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ZASTOSOWANIE SCHEMATU AITKENA DO WYZNACZANIA 

DROGI KĄTOWEJ W BEZCZUJNIKOWYCH UKŁADACH 

STEROWANIA 

 
DETERMINING THE ROTOR ANGULAR POSITION IN SENSORLESS 

CONTROL SYSTEMS WITH THE USE OF AITKEN’S EXTRAPOLATION 

METHOD 

 
Abstract: The methods to identify the rotor angular position used in sensorless control usually do not provide 

the sufficient angular resolution. We can increase the resolution using the digital synthesis systems, but this 

approach uses linear extrapolation which is characterized by low accuracy. The article shows how to solve the 

problem. To determine the angular position the polynomial Aitken extrapolation with the improved accuracy is 

used. 

 

1. Wstęp 

W sterowaniu niektórych maszyn elektrycznych 

(SRM, BLDC) wykorzystuje się połoŜeniowe 

sprzęŜenie zwrotne. Do identyfikacji połoŜenia 

wirnika silnika zazwyczaj wykorzystuje się 

przetworniki obrotowo – impulsowe, nazywane 

teŜ enkoderami. Jednak w pewnych przypad-

kach sprzęgnięcie enkodera z silnikiem nie jest 

moŜliwe. Wówczas korzysta się z bezczujni-

kowych metod identyfikacji połoŜenia. W tych 

metodach są analizowane  zmiany wielkości 

elektrycznych lub magnetycznych (prąd, napię-

cie rotacji, indukcyjność). Jednak w tym przy-

padku moŜna zidentyfikować zaledwie kilka,  

a czasem kilkanaście charakterystycznych poło-

Ŝeń wirnika na obrót. Jest to zdecydowanie 

niewystarczająca rozdzielczość wyznaczanej 

drogi kątowej. Wymagana do prawidłowego 

sterowania rozdzielczość waha się na poziomie 

pojedynczych stopni (w dziedzinie kątów elek-

trycznych).  

 
Rys. 1. Zasada działania opisanej w literaturze 

metody zwiększania częstotliwości [1] 

Do zwiększenia rozdzielczości uŜywa się ukła-

dów syntezy częstotliwości. Przykładowe roz-

wiązanie jest opisane w literaturze [1]. Schemat 

blokowy jest pokazany na rysunku 1. To roz- 

 
 

wiązanie pozwala na m-krotne zwiększenie czę-

stotliwości impulsów uzyskanych z układu 

identyfikacji połoŜenia wirnika a więc m-krotne 

zwiększenie rozdzielczości drogi kątowej.  

W tej metodzie wykorzystuje się cyfrową 

ekstrapolację liniową. Wadą liniowej ekstrapo-

lacji jest niewielka dokładność, co w tym przy-

padku uwidacznia się szczególnie w stanach 

dynamicznych. PoniewaŜ częstotliwość aktual-

nie generowanych na wyjściu impulsów jest 

określona na podstawie pomiaru czasu trwania 

poprzedniego okresu sygnału wejściowego, to 

przy przyśpieszaniu silnika (np. rozruch) im-

pulsy na wyjściu są generowane z opóźnieniem 

(bo poprzedni okres był dłuŜszy od obecnego), 

natomiast przy hamowaniu z wyprzedzeniem. 

Im większe przyśpieszenie (opóźnienie) tym 

większy błąd wyznaczanej drogi kątowej.  

Celem prowadzonych badań jest wskazanie 

rozwiązania pozwalającego na syntezowanie 

przebiegu o m-krotnie większej częstotliwości 

zapewniającego większą dokładność szczegól-

nie podczas dynamicznych zmian częstotliwo-

ści wejściowej.  

2. Koncepcja metody 

Poszukiwane rozwiązanie powinno spełniać 

dwa warunki: zapewniać bardzo dobrą dokład-

ność w odwzorowaniu zwielokrotnianej często-

tliwości – szczególnie w stanach dynamicznych 

oraz być syntezowalnym w strukturze progra-

mowalnej (np. FPGA). Spełnienie warunku 

sprowadza się do znalezienia metody ekstrapo-

lacji realizowanej przy uŜyciu prostego algo-
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rytmu. Spośród znanych metod numerycznych 

wyróŜnia się tak zwany schemat Aitkena. 

Wprawdzie został stworzony do interpolacji, 

ale jest na tyle uniwersalny, Ŝe moŜe być ró-

wnieŜ uŜywany do ekstrapolacji funkcji (w tym 

funkcji dyskretnych). Cechuje go tak zwana 

łatwość do automatyzacji, bo jego wykonanie 

sprowadza się do wielokrotnego powtórzenia 

prostych obliczeń, w których wykorzystuje się 

podstawowe działania matematyczne.  

Schemat blokowy proponowanego rozwiązania 

jest pokazany na rysunku 2. Przebieg genero-

wany przez układ identyfikacji połoŜenia wir-

nika (nie uwzględniony na rysunku) o często-

tliwości fwe słuŜy do wytworzenia dwóch impul-

sów: „Hold” i Reset 1”. Sygnał taktujący fclk jest 

dzielony m-krotnie i zliczany przez „Licznik I”. 

W chwili pojawienia się impulsu „Hold” za-

wartość licznika 1 jest kopiowana do rejestru 1. 

Jednocześnie poprzednia zawartość rejestru 1 

jest kopiowana do rejestru 2 i tak dalej.  

W efekcie w rejestrach przechowywane są 

wartości licznika 1 (próbki) zliczone w po-

przednich cyklach fwe. Im większa liczba reje-

strów, tym większa dokładność przybliŜenia. 

Sygnał „Reset 1” kasuje „Licznik 1” i cykl zli-

czania się powtarza. 

 

Rys. 2. Schemat blokowy proponowanego roz-

wiązania zwielokrotniania częstotliwości 

Zawartość rejestrów jest wykorzystywana do 

wyznaczenia nowej wartości dla przyszłego 

okresu fwe przy uŜyciu schematu Aitkena. Me-

toda wykonywania obliczeń jest pokazana  

w tabeli 1. Tabela powstała przy załoŜeniu, Ŝe 

jest sześć rejestrów ponumerowanych od R1 do 

R6. W kolumnie pierwszej są wpisane numery 

kolejnych próbek (iteracji) według zasady: 1 – 

próbka najstarsza, 6 – próbka najmłodsza (aktu-

alna). W drugiej kolumnie są wpisane wyniki 

odejmowania wartości z pierwszej kolumny  

i liczby 7, która jest numerem kolejnej próbki – 

dla niej będzie obliczane nowe przybliŜenie.  

W kolejnej kolumnie są umieszczone wartości  

z rejestrów R1 do R6. W dalszych kolumnach 

są umieszczane wyniki serii obliczeń realizowa-

nych z uŜyciem powtarzającego się algorytmu. 

NiŜej są pokazane przykładowe obliczenia 

kilku wartości zamieszczonych w tabeli 1. 
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gdzie: A(2,4) – wartość w drugim wierszu  

i czwartej kolumnie (Tab. 1), 

R5, R6 – wartości rejestrów w kolumnie f(xn),  

(-5), (-6) – liczby z drugiej kolumny xn-7, 

2-1 – róŜnica liczb z dwóch, pierwszych wier-

szy, kolumny xn. 
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Tab. 1. Realizacja schematu Aitkena 

xn xn-7 f(xn) A1 A2 A3 

1 -6 R 6    

2 -5 R 5 A(2,4)   

3 -4 R 4 A(3,4) A(3,5)  

4 -3 R 3 A(4,4) A(4,5) … 

5 -2 R 2 A(5,4) A(5,5) … 

6 -1 R 1 A(6,4) A(6,5) … 

7 0     

 

Wykonując serię obliczeń uzyskuje się kolejne 

przybliŜenia f(xn), w tym przypadku dla 7-mej 

próbki. 

W wykonywanych obliczeniach uŜywa się 

trzech działań matematycznych: odejmowania, 

mnoŜenia i dzielenia. W przypadku struktur 

programowalnych odejmowanie liczb całkowi-

tych moŜna zrealizować bez najmniejszego 

problemu. Niektóre układy FPGA mają  

w swojej strukturze gotowe mnoŜarki, przykład 

produkowana przez Xilinx seria Spartan. Na-

tomiast analizując dokładnie wykonywane 

dzielenia moŜna zauwaŜyć trzy przypadki.  

W pierwszej sytuacji dzielenie nie jest po-

trzebne poniewaŜ w mianowniku występuje 

liczba 1 (przykład – równanie 1). W drugim 

przypadku w mianowniku pojawia się liczba, 

którą moŜna zapisać w postaci 2
n
, gdzie n – 

liczba naturalna (przykład – równanie 3).  

W tym przypadku dzielenie moŜna zastąpić 

operacją przesunięcia dzielnej w prawo  

o n-bitów, gdzie n – wykładnik w zapisie 2
n
  

(w równaniu 3, n=2). Realizacja przesunięcia  
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o n-bitów w strukturach programowalnych nie 

stwarza najmniejszych problemów. W ostatnim 

przypadku w mianowniku występują liczby 3 

albo 5. W tych sytuacjach dzielenie będzie 

realizowane przy uŜyciu algorytmu opisanego 

w literaturze [5], [6]. 

Obliczona za pomocą schematu Aitkena war-

tość dla następnej iteracji (próbka Nr 7) jest 

umieszczana w rejestrze wynikowym (Rys. 2). 

„Licznik II” zlicza impulsy częstotliwości fclk. 

Jego zawartość jest porównywana w kompara-

torze cyfrowym z zawartością rejestru wyniko-

wego. W chwili zrównania tych wartości, na 

wyjściu komparatora pojawia się impuls, który 

powoduje wyzerowanie licznika II (Reset 2)  

i ponowne rozpoczęcie cyklu zliczania. Często-

tliwość impulsów na wyjściu komparatora jest 

m-krotnie większa od częstotliwości wejściowej 

fwe. 

3. Badania układu zwielokrotniania czę-

stotliwości 

W ramach badań laboratoryjnych opisanego 

układu zwielokrotniania częstotliwości moŜna 

jedynie oglądać na ekranie oscyloskopu prze-

bieg na jego wyjściu. To nie pozwala na ocenę 

jakości jego funkcjonowania. Dlatego dalej zo-

staną pokazane wyniki obliczeń teoretycznych. 

Obliczenia są wykonywane zgodnie z opisanym 

wyŜej algorytmem (schematem). To pozwala na 

prześledzenie kolejnych etapów wyznaczania 

wyniku końcowego oraz ocenę jakości działa-

nia.  

Zostały wybrane trzy stany pracy napędu: przy-

śpieszanie, hamowanie i stan ustalony.  

W pierwszym przypadku (przyśpieszanie) czę-

stotliwość impulsów na wejściu fwe wzrasta 

(Rys. 2). To powoduje, Ŝe wartości zliczane 

przez „Licznik I” są coraz mniejsze. Do wyge-

nerowania przykładowych wartości umieszczo-

nych w rejestrach R1…R6 uŜyto poniŜszej 

funkcji (4). 
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Zaokrąglone do liczb całkowitych wartości 

funkcji są umieszczone w trzeciej kolumnie ta-

blicy 2, oznaczonej jako f(xn). Funkcja (4) cha-

rakteryzuje się tym, Ŝe początkowo jej wartości 

niewiele róŜnią się między sobą (pierwsze 

wiersze Tab. 2), natomiast później róŜnice są 

coraz większe (ostanie wiersze Tab. 2). Gdyby 

przyjąć, Ŝe jest to rzeczywiste rozwiązanie,  

a układ identyfikacji połoŜenia wirnika gene-

ruje sześć impulsów na obrót, to na drodze 60˚ 

prędkość wzrosłaby ponad dwukrotnie (warto-

ści 200 i 94 w ostatnich dwóch liniach Tab. 2). 

Tak ekstremalne przyśpieszenia w rzeczywi-

stych układach napędowych są mało realne. 

Dlatego przyjęta funkcja (4) pozwala na anali-

zowanie działania opisanego rozwiązania  

w stanach wykraczających poza normalne wa-

runki pracy napędu.  

Wyniki obliczeń realizowanych zgodnie z opi-

sanym wcześniej schematem Aitkena są 

umieszczane w kolumnach A1…A5 tabeli 2. 

Końcowy wynik jest umieszczony w kolumnie 

A5. Dzięki funkcji (4) moŜna wyznaczyć do-

kładną wartość siódmej próbki. Jest ona równa 

94 (ostatni wiersz f(xn)). Natomiast wyznaczona 

wartość wynosi 96. Błąd bezwzględny wynosi 2 

a względny 2/94*100%=2,13%. Gdyby obli-

czenia były wykonywane na liczbach rzeczywi-

stych, to w tym przypadku błąd byłby równy 

zero. UŜycie liczb rzeczywistych znacząco 

komplikuje strukturę układu, dlatego obliczenia 

są wykonywane na liczbach całkowitych. Na-

leŜy zauwaŜyć, Ŝe w przypadku opisanego  

w literaturze rozwiązania [1] wynikiem byłaby 

wartość ostatniej próbki, która w tym przy-

padku jest równa 200. Błąd bezwzględny wy-

nosi 200-94=104, a błąd względny przekroczy 

100%. Ten przykład pokazuje, Ŝe opisane roz-

wiązanie zapewnia radykalnie większą dokład-

ność zwielokrotnionej częstotliwości, a tym sa-

mym dokładność odwzorowania drogi kątowej. 

Tab. 2. Wyznaczanie przybliŜenia podczas przy-

śpieszania silnika 
 

xn xn-xn+1 f(xn) A1 A2 A3 A4 A5 

1 -6 349      

2 -5 345 325     

3 -4 334 304 220    

4 -3 311 273 195 120   

5 -2 269 229 165 110 90  

6 -1 200 170 131 102 93 96 

7 0 94      

 

Drugi przypadek to hamowanie. Częstotliwość 

fwe maleje, stąd wartości próbek zwiększają się. 

W tym przypadku do wyznaczenia próbek 

uŜyto funkcji (5). Podobnie jak w poprzednim 

przykładzie ta funkcja pozwala na badanie za-

chowania układu w ekstremalnych warunkach.  
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Wyznaczone wartości funkcji, zaokrąglone do 

liczb całkowitych są umieszczone w trzeciej 

kolumnie (f(xn)) tabeli 3. Wyniki obliczeń reali-

zowanych zgodnie ze schematem Aitkena są 

umieszczane w kolumnach A1…A5. Końcowy 

wynik przybliŜenia wynosi 252 (kolumna A5) 

natomiast dokładna wartość, obliczona za po-

mocą funkcji (5) jest równa 250. Błąd  

bezwzględny wynosi 2, a względny 

2/250*100%=0,8%. W przypadku rozwiązania 

z literatury [1] wynikiem byłaby wartość ostat-

niej próbki czyli 181. Błąd bezwzględny  

wynosi 250 – 181 = 69, a względny 

69/250*100%=27,8%. Tu równieŜ widać zde-

cydowaną przewagę jakości proponowanego 

rozwiązania. 

Tab. 3. Wyznaczanie przybliŜenia podczas ha-

mowania silnika 

xn xn-xn+1 f(xn) A1 A2 A3 A4 A5 

1 -6 100      

2 -5 101 106     

3 -4 105 115 151    

4 -3 116 132 171 231   

5 -2 139 158 193 236 246  

6 -1 181 197 220 243 249 252 

7 0 250      
 

Trzeci przypadek to stan ustalony. Przyjęto, Ŝe 

wartość kaŜdej próbki jest równa 100. 

Tab. 4. Wyznaczanie przybliŜenia w stanie usta-

lonym napędu 

xn xn-xn+1 f(xn) A1 A2 A3 A4 A5 

1 -6 100      

2 -5 100 100     

3 -4 100 100 100    

4 -3 100 100 100 100   

5 -2 100 100 100 100 100  

6 -1 100 100 100 100 100 100 

7 0 100      

 

W tym przypadku kaŜde przybliŜenie daje do-

kładny wynik. RównieŜ rozwiązanie opisane  

w literaturze [1] działa w tej sytuacji popraw-

nie. 

4. Podsumowanie 

Przedstawione rozwiązanie pozwala na  

m-krotne zwielokrotnienie częstotliwości.  

W porównaniu z rozwiązaniem opisanym  

w literaturze charakteryzuje się bardzo dobrą 

dokładnością, co jest szczególnie widoczne  

w stanach dynamicznych napędu. Przyjęty 

algorytm, wykorzystujący schemat Aitkena po-

zwala na syntezowanie układu w strukturze 

FPGA. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe pomimo znacznej 

róŜnicy w złoŜoności rozwiązania opisywanego 

i literaturowego oba są programowane w jed-

nym układzie FPGA. Stąd zdecydowanie lepszą 

jakość działania uzyskuje się bez zwiększenia 

kosztów części sprzętowej.  
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