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Streszczenie 
 

Analizowano problem modelowania matematycznego i identyfikacji 
parametrycznej silnika bezszczotkowego prądu stałego z komutatorem 
elektronicznym. Silnik zasilano z falownika napięcia. Do identyfikacji 
parametrycznej modelu matematycznego napędu elektrycznego zastoso-
wano numeryczną metodę optymalizacji statycznej Box’a (metoda com-
plex). Badania laboratoryjne przeprowadzono z silnikiem o mocy 2 kW. 
 
Słowa kluczowe: metody identyfikacji parametrycznej, silnik BLDC. 
 

Parametric identification of the dc brushless 
motor mathematical model 

 
Abstract 

 
The problem of mathematical modelling and parameter identification of  
a brushless dc motor was analysed. The motor parameters are usually 
determined on the basis of catalogue data or from appropriate measurements 
of mechanical and electrical characteristics. Classical identification methods 
are of not high accuracy because the technique of experimental measurement 
does not allow taking into account the non-linear dynamic phenomena. 
The numerical Box’s method of static optimisation was applied to  
parametric identification of the brushless motor. The analysis of the  
trajectory sensitivity function showed that the value of the motor parameters 
should be determined mainly on the basis of minimisation of the motor 
current mean-square error. The inductance and induction coefficient were 
determined on the basis of minimisation of the stator current mean-square 
error, whereas the inertia moment of the rotor and load - from  minimisation 
of the angular velocity mean-square error. Measurements of the motor 
physical quantities as well as its control were realised with use of a computer 
and the ADMC 401 microprocessor system with the A/D and D/A converter 
card. The experimental verification was carried out for the laboratory 
model of the inverter-fed, dc brushless motor drive (2 kW). 
 
Keywords: parametric identification method, brushless dc motor. 
 
1. Wstęp 
 

Obecnie, w wyniku obniżenia kosztów wytwarzania magnesów 
trwałych, coraz powszechniej stosuje się napędy z silnikami ze 
wzbudzeniem od magnesów trwałych. W stosunku do silników 
indukcyjnych cechują się one wyższą sprawnością, większą mocą 
uzyskiwaną z jednostki masy, dużą przeciążalnością momentem  
i bardzo dobrymi parametrami regulacyjnymi. Jednakże silniki  
z magnesami trwałymi muszą być zasilane z układów energoelek-
tronicznych, co powoduje, że ich stosowanie jest celowe w przy-
padku konieczności regulacji prędkości kątowej. Rozróżnia się 
dwa podstawowe rodzaje silników z magnesami trwałymi [1, 2], 
tj. z trapezoidalnym rozkładem pola w szczelinie (ang. Brushless 
DC Motor, w skrócie BLDC) oraz z sinusoidalnym rozkładem 
pola w szczelinie (ang. Permanent Magnet Synchronous Motor,  
w skrócie PMSM). 
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W celu analizy problemu identyfikacji parametrycznej rozwa-

żano bezszczotkowy silnik prądu stałego (BLDC). Silniki BLDC 
cechują się nieco większymi tętnieniami momentu, ale z kolei 
prostszym układem sterowania.  

W literaturze można napotkać różne metody wyznaczania pa-
rametrów modelu matematycznego silników ze wzbudzeniem od 
magnesów trwałych, głównie silników PMSM. Są to metody 
bazujące, np. na pomiarze prądu międzyszczytowego przy zasila-
niu impulsowym napięciem [3], pomiarze charakterystyk w stanie 
ustalonym [4], pomiarze prądów i napięć przy stałej prędkości, 
czy też wyznaczania charakterystyk czasowych silnika [5].  

Napęd z silnikiem BLDC jest zwykle eksploatowany w zmien-
nych warunkach zasilania i obciążenia. Zmiany wartości często-
tliwości i napięcia stojana, momentu obciążenia i temperatury 
uzwojeń powodują zmiany właściwości statycznych i dynamicz-
nych napędu. Zmiana właściwości napędu jest wynikiem zmian 
wartości fizycznych parametrów napędu (np. rezystancji uzwojeń 
lub masy obciążenia), a także zmian jakościowych zjawisk fizycz-
nych (np. straty mocy, zawartość wyższych harmonicznych, za-
leżność charakterystyk od położenia i prędkości wirnika itd.). 
Zasadniczy wpływ na parametry silnika ma temperatura uzwojeń 
(zmiana rezystancji stojana) oraz nasycenie obwodu magnetycz-
nego (zmiana indukcyjności). Wymienione czynniki wpływają na 
charakter stanu nieustalonego i ustalonego silnika, a więc także na 
wartości identyfikowanych parametrów modelu matematycznego 
napędu falownikowego [6]. 

W niniejszej pracy analizowano problem identyfikacji parame-
trycznej dokonanej w warunkach off-line. Do wyznaczania para-
metrów silnika zastosowano numeryczną metodę optymalizacji 
statycznej Box’a (metoda complex) [7]. W układzie napędowym 
dokonywano pomiaru: położenia i prędkości kątowej oraz prądów 
i napięć fazowych stojana. Pomiar wielkości fizycznych silnika  
i sterowanie realizowano za pomocą komputera i systemu uru-
chomieniowego ADMC 401 z wykorzystaniem karty przetworni-
ków A/C i C/A typu PCL-818. Badania przeprowadzono na silni-
ku o mocy 2 kW. 

 
2. Model matematyczny silnika 
 

Zasada działania i podstawowe właściwości są obszernie opisa-
ne w [1, 2, 8, 9]. Schemat połączeń elektrycznych silnika przed-
stawiono na rys. 1. Sterowanie tranzystorami jest uzależnione od 
położenie kąta wirnika. Kąt ten jest zwykle mierzony za pomocą 
trzech czujników hallotronowych rozmieszczonych symetrycznie 
na obwodzie wirnika.  

Algorytm sterowania silników BLDC polega on na cyklicznym 
przełączaniu tranzystorów falownika, wynikającym jedynie  
z położenia   wirnika. 

 



110    PAK vol. 57, nr 1/2011 
 

 
 
Rys. 1. Schemat połączeń elektrycznych trójfazowego silnika BLDC 
Fig. 1. Electric diagram of three-phase BLDC motor 

 
Na rys. 2 przedstawiono diagram sygnałów sterujących tranzy-

storami falownika. Przez A, B, i C oznaczono odpowiednie fazy 
uzwojeń silnika, natomiast przez H tranzystory górnej (dodatniej) 
grupy, a przez L – tranzystory dolnej (ujemnej) grupy. Pomiar 
położenia wału wirnika jest dokonywany zwykle za pomocą hallo-
tronowego czujnika lub resolvera (transformatora położenia kąto-
wego). Tranzystor dodatniej grupy komutatora elektronicznego 
(T1, T2 lub T3) jest załączany wówczas, gdy w skojarzonej z nim 
fazie występuje dodatnia, płaska część siły elektromotorycznej 
(rys. 3). Natomiast tranzystor grupy ujemnej (T4, T5 lub T6) jest 
załączany wówczas, gdy SEM ma polaryzację ujemną. W ten 
sposób uzyskuje się 6 stanów położenia wektora napięcia. Modu-
lacja szerokości impulsów pozwala na zmianę wartości amplitudy 
napięcia zasilania w poszczególnych fazach. 

 

 
 
Rys. 2. Sygnały sterujące tranzystorami 
Fig. 2. Control transistor signals 

 
 

 
 
Rys. 3. Przebiegi czasowe prądów fazowych i SEM 
Fig. 3. Time courses of phase currents and EFM 

 
Równanie obwodu elektrycznego dla i-tej fazy silnika ma po-

stać [8] 

iiisis uEiRi
dt

d
L  ,                           (1) 

 
gdzie: sR  – rezystancja uzwojenia fazowego stojana; sL  – in-

dukcyjność uzwojenia fazowego stojana;; ii  – prąd i-tej fazy;  

iu  – napięcie i-tej fazy; iE  – SEM indukowana w i-tej fazie. 

Siłę elektromotoryczną zapisano w postaci 
 

ii KE  ,                                        (2) 
 

przy czym iK  jest współczynnikiem wzbudzenia w i-tej fazie,  

a   – prędkością kątową wirnika. 

Zmianę wartości współczynnika wzbudzenia KA, dla kąta poło-
żenia wirnika   w zakresie od 0 do 2, opisano równaniami (dla 
silnika o jednej parze biegunów): 

 






















































2;
6

11
        dla      )2(

K6

6

11
;

6

7
        dla                    

6

7
;

6

5
        dla     )(

6

6

5
;

6
        dla                       

6
;0        dla                    

6

m

m

m

m

m

K

K

K

K

,                 (3) 

 
gdzie mK  jest wartością stałą współczynnika wzbudzenia  

(w czasie załączonych tranzystorów). 
Pozostałe współczynniki, tj. KB i KC są przesunięte odpowied-

nio o 
3

2
 i 

3

4
. Aby do wyznaczenia KB skorzystać z równań 

(3) zapisanych w przedziale   2;0 , w miejsce bieżącego 

kąta położenia wirnika  , należy wstawić kąt 1 , przy czym: 
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oraz odpowiednio dla współczynnika KC 
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Moment elektromagnetyczny silnika wyraża się zależnością 
 

  CCBBAACCBBAA iKiKiKiEiEiEM 

1

   (6) 

 
oraz równanie mechaniczne 

oMM
dt

d
J 


,                                 (7) 

 
gdzie: J – moment bezwładności; oM – moment obciążenia. 

Często, dla zadania sterowania, model matematyczny trójfazo-
wego silnika BLDC aproksymuje się liniowym modelem matema-
tycznym silnika prądu stałego [8]. Obwód silnika BLDC widziany 
od strony zacisków zasilania można przedstawić jako obwód RLE 
(rys. 4). 
 

 
 
Rys. 4. Obwód elektryczny silnika BLDC 
Fig. 4. Electric diagram of BLDC motor 

 
Równanie tego obwodu ma postać 
 

UEiR
dt

di
L  ,                                 (8) 
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w którym R, L i E oznaczają zastępcze wartości rezystancji, in-
dukcyjności i SEM, sprowadzone do obwodu prądu stałego. Pomi-
jając zjawiska nieliniowe można przyjąć zależności: 
 

sRR 2   ,    sLL 2  ,   mKE 2 .                   (9) 

 
Uwzględniając (9), równanie obwodu (8) ma postać 
 

UKiR
dt

di
L m  2 .                           (10) 

 
Analogicznie równanie momentu elektromagnetycznego wyraża 

się zależnością 
iKM m2 ,                                    (11) 

 
a w oparciu o równania (7), (10) i (11) można przedstawić trans-
mitancję silnika 
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Charakterystyki modelu liniowego (12), a szczególnie statycz-

na, odbiegają od charakterystyk modelu nieliniowego (1)-(7). 
Potwierdza to rys. 5, gdzie porównano odpowiedzi skokowe pręd-
kości kątowej modelu nieliniowego i jego liniowej aproksymacji.  
 

 
 
Rys. 5. Odpowiedzi skokowe modelu nieliniowego (1)-(7) i liniowego (12) 
Fig. 5. Step responses nonlinear (1)-(7) and linear (12) model 

 
3. Identyfikacja parametrów modelu  

matematycznego napędu 
 

Najczęściej identyfikacji modelu matematycznego silnika do-
konuje się w warunkach off-line, a wówczas efektywne są metody 
optymalizacji statycznej, które wykazują dużą elastyczność  
w wyborze mierzonych sygnałów i klasy modeli matematycznych 
silnika. Zastosowanie niektórych numerycznych metod optymali-
zacji jest ograniczone w wyniku zdarzającej się niestabilności 
rozwiązań modelu matematycznego w trakcie procesu identyfika-
cji. Wady związanej z niestabilnością jest pozbawiona metoda 
Box’a, która umożliwia uwzględnienie ograniczeń wartości wy-
znaczanych parametrów.  

Sygnałami wejściowymi w modelu matematycznym (1)-(7) są: 
napięcia fazowe stojana, natomiast sygnałami wyjściowymi – pręd-
kość kątowa i położenie wału wirnika oraz prądy fazowe stojana. 
Napięcia i prądy fazowe silnika rejestrowano poprzez ich bezpo-
średni pomiar, stosując przetworniki hallotronowe. Zwykle mierzy 
się napięcie wyprostowane przekształtnika, a napięcia fazowe stojana 
wyznacza się na podstawie sygnałów z czujników położenia wirnika.  

Wybór wskaźnika jakości identyfikacji oraz identyfikowanych 
parametrów ma znaczący wpływ na wyniki identyfikacji. Pomoc-
nym czynnikiem w doborze rejestrowanych sygnałów oraz identy-
fikowanych parametrów jest analiza wskaźnika wrażliwości S(i) 
dla wybranej trajektorii czasowej y silnika 
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gdzie: )(iy p  – wielkość wyjściowa silnika (prędkość kątowa lub 

amplituda wektora prądu stojana) przed zmianą wartości identyfi-
kowanego parametru; )(iy  – wielkość wyjściowa silnika po 
zmianie wartości identyfikowanego parametru.  

Wpływ zmiany wartości parametrów silnika na wartość współ-
czynnika wrażliwości S silnika dla trajektorii wyjściowej w postaci 
prędkości kątowej   oraz amplitudy prądu I stojana, dla 20% 
zmiany wartości parametrów, przedstawiono w tabeli 1. Z przedsta-
wionych wartości współczynników wrażliwości wynika, że przyrost 
identyfikowanych parametrów najsilniej wpływa na trajektorię prądu 
I, zarówno w procesie przejściowym, jak i w ustalonym, przy czym 
największy wpływ ma współczynnik wzbudzenia mK  i moment J.  
 
Tab. 1.  Wartości współczynnika wrażliwości S [%] 
Tab. 1.  Values of sensitivity coefficient S [%] 
 

dla prędkości kątowej   dla amplitudy prądu I 

sL  
sR  J  mK  sL  sR  J  mK  

1,60 2,10 3,57 11,56 1,88 3,15 -14,14 17,64 

 
Analiza wrażliwości pozwala na sformułowanie wniosku, że 

wyznaczanie wartości parametrów silnika powinno odbywać się 
głównie na podstawie minimalizacji błędu średniokwadratowego 
modułu wektora prądu I, gdyż wielkość ta wykazuje największą 
wrażliwość trajektorii czasowych na zmiany wartości identyfiko-
wanych parametrów, a ponadto łatwo dokonać jej pomiaru.  
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przy czym: N – liczba pomiarów, a symbolem ”^” oznaczono 
rozwiązanie modelu matematycznego silnika.  

Uwzględniając znacznie łatwiejszy technicznie pomiar prędko-
ści kątowej, identyfikacji można także dokonać na podstawie 
minimalizacji funkcji 
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lub minimalizacji błędu średniokwadratowego amplitudy prądu 
stojana I i prędkości kątowej   
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przy czym w jest współczynnikiem wagi. 

Wyniki symulacji komputerowej procesu identyfikacji modelu 
matematycznego (1)-(7) zamieszczono w tabeli 2. Wyniki te 
dowodzą, że stosując każdy z analizowanych wskaźników jakości 
można osiągnąć zbliżony wynik, przy czym najlepszą zbieżność 
procesu minimalizacji zapewnia wskaźnik (16). 
 
Tab. 2. Zestawienie wyników identyfikacji – symulacja komputerowa 
Tab. 2. Results of identification process – computer simulation 
 

 Q sL  sR  J  mK  

Zadane wartości 0,025 12,40 0,02 0,9 
Wskaźnik (14) 0,0 0,0249 12,410 0,0199 0,8999 
Wskaźnik (15) 0,0 0,0249 12,401 0,0199 0,8998 
Wskaźnik (16) 0,0 0,0250 12,400 0,0200 0,9001 

 
Identyfikowane parametry można wyznaczać w jednym etapie, 

na podstawie minimalizacji funkcji (14), (15) lub (16), lub  
w dwóch etapach. W pierwszym etapie, na podstawie minimaliza-
cji funkcji (14) można wyznaczyć indukcyjność sL  i współczyn-

nik wzbudzenia mK , natomiast w drugim – moment bezwładno-

ści J z warunku minimalizacji funkcji (15). 
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Wyznaczanie indukcyjności sL  i współczynnika wzbudzenia 

mK  na podstawie minimalizacji następującej funkcji (dla fazy A 

silnika) 
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nie zawsze zapewnia poprawne wyniki identyfikacji ze względu 
na silną wrażliwość wyników identyfikacji na błędy pomiarowe. 
Wskaźnik (17) jest zalecany tylko w przypadku zastosowania 
układów pomiarowych napięć i prądów o dużej dokładności po-
miaru. Nawet nieznaczne przesunięcia fazowe tych wielkości, 
które w układach pomiarowych wprowadzają np. filtry, mogą 
prowadzić do dużych błędów identyfikacji – a także często do 
niestabilności algorytmu optymalizującego. 

W wyniku identyfikacji modelu matematycznego silnika (silnik 
pobudzono skokową zmianą wartości napięcia stojana równą 55 
V) i minimalizacji funkcji (14) a następnie (15) – otrzymano 
następujące wartości parametrów (tabela 3). 
 
Tab. 3.  Zestawienie wyników identyfikacji – eksperyment 
Tab. 3.  Results of identification process – laboratory test 
 

Etap Ls mK  J 
1 0,0063 0,475  
2   0,0637 

 
Rezystancję stojana wyznaczono przez bezpośredni pomiar 

(Rs=1,09 ). Wyznaczanie parametrów modelu matematycznego 
silnika na podstawie minimalizacji funkcji (16) prowadzi do zbli-
żonych wyników. 

Na rys. 6 przedstawiono zarejestrowane odpowiedzi czasowe 
amplitudy prądu stojana I  silnika oraz jego modelu matematycz-
nego, dla wartości parametrów wyznaczonych w procesie minima-
lizacji funkcji (14).  
 

 
 
Rys. 6. Porównanie odpowiedzi czasowych amplitudy prądu stojana I silnika  

i jego modelu matematycznego 
Fig. 6. Comparison of time responses of stator current amplitude I and  

its mathematical model 

 
Z kolei rys. 7 i rys. 8 przedstawiają wyniki identyfikacji w wy-

niku minimalizacji, odpowiednio funkcji (15) i (16). 
 

 
 
Rys. 7. Porównanie odpowiedzi czasowych prędkości kątowych silnika  

i jego modelu matematycznego 
Fig. 7. Comparison of time responses of motor angular velocity  and  

its mathematical model 

 
Wyniki identyfikacji zastępczego modelu matematycznego (12)  
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ilustruje rys. 9. W wyniku minimalizacji funkcji (15) otrzymano: 
wartości parametrów: 9,19790 a , 9,8881 a i 0,15920 b .  

 

 
 
Rys. 8.  Porównanie odpowiedzi czasowych silnika 
Fig. 8.   Comparison of motor time responses 

 
 

 
 
Rys. 9. Porównanie odpowiedzi czasowych prędkości kątowych 
Fig. 9. Comparison of time responses of angular velocity 

 
 
4. Podsumowanie 
 

W pracy przedstawiono problem modelowania matematycznego 
i wyznaczania parametrów nieliniowego i liniowego modelu 
matematycznego silnika BLDC. Identyfikację parametrów reali-
zowano na podstawie pomiarów odpowiednich wielkości silnika 
w stanie nieustalonym. Parametry modelu matematycznego silnika 
wyznaczono w oparciu o zastosowanie numerycznej metody 
optymalizacji statycznej Box’a. W badaniach identyfikacyjnych 
zastosowano pobudzenie silnika skokowym napięciem stojana.  
W wyniku analizy symulacyjnej i laboratoryjnej wykazano, że 
przedstawione metody mogą być efektywnie wykorzystane do 
identyfikacji parametrów modelu matematycznego silnika BLDC. 
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