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WPŁYW DOKŁADNOŚCI MONTAŻU 3-KANAŁOWEGO 

ENKODERA INKREMENTALNEGO NA PRACĘ SILNIKA BLDC 
STEROWANEGO SINUSOIDALNIE 

 
THE IMPACT OF THE ASSEMBLY ACCURACY 3-CHANNEL INCREMENTAL 

ENCODER FOR BLDC MOTOR WITH SINUSOIDAL CONTROL 
 
Streszczenie: W artykule przedstawiono procedurę montażu enkoderów na wale silnika BLDC, która 
umożliwia osiągnięcie dokładności wystarczającej do wykorzystania tych samych nastaw dla typoszeregu 
silników, co znacząco ułatwia uruchomienie, późniejszą eksploatację i serwisowanie urządzeń. Metoda ta jest 
wykorzystywana przy sterowaniu silników BLDC wyposażonych w 3-kanałowy enkoder inkrementalny  
w torze pomiaru prędkości i położenia wirnika silnika BLDC. Jest to rozwiązanie umożliwiające poprawną 
pracę silników BLDC w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego przy niskich prędkościach obrotowych. 
 
Abstract:  The application of BLDC motors instead of DC motors can significantly improve the technical pa-
rameters of such solutions, thanks to reduction of operating costs by replacing mechanical commutator – with 
maintenance-free electronic commutator. This solution, in addition to reduced maintenance of the drive, sig-
nificantly increases the efficiency of the drive system. The essence of the BLDC motor control is the need for 
information of the position of the BLDC motor rotor, by an electronic controller acting as a commutator. Ac-
curate information on speed and position can be provided with using an incremental encoder only. The incre-
mental encoder offset between its channel “I” and rotor flux axis has to be known to create correct stator flux. 
In the factory production process each drive has different offset parameters so that the damaged motor cannot 
be easily replaced with a new one, without changing the parameters in the controller. It is highly inconvenient 
for the maintenance and service. In the paper has been presented a method of adjusting the position of the en-
coder that is mounted on BLDC motor shaft, that provides desirable accuracy and allows to use the same pa-
rameters for encoder and rotor flux offset for different motors. It highly reduces the number of procedures that 
have to be done during installation and maintenance. This method is successfully used by one of the biggest 
manufacturer of lift door drive systems on the Polish market. 
 

Słowa kluczowe: silnik BLDC, enkoder inkrementalny, błąd fazowy 

Keywords: BLDC motor, incremental encoder, phase error  

 

1. Wstęp 

W silnikach BLDC integralną częścią konstruk-
cji jest urządzenie do określania położenia wału 
tak, aby układ sterujący mógł dobrać odpo-
wiedni wektor sterowania. Zazwyczaj element 
ten składa się z trzech dwustanowych czujni-
ków, które określają położenie wirnika z do-
kładnością 60o elektrycznych. Chęć minimali-
zacji kosztów produkcji silnika BLDC sprawia, 
że dokładność montażu tych elementów i spo-
sób ich regulacji jest wystarczający do popraw- 
nej pracy układu w pętli otwartej, ale często 
zbyt niska, aby umożliwić prawidłowy pomiar 
prędkości obrotowej wału silnika. Rozwijane 
systematycznie metody bezczujnikowego ste-
rowania silników BLDC sprawdzają się w za-
kresie wyższych prędkości obrotowych, a są 
niewystarczające dla prawidłowego zestawienia 
pętli sprzężenia prędkościowego w zakresie  

 
 

niższych prędkości wału, dla których niezbędne 
jest stosowanie czujników jego położenia. 
W wymagających aplikacjach powoduje to ko-
nieczność wykorzystania oprócz czujników 
położenia wału obecnych w silniku BLDC, do-
datkowego elementu w postaci enkodera in-
krementalnego, który z dużą precyzją może 
określić zarówno prędkość obrotową, jak i po-
łożenie wału silnika (rys 1).  
Strategia takiego sterowania zakłada określenie 
1 z 6 wektorów napięciowych na podstawie ist-
niejących czujników położenia wału, natomiast 
wartość amplitudy napięcia sterującego jest 
uzależniona od częstotliwości sygnału precy-
zyjnie wykonanego enkodera inkrementalnego.  
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Rys. 1. Struktura układu napędowego z silni-

kiem BLDC oraz enkoderem inkrementalnym  

w torze pomiaru prędkości i czujnikami Halla  

w torze obserwacji położenia wirnika 
 

2. Praca silnika BLDC z enkoderem in-
krementalnym 

W toku prac nad polepszeniem parametrów re-
gulacyjnych wolnoobrotowego silnika BLDC 
opracowano metodę sterownia wykorzystującą 
jedynie enkoder inkrementalny, którego sygnał 
jest wykorzystany zarówno do obliczenia pręd-
kości obrotowej wału silnika, jak i przy wyko-
rzystaniu opracowanych procedur - punktów 
komutacji silnika BLDC (rys 2).  
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Rys. 2. Zaproponowana struktura układu napę-

dowego z silnikiem BLDC oraz enkoderem in-

krementalnym w torze obserwacji prędkości  

i położenia wirnika 

Rozwiązanie takie znacząco podnosi parametry 
dynamiczne układu napędowego oraz tylko nie-
znacznie koszt z uwagi na możliwość rezygna-
cji ze standardowych czujników i możliwość 
zastosowania taniego enkodera bez oddzielnej 
obudowy. Brak zanieczyszczeń powstających 
wewnątrz silnika BLDC, jak również brak ko-
nieczności jego przewietrzania umożliwiają 
montaż enkodera nie posiadającego własnej 
obudowy wewnątrz silnika, co znacząco obniża 
koszty takiego rozwiązania. 

3. Określenie położenia wału 

W odróżnieniu od tradycyjnego, opartego  
o czujniki Halla, układu obserwacji położenia 

wału silnika BLDC, metoda ta nie pozwala na 
określenie usytuowania wału względem pola 
stojana i do poprawnej pracy wymaga przepro-
wadzenia procedury określenia jego położenia. 
Ponieważ sygnał generowany przez enkoder in-
krementalny ma postać dwóch przesuniętych 
względem siebie ciągów impulsów, które do-
starczają informacji jedynie o zmianie położe-
nia kątowego wału, konieczne jest wykorzysta-
nie dodatkowej informacji jednoznacznie defi-
niującej jego położenie. Do tego celu wykorzy-
stywany jest dodatkowy sygnał generowany 
przez enkoder dokładnie 1 raz na pełny obrót – 
znacznik indeksu „I”.  Po wygenerowaniu przez 
układ optyczny enkodera informacji o napotka-
niu znacznika „I” układ mikroprocesorowy jed-
noznacznie definiuje położenie wału, a następ-
nie na podstawie ciągu impulsów z enkodera 
oblicza położenie z dokładnością wynikającą  
z parametrów enkodera  (w zależności CPR - 
Counts Per Revolution).  
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Rys. 3.  Sposób określania przesunięcia tarczy 

enkodera względem pola wirnika 
 

Podstawą tej metody jest określenie przesunię-
cia pomiędzy osią strumienia wirnika, a osią na 
której znajduje się znacznik I. Przesunięcie to 
jest wielkością wyrażoną w liczbie działek 
enkodera Nc. 
Wartość przesunięcia Nc zapisywana jest w nie-
ulotnej pamięci układu mikroprocesorowego  
i jako stała kluczowa dla poprawnej pracy, pod-
czas eksploatacji napędu nie powinna być bez 
potrzeby modyfikowana. W odróżnieniu od kla-
sycznej metody sterowania silników BLDC 
wykorzystującej trzy dwustanowe czujniki 
Halla opisana metoda wymaga dodatkowych 
czynności tuż po każdym uruchomieniu napędu. 
Ponieważ układ nie posiada informacji o poło-
żeniu wału napędowego, a jedynie oblicza je na 
podstawie danych konstrukcyjnych i informacji 
o względnym jego przesunięciu (kanał A i B 
enkodera), konieczne jest podczas uruchomie-
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nia napędu, po zaniku napięcia zasilania, wy-
muszenie ruchu wirnika, który powinien obra-
cać się aż do napotkania znacznika „I” enko-
dera umożliwiającego ustalenie jego precyzyj-
nego położenia. Nieznajomość położenia wir-
nika po załączeniu napięcia zasilania i koniecz-
ność wymuszenia jego ruchu wiąże się niestety 
z możliwością niekontrolowanego obrotu wir-
nika w kierunku przeciwnym do zamierzonego, 
co powinno zostać wzięte pod uwagę podczas 
analizy możliwości zastosowania tej metody. 
Określenie przesunięcia osi pola względem 
znacznika „I” na tarczy enkodera jest możliwe 
do przeprowadzenia w stanie jałowym silnika. 
Określona wartość jest indywidualna dla każdej 
maszyny i zależy jedynie od sposobu montażu 
tarczy enkodera względem wału silnika. 
O ile w praktyce laboratoryjnej różne wartości 
przesunięcia pomiędzy sygnałem „I” enkodera  
i osią działania strumienia wirnika, dla różnych 
silników, nie są uciążliwe, o tyle w przypadku 
wieloseryjnej produkcji każdorazowe wpisywa-
nie do pamięci urządzenia mikroprocesorowego 
wartości tego przesunięcia dla każdej maszyny 
oddzielnie jest zadaniem dość uciążliwym i ge-
nerującym dodatkowe czynności. Dużym pro-
blemem jest również konieczność szkolenia 
ekip obsługi serwisowej i użytkowników koń-
cowych w zakresie prawidłowego przeprowa-
dzania procedury ustalania parametrów pracy 
oddzielnie dla każdego silnika napędowego.  
Opracowanie procedury, która umożliwiłaby 
uzyskanie powtarzalności montowania enkode-
rów, a co za tym idzie szybką i sprawną proce-
durę montażu urządzeń oraz ich obsługę serwi-
sową, stało się podstawą do podjęcia badań 
zmierzających w tym kierunku.   

4. Pomiary na stanowisku badawczym 

Już na wstępie prac założono, że dokładność 
montażu enkodera może odbiegać od optymal-
nego jego usytuowania, ale musi zapewniać po-
prawną pracę układu napędowego z niskim zu-
życiem energii elektrycznej. Dodatkowo róż-
nice w pracy wynikające z różnych metod okre-
ślania parametrów przesunięcia osi strumienia 
wirnika i osi „I” enkodera, muszą być niezau-
ważalne dla użytkownika windy i jej konser-
watorów. Minimalny błąd fazy enkodera zależy 
od jego rozdzielczości oraz liczby par biegunów 
maszyny elektrycznej i można go określić rów-
naniem: 

              
4

360
min

⋅
⋅=

CPR

o

L
pE   (1) 

gdzie: 
Emin – błąd minimalny określenia położenia 
wirnika wyrażony w stopniach elektrycznych 
p – liczba par biegunów silnika 
LCPR – liczba impulsów enkodera przypadająca 
na 1 pełny obrót 
 
Błąd rzeczywisty wynikający z niedokładności 
montażu wyliczymy z równania: 

                   minEEtyp ⋅= δ   (2) 

gdzie: 
δ- dokładność mechaniczna montażu enkodera 
wyrażona w jego działkach.   

 

Przeprowadzono pomiary prędkości obrotowej 
silnika układu napędowego drzwi kabinowych 
dźwigu osobowego i prądu sterownika dla róż-
nych błędów określenia przesunięcia kątowego 
i różnej prędkości przejazdowej napędu drzwi 
kabinowych dźwigu osobowego. Dla wartości 
prędkości drzwi bliskich maksymalnych widać 
wyraźny spadek prędkości przejazdowej przy 
jednoczesnym wzroście prądu sterownika (rys 
4). Znacznemu wydłużeniu ulega czas otwiera-
nia drzwi, a co za tym idzie wydajność całego 
systemu transportowego znacznie spada. Gra-
niczną wartością błędu fazowego umieszczenia 
enkodera, przy której możliwa była poprawna  
z punktu widzenia użytkownika praca układu 
napędowego, była wartość E= 26

o elektrycz-
nych, a przebiegi uzyskane dla takiego błędu 
oznaczone zostały komentarzem Errmax. Jedno-
cześnie większy prąd wywołuje nagrzewanie 
się silnika szczególnie dla zakresu błędów blis-
kich Err max. 
Z przebiegów z rys. 5 wynika, że pomimo du-
żego błędu wpływającego znacznie na wartość 
prądu pobieranego z zasilacza, dla wartości 
prędkości przejazdowej równej połowie pręd-
kości maksymalnej, jej przebieg jest niemal 
niezmienny w funkcji błędu δ, a zmianie ulega 
jedynie prąd sterownika, a co za tym idzie 
efektywność energetyczna tak pracującego na-
pędu.  
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Rys. 4. Przebiegi prędkości obrotowej silnika i 

prądu zasilacza dla błędów fazowych enkodera 

równych odpowiednio E=0
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Rys. 5. Przebiegi prędkości obrotowej silnika i 

prądu zasilacza dla błędów fazowych enkodera 

równych odpowiednio E=0
o
, 5,4

o
; 10,8

o
; 16,2

o
; 

21,6
o
; 26

o
. Wartość zadanej prędkości przejaz-

dowej- 250 
obr

/min (50% Vmax) 
 

5. Określenie akceptowalnego błędu 
montażu enkodera 

Ważnym parametrem, jaki powinien zostać 
określony w toku badań, jest maksymalny błąd, 
jaki może zostać popełniony w procesie mon-
tażu enkodera w procesie produkcyjnym układu 

napędowego. Nie może on wpływać na pracę 
napędu w stopniu zauważalnym dla użytkowni-
ków i nie powinien prowadzić do powstania 
strat obniżających znacznie efektywność ener-
getyczną urządzenia. W toku przeprowadzo-
nych pomiarów stwierdzono, że wartością wy-
starczającą do poprawnej pracy układu napę-
dowego jest dokładność  δ < 10. 
Na rys 6 przedstawiono przebiegi prędkości ob-
rotowej silnika i prądu pobieranego z zasilacza 
dla silnika z optymalnie zamontowanym enko-
derem inkrementalnym δ=0 (Err min), oraz dla 
przypadku drugiego, w którym błąd  = 10, 
czyli dla silnika o 3 parach biegunów i enkode-
rze LCPR=2000,  błąd fazy wynosił E=5,4

o. Z 
przebiegów prędkości i prądu możemy wy-
wnioskować, że w tej konkretnej aplikacji 
zmiany w działaniu układu napędowego są nie-
zauważalne dla użytkownika urządzenia i jedy-
nie w niewielkim stopniu wpływają na wydaj-
ność układu napędowego.  
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Rys. 6. Przebiegi prędkości obrotowej silnika i 

prądu zasilacza w funkcji czasu  dla błędu fa-

zowego enkodera E = 0 oraz dla błędu fazo-

wego enkodera E = 5,4
o (

V=50% Vmax) 

6. Procedura montażu enkodera inkre-
mentalnego 

W silnikach stosowanych w układach napędo-
wych drzwi kabinowych dźwigu osobowego 
tarcza enkodera montowana jest bezpośrednio 
na wale silnika, a jego element optyczny bezpo-
średnio na jego korpusie. Taki sposób montażu 
enkodera jest tani, ale charakteryzuje się dużą 
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wrażliwością na siły poosiowe. Z uwagi na spo-
sób przeniesienia napędu (w układach napędo-
wych drzwi kabinowych moment jest przeno-
szony poprzez pasek napędowy) siły te są 
znacznie zredukowane i umożliwiają wykorzy-
stanie ekonomicznego zestawu tarcza, element 
optoelektroniczny. 
Uzyskanie pożądanej dokładności montażu na 
poziomie δ < 10 wymaga opracowania proce-
dury zapewniającej powtarzalność i weryfikują-
cej poprawność jej wykonania. Dodatkowo ko-
nieczność utrzymania niskich kosztów produk-
cyjnych sprawia, że procedura powinna być 
szybka i nie powinna generować dodatkowych 
kosztów. Ponieważ tarcza enkodera ustawiana 
jest manualnie przez operatora (rys 7.b), ko-
nieczne jest precyzyjne wykonanie markera (M 
– rys 7.a) na korpusie silnika wskazującego 
miejsce, w którym powinien znaleźć się znacz-
nik „I” enkodera podczas procedury montażu. 
Jest to o tyle proste zadanie, że otwory monta-
żowe elementu optycznego (P1 i P2 rys 7.a) 
enkodera wykonywane są na maszynie CNC  
i wygrawerowanie znacznika nie powoduje ko-
nieczności wprowadzenia generujących koszt 
czynności podczas produkcji.   
Zmontowany silnik dostarczany jest na stano-
wisko montażu enkodera, a uzwojenie stojana 
podłączane jest do sterownika wyposażonego w 
specjalne na ten cel przygotowane oprogramo-
wanie. Umożliwia ono ustawienie i wytworze-
nie momentu trzymającego wirnik w określonej 
pozycji tak, aby możliwy był montaż enkodera 
inkrementalnego w tej samej orientacji jego tar-
czy względem elementu optycznego dla róż-
nych silników z serii produkcyjnej. Po zablo-
kowaniu nakrętką tarczy enkodera na wale sil-
nika tak, aby znacznik „I” leżał na tej samej osi, 
co marker „M” (rys. 7.c), uruchomiona zostaje 
procedura sprawdzająca położenie osi „I” 
enkodera względem osi strumienia wirnika.  
W przypadku stwierdzenia zbyt dużej wartości 
błędu montażu  δ >=10, generowany jest ko-
munikat o konieczności powtórzenia procedury 
montażu. 
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Rys. 7. Montaż enkodera według zaproponowa-

nej procedury 
 

Aby oszacować przydatność opracowanej pro-
cedury w toku produkcji układów napędowych 
napędów drzwi kabinowych, przeprowadzono 
próbny montaż enkoderów dla 100 silników. Po 
krótkim przeszkoleniu pracownik zamontował 
zgodnie z procedurą 100 enkoderów w ciągu 8 
godzin pracy. Za każdym razem osiągnął do-
kładność lepszą od założonej i w przypadku 
wszystkich silników błąd δ < 3, co odpowiadało 
błędowi fazowemu równemu ok. 2o. Były to 
wartości więcej niż satysfakcjonujące i opisana 
procedura została wdrożona w tok produkcyjny. 
 

7. Podsumowanie 

Opracowana procedura montażu jest prosta, 
powtarzalna i spełnia wymogi stawiane przez 
jej użytkowników. Zapewnia wystarczająco do-
kładne usytuowanie tarczy enkodera tak, aby 
ewentualna wymiana silnika napędowego na 
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obiekcie rzeczywistym nie wiązała się z ko-
niecznością aktualizacji jakichkolwiek parame-
trów w sterowniku głównym. Zapewnienie peł-
nej zastępowalności pomiędzy silnikami umoż-
liwia obsługę skomplikowanych urządzeń przez 
ekipę techniczną o niskiej znajomości tematyki 
nowoczesnych układów napędowych wyposa-
żonych w układy obserwacji położenia wału 
silnika. Zastosowanie taniego enkodera inkre-
mentalnego zamiast enkodera absolutnego zna-
cząco zmniejsza koszt napędu i przyczynia się 
do popularyzacji wydajnych systemów stero-
wania w aplikacjach, w których do tej pory do-
minowały prostsze i mniej wydajne napędy 
prądu stałego.  
Metoda ta jest z powodzeniem stosowana  
w produkcji układów napędowych z wolnoo-
brotowym silnikiem BLDC sterowanym metodą 
sinusoidalną przez wiodącą na rynku polskim 
firmę specjalizującą się w produkcji urządzeń 
dźwigowych. 
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