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WPŁYW ZMIAN KĄTA ZAŁĄCZENIA NA WŁAŚCIWOŚCI SILNIKA 
BLDC NAPĘDU HYBRYDOWEGO BEZZAŁOGOWEGO APARATU 

LATAJĄCEGO  
 

INFLUENCE OF TURN-ON ANGLE CHANGE ON PROPERTIES OF BLDC 
MOTOR FOR UNMANNED AERIAL VEHICLE HYBRID DRIVE 

 
Streszczenie: Kąt załączenia poszczególnych tranzystorów w układzie zasilającym silnika BLDC uzależniony 

jest od momentu przecięcia się przebiegów przewodowych napięć indukowanych. Jest to najkorzystniejszy 

moment na komutację prądów. W niektórych aplikacjach z uwagi na zmieniające się warunki pracy (np. 

zmniejszające napięcie zasilające baterii akumulatorów) tak określony kąt załączenia może uniemożliwić 

utrzymanie zadanej mocy na wale silnika. W pracy dokonano analizy wpływu zmiany wartości kąta załączenia 

na właściwości silnika. Na bazie modelu symulacyjnego pokazano wpływ zmiany wartości kąta załączenia na 

wytwarzaną wartość średnią momentu elektromagnetycznego. W warunkach laboratoryjnych dokonano 

weryfikacji praktycznej. Zamieszczono wnioski. 
 

Abstract: A turn-on angle of individual switching transistors in BLDC supply system depends on the inter-

section of induced line voltage waveforms. This time is the most profitable for current switching. In some ap-

plications, defined in such a way, turn-on angle can’t be able to keep set motor power due to change of 

working conditions (e.g. decrease of battery voltage). In the paper the analysis of  influence of turn-on angle 

on motor properties was conducted. The influence of turn-on angle on average electromagnetic torque was 

shown based on the simulation model. A practical verification was done in the laboratory conditions. 

Conclusions were placed. 
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1. Wstęp 

Bezszczotkowe silniki prądu stałego z magne-

sami trwałymi (BLDCM) są zaliczane do ma-

szyn z komutacją elektroniczną [1-2]. Wysoka 

sprawność, wysoki stosunek wytwarzanego 

momentu z jednostki objętości, prosty algorytm 

sterowania pracą, szeroki zakres regulacji pręd-

kości obrotowej powodują, że silnik ten znaj-

duje zastosowanie w wielu aplikacjach wyma-

gających np. ograniczania masy zastosowanego 

napędu. Grupą takich aplikacji są niewątpliwie 

napędy przeznaczone do różnych zastosowań 

lotniczych. W ostatnich latach w przemyśle 

motoryzacyjnym z powodzeniem zastosowano 

napęd hybrydowy pojazdów samochodowych 

[3]. Niewątpliwie sukces w tej dziedzinie od-

niosła Toyota, która obecnie posiada w swojej 

ofercie kilka modeli z napędem hybrydowym. 

Obiecujące rezultaty uzyskiwane w przemyśle 

motoryzacyjnym pozwoliły rozwijać koncepcje 

napędów hybrydowych przeznaczonych do na-

pędów np. małych bezzałogowych aparatów 

lotniczych [4-5]. Jednym z problemów, który  

 
 

występuje w napędzie hybrydowym bezzało-

gowego aparatu latającego jest zmiana napięcia 

zasilającego silnik w trakcie jego pracy. Wy-

nika to z procesu rozładowania ogniwa zasilają-

cego. Silnik BLDC jest maszyną prądu stałego  

i jest on wrażliwy na zmianę wartości napięcia 

zasilającego. Można to przewidzieć i zasilać 

silnik obniżoną wartością napięcia poprzez za-

stosowanie sterowania PWM. Jednak wpływa 

to na obniżenie sprawności ogólnej układu na-

pędowego. Autorzy proponują metodę alterna-

tywną polegającą na zmianie kąta załączenia 

poszczególnych pasm silnika.  

W pracy na bazie zaprojektowanego silnika 

BLDC przeznaczonego do napędu hybrydo-

wego bezzałogowego aparatu latającego zapre-

zentowano wyniki badań symulacyjnych 

wpływu kąta załączenia poszczególnych pasm 

na właściwości ruchowe silnika. Na bazie mo-

delu polowo-obwodowego zostały wyznaczone 

charakterystyki mechaniczne silnika oraz jego 

sprawność. Pokazano przebiegi czasowe prą-
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dów, napięć oraz momentu elektromagnetycz-

nego. W warunkach laboratoryjnych dokonano 

weryfikacji praktycznej przeprowadzonych ob-

liczeń, wyznaczając charakterystyki mecha-

niczne, sprawności oraz rejestrując przebiegi 

czasowe prądów i napięć. Zamieszczono wnio-

ski dotyczące uzyskanych rezultatów wpływu 

zmiany kąta załączenia poszczególnych pasm 

silnika zarówno na bazie badań symulacyjnych, 

jak też laboratoryjnych. 

2. Model fizyczny silnika BLDC 

Model fizyczny silnika BLDC został zaproje-

ktowany do napędu hybrydowego bezzałogo-

wego aparatu latającego. Z uwagi na przezna-

czenie silnika jego projekt przewidywał wyko-

nanie wirnika zewnętrznego. Dzięki temu po-

dejściu uzyskuje się zwiększenie wartości wy-

twarzanego momentu elektromagnetycznego  

z jednostki objętości. Prowadzi to do ograni-

czenia masy silnika oraz wzrostu sprawności 

przetwarzania energii. W projektowanej kon-

strukcji zastosowano rozwiązanie o 12 biegu-

nach stojana i 14 magnesach trwałych umiesz-

czonych na wirniku. Przekrój konstrukcji zapro-

jektowanego silnika BLDC pokazano na ry-

sunku 1. 

 
Rys. 1. Schemat przekroju poprzecznego zapro-
jektowanego silnika BLDC 

Widok rzeczywisty wykonanego prototypu sil-

nika pokazano na rysunku 2. W tabeli 1 zesta-

wiono wybrane wymiary i parametry wykona-

nego silnika BLDC. 

 

Rys. 2. Widok prototypu silnika BLDC 

Tabela 1. Wybrane wymiary i parametry silnika 
BLDC 

Napięcie zasilające [V] 29.6 
Moc znamionowa [W] 800 
Prędkość znamionowa [obr/min] 8000 
Liczba biegunów stojana 12 
Liczba magnesów 14 
Szczelina powietrzna [mm] 0.5 
Długość pakietu [mm] 26.5 
Średnica zewnętrzna silnika [mm] 50 
Uzwojenie  YY 
Magnesy N42SH 

3. Badania symulacyjne 

Zastosowany model polowo-obwodowy silnika 

BLDC wykorzystany w obliczeniach symula-

cyjnych został zaprezentowany w [6]. Wartość 

zerową kąta załączenia θon poszczególnych 

uzwojeń silnika przyjęto w miejscu przecięcia 

się przebiegów przykładowych przewodowych 

modułów napięć indukowanych |Ep| (rys.3).  

 

Rys. 3. Zależność napięć indukowanych z za-
znaczeniem kątów komutacji poszczególnych 
elementów przełączających 
 

Obliczenia wykonywano przy założeniu zmnie-

jszenia się wartości napięcia Udc do wartości 

24V. Jest to teoretyczna minimalna wartość na-

pięcia zastosowanego pakietu ogniw Li-Po 

przeznaczonych do zasilania silnika BLDC  

w napędzie hybrydowym. Obliczenia symula-

cyjne wykonywano przy założeniu stałej warto-

ści prędkości obrotowej (n=9000 obr/min).  

Na rysunkach 4-6 pokazano zależności prądów 

przewodowych iph (rys.4), napięć przewodo-

wych u (rys. 5) oraz momentu elektromagne-

tycznego Te (rys. 6) w funkcji kąta położenia 

wirnika θ uzyskanych przy kącie załączenia 

θon=0°.  
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Rys. 4. Zależność prądów przewodowych iph  
w funkcji kąta położenia wirnika θ dla kąta 
załączenia θon=0°  

 
Rys. 5. Zależność napięć przewodowych u  
w funkcji kąta położenia wirnika θ dla kąta 
załączenia θon=0°  

 
Rys. 6. Zależność momentu elektro magnetycz-
nego Te w funkcji kąta położenia wirnika θ dla 
kąta załączenia θon=0°  

Przy minimalnej wartości napięcia zasilającego 

Udc=24V silnik wytwarza wartość średnią mo-

mentu elektromagnetycznego Teav=0.23 Nm. 

Jest to wartość zbyt mała dla wytworzenia siły 

ciągu potrzebnej dla utrzymania się modelu  

w powietrzu.  

Na rysunkach 7-9 pokazano zależności prądów 

przewodowych iph (rys.7), napięć przewodo-

wych u (rys. 8) oraz momentu elektromagne-

tycznego Te (rys. 9) w funkcji kąta położenia 

wirnika θ uzyskanych przy kącie załączenia 

θon=4°.  

 
Rys. 7. Zależność prądów przewodowych iph  
w funkcji kąta położenia wirnika θ dla kąta 
załączenia θon=4°  

 
Rys. 8. Zależność napięć przewodowych u  
w funkcji położenia kąta wirnika θ dla kąta 
załączenia θon=4°  

 
Rys. 9. Zależność momentu elektro magnetycz-
nego Te w funkcji kąta położenia wirnika θ dla 
kąta załączenia θon=4°  

Po zwiększeniu wartości kąta załączenia θon do 

4° przy minimalnej wartości napięcia zasilają-

cego Udc=24V silnik zwiększa wartość średnią 

wytwarzanego momentu elektromagnetycznego 

Teav=0.95 Nm. To pozwala na uzyskanie wyma-

ganej mocy na wale i tym samym na zapewnie-

nie dalszego lotu modelu.  

Zależność prędkości obrotowej n, wartości 

średniej prądu źródła Idcav, wartości maksymal-

nej prądu źródła Idcmax, wartości sprawności 

ogólnej η, sprawności silnika ηs w funkcji mo-

mentu obciążenia TL dla kąta załączenia θon=var 

pokazano na rysunkach 10-14. 
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Rys. 10.  Zależność prędkości obrotowej n  
w funkcji momentu obciążenia TL dla kąta załą-
czenia θon=var  

 
Rys. 11. Zależność wartości średniej prądu źró-
dła Idcav w funkcji momentu obciążenia TL dla 
kąta załączenia θon=var  

 
Rys. 12. Zależność wartości maksymalnej prądu 
źródła Idcmax w funkcji momentu obciążenia TL 
dla kąta załączenia θon=var  

 
Rys. 13. Zależność sprawności ogólnej η w fun-
kcji momentu obciążenia TL dla kąta załączenia 
θon=var  

Zwiększenie wartości kąta załączenia θon zwię-

ksza wartość wytwarzanego momentu elektro-

magnetycznego Teav kosztem wzrostu tętnień 

momentu oraz zmniejszenia sprawności ogólnej 

napędu.  

 
Rys. 14. Zależność sprawności silnika ηs w fun-
kcji momentu obciążenia TL dla kąta załączenia 
θon=var  

4. Weryfikacja laboratoryjna 

W warunkach laboratoryjnych przeprowadzono 

weryfikację badań symulacyjnych na stanowi-

sku pokazanym na rysunku 15. 
 

 

Rys. 15. Widok stanowiska laboratoryjnego do 
badania silnika BLDC 

Stanowisko do badania silnika BLDC składało 

się z zasilacza stałoprądowego (60V, 110A), 

momentomierza (5 Nm), hamownicy wiroprą-

dowej (3 kW) wraz z osprzętem, układu chło-

dzenia silnika ciekłym azotem, sześciokanało-

wego analizatora mocy wyposażonego w moduł 

mocy oraz układu akwizycji danych oraz stero-

wania wartością momentu obciążenia. Pomiary 

wykonywano w trybie automatycznej i jedno-

czesnej akwizycji wszystkich dostępnych para-

metrów elektrycznych i mechanicznych (mo-

ment oraz prędkość obrotowa).  

4.1. Przebiegi czasowe prądów i napięć 

Przebiegi czasowe prądów i napięć rejestro-

wano analizatorem mocy. Na rysunkach 16-17 

pokazano przykładowe przebiegi czasowe prą-

dów (rys.16) i napięć pasmowych (rys.17) sil-

nika pracującego z momentem obciążenia 

TL=0.6Nm wyznaczone dla Udc=24 V, n=8095 

obr/min, kąt załączenia θon=0°. 



Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 1/2015 (105) 71

 
Rys. 16. Przebiegi czasowe prądów pasmowych 
silnika dla napięcia zasilającego Udc=24 V, 
n=8095 obr/min, kąt załączenia θon=0°, 
TL=0.6Nm 

 
Rys. 17. Przebiegi czasowe napięć przewodo-
wych u silnika przy napięciu zasilającym 
Udc=24 V, n=8095 obr/min, kącie załączenia 
θon=0°, TL=0.6Nm 

Na rysunkach 18-19 pokazano przykładowe 

przebiegi czasowe prądów (rys.18) i napięć pa-

smowych (rys.19) wyznaczone dla Udc=24 V, 

n=8626 obr/min, kąt załączenia θon=-4.2°, sil-

nika pracującego z momentem obciążenia 

TL=0.6Nm. 

 
Rys. 18. Przebiegi czasowe prądów pasmowych 
silnika przy napięciu zasilającym Udc=24 V, 
n=8626 obr/min, kącie załączenia θon=-4.2°, 
TL=0.6Nm 

Wcześniejsze załączenie uzwojeń pozwala na 

zwiększenie wartości średniej wytwarzanego 

momentu elektromagnetycznego Teav. W wa-

runkach laboratoryjnych uzyskiwano wzrost 

prędkości obrotowej przy zadanej wartości 

momentu obciążenia TL.  

 
Rys. 19. Przebiegi czasowe napięć przewodo-
wych u silnika przy napięciu zasilającym 
Udc=24 V, n=8626 obr/min, kącie załączenia 
θon=-4.2°, TL=0.6 Nm 

Na rysunkach 20-25 pokazano zależność pręd-

kości obrotowej n, wartości średniej prądu źró-

dła Idcav, wartości maksymalnej prądu źródła 

Idcmax, wartości skutecznej prądu pasma Iphrms, 

sprawności ogólnej η, sprawności silnika ηs w 

funkcji momentu obciążenia TL dla różnych 

wartości kątów załączenia (θon=var).  

 

Rys. 20. Zależność prędkości obrotowej n  
w funkcji momentu obciążenia TL dla θon=var  

 
Rys. 21. Zależność wartości średniej prądu źró-
dła Idcav w funkcji momentu obciążenia TL dla 
θon=var  
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Rys. 22. Zależność wartości maksymalnej prądu 
źródła Idcmax w funkcji momentu obciążenia TL 
dla θon=var  

 
Rys. 23. Zależność wartości skutecznej Iphrms  
w funkcji momentu obciążenia TL dla θon=var  

 
Rys. 24. Zależność sprawności ogólnej η w fun-
kcji momentu obciążenia TL dla θon=var  

 
Rys. 25. Zależność sprawności silnika ηs w fun-
kcji momentu obciążenia TL dla θon=var  

Zastosowana metoda korekty kąta załączenia 

powoduje wzrost wytwarzanego momentu sil-

nika. W warunkach laboratoryjnych uzyskano 

także wzrost sprawności układu napędowego. 

 

5. Wnioski 

W pracy przedstawiono wyniki badań symula-

cyjnych i laboratoryjnych bezszczotkowego sil-

nika prądu stałego z magnesami trwałymi doty-

czące analizy wpływu zmiany kąta załączenia 

poszczególnych pasm na jego właściwości. 

Wykazano, że wcześniejsze załączenie pasm 

zwiększa wartość wytwarzanego momentu 

elektromagnetycznego przy wzrastających tęt-

nieniach momentu elektromagnetycznego.  

W sytuacji kiedy wartość napięcia zasilającego 

silnik ulega zmniejszeniu na skutek procesu 

rozładowania ogniwa, korekta kąta załączenia 

pozwala utrzymać zadaną moc na wale i tym 

samym kontynuować dalszą pracę układu napę-

dowego. Ma to istotne znaczenie w napędach 

zasilanych z akumulatorów. Badania laborato-

ryjne wykazały, że zaproponowana koncepcja 

jest poprawna. Jej niewątpliwą wadą jest wzrost 

stopnia komplikacji algorytmu sterowania który 

musi uwzględniać zmianę kąta załączenia pasm 

silnika przy obniżaniu się wartości napięcia za-

silającego. Zaproponowaną metodę można 

również zastosować do pracy maszyny BLDC 

ze stałą mocą. 
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Praca wykona w ramach projektu badawczego  

"Technologie hybrydowego zespołu napędo-
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wego lekkich lub bezzałogowych statków po-

wietrznych" - DZP/INNOLOT-1/2020/2013. 
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