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Rezumat 

 
 În condițiile prețului ridicat a magneților permanenți de energie înaltă, tema 
studiată este de acută actualitate și face referite la studiul invertoarele și mașinile 
multifazate fără perii, fără magneți permanenți și controlate prin curenți de fază 
trapezoidali, prezentând următoarele avantaje: cost redus, densitate ridicată de cuplu 
(și putere), toleranță la defecte, simplitatea controlului și utilizarea eficientă a 
elementelor de comutație din invertor. 
 Teza se bazează pe revitalizarea unei soluții propuse in 1986, dar care nu a 
putut fi analizată și testată la adevăratul potențial din cauza tehnologiei elementelor de 
comutație, sistemelor de calcul și achiziție de date existente în acel moment, cât și 
concentrarea eforturilor pe noile soluții cu magneți permanenți ce promiteau 
performanțe mărite la un cost acceptabil. Lucrarea urmărește atât testarea ideilor 
nevalidate în trecut, cât și propunerea de soluții noi de analiză și experimentare, ce se 
încadrează în contextul actual al industriei de acționări electrice speciale. 
 Obiectivele avute în vedere pe parcursul tezei sunt rezumate după cum 
urmează: 

• dezvoltarea unei metode analitice de proiectare a mașinii de tip BLDC-MRM; 
• analiza programelor de modelare numerică cu FEM, alegerea celui mai potrivit, 
și folosirea acestuia pentru calculul performanțelor în cadrul a trei mașini 
diferite, cu validare experimentală a modelelor propuse. Calculul pierderilor in 
fier pe baza variației inducției electromagnetice în fiecare element de 
discretizare corespunzător unui material feromagnetic, a fost de asemenea 
studiat in detaliu; 

• dezvoltare unui model neliniar a BLDC-MRM bazat pe metoda circuitelor 
magnetice, pentru studiul cuplului și al pierderilor in fier în regim permanent în 
programul de optimizare  cu bune performanțe de timp comparativ cu folosirea 
FEM. 
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• propunerea unui model de circuit neliniar bazat pe parametrii calculați din FEM 
sau determinați experimental, pentru a simula comportarea in regimurile 
dinamice a mașinii conectate la invertor, cu control a erorii de viteză și de 
curent (pe fiecare fază).  

• controlul unei mașini cu 5 faze cu invertor dedicat de tip full-bridge, în regim de 
motor și slăbire de câmp într-o plajă de turație de 4:1.  

• testarea unei strategii de control în 4 cadrane (și slăbire de câmp) pentru 
mașina cu 6 faze conectată la invertoare comerciale cu un conductor de nul și 
număr redus de elemente de comutație.  

• realizarea a 2 standuri experimentale complete pentru acționările propuse cu 
BLDC-MRM, unul pentru mașina cu 5 faze (dezvoltat în cadrul Universității Texas 
din Dallas), iar celalalt pentru mașina cu 6 faze (realizat în cadrul UPT). 

 
 În capitolul 1 se prezintă o sinteză asupra cercetărilor recente privind mașinile 
electrice cu magneți permanenți din ferită sau fără MP, care candidează pentru aplicații 
pretențioase de turație variabilă pentru generatoare electrice și pentru transportul 
electric (propulsie electrică). Din analiză rezultă organic soluția propusă BLDC-MRM, 
justificată prin performanțe potențiale ridicate augmentate de maturizarea invertoarelor 
multi-fazate/ multi-nivel și de necesitate funcționării cu defecte parțiale. Principiul de 
funcționare care emulează comportarea unei mașini de curent continuu căreia i se 
înlătură înfășurarea de excitație, i se mută periile din axa q și i se pun bariere de flux în 
stator poate fi studiat prin intermediul figurilor 1 si 2 pentru o mașină echivalentă cu 5, 
respectiv 6 faze. Se observă (Fig.1.b, Fig.2.b) că o parte din înfășurarea indusului 
(bobinele din axa q) produc flux după axa d, deci acționează ca excitația mașinii, deși 
intervine problema comutației din cauza reacției de indus, și restul de bobine, cele de 
sub pol, acționează ca și bobine de cuplu, la fel ca într-o mașină de c.c. obișnuită. 
Figura 3 ne arată trecerea la o mașină la care comutarea curentului se face printr-un 
invertor de tensiune, nu printr-un invertor mecanic (periile). 

    
Fig.1. Secțiunea unei a) mașini de current continuu,  b) mașini de current continuu echivalente cu 

5 bobine și fără excitație în stator 
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Fig.2. Secțiunea unei a) mașini de current continuu,  b) mașini de current continuu echivalente cu 

6 bobine și fără excitație în stator 

 

            
Fig.3. Geometria simplificată pentru o mașină de tip BLDC-MRM cu a) 5 faze și rotor cu bariere de 

flux, b) 6 faze și rotor cu tole laminate axial 
 

  
Fig.4. Nivelul saturației pentru BLDC-MRM cu 5 faze și 6 poli la sarcină nominală 
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Fig.5. Componenta radială a inducției magnetice în întrefierul mașinii cu 5 faze la gol și sarcină 

 

 
Fig.6. Modelul de circuit magnetic a BLDC-MRM 

 
 Capitolul 2 introduce o metodă analitică de proiectare care duce la două 
geometrii de prototip care sunt apoi analizate FEM pentru 5 (Fig.4) și 6 faze ca 
distribuție de câmp (Fig.5), inductanțe și cuplu la forme de undă de curenți date. În plus 
se elaborează o metodă de calcul a pierderilor in fier pe baza analizei FEM 
magnetostatice din variația inducției magnetice în timp în toate elementele de 
discretizare corespunzătoare materialului magnetic din modelul numeric al mașinii. În 
paralel cu rezultatele FEM se dau și inductanțele și variația cuplului cu poziția la repaus 
din experimente, observându-se o bună concordanță. 
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Fig.7. Evoluția funcției obiectiv în cadrul optimizării 
 

 
Fig.8. Schema de control a unei mașini BLDC-MRM cu 6 faze (în Simulink) 

 
 În capitolul 3 se dezvoltă un model MEC neliniar (Fig.6) cu 53 de noduri 
independente (cu potențialul de nod ca variabilă) și o metodologie de proiectare 
optimală cu PSO (100 particule și 50 de iterații) bazat pe 11 variabile, cu studiu de caz 
și rezultate convingătoare în 20.000 de secunde/5000 de mașini analizate. Capitolul 3 
prezintă și o sinteză a metodelor de optimizare în domeniul mașinilor electrice. Variația 
funcției obiectiv pe parcursul optimizării unei BLDC-MRM cu 6 faze și 6 poli destinată ca 
aplicației industriei automotive este prezentată în Fig. 7. 
 Capitolul 4 preia parametrii (inductanțele) din FEM și produce prin “curve fitting” 
aproximații utilizabile practic în modelul de circuit al mașinii necesar pentru studiul 
dinamicii controlate. Se folosesc și experimente extinse la repaus pentru a le da 
credibilitate mărită rezultatelor. Tot prin experimente, dar în mișcare se estimează 
pierderile mecanice și momentul de inerție, necesare în simularea controlului mașinii cu 
invertor multifazat. În final se realizează un program Matlab de simulare a dinamicii 
controlate a mașinii care constituie baza capitolului următor 5 (Fig.8).  
 În capitolul 5 se propune un sistem de control al curentului de flux și de cuplu 
(al turației în fapt) cu encoder pentru 4 cadrane și doua BLDC-MRM diferite: de 5 și 6 
faze – unul cu invertor multi mono-fazat (2m ramuri) (Fig.9) și altul cu invertor cu nul 
si invertor asimetric cu m+1 ramuri (Fig.11).   
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De asemenea este prezentată filozofia de control, rezultatele de simulare și 
experimentale comparative până la formele de undă ale curenților de fază, pe deplin 
convingătoare. Pentru invertorul cu m+1 ramuri se introduce un procedeu special de 
reglaj al potențialului nulului ce asigură sincronizarea elegantă a curenților de fază, cu 
rezultate remarcabile teoretică și experimentale. Impresionează elucidarea regiunilor 
motor/generator cu largă slăbire de câmp (CPSR > 4:1). Randamentul mașinii cu 5 faze 
la diferite turații se poate studia în Fig. 10, în timp ce regimul dinamic al mașinii cu 6 
faze (la viteaza de bază și încărcare a motor) se poate observa în Fig. 12-13.  
 

 
Fig.9. Schema de conectare a mașinii BLDC-MRM cu 5 faze la un invertor de tip punte întreagă 

 

 
Fig.10. Randamentul măsurat pentru o plajă de turație de 4:1 

 

 
Fig.11. Schema de conectare a unei mașini BLDC-MRM cu 6 faze cu număr redus de elemente de 

comutație 



 
 
 
 
 
 

7 
 

 

 
Fig.12. Variația vitezei în regim dinamic pentru BLDC-MRM cu 6 faze 

 

 
Fig.13. Variația curenților de fază în regim dinamic pentru BLDC-MRM cu 6 faze 

 

 
Fig.14. Standul de testare pentru BLDC-MRM cu 5 faze 
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Fig.15. Standul de testare pentru BLDC-MRM cu 6 faze 

 
 În capitolul 6 platformele experimentale pentru prototipurile de 5 faze (UT 
Dallas, Fig.14) și de 6 faze (UPT, Fig.15) cu sistemele de sarcină, digitale de control și 
achiziții de date cu câteva captări de ecran convingătoare sunt prezentate detaliat. Aici 
se prezintă și al treilea prototip proiectat pentru 6 faze, 12 poli, 200 Nm pentru micro-
hidro sau micro-eoliene. 
 Concluziile și contribuțiile originale sunt sintetizate în capitolul 7.  
 


