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1. Въведение  
Безчетковите мотори като двигатели с постоянен 

магнит са базирани на реакцията на котвата за задвичване на 
ротора и в зависимост от електронната система за управление, 
която превключва полюсите и създава въртящо се магнитно 
поле, което завижва ротора. Появата на нови магнитни 
материали с високи нива на магнитно насищане и висока 
коерцитивност, могат да се създават и поддържат магнитни 
полета висок интензитет дават възможност за реализация на 
редица иновативни безчеткови двигателни конструкции, чрез 
премахване на традиционната намотка. 

Реализацията на много от тези безчеткови двигатели 
обаче е станало възможно благодарение на наличието на 
евтини и с висока мощност полупроводникови 
превключватели, които осигуряват възможност за радикални 
нови решения на проблема с комутацията и много по-прости 
механични конструкции.  

Важно предимство на безчетковите двигатели е 
възможността за използването им директено в устройството, 
като роторе е свързан директно към обекта без допълнителни 
механични предавки. 

 
2. Синхронна работа  
Характеристиките за скорост и въртящ момент на 

безчетковите постояннотокови двигатели са много сходни със 
стандартните колекторни мотори с постоянно възбуждане. 
Както при колекторните мотори въртящите магнитни полета 
преминаващи през полюсите на ротора създават обратно 
електромагнитно поле в намотките на статора. Когато 
двигателят се захранва с трифазна вълна, с положителни и 
отрицателни импулси с дължина от 120 градуса обратният 

магнитен поток ще бъде с Безчетковите постояннотокови 
мотори не са точно постояннотокови двигатели. Те използват 
импулсно постояннотоково захранване към намотките на 
статора за създаване на въртящото се магнитно поле и създават 
синхронна скорост. Въпреки, че те не използват механични 
колектори те се нуждаят от електронна комутация за създаване 
на ротационното поле, която в повишава в известна степен 
тяхната сложност. 

 
3. Въртящото се поле и контрол на скоростта  
В схемата на фиг. 1 е представен безчетков 

постояннотоков мотор и неговия начин на работа на двойката 
A се подава посточннотоков импулс от комутатора което 
намагнитва полюс A1 като южен полюс и A2 като северен 
полюс на магнита както са показани в първоначалната си 
позиция, като той се стреми да заеме устойчиво положение 
спрямо магнитното поле. Когато ротора премине през 
позицията на първата намагнетизирана полюсна двойка, в 
случая полюси А1 и А2, токът до двойката A се изключва и на 
следващия полюсен чифт B се подава подобен постояннотоков 
импулс което води до намагнитизиране на B1 като южен полюс 
и на B2 като северен полюс. с което се причинява завъртане на 
ротора по посока на часовниковата стрелка за да заеме 
устойчиво полжение спрямо B. 

Чрез пулсиращи импулси в статора полюсните двойки 
последователно променят магнитното си поле при което ротора 
продължава да се върти по часовниковата стрелка, за да се 
запази подравнен с намагнитената полюсна двойка. На 
практика полюсите се захранват с многофазна стъпкова форма 
на вълната, за да се създаде  гладко въртящо се магнитно поле. 

 
Фиг. 1 – Безчетков постояннотоков мотор с въртящо се магнитно поле създадено от последователно възбуждане на 

двойките полюси с постояннотоков импулс 
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За генериране на захранване се използва шест 
стъпков инвертор с електронна комутация между трите двойки 
на статорните намотки, необходим за осигуряване на плавно 
въртящо се магнитно поле. 

Само една от трите полюсни двойки е захранена в 
определен момент от време. Това означава, че само два от 
шестте инверторни ключа са отворени в този момент кактое 
показана на фигура 2. 

Скоростта на въртене се контролира от честотата на 
импулсите, а въртящият момент от импулсния ток. На практика 
системата се нуждае от сравнително сложна електроника за 
осигуряване на електронна комутация. 

4. Контрол на скорост и позиция 
Подаваните от инвертора импулси се  управляват от 

затворена система с обратна връзка отчитаща моментното 

ъглово полжение на ротора. По този начин честотата на 
захранването се контролира от скоростта на двигателя.  

Полжението на ротора се определея от вградено в 
статора устройство използващо ефекта на Хол, което осигурява 
електрически сигнал, съответстващ на наситеността на 
магнитното поле. Амплитудата на този сигнал се променя при 
преминаване на магнитните полюси на ротора над сензора. 
Други методи за определяне на позиията са използването на 
енкодери на вала, а също така и измерване на стойността на 
индуцираните в незахранените намотките токове. Последният 
метод е известен като "безсензорно" наблюдение на позицията.  

На фигура 2 е показана схематично системата за 
контрол на напрежението и скоростта чрез напрежението на 
насложените вълни във веригите, където: 

1,2,3 – полюсни намотки 
1,2,3,4,5,6 – полупроводникови комутатори 

 

 
Фиг. 2. Управление на безчетков постояннотоков мотор 

 
 

5. Заключение  
При системата за контрол на скоростта на движение 

чрез векторно управление може ефективно да се компенсират 
константи влияния във времето, което осигурява 
характеристики близки до идеализираните за безчетковите 
постояннотокови мотори. Векторният контрол води до 
подобряване на динамика на безчетковите постояннотокови 
мотори, чрез формирането на линейни механични 
характеристики, което ги прави идеални за задвижване на 

малки промишлени роботи, тъй като значително се опростява и 
олекотява механичната конструкция. 
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