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ANALIZA WPŁYWU KONFIGURACJI UZWOJEŃ BIEGUNÓW NA 

WŁAŚCIWOŚCI TRÓJPASMOWEGO SILNIKA 
RELUKTANCYJNEGO PRZEŁĄCZALNEGO  

   
ANALYSIS OF WINDING CONFIGURATION INFLUENCE ON PROPERTIES OF 

THREE-PHASE SWITCHED RELUCTANCE MOTOR  
 

STRESZCZENIE: W publikacji analizowano konfigurację szeregową uzwojeń biegunów każdego pasma 

trójpasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego 12/8. Na podstawie modelu numerycznego określono 

wpływ sprzężeń magnetycznych na uzwojenia biegunów sąsiednich pasm. Dla konfiguracji NNSS i NSNS 

zostały wyznaczone charakterystyki momentowo-prądowo-kątowe oraz strumieniowo-prądowo-kątowe. Dla 

określonych warunków zasilania silnika zostały wyznaczone przebiegi czasowe prądów i momentu 

elektromagnetycznego. W warunkach laboratoryjnych dokonano weryfikacji wyznaczonych charakterystyk 

statycznych oraz przebiegów czasowych. Zostały wyznaczone również charakterystyki mechaniczne silnika.  

Zamieszczono wnioski dotyczące rozpatrywanych konfiguracji w odniesieniu do innych możliwych 

przypadków pracy tego silnika. 

  

Abstract: In paper were presented studies of serial configuration of poles windings of three-phase 12/8 

switched reluctance motor. Influence of magnetic couplings on poles windings of adjacent phases was 

determined based on numerical model. Torque-current-angle and flux-current-angle characteristics were 

determined for NNSS i NSNS configurations. Current and electromagnetic torque waveforms were determined 

for specified supply conditions of motor. In laboratory conditions obtained static characteristics and 

waveforms were verified. Mechanical characteristics of examined motor were determined. Conclusions 

concerning considered configurations in relation to other possible motor operation cases were included. 

     

Słowa kluczowe: silnik reluktancyjny przełączalny, SRM, trójfazowy, konfiguracja uzwojeń biegunów 

Keywords: switched reluctance motor, SRM, three-phase, winding coils configurations

1. Wstęp 
Wraz ze wzrostem liczby biegunów 

przypadających na jedno pasmo maszyny 

reluktancyjnej przełączalnej (SRM) zwiększają 

się możliwości sposobu połączenia uzwojeń 

poszczególnych biegunów. Standardowo  

w podstawowym rozwiązaniu maszyny 

reluktancyjnej przełączalnej możliwe są dwie 

konfiguracje uzwojeń biegunów: szeregowa  

i równoległa [1]. Zwiększenie liczby biegunów 

przypadających na jedno pasmo do czterech 

pozwala na rozpatrywanie dodatkowej 

konfiguracji typu szeregowo-równoległego. 

Jednocześnie wzrost liczby biegunów 

przypadających na jedno pasmo, czy też liczby 

pasm umożliwia różne konfiguracje zasilania 

poszczególnych uzwojeń biegunów [2-5].  

 Celem pracy jest przedstawienie wyników 

analizy wpływu konfiguracji szeregowo 

połączonych uzwojeń biegunów silnika 

reluktancyjnego przełączalnego o konstrukcji 

12/8 na jego właściwości statyczne i przebiegi 

czasowe prądów. 

W połączeniu szeregowym możliwe są dwie 

podstawowe konfiguracje jednego pasma typu: 

NNSS oraz NSNS. W każdej konfiguracji 

pasma możliwe są różne warianty zasilania 

poszczególnych uzwojeń biegunów. Dla 

wybranych konfiguracji zasilania uzwojeń 

biegunów przeprowadzono badania 

symulacyjne określające wpływ sprzężeń 

magnetycznych pomiędzy poszczególnymi 

pasmami silnika  oraz wyznaczono przebiegi 

prądów, napięć oraz momentu 

elektromagnetycznego. W warunkach 

laboratoryjnych zarejestrowano przebiegi 

prądów oraz napięć w określonych warunkach 

zasilania silnika dla wybranej konfiguracji 

zasilania uzwojenia biegunów. Wyznaczono 

przykładowe charakterystyki mechaniczne 

silnika.  
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2. Model fizyczny silnika  
Model fizyczny silnika reluktancyjnego 

przełączalnego powstał w trakcie realizacji 

wcześniejszych prac badawczych [6]. Model 

fizyczny umożliwia uzyskanie dowolnej 

konfiguracji uzwojeń. Na rysunku 1 pokazano 

prototyp silnika będący obiektem badań.  

 
Rys. 1. Prototyp trójpasmowego silnika 

reluktancyjnego przełączalnego 12/8  

Model silnika SRM 12/8 został zaprojektowany 

do napędu wysokoobrotowego o mocy 

znamionowej PN=1 kW, napięciu Udc=300V  

i prędkości nN=30000obr/min. Został on 

wykonany z blachy M470-50A, która jest 

standardowo stosowana w silnikach do sprzętu 

tzw. małego AGD.  

3. Analiza konfiguracji uzwojeń 
biegunów 

Przyjmując dla konstrukcji trójpasmowej 12/8 

szeregowe połączenie uzwojeń biegunów 

każdego pasma można przewidzieć dwie 

bazowe konfiguracje uzwojeń biegunów: NNSS 

oraz NSNS. Na rysunku 2 pokazano obie 

rozpatrywane konfiguracje zasilania uzwojeń 

biegunów w wersji podstawowej typu 

NNNNNNSSSSSS (rys.2a) oraz 

NNNSSSNNNSSS (rys.2c). Dodatkowo na 

rysunkach 2b i 2c pokazano konfiguracje,  

w których początki poszczególnych pasm są 

względem siebie przesunięte, tj. konfigurację 

NSSNNSSNNSSN (rys.2b) oraz 

NSNSNSNSNSNS (rys.2d).  
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Rys. 2. Rozpatrywane konfiguracje zasilania 

uzwojeń biegunów trójpasmowego silnika 

reluktancyjnego przełączalnego 12/8  

Pasmo Ph1 tworzą bieguny A1, A2, A3,  A4 

oraz odpowiednio pasma Ph2 i Ph3 bieguny 

B1, B2, B3, B4 i C1, C2, C3, C4. 

4. Model numeryczny 
Model numeryczny został zbudowany  

w programie bazującym na metodzie 

elementów skończonych [7]. Na rysunku 3 

pokazano przykładowy rozkład izolinii 

strumienia magnetycznego dla położenia 

współosiowego wirnika umownego pasma Ph1 

silnika dla obu rozpatrywanych konfiguracji 

NNSS (rys.3a) i NSNS (rys.3b). W przypadku 

zasilania tylko jednego pasma silnika 

umiejscowienie pozostałych pasm nie ma 

żadnego znaczenia z punktu widzenia rozkładu 

gęstości strumienia. 

a)                             b) 

          

Rys. 3. Rozkład izolinii strumienia 

magnetycznego dla położenia współosiowego 

wirnika odpowiednio dla konfiguracji a) NNSS 

oraz b) NSNS 
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5. Badania symulacyjne - wyznaczanie 
charakterystyk statycznych 
Na bazie modelu numerycznego została 

wyznaczona zależność momentu 

elektromagnetycznego Te, strumienia głównego 

ψ11 pasma Ph1 oraz strumieni sprzężonych  

z dwoma pozostałymi pasmami  ψ12 oraz ψ13 

przy zmianie położenia wirnika θ. Położenie 

wirnika θ zmieniano w zakresie od 0° do 45°, 

co odpowiada pełnemu okresowi elektrycznemu 

dla konstrukcji 12/8. Wartość prądu I 

zmieniano w zakresie od (0÷10)A ze skokiem 

co 0.5A. Zależność momentu 

elektromagnetycznego Te w funkcji kąta 

położenia wirnika θ dla obu rozpatrywanych 

konfiguracji przy I=var pokazano na rysunku 4.  

 
Rys. 4. Zależność momentu elektro-

magnetycznego Te w funkcji położenia wirnika 

θ przy I=var dla konfiguracji NNSS oraz NSNS 

Analizowane konfiguracje (NNSS, NSNS) nie 

mają większego wpływu na wartość 

wytwarzanego momentu elektromagnetycznego 

w przypadku rozpatrywanej konstrukcji silnika. 

Wyznaczony strumień główny ψ11 w funkcji 

kąta położenia wirnika θ został pokazany na 

rysunku 5, natomiast strumienie sprzężone ψ12 

oraz ψ13 odpowiednio na rysunkach 6 i 7. 

 
Rys. 5. Zależność strumienia głównego ψ11  

w funkcji położenia wirnika θ przy I=var dla 

konfiguracji NNSS oraz NSNS 

Strumień główny ψ11 w niewielkim stopniu 

zależy od sposobu konfiguracji uzwojeń 

biegunów pasma. W przypadku konfiguracji 

NSNS uzyskuje się nieznacznie większą 

wartość strumienia sprzężonego w każdym 

położeniu współosiowym wirnika. Niemniej 

jednak można uznać, że zarówno moment 

elektromagnetyczny jak też strumień główny 

praktycznie nie zależą od sposobu konfiguracji 

biegunów pasma. 

 
Rys .6. Zależność strumienia sprzężonego ψ12  

w funkcji położenia wirnika θ przy I=var dla 

konfiguracji NNSS oraz NSNS 

 
Rys. 7. Zależność strumienia sprzężonego ψ13  

w funkcji położenia wirnika θ przy I=var dla 

konfiguracji NNSS oraz NSNS 

Nieco inaczej wygląda to w przypadku 

strumieni sprzężonych ψ12 i ψ13. W przypadku 

konfiguracji NSNS następuje znacznie większe 

sprzężenie magnetyczne pomiędzy 

poszczególnymi pasami.  

6. Badania symulacyjne - wyznaczanie 
wartości chwilowych prądów i momentu  

Do wyznaczania przebiegów momentu 

elektromagnetycznego oraz prądów  

w poszczególnych pasmach został zastosowany 

model polowo-obwodowy. Obliczenia 

przeprowadzono przy założeniu następujących 

warunków: napięcie zasilające Udc=60V, kąt 

załączenia θon=-1.25°, kąt wyłączenia θoff=15°, 

prędkość obrotowa n=3000 obr/min, 

temperatura uzwojeń T=70°, pełna symetria 

magnetyczna i elektryczna wszystkich pasm 

silnika. Dla wszystkich pokazanych na rysunku 

2 konfiguracji zostały wyznaczone zależności 

momentu elektromagnetycznego Te oraz 

prądów pasmowych iph w funkcji kąta położenia 

wirnika θ. Na rysunkach 8-9 pokazano 

zależność momentu elektromagnetycznego Te w 

funkcji kąta położenia wirnika θ dla 
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konfiguracji NNSS (rys.8) w dwóch wariantach 

NNNNNNSSSSSS i NSSNNSSNNSSN oraz 

konfiguracji NSNS (rys.9) w wariantach 

NNNSSSNNNSSS i NSNSNSNSNSNS.  

 

 

Rys. 8. Zależności momentu elektromagnety-

cznego Te w funkcji kąta położenia wirnika θ 

przy prędkości n=3000 obr/min dla 

konfiguracji NNSS w dwóch wariantach 

 
Rys. 9. Zależności momentu elektromagnety-

cznego Te w funkcji kąta położenia wirnika θ 

przy prędkości n=3000 obr/min dla 

konfiguracji NSNS w dwóch wariantach 

Zależności prądów pasmowych iph w funkcji 

kąta położenia wirnika θ pokazano na 

rysunkach 10-11 odpowiednio dla konfiguracji 

NNSS (rys.10) w wariantach 

NNNNNNSSSSSS i NSSNNSSNNSSN oraz 

konfiguracji NSNS (rys.11) w wariantach 

NNNSSSNNNSSS i NSNSNSNSNSNS.  

 

Rys. 10. Zależności prądów pasmowych iph w 

funkcji kąta położenia wirnika θ przy prędkości 

n=3000 obr/min dla konfiguracji NNSS w 

dwóch wariantach 

 
Rys. 11. Zależności prądów pasmowych iph  

w funkcji kąta położenia wirnika θ przy 

prędkości n=3000 obr/min dla konfiguracji 

NSNS w dwóch wariantach 

W przypadku konfiguracji NNSS w wariancie 

NSSNNSSNNSSN oraz NSNS w wariancie 

NSNSNSNSNSNS uzyskano praktycznie 

zbliżone zależności momentu 

elektromagnetycznego oraz prądów pasmowych 

od położenia wirnika. Jednocześnie 

konfiguracja NSNS jest znacznie bardziej 

wrażliwa na sposób rozmieszczenia pasm na 

obwodzie magnetycznym stojana. Potwierdzają 

to wyznaczone w rozdziale 5 wartości strumieni 

sprzężonych pomiędzy pasmami silnika. 

Jednocześnie konfiguracja NNSS jest bardziej 

odporna na wpływ wzajemnych sprzężeń 

magnetycznych w przypadku wariantu 

NNNNNNSSSSSS.  

7. Badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne przeprowadzono  

w dwóch etapach. W pierwszym etapie badań 

wyznaczano charakterystyki statyczne 

(momentowe i strumieniowe) silnika dla obu 

rozpatrywanych konfiguracji. Na rysunkach 12-

13 zostały pokazane charakterystyki 

momentowe obu konfiguracji tj. NNSS (rys.12) 

oraz NSNS (rys.13) w funkcji położenia 

wirnika przy I=var.  

 

Rys. 12. Zależność momentu elektromagnety-

cznego Te w funkcji położenia wirnika θ przy 

I=var dla konfiguracji NNSS  
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Rys. 13. Zależność momentu elektromagnety-

cznego Te w funkcji położenia wirnika θ przy 

I=var dla konfiguracji NSNS  

Jak można zauważyć uzyskane w warunkach 

laboratoryjnych charakterystyki momentowe 

silnika praktycznie nie zależą od rodzaju 

konfiguracji (NNSS czy też NSNS). Zbliżone 

wyniki uzyskano na podstawie modelu 

numerycznego. 

W drugim etapie badań wyznaczano 

charakterystyki mechaniczne badanego silnika 

oraz dokonano rejestracji wybranych 

przebiegów czasowych. Stanowisko 

laboratoryjne pokazano na rysunku 14. 

 

 

Rys. 14. Widok stanowiska laboratoryjnego 

Z uwagi na ograniczenia co do prędkości 

maksymalnej zastosowanego przetwornika 

obrotowo-impulsowego wartość napięcia 

zasilającego była znacznie niższa niż napięcie 

znamionowe silnika. W układzie pomiarowo-

rejestrującym został zastosowany sześcio- 

kanałowy analizator mocy WT1600 firmy 

Yokogawa wyposażony w moduł silnikowy. Do 

akwizycji danych oraz sterowania wartością 

momentu obciążenia silnika służył komputer 

PC.  

Przy napięciu zasilającym Udc=60V oraz kącie 

załączenia θon=-1.25°, kącie wyłączenia 

θoff=15° wyznaczono charakterystyki 

mechaniczne silnika dla konfiguracji NNSS  

w wariancie NNNNNNSSSSSS oraz 

konfiguracji NSNS w wariancie 

NSNSNSNSNSNS (rys. 15). 

 

 

Rys. 15. Zależność prędkości obrotowej  

w funkcji momentu obciążenia TL dla 

konfiguracji NNSS (wariant NNNNNNSSSSSS) 

oraz konfiguracji NSNS (wariant 

NSNSNSNSNSNS) 

Jak można zauważyć uzyskane charakterystyki 

mechaniczne obu konfiguracji (wybranych 

wariantów) nie pokrywają się. Konfiguracja 

NSNS w wariancie NSNSNSNSNSNS 

zapewnia większą wartość momentu na wale 

silnika przy tej samej prędkości obrotowej  

w odniesieniu do konfiguracji NNSS  

w wariancie NNNNNNSSSSSS. Potwierdza to 

tym samym uzyskane wcześniej wyniki badań 

symulacyjnych przeprowadzone dla zbliżonych 

warunków pracy silnika. W sposób oczywisty 

przekłada się to zauważalnie na większą 

sprawność silnika, którą uzyskano w warunkach 

laboratoryjnych. W przypadku konfiguracji 

NNSS uzyskano sprawność maksymalną silnika 

równą 64.5% (przy n=5057obr/min) natomiast 

dla konfiguracji NSNS uzyskano sprawność 

równą 67% (przy n=5120obr/min). 

Zarejestrowane przebiegi czasowe prądów 

pasmowych iph których charakterystyki 

mechaniczne pokazano na rysunku 15 pokazano 

odpowiednio na rysunkach 16 (NNSS) i 17 

(NSNS) przy prędkości n=3000obr/min. 

 

Rys. 16. Przebiegi prądów pasmowych iph przy 

prędkości n=3000 obr/min dla konfiguracji 

NNSS wariantu NNNNNNSSSSSS 
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Rys. 17. Przebiegi prądów pasmowych iph przy 

prędkości n=3000 obr/min dla konfiguracji 

NSNS wariantu NSNSNSNSNSNS 

Przebiegi czasowe prądów iph ogólnie 

potwierdzają wyniki uzyskane w badaniach 

symulacyjnych. Należy jednak wyraźnie 

zauważyć, że występujące różnice  

w przebiegach czasowych nawet jednej 

konfiguracji nie wynikają jedynie z wpływu 

sprzężeń magnetycznych. Dość istotną rolę 

odgrywa niesymetria magnetyczna, która nie 

została uwzględniona w modelu symulacyjnym.    

8. Wnioski 
W artykule przedstawiono wyniki badań 

trójpasmowego silnika reluktancyjnego 

przełączalnego 12/8 z uwzględnieniem różnych 

konfiguracji połączeń uzwojeń biegunów 

poszczególnych pasm. Uzwojenia te były 

łączone zawsze  szeregowo. Z punktu widzenia 

charakterystyk statycznych rodzaj konfiguracji 

uzwojeń biegunów (NNSS czy też NSNS) nie 

ma praktycznie żadnego znaczenia. 

Charakterystyki momentowe czy też 

strumieniowe praktycznie się pokrywają. 

Zasadnicze różnice występują w wartościach 

sprzężeń magnetycznych pomiędzy 

poszczególnymi pasmami. Konfiguracja typu 

NNSS charakteryzuje się wielokrotnie 

mniejszymi wartościami sprzężeń 

magnetycznych. Przeprowadzone badania 

symulacyjne na modelu polowo-obwodowym 

wykazały, że konfiguracja NSNS jest bardziej 

podatna na wpływ sprzężeń magnetycznych. 

Jest to szczególnie widoczne w przypadku 

kiedy np. zastosowano wariant 

NNNSSSNNNSSS. Konfiguracja NNSS jest 

mniej podatna na wpływ sprzężeń 

magnetycznych. Jednocześnie w przypadku 

konfiguracji NNSS uzyskiwano nieznacznie 

mniejsze wartości wytwarzanego momentu 

elektromagnetycznego czy też prądów 

pasmowych. Badania laboratoryjne 

potwierdziły wyniki badań symulacyjnych 

zarówno w zakresie charakterystyk statycznych 

jak i przebiegów prądów pasmowych. 

Niewątpliwie najkorzystniejszym przypadkiem 

jest konfiguracja NSNS w wariancie 

NSNSNSNSNSNS. Jednak tylko nieznacznie 

gorsze wyniki uzyskano w przypadku 

konfiguracji NNSS w wariancie 

NSSNNSSNNSSN.  Na kształt przebiegów 

czasowych prądów pasmowych wpływ mają nie 

tylko sprzężenia magnetyczne od sąsiednich 

pasm, ale również sposób rozmieszczenia pasm 

względem siebie. Dodatkowo w badaniach 

laboratoryjnych stwierdzono dość istotny 

wpływ niesymetrii magnetycznej pomiędzy 

poszczególnymi pasami. Jest to widoczne na 

rysunkach 16-17. 
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