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WPŁYW DOBORU FUNKCJI CELU NA PARAMETRY  

OPTYMALIZOWANEGO PRZEŁĄCZALNEGO SILNIKA 
RELUKTANCYJNEGO 

 
THE IMPACT OF THE SELECTION OF THE OBJECTIVE FUNCTION FOR THE 

OPTIMIZED PARAMETERS OF SWITCHED RELUCTANCE MOTOR 

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki optymalizacji obwodu magnetycznego dwupasmowego prze-
łączalnego silnika reluktancyjnego, majacą na celu zmniejszenie wpływu kąta obrotu wirnika na zmienność 
momentu elektromagnetycznego w zakresie zasilania pasma. Dokonano porównania wpływu doboru funkcji 
użytej w procesie optymalizacji na zmienność momentu elektromagnetycznego względem kąta obrotu wirnika. 
Do optymalizacji kształtu obwodu magnetycznego wykorzystano program FEMM, bibliotekę GAOT progra-
mu Matlab oraz rozproszone środowisko obliczeniowe HTCondor. 
 

Abstract: The paper presents optimization of magnetic circuit of a two-phase switched reluctance motor. The 
optimization aims at reducing the influence of rotor position angle on the torque variations troughout phase 
supply spectrum. A variety of optimization functions were compared for the impact of the applied function on 
the variation of electromagnetic torque relative to the rotor position angle. To optimize the shape of the mag-
netic circuit FEMM program, a library of Matlab GAOT and distributed computing environment HTCondor 
were used. 
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1. Wstęp 

Ze względu na budowę oraz sposób zasilania 
przełączalnych silników reluktancyjnych 
(SRM), największą ich wadą są drgania i hałas. 
Związane jest to z jawnobiegunową konstrukcją 
tych silników, która jest powodem generowania 
harmonicznych momentu elektromagnetyczne-
go. W różnych pracach poruszano kwestie po-
prawy parametrów pracy silników SRM. Bada-
nia te prowadzono między innymi w drodze 
odpowiedniego doboru strategii sterowania 
[1, 2]. Ograniczenie tych niekorzystnych zja-
wisk jest również możliwe poprzez odpowied-
nie ukształtowanie obwodu magnetycznego [3]. 
Dzięki takim zabiegom można dążyć do unieza-
leżnienia wartości momentu elektromagnetycz-
nego od wartości kąta obrotu wirnika. Proces 
ten przeprowadza się dla przedziału kąta obrotu 
wirnika, w którym zasilane jest dane pasmo sil-
nika. Tworzone są też nowe konstrukcje SRM 
[4, 5], które pozwalają na minimalizację pulsa-
cji momentu elektromagnetycznego.  
 

2. Funkcja celu i warunki obliczeniowe 

W artykule przedstawiono porównanie wyni-
ków obliczeń uzyskanych w trakcie optymali-

zacji kształtu obwodu magnetycznego z wyko-
rzystaniem dwóch różnych funkcji celu. Do op-
tymalizacji kształtu silnika wykorzystano algo-
rytm genetyczny. Do wykonania obliczeń za-
stosowano bibliotekę programu obliczeniowego 
Matlab - GAOT [6]. Do obliczeń parametrów 
silnika zastosowano program do obliczeń polo-
wych FEM [7], w którym do wyznaczania pa-
rametrów całkowych, wykorzystywana jest me-
toda elementów skończonych MES. Obliczenia 
prowadzono magnetostatycznie, przy pominię-
ciu zjawiska prądów wirowych. Ze względu na 
dużą liczbę oraz długi czas trwania obliczeń, do 
ich wykonania zastosowano rozproszone śro-
dowisko obliczeniowe HTCondor [8]. Dzięki 
temu parametry całkowe dla różnych geometrii 
rdzenia silnika wyznaczano równocześnie na 
kilku komputerach. 
Funkcja celu w obliczeniach optymalizacyjnych 
maszyn reluktancyjnych z reguły ma charakter 
nieliniowy i może mieć następującą postać: 

� � ∏��   (1) 
gdzie Fi – oznacza pojedynczą funkcję repre-
zentującą dany parametr silnika SRM.  
Do celów porównawczych przyjęto funkcję  
celu: 
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gdzie w jest współczynnikiem pulsacji momen-
tu elektromagnetycznego. Współczynnik ten 
jest określony wzorem 
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gdzie Temax, Temin i TeAV są odpowiednio maksy-
malną, minimalną i średnią wartością momentu 
elektromagnetycznego w rozpatrywanym prze-
dziale kątowym. 
Funkcja celu f1 ma istotną wadę. Na jej wartość 
wpływa każde, nawet krótkie zaburzenie warto-
ści momentu o dużej amplitudzie. Z tego powo-
du algorytm z dużym prawdopodobieństwem 
odrzuca rozwiązania charakteryzujące się sto-
sunkowo dobrą zależnością momentu do kąta, 
ale posiadające pojedyncze zaburzenia. Przy-
kłady przebiegów posiadających jednakową 
wartość funkcji f1 przedstawiono na rysunku 1.  

Rys. 1. Przykład dwóch różnych przebiegów po-

siadających tą samą wartość funkcji f1 

 
Jako drugą funkcją celu użyto 
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   (4)	

gdzie s jest odchyleniem standardowym mo-
mentu elektromagnetycznego. Podczas obliczeń 
parametr s wyznaczano na podstawie 19 warto-
ści momentu elektromagnetycznego oblicza-
nych co 5˚ kąta obrotu wirnika, w przedziale 
90˚. 
W trakcie obliczeń nie badano wpływu doboru 
parametrów wewnętrznych algorytmu na jakość 
uzyskiwanych wyników. Obliczenia przepro-
wadzano dla 100 populacji, przy czym każda z 
nich składała się z 40 osobników. Liczba osob-
ników w populacji nie ulegała zmianie. W celu 
poszerzenia liczby uzyskanych rozwiązań oraz 
zmniejszenia ryzyka utknięcia algorytmu w mi-
nimach lokalnych, obliczenia wykonano trzy-
krotnie dla każdego typu omawianych funkcji. 

3. Model silnika  

Obliczenia przeprowadzono dla dwupasmowe-
go SRM o czterech zębach stojana i dwóch zę-

bach wirnika. Silnik ten ma długość czynną 
blach równą 120mm. Na każdym biegunie sto-
jana znajduje się cewka złożona z 15 zwojów 
drutu o przekroju 6,5mm2. Cewki umieszczone 
na przeciwległych biegunach połączono ze sobą 
szeregowo tworząc pojedyncze pasmo. Moment 
znamionowy silnika wynosi 3,5Nm przy pręd-
kości 3600obr/min i napięciu zasilania 36V. 
Założono, że na zamienność momentu elektro-
magnetycznego SRM wpływa głównie kształt 
wirnika. W celu jej kształtowania krawędź wir-
nika odwzorowano 16 punktami, które połączo-
no łukami (rys.2). Jako zmienne decyzyjne 
przyjęto odległości 15 punktów umieszczonych 
na krawędzi wirnika od osi obrotu wirnika (R1, 
…, Rk, …, R15) oraz odległość kątowa pomię-
dzy punktami na krawędzi wirnika α i odległość 
krawędzi bocznej od osi symetrii silnika x. Dla 
stojana przyjęto dwie zmienne (rys. 3): grubość 
jarzma stojana y oraz szerokość zęba stojana z. 
Średnica zewnętrzna silnika oraz promień 
szczeliny powietrznej pozostawały bez zmian.  

 
Rys. 2. Przekrój poprzeczny wirnika z zazna-

czonymi zmiennymi 

 

 
Rys. 3. Przekrój poprzeczny silnika z zaznaczo-

nymi zmiennymi w stojanie 
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Do algorytmu genetycznego przekazywano 
łącznie 19 zmiennych określających geometrię 
silnika. Zmienne te miały ograniczenie typu 
pudełkowego i zawierały się w takich zakre-
sach, aby wykluczyć generowanie konstrukcji 
nie realnych do wykonania, np. z zachodzącymi 
na siebie elementami wirnika i stojana. Na rys.3 
przedstawiono pozycję wirnika przyjętą jako 
położenie 0˚. W trakcie obliczeń zakres kąta ob-

rotu wirnika θ obejmował kąty od -10˚ do 80˚, a 
wartość prądu płynącego w pasmach była stała i 
wynosiła 90A. 

4. Wyniki obliczeń  

Uzyskane po trzykrotnym uruchomieniu obli-
czeń dla obu funkcji celu określonych przez za-
leżności (2) i (4), końcowe wartości tych funk-
cji zestawiono w tabeli 1. W tabeli 2 porówna-
no najlepsze przypadki z obu serii obliczeń i 
przedstawiono parametry wyznaczone ze 
zmienności momentu elektromagnetycznego w 
funkcji kąta obrotu wirnika. Na rys. 4 przed-
stawiono, jak w trakcie obliczeń zmieniały się 
wartości funkcji celu, a na rys. 5 pokazano 
zmienność momentu elektromagnetycznego 
uzyskaną dla najlepszych rozwiązań. 
Dla uzyskanych w ten sposób konstrukcji wy-
konano obliczenia symulacyjne z wykorzysta-
niem modelu obwodowego. Pozwoliło to po-
równać parametry obu najlepszych konstrukcji 
w różnych punktach pracy na podstawie prze-
biegów momentu elektromagnetycznego w sta-
nach ustalonych. W tym celu wykonano obli-
czenia dla różnych wartości parametrów zasila-
nia i obciążenia silnika w oparciu o model ob-
wodowo-polowy pośrednio sprzężony. W celu 
zbadania różnych stanów pracy silnika zmie-
niano wartość napięcia zasilania w przedziale 
od 10V do 36V co 1V. Wartości momentu ob-
ciążenia zmieniano co 0,5Nm w zakresie od 
0,5Nm do 3,5Nm. Przyjęto stałą wartość kąta 
zasilania pasm równą 90˚, a kąt załączenia zasi-
lania zmieniano w przedziale o szerokości 19˚ 
co 1˚. Zakres ten został wcześniej ustalony dla 
najbardziej skrajnych przypadków prędkości 
osiąganych przez silnik. W efekcie wykonane 
obliczenia obejmują po 3591 różnych punktów 
pracy dla obu najlepszych uzyskanych geome-
trii silnika. Dla każdego przypadku w stanie 
ustalonym wyznaczono dwa parametry charak-
teryzujące przebieg momentu elektromagne-
tycznego: odchylenie standardowe s oraz 
współczynnik pulsacji w. 

Tabela 1. Wartości funkcji celu f1 i f2 uzyskane 

przy trzykrotnym powtórzeniu obliczeń 

Nr. serii  

obliczeń 
f1 f2 

1 59,11 90,50 

2 66,31 87,63 

3 50,46 79,95 

 
Tabela 2. Współczynniki momentu elektroma-

gnetycznego dla najlepszych uzyskanych przy-

padków f1 i f2 

Funkcja celu f1 f2 

Wartość 
funkcji celu 

66,31 90,50 

Tav 4,64 4,48 

s 0,1213 0,0495 

w 0,0701 0,0385 

 

 

Rys. 4. Zmienność wartości funkcji celu w trak-

cie obliczeń dla najlepszego przypadku przy za-

stosowaniu funkcji f1 

 

 

Rys. 5. Moment elektromagnetyczny Te w funk-

cji kąta obrotu wirnika θ dla najlepszych przy-

padków obliczeń z wykorzystaniem funkcji f1 i f2 
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Te 

[Nm] 
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Następnie porównano parametry uzyskane dla 
obu konstrukcji i policzono liczbę przypadków, 
w których określony parametr osiągał mniejszą 
(lepszą) wartość. Liczbę takich przypadków dla 
współczynnika pulsacji momentu elektroma-
gnetycznego oznaczono Nw, a dla odchylenia 
standardowego Ns. Zebrane wartości zestawio-
no w tabeli 3. W kolejnych tabelach zamiesz-
czono te same dane z podziałem na zakresy: 
wartości napięcia zasilania (tabela 4), wartości 
mocy wyjściowej napędu (tabela 5) oraz osią-
gniętej prędkości wirnika (tabela 6). 
 
Tabela 3. Zestawienie ilościowe punktów pracy, 

w których uzyskano mniejsze wartości współ-

czynników s i w 

 f1 f2 

Nw 1300 2291 

Ns 640 2951 

 

Tabela 4. Zestawienie ilościowe punktów pracy, 

w których uzyskano mniejsze wartości współ-

czynników s i w z podziałem na zakresy napię-

cia zasilania 

    U [V] 
Ns Nw 

f1 f2 f1 f2 

         U < 24 346 1516 602 1260 

 24 < U 294 1435 698 1031 

 

Tabela 5. Zestawienie ilościowe punktów pracy, 

w których uzyskano mniejsze wartości współ-

czynników s i w z podziałem na zakresy mocy 

mechanicznej napędu 

P [kW] 
Ns Nw 

f1 f2 f1 f2 

         P < 0,5 238 1096 450 884 

0,5 < P <1 305 1363 646 1022 

   1 < P 97 492 204 385 

 

Tabela 6. Zestawienie ilościowe punktów pracy, 

w których uzyskano mniejsze wartości współ-

czynników s i w z podziałem na zakresy prędko-

ści 

n [obr/min] 
Ns Nw 

f1 f2 f1 f2 

           n <2000 169 651 186 634 

2000< n <4000 257 1336 633 960 

4000< n <6000 188 629 329 488 

6000< n 26 335 152 209 

4. Wnioski 

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń wy-
konanych z zastosowaniem dwóch funkcji celu, 
bazujących na współczynniku pulsacji i odchy-
leniu standardowym momentu. Obie zastoso-
wane funkcje dają dobre rezultaty, jednak w 
przypadku funkcji celu f2 bazującej na odchyle-
niu standardowym uzyskano mniejsze wartości 
zarówno odchylenia standardowego s jak i 
współczynnika pulsacji momentu w przy obli-
czeniach magnetostatycznych. Z porównania 
wyników symulacji pracy napędów w stanach 
ustalonych, zarówno w ogólnym zestawieniu 
jak i w każdym z rozpatrywanych przedziałów, 
konstrukcja opracowana z zastosowaniem funk-
cji f2, bazującej na odchyleniu standardowym, 
uzyskała dla większej liczby przypadków 
mniejsze wartości. Uzyskane wyniki świadczą o 
tym, że szeroko stosowana do optymalizacji 
funkcja celu, bazująca na współczynniku pulsa-
cji momentu, daje gorsze rezultaty niż funkcja 
bazująca na odchyleniu standardowym. 
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