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NISKONAPIĘCIOWY, WOLNOOBROTOWY NAPĘD  

Z BEZSZCZOTKOWYM SILNIKIEM PRĄDU STAŁEGO 

 
LOW VOLTAGE, SMALL SPEED DRIVE WITH BRUSHLESS DC MOTOR 

 
Abstract: In this paper low voltage small speed drive with DC brushless motor used as a gear of the boat has 
been presented. This drive consists of the motor and the electronic circuit controlling the operation of the mo-
tor. The construction of Low voltage DC brushless motor is based on typical steel sheets used in asynchronous 
motors. The paper presents the construction and testing results of constructed prototype. Controlling electronic 
circuit allows changing of turning direction, continuous variation of speed in whole operating range and limit-
ing the current fed from the supply source. Additional functionality of the electronic circuit is fast braking of 
motor. This drive possesses high efficiency and can be utilized in boats sailing in calm zones. 
 
1.  Wstęp 
 

Niskonapięciowe układy napędowe z bezsz-
czotkowymi silnikami prądu stałego znajdują 
coraz szersze zastosowanie w pojazdach o za-
silaniu akumulatorowym, głównie ze względu 
na dużą trwałość i cichą pracę [1]. Przy takim 
zasilaniu ważnym argumentem jest także wy-
soka sprawność napędu. W układach przeno-
śnych zależy nam także na  małej masie i wy-
miarach silnika. Prosta konstrukcja układu ste-
rowania do bezszczotkowego silnika prądu 
stałego [2], [3], [4] przyczynia się w znacznym 
stopniu do zmniejszenia ceny układu napędo-
wego i z powodzeniem może on cenowo kon-
kurować z układami napędowymi wyposażo-
nymi w silniki asynchroniczne, nad którymi gó-
ruje pod względem sprawności i dynamiki. W 
pracy przedstawiam układ napędowy niewiel-
kiej mocy przeznaczony do napędu łodzi skła-
dający się z bezszczotkowego silnika prądu 
stałego i układu elektronicznego sterującego 
jego pracą. Łódź wyposażona w taki napęd 
może pływać po akwenach, na których obowią-
zuje strefa ciszy. 
 

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. 
 

 
 

Fot.1. Widok wirnika z sześciobiegunowym ma-

gnesem 
 

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. 
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Fot.2. Widok uzwojonego stojana 
 

Do poprawnej pracy tego typu silnika nie-
zbędna jest informacja o położeniu wirnika 
względem stojana. Do określenia pozycji wir-
nika zastosowano transoptory odbiciowe 
współpracujące z tarczą odbijającą promienio-
wanie podczerwone [5]. W celu łatwej regulacji 
kąta przełączania układ kontroli położenia sto-
jana względem wirnika umieszczono na ze-
wnątrz silnika. Zdjęcie nr 3 przedstawia ten 
układ, zaś zdjęcie nr 4 kompletny silnik. 
 

 
 

Fot.3. Układ kontroli położenia wirnika wzglę-

dem stojana 
 

 
 

Fot.4. Widok kompletnego silnika 
 
 
 

3.  Układ zasilania silnika 
 

Szczególne warunki występujące na łodziach 
skłoniły mnie do założenia niskiego - bezpiecz-
nego napięcia zasilania 24 V. Opracowany sil-
nik ma napędzać bez przekładni śrubę napę-
dową i dlatego założono małą prędkość obro-
tową silnika – 1000 obr./min. Następnym waż-
nym założeniem był niski koszt układu oraz 
możliwie małe wymiary zewnętrzne – doce-
lowo przewiduje się umieszczenie układu elek-
tronicznego na silniku, tak aby cały układ na-
pędowy stanowił integralną całość. Przewiduje 
się, że silnik będzie pracował dwukierunkowo z 
możliwością płynnej regulacji prędkości obro-
towej. Schemat blokowy układu zasilania sil-
nika przedstawiony jest na rys. 1. Wyjście 
oznaczone literą V służy do ustawiania żądanej 
prędkości silnika. Zmieniając napięcie poda-
wane do tego wejścia w zakresie od 1,5 V do 
4,1 otrzymujemy zmiany prędkości obrotowej 
w zakresie od 0 do 1000 obr./min. Wejście 
oznaczone literami R/L służy do zmiany kie-
runku wirowania silnika. Stan niski tego wej-
ścia oznacza wirowanie w prawo, stan wysoki – 
w lewo. W układzie występują dwie pętle 
sprzężenia zwrotnego: położeniowa – nie-
zbędna do poprawnej pracy silnika i prądowa 
zabezpieczająca silnik przed skutkami zbyt du-
żych prądów. Dzięki istnieniu tych pętli silnik 
może pracować jako silnik momentowy.  
Zdjęcie nr 5 przedstawia widok wykonanego 
układu zasilania. 
 
 

 
 

Fot.5. Układ zasilania silnika 
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Rys.1. Schemat blokowy układu zasilania silnika

 
4.  Badania układu napędowego 
 

Badania układu obejmowały sprawdzenie 
wszystkich funkcji napędu, pomiary parame-
trów elektrycznych oraz pomiar momentu wy-
twarzanego przez silnik w stanie zahamowa-
nym. Na rys.2 przedstawiono zależność mo-
mentu wytwarzanego przez silnik od prądu. Jak 
widać jest to zależność liniowa typowa dla sil-

nika ze wzbudzeniem w postaci magnesów 
trwałych. Moment obciążenia określany był 
przez pomiar nacisku dźwigni zamocowanej na 
wale silnika. Liniowa zależność momentu od 
prądu oznacza, że w badanym zakresie nie wy-
stępowało nasycenie obwodu magnetycznego 
silnika. 

Zależność momentu od prądu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Prąd [A]

M
o
m
e
n
t 
[N
*m
]

 
 

Rys.2. Zależność momentu wytwarzanego przez silnik od prądu
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5. Wnioski 
 

Prezentowany układ ze względu na swą niską 
cenę może konkurować z układami napędo-
wymi wyposażonymi w silniki komutatorowe. 
Wyższa sprawność w porównaniu z tymi ukła-
dami wpływa na niższe zużycie energii, a po-
nadto układ jest cichszy i nie wymaga okreso-
wych konserwacji oraz wymiany szczotek. 
Warto również wspomnieć o dużej przeciążal-
ności tego napędu ograniczonej praktycznie je-
dynie przez prądy tranzystorów falownika za-
silającego silnik. Małe wymiary układu zasila-
nia silnika pozwalają na zamontowanie go na 
obudowie silnika. Obecnie trwają prace nad 
bezczujnikowym, zintegrowanym napędem  
średniej mocy przeznaczonym do manewrowa-
nia większymi łodziami żaglowymi.  
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