
ELEKTRYKA 2015
Zeszyt 2 (234) Rok LXI

Tomasz SZUBRYT, Paweł KOWOL
Katedra Mechatroniki, Politechnika Śląska w Gliwicach

PROJEKT I WYKONANIE STANOWISKA LABORATORYJNEGO DO
BADANIA SILNIKA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

Streszczenie. W artykule przedstawiono stanowiska laboratoryjne do badania silnika
z magnesami trwałymi, zrealizowane w ramach projektu inżynierskiego. Scharakteryzo-
wano elementy składowe stanowiska, opisano wykonany układ sterowania silnikiem,
który umożliwia pracę silnika w trybie silnika krokowego bądź w trybie silnika
bezszczotkowego prądu stałego. Przedstawiono również wyniki badań zarówno układu
sterowania, jak i silnika pracującego w obu trybach.

Słowa kluczowe: silnik z magnesami trwałymi, silnik krokowy, silnik BLDC, układ sterowania,
stanowisko badawcze

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF THE LABORATORY WORK
STATION FOR TESTING PM MOTOR

Summary. Laboratory stand for testing permanent magnet motor, built for
engineering project required in B.Sc. thesis is presented in the paper. Components of the
laboratory stand are characterized. The designed control unit, which enables operation of
PM  motor  either  in  stepper  motor  mode  or  in  BLDC  motor  mode,  is  described.  The
results of investigations of control unit and the PM motor are presented as well.

Keywords: PM motor, Stepper motor, BLDC motor, control unit, laboratory stand

1. CEL PRACY

Jako cel pracy (zrealizowanej w ramach projektu inżynierskiego) przyjęto: zbudowanie
stanowiska laboratoryjnego ze sterownikiem mikroprocesorowym, służącego do badania
silnika wzbudzanego magnesami trwałymi. Stanowisko to zostało przystosowane do
współpracy z silnikiem trójfazowym, o uzwojeniach połączonych w gwiazdę i posiadającym
czujniki położenia wirnika w postaci hallotronów. Jest to standardowy silnik napędu
dyskietkowego 5,25", który oryginalnie pracował jako silnik bezszczotkowy prądu stałego
(BLDC) i był zasilany przez dedykowany sterownik scalony. Głównym celem edukacyjnym
i badawczym jest analiza wpływu rodzaju rozruchu na maksymalną osiąganą prędkość oraz
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ilość gubionych przez silnik kroków, przy różnych trybach pracy (silnika krokowego
i BLDC) i parametrach zasilania silnika. Schemat blokowy stanowiska został przedstawiony
na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat blokowy stanowiska
Fig. 1. Scheme of designed laboratory stand

2. BUDOWA STANOWISKA

Stanowisko składa się z czterech podstawowych części: zasilacza, układu zasilania
silnika, silnika, układu sterowania oraz przetwarzania sygnałów oraz silnika. Zdjęcie
stanowiska przedstawiono na rysunku 2.
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Rys. 2. Stanowisko laboratoryjne
Fig. 2. The laboratory stand

2.1. Zasilacz

Do zasilania stanowiska użyto standardowego zasilacza komputerowego (wyjść
napięciowych +12V i −12V). Układ zasilania silnika (rys. 1) jest zasilany z zasilacza
komputerowego napięciem +12V, natomiast układ sterowania i przetwarzania sygnałów jest
zasilany zarówno z napięcia +12, jak i −12V, które jest niezbędne do zasilania wzmacniaczy
pomiarowych.

2.2. Układ zasilania silnika

Układ zasilania silnika znajduje się na pojedynczej płytce PCB. W skład układu wchodzi
liniowy stabilizator napięcia (LM317), którego zadaniem jest obniżenie napięcia do wartości
zadanej. Następnie napięcie stałe jest podawane na falownik zbudowany z sześciu
tranzystorów MOSFET (IRF5305 i IRLZ34N), który jest kluczowany jednym tranzystorem
MOSFET (IRLZ34N) do masy, dzięki czemu uzyskano modulacje PWM na wyjściach
falownika. Tak zbudowany układ umożliwia sterowanie wartością skuteczną napięcia
wyjściowego falownika przez zmianę wartości napięcia stałego przed falownikiem oraz
zmianę współczynnika wypełnienia przebiegów falownika.
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2.3. Silnik

Silnik użyty w stanowisku to silnik trójfazowy z magnesami trwałymi, wymontowany
z napędu dyskietek 5,25”. W przypadku zasilania go bez sprzężenia zwrotnego informacji
o położeniu kątowym wirnika (tryb silnika krokowego), na jeden obrót silnika przypada
dziesięć kroków. Silnik został wyposażony w trzy czujniki położenia wirnika w postaci
czujników Halla. Sygnał wyjściowy z czujników ze względu na małą wartość amplitudy
wymaga współpracy ze wzmacniaczami pomiarowymi.

2.4. Układ sterowania i przetwarzania sygnałów

Głównym elementem sterownika jest mikrokontroler rodziny AVR Atmega128-A, któ-
rego zadaniem jest sterowanie: układem zasilania silnika, pobieraniem informacji o położeniu
wirnika z układu przetwarzania sygnałów (sygnały cyfrowe), pobieraniem informacji
o zadanych parametrach pracy (sygnały analogowe) oraz zapewnianie komunikacji z użyt-
kownikiem stanowiska przez obsługę przycisków oraz wyświetlanie informacji na
wyświetlaczu alfanumerycznym LCD.

Układ przetwarzania sygnałów składa się ze wzmacniaczy pomiarowych, które realizują
wzmocnienie sygnału z hallotronów do poziomu kompatybilnego z mikrokontrolerem
i komparatorami napięcia, których zadaniem jest zmiana sygnałów analogowego na wartość
cyfrową. Wzmacniacze pomiarowe zostały zbudowane przy wykorzystaniu klasycznych
aplikacji składających się z trzech wzmacniaczy operacyjnych (układy TL074). Jako
komparatorów użyto układu LM339, który w jednej obudowie ma cztery komparatory
napięcia. Dodatkowo, układ zawiera jeden wzmacniacz pomiarowy, służący do pomiaru
prądu jednej fazy silnika (poprzez pomiar napięcia na boczniku), oraz przetwornik
częstotliwości (sygnału z czujnika Halla) na napięcie, dzięki czemu można obserwować na
oscyloskopie zarówno przebieg prądu fazowego, jak i aktualną prędkość obrotową silnika w
postaci napięcia.

Zadawanie warunków pracy silnika odbywa się za pomocą potencjometrów pracujących
jako dzielniki napięcia. Napięcie wyjściowe z dzielników podawane jest na przetwornik
analogowo-cyfrowy mikrokontrolera i na podstawie zmierzonej wartości napięcia dobiera się
proporcjonalnie wielkości zadane pracy silnika. Dodatkowo trzy przyciski służą do zmiany
trybu pracy sterownika, rozpoczęcia i zatrzymania pracy silnika.

Dodatkowym elementem stanowiska jest miernik prędkości obrotowej, który wyświetla
aktualną prędkość obrotową oraz zapamiętaną wartość maksymalną. Pomiar prędkości
obrotowej jest realizowany przez dodatkowy czujnik Halla umieszczony pod wirnikiem.
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3. ZASADA DZIAŁANIA STANOWISKA

3.1.  Tryb silnika krokowego

W trybie silnika krokowego mikrokontroler nie uwzględnia w procesie sterowania
sygnałów z hallotronów. Silnik jest zasilany sekwencją sygnałów, których czas przełączania
jest ustalany przez układ czasowy mikrokontrolera. W trybie tym jest możliwa regulacja
mocy przez ograniczenie napięcia zasilania oraz wypełnienia szerokości impulsów. Punkt
pracy silnika jest zadawany przez układ definiowania warunków pracy, gdzie ustala się
prędkość obrotową, jaką silnik ma osiągnąć, oraz czas, w którym ma to nastąpić.

W celu realizacji sterowania użyto dwóch układów czasowo-licznikowych mikro-
kontrolera. Pierwszy licznik jest odpowiedzialny za cykliczne wystawianie odpowiednich
sygnałów. Drugi licznik cyklicznie zmienia częstotliwość pierwszego, co odpowiada zmianie
prędkości obrotowej silnika.

W trybie silnika krokowego można badać, jakie są maksymalne wartości prędkości
obrotowej silnika dla różnych wartości skutecznej napięcia zasilania silnika (regulowane
przez PWM i regulator liniowy) oraz wpływ szybkości rozruchu na wartość prędkości
maksymalnej oraz możliwości rozruchu silnika (zjawisko gubienia kroków).

Badanie silnika w tym trybie pracy polega na zadaniu prędkości obrotowej, jaką ma
osiągnąć silnik, czasu, w jakim ma następować kolejne zwiększanie prędkości obrotowej,
oraz napięcie zasilania i wypełnienia PWM przebiegów falownika. Po zadaniu wartości
i naciśnięciu przycisku START silnik rozpoczyna pracę. Aktualną prędkość obrotową można
obserwować na mierniku, a maksymalna prędkość osiągnięta (w przypadku pogubienia
kroków) zostanie na nim zapamiętana. Zakończenie pracy silnika odbywa się przez
naciśnięcie przycisku STOP.

3.2.  Tryb silnika BLDC

W trybie silnika prądu stałego z magnesami trwałymi, w procesie sterowania,
mikrokontroler wykorzystuje sygnały pochodzące z hallotronów, wynikające z położenia
wirnika. W przeciwieństwie do standardowych układów silnika BLDC, gdzie sygnały
hallotronów są bezpośrednio połączone z zaworami elektronicznymi, w zaprojektowanym
stanowisku sygnały te współpracują z układem uniwersalnych wejść/wyjść mikrokontrolera.

Realizacja sterowania silnika w trybie BLDC odbywa się przez odpowiednie reagowanie
na sygnał sprzężenia zwrotnego od położenia wirnika. Po konfiguracji portów i timera
odpowiedzialnego za wypełnienie impulsów zasilania, mikrokontroler zaczyna pracować
w pętli, w której odczytywane są stany portów, do których dołączone są przetworzone
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sygnały z hallotronów. Na podstawie odczytanych wartości funkcja ustawia na wyjściach
mikrokontrolera odpowiednie sygnały sterujące.

4. BADANIA

4.1. Przebiegi sygnałów

Poniżej przedstawiono przebiegi uzyskane na zbudowanym stanowisku laboratoryjnym.
Na rysunku 3 zamieszczono przebieg napięcia jednej fazy przy małej prędkości obrotowej
silnika.

Rys. 3. Oscylogram napięcia fazy U
Fig. 3. Waveform of voltage of U-phase

Rysunki 4 i 5 przedstawiają przebieg napięcia oraz prądu jednej fazy. W pierwszym
przypadku wypełnienie impulsów zasilania jest pełne (PWM=1), natomiast w drugim
wypełnienie PWM=0.5. Przebiegi zostały zarejestrowane przy wyższej prędkości obrotowej.
Z powodu indukowania się napięcia w fazie niezasilanej, napięcie nie przyjmuje wartości
połowy napięcia zasilania, a jest znacznie wyższe.

Rys. 4. Oscylogram napięcia (1) i prądu (2) fazy U dla wypełnienia PWM=1
Fig. 4. Waveform of voltage (1) and current (2) of U-phase, for PWM=1

2
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Rys. 5. Oscylogram napięcia (1) i prądu (2) fazy U dla wypełnienia PWM=0,5
Fig. 5. Waveform of voltage (1) and current (2) of U-phase, for PWM=0,5

Kolejne dwa przebiegi na rysunku 6 oraz 7 przedstawiają sygnały z hallotronów.
Rysunek 6 przedstawia wszystkie trzy sygnały po wzmocnieniu oraz odfiltrowaniu części
ujemnej sygnału, natomiast rysunek 7 przedstawia pojedynczy sygnał na wejściu i wyjściu
z komparatora. Sygnał z wyjścia komparatora jest przekazywany na uniwersalne wejście
mikrokontrolera.

Rys. 6. Przebiegi sygnałów hallotronów
Fig. 6. Waveform of hallotron signals

Rys. 7. Sygnał pojedynczego hallotronu (1) oraz sygnał na wyjściu komparatora (2)
Fig. 7. Waveform of hallotron signal (1) and signal at the output of comparator (2)

2
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4.2. Praca w trybie silnika krokowego

W ramach badań silnika pracującego jako silnik krokowy wyznaczono rodzinę
charakterystyk maksymalnej prędkości obrotowej nmax (powyżej której silnik „gubi kroki”)
dla całego zakresu napieć zasilania silnika przy różnym wypełnieniu impulsów zasilających
silnik. Do zrealizawania tego zadania przeprowadzono cztery serie pomiarowe, gdzie napięcia
zasilania były zmieniane w zakresie 4,5÷10,4 V, a współczynniki wypełnienia impulsów
zasilania PWM wynosiły 1; 0,8; 0,6; 0,4. Czas rozpędzania silnika został ustawiony na
wartość maksymalną, czyli kolejne zmiany zadanej prędkości obrotowej następowały co
16,6 ms. Otrzymane dane przedstawiono na wykresie (rys. 8).

Rys. 8. Charakterystyki maksymalnej prędkości obrotowej nmax w funkcji napięcia zasilania U silnika
 krokowego dla różnych wypełnień PWM

Fig. 8. Maximum speed nmax vs voltage supply U of stepper motor, for different value of PWM

4.3. Praca w trybie silnika BLDC

Dla trybu silnika BLDC możliwe jest wykonywanie pomiarów, które mają za zadanie
określenie wpływu parametrów zasilania silnika na prędkość obrotową n. Przykładowe
pomiary przedstawiono poniżej. Przeprowadzono cztery serie pomiarowe, mające za zadanie
przebadanie wpływu zmiany napięcia zasilania na prędkość silnika. W tym celu dokonywano
pomiaru prędkości dla napięć zasilania z zakresu 4,5÷10,2 V. Charakterystyki sporządzono
dla czterech wartości współczynnika wypełnienia impulsów zasilania PWM silnika.
Otrzymane wyniki przedstawiono na wykresie (rys. 9).
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Rys. 9. Charakterystyki prędkości obrotowej n w funkcji napięcia zasilania U silnika BLDC dla
różnych wypełnień PWM

Fig. 9. Maximum speed n vs voltage supply U of BLDC motor, for different value of PWM

Zarówno dla trybu BLDC, jak i silnika krokowego możliwa jest rejestracja przebiegów
prądu fazowego, napięć fazowych, prędkości obrotowej, sygnałów czujników Halla dzięki
wyprowadzeniu tych sygnałów poprzez złącza BNC, umożliwiające podłączenie oscyloskopu.

5. PODSUMOWANIE

Przedstawiono stanowisko laboratoryjne na przebadanie w łatwy sposób zamontowanego
silnika w dwóch trybach pracy: silnika krokowego oraz silnika BLDC. W przypadku silnika
krokowego stanowisko umożliwia wykonanie pomiarów maksymalnej prędkości obrotowej
nmax w zależności od parametrów zasilania (U,PWM) i czasu narastania prędkości obrotowej
silnika. W trybie silnika BLDC możliwe jest badanie wpływu parametrów zasilania (U,PWM)
na prędkość obrotową silnika n.

Oprócz możliwości badania silnika, stanowisko ma dodatkowy aspekt edukacyjny.
Dzięki wyprowadzeniu podstawowych sygnałów za pomocą złączy BNC lub poprzez
możliwość pomiaru za pomocą sondy oscyloskopowej, możliwy jest na oscyloskopie podgląd
działania układu sterowania silnikiem. Można obserwować również wpływ zmian
parametrów zasilania na przebiegi napięć i prądów silnika. Umożliwia to analizę stanów
dynamicznych silnika.
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