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PROPERTY ANALYSIS OF HIGH SPEED TWO PHASE  SWITCHED 

RELUCTANCE DRIVE  

 
Streszczenie: Artykuł dotyczy wysokoobrotowego napędu z silnikiem reluktancyjnym przełączalnym (SRM). 

Dwupasmowe silniki reluktancyjne przełączalne charakteryzują się  bardzo prostą konstrukcją. W maszynie 

SRM 4/2 przy dużych prędkościach wirowania wirnika w rdzeniu występują znacznie mniejsze straty w 

porównaniu do SRM o większej liczbie pasm. Niestety wadą tego rozwiązania jest problem z uzyskaniem w 

każdym położeniu wirnika momentu rozruchowego. Ma to miejsce w przypadku symetrycznej konstrukcji 

stojana i wirnika. Aby uzyskać moment rozruchowy w każdym położeniu zastosowano niesymetryczną 

budowę wirnika. W ramach niniejszej pracy zbudowano model symulacyjny omawianej maszyny, przy 

pomocy którego uzyskano wyniki badań dla dwóch przypadków pracy, tj. dla bardzo małych i bardzo dużych 

prędkości wirowania wirnika. Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzono analizę właściwości tego 

napędu pod kątem opracowania praktycznego układu sterownika dla dwupasmowego silnika SRM. 
 

Abstract: This paper concerns of high speed two-phase switched reluctance drive. Two-phase switched 

reluctance motors (SRM) are characterized by very simple construction.  In the 4/2 SRM in high-speed 

operation occur much smaller losses in a core compared to motor with a larger number of phases. Basic 

disadvantage of this solution is no possibility to obtain a starting torque in each rotor position, this happens 

when stator and rotor has symmetric construction. Asymmetric construction of stator and motor was used to 

obtain starting torque in each rotor position. In the paper was presented simulation model of discussed 

machine, by using which studies results for two cases i.e. high and low rotor speeds were obtained. Properties 

analysis of this drive were executed based on received results for practical development of drive controller. 

 

Słowa kluczowe: napęd wysokoobrotowy, silnik reluktancyjny przełączalny, model symulacyjny 
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1. Wstęp 

W sprzęcie gospodarstwa domowego takim jak  

odkurzacze, sokowirówki, roboty kuchenne 

powszechnie stosowane są silniki 

komutatorowe prądu przemiennego. Tego typu 

napędy posiadają szereg wad, do których należy 

zaliczyć między innymi generowanie zakłóceń 

elektromagnetycznych, podatność na 

uszkodzenia oraz mniejsza sprawność w 

odniesieniu do napędów bezkomutatorowych. 

Alternatywnym rozwiązaniem mogącym 

zastąpić silniki komutatorowe są silniki 

reluktancyjne przełączalne (SRM – Switched 

Reluctance Motors) charakteryzujące się bardzo 

prostą budową, brakiem komutatora, brakiem 

uzwojeń i magnesów trwałych na wirniku. 

Dodatkowo tego typu silniki posiadają bardzo 

dobre właściwości regulacji prędkości w 

szerokim zakresie i charakteryzują się wyższą 

sprawnością w porównaniu do silników 

komutatorowych. Napędy z SRM ze względu 

na prostą konstrukcję wirnika, bardzo dobrze 

nadają się do zastosowań w urządzeniach 

wysokoobrotowych [1]-[3]. Wadą tego typu 

napędów są stosunkowo duże pulsacje 

momentu oraz generowany hałas wynikający z 

impulsowego zasilania uzwojeń. W ostatnim 

czasie prowadzonych było szereg prac na temat 

napędów wysokoobrotowych z silnikami 

reluktancyjnymi przełączalnymi [2]-[7]. 

Ogólnie napędy wysokoobrotowe SRM 

posiadają konstrukcję dwupasmową 4/2, która 

zapewnia zmniejszenie częstotliwości łączeń, a 

tym samym zmniejszenie strat w rdzeniu 

silnika. Ograniczenie liczby pasm silnika do 

dwóch powoduje znaczące ograniczenie 

kosztów układu sterowania, gdyż zmniejsza się 

liczba zastosowanych tranzystorów i diod 

mocy, które stanowią główny koszt układu 

sterowania. W napędach wysokoobrotowych 

przeznaczonych np. do agregatów ssących 
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odkurzaczy,  gdzie występuje praca 

jednokierunkowa można zastosować 

dwupasmowy silnik SRM z niesymetrycznym 

wirnikiem. Cechą charakterystyczną tego typu 

rozwiązania jest możliwość wytwarzania 

momentu w każdym położeniu wirnika w 

odróżnieniu od dwupasmowej konstrukcji SRM 

z wirnikiem symetrycznym [3]-[5]. Istotnym 

problemem jest sposób sterowania tego typu 

silnikiem. W pracy [6] zastosowano technikę 

minimalizacji pulsacji momentu przy wysokich 

prędkościach wirowania wirnika. Natomiast w 

pracy [7] omówiono rozwiązanie sterownika 

SRM z zastosowaniem procesora sygnałowego. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie 

wyników badań symulacyjnych dwupasmowej 

wysokoobrotowej maszyny SRM 4/2 z 

niesymetrycznym wirnikiem. Przeprowadzone 

badania określą wpływ parametrów sterujących 

na właściwości napędu. Wyznaczenie 

parametrów sterowania pozwoli na 

opracowanie algorytmów optymalizujących 

pracę napędu w określonym punkcie pracy oraz 

będzie przydatne przy projektowaniu i 

uruchamianiu praktycznego układu sterowania. 

2. Model matematyczny 

Pomijając prądy wirowe w rdzeniu stojana i 

wirnika oraz zakładając, że w przypadku 

nieliniowości obwodu magnetycznego wektor 

strumieni skojarzonych ψ zależy od kąta obrotu 

wirnika θ i od N prądów w poszczególnych 

pasmach Nii ,...,1 uzwojenia maszyny, według 

definicji: 

[ ]T

NNN
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równania N - pasmowej maszyny SRM mają 
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przy czym: 
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W równaniach (1) - (5) zastosowano 

następujące oznaczenia: θ – kąt położenia 

wirnika, ω - prędkość kątowa wirnika,  

J – moment bezwładności wirnika,  

D – współczynnik tarcia lepkiego, TL – moment 

obciążenia, Te 
– moment elektromagnetyczny 

silnika, ),(* iθcW  - całkowita koenergia pola 

magnetycznego w szczelinie powietrznej 

maszyny. 

 

3. Badania symulacyjne  

Obiektem badań symulacyjnych był 

dwupasmowy silnik reluktancyjny przełączalny 

o geometrii przedstawionej na rysunku 1. 

Parametry badanego silnika zestawiono w tabeli 

1. 

 
Rys. 1. Geometria SRM 4/2 z niesymetrycznym 

wirnikiem 

Tabela 1. Dane badanej maszyny SRM  

Liczba biegunów stojana 

Ns 
4 

Liczba zębów wirnika Nr 2 

Napięcie znamionowe  325V DC 

Prędkość znamionowa 

wirowania wirnika nN 
45000 obr/min 

Moc znamionowa PN 700 W 

 

Ponieważ silnik ten posiada budowę 

niesymetryczną w modelu symulacyjnym 

zastosowano charakterystyki strumieniowo-

prądowo-kątowe oraz momentowo-prądowo-

kątowe dla pełnego cyklu elektrycznego, które 

zostały obliczone w programie FEM. 

Charakterystyki te przedstawiono na rysunku 2. 

Dodatnią wartość momentu silnik może 

wytwarzać w zakresie przemieszczania się 

wirnika od 0° ≤ θ ≤ 110°. Ponieważ silnik ten 

przeznaczony jest do bezpośredniego zasilania 

z sieci energetycznej 230V, oprócz modelu 

samego silnika i sterowanego przekształtnika 

zastosowano mostek prostowniczy. Model 

symulacyjny zbudowano w systemie 

Matlab/Simulink. 
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(a) 

 
(b) 

Rys. 2. Charakterystyki SRM 4/2: a) ψ=(Iph,θ), 

b) Te=(Iph,θ) 

 

Schemat blokowy badanego napędu 

przedstawiono na rysunku 3. 

 

 
Rys. 3. Schemat blokowy modelu symulacyjnego 

napędu SRM 

 

Rozruch 

Badany silnik przeznaczony jest do napędu 

agregatu ssącego odkurzacza, który nie wymaga 

dużego momentu rozruchowego. Kąt θ=0° 

przyjęto w punkcie niewspółosiowego 

położenia wirnika.  

 

Przedział zasilania θsupply=90° 

Przebiegi wypadkowego momentu silnika przy 

wyidealizowanym prostokątnym kształcie 

prądów pasmowych iph1 i iph2, których wartość 

maksymalna była równa 6A, przedziale 

zasilania θsupply=90° i kątach załączenia θon=0° i 

θon=20° przedstawiono na rysunku 4. 

Porównując przebiegi zamieszczone na 

rysunkach 4a i 4b można zauważyć, że przy 

zasilaniu uzwojeń, gdy θon=0° i θsupply=90° 

występują punkty, w których moment 

rozruchowy jest równy 0. W przypadku, gdy 

uzwojenia silnika są zasilane z opóźnieniem 

20° (licząc od położenia niewspółosiowego 

wirnika) minimalna wartość momentu wynosi 

Te=0.1Nm. Oznacza to, że opóźnienie 

załączenia uzwojenia o 20° w znacznym 

stopniu zwiększa moment rozruchowy silnika, 

jak również zapewnia, że jest on większy od 

zera w każdym położeniu wirnika.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Rys. 4. Przebiegi momentu silnika dla kąta 

zasilania θsupply=90° i kąta załączenia: a) 

θon=0°, b) θon=20° 

 

Przedział zasilania θsupply=110° 

Największy moment rozruchowy badany silnik 

może wytworzyć kiedy kąt załączenia wynosi 

θon=0°, a przedział zasilania θsupply=110°. 

  

 
Rys. 5 Przebieg momentu silnika dla kąta 

zasilania θsupply=110° i kąta załączenia θon=0° 
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Wówczas minimalna wartość momentu osiąga 

wartość Temin=0,2Nm. Przebieg momentu dla 

tego przypadku przedstawiono na rysunku 5. W 

przypadku, gdy θsupply=110° i θon=0° minimalna 

wartość momentu rozruchowego jest 

dwukrotnie większa niż w przypadku, gdy 

θsupply=90° i θon=20°. Charakterystyki wartości 

średniej momentu (Teav), prądu źródła (Idcav), 

stosunku Teav/Idcav oraz wartości minimalnego 

momentu (Temin)  w funkcji kąta załączenia 

przedstawiono na rysunku 6. Charakterystyki te 

wyznaczono dla różnych przedziałów zasilania 

(θsupply), które zmieniano od 90° do 110°, przy 

ograniczeniu prądów pasmowych do Iref=6A i 

prędkości n=100obr/min. Do ograniczenia 

prądów pasmowych zastosowano histerezowe 

cyfrowe regulatory prądu typu delta. 

 

 
Rys. 6. Zależności dla różnych przedziałów 

zasilania (θsupply): a) Teav=f(θon), b) Idcav=f(θon),  

c) Teav/Idcav=f(θon), d) Temin=f(θon), przy 

n=100obr/min i Iref=6A 

 

Z rysunku 6a wynika, że średnia wartość 

momentu wytwarzanego przez silnik możliwa 

jest do utrzymania na poziomie Teav=0,45Nm, 

przy amplitudzie prądów pasmowych 6A dla 

różnych kombinacji wartości kąta załączenia i 

przedziału zasilania. Bardzo istotna podczas 

rozruchu jest wartość minimalna momentu 

Temin, której zależność w funkcji kąta załączenia 

dla różnych przedziałów przewodzenia 

przedstawiono na rysunku 6d. Opóźnienie 

załączenia uzwojenia o kąt większy niż 20° 

powoduje, że wartość minimalna momentu 

spada gwałtownie. Maksymalny stosunek 

Teav/Idcav występuje dla przedziału zasilania 

θsupply=90° i kąta załączenia równego θon=20° 

(rys.6c). Zmianę wartości prądu źródła Idcav w 

funkcji kąta załączenia dla różnych przedziałów 

zasilania przedstawiono na rysunku 6b. 

 

 

Znamionowy punkt pracy 

Badany silnik przeznaczony jest do pracy z 

prędkością znamionową nN=45000obr/min przy 

oddawanej mocy mechanicznej równej 

PN=700W. Wraz ze wzrostem prędkości, aby 

zapewnić odpowiednią wartość wytwarzanego 

momentu, konieczna jest zmiana kątów 

sterujących. Wynika to głównie ze wzrostu 

napięcia rotacji.  

 

 
Rys. 7. Przebiegi prądów pasmowych iph1, iph2, 

momentów pasmowych Teph1, Teph2 oraz 

momentu całkowitego Te dla n=45000obr/min, 

θon=-7°, θsupply=90°, Udc=325V 

 

 
Rys. 8. Przebiegi prądów pasmowych iph1, iph2, 

momentów pasmowych Teph1, Teph2 oraz 

momentu całkowitego Te dla n=45000obr/min, 

θon=-7°, θsupply=70°, Udc=325V 
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Na rysunkach 7 i 8 przedstawiono przebiegi 

prądów pasmowych (iph1, iph2) momentów 

pasmowych (Teph1, Teph2)  oraz całkowitego 

momentu elektromagnetycznego (Te) silnika 

wyznaczonych w następujących warunkach: 

Udc=325V, n=45000obr/min, θon=-7°, 

θsupply=90° (rys.7) i θsupply=70° (rys.8). Przy 

dużych prędkościach wirnika skrócenie 

przedziału zasilania z 90° na 70° powoduje, że 

zwiększa się wartość średnia wytwarzanego 

momentu, gdyż prądy pasmowe zanikają przed 

strefą opadającej indukcyjności. Przy zasilaniu 

silnika w znamionowym punkcie pracy z 

przedziałem zasilania 70° nie pojawia się 

ujemny moment, co widać wyraźnie 

porównując przebiegi momentów Teph1 i Teph2 na 

rysunkach 7 i 8. 

Na rysunkach 9 i 10 przedstawiono przebiegi 

prądów pasmowych iph1, iph2 oraz napięć 

pasmowych uph1, uph2 dla dwóch częstotliwości 

fali nośnej sygnału PWM - fPWM=8kHz (rys.9) i 

fPWM=16kHz (rys.10) przy współczynniku 

wypełnienia δ=0.8. Przebiegi wyznaczono dla 

prędkości n=39000obr/min, Udc=325V, θon=-3°, 

θsupply=70°.  

 

 
Rys. 9. Przebiegi prądów (iph1, iph2) i napięć 

(uph1, uph2) pasmowych wyznaczonych dla 

n=39000obr/min i fPWM=8kHz 

 

 
Rys. 10. Przebiegi prądów (iph1, iph2) i napięć 

(uph1, uph2) pasmowych wyznaczonych dla 

n=39000obr/min i fPWM=16kHz 

 

Można zauważyć, że przy częstotliwości 

fPWM=8kHz występuje duża niesymetria prądów 

pasmowych wynikająca, ze zbyt małego 

stosunku częstotliwości fali nośnej fPWM do 

częstotliwości załączeń uzwojenia jednego 

pasma fswitch. Dla prędkości n=39000obr/min 

częstotliwość fswitch wynosi 1,3kHz, a stosunek 

fPWM/fswitch=6,15. Dwukrotne zwiększenie 

częstotliwości fPWM znacząco zmniejsza zmiany 

wartości maksymalnych prądów pasmowych, 

choć są one jeszcze wyraźnie zauważalne 

(rys.10). Przy projektowaniu sterownika SRM 

należy wziąć pod uwagę, że wraz ze wzrostem 

częstotliwości przełączeń w układzie 

tranzystorów mocy znacząco wzrastają  straty. 

 

4. Wyniki eksperymentalne 

W oparciu o otrzymane wyniki symulacyjne 

zaprojektowano i wykonano sterownik dla 

dwupasmowego silnika SRM. Na rysunkach 

11-13 przedstawiono oscylogramy 

zarejestrowane podczas wstępnych badań 

silnika. Na rysunkach 11 i 12 przedstawiono 

oscylogramy prądów pasmowych iph1, iph2, 

napięcia pasmowego uph1 zarejestrowane przy 

obniżonym napięciu Udc=52V.  

 

 
Rys. 11. Oscylogram prądów pasmowych i 

napięcia pasmowego dla Udc=52V, 

n=23634obr/min, θon=-5°, θsupply=85° 

 

 
Rys. 12. Oscylogram prądów pasmowych i 

napięcia pasmowego dla Udc=52V, 

n=16514obr/min, θon=-5°, θsupply=85°,δ=40% 
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Oscylogramy zarejestrowano dla sterowania 

jednopulsowego (rys.11) oraz sterowania PWM 

ze współczynnikiem wypełnienia sygnału 

δ=40% (rys.12). 

Na rysunku 13 przedstawiono przebiegi 

rzeczywiste prądów i napięć silnika dla 

sterowania jednopulsowego przy zasilaniu 

napięciem Udc=270V i prędkości 

n=46000obr/min. 

 

 
Rys. 13. Oscylogram rzeczywistych prądów 

pasmowych i napięcia pasmowego 

zarejestrowanych przy Udc=270V,  

n=46000 obr/min, θon=-5°, θsupply=70° 

5. Wnioski 

Korzystając z przedstawionego modelu 

matematycznego SRM opracowano model 

symulacyjny wysokoobrotowego, 

dwupasmowego silnika SRM 4/2 z 

niesymetrycznym wirnikiem, który 

zrealizowano w systemie Matlab/Simulink. 

Stosując ten model przeprowadzono badania 

symulacyjne, których celem było określenie 

właściwości tego silnika przy bardzo małych 

prędkościach wirnika (rozruch) oraz przy 

prędkościach bliskich prędkości znamionowej. 

Otrzymane wyniki mają na celu opracowanie 

prostego i taniego sterownika dla tego typu 

silników.  Na podstawie otrzymanych wyników 

stwierdzono, że: 

• Podczas rozruchu kąt zasilania powinien 

mieścić się w przedziale 90° do 110°, aby 

zapewnić dostateczny moment rozruchowy, 

przy czym kąt załączenia powinien być 

dostosowany do przedziału zasilania, 

• Przy dużych prędkościach obrotowych 

wprowadzenie regulacji prędkości poprzez 

zmianę napięcia zasilania metodą modulacji 

szerokości impulsów wymaga zastosowania 

wysokiej częstotliwości fali nośnej sygnału 

PWM (>16kHz), gdyż w przeciwnym razie 

występuje bardzo duża niesymetria prądów 

pasmowych. Należy pamiętać, że zbyt duża 

częstotliwość sygnału PWM powoduje 

znaczące straty w układzie przekształtnika 

• Przy sterowaniu PWM i wysokiej prędkości 

wirowania wirnika występuje duża 

niesymetria prądów pasmowych, dlatego 

regulacja prędkości w takich warunkach 

powinna być realizowana poprzez zmianę kąta 

załączenia. 
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