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ZAKŁÓCENIA W TORZE ENKODERA UKŁADU NAPĘDOWEGO  

Z SILNIKIEM PMSM  
 

ENCODER SIGNAL DISTORTION OF PMSM MOTOR DRIVE 
 

Abstract: In the paper describes the problem of distortions in the encoder circuit of variable speed drive with 
PMSM motor. The impact of distortions in encoder circuit on operation of drive system with PMSM motor is 
analyzed. To analyze the impact of distortions used two incremental encoders with different constructions and 
different  principles of operation were used. The first is an optical encoder with uses specially designed disk  
and optical transmitter and receiver. The second one uses a patented technology of capacity  changes  detection 
by high-frequency reference signal.  
To eliminate some of the distortions in the two encoders used capacitive filters in the supply system, and im-
plemented additional systems forming encoder's output waveforms. Use of the two systems together can con-
tribute to significant reductions in distortions and thus the elimination of erroneous interpretation of the loca-
tion of the shaft by the motor control algorithm. 

1. Wstęp 
Układy z silnikami PMSM ze względu na swoje 
właściwości coraz częściej stosowane są w po-
jazdach elektrycznych, jak równieŜ innych na-
pędach wymagających duŜych momentów roz-
ruchowych, jak równieŜ dobrej dynamiki na-
pędu. Dobór właściwego enkodera dla takiego 
napędu jest zagadnieniem bardzo waŜnym. 
Właściwie dobrany zapewnia bowiem bezawa-
ryjną pracę takiego napędu w szerokim zakresie  
prędkości obrotowych oraz w róŜnych warun-
kach pracy. W laboratorium BOBRME Komel 
przeprowadzono analizy wpływu zakłóceń  
w torze enkoderowym na pracę układu napędo-
wego z silnikiem PMSM, do którego dołączane 
były dwa róŜne enkodery inkrementalne 
(optyczny i pojemnościowy). Wyniki badań zo-
staną przedstawione w dalszej części artykułu. 
  

2. Silniki PMSM 
 

Silniki z magnesami trwałymi zdobywają coraz 
większą popularność [3] dzięki takim zaletom  
jak:  
- najkorzystniejszy spośród maszyn elektrycz-
nych wirujących stosunek uzyskiwanego mo-
mentu znamionowego lub mocy znamionowej 
do objętości lub masy maszyny (moŜliwość ob-
niŜenia wymiarów gabarytowych i masy ma-
szyny przy zachowaniu tej samej mocy lub 
moŜliwość zwiększenia mocy bez zwiększania 
gabarytu); 
- duŜa przeciąŜalność momentem (nawet kilku-
krotne chwilowe przeciąŜenie momentem); 
- moŜliwość pracy w szerokim zakresie prędko- 

 
 

ści obrotowych; 
- wysoka sprawność w całym zakresie prędko-
ści obrotowych; 
- doskonałe właściwości regulacyjne i ruchowe 
(szybka odpowiedź układu napędowego na 
zmiany nastaw lub obciąŜenia, moŜliwe duŜe 
przyśpieszenia kątowe dzięki niskim momen-
tom bezwładności i wysokiej przeciąŜalności 
momentem); 
- wysoka niezawodność ruchowa w porównaniu 
do silników prądu stałego z komutatorem me-
chanicznym. 
Spośród silników z magnesami trwałymi moŜna 
wyróŜnić dwie podstawowe grupy:  
- bezszczotkowe silniki prądu stałego; 
- silniki synchroniczne z magnesami trwałymi 
(PMSM od Permanent Magnet Synchronous 
Motor). 
Wśród silników PMSM, z punktu widzenia 
rozwiązania konstrukcyjnego wirnika, wyróŜnić 
moŜna cztery podstawowe ich odmiany: 
- silniki z magnesami trwałymi umieszczonymi 
na powierzchni wirnika; 
- silniki z magnesami trwałymi umieszczonymi 
przy powierzchni wirnika w odpowiednio 
ukształtowanych kanałach,  
- silniki z magnesami trwałymi umieszczonymi 
wewnątrz rdzenia magnetycznego wirnika . 
Obecne algorytmy i układy sterowania silni-
kami z magnesami trwałymi oraz doskonałe 
własności ruchowe samych silników spowodo-
wały, iŜ coraz częściej w wielu aplikacjach sil-
niki prądu stałego z komutatorem mechanicz-
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nym oraz asynchroniczne silniki indukcyjne 
wypierane są przez silniki z magnesami trwa-
łymi. W napędach, gdzie wymagana jest duŜa 
moc przy jednoczesnym ograniczeniu masy  
i objętości napędu stosuje się wyłącznie silniki 
z magnesami trwałymi. Napędy, które mają tak 
ostre wymagania słuŜą z reguły do napędu no-
woczesnych pojazdów elektrycznych.    

3. Algorytm sterowania silnika PMSM 
Typowy algorytm sterowania  układu napędo-
wego z silnikiem PMSM pokazany został na 
rysunku 1. Jest to algorytm sterowania polowo 
zorientowany określany w literaturze jako FOC 
(ang. Field Oriented Control) [1]. Jest on czę-
sto stosowany w mikroprocesorowych układach 
sterowania silnikami bezszczotkowymi [2]. Po-
brane wartości chwilowe prądów fazowych 
poddawane są transformacji do układu stacjo-
narnego αβ przy wykorzystaniu transformacji 
Clarke’a. PoniewaŜ wielkości w tym układzie 
współrzędnych nie umoŜliwiałyby w prosty 
sposób kontrolę momentu, to wykorzystuje się 
kolejną transformację do układu wirującego dq 
(transformacja Parka). Do zrealizowania tej 
transformacji niezbędna jest informacja o pręd-
kości obrotowej oraz połoŜeniu kątowym wir-
nika. Do tego celu wykorzystuje się najczęściej 
jeden z dwóch rodzajów enkoderów inkremen-
talne lub absolutne. Enkoder inkrementalny jest 
znacznie tańszym rozwiązaniem, lecz wymaga 
dodatkowego fragmentu oprogramowania w al-
gorytmie sterowania. Z enkodera dostarczane są 
dwie przesunięte względem siebie fale prosto-
kątne. Przesunięcie to umoŜliwia określenie 
kierunku wirowania, natomiast poprzez zlicza-
nie przychodzących impulsów moŜliwe jest 
określenie połoŜenia wirnika (względem sto-
jana). Zastosowanie enkodera absolutnego 
upraszcza sam algorytm, bo układ stale dostar-
cza informacji o aktualnym połoŜeniu wirnika. 
Rozwiązanie to jest jednak droŜsze, dodatkowo 
obecność zakłóceń moŜe utrudnić pracę napędu 
znacznie bardziej niŜ ma to miejsce w przy-
padku enkodera inkrementalnego. Prawidłowe 
określenie połoŜenia wirnika powoduje, Ŝe po 
transformacji Parka wartości reprezentujące 
prądy fazowe są wielkościami stałymi (wzglę-
dem układu współrzędnych), gdyŜ wirują z nim 
synchronicznie. UmoŜliwia to łatwe sterowanie 
ich wartościami przy wykorzystaniu regulato-
rów. Najczęściej w tym celu wykorzystywane 
są regulatory PI, które wysterowują zadane 
wartości prądów iq oraz id. 
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Rys. 1. Schemat blokowy algorytmu sterowania 

FOC 
 

Wartości te, w przypadku wykorzystania układu 
regulacji prędkości, zaleŜą od sygnału wejścio-
wego oznaczonego na schemacie jako SPEED. 
Sygnał zadanej prędkości wyposaŜony jest 
równieŜ w regulator PI, którego wyjście steruje 
wartościami wejściowymi regulatorów prądów 
iq oraz id.W przypadku sterowania silnikami 
SPM składowa id = 0, natomiast w przypadku 
silników IPM wartość tej składowej zaleŜna jest 
od przyjętej strategii sterowania. Bloki zazna-
czone na schemacie kolorem Ŝółtym są frag-
mentami części sprzętowej układu wyko-
nawczego, w tym przypadku falownika SKAI 
4001GD06-1450W (rysunek 2). 
Dzięki wykorzystanego chłodzenia cieczą  
oraz duŜym zintegrowaniem (układ pomia-
rowy, driver z procesorem sygnałowym 
TMS320LF2407A, klucze IGBT) układ ten 
charakteryzuje się bardzo dobrym współczyn-
nikiem stosunku masy własnej do mocy osiąga-
nej przez napęd. W chwili obecnej układy te nie 
są juŜ produkowane, gdyŜ zostały zastąpione 
układem drugiej generacji SKAI2 zapewniają-
cym jeszcze lepsze parametry układu sterowa-
nia.   
 

 
Rys. 2. Falownik SKAI 4001GD06-1450W 
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4. Zakłócenia w torze enkodera 
Falownik SKAI ma wyprowadzone sygnały za-
salania (5V) oraz wejścia umoŜliwiające podłą-
czenie enkodera inkrementalnego (TTL).  Jed-
nak wysoka integracja elementów, która nie-
wątpliwie jest zaletą tego układu, przyczyniła 
się w tym wypadku do pogorszenia warunków 
pracy tego układu. Wykorzystany poziom na-
pięcia zasilania oraz standard TTL moŜe przy-
czynić się do błędnego wyznaczenia połoŜenia 
wirnika, a tym samym do zakłóceń w algoryt-
mie sterowania. Przykładowo na rysunku 3 po-
kazano przebieg napięcia zasilania enkodera w 
przypadku, gdy włączone są klucze IGBT fa-
lownika (silnik nie pracuje). Występujące za-
kłócenia są efektem oscylacji występujących 
przy przełączaniu klucza IGBT sygnałem 
PWM. 

 
Rys. 3. Przebieg napięcia zasilania enkodera na 

wyjściu z falownika SKAI 
 

PoniewaŜ wartość międzyszczytowa tych za-
kłóceń jest zbliŜona do 5 V to mogą one powo-
dować nieprawidłową interpretację sygnałów 
enkodera realizowaną przez falownik. Falownik 
reaguje bowiem na poziomy sygnałów fali pro-
stokątnej, co w pewien sposób uniewraŜliwia 
go na szybkozmienne zakłócenia, jednak sygnał 
INX (indeksu) wyzwalany jest zboczem sy-
gnału.  
Do analizy wpływu zakłóceń wykorzystano 
enkodery o odmiennej konstrukcji i zasadzie 
działania. Pierwszych z nich pokazany na ry-
sunku 4 wykorzystuje wirujący dysk ze specjal-
nie wykonaną perforacją oraz układ optyczny 
nadawczo odbiorczy. Przemieszczające się 
otwory kolejno przepuszczają oraz przysłaniają 
detektor generując w ten sposób sygnał enkode-
rowy.  

  

Rys. 4. Enkoder wykorzystujący dysk optyczny 

Drugi z nich wykorzystuje opatentowaną tech-
nologię detekcji zmian pojemności poprzez sy-
gnał referencyjny wysokiej częstotliwości. Na 
rysunku 5 pokazano konstrukcję takiego układu 
z widocznym dyskiem, który wirując wprowa-
dza właśnie zmiany pojemności w układzie 
pomiarowym. Układ ten cechuje się niezwykle 
kompaktową konstrukcją umoŜliwiającą łatwe 
zintegrowanie z konstrukcją silnika. Dodat-
kowo koszt takiego układu jest znacznie niŜszy, 
niŜ układu optycznego o równowaŜnej roz-
dzielczości. 

 

Rys. 5. Enkoder pojemnościowy 
 

Na rysunku 6 pokazano sygnał generowany 
przez enkoder optyczny. 
 

 
Rys. 6. Sygnał generowany przez enkoder opty-

czny 
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Natomiast na rysunku 7 pokazano sygnał gene-
rowany przez enkoder pojemnościowy. 
 

 
Rys. 7. Sygnał generowany przez enkoder po-

jemnościowy 
 

Występujące w sygnałach zakłócenia częściowo 
spowodowane są wstępnym zakłóceniem sy-
gnału zasilającego. Eliminacja tego rodzaju za-
kłóceń moŜliwa jest poprzez zastosowanie fil-
trów (najprostszy z nich to układ odpowiednio 
dobranych kondensatorów dołączonych rów-
nolegle do sygnału zasilania enkodera).  Przy-
kładowo na rysunku 8 pokazano ten sam sygnał 
zasilania co na rysunku 3, w przypadku zasto-
sowania filtru pojemnościowego. Widać na nim 
znaczną redukcję amplitudy zakłóceń. 

 
Rys. 8. Przebieg napięcia zasilania enkodera na 

wyjściu z falownika SKAI przy zastosowaniu 

filtrów pojemnościowych 

Na rysunku 9 pokazano powiększony sygnał 
wyjściowy enkodera dla prędkości obrotowej 

1000 obr/min i prądu fazowego 100 A. Widać 
na nim znaczne zakłócenie oraz deformacje po-
ziomów sygnału.  

 

Rys. 9. Zakłócony sygnał enkodera 
 

Ten rodzaj zakłóceń moŜe zostać wyelimino-
wany poprzez zastosowanie dodatkowego 
układu kształtującego, który powinien zostać 
włączony pomiędzy enkoder a falownik. Układ 
taki w najprostszym przypadku moŜe zawierać 
bramki logiczne z tzw. układem Schmitta.  
Zastosowanie obu układów razem tj. filtrów 
pojemnościowych oraz układu kształtującego 
moŜe przyczynić się do znacznej redukcji za-
kłóceń, a tym samym eliminacji błędnych inter-
pretacji połoŜenia wału przez algorytm steru-
jący. Na rysunku 10 pokazano sygnał wyj-
ściowy enkodera pojemnościowego przy wyko-
rzystaniu wyŜej wymienionych układów. 

 

Rys. 10. Sygnał enkodera po przejściu przez 

układ kształtujący 
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Widać na nim znaczną redukcję amplitudy za-
kłóceń oraz stały poziom napięcia. Jednak wy-
korzystana w tym układzie metoda pomiaru 
zmian pojemności moŜe być przyczyną znacz-
nie większych problemów w przypadku zasto-
sowania tych układów w napędach większej 
mocy. Przykładowo na rysunku 11 pokazano 
sygnał wyjściowy tego enkodera zamontowa-
nego na silniku SMwsg160L-4 o mocy maksy-
malnej 130kW. 

 

Rys. 11. Nieprawidłowy sygnał enkodera po-

jemnościowego 
 

Widać na nim, Ŝe pomimo stałej prędkości ob-
rotowej silnika częstotliwość sygnału enkode-
rowego ulega znacznym fluktuacjom. Jest to 
przyczyną drgań oraz hałasu, które powstaną w 
układzie napędowym w wyniku nieprawidło-
wego sygnału sterującego generowanego przez 
algorytm. Ten bowiem nieprawidłowo określa 
połoŜenie wału, a tym samym generuje sygnały 
niezgodne z aktualnym stanem napędu.  
Ten rodzaj zakłóceń, poniewaŜ powstaje we-
wnątrz układu enkodera nie jest moŜliwy do 
wyeliminowania. W skrajnych przypadkach ta-
kie błędy powodują wyłączenia falownika  
i niekontrolowane zatrzymanie napędu.  

5. Podsumowanie i wnioski 
Przedstawione wyniki badań powstały w trakcie 
analizy układów napędowych silników PMSM 
róŜnych mocy przeprowadzonych w laborato-
rium BOBRME Komel. Badania zostały zapo-
czątkowane problemami (głównie niestabilno-
ścią pracy), które ujawniły się przy uruchamia-
niu prototypowych układów napędowych. Eli-
minacja zakłóceń w torze enkodera wymaga 
ekranowanych połączeń enkoder-falownik oraz 

zastosowania odpowiednich filtrów w zaleŜno-
ści od typu zastosowanego enkodera.  
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