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BEZCZUJNIKOWA PRACA SILNIKA Z MAGNESAMI O POLU 
OSIOWYM W ZAKRESIE NISKICH PRĘDKOŚCI WIROWANIA 

 
SENSORLESS CONTROL OF AN AXIAL FLUX PERMANENT MAGNET 

MOTOR AT LOW SPEED 
 

Abstract: This paper shows a novel sensorless method of the rotor position detection of the permanent magnet 

motor. That method can operate at standstill, therefore initial position of the rotor can be detected. Moreover 

using a control system designed for presented method, low speed operations can be realized. Rotor position is 

obtained by applying short voltage pulse to the stator windings. Identification of the rotor position is provided 

by current responses analysis. Method is based on stator inductance changes in function of rotor poles position. 

This paper deals with theory confirmed by laboratory results on experimental set with 40 kVA / 16 poles / 

3000 rpm Axial Flux Permanent Magnet Motor. 

1. Wstęp 
Układy napędowe z silnikami z magnesami 

trwałymi wymagają w procesie sterowania in-

formacji o połoŜeniu biegunów wirnika. 

W klasycznych rozwiązaniach informacja taka 

dostarczana jest z zewnętrznego czujnika poło-

Ŝenia wirnika. Artykuł opisuje bezczujnikową 

metodę identyfikacji połoŜenia biegunów wir-

nika silnika z magnesami trwałymi. Opisywana 

metoda przeznaczona jest do identyfikacji spo-

czynkowego połoŜenia osi magnetycznej stru-

mienia wzbudzenia. Ponadto metoda pozwala 

na określanie elektrycznego połoŜenia wirnika 

przy pracy w zakresie niskich prędkości wiro-

wania. 

2. Zmiany indukcyjności cewek stojana 
W silnikach z magnesami trwałymi obserwuje 

się zjawisko zmian indukcyjności cewek sto-

jana w zaleŜności od połoŜenia biegunów wir-

nika. Wynika ono z faktu, iŜ magnesy trwałe 

umieszczone na wirniku oddziałują na obwody 

magnetyczne poszczególnych cewek stojana. 

Rozmieszczenie cewek na jarzmie stojana po-

woduje, Ŝe wpływ magnesów trwałych wirnika 

na obwód magnetyczny kaŜdej z cewek stojana 

jest inny. Ponadto wpływ ten zmienia się wraz 

ze zmianą połoŜenia wirnika. Charakterystykę 

zmian indukcyjności cewki stojana w zaleŜno-

ści od połoŜenia wirnika przedstawiono na Rys. 

1. Dotychczas opracowane metody bezczujni-

kowe pozwalające na identyfikację spoczynko-

wego połoŜenia wirnika bazują na wykrywaniu 

naturalnych (Rys. 1) zmian indukcyjności ce-

wek stojana. Do tej grupy zaliczyć  moŜna  me- 
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Rys. 1. Zmiany indukcyjności cewki stojana w 

funkcji elektrycznego połoŜenia osi magnetycz-

nej strumienia wzbudzenia 

todę INFORM [1]. JednakŜe w zaleŜności od 

konkretnej konstrukcji wirnika amplituda zmian 

indukcyjności cewek stojana w funkcji poło-

Ŝenia wirnika moŜe się zmieniać. Dla pewnej 

grupy maszyn z magnesami trwałymi induk-

cyjności Ld oraz Lq mogą przyjmować zbliŜone 

wartości. Taką własność posiada badany silnik 

z magnesami trwałymi o polu osiowym. 

3. Nasycenie 
Opisywana metoda wykorzystuje dodatkowo 

zjawisko nasycenia. Mianowicie wprowadzając 

obwody magnetyczne cewek stojana w stan na-

sycenia uzyskiwany jest gwałtowny spadek in-

dukcyjności tychŜe cewek stojana [2]. W da-

nym połoŜeniu wirnika, oddziaływanie jego 

biegunów magnetycznych na poszczególne 

cewki stojana jest róŜny. W skutek tego induk-

cyjności cewek stojana w stanie nasycenia róŜ-

nią się od siebie. Następnie analizując induk-



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 82/2009 28

cyjności poszczególnych cewek stojana moŜ-

liwe jest określenie elektrycznego połoŜenia osi 

magnetycznej strumienia wzbudzenia. Uzyska-

nie stanu nasycenia obwodów magnetycznych 

moŜliwe jest na skutek jednoczesnego przyło-

Ŝenia do wszystkich cewek stojana skoku na-

pięcia testującego UTEST o czasie trwania tTEST. 

W wyniku którego w stojanie generowany jest 

dodatkowy strumień magnetyczny ΨD [3].  

 ∫
TESTt

TESTD dtU=Ψ  (1) 

Jednakowe strumienie magnetyczne genero-

wane są przez wszystkie cewki stojana (2). 

Dodatkowo w wyniku przyłoŜenia skoku na-

pięcia testującego obserwowany jest przepływ 

prądu. Jak wspomniano, indukcyjności cewek 

stojana LSU, LSV, LSW w stanie nasycenia nie są 

jednakowe, w konsekwencji uzyskiwane są 

róŜne przyrosty prądów, zwanych odpowie-

dziami prądowymi IU, IV, IW [4]. 

  (2) 

  (3) 

  (4) 

  (5) 

LSU, LSV, LSW – indukcyjności stojana 

iSU, iSV, iSW – prądy stojana 

Charakter zmian indukcyjności cewek stojana 

w stanie nasycenia w funkcji połoŜenia osi ma-

gnetycznej strumienia wzbudzenia przedstawia 

Rys. 2. W odróŜnieniu od naturalnych zmian 

indukcyjności wymuszonych przez połoŜenie 

biegunów magnetycznych wirnika, w nasyceniu 

indukcyjność cewek stojana zmienia się 

w funkcji pojedynczego kąta połoŜenia. 
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Rys. 2. Zmiany indukcyjności cewki stojana w 

stanie nasycenia w funkcji elektrycznego poło-

Ŝenia osi magnetycznej strumienia wzbudzenia. 

4. Wyznaczanie połoŜenia wirnika 

Do wyznaczania elektrycznego połoŜenia osi 

magnetycznej strumienia wzbudzenia wykorzy-

stano bezczujnikową metodę PIPCRM. Bazuje 

ona omówionym zjawisku zmian indukcyjności 

cewek stojana w nasyceniu. W celu identyfika-

cji połoŜenia na równolegle połączone cewki 

stojana zadawany jest skok napięcia testują-

cego. Wymaga to uŜycia w układzie napędo-

wym czterogałęziowego falownika napięcia. 

Topologię wymaganego przekształtnika ener-

goelektronicznego przedstawiono na Rys. 3. 
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Rys. 3. Topologia przekształtnika energoelek-

tronicznego do realizacji 

Topologia ta umoŜliwia podanie skoku napięcia 

testującego o polaryzacji dodatniej oraz 

ujemnej. Załączenie tranzystorów T1, T3, T5 

oraz T+ skutkuje przyłoŜeniem do cewek sto-

jana pozytywnego skoku napięcia. W celu 

identyfikacji połoŜenia osi magnetycznej 

strumienia wzbudzenia naleŜy przyłoŜyć do 

cewek stojana tylko jeden skok napięcia te-

stującego. W tym przypadku stosowano jedynie 

pozytywne skoki napięcia (Rys. 4). 
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Rys. 4. Przebieg czasowy pozytywnego skoku 

napięcia testującego 

Rezultatem przyłoŜenia do cewek stojana 

skoku napięcia testującego jest przepływ prą-

dów stojana zwanych odpowiedziami prądo-

wymi. W wyniku róŜnic indukcyjności po-



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 82/2009 29

szczególnych cewek stojana, odpowiedzi prą-

dowe w chwili zakończenia skoku napięcia te-

stującego osiągną róŜne wartości (Rys. 5).  
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Rys. 5. Przebieg czasowy prądów stojana wy-

wołanych przyłoŜeniem do cewek stojana po-

zytywnego skoku napięcia testującego 

Wzajemne zaleŜności pomiędzy odpowie-

dziami prądowymi IU, IV, IW zaleŜą od aktual-

nego połoŜenia osi magnetycznej strumienia 

wzbudzenia. Teoretyczny rozkład odpowiedzi 

prądowych względem 2π radianów elektrycz-

nych pokazano na Rys. 6. Rozkład ten zmienia 

się wraz ze zmianą czasu trwania tTEST skoku 

napięcia testującego.  
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Rys. 6. Teoretyczny rozkład odpowiedzi prą-

dowych względem 2π radianów 

Celem wyeliminowania tego wpływu 

w metodzie PIPCRM stosuje się sygnały róŜnic 

odpowiedzi prądowych. JednakŜe i ten sposób 

zawiera pewne niedogodności, dlatego teŜ 

zaproponowano modyfikację polegającą na 

zastosowaniu w algorytmie wyznaczania po-

łoŜenia sygnałów proporcji odpowiedzi prą-

dowych IPUV, IPVW oraz IPWU. Ich rozkład 

względem 2π radianów elektrycznych poka-

zano na Rys. 7. 
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Rys. 7. Teoretyczny rozkład proporcji odpowie-

dzi prądowych IPUV, IPVW, IPWU względem 2π ra-

dianów elektrycznych 

Regularność rozkładu IPUV, IPVW oraz IPWU po-

zwala na wyznaczenie elektrycznego połoŜenia 

wirnika z dokładnością do 2 stopni elek-

trycznych. W celu identyfikacji połoŜenia wy-

korzystywany jest jeden z sygnałów IPUV, IPVW 

lub IPWU , który w danym zakresie posiada 

przebieg zbliŜony do funkcji liniowej.  

5. Praca przy niskich prędkościach wi-
rowania 
Prezentowana metoda wyznaczania połoŜenia 

wirnika charakteryzuje się tym, iŜ skok napię-

cia testującego nie wytwarza w stojanie bie-

gunów magnetycznych. W konsekwencji 

w silniku nie wytwarza się moment elektro-

magnetyczny. Z tej przyczyny opracowano 

specjalny sposób sterowania pozwalający na 

wykorzystanie opisywanej bezczujnikowej 

metody. Polega on na cyklicznym zadawaniu 

skoków napięcia testującego (Rys. 8) [5]. Po-

między kolejnymi skokami napięcia testującego 

zadawane są prądy robocze wytwarzające 

moment elektromagnetyczny i powodujące 

obrót wirnika. W celu zapewnienia pracy 

z maksymalnym momentem elektromagne-

tycznym konieczne jest zachowanie stałego 

kąta (π/2) pomiędzy osią magnetyczną stru-

mienia wzbudzenia a wektorem prądu stojana. 

Wymaga to zaktualizowania informacji o po-

łoŜeniu z chwilą przemieszczenia się wirnika. 
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PIPCRM Wytwarzanie momentu PIPCRM

tZERO
tPIPCRM

tDRIVE t [ms]

 
Rys. 8. Diagram czasowy sterowania wykorzy-

stującego bezczujnikową metodę PIPCRM 

Oznacza to, Ŝe pomiar połoŜenia powinien być 

realizowany moŜliwie jak najczęściej. Konse-

kwencją tego jest skrócenie czasu tDRIVE prze-

znaczonego na zadawanie prądów roboczych. 

Zaleca się jednak, aby czas przeznaczony na 

wytwarzanie momentu elektromagnetycznego 

był moŜliwie jak najdłuŜszy. Zatem naleŜy 

dobierać czas trwania etapu zadawania prądów 

roboczych w zaleŜności od wymagań konkret-

nego układu napędowego.  
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Rys. 9. Schemat blokowy bezczujnikowego ste-

rowania silnika z magnesami trwałymi o polu 

osiowym 

Krótki czas tDRIVE skutkuje zwiększeniem dyna-

miki układu napędowego, ale teŜ z drugiej 

strony moŜe uniemoŜliwić osiągnięcie poŜąda-

nej wartości średniego momentu elektromagne-

tycznego (przy danym ograniczeniu prądo-

wym), co przekłada się na niemoŜność osią-

gnięcia wyŜszych prędkości wirowania. Wy-

dłuŜenie czasu tDRIVE zmniejsza dynamikę 

układu, ale pozwala na osiągnięcie wyŜszej 

wartości średniej momentu elektromagnety-

cznego (przy tym samym ograniczeniu prądo-

wym). 

Schemat blokowy układu sterowania silnikiem 

z magnesami trwałymi o polu osiowym przed-

stawiono na Rys. 9. 

6. Badania laboratoryjne  
Prezentowana metoda została sprawdzona 

w laboratoryjnym układzie napędowym 

z silnikiem z magnesami trwałymi o polu osio-

wym o mocy 40 kVA i posiadającym 8 par bie-

gunów (Rys. 10). 

 

Rys. 10.  Laboratoryjny zestaw maszynowy z 

silnikiem z magnesami trwałymi o polu osio-

wym (40kVA) 

Rzeczywisty przebieg skoku napięcia testują-

cego oraz prądów zwanych odpowiedziami 

prądowymi przedstawiono na Rys. 11. Błąd 

wyznaczania spoczynkowego połoŜenia osi 

magnetycznej strumienia wzbudzenia był nie 

większy niŜ 2 stopnie elektryczne.  
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Rys. 11.  Wyniki badań laboratoryjnych. Prze-

bieg napięcia testującego UTEST oraz prądów iU, 

iV, iW będących wynikiem przyłoŜenia skoku na-

pięcia testującego 
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Dokonano prób bezczujnikowego startu silnika 

z magnesami trwałymi oraz pracy przy niskich 

prędkościach wirowania wirnika. Na rys. 12 

pokazano pracę przy prędkości 44 obr/min przy 

czym czas etapu zadawania prądów roboczych 

ustalono na poziomie 14,5 ms. Pracę przy pręd-

kości 43 obr/min z czasem tDRIVE równym 29 ms 

przedstawiono na Rys. 13.  
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Rys. 12.  Wyniki badań laboratoryjnych. Praca 

przy niskiej prędkości wirowania: przebiegi od 

góry: prąd stojana iU, obliczone połoŜenie wir-

nika φcalc, przewidywane połoŜenia wirnika, 

prędkość obrotowa Ω 
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Rys. 13. Wyniki badań laboratoryjnych. Praca 

przy niskiej prędkości wirowania: przebiegi od 

góry: prąd stojana iU, obliczone połoŜenie wir-

nika φcalc, przewidywane połoŜenia wirnika, p 

Ponadto, wykorzystując opisywaną metodę ste-

rowania oraz wyznaczania połoŜenia wirnika 

moŜliwe jest dokonanie startu silnika 

z magnesami trwałymi ze znamionowym mo-

mentem obciąŜenia wynoszącym 122 Nm (Rys. 

14). 
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Rys. 14.  Wyniki badań laboratoryjnych. 

Bezczujnikowy start silnika z magnesami 

trwałymi z pełnym momentem obciąŜenia: 

przebiegi od góry: prądy stojana iU, iV , 

rzeczywista prędkość obrotowa Ω, obliczona 

prędkość obrotowa Ωcalc 
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