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DIAGNOSTYKA 
SILNIKA BLDC I UKŁADU STEROWANIA 

Streszczenie 
W artykule omówiono zasadę diagnozowania usterek w bezszczotkowych silnikach (BLDC) i w ich 

układach sterujących. Omówiono zasadę działania i sposoby sterowania oraz detekcji chwili komuta-
cji. Omówiono kilka metod stosowanych do pomiaru kąta położenia wirnika.  

Słowa kluczowe: silnik bezszczotkowy, sterowanie BLDC, diagnostyka silnika, wsteczna SEM. 

WSTĘP 

Silniki bezkomutatorowe (BLDC) stanowią odrębną grupę silników synchronicznych prądu 
stałego. Wirujące pole magnetyczne stojana uzyskuje się poprzez odpowiednie komutacje klu-
czy elektronicznych w obwodzie jego cewek. Pozbawienie tego silnika komutatora mechanicz-
nego zwiększyło okres bezawaryjności i bezpieczeństwo użytkowania. Zalety te spowodowały, 
że początkowo silnik ten znajdował zastosowanie głównie w napędach pracujących długotrwale 
i w szczególnie niebezpiecznych warunkach środowiskowych. Pojawienie się doskonalszych 
materiałów magnetycznych i scalonych sterowników do tych silników, spowodował gwałtowny 
rozwój tej metody sterowania i napędu. Nie bez znaczenia jest również fakt obniżenia kosztów 
produkcji silników BLDC przy większym zapotrzebowaniu i mniejszym nakładzie środków 
potrzebnych do jego budowy. 

Sekwencja załączania faz silnika jest zależna od sygnałów sterujących, które generowane są 
w oparciu o sygnał położenia wirnika. W silniku BLDC nie występuje zjawisko utraty synchro-
nizmu w przypadku przeciążenia silnika, co jest wadą innych maszyn synchronicznych.  Wyni-
ka to ze sposobu generowania wirującego pola magnetycznego.  Pole to jest kształtowane z 
pomiaru kąta położenia wirnika względem stojana a nie jak w pozostałych maszynach synchro-
nicznych w dziedzinie czasu.  

1. DIAGNOSTYKA UZWOJEŃ SILNIKA 

Powstanie wirującego pola magnetycznego możliwe jest w układzie złożonym z minimum 
dwóch uzwojeń przesuniętych względem siebie. Grupa takich silników wymaga jednego 
czujnika położenia wału i w miarę prostego układu tranzystorowego (rys. 1a). Spotkać można 
silniki o cewkach zasilanych unipolarnie bądź bipolarnie. Unipolarne charakteryzują się pro-
stotą sterowania i małą liczbą kluczy przełączających (jeden na każdą fazę). Takie silniki bę-
dą posiadały cztery przewody zasilające cewki, bądź trzy – gdy połączono początki uzwojeń 
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w silniku. Silnik dwufazowy bipolarny, który charakteryzuje się dwukierunkowym przepły-
wem prądu, będzie posiadał cztery przewody zasilające cewki i po dwa klucze na każdą fazę. 
Nie ma tu możliwości połączenia początków uzwojeń w jeden potencjał.  

Konstrukcja silnika wymaga oprócz uzwojeń roboczych, dodatkowego bieguna rozrucho-
wego wspomagającego rozruch silnika i poprawiającego komutacje. Bez tego bieguna silnik 
przy starcie, po komutacji miałby kłopoty z pokonaniem pierwszego kroku, gdyż przyciąga-
nie drugiej cewki wymuszałoby zarówno obrót wirnika w prawo jak i w lewo.  
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Rys. 1. Uzwojenia wraz z układem sterowania silnika: a) dwufazowego, b) trójfazowego 

Silnik trójfazowy (rys. 1b) posiada trzy uzwojenia przesunięte względem siebie o 120º 
elektrycznych. Silnik taki nie potrzebuje już bieguna rozruchowego. Kierunek wirowania ści-
śle zależy w nim od następstwa faz. 

Silnik dwufazowy bądź trójfazowy może mieć pomniejszony elementarny kąt obrotu po-
przez zwiększenie liczby par biegunów (silnik z rys. 1b posiada dwa uzwojenia na fazę). 
Zwiększa to precyzję zagęszczając kroki, zmniejsza prędkość kątową i poprawia warunki 
komutacji. 

W przypadku kilku uzwojeń pracujących wspólnie na fazę spotkać można połączenia ich 
równoległe i szeregowe. Częstszym rozwiązaniem jest połączenie szeregowe. 

Każde z uzwojeń w biegunach powinno mieć jednakową rezystancję i indukcyjność. Po-
miaru należy dokonać przy zatrzymanym silniku i wyłączonym układzie sterowania. Pomiar 
powinien wykazać symetrię uzwojeń widzianą na zaciskach zewnętrznych silnika. 

2. DIAGNOSTYKA UKŁADU STERUJĄCEGO 

Wirujące pole magnetyczne wytwarzane w stojanie powstaje na wskutek zmian zachodzą-
cych w układzie sterowania. W śród wielu metod sterowania kluczami w komutatorze elek-
tronicznym silnika BLDC trudno o jednolite uporządkowanie algorytmów. Literatura krajowa 
najczęściej stosuje podział sterowania silników bezszczotkowych na sterowanie trapezowe 
(gdzie rozkład pola magnetycznego jest trapezoidalny, nazywane również klasycznym bądź 
blokowym) i sterowanie sinusoidalne [1, 3].  

Na rys. 2 wyjaśniono ideę sterowania silnikami BLDC. Do utrzymania synchronizmu jed-
nostka sterująca wykorzystuje sygnały z czujników położenia wirnika. 
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Rys. 2. Schemat blokowy układu sterowania silnikiem BLDC 

Cechą charakterystyczną silników BLDC z uzwojeniami połączonymi w gwiazdę jest nie-
obciążanie jednej fazy silnika w kolejnych etapach sterowania. Jeden cykl pracy składa się  
z 6 etapów (rys. 3) 
 

 (1) A

B C 

(2) A

B C 

(3) A

B C 

(4) A

B C 

(5) A 

BC

(6) A 

B C

 
 
Rys. 3. Kolejne etapy pracy silnika BLDC z uzwojeniami połączonymi w gwiazdę 

Przytoczonym etapom pracy odpowiadają przebiegi czasowe (rys. 4) dla trójfazowego sil-
nika z uzwojeniami połączonymi w gwiazdę. 
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Rys. 4. Przebiegi trzech faz silnika BLDC z uzwojeniami połączonymi w gwiazdę 
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Na rys. 3 umownie przyjęto, że strzałki napięć skierowane do punktu gwiazdowego od-
powiadają potencjałowi „+” na rys. 4. 

Przedstawiony sposób sterowania wymaga dwóch kluczy na każdą fazę silnika. Silnik 
trójfazowy wymaga zatem łącznie sześciu kluczy komutacyjnych ( rys. 5). 

Uszkodzenie jednego z kluczy (rys. 5) powoduje nierównomierną pracę silnika oraz pro-
wadzi w dalszej kolejności do uszkodzenia klucza w grupie zaworów przeciwnych (w tej sa-
mej gałęzi prądu). Silnik trójfazowy zasilany tylko dwoma fazami będzie miał problemy ze 
startem oraz spadnie znacząco jego moment roboczy. 
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Rys. 5. Schemat sterowania napędu silnika BLDC 

Podczas diagnostyki układu sterującego należy w pierwszej kolejności sprawdzić oscylo-
skopem przebiegi na uzwojeniach silnika (punkty U, V, W), następnie przebiegi sterujące 
bramkami tranzystorów. 

3. DIAGNOSTYKA CZUJNIKÓW POŁOŻENIA WAŁU 

W rozwiązaniach praktycznych wyróżnić można trzy sposoby określania pozycji wirnika 
względem biegunów magnetycznych stojana: 
– wykorzystanie czujników Hall’a, 
– impulsatory optyczne lub magnetyczne z licznikiem, 
– pomiar SEM indukowanej w uzwojeniach stojana, 
– wyliczenie prędkości i położenia wału przez układ sterujący wykorzystujący do tego mo-

del matematyczny danej maszyny. 
Typ sygnału elektrycznego w torze sprzężenia zwrotnego zależy od przyjętej metody po-

miaru. Każda z podanych metod wymaga innego algorytmu sterowania. Pierwsze dwie meto-
dy wymagają zastosowania dodatkowych czujników. Pozostałe nazywane są bez czujniko-
wymi i wymagają użycia wydajnych układów mikroprocesorowych, które będą w stanie wy-
znaczyć czasy podania impulsów sterujących, mając do dyspozycji wartości pośrednie. 
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3.1. Wykorzystanie czujników Hall’a 
W celu zapewnienia synchronizmu zmiana wektora pola stojana musi nastąpić w ściśle 

określonym momencie. W silniku trójfazowym trzy czujniki Hall’a dostarczają trzech sygna-
łów logicznych, reprezentujących sześć stanów komutacji. W silniku dwufazowym jeden 
czujnik determinuje dwa stany logiczne (rys. 1). Każdej kombinacji sygnałów z czujników 
Hall’a odpowiada jeden stan wektora natężenia pola. 

Sygnały sterujące A, B, C (rys. 6) przyjmują wartości logiczne 0 i 1 a stan ich zależy od 
położenia pola magnetycznego wirnika. Kąt między wektorami pola stojana i wirnika może 
zmieniać się w zakresie od 600 do 1200 kąta elektrycznego. 

 
Rys. 6. Struktura układu pomiarowego z hallotronami 

3.2. Impulsatory optyczne i kodery 
Pomiar kąta oparty na impulsatorze optycznym lub magnetycznym wymaga zastosowania 

licznika bądź kodera kwadraturowego wraz z układem czujników (rys. 7). Znaleźć mogą za-
stosowania rozwiązania scalone, łączące w jednej obudowie koder i czujniki Hall’a (np. seria 
AS5040). Wewnątrz tej struktury znajduje się procesor połączony z matrycą czujników pola 
magnetycznego. Dzięki specjalnemu algorytmowi procesor potrafi określić położenie linii sił 
pola magnetycznego względem struktury.  

 
Rys. 7. Układ z optycznym enkoderem 

Sygnały z kodera kwadraturowego nie określają bezpośrednio pozycji wirnika i momentu 
komutacji. Na wyjściach A i B kodera wytwarzane są dwa przebiegi prostokątne przesunięte 
względem siebie o 900 (rys. 8). Liczba zliczonych zboczy w sygnale A i B pozwala dokładnie 
określić przemieszczenie kątowe wirnika. Dokładność pomiaru zależy od rozdzielczości ko-
dera. Pomiar musi być dokonywany względem ustalonego punktu odniesienia, którym może 
być przykładowo impuls indeksujący z trzeciego wyjścia kodera, definiujący start licznika raz 
na pełen obrót. 
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Rys. 8. Przebieg sygnału na wyjściu kodera kwadraturowego 

3.3. Pomiar wstecznej SEM (back EMF) 
Pomiar siły elektromotorycznej w centralnym punkcie gwiazdowym silnika trójfazowego 

pozwala określić moment, w którym powinna nastąpić komutacja. Moment ten następuje, gdy 
wartość sem osiąga minimum bądź maksimum.  

W praktyce rzadko spotyka się silniki z wyprowadzonym punktem gwiazdowym, a ponad-
to obserwowany przebieg nie jest tak jednoznaczny. Jednym ze sposobów ułatwiających wy-
znaczenie chwili komutacji jest pomiar sem w wyłączonej fazie. Metoda ta oparta została na 
właściwościach trzeciej harmonicznej siły elektromotorycznej w otwartej fazie, której prze-
bieg pokrywa się dokładnie z przebiegiem siły elektromotorycznej w punkcie gwiazdowym. 
Moment przełączenia faz następuję w chwili, gdy scałkowana wartość siły elektromotorycz-
nej w otwartej fazie osiągnie określony poziom. 

3.4. Wyliczenie prędkości i położenia  
Układ sterowania wyznacza moment komutacji – pośrednio – na podstawie zmierzonych 

wartości chwilowych prądu i napięcia w każdej fazie. Metoda ta ma największe wymagania 
obliczeniowe od układu sterowania, gdyż wykorzystuje model matematyczny silnika. Sposób 
ten wymaga precyzyjnego opisu matematycznego zjawisk zachodzących w maszynie i stałych 
fizycznych charakteryzujących silnik (np. rezystancja i indukcyjność każdej fazy, strumień 
magnetyczny magnesów trwałych, moment bezwładności). Układ mikroprocesorowy w cza-
sie rzeczywistym musi wyznaczyć położenie wirnika. Błędy pomiarowe i obliczeniowe są 
kompensowane w filtrze Kalmana. Układ sterowania zatem powinien zawierać: 
– wysoko prądowe źródło DC, klucze elektroniczne,  
– układ kontrolny regulujący prąd i prędkość, układ logiczny sterujący załączaniem kluczy,  
– układ pomiarowy napięcia i prądu   
– filtr Kalmana i blok obliczający napięcia średnie w czasie rzeczywistym. 

Filtr Kalmana na podstawie zmierzonych wielkości wyznacza chwilowe położenie i pręd-
kość wirnika. Wielkości te są przekazywane do układu sterującego i układu wyznaczającego 
wymagane napięcia fazowe. Prędkość kątowa jest wielkością zadawaną i jest przekazywana 
do regulatora prędkości. 
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DIAGNOSTICS 
OF BLDC MOTOR AND CONTROL SYSTEM 

Abstract 
Paper discussed methods of diagnosing faults in brushless motors (BLDC) and their control sys-

tems. Discusses the principle of operation, ways to control and detection time of commutation. Dis-
cusses several methods used to measure the angle of rotor position. 
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