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Wstęp
Silniki bezszczotkowe do pracy synchronicznej wy-

magają informacji o chwilowym kącie położenia wirnika 
względem stojana. W pozycjach [5, 6] omówiono podsta-
wowe metody pomiaru tego kąta. Wyróżnić można trzy 
sposoby określania pozycji wirnika względem biegunów 
magnetycznych stojana:

 ● pomiar zmian pola przez czujniki Hall’a,
 ● impulsatory optyczne lub magnetyczne z licznikiem,
 ● pomiar SEM indukowanej w uzwojeniach stojana,
 ● wyliczenie prędkości przez układ sterujący wykorzystu-

jący do tego model matematyczny danej maszyny.
Wymienione 4 sposoby dostarczają sygnały sprzężenia 

zwrotnego o różnym charakterze, dlatego każda metoda 
wymaga zmodyfi kowanej struktury komutatora i algoryt-
mów sterowania. Pierwsze dwie metody są metodami 
wymagającymi dodatkowych czujników. Pozostałe dwie 
nazywane są bezczujnikowymi i wymagają użycia odpo-
wiednich metod pośrednich. Bazują one na pomiarach 
wielkości elektrycznych w uzwojeniach silnika i synchro-
nizację sekwencji sterującej z pewnymi zdarzeniami za-
chodzącymi w trakcie pomiarów. Ostatni sposób pomiaru 
wymaga wydajnych układów mikroprocesorowych, które 
będą w stanie wyliczyć wszystkie niezbędne informacje 
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w odpowiednio krótkim czasie i dodatkowo sterować za-
łączaniem kluczy falownika.

Rozwój rozbudowanych układów mikroprocesorowych, 
dedykowanych do nadzorowania pracą tego typu silników, 
rozszerzył możliwości matematyczne wspomagające pro-
ces sterowania. Sterowanie za pomocą modelu matema-
tycznego cieszy się coraz większym zainteresowanie za 
sprawą rozwoju techniki mikroprocesorowej. Pojawienie 
się bardzo szybkich procesorów sygnałowych, które po-
trafi ą wyliczyć wszystkie niezbędne zmienne w odpo-
wiednio krótkim czasie, umożliwiło szerokie stosowanie 
tej metody.

1. Wyliczanie położenia wirnika
Metoda ta ma największe wymagania obliczeniowe 

od układu logicznego, gdyż do sterowania maszynami 
z elektroniczną komutacją wykorzystuje ich model mate-
matyczny. Sposób ten wymaga szybkiego układu logicz-
nego i dokładnego opisu matematycznego. Do pełnego 
opisu matematycznego wymagane są stałe fi zyczne cha-
rakteryzujące dany silnik takie jak: rezystancja stojana, 
indukcyjność poszczególnych faz, strumień magnetyczny 
od magnesów trwałych, moment bezwładności itp. War-
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Rys. 1. Schemat bezczujnikowego pomiaru prędkości
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tości te aproksymują zjawiska elektryczne i mechaniczne 
zachodzące w maszynie. 

Układ logiczny w czasie rzeczywistym na podstawie 
napięć i prądów zasilających wyznacza położenie wirnika 
i oblicza pozostałe zmienne niezbędne do prawidłowego 
sterowania silnikiem. W [1, 2] przedstawiono zastosowa-
nie tej metody do sterowania BLDCM. Ogólną ideę tego 
sposobu sterowania przedstawia rys. 1.

Układ ten składa się z części:
 ● wysokoprądowej: zasilacz prądu stałego, inwerter, sil-

nik BLDC, 
 ● układu kontrolnego: regulatory prądu i prędkości, układ 

logiczny sterujący załączaniem kluczy falownika, 
 ● pomiarowej: układy pomiaru wektora napięcia uNk = [uaN  

ubN  ucN]T  względem punktu neutralnego i wektora prą-
du ik = [ia  ib  ic]T, przetwornik analogowo-cyfrowy,  układ 
zawierający fi ltr Kalmana, blok obliczający napięcia 
średnie w czasie rzeczywistym. 
Filtr Kalmana wraz z modelem matematycznym wylicza 

prędkość kątową ωk oraz położenie wirnika ϑk. Zmienne 
wymagane do sterowania układem: wielkości zadane ωk* 
i ik*, sterowanie tranzystorami ui, cykl pracy εk. Do fi ltru 
Kalmana doprowadzana jest zmienna yk = ik. Wektor na-
pięć średnich uk = [uab  ubc  uca]T jest wyliczany z k-próbek 
napięcia uNk.

2. Model matematyczny silnika
Silniki bezszczotkowe produkowane są z uzwojeniami 

trójfazowymi. Każdą z faz można przedstawić jako dwój-
nik aktywny złożony ze źródła, rezystancji i reaktancji [3].

Najprostszym modelem tego silnika jest model obwo-
dowy. Symulacja przy pomocy modelów polowych jest 
czasochłonna i skomplikowana. Przyjęto następujące za-
łożenia upraszczające:

 ● liniowość obwodu magnetycznego,
 ● pominięcie zjawiska nasycenia i histerezy,
 ● rezystancje i indukcyjności stałe niezależne od prędko-
ści obrotowej,

 ● symetria uzwojeń,
 ● symetria układu zasilającego, tj. ia + ib + ic = 0
Dla fazy a można zapisać:
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gdzie: 
La=Lb=Lc – indukcyjność własna uzwojeń,
M – indukcyjność wzajemna,
Ra=Rb=Rc=Rf – rezystancja uzwojeń,
ea=eb=ec – siła elektromotoryczna BEMF indukowana 
w uzwojeniu,
ia=ib=ic – prąd fazowy.

Dla pozostałych faz przy M = 0 obowiązują równania:

b
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fbfb e
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LiRu ++= , (4)
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LiRu ++= (5)
 

Siły elektromotoryczne BEMF w równaniach (3), (4) 
i (5) są funkcjami kąta położenia wału względem stojana 
f(Θ). Przyjmując startowy punkt dla fazy a, otrzymujemy:

( )kea fke ϑ⋅ω⋅= (6)
 

π−ϑ⋅ω⋅=
3
2fke keb (7)

 

π+ϑ⋅ω⋅=
3
2fke kec

(8)
 

gdzie:
ke – stała napięciowa,
ω – prędkość kątowa wirnika,
ϑk – kąt pomiędzy osią wirnika i stojana.
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Rys. 2. Model elektryczny silnika trójfazowego BLDC

a’ 

a 

b 

c 

c’ 

b’ 

ϑk 
o  stojana 

o  wirnika 

Rys. 2. Sposób wyznaczania kąta ϑk



AUTOBUSY 309

Moment obrotowy elektryczny dla tego silnika wynosi:

( ) ( ) π+ϑ⋅+π−ϑ⋅+ϑ⋅=
3
2fi

3
2fifiktT kckbkate (9)

 

gdzie: kt – stała momentowa

Właściwości mechaniczne silnika opisuje zależność:

J
TT

dt
d me −

=ω
(10)

 

gdzie:
J – moment bezwładności,
Tm – moment statyczny obciążenia.

Dla obwodu stojana zbudowanego z trzech zespołów 
uzwojeń po p – par biegunów każda, przesunięcie kątowe 
między nimi wynosi

 p
1

3
2 ⋅π

W tej sytuacji prędkość kątowa wirnika wynosi:

dt
d

p
1 kϑ

=ω (11)
 

Model matematyczny dla takiego silnika można przed-
stawić w postaci równań:
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2.1. Filtracja Rozszerzonym Filtrem Kalmana (EKF)
Układ sterowania wyznacza moment komutacji – po-

średnio – na podstawie zmierzonych wartości chwilowych 
prądu i napięcia w każdej fazie. Układ mikroprocesorowy 
w czasie rzeczywistym musi wyznaczyć położenie wirni-
ka. Błędy pomiarowe i obliczeniowe są kompensowane 
w fi ltrze Kalmana (EKF - Extender Kalman Filter). 

Elementy (6), (7) i (8) równań (12) nie są liniowe, lecz 
są wystarczająco gładkie do wyznaczenia dwóch pierw-
szych składników szeregu Taylora w otoczeniu estymat 
tworzących wystarczające przybliżenie:

( )kea coske ϑ⋅ω⋅= , π−ϑ⋅ω⋅=
3
2coske keb , 

π+ϑ⋅ω⋅=
3
2coske kec  

(13)

 

( )kkk xhz =  
( ) ( ) ( )1k/kk1k/kkkk xxHxhxh −− −⋅+=  (14)

 

gdzie: 
zk – wektor pomiaru sem źródeł na uzwojeniach (6), (7) 
i (8)
hk – nieliniowa relacja pomiędzy stanem a pomiarem, za-
wierająca także błąd pomiaru, 

( )1k/kxx
hH −∂

∂=  – Macierz Jacobiego (15) 

Na estymator Kalmana składają się zatem równania [2]:
1) H – estymata macierzy Jacobiego wyrażona równa-

niem (15), 
2) Kk – wartość wzmocnienia Kalmana

( ) ( ) ( ){ } 1
k1k/k

T
k1k/k1k/kk1k/k

T
k1k/kk RxHPxHxHPK −

−−−−− +=  (16) 

3) obliczenie macierzy kowariancji: 

( ) 1k/k1k/kkk1k/kk/k PxHKPP −−− −= (17)
 

4) aktualizacja wektora stanu:

( )[ ]1k/kkkk1k/kk/k xhzKxx −− −+=
 

(18)
 

5) predykcja wektora stanu do następnego kroku z wyko-
rzystaniem modelu dynamicznego (11):

kkk/kkk/1k uxx ⋅Γ+Φ=+ (19)
 

6) predykcja macierzy kowariancji w następnym kroku:

T
kkk

T
kk/kkk/1k GGPP Φ+ΦΦ=+

(20)
 

Filtr Kalmana na podstawie zmierzonych wielkości 
wyznacza estymatę chwilowego położenia ωk i prędko-
ści wirnika ϑk (rys. 1). Wielkości te są przekazywane do 
układu sterującego i układu wyznaczającego wymagane 
napięcia fazowe ui. Prędkość kątowa ωk* jest wielkością 
zadawaną i jest przekazywana do regulatora prędkości.
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Predictive control for sensorless brushless BLDC motor

Abstract
This paper discusses a method control for sensorless brushless motor. The paper presents the idea of using a ma-

thematical model and the Kalman fi lter on control BLDC motor. 
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