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RUROWYM  

 
MATHEMATICAL AND SIMULATION MODELS OF DRIVE SYSTEM  

FOR POLYMERIZATION REACTOR BASED ON SPECIALLY DESIGNED  

BLDC MOTOR IN A PIPE BODY 

 
Streszczenie: Artykuł prezentuje model matematyczny oraz symulacyjno-komputerowy układu napędowego 
reaktora polimeryzacji. Model symulacyjno-komputerowy został zaprojektowany w programie Matlab 
Simulink. Składa się on z części elektrycznej, mechanicznej oraz komutatora elektronicznego. Model 
matematyczny rozważanego układu napędowego został zbudowany na podstawie modeli matematycznych 
opisujących część elektryczną oraz mechaniczną silnika BLDC. 
 

Abstract: In the paper the mathematical and simulation models of drive system for polymerization reactor are 
presented. The simulation model of BLDC motor was designed in Matlab Simulink. This model consists of 
electrical, mechanical and electronic control circuit parts. The mathematical model of the considered drive 
system has been built using mathematical models of electric circuits and mechanical part of BLDC motor.  
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1. Wstęp 

W nowoczesnych układach napędowych coraz 
częściej stosuje się silniki elektryczne z magne-
sami trwałymi (BLDCM, PMSM). Silniki te są 
powszechnie stosowane w układach, w których 
liczy się wytrzymałość, wysoka sprawność 
układu oraz niezawodność. Coraz częściej za-
stępują one zwykłe silniki prądu stałego z ko-
mutatorem mechanicznym oraz silniki indu-
kcyjne.  
Reaktor polimeryzacji narzuca szczególnie tru-
dne warunkami pracy dla układu napędowego 
ze względu na wysokie ciśnienie robocze (do 
2800 atm), brak możliwości wentylacji, jedno-
punktowy układ zawieszenia pionowego, do-
prowadzenie zasilania poprzez specjalne wyso-
kociśnieniowe elektrody oraz wysoką tempe-
raturę. Na uwagę zasługuje również zjawisko 
zlepiania się stojana z wirnikiem, występujące 
w dolnej części silnika przy wielkogabaryto-
wym łożysku ślizgowym, podczas procesu 
polimeryzacji.  
Z uwagi na powyższe kryteria konstruowane są 
silniki specjalnego wykonania, które mogą 
sprostać wymienionym ekstremalnym warun-
kom pracy.  

 

Wyeliminowanie komutatora mechanicznego  
i zastąpienie go komutatorem elektronicznym 
pozwoliło rozważyć możliwość zastosowania 
silnika prądu stałego w reaktorze polimeryzacji.  
Silniki bezszczotkowe wyróżniają się najwię-
kszą sprawnością spośród wszystkich maszyn 
elektrycznych, ponadto dzięki zastosowaniu 
specjalnych magnesów wysokoenergetycznych 
charakteryzują się dużą wartością mocy oraz 
momentu przypadającą na jednostkę objętości 
[3].  
Rozważając  zastąpienie silnika indukcyjnego 
silnikiem bezszczotkowym należy uwzględnić 
także rozbudowę układów sterujących oraz 
możliwość wdrożenia układów detekcji poło-
żenia wirnika. 
Dynamiczny rozwój materiałów magnetycz-
nych oraz ciągłe udoskonalanie magnesów 
trwałych pod względem poprawy warunków 
energetycznych oraz odporności temperatu-
rowych przyczynił się do budowy maszyn 
elektrycznych z magnesami trwałymi o coraz 
większej mocy. Zakładana moc przy oblicze-
niach projektowanego silnika wynosi 55 kW. 
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2. Modelowanie silnika BLDC 

Model symulacyjno-komputerowy silnika 
bezszczotkowego (BLDC) opiera się na modelu 
matematycznym obwodowym, który został 
wyprowadzony przy następujących założeniach 
upraszczających: 

− uzwojenie stojana jest trójfazowe, symetry-
czne i połączone w gwiazdę, 

− magnesy trwałe obejmują ściśle określony 
kąt α, 

− moment zaczepowy oraz straty w żelazie są 
pomijane, 

− indukcyjności oraz rezystancje uzwojeń są 
stałe. 

Model matematyczny został podzielony na 
dwie części opisujące zjawiska elektryczne  
i mechaniczne zachodzące w silniku. 

2.1. Część elektryczna 

Przedstawienie silnika w postaci modelu obwo-
dowego daje możliwość wyprowadzenia rów-
nań matematycznych niezbędnych do utworze-
nia symulacyjno - komputerowego modelu  
w programie Matlab Simulink. 
 

 

Rys. 1. Schemat zastępczy silnika BLDC, przy 

czym: Ra,b,c – rezystancje faz a, b, c, La,b,c – in-

dukcyjności własne faz a, b, c, M – indu-

kcyjności międzyfazowe, ia,b,c – prądy fazowe, 

Uab,bc,ca – napięcia międzyfazowe, Ea,b,c – siły 

elektromotoryczne indukowane w pasmach uz-

wojeń fazowych 

 

Na podstawie przyjętych założeń oraz korzy-
stając z modelu obwodowego silnika można 
wyprowadzić następujące równania matematy-
czne [8]: 
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Indukcyjności fazowe L’ występujące w  rów-
naniach (1-3) określone są jako różnica między 
indukcyjnością własną danej fazy, a indukcyj-
nościami wzajemnymi. 
Zależności opisujące zmianę w czasie wartości 
indukowanych sił elektromotorycznych Ea,b,c(t) 
wyrażają się jako iloczyn stałej elektrycznej Ke, 
funkcji zmiany kąta położenia wirnika ϑ oraz 
prędkości kątowej ωm. Poniższe równania do-
pełniają model matematyczny tworząc go kom-
pletnym dla części elektrycznej.   
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Iloczyn siły elektromotorycznej indukowanej  
w pasmach fazowych silnika oraz prądu przez 
nie przepływającego powoduje powstanie chwi-
lowej mocy elektrycznej, która na wale silnika 
zostaje przekształcona na moc mechaniczną. 
Powstały moment elektromagnetyczny opisuje 
zależność: 

)(

)()()()()()(

t

titEtitEtitE
T

m

ccbbaa

e
ω

++
=  (7) 

Korzystając z równań (1-7) została utworzona 
pierwsza część modelu silnika. 

 
Rys. 2. Model symulacyjno-komputerowy części 

elektrycznej silnika BLDC wykorzystujący rów-

nania (1-6) 
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Na podstawie równania (7) został zbudowany 
model symulacyjno-komputerowy przedstawia-
jący sposób tworzenia się momentu elektro-
magnetycznego w silniku. 
 

 

Rys. 3.  Model symulacyjno-komputerowy czę-

ści mechanicznej oparty na równaniu (7) 

2.2. Część mechaniczna 

Korzystając z poniższego równania ruchu utwo-
rzony został blok opisujący część mechaniczną 
silnika elektrycznego prądu stałego z komutato-
rem elektronicznym [5].  
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Te – moment elektromagnetyczny silnika, 
Tobc – moment obciążenia, 
J – moment bezwładności silnika, 
B – współczynnik tarcia, 
ωm – prędkość kątowa mechaniczna. 
 

Rys. 4. Model symulacyjno-komputerowy części 

mechanicznej silnika BLDC oparty na równa-

niu (8) 
 

Korzystając z zależności pomiędzy równaniami 
matematycznymi utworzony został model sy-
mulacyjno-komputerowy przedstawiony na ry-
sunku 5.  

 
Rys. 5. Model symulacyjno-komputerowy silni-

ka BLDC utworzony na podstawie równań (1-8) 

Układem niezbędnym dla prawidłowej pracy 
silnika jest komutator elektroniczny. Rysunek 6 
przedstawia model komutatora elektronicznego, 
w którego skład wchodzą: blok sterujący, wy-
korzystujący sygnały z czujników hallotro-
nowych, blok przekształtnika oraz blok regula-
cyjny zawierający regulator PI. 

 
Rys. 6. Model symulacyjno-komputerowy komu-

tatora elektronicznego 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 2/2013 (99) 268

3. Podstawowe parametry silnika bez-

szczotkowego prądu stałego z komutator-

rem elektronicznym  

Do prawidłowego funkcjonowania modelu sy-
mulacyjno-komputerowego niezbędne jest wy-
znaczenie podstawowych parametrów elektry-
cznych oraz mechanicznych silnika. Do nich 
należą m.in. rezystancja i indukcyjność uzwo-
jeń poszczególnych faz, moment bezwładności, 
stała napięciowa oraz ilość par biegunów.  
Wyniki przeliczenia parametrów rzeczywistego 
silnika o mocy 4 kW na moc 55 kW z uwzglę-
dnieniem nietypowych wymiarów narzuco-
nych przez reaktor polimeryzacji zostały umie-
szczone w tabeli 2. 
 

Tabela 2. Parametry przyjęte w modelowanym 

silniku 

Moc  55 [kW] 

Prędkość obrotowa 1500 [rpm] 

Liczba par biegunów 8 

Napięcie zasilania 400 [V] 

Rezystancja uzwojenia fazowa  0,03 [Ω] 

Indukcyjność uzwojenia 
fazowa  

0,54 [mH] 

Indukcyjność wzajemna 0,12 [mH] 

Moment znamionowy 350 [Nm] 

Moment bezwładności  0,12 [kg·m2] 
 

4. Modelowa wersja układu detekcji po-

łożenia wirnika 

Do prawidłowej pracy silnika z komutatorem 
elektronicznym niezbędne jest określenie poło-
żenia biegunów wirnika względem uzwojeń faz 
stojana. W silnikach BLDC zasilanych  
z przekształtnika najczęściej wykorzystywane 
są trzy czujniki hallotronowe umieszczone przy 
wirniku, rozmieszczone względem siebie o kąt 
120º. Na podstawie informacji od czujników 
zasilane są odpowiednie pasma uzwojeń. Me-
tody bezczujnikowe wykorzystują zależności 
napięć i prądów w funkcji położenia wirnika. 
Najczęściej stosowaną metodą jest określenie 
położenia wirnika na podstawie indukowanej 
siły elektromotorycznej w nie zasilanym paśmie 
uzwojenia silnika. Zarówno metody czujniko-
we, jak i bezczujnikowe mają swoje wady.  

Ze względu na ekstremalne warunki panujące  
w komorze reaktora polimeryzacji przeanalizo-
wano kilka metod określenia położenia wirnika. 

4.1. Model symulacyjno-komputerowy czuj-

ników położenia wirnika 

Model czujników opiera się na zależności po-
między prędkością kątową ωm, a kątem obrotu 
wirnika ϑ : 
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gdzie: 
P - liczba biegunów, 
ωe – prędkość kątowa silnika(w stopniach 
elektrycznych). 
 

Na podstawie funkcji zmiany położenia wirnika 
dla prędkości silnika równej zero (podczas roz-
ruchu) przesyłany zostaje sygnał z czujnika 
hall_c do modelu komutatora elektronicznego. 
Następnie sygnał z modelu komutatora zasila 
odpowiednie pasma silnika. Powstała zmiana 
prędkości kątowej jest interpretowana przez 
model czujników, który generuje odpowiednie 
sygnały dla modelu komutatora elektroni-
cznego powtarzając cykl pracy układu. 
Korzystając z powyższych zależności zbudo-
wany został model symulacyjno-komputerowy 
czujników hallotronowych. 

 
Rys. 7. Model symulacyjno-komputerowy czuj-

ników hallotronowych 

 

 
 

Rys. 8. Sygnał wyjściowy czujnika hall_c z za-

modelowanego układu czujników 
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4.2. Metody bezczujnikowe 

Metoda czujnikowa dla badań symulacyjno-
komputerowych jest wystarczająca. Jednakże 
rozważając budowę rzeczywistego silnika pra-
cującego w wysoce niekorzystnych warunkach 
należy uwzględnić wykorzystanie metod bez-
czujnikowych.  
Metody bezczujnikowe opierają się na podsta-
wie ciągłego pomiaru i analizy prądów lub 
napięć indukowanych w nie zasilonym paśmie 
uzwojenia silnika [1]. Zaletą tych metod jest 
wykorzystanie przewodów fazowych silnika 
jako źródeł sygnałów sterujących pracą komu-
tatora elektronicznego. Tabela 3 przedstawia 
kilka metod określania położenia wirnika oraz 
uwagi dotyczące zastosowania ich w układzie 
napędowym reaktora polimeryzacji.  
 
Tabela 3. Wybrane metody określania położe-

nia wirnika w silniku bezszczotkowym 

Rodzaj 
metody 

Wady metody 

 
Czujniki  

hallotronowe 

- niekorzystny wpływ wy-
sokiej temperatury na pracę 
czujników 
- zastosowanie dodatkowych 
przewodów sygnałowych  

Analiza  
indukowanej 

SEM 

- utrudniony rozruch silnika 
- konieczność wyprowadze-
nia (utworzenia) punktu 
neutralnego 

Analiza 
prądów 

fazowych [5] 

- zastosowanie wyspecjalizo-
wanych układów do pomiaru 
prądów fazowych 

5. Symulacja komputerowa projektowa-

nego modelu silnika w programie Matlab 

Simulink 

Symulacja komputerowa przedstawia wykresy 
zależności napięć i prądów oraz prędkości i mo-
mentu elektromagnetycznego przy zmianie mo-
mentu obciążenia silnika.  
W pierwszej fazie silnik pracuje na biegu 
jałowym następnie po upływie 0,25 s zostaje 
obciążony symulacyjno-komputerowym mode-
lem reaktora polimeryzacji. 
 

a)

 
 
b)

 
c)

 
d)

 
e)

 
f)
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g)

 
h)

i)

j)

 
k)

 
 
Rys. 9. Przebiegi czasowe zmiennych modelo-

wanego silnika, a) moment wytworzony przez 

silnik, b), c), d) prądy fazowe silnika, e), f), g) 

napięcia fazowe, h),i), j) indukowane SEM 

silnika, k) prędkość obrotowa 

6. Podsumowanie 

Z przeprowadzonych badań symulacyjnych 
wynika, iż model silnika prawidłowo reaguje na 
zmianę zadanej wartości momentu obciążenia. 
Skutkiem tego wymuszenia jest wzrost prądów 
fazowych, spadek prędkości obrotowej, wzrost 
momentu elektromagnetycznego wytworzonego 
przez silnik oraz spadek napięcia indukowa-

nego w pasmach uzwojenia. Zastosowanie re-
gulatora PI w modelu symulacyjno-kompu-
terowym ograniczyło pulsacje prędkości oraz 
momentu silnika. Przyjęte założenia upraszcza-
jące model matematyczny, na którego podsta-
wie zbudowany został model symulacyjno-
komputerowy mogły w znacznym stopniu 
wpłynąć na dokładność wyników symulacji.  
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