jest 
sygnalizowane krótkim impulsem. Inną wadą metody jest fakt, że metoda wymaga użycia 
oscyloskopu i trudna byłaby jej zautomatyzowana realizacja. 

Inna metoda kalibracji polega na zasilaniu uzwojeń fazowych silnika prądem stałym. 
W wyniku oddziaływania pól pochodzących od uzwojeń oraz od magnesów trwałych 
następuje obrócenie wirnika do tzw. położenia neutralnego, przy którym moment 
elektromagnetyczny rozwijany przez silnik ma wartość równą zero. Na podstawie znajomości 
rozkładu pola w szczelinie silnika i pomiaru kąta w takim układzie wyznacza się wartość 
offsetu (przesunięcia) i wprowadza jako wartość korygującą do układu sterowania. Kalibrację 
za pomocą tej metody można przeprowadzać w sposób automatyczny, jednak dokładność 
ustalenia offsetu w pewnych przypadkach konstrukcji silnika, kiedy indukcja od magnesów 
posiada obszary niemonotoniczności, może dawać błędne wyniki. 
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2. GENEZA I CEL PRACY 

Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie doświadczeń autorów, zebranych w trakcie 
prowadzenia prac badawczych związanych z napędami wykorzystującymi silniki wzbudzane 
magnesami trwałymi [1], [4-5]. 

Prowadzone wielokrotnie testy, zwłaszcza z nowymi silnikami PMSM, wykazały, że 
istnieje potencjalne zapotrzebowanie na prostą i skuteczną metodę kalibracji maszyny 
z czujnikiem położenia wirnika. Przyjęto, że metoda w podstawowej wersji będzie wymagała 
zastosowania dodatkowego przyrządu - oscyloskopu, jednocześnie będzie umożliwiała 
prowadzenie kalibracji w sposób automatyczny. Sygnałem pomiarowym służącym do oceny 
jakości kalibracji będzie sygnał proporcjonalny do wartości prądu płynącego w uzwojeniach 
fazowych silnika i przekształtnika.  

3. ZASADA STEROWANIA SILNIKIEM O WZBUDZENIU  
MAGNETOELEKTRYCZNYM 

W przypadku sterowania silników o sinuso-
idalnym rozkładzie SEM wykorzystuje się opis 
maszyny trójfazowej, w nieruchomym wzglę-
dem wirnika układzie współrzędnych dq (rys.1). 
Dla silników z magnesami naklejonymi na 
powierzchni wirnika zakłada się na ogół 
równość indukcyjności w obydwu osiach,  
a więc jest spełniony warunek: Lq=Ld. Wynika 
to z faktu, że przewodność magnetyczna 
magnesów otrzymywanych z ziem rzadkich jest 
w przybliżeniu równa przewodności magne-
tycznej powietrza. W trakcie realizacji stero-
wania wektorowego zazwyczaj przyjmuje się, 
że wartość zadana prądu w osi d, Idzad=0, dzięki 
czemu moment silnika, podobnie jak w maszy-
nie prądu stałego, jest liniową funkcją prądu 
twornika. 

W rezultacie takiego sterowania, przebiegi fazowych SEM rotacji oraz prądów stojana są 
w fazie, jak przedstawiono na rys.2b, i wytwarzają optymalną wartość momentu 
elektromagnetycznego. Niezerowa wartość prądu w osi d (Id<0) jest jedynie uzasadniona 
w przypadku pracy ze zwiększoną prędkością obrotową przy pracy ze stałą mocą w strefie 
osłabionego strumienia [3].  

Rys. 1. Układ przestrzenny uzwojeń stojana oraz 
  nieruchomy względem wirnika układ 
  odniesienia dq dla silnika 
  synchronicznego wzbudzanego 
 magnesami trwałymi 

Fig. 1. Cross-section and phasor diagram of 
  PMSM machine  
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4.  ZASADA KALIBRACJI ABSOLUTNEGO CZUJNIKA POŁOŻENIA WIRNIKA  
Z SILNIKIEM O WZBUDZENIU ELEKTROMAGNETYCZNYM  

Kalibracja absolutnego czujnika położenia wirnika zwykle jest przeprowadzana przed 
pierwszym uruchomieniem napędu. Najczęściej ma to miejsce na stanowisku prób, kiedy 
silnik z magnesami trwałymi jest sprzężony z maszyną obciążającą. 

 
a)          b) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 2a)  Schemat układu pomiarowego do kalibracji czujnika położenia z silnikiem z magnesami 
trwałymi. b) Przebiegi fazowej SEM rotacji ea, prądu fazowego stojana ia oraz kąta 
odczytanego Θe w czujnika położenia wirnika dla sterowania z Idzad = 0 

Fig. 2a)  Measurement system diagram for PMSM rotor position sensor calibration; b) Back EMF ea, 
phase current ia and angle Θe for correct rotor position (Idzad = 0) 

W trakcie kalibracji silnik z magnesami trwałymi jest napędzany od strony wału 
z ustaloną prędkością. Przekształtnik zasilający silnik z magnesami trwałymi powinien być 
połączony z maszyną w taki sposób jak w czasie normalnej pracy. W trakcie procedury 
kalibracji układ sterowania przekształtnikiem powinien generować odpowiednio uformowane 
impulsy sterujące zaworami przekształtnika w taki sposób, że tranzystory grupy górnej są 
wyłączone, natomiast tranzystory grupy dolnej są załączane w odpowiedniej sekwencji. 
Przedział czasu załączeń odpowiedniego tranzystora grupy dolnej zależy od wartości kąta, 
odczytanej z przetwornika położenia wirnika. Schemat układu pomiarowego oraz sekwencję 
przełączeń ilustrują rysunki 2a, 2b oraz 3a.  

Przy takim sposobie sterowania zaworami przekształtnika, w wyniku indukowania się  
w uzwojeniach wirującego silnika SEM, istnieje możliwość przepływu prądu w obwodzie 
załączonego tranzystora, dwóch uzwojeń fazowych oraz diody zwrotnej jednego  
z wyłączonych tranzystorów grupy dolnej. Przepływ prądu jest możliwy wówczas, kiedy na 
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zaciskach silnika indukowane napięcie rotacji będzie odpowiednio spolaryzowane.  
Na rysunku 3 przedstawiono przebiegi fazowych SEM indukowanych w uzwojeniach silnika, 
napięcie międzyfazowe uac, przebiegi sygnałów sterujących tranzystorami T2, T4, T6 oraz 
przebieg kąta wyznaczanego przez czujnik położenia wirnika. Rysunek ilustruje sytuację, 
przy której czujnik położenia wirnika jest poprawnie zsynchronizowany z wałem silnika. 
Oznacza to, że zerowa wartość kąta odczytana z czujnika położenia pokrywa się z osią 
uzwojenia fazy i stojana (wartość współczynnika korygującego w tym przypadku jest równa 
zero, offset=0). 

a)                                         b)                                            c) 
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Rys. 3. Przebiegi napięć i prądów fazowych, napięcia międzyfazowego uac, przebieg kąta  
z przetwornika położenia oraz impulsów sterujących tranzystorami przekształtnika w czasie 
kalibracji dla przesunięcia: a) offset = 00 , b) offset = +100, c) offset = -100 

Fig. 3. Back EMFs, phase currents, uac voltage, rotor position sensor angle and transistor gate signals 
during calibration process when  a) offse t = 00 , b) offset = +100, c) offset = -100  

W przypadku przedstawionym na rys. 3a przedziały załączeń poszczególnych 
tranzystorów T2, T4, T6 następują w chwilach, kiedy napięcia międzyfazowe indukowane  
w uzwojeniach silnika nie powodują przepływu prądu w uzwojeniach silnika 
i przekształtnika. Z analizy rysunku wynika, że przesunięcie sekwencji załączeń tranzystorów 
w dowolnym kierunku i o dowolną wartość kąta, względem fazowych SEM, spowoduje 
przepływ prądu w uzwojeniach silnika i przekształtnika. Istnieje zatem tylko jeden przypadek 
wzajemnego usytuowania przebiegu kąta mierzonego i SEM indukowanych w uzwojeniach 
maszyny, przy którym dla założonego sterowania tranzystorami prąd nie popłynie.  

Na rysunkach 3b i 3c przedstawiono sytuacje, w których wartość przesunięcia kąta 
pomiędzy wartością mierzoną a wartością właściwą przyjmuje odpowiednio wartości  

Θ Θ Θ 
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offset = 100 – rys.3b oraz offset = -100 – rys. 3c. W przypadku kiedy offset ma wartość 
dodatnią, czyli załączenia tranzystorów następują wcześniej w stosunku do sytuacji 
przedstawionej na rys. 3a, tranzystor jest załączany w chwili, kiedy napięcie międzyfazowe 
ma taką polaryzację, w wyniku której następuje przepływ prądu. W czasie trwania okresu 
załączenia tranzystora napięcie międzyfazowe zanika do zera, a następnie zmienia 
polaryzację. W wyniku tego prąd płynący przez uzwojenie silnika osiąga maksimum,  
a następnie zanika do zera. Ujemne impulsy prądowe, przedstawione na rys.3b, występują  
w fazie, w której przewodzi tranzystor. Impulsy polaryzacji dodatniej występują w fazie,  
w której przewodzi dioda zwrotna.  

Na rysunku 3c przedstawiono przebiegi odpowiednich wielkości, w przypadku kiedy 
przesunięcie ma znak ujemny, offset = -10. Dla takiego przesunięcia tranzystory T2, T4, T6 
będą załączane z opóźnieniem w stosunku do sytuacji wzorcowej, przedstawionej na rys.3a. 
W takim przypadku prądy płynące przez uzwojenia silnika będą miały inny kształt niż 
w czasie przesunięcia o znaku dodatnim (rys. 3b). Dzieje się tak dlatego, że w wyniku 
opóźnienia sekwencji załączeń tranzystorów przepływ prądu w uzwojeniach jest przerywany 
na skutek wyłączenia tranzystora. W tym przypadku dodatnie impulsy prądu występują 
w fazie, w której przewodzi tranzystor, ujemne w fazie, w której przewodzi dioda zwrotna. 
Istnieje więc różnica w kształcie przebiegów prądów pojawiających się w silniku, zależnie od 
położenia punktu zerowego z przetwornika względem wartości szukanej. Dzięki temu, na 
podstawie obserwacji kształtu prądu, jest możliwa jednoznaczna ocena znaku wartości 
korygującej, którą należy wprowadzić do układu sterowania 

5. WYNIKI POMIARÓW 

Weryfikację metody kalibracji przeprowadzono w układzie laboratoryjnym składającym 
się z silnika z magnesami trwałymi o mocy 2 kW i napięciu znamionowym Un = 48 V. Na 
wale silnika został zamocowany enkoder absolutny o rozdzielczości 10 bitów. 

Układ napędowy był zasilany za pomocą przekształtnika zbudowanego przy 
wykorzystaniu tranzystorów MOSFET. Centralny układ sterowania przekształtnikiem 
stanowił mikrokontroler sygnałowy TMS 320F2812. Układ sterowania zapewniał możliwość 
wprowadzania wartości korygującej (offsetu) do kąta mierzonego za pomocą enkodera. 
Wartość kąta po korekcie, w postaci pomocniczego sygnału PWM, wprowadzono na filtr 
dolnoprzepustowy i dalej był on udostępniony do pomiarów oscyloskopowych. W trakcie 
badań silnik napędzano za pomocą dodatkowej maszyny z różnymi prędkościami 
obrotowymi. Przeprowadzono rejestracje oscyloskopowe prądów fazowych silnika oraz 
sygnału proporcjonalnego do kąta odczytanego z czujnika pomiarowego. Wybrane przebiegi 
zaprezentowano na rysunkach 4a i 4b. 
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a)                                                                      b) 
 

 
Rys. 4.  Przebiegi oscyloskopowe prądów fazowych silnika oraz kąta mierzonego za pomocą enkodera 

absolutnego, dla przesunięcia: a) offset = 100 , b) offset  = - 100 

Fig. 4.  Experimental result: phase currents and absolute encoder angle waveforms when a) offset = 
100, b) offset  = - 100 

Łagodne przejście sygnału kąta Θe, po osiągnięciu maksimum do wartości zbliżonej do 
zera, widoczne na rys. 4a i 4b, wynika z działania filtru dolnoprzepustowego w torze 
przetwarzania. Zwiększanie prędkości obrotowej silnika zwiększa wartość amplitudy prądu ze 
względu na wzrost amplitudy siły elektromotorycznej silnika. Zwiększanie wartości 
bezwzględnej offsetu powiększa wartość amplitudy prądu i wydłuża czas trwania impulsów. 
Kształt siły elektromotorycznej (sinusoidalna lub trapezoidalna) nie ma znaczenia ze względu 
na charakter zjawiska. Wykorzystanie tych obserwacji pozwala na opracowanie 
zautomatyzowanej procedury korygującej.  

Wskaźnikiem jakości korekcji jest średnia wartość za obrót wyprostowanego prądu 
mierzonego w fazach silnika Ioffset (wystarczy pomiar prądu w dwóch fazach). Czujniki prądu 
i tak zwykle są integralnym elementem przekształtnika, więc nie stanowi to utrudnienia. Przy 
zupełnie nieznanym offsecie procedura powinna rozpoczynać się od niewielkiej prędkości 
obrotowej układu i można przyjąć wartość startową offset = 0. W trakcie wirowania silnika 
jest zmieniana tak wartość offsetu, aby obliczana wartość prądu Ioffset zmniejszała się aż do 
osiągnięcia Ioffset = 0. W kolejnych etapach zwiększa się prędkość wirowania silnika  
i ponawia procedurę. Wzrost prędkości zwiększa wartość amplitudy siły elektromotorycznej 
silnika, co powoduje zwiększenie dokładności wyznaczenia offsetu. Ograniczeniem metody 
jest wartość spadku napięcia na zaworach w obwodzie przewodzenia. Przy niewielkim 
offsecie wartości chwilowe napięcia wymuszającego prąd są zbyt małe w stosunku do 
napięcia progowego zaworów. Daje to pewną strefę ΔΘe, gdzie sygnał pomiarowy Ioffset jest 
równy 0. Wyznaczenie granic tej strefy i przyjęcie jako właściwej wartości offsetu jej środka, 
w znaczny sposób uniezależnia od wartości napięcia progowego zaworów. Dla 
przekształtnika zbudowanego na podstawie tranzystorów MOSFET zasadniczy wpływ ma 
spadek napięcia na przewodzącej diodzie zwrotnej tranzystora. Dla opisywanego układu 

ia

ib

ic

�e

20A

360°

ia

ib

ic

�e

20A

360°

Θe Θe 



14  A. Bodora, T. Biskup, A. Domoracki  

laboratoryjnego, przy silniku o 3 parach biegunów, można było osiągnąć bardzo dobrą 
dokładność korekcji (błąd poniżej 1ºel.) dla prędkości silnika w czasie testu na poziomie 1/3 
znamionowej. Weryfikacja metody odbywała się za pomocą innych sposobów wyznaczania 
przesunięcia, opisanych w rozdziale 1 niniejszego artykułu. 

6. PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone badania i testy potwierdziły przydatność metody kalibracji czujników 
położenia wirnika z silnikiem wzbudzanym magnesami trwałymi. Przedstawiona metoda 
wymaga, aby w czasie procedury kalibracji silnik został wprowadzony w ruch obrotowy od 
strony wału, natomiast tranzystory grupy górnej przekształtnika zasilającego silnik wyłącza 
się, tranzystory grupy dolnej załącza się w odpowiedniej sekwencji, przy czym przedział 
czasu załączeń odpowiedniego tranzystora grupy dolnej jest zależny od wartości kąta 
odczytanej z przetwornika położenia wirnika. Ocenę, jakości kalibracji dokonuje się na 
podstawie sygnału proporcjonalnego do prądu wybranej fazy silnika lub wszystkich prądów 
wyprostowanych, przy czym idealne zsynchronizowanie występuje wówczas, kiedy nie 
następuje przepływ prądu w uzwojeniach silnika. W trakcie badań kalibrację przeprowadzano 
z wykorzystaniem oscyloskopu oraz sondy prądowej. Istnieje możliwość zautomatyzowania 
procedury kalibracji. 

Istotnym problemem, mającym wpływ na dokładność kalibracji za pomocą wybranej 
metody, jest napięcie progowe diod przekształtnika zbudowanego na podstawie tranzystorów 
MOSFET. Wpływ tego napięcia na dokładność kalibracji będzie szczególnie widoczny  
w przypadku silników niskonapięciowych. Błąd kalibracji będzie też zależał od prędkości 
obrotowej, z jaką silnik jest napędzany w czasie procedury kalibracyjnej.  
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Abstract 

In vector controlled drive system of PMSM, the absolute rotor position is fundamentally 
required for the stator currents transformation from the stationary dq-axis to the 
synchronously rotating dq-axis. 

Before first start of the PMSM drive system, there is need to set up (calibrate) the 
position sensor with the motor shaft. Calibration is based on setting offset between the zero 
value of angle pointed by sensor and an axis stator phase. This offset is introduced into 
control system as the correction value. One of the known methods is to directly measure the 
correct offset by capturing the back EMF waveforms and angle waveform by the oscilloscope. 
In this method, the shaft of PMSM is rotated without powering the motor. However, this 
method is not convenient because the motor must be disconnected from the inverter in order 
to operate as the generator. Presented method of position sensor calibration is relatively 
simple to implement. It also requires oscilloscope but there is no necessity to disconnect the 
motor from the inverter. It can be realized automatically by control system as well. The idea 
of proposed method is presented on fig. 3.  

Calibration algorithm was implemented in laboratory system with 2 kW BLDC motor.  
Control system is based on digital signal controller TMS 320F2812. 

The results of the research are illustrated by oscilloscope measurements in fig. 4 for two 
incorrect offset angles. These tests have confirmed possibility of industrial implementation. 


