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Wstęp
Rozwój nauki i technologii wpływa 

na powstawanie nowych rodzajów i ty-
pów maszyn. Silnik bezszczotkowy to 
silnik, w którym nie występuje komuta-
tor mechaniczny. Został on zastąpiony 
przez komutator elektroniczny (prze-
łączniki tranzystorowe) lub jest zasila-
ny napięciem wielofazowym. 

Sterowanie prędkością obrotową 
silnika bezszczotkowego BLDC
Konrad Zajkowski, Stanisław Duer

Streszczenie

W artykule omówiono metody regulacji prędkości obrotowej w silniku bezszczotkowym prą-du stałego BLDC, problemy 
z tym związane i sposoby poprawy procesu regulacji. 

Słowa kluczowe: silnik bezszczotkowy, sterowanie prędkością silnika, algorytm PWM.

Są to silniki z magnesami trwałymi, 
wśród których można wyróżnić:

 ● silniki synchroniczne z magnesami 
trwałymi (PMSM - Permament Ma-
gnet Synchronous Motor, lub BLAC 
- Brushless AC Motor), 

 ● bezszczotkowe silniki prądu stałego 
(BLDC - Brushless DC Motor). 
Silnik BLDC zasilany jest przełącza-

nym napięciem stałym. Taki silnik wy-
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Rys. 1. Podział silników elektrycznych

maga komutacji elektronicznej uzwo-
jeń. Sterownik musi współpracować 
z czujnikami położenia wału, gdyż od 
tej informacji zależy synchronizm [3, 
4, 5]. W uzwojeniach silnika induku-
je się siła elektromotoryczna BEMF 
(Back Electromotive Force) trapezo-
idalnego kształtu. Moment narastania 
i opadania napięcia przypada w mo-
mencie gdy ta faza jest nieaktywna. 
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Rys. 2. Przebiegi siły elektromotorycznej E, prądu I i momentu T dla jednej fazy dla: a) silnika PMSM, b) silnika BLDC

Rys. 3. Sterowanie silnikiem z regulacją obrotów w sterowniku DSP [1]

Jest to maszyna synchroniczna prądu 
zmiennego oraz ma cechy maszyny 
obcowzbudnej prądu stałego, gdzie 
komutator mechaniczny zastąpiono 
elektronicznym.

W przeciwieństwie do silników 
BLDC silniki synchroniczne wymagają 
analizy fazowych zależności napięcia 
i prądu w funkcji warunków pracy, co 
jest znacznie bardziej skomplikowane. 
Wymagane jest tzw. sterowanie wek-
torowe, które na podstawie zmierzo-
nych zmiennych napędu wylicza war-
tości zadane dla sterowania PWM lub 
SVM. Silnik PMSM wykazuje cechy 
podobne jak maszyna synchroniczna 
prądu zmiennego. Charakteryzuje się:

 ● sinusoidalnym rozkładem strumie-
nia magnetycznego w szczelinie 
powietrznej,

 ● sinusoidalnym przebiegiem prądu 
fazowego,

 ● sinusoidalnym przebiegiem siły 
elektromotorycznej BEMF.
Silniki bezszczotkowe prądu stałego 

znane były niedawno przede wszyst-
kim z układów niedużej mocy. Naj-
częściej stosowane były w drobnych 
urządzeniach AGD i przemyśle samo-
chodowym. Rozwój technologii ele-
mentów energoelektronicznych spo-
wodował zwiększone zainteresowanie 
tego typu maszynami. Silniki o mocy 
powyżej 1 kW, znajdują coraz szersze 
zastosowanie w przemyśle, a także 
w napędach pojazdów elektrycznych. 
Znaczny wzrost popularności silników 
BLDC związany jest z wieloma zaleta-
mi, do których można zaliczyć: 

 ● prosta budowa silnika, 
 ● duży stosunek momentu do masy 

silnika, 

 ● duża sprawność, 
 ● sterowanie w szerokim zakresie 

prędkości, 
 ● wysoki moment rozruchowy, 
 ● niskie koszty obsługi, 
 ● brak szczotek (silnik bardziej ci-

chy, niezawodny, brak zużywania 
mechanicznego). 
Do wad tego silnika należą:

 ● tętnienia momentu elektromagne-
tycznego, 

 ● wysoki koszt magnesów trwałych 
 ● konieczność stosowania czujników 

położenia wału, co w znacznym 

stopniu wpływa na cenę układu 
napędowego. 

1. Regulator prędkości
Podczas gdy komutacja zapewnia 

właściwy obrót wirnika silnika BLDC, 
jego prędkość zależy od amplitudy 
napięcia zasilania, a moment od prą-
du przepływającego przez uzwojenia. 
Wartość skuteczną napięcia można 
zmienić poprzez regulację napięcia 
zasilającego drivery lub wykorzystu-
jąc metodę kluczowanego sterowania 
PWM stopniem wykonawczym. 
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Pierwsza metoda wymaga oddziel-
nego zasilania kluczy elektronicznych 
w członie wykonawczym od pozosta-
łych elementów wspomagających pra-
cę sterownika.

W mikroprocesorowych układach 
sterujących łatwiejszy do realizacji jest 
algorytm PWM. W oparciu o uchyb 
regulacji wytwarzany jest sygnał ste-
rujący, wyrażony czasem wypełnienia. 
Przy założeniu, że częstotliwość tak-
towania generatora jest kilkukrotnie 
większa od stałej czasowej układu in-
ercyjnego cewki, współczynnik wypeł-
nienia przebiegu zasilającego będzie 
wpływać na wielkość strumienia ma-
gnetycznego. Natomiast strumień ten 
wpływa na prędkość wirowania silnika.

Zmiana wartości prądu przepływa-
jącego przez uzwojenie odbywa się 
zgodnie ze stałą czasową szeregowe-
go połączenia R i L [2]:

R
L  (1)

 

gdzie: 
L – indukcyjność własna uzwojenia,
R – rezystancja uzwojenia.

Zgodnie z prawem ciągłości prądu 
przepływającego przez indukcyjność 
L, wartość chwilowa prądu nie może 
się zmieniać skokiem. Jest to więc 
funkcja ciągła w czasie.

000 tititi  (2)
 

gdzie: 
t0 – chwila komutacji,
t- 0 – czas tuż przed komutacją,
t+

0 – czas tuż po komutacji.

Sterowanie PWM umożliwia pełne 
otwarcie tranzystorów kluczujących 
(rys.3) dla napięcia UBE < 0,4 V. W takim 
obszarze pracy rezystancja wypadko-
wa między kolektorem a emiterem jest 

najmniejsza, zatem straty mocy na 
ciepło również są najmniejsze.

Zamknięcie drogi dla prądu jednej 
fazy silnika wymaga aktywacji dwu 
kluczy elektronicznych: jednego z gru-
py kluczy dodatnich i jednego z ujem-
nych. Niedopuszczalna jest jednocze-
sna aktywacja obu kluczy w tej samej 
fazie, np. Ta

U i Ta
L (rys.3).

Praca dwu kluczy umożliwia realiza-
cję sterowania PWM na kilka sposobów:
1. Jednofunkcyjny rozdział zadań 
sterowania – sterowanie unipolarne

W tej metodzie sterowania klucze 
z jednej grupy pełnią funkcję regula-
cyjną a drugie aktywacyjną. Zakres 

regulacji przypada na cały okres dla 
fazy, czyli 120º (rys. 5). 

Realizacja regulacyjna jest możliwa 
kluczami z grupy dodatniej (rys.5a) lub 
ujemnej (rys. 5b). Przekłada się to na 
odpowiedni symbol kodowy C120Q+ 
i C120Q-. Symbol C120Q+ oznacza, 
że funkcję regulacyjną pełnią tylko 
tranzystory grupy dodatniej. W tym 
czasie tranzystory grupy ujemnej peł-
nią rolę komutatorową. Analogicznie 
przy sterowaniu C120Q- funkcję regu-
lacyjną pełnią tranzystory grupy ujem-
nej. Tranzystory grupy dodatniej speł-
niają rolę komutatorową.

Gdy funkcję regulacyjną pełnią 
wszystkie aktywne tranzystory, me-
todę sterowania nazywa się bipo-
larną a w pozostałych przypadkach 
unipolarną.
2. Sterowanie bipolarne

W tym przypadku każdy tranzy-
stor pełni funkcję regulacyjną przez 
okres 60º elektrycznych. Przez okres 
pozostałych 60º funkcję regulacyjną 
przejmuje zawór z grupy przeciwnej 
(rys. 6).
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Rys. 4. Wpływ współczynnika wypełnienia przebiegu PWM na wartość prądu
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Rys. 5. Strategia sterowania a) C120Q+, oraz b) C120Q
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Rys. 6. Strategia sterowania a) C60Q+, oraz b) C60Q-
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Ze względu na to, która grupa tran-
zystorów realizuje funkcję sterowania 
PWM, strategie sterowania można 
podzielić na trzy przypadki. Gdy przez 
pierwsze 60º okresu przewodzenia 
funkcję sterowania pełnią tranzystory 
grupy dodatniej, wówczas metodę tą 
oznacza się symbolem C60Q+. Jeżeli 
przez pierwsze 60º okresu przewo-
dzenia funkcję sterowania pełnią tran-
zystory grupy ujemnej, wówczas me-
todę oznacza się symbolem C60Q–. 

W metodach C120Q+ i C120Q- funk-
cję sterowania PWM pełnią trzy tranzy-
story co upraszcza układ elektroniczny. 
Takie sterowanie niesie za sobą nie-
równomierne obciążenie tranzystorów 
i różne częstotliwości przełączeń.

W metodzie C60Q+ tranzystory 
przez pierwsze 60º okresu aktywa-
cji pełnią funkcję sterowania PWM, 
a przez okres kolejnych 60º spełniają 
jedynie rolę komutatorową. Analogicz-
nie w metodzie C60Q– tranzystory 
przez pierwsze 60º okresu aktywa-
cji pełnią jedynie rolę komutatorową, 
a przez okres kolejnych 60º pełnią 
funkcję sterowania.

Zaletą metod C60Q+ i C60Q- jest 
równomierne wykorzystanie wszystkich 
tranzystorów. Wadą jest większa złożo-
ność układu elektronicznego i nierów-
nomierne częstotliwości przełączeń.

Przy sterowaniu bipolarnym równo-
czesnym tranzystory obu grup pełnią 
równocześnie funkcje sterowniczą 
PWM oraz komutacyjną (rys. 7). Jest 
to układ charakteryzujący się równo-
miernym obciążeniem kluczy i jedna-
kowymi częstotliwościami przełączeń. 
Wymaga on najbardziej rozbudowane-
go układu sterowania. Wadą również 
są wyższe straty na ciepło.

Aby zapewnić takie same warunki 
pracy silnika przy zastosowaniu stero-
wania bipolarnego jak przy sterowaniu 
unipolarnym, należy zwiększyć czę-
stotliwość przełączeń tranzystorów.

Bibliografi a
1. Juan W. Dixon, Matías R., Huerta R., 

Simplifi ed Sensorless Control for 
BLDC Motor, Using DSP Technolo-
gy, web.ing.puc.cl 

2. Zajkowski K., The method of so-
lution of equations with coeffi -
cients that contain measurement 
errors, using artifi cial neural ne-
twork. Neural Computing and Ap-
plications. 2012, DOI: 10.1007/
s00521-012-1239-0.

3. Zajkowski K., Duer S., Łyskojć D., 
Sposoby regulacji prędkości obroto-
wej silnika w pojeździe z napędem 
elektrycznym, Autobusy – Techni-
ka, Eksploatacja, Systemy Trans-
portowe 2012, nr 5, s. 537-543,

4. Zajkowski K., Duer S., Diagnostyka 
silnika BLDC i układu sterowania, 
Autobusy – Technika, Eksploata-
cja, Systemy Transportowe 2012, 
nr 5, s. 530-536,

5. Zajkowski K., Duer S., Sterowanie 
bezszczotkowym silnikiem prądu sta-
łego, Logistyka 6/2011, s. 4075-4084

[0] 
0 60 120 180 240 300 360 

Ta
U 

Tb
U 

Tc
U 

Ta
L 

Tb
L 

Tc
L 

Rys. 7. Strategia sterowania w ukła-
dzie bipolarnym równoczesnym

Speed control for brushless BLDC motor

Abstract
The article discusses the method of speed control on brushless BLDC motor, related problems and ways to improve 

process control. 
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