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WYKORZYSTANIE CZUJNIKÓW POŁOŻENIA WIRNIKA  

W OBWODZIE REGULACJI PRĘDKOŚCI SILNIKA PM BLDC  
 

APPLICATION OF ROTOR POSITION SENSORS IN PM BLDC MOTOR  
SPEED CONTROL CIRCUIT 

 
Abstract: The basic structure of electric drive control system contains current control circuit (inner loop)  and 
speed control circuit (outer loop). Two criteria are used in setting current and speed controllers: symmetry and 
absolute value. In application, the goal is to limit the quantity of extra parts used with PM BLDC motors, 
which are usually small power motors. The simplification of the drive structure may be achieved, for instance, 
by eliminating tachogenerator and using rotor position sensor for calculating motor rotational speed. The rotor 
position signals are then converted into signals corresponding to motor’s actual speed. The time interval be-
tween two rotor characteristic positions is inversely proportional to motor’s rotational speed. The measurement 
delay changes with motor speed and the typical controller settings criteria cannot be applied, since they are 
based on assuming that time delay is constant. The paper presents a novel method of selecting speed controller 
with parameters changing with rotational speed. The controller design is shown. Proposed control system 
structure and method of selecting controller’s settings ensure that the drive attains properties similar to those of 
a drive using speed controller system with symmetry criterion used. The theoretical considerations have been 
verified with help of computer model and laboratory tests. 

1. Wprowadzenie 
Podstawowa struktura układu sterowania napę-
dem elektrycznym zawiera obwód regulacji 
prądu (pętla wewnętrzna) i obwód regulacji 
prędkości (pętla zewnętrzna). Schemat takiej 
struktury przedstawiono na rys. 1. 
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Rys. 1. Klasyczna struktura układu sterowania 
napędem elektrycznym 
 
Na rysunku 1 przez ω, i, u oraz ωzad, izad ozna-
czono rzeczywiste i zadane wartości prędkości 
obrotowej, prądu i napięcia. Odpowiednio przez 
Reg-ω oraz Reg-I oznaczono regulatory prędko-
ści i prądu zaś przez ZZP oraz M zespół zawo-
rów przekształtnika i silnik elektryczny. Przy 
doborze nastaw regulatorów prądu i prędkości 
korzysta się zazwyczaj z kryterium modułu i z 
kryterium symetrii. 
Układ, o strukturze przedstawionej na rys. 1, 
wymaga pomiaru prądu oraz prędkości obroto-
wej silnika. W przypadku typowych układów 
pomiarowych bezszczotkowego silnika prądu 
stałego, struktura obwodów głównych i stero-
wania silnika PM BLDC z regulatorami prądu  

 
 
 

i prędkości ma postać taką jako to przedsta-
wiono na rys. 2.  
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Rys. 2. Struktura układu sterowania silnika 
PM BLDC z regulatorami prądu i prędkości 
 
W układzie tym występuje dość złożony pomiar 
zastępczego prądu stałego id silnika PM BLDC. 
Potrzebny jest również tachogenerator do po-
miaru prędkości obrotowej. Sygnały napię-
ciowe z czujników położenia wirnika (ozna-
czone przez H1 ÷ H3) są podawane na układ 
logiczny i wykorzystywane do synchronizacji 
przełączeń komutatora elektronicznego. Regu-
lację napięcia uzyskuje się natomiast za pomocą 
układu modulacji szerokości impulsów (PWM). 
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Rys. 3. Obwody główne i struktura układu sterowania silnika PM BLDC z regulatorem prędkości 
wykorzystującym czujniki położenia wirnika  
 
2. Zastosowanie czujników położenia do 
pomiaru prędkości 
Silniki PM BLDC są zazwyczaj silnikami małej 
mocy i przy ich aplikacji, dąży się do możliwie 
największego ograniczenia ilości i kosztów do-
datkowych podzespołów. Pierwszą możliwością 
uproszczenia układu a zarazem zmniejszenie 
ilości dodatkowych członów pomiarowych jest 
rezygnacja z pomiaru zastępczego prądu stałego 
silnika. Uzasadnione to jest między innymi tym, 
że w silnikach z komutatorem elektronicznym 
nie ma zazwyczaj potrzeby ograniczania prądu 
komutatora. Drugą możliwość uproszczenia 
struktury uzyskuje się przez rezygnację z ta-
chogeneratora i wykorzystanie czujnika położe-
nia wirnika do określania prędkości obrotowej 
silnika. Układ z powyższymi uproszczeniami 
przedstawiono na rys. 3.  
W układzie tym, impulsy z czujników położe-
nia wirnika H1 ÷ H3 są przetwarzane w prze-
tworniku częstotliwość – napięcie (PCN) na sy-
gnał odpowiadający aktualnej prędkości silnika. 
Zatem przetwornik ten przetwarzając impulsy z 
czujnika położenia wirnika działa jak zespół 
impulsator – ekstrapolator, wprowadzając jed-
nocześnie opóźnienie w torze pomiaru prędko-
ści obrotowej.  
Dodatkowym utrudnieniem wprowadzanym 
przez wspomniany zespół impulsator - ekstra-

polator jest zmienność okresu próbkowania w 
funkcji prędkości obrotowej silnika. Czas ob-
rotu wirnika pomiędzy dwoma punktami cha-
rakterystycznymi jest odwrotnie proporcjonalny 
do prędkości obrotowej silnika. W sytuacji, gdy 
czas opóźnienia pomiarowego jest zmienny w 
funkcji prędkości obrotowej nie można stoso-
wać typowych kryteriów doboru regulatorów, 
które zakładają stałość czasu opóźnienia. Do-
datkową trudność przy doborze regulatorów 
stwarza fakt, że w silniku PM BLDC stałe cza-
sowe elektromechaniczna i elektromagnetyczna 
mogą przyjmować wartości porównywalne. 

3. Opis toru regulacji prędkości układu z 
czujnikami położenia wykorzystywanymi 
do pomiaru prędkości 
Dyskretne czujniki położenia przekazują infor-
mację o kącie obrotu silnika. Informację tę 
można wykorzystać do określenia kątowej 
prędkości elektrycznej wirnika. Informacja ta 
jest jednak podawana w sposób schodkowy  
i dociera do układu regulacji z opóźnieniem 
równym elektrycznemu kątowi obrotu. Dlatego 
w dalszych rozważaniach zespół impulsator - 
ekstrapolator aproksymowano członem z cza-
sem martwym. Pozwoliło to przedstawić 
otwartą pętlę toru pomiaru prędkości (bez re-
gulatora) w formie jak na rys. 4. 
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Rys. 4. Schemat blokowy otwartej pętli toru 
pomiaru prędkości silnika wykorzystującego 
dyskretne czujniki położenia 
 

Poszczególne bloki na rys. 4 oznaczają:  
1. przekształtnik (komutator elektroniczny) o 

wzmocnieniu Kp
 i czasie opóźnienia τp, 

2. silnik elek tryczny zasilany napięciem za-
stępczym ud i rozwijający prędkość ką-
tową ω, 

3. zespół pomiaru prędkości składający się z 
czujnika (czujników) położenia oraz prze-
twornika częstotliwości o wzmocnieniu 
Kpom i opóźnieniu Tpom. 

 

Transmitancja otwartego układu regulacji pręd-
kości z czasem martwym po uproszczeniu ma 
postać:  
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przy czym: 
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- wzmocnienie  
otwartej pętli sprzę-
żenia zwrotnego, 

pomSpomp TTTf ≈= ),,(0 ττ

 

 - opóźnienie w 
otwartej pętli sprzę-
żenia zwrotnego, 

mSmZ TTTfT ≈= ),(  - zastępcza stała 
czasowa silnika. 

W przypadku korzystania z jednego czujnika 
położenia, opóźnienie w torze pomiaru prądu 
jest równe czasowi obrotu wirnika silnika o kąt 
elektryczny π. Można więc napisać: 

                   
ω

π
τ

p
=0           (2) 

W przypadku korzystania z trzech czujników 
położenia, opóźnienie w torze pomiaru prądu 
jest równe czasowi obrotu wirnika silnika o kąt 
elektryczny π/3. Można więc napisać:  

                  
ω

π
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4. Dobór struktury i parametrów regula-
tora prędkości 
W technice zautomatyzowanego napędu elek-
trycznego podstawowym kryterium wykorzy-
stywanym do doboru nastaw regulatora prędko-

ści jest kryterium symetrii. Przy stosowaniu 
kryterium symetrii wprowadza się pojęcie du-
żych i małych stałych czasowych o stałych 
wartościach. Takie podejście nie jest możliwe 
w przypadku układów, w których otwarta pętla 
układu regulacji posiada strukturę taką jak na 
rys. 4 i jest opisana zależnością (1). W tej sytu-
acji, dla obiektu przedstawionego na rys. 3 oraz 
rys. 4 i opisanego zależnością przybliżoną (1) 
zdecydowano się jako kryterium doboru regu-
latora użyć kryterium zalecanego dla obiektów 
z czasem martwym i zapewniającego obiektowi 
regulowanemu właściwości podobne jak regu-
lator prędkości o nastawach dobranych wg 
kryterium symetrii. Dla regulatora PI, kryterium 
spełniającym to wymaganie jest kryterium 20% 
przeregulowania zredagowane za pomocą za-
leżności [1] : 
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Jeśli przyjąć uproszczenia zgodnie z zależno-
ściami (3) oraz (4), to parametry regulatora 
prędkości PI (dla tak zredagowanego kryte-
rium) będą opisane zależnościami: 
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Korzystając z zależności przedstawionych na 
rys 4 oraz z relacji (2) i (4) sprowadzono zależ-
ność (6) do postaci: 
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Zależność powyższą można również zapisać 
jako 
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przy czym  
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oznacza współczynnik wzmocnienia regulatora 
dla znamionowej prędkości obrotowej, zaś  
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oznacza współczynnik wzmocnienia bloku ad-
aptacyjnego o wartości proporcjonalnej do 
prędkości obrotowej. W zależności (11) wystę-
puje rzeczywista prędkość kątowa silnika. W 
rzeczywistym układzie nie ma jednak możliwo-
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ści aby ją zmierzyć. W tej sytuacji proponuje 
się wprowadzenie prędkości zastępczej dla 
bloku adaptacyjnego  

          ),( zadpomBA f ωωω =        (12) 

będącej funkcją dostępnych prędkości pomie-
rzonej i zadanej a wykorzystywanej w bloku 
adaptacyjnym do określania współczynnika 
wzmocnienia tego bloku. Przy doborze prędko-
ści zastępczej BAω  należy pamiętać, że: 

• jeśli prędkość zastępcza będzie większa od 
rzeczywistej prędkości silnika, czyli gdy 
będzie obowiązywać ωBA > ω, to całkowite 
wzmocnienie otwartej pętli sprzężenia 
zwrotnego będzie większe od zalecanego 
wg przyjętego kryterium i wystąpią przere-
gulowania większe od przewidywanych a w 
skrajnych przypadkach może dojść do nie-
stabilnej pracy układu,  

• jeśli prędkość zastępcza będzie mniejsza od 
prędkości rzeczywistej silnika, czyli gdy 
będzie obowiązywać ωBA < ω, to całkowite 
wzmocnienie otwartej pętli sprzężenia 
zwrotnego będzie mniejsze od zalecanego 
wg przyjętego kryterium i nastąpi zwolnie-
nie pracy regulatora, układ zamknięty bę-
dzie pracował aperiodycznie, a w skrajnych 
przypadkach może dojść do takiego spo-
wolnienia układu, że właściwości dyna-
miczne układu będą gorsze od właściwości 
układu otwartego,  

• przy bardzo małych prędkościach może wy-
stąpić sytuacja, że układ regulacji, ze 
względu na bardzo małe wzmocnienie, 
praktycznie nie będzie funkcjonował. 

 

Z przedstawionych rozważań wynika wniosek, 
że aby układ regulacji o proponowanej struktu-
rze pracował poprawnie, jego prędkość obro-
towa zarówno rzeczywista jak i zastępcza nie 
mogą być mniejsze od pewnej prędkości mini-
malnej. W zależności od szczegółowych danych 
silnika, ta minimalna prędkość obrotowa może 
wynosić od kilku do kilkunastu procent prędko-
ści znamionowej.  

5. Badania symulacyjne i laboratoryjne  
Badania symulacyjne i laboratoryjne zapropo-
nowanego układu regulacji prędkości obrotowej 
silnika PM BLDC wykorzystującego czujnik 
położenia w obwodzie regulacji prędkości wy-
konano dla silnika typu typu RTM ct-85-1 pro-
dukcji ELKAR – Warszawa o parametrach 
znamionowych U = 24V, n = 3000 obr/min, 

P = 300W zasilanego z baterii akumulatorów o 
napięciu 24V. Komputerowy model symula-
cyjny wykonano w programie Matlab-Simulink. 
Przeprowadzone badania potwierdziły przewi-
dywane właściwości układu. Bliższe informacje 
na temat badań symulacyjnych i laboratoryj-
nych zamieszczono w [3]. 

6. Podsumowanie. Wnioski końcowe 
Przeprowadzone rozważania i badania laborato-
ryjne i symulacyjne wykazały, że:  
1. Możliwe jest wykorzystanie czujnika (czuj-

ników) położenia wirnika do pomiaru pręd-
kości w torze sprzężenia zwrotnego.  

2. Układ taki wymaga jednak adaptacyjnego 
regulatora wzmocnienia, takiego by 
wzmocnienie pętli regulacji prędkości było 
proporcjonalne do prędkości obrotowej.  

3. Układ wykorzystujący czujniki położenia 
wirnika w torze regulacji prędkości nie na-
daje się do pracy w przypadku prędkości 
obrotowych silnika znacznie mniejszych od 
prędkości znamionowej.  

4. Zaproponowana struktura układu regulacji  
i przedstawiona metoda doboru nastaw re-
gulatora zapewnia napędowi właściwości 
zbliżone do osiąganych w przypadku zasto-
sowania układu regulacji prędkości wyko-
rzystującego kryterium symetrii. 

 

Badania symulacyjne i laboratoryjne [3] po-
twierdziły wyniki rozważań teoretycznych. 

7. Literatura 

[1]. Tunia K., Kaźmierkowski M.: Automatyka na-
pędu przekształtnikowego. PWN. Warszawa 1987. 
[2]. Pułaczewski J.: Dobór nastaw regulatorów 
przemysłowych. WNT, Warszawa 1966. 
[3]. Hetmańczyk J., Krykowski K.: Badania symu-
lacyjne i laboratoryjne silnika PM BLDC wykorzy-
stującego czujnik położenia wirnika w obwodzie re-
gulacji prędkości. XIV Seminarium Techniczne 
BOBRME - Komel 2005. 

Autorzy 
Politechnika Śląska w Gliwicach, 
Wydział Elektryczny, Katedra Energoelektro-
niki, Napędu Elektrycznego i Robotyki 
ul. B. Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice 
 

dr hab. inż. Krzysztof Krykowski, prof.Pol.Śl. 
tel.: (32) 237-10-43, fax.: (32) 237-13-04; 
e-mail: krzysztof.krykowski@polsl.pl  
 

mgr inż. Janusz Hetmańczyk 
tel.: (32) 237-18-31 
e-mail: janusz.hetmanczyk@polsl.pl  


