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BEZCZUJNIKOWE STEROWANIE WYSOKOOBROTOWEGO 

SILNIKA PM BLDC 

Streszczenie. W artykule rozpatrzono możliwości sterowania bezczujnikowego 

wysokoobrotowego silnika PM BLDC o maksymalnej prędkości obrotowej 

100 000 obr/min i mocy 1 kW  zaprojektowanego w Katedrze Energoelektroniki, Napędu 

Elektrycznego i Robotyki – KENER Politechniki Śląskiej. W artykule opisano metody 

oparte na całkowaniu napięć fazowych oraz trzeciej harmonicznej, ponadto 

przedstawiono metodę rozruchu w otwartej pętli oraz sposoby określania położenia 

zatrzymanego wirnika. Opisane metody sterowania bezczujnikowego przebadano 

komputerowo, celem sprawdzenia możliwości ich implementacji w projekcie silnika 

wysokoobrotowego.  

Słowa kluczowe: sterowanie bezczujnikowe, silnik wysokoobrotowy, BLDC 

SENSORLESS CONTROL OF HIGH-SPEED PM BLDC MOTOR 

Summary. In the paper were examined the possibilities to control a high-speed 

sensorless PM BLDC motor, with a maximal speed 100 000 rpm and power 1 kW, 

designed in the Department of Power Electronics, Electrical Drives and Robotics - 

KENER, Silesian University of Technology. The article describes methods based on 

phase voltages integration and the third harmonic, also presents a method of open-loop 

starting and ways of determining the position of the stopped rotor. Described sensorless 

control methods  were examined by computer simulation, in order to test the possibilities 

of their implementation in the high-speed motor project.. 

Keywords: sensorless control, high-speed motor, BLDC 

1. WSTĘP 

Rosnące zapotrzebowanie na silniki wirujące z dużymi prędkościami obrotowymi oraz 

liczne potencjalne zastosowania spowodowały wytężony rozwój prac nad silnikami wysoko-

obrotowymi. Istniejące dotychczas rozwiązania asynchronicznych silników wysokoobro-

towych, zwłaszcza te w których nie zastosowano materiałów niskostratnych, charaktery-

zowały się niską sprawnością i dużą złożonością ze względu na konieczność stosowania 
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dodatkowego chłodzenia i smarowania. Tymczasem do zastosowań przemysłowych wymaga 

się przede wszystkim trwałości, pewności działania i niezawodności. Jednak skomplikowana 

konstrukcja rzadko idzie w parze z niezawodnością. Dlatego konieczne było znalezienie 

innego rozwiązania, które spełniłoby powyższe założenia. Okazało się że idealnym roz-

wiązaniem są bezszczotkowe silniki prądu stałego z komutatorem elektronicznym. Silniki te 

charakteryzują się prostą konstrukcją, ponadto umożliwiają uzyskiwanie wysokich prędkości 

obrotowych, dzięki zastąpieniu komutatora mechanicznego komutatorem elektronicznym, 

umieszczeniu uzwojeń w stojanie oraz użyciu magnesów trwałych, które, w przeciwieństwie 

do silników wzbudzanych elektrycznie, zapewniają stałą indukcję magnetyczną bez względu 

na rozmiar maszyny. Pierwsze wersje silników PM BLDC były sterowane za pomocą 

dodatkowych czujników Halla, co niewątpliwie zmniejszało ich niezawodność ze względu na 

użycie dodatkowych elementów. Ponadto, na skutek przeprowadzonych prób laboratoryjnych,  

okazało się, że przy dużych prędkościach obrotowych stosowanie czujników Halla jest 

kłopotliwe i niekorzystnie wpływa na pracę maszyny, gdyż nawet niewielkie przesunięcia lub 

niesymetrie powodowały znaczny wzrost strat, w szczególności opóźnienie sygnału  

z hallotronów. 

Niekorzystne efekty wynikające z przesunięcia hallotronów można wyeliminować 

poprzez implementację pętli PLL w układzie sterowania. Jednak to rozwiązanie nie jest 

korzystne ze względu na dużą komplikację układu sterowania i w związku z tym 

zmniejszeniem niezawodności.  Dlatego podjęto próbę wykonania bezczujnikowego układu 

sterowania wysokoobrotowego silnika PM BLDC. 

2. PROTOTYP SILNIKA PM BLDC 

Przedmiotem pracy jest układ sterowania silnika wysokoobrotowego o maksymalnej 

prędkości obrotowej wynoszącej 100 000 obr/min i mocy 1 kW. Zaprojektowany silnik jest 

zasilany ze źródła napięcia stałego o wartości 24 V. Projekt przewiduje, że moment maksy-

malny będzie wynosił 100 mN·m. Rysunek 1 przedstawia prototyp silnika wysokoobro-

towego. 

3. UKŁAD STEROWANIA BEZCZUJNIKOWEGO  

Ze względu na dużą częstotliwość pracy projektowanego silnika, należy uwzględnić, że 

dedykowany układ sterowania będzie wymagał o wiele większej mocy obliczeniowej  

w porównaniu do innych bezczujnikowych układów przewidzianych do sterowania 

klasycznych silników PM BLDC. Oprócz tego należy zauważyć, że układy sterowania 
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bezczujnikowego charakteryzują się większą złożonością obliczeń niż układy, których zasada 

działania opiera się na sygnałach z czujników położenia wirnika. W związku z tym metoda, 

za pomocą której zostanie zaprojektowany układ sterowania powinna charakteryzować się 

niskim stopniem komplikacji i prostotą obliczeń.  

 

Rys. 1. Prototyp silnika wysokoobrotowego 

Fig. 1. High-speed motor prototype 

Na rys. 2 przedstawiono schemat blokowy układu sterowania bezszczotkowego silnika  

z magnesami trwałymi. Ponieważ w silnikach PM BLDC prędkość obrotowa jest proporcjo-

nalna do napięcia zasilania silnika [4], więc układ sterowania powinien posiadać możliwość 

regulacji napięcia zasilającego. W klasycznych układach wartość napięcia zasilania jest 

regulowana za pomocą modulacji PWM zaworów komutatora elektronicznego. Istnieje wiele 

sposobów regulacji napięcia, jak na przykład modulacja górnej lub dolnej grupy zaworów, 

modulacja obu grup zaworów elektronicznych lub strategie, w których modulowana grupa 

zaworów zmienia się w połowie cyklu. Modulacje te mają różne właściwości, jednak żadna  

z nich nie nadaje się do sterowania silnika wysokoobrotowego ze względu na konieczność 

kluczowania zaworów komutatora elektronicznego z dużą częstotliwością. Rysunek 3 

przedstawia przebiegi prądów fazowych silnika PM BLDC, zasilanego za pomocą modulacji 

PWM, dla prędkości obrotowej 87 420 obr/min. 

Ze względu na zniekształcony przebieg prądu, do poprawnej pracy silnika konieczne jest 

zwiększenie częstotliwości modulacji PWM. Jednak dalsze zwiększanie częstotliwości nie 

jest pożądane z powodu większych strat związanych z przełączeniami zaworów i w związku  

z tym zachodzi konieczność odprowadzenia większej ilości ciepła. Dlatego potrzebne jest 

znalezienie innego sposobu regulacji napięcia zasilającego. Obiecującą metodą jest 

zastosowanie przekształtnika DC-DC obniżającego napięcie typu BUCK. W konsekwencji 

uzyska się zmniejszenie częstotliwości przełączania zaworów do częstotliwości pracy silnika  

i w związku z tym zmniejszenie strat. Straty można również ograniczyć poprzez zastosowanie 

tranzystorów MOSFET, zamiast tranzystorów IGBT. 
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Rys. 2   

Rys. 2. Schemat blokowy układu sterowania 

Fig. 2. Block diagram of control unit 

 

 

Rys. 3. Przebiegi prądów silnika PM BLDC zasilonego za pomocą modulacji PWM, dla prędkości 

obrotowej 87 420 obr/min 

Fig. 3.  Motor currents waveforms of PM BLDC motor powered by PWM, for the rotational speed 87 

420 rpm 

Moment elektromagnetyczny jest proporcjonalny do prądu zasilania [4], dlatego może 

być zadawany za pomocą czujnika prądowego. Ponadto, dodatkowy czujnik prądowy 

pozwala ograniczyć prądy zwarciowe podczas rozruchu silnika, tj. gdy silnik pracuje  

w otwartej pętli, aż do chwili osiągnięcia pożądanej prędkości obrotowej, od której układ 

sterowania przechodzi do pracy bezczujnikowej. 

Pozostałe bloki na schemacie blokowym pełnią następujące funkcje: Drajwer – zapewnia 

odpowiednie wartości napięć niezbędne do wysterowania poszczególnych tranzystorów. 

Jednostka całkująco-porównująca generuje sygnały cyfrowe dla układu mikrokontrolera,  

A/C – konwerter analogowo-cyfrowy, µC – mikrokontroler wykonujący obliczenia związane 

z realizacją algorytmu sterowania bezczujnikowego. 

Jednostka całkująco-porównująca składa się z trzech kanałów, jeden na fazę. W każdym 

z kanałów znajduje się układ redukcji składowej stałej, układ całkujących oraz wzmacniacz 
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operacyjny pracujący w układzie komparatora. Jej budowa jest związana z wybraną metodą 

sterowania bezczujnikowego silnika PM BLDC (Opis wybranej metody przedstawiono  

w dalszej części artykułu). Celem użycia osobnej jednostki jest odciążenie mikrokontrolera od 

operacji całkowania i porównywania, które w proponowanym układzie wykonywane będą za 

pomocą elementów analogowych. 

Jak już wspomniano wcześniej, układ bezczujnikowy charakteryzuje się większą 

niezawodnością w porównaniu do układów pracujących z czujnikami położenia wirnika. 

Dodatkowy wpływ na zwiększenie niezawodności ma zredukowana liczba przewodów, co 

jest związane z rezygnacją z czujników Halla. Co prawda układ bezczujnikowy wymaga 

dodatkowych połączeń w celu pomiaru napięć fazowych, jednak połączenia te nie są 

realizowane jawnie w postaci przewodowej, a wewnątrz układu sterowania (rys. 2). 

4. BEZCZUJNIKOWE METODY STEROWANIA SILNIKIEM PM BLDC  

Ze względu na duże częstotliwości pracy silników wysokoobrotowych, metody wyko-

rzystywane do ich sterowania powinny charakteryzować się prostym algorytmem i małym 

zapotrzebowaniem na moc obliczeniową. Wśród metod bezczujnikowych wymagania te 

spełniają metody oparte na pomiarze napięć fazowych. Jeżeli założyć, że całkowanie będzie 

wykonywane przez zewnętrzny układ analogowy, do realizacji tych metod wymaganych jest 

zaledwie kilka operacji logicznych oraz arytmetycznych. Operacje te mogą być wykonywane 

przez układy dedykowane mikrokontrolerów. 

Do podstawowych metod sterowania bezczujnikowego zalicza się metody bazujące na 

pomiarze sił elektromotorycznych, całce sił elektromotorycznych lub pomiarze trzeciej 

harmonicznej.  Metody te w skrócie opisano w dalszej części artykułu. 

4.1. Określanie momentów komutacji na podstawie sił elektromotorycznych 

Metoda ta polega na pomiarze sił elektromotorycznych silnika PM BLDC. Pomiar siły 

elektromotorycznej realizowany jest przy użyciu punktu środkowego silnika. Ponieważ  

w każdej chwili pracy silnika jedno z uzwojeń jest niezasilone, więc pomiar siły elektro-

motorycznej można wykonywać na tym uzwojeniu. Trudności w zastosowaniu tej metody 

pojawiają się w przypadku, gdy silnik nie ma wyprowadzonego punktu środkowego. 

Konieczne jest wtedy dołączenie układu sztucznego zera zbudowanego z trzech rezystorów 

(rys. 4). 
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Rys. 4. Pomiar siły elektromotorycznej na niezasilonym uzwojeniu przy użyciu sztucznego zera 

Fig. 4. Measurement of back electromotive force on the not supplied winding by using virtual neutral 

point 

Punkt neutralny może być również zrealizowany programowo [7], w tym przypadku jego 

wartość jest wyznaczana za pomocą równania (1): 

 V0=(uA+uB+uC)/3 (1) 
 

Do wyznaczenia momentu komutacji wykorzystuje się punkt przejścia sił elektro-

motorycznych przez zero. Jednakże punkt ten jest przesunięty o 30° elektrycznych względem 

chwili, w której przełączane są zawory. W związku z tym w aplikacjach praktycznych 

wykorzystuje się licznik zliczający impulsy zegarowe pomiędzy kolejnymi komutacjami. Na 

podstawie danych z licznika możliwe jest wyznaczenie punktu komutacji, który jest 

przesunięty o czas odpowiadający połowie zliczonych impulsów. 

Jednym z aspektów, które należy rozważyć przed użyciem tej metody, jest kształt napięć 

fazowych, a dokładnie ich nachylanie w punkcie przejścia przez zero. W przypadku gdy 

nachylenie jest duże, metoda bazująca na pomiarze siły elektromotorycznej może być  

z powodzeniem stosowana do bezczujnikowego sterowania silnikiem, jak na przykład dla 

silnika z magnetowodem bezżłobkowym, który posiada duże nachylenie przebiegu siły 

elektromotorycznej w punkcie przejścia przez zero (rys. 5). 

Niestety, analizowana metoda zupełnie nie nadaje się do silników z magnetowodem ze 

żłobkami półotwartymi, ze względu na małe nachylenie przebiegów siły elektromotorycznej 

w punkcie przejścia przez zero (rys. 6). 

4.2. Określanie momentów komutacji na podstawie całki sił elektromotorycznych 

Kolejną metodą bezczujnikowego sterowania silników wysokoobrotowych jest metoda 

bazująca na całkowaniu przebiegów napięć fazowych. Podobnie jak w poprzedniej metodzie, 

do wyznaczenia  chwil komutacji wykorzystuje się przejścia sygnału scałkowanego przez 

zero. Dzięki temu, że przebiegi w punktach przecięcia z osią czasu mają dużą stromość, 

można dokładnie określić chwile komutacji. Ponadto, dzięki operacji całkowania punkty 

przecięcia znajdują się dokładnie w punktach komutacji i nie ma potrzeby zliczania impulsów 

zegarowych, jak to miało miejsce w poprzedniej metodzie. Dodatkową zaletą zastosowania 
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operacji całkowania jest filtracja sygnału z różnych zakłóceń. Wyniki badań komputerowych 

opisywanej metody przedstawiono w dalszej części artykułu. 

 

 

Rys. 5. Przebiegi sił elektromotorycznych silnika bezżłobkowego 

Fig. 5. Waveforms of the back electromotive forces of slotless motor 

 

Rys. 6. Przebiegi sił elektromotorycznych silnika z magnetowodem ze żłobkami półotwartymi 

Fig. 6. Waveforms of the back electromotive forces of half-open-core motor 

4.3. Określanie chwil komutacji na podstawie trzeciej harmonicznej [3] 

Metoda bazuje na założeniu, że przebiegi sił elektromotorycznych mają kształt trapezoi-

dalny. W związku z tym siły elektromotoryczne można zapisać jako sumę nieparzystych 

harmonicznych (2): 
 

 e(t)=Em(cos ωet + k3cos 3ωet + …) (2) 

gdzie: 

Em – maksymalna wartość przebiegu trapezoidalnego. 

Sumując napięcia fazowe, przy założeniu że suma prądów fazowych jest równa zero:  
 

 iA+iB+iC=0 (3) 

oraz z uwzględniając, że przebiegi sił elektromotorycznych są przesunięte względem siebie  

o 1/3 okresu: uzyskuje się (4): 

 uA+uB+uC = 3Em k3 cos 3ωe t +… (4) 
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Suma napięć fazowych jest zdominowana przez trzecią harmoniczną. W związku z tym, 

aby uzyskać punkty przełączania zaworów, należy scałkować otrzymany sygnał. Punkty 

przejścia przez zero sygnału scałkowanego odpowiadają chwilom komutacji silnika. Do wad 

tej metody należy duża podatność układu na zakłócenia, wrażliwość na niejednorodność 

wykonania uzwojeń maszyny, co objawiało się pływaniem przebiegu scałkowanego. Wyniki 

badań komputerowych opisywanej metody przedstawiono w dalszej części artykułu. 

5. BEZCZUJNIKOWE METODY ROZRUCHU SILNIKÓW PM BLDC  

Wartość siły elektromotorycznej jest proporcjonalna do prędkości obrotowej, więc nie 

jest możliwe wyznaczenie położenia wirnika na podstawie siły elektromotorycznej przy 

zatrzymanym wirniku. Dlatego konieczne jest użycie innych metod rozruchu lub określenia 

położenia zatrzymanego wirnika. Najpopularniejszą i zarazem najprostszą metodą jest 

rozruch w otwartej pętli. Może być ona dodatkowo ulepszona przez początkowe określenie 

położenia wirnika na podstawie pomiaru napięć lub prądów. 

5.1. Rozruch w otwartej pętli 

Metoda rozruchu w otwartej pętli polega na kolejnym przełączaniu uzwojeń silnika  

w pożądanym kierunku wirowania. Podczas rozruchu mogą wystąpić oscylacje, które 

uzależnione są od początkowego położenia wirnika. Oprócz oscylacji mogą pojawić się prądy 

zwarciowe, dlatego konieczne jest ograniczenie prądu zasilania podczas rozruchu. Na skutek 

kolejnego przełączania uzwojeń silnik rozpocznie wirowanie z pewną niewielką prędkością. 

W uzwojeniach wyindukuje się siła elektromotoryczna niezbędna do prawidłowej pracy 

bezczujnikowej. Od tego momentu można sterować silnikiem bezczujnikowo. 

Zaletą tej metody jest jej prostota oraz łatwość implementacji w rzeczywistych układach 

sterowania. Do wad można zaliczyć oscylacje występujące podczas rozruchu oraz 

konieczność stosowania układu do stabilizacji prądu i zabezpieczającego przed zwarciami. 

Metoda rozruchu w otwartej pętli nadaje się dla silników o małych momentach 

reluktancyjnych. 

5.2. Określanie położenia wirnika na podstawie pomiaru prądu 

W celu uniknięcia drgań podczas rozruchu w otwartej pętli można wykorzystać jedną  

z metod do wykrycia położenia wirnika, a następnie rozpocząć przełączanie od właściwego 

uzwojenia. 
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Jedną z metod określania położenia jest metoda polegająca na pomiarze prądu. W chwili 

gdy silnik jest zatrzymany, w związku z występowaniem momentów reluktancyjnych, wirnik 

powinien znajdować się w jednej z sześciu pozycji. W przypadku zasilenia uzwojenia 

napięciem stałym, wytworzony strumień może być zgodny lub przeciwny ze strumieniem 

pochodzącym od magnesu trwałego. W przypadku gdy strumienie są zgodne, nastąpi ich 

sumowanie i w rezultacie nasycenie obwodu magnetycznego. W odwrotnym przypadku punkt 

pracy znajdzie się na liniowej części charakterystyki magnesowania. Ze względu na powyższą 

właściwość, określenie położenia wirnika może być zrealizowane za pomocą dwóch metod:  

 pomiaru czasu narastania prądu do określonej wartości, 

 pomiaru wartości prądu po określonym czasie. 

W przypadku gdy strumienie mają ten sam zwrot, czas potrzebny na osiągnięcie 

określonej wartości prądu jest mniejszy niż w przypadku przeciwnym. Podobnie jest dla 

drugiej metody. W przypadku gdy strumienie mają ten sam zwrot, prąd po określonym czasie 

narośnie do większej wartości, niż w przypadku gdyby zwroty strumieni byłby przeciwne. 

Wadą tej metody jest konieczność instalowania dodatkowych czujników prądowych [6]. 

Metoda ta jest również nieodpowiednia dla maszyn z liniową charakterystyką magnesowania. 

Ze względu na założenie, że zatrzymany wirnik powinien znajdować w jednej z sześciu 

pozycji, metoda ta jest nieodpowiednia dla zaprojektowanego silnika, który ze względu na 

małe momenty reluktancyjne może zatrzymać się w dowolnej pozycji. 

5.3. Określanie położenia wirnika na podstawie pomiaru napięcia 

Metoda ta polega na założeniu, że czas zaniku prądu w nasyconym obwodzie 

magnetycznym będzie krótszy w porównaniu do obwodu, w którym zwroty pól od uzwojenia 

maszyny i magnesu trwałego są przeciwne. 

Stosując tę metodę, można określić położenie wirnika z dokładnością do 60° 

elektrycznych. Pomiar położenia metodą pomiaru napięcia odbywa się w 6 etapach. W etapie 

pierwszym faza C jest przyłączona do dodatniego bieguna napięcia zasilania, natomiast fazy 

A i B do ujemnego (rys. 7a). W etapie drugim następuje wyłączenie zaworów, prąd płynie 

przez diody zwrotne i mierzony jest czas zaniku napięć w fazach A i B (rys. 7b). W etapie 

trzecim zasilana jest faza B, po czym w etapie czwartym mierzone są czasy zaniku napięć  

w fazach A i C. W etapie szóstym mierzone są czasy zaniku napięć w fazach C i B, etap 

szósty poprzedzony jest zasilaniem fazy A. Na podstawie zmierzonych czasów określane jest 

położenie wirnika [6]. 

Zaletą tej metody jest brak konieczności instalowania dodatkowych czujników, jak to 

miało miejsce w metodzie prądowej. Ponadto, metoda ta może być zastosowana w silnikach  

o małych momentach reluktancyjnych. 
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Rys. 7. Dwa pierwsze etapy wyznaczania położenia wirnika 

Fig. 7. The first two steps of determining the rotor position. 

6. BADANIA KOMPUTEROWE  

W ramach weryfikacji rozważań teoretycznych wykonano badania komputerowe opisa-

nych metod sterowania bezczujnikowego. Badania wykonano opierając się na rzeczywistych 

przebiegach zaprojektowanego silnika wysokoobrotowego przy częstotliwości pracy 500 Hz 

(30 000 rpm) oraz 906 Hz (54 360 rpm). Wyniki badań przedstawiono na rys. 8-10. 

 

 

Rys. 8. Przebieg napięcia fazowego oraz jego całka przy częstotliwości 500 Hz 

Fig. 8. The phase voltage waveform and its integral at the frequency of 500 Hz 

 

Rys. 9. Przebieg napięcia fazowego oraz jego całka przy częstotliwości 906 Hz 

Fig. 9. The phase voltage waveform and its integral at the frequency of 906 Hz 
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Rys. 10. Przebiegi napięcia fazowego, sumy napięć fazowych oraz ich całka przy częstotliwości 

 500 Hz 

Fig. 10. Waveforms of phase voltage, the sum of phase voltages and its integral at the frequency of 

500 Hz 

Z rys. 8 oraz rys. 9 wynika, że metoda całkowania napięcia fazowego doskonale nadaje 

się do bezczujnikowego sterowania silników wysokoobrotowych, gdyż momenty przejścia 

przez zero przebiegu scałkowanego znajdują się dokładnie w chwilach przełączania zaworów. 

Na rys. 10 przedstawiono badania komputerowe metody sterowania silnika bezczujniko-

wego z zastosowaniem trzeciej harmonicznej. Z rysunku widać, że w przebiegu będącym 

sumą trzech napięć fazowych dominuje trzecia harmoniczna. Jednak zakłócenia wynikające  

z przełączania zaworów uniemożliwiają użycie tego przebiegu w algorytmie sterowania 

silnika. Dzięki dodatkowemu całkowaniu można wyeliminować zakłócenia, jednak pływanie 

przebiegu scałkowanego jest na tyle duże, że uniemożliwia precyzyjne wyznaczenie 

momentów przełączania zaworów. Dlatego metoda ta nie nadaje się do bezczujnikowego 

sterowania zaprojektowanego silnika. 

7. PODSUMOWANIE 

W artykule rozpatrzono bezczujnikowe metody sterowania wysokoobrotowego silnika 

PM BLDC o docelowej prędkości obrotowej 100 000 obr/min i mocy 1 kW,  projektowanego 

w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki – KENER Politechniki 

Śląskiej. Oprócz analizy teoretycznej przedstawiono wyniki badań komputerowych opisanych 

metod. 
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