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THE DRIVING SYSTEM FOR AIR CONDITIONS MACHINE 

 
Abstract:  In this paper structure  and main characteristics of DC brushless motor driver of the air-condition 
machine have been presented. The DC brushless motor with permanent magnets  supplied by  three-phase volt-
age converter has been used. This paper contains description of developed and manufactured motor and its 
converter as well as chosen examination results of the driver. Developed motor is characterized by very cog-
ging torque and the converter contains very few elements and is of small dimensions..  

 

1.  Wstęp 

Układy napędowe z bezszczotkowymi silnikami 
prądu stałego znajdują coraz szersze zastosowa-
nie głównie ze względu na swe liczne zalety 
[1]. Przy pracy ciągłej silnika ważnym argu-
mentem ich użycia jest wysoka sprawność. W 
układach przenośnych argumentem tym jest 
mała masa i gabaryty silnika. Do tych zalet do-
chodzi duża trwałość i cicha praca układu na-
pędowego. Prosta konstrukcja układu sterowa-
nia do bezszczotkowego silnika prądu stałego 
[2], [3], [4] przyczynia się w znacznym stopniu 
do zmniejszenia ceny układu napędowego i z 
powodzeniem może on cenowo konkurować z 
układami napędowymi wyposażonymi w silniki 
asynchroniczne, nad którymi góruje pod wzglę-
dem sprawności i dynamiki. W pracy przedsta-
wiam układ napędowy niewielkiej mocy prze-
znaczony do napędu klimatyzatora składający 
się z bezszczotkowego silnika prądu stałego  
i układu elektronicznego sterującego jego 
pracą. 

2.  Konstrukcja silnika 

Przy konstruowaniu silnika założono, że ze 
względów ekonomicznych wykorzystane będą 
elementy istniejących silników asynchronicz-
nych. Elementami tymi są blachy stojana, obu-
dowa oraz pokrywy boczne silnika. Na podsta-
wie założonych parametrów: mocy, prędkości 
obrotowej i napięcia zasilania określono dłu-
gość pakietu stojana i parametry uzwojenia [1], 
[6]. Założono przy tym, że na wirniku przykle-
jony będzie sześciobiegunowy, segmentowy 
magnes spiekany z materiału o symbolu N38  
o następujących parametrach: Br=1,2 T  
i Hc=900 kA/m.  
 

 
 

Na zdjęciu nr 1 przedstawiono widok wirnika. 
 

 
 

Zdjęcie nr 1. Widok wirnika z sześciobieguno-

wym magnesem 
 

Do budowy stojana wykorzystano blachę o 
średnicy wewnętrznej 76 mm i średnicy ze-
wnętrznej 120 mm. Blacha ta  ma na obwodzie 
36 żłobków. W celu zminimalizowania mo-
mentu zaczepowego w stojanie wykonano skos 
żłobków o jedną podziałkę żłobkową, to jest o 
100. Zdjęcie nr 2 przedstawia uzwojony pakiet 
stojana umieszczony w standardowym profilu 
aluminiowym. 
  

 
Zdjęcie nr 2. Widok uzwojonego stojana 
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Do określenia pozycji wirnika względem sto-
jana zastosowano transoptory współ-pracujące 
z aluminiową tarczą przysłaniającą światło [5]. 
W celu łatwej regulacji kąta przełączania układ 
kontroli położenia stojana względem wirnika 
umieszczono na zewnątrz silnika. Zdjęcie nr 3 
przedstawia ten układ, zaś zdjęcie nr 4 kom-
pletny silnik. 
 
 

 
 

Zdjęcie nr 3. Układ kontroli położenia wirnika 

względem stojana 

 
 

 

Zdjęcie nr 4. Widok kompletnego silnika 

 

 

3. Układ zasilania silnika 

Przy konstruowaniu układu zasilania założono 
napięcie zasilania 230 V. Drugim ważnym zało-
żeniem był niski koszt układu oraz możliwie 
małe wymiary zewnętrzne – docelowo przewi-
duje się umieszczenie układu zasilania na sil-
niku, tak aby cały układ napędowy stanowił in-
tegralną całość. Z uwagi na to, że silnik prze-
znaczony jest do napędu klimatyzatora nie 
przewiduje się pracy nawrotnej oraz hamowa-
nia silnika, a jedynie regulację prędkości obro-
towej. Schemat blokowy układu zasilania sil-
nika przedstawiony jest na rys. 1.  
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Rys.1. Schemat blokowy układu zasilania sil-

nika 

 
Wejście oznaczone literą V służy do ustawiania 
żądanej prędkości silnika. Zmieniając napięcie 
podawane do tego wejścia w zakresie od 1,5 V 
do 4,1 otrzymujemy zmiany prędkości obroto-
wej w zakresie od 0 do 2800 obr./min. Wejście 
oznaczone literami R/L służy do zmiany kie-
runku wirowania silnika (uwzględniono taką 
możliwość pomimo braku wymagania zmiany 
kierunku wirowania). Stan niski tego wejścia 
oznacza wirowanie w prawo, stan wysoki – w 
lewo. W układzie występują dwie pętle sprzę-
żenia zwrotnego: położeniowa – niezbędna do 
poprawnej pracy silnika i prądowa 
zabezpieczająca silnik przed skutkami zbyt du-
żych prądów. Dzięki istnieniu tych pętli silnik 
może pracować jako silnik momentowy. Dla 
zapewnienia poprawnej pracy w trudnych 
warunkach zastosowano galwaniczne 
oddzielenie obwodu mocy od obwodów stero-
wania. 
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Zdjęcie nr 5 przedstawia widok wykonanego 
układu zasilania. 
 

 

Zdjęcie nr 5. Układ zasilania silnika 
 

4. Badania układu napędowego  
 

Badania układu obejmowały pomiary wszyst-
kich parametrów elektrycznych oraz pomiar 
charakterystyki mechanicznej. Wybrane z tych 
pomiarów charakterystyki przedstawione są na 
rys. 2. 
Jak widać w wybranym zakresie prędkości 
układ pracował ze stałą mocą wynikającą z 
ustawienia pętli prądowej układu zasilania. 
Moc umieszczona na wykresie to moc mierzona 
po stronie wejściowej układu. Moment obciąże-
nia określany był przez pomiar nacisku dźwigni 
umiejscowionej na luźno zawieszonej prądnicy 
obciążającej. 
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Rys.2. Wybrane wyniki pomiarów napędu 
 

5. Wnioski 
 

Prezentowany układ, ze względu na swą niską 
cenę może konkurować z układami napę-
dowymi wyposażonymi w silniki indukcyjne. 
Wyższa sprawność w porównaniu z tymi ukła-
dami wpływa na niższe zużycie energii, co w 
długim okresie eksploatacji może być czynni-

kiem decydującym o zakupie takiego napędu. 
Warto również wspomnieć o znacznie większej 
niż przy silnikach indukcyjnych przeciążalności 
tego napędu. Małe wymiary układu zasilania 
silnika pozwalają na zamontowanie go na obu-
dowie silnika. Obecnie trwają prace nad bez-
czujnikowym, zintegrowanym napędem do na-
pędu wentylatorów średniej mocy. 
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