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ANALIZA PORÓWNAWCZA RÓŻNYCH KONSTRUKCJI MASZYN 
RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH PRZEZNACZONYCH 

DO NAPĘDU LEKKIEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF VARIOUS CONSTRUCTIONS OF SWITCHED 
RELUCTANCE MACHINES DESIGNED TO DRIVE OF LIGHT ELECTRIC 

VEHICLE 
 

Streszczenie: W ostatnich latach duży postęp w dziedzinie wydajności elektrochemicznych źródeł zasilania 
spowodował intensywny rozwój badań pojazdów z napędem elektrycznym. Zasadniczą zaletą tych pojazdów 
jest możliwość pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w strefach o ograniczonej emisji spalin, czy też w stre-
fach ograniczonego hałasu. Celem niniejszej pracy jest analiza porównawcza zaprojektowanych przez autorów 
trzech silników reluktancyjnych przełączalnych o konstrukcji trójpasmowej 12/8 oraz czteropasmowej 8/6  
i 16/12 przeznaczonych do napędu lekkiego pojazdu elektrycznego. W pracy zamieszczono zależności prądów 
i momentu elektromagnetycznego w funkcji kąta obrotu wirnika przy stałej prędkości obrotowej. Porównano 
przydatności trzech silników do zastosowania w napędzie małego pojazdu elektrycznego. 
 
Abstract: In recent years significant progress in the field of efficiency of electrochemical power supplies 
caused intense development of vehicles with an electric drive. The main advantage of such vehicles is a 
possibility of operation in closed rooms, limited emission zones or limited noise zones. The purpose of this 
paper is a comparative analysis of three switched reluctance motors designed by authors (three-phase 12/8, 
four-phase 8/6 and 16/12) designated to the light electric vehicle. In the paper dependencies of currents and 
electromagnetic torque as a function of rotor position at constant speed are presented. The usabilities of  three 
motors to use in the drive of small electric vehicle are compared.     
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1. Wstęp 

Duży postęp w ostatnich latach w dziedzinie 
wydajności elektrochemicznych źródeł zasila-
nia spowodował intensywny rozwój badań po-
jazdów z napędem elektrycznym [1]-[3]. Za-
sadniczą zaletą tych pojazdów jest możliwość 
pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w stre-
fach o ograniczonej emisji spalin, czy też  
w strefach ograniczonego hałasu. Napędy ele-
ktryczne w porównaniu do pojazdów spali-
nowych są cichobieżne i mają znacznie większą 
sprawność przetwarzania energii. Głównymi 
elementami mającymi duży wpływ na właści-
wości eksploatacyjne i zasięg pojazdu są bate-
ria trakcyjna oraz silnik elektryczny. Napęd ele-
ktryczny pojazdu powinien charakteryzować się 
wysoką sprawnością, dużym momentem ro-zru-
chowym, szerokim zakresem regulacji prędko-
ści oraz możliwością zwrotu energii podczas 
hamowania do źródła zasilania. W ostatnim 
czasie, ze względu na większą niezawodność 
oraz sprawność, wdrażane są silniki bezkomu-
tatorowe.  

 
 

W lekkich pojazdach elektrycznych są stosowa-
ne silniki o mocach rzędu kilku kilowatów.  
Celem niniejszej pracy jest analiza porównaw-
cza zaprojektowanych przez autorów trzech sil-
ników reluktancyjnych przełączalnych (ang. 
Switched Reluctance Motors – SRM) o kon-
strukcji trójpasmowej 12/8 oraz czteropasmo-
wej 8/6 i 16/12 przeznaczonych do napędu lek-
kiego pojazdu elektrycznego. Na podstawie 
wykonanych badań porównano przydatność ba-
danych silników do zastosowania w napędzie 
lekkiego pojazdu elektrycznego.  

2. Geometria i parametry statyczne pro-
jektowanych maszyn 

Na rysunku 1 przedstawiono przekroje po-
przeczne zaprojektowanych silników, tj. trójpa-
smowego 12/8 i dwóch czteropasmowych 16/12 
i 8/6. Silniki zaprojektowano dla następujących 
wymagań: 
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• moc wyjściowa nie mniejsza niż 3,3 kW 
przy prędkości 4500 obr/min, i napięciu za-
silającym 48V DC, 

• minimalny moment rozruchowy nie mniej-
szy niż 21 Nm przy prądzie nie przekracza-
jącym 130 A, 

• zasilanie z baterii trakcyjnej o napięciu zna-
mionowym 48 V, 

• szeroki zakres regulacji prędkości obroto-
wej,  

• możliwie największe odzyskiwanie energii 
w trakcie procesu hamowania pojazdu, 

• projektowany napęd powinien zapewniać 
pracę czterokwadrantową. 

 

 
(a) (b) (c) 

Rys. 1. Przekroje poprzeczne SRM: a) 12/8,  

b) 16/12, c) 8/6 

Tabela 1. Wymiary geometryczne i dane nawo-

jowe projektowanych silników 

Parametr 
SRM 
12/8 

SRM 
16/12 

SRM  
8/6 

Liczba pasm m 3 4 4 
Liczba biegunów stojana Ns 12 16 8 
Liczba zębów wirnika Nr 8 12 6 
Średnica zewnętrzna stojana 
dse [mm] 

150 150 169 

Grubość szczeliny po-
wietrznej δ  [mm] 

0.3 0.3 0.5 

Kąt bieguna stojana βs [°] 18 11.5 20 
Kąt zęba wirnika βr [°] 18.5 11.8 20.5 
Grubość jarzma stojana ys 
[mm] 

10.8 8.8 14 

Grubość jarzma wirnika yr 
[mm] 

12.5 9.5 14 

Średnica wału  dshaft [mm] 45.6 56 40 
Długość pakietu lFe [mm] 160 160 115 
Liczba zwojów na pasmo 
Nph 

20 20 22 

Rezystancja uzwojenia Rph 
[Ω] 

0.012 0.018 0.013 

 

W tabeli 1 zestawiono wybrane wymiary geo-
metryczne oraz dane nawojowe zaprojektowa-
nych silników.  

3. Wyniki badań symulacyjnych 

3.1. Założenia badań symulacyjnych 

Badania przeprowadzono z zastosowaniem mo-
delu symulacyjnego opisanego w pracy [4] do-
stosowując go do parametrów zaprojektowa-

nych silników. Do budowy modeli wykorzy-
stano charakterystyki strumieniowo-prądowo-
kątowe oraz momentowo-prądowo-kątowe po-
szczególnych silników, które wyznaczono na 
podstawie obliczeń polowych. Do ograniczenia 
prądów pasmowych zastosowano cyfrowe re-
gulatory typu delta [5]. 
Korzystając z opracowanego modelu symula-
cyjnego maszyn SRM przeprowadzono badania 
porównujące rozpatrywane maszyny SRM, tj. 
trójpasmową 12/8 i czteropasmowe 8/6 i 16/12 
dla następujących punktów pracy: 
• dla prędkości n=100 obr/min, 
• dla prędkości n=4500 obr/min, 
przy zasilaniu napięciem 48 V.  
Można przyjąć, że prędkość n=100 obr/min jest 
prędkością występującą podczas rozruchu sil-
nika, a moment rozruchowy nie powinien być 
mniejszy niż 21 Nm, przy prądzie odniesienia 
pasma równym Iref=130 A. Natomiast prędkość 
n=4500obr/min jest prędkością, przy której sil-
niki osiągają moc znamionową, przy średnim 
prądzie pobieranym ze źródła nieprzekraczają-
cym Idcav=130 A. 
W celu określenia parametrów silników wyko-
nano szereg badań symulacyjnych sprawdzają-
cych wpływ parametrów sterujących takich, jak 
kąt załączenia θon i przedział zasilania θdwell.  
Podczas ruszania z miejsca pojazdu, kluczo-
wym parametrem jest moment rozruchowy sil-
nika napędowego. W założeniach projektowych 
przyjęto, że wartość chwilowa momentu rozru-
chowego nie powinna być mniejsza od 21 Nm. 
Badania osiągów rozpatrywanych maszyn 
wyznaczono dla prędkości n=100 obr/min. Ze 
względu na to, że jest to mała prędkość, na-
pięcie rotacji generowane w uzwojeniach ma-
szyny jest niewielkie. Dlatego można przepro-
wadzić symulację dla tego punktu pracy w mo-
żliwie krótkim czasie obliczeń.  

3.2. Wyniki obliczeń dla prędkości  
n=100 obr/min 

Silnik trójpasmowy o konstrukcji 12/8 

Na rysunku 2 przedstawiono charakterystyki 
wartości średniej momentu Teav, średniej warto-
ści prądu pobieranego ze źródła Idcav oraz mini-
malnej wartości chwilowej momentu Temin  
w funkcji kąta załączenia θon dla trójpasmowe-
go silnika SRM o konfiguracji 12/8.  
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Rys. 2. Charakterystyki silnika trójpasmowego 

12/8 dla prędkości n=100 obr/min, Iref=130 A:  

a) Teav=f(θon), b) Idcav= f(θon), c)Temin= f(θon) 

Symulacje przeprowadzono dla różnych szero-
kości przedziałów zasilania θdwell oraz prądu 
odniesienia Iref=130 A. Średnia wartość mo-
mentu osiągana przez silnik dla wszystkich ba-
danych przedziałów zasilania przekracza  
21 Nm pod warunkiem dostosowania kąta załą-
czenia do odpowiedniego przedziału zasilania. 
W przeprowadzonych badaniach kąt załączenia 
θon zmieniano w przedziale <-4°,3°>. Maksy-
malna średnia wartość momentu możliwa do 
uzyskania w tym silniku przy prądzie Iref=130 A 
wynosi Teavmax=25,2 Nm (rys.2a). Średnie war-
tości prądu źródła są niewielkie i nie przekra-
czają 33A (rys.2b), gdyż moc oddawana przez 
silnik jest niewielka. Na rysunku 2c można 
zauważyć, że minimalny moment silnika Temin 
jest niewiele większy od założonych 21 Nm  
i jest prawie niezależny od kąta załączenia  
(w badanym przedziale).  

Silnik czteropasmowy o konstrukcji 16/12  

Podobnie jak dla trójpasmowego SRM 12/8 
przeprowadzono badania symulacyjne dla czte-
ropasmowego silnika o konstrukcji 16/12. 

 

Rys. 3. Charakterystyki silnika czteropasmo-

wego 16/12 dla prędkości n=100 obr/min, 

Iref=130 A: a) Teav=f(θon), b) Idcav= f(θon),  

c) Temin= f(θon) 

Na rysunku 3 przedstawiono charakterystyki 
wartości średniej momentu Teav, średniej warto-
ści prądu pobieranego ze źródła Idcav oraz mini-
malnej wartości chwilowej momentu Temin  
w funkcji kąta załączenia θon. Badania przepro-
wadzono dla różnych szerokości przedziałów 
zasilania oraz prądu odniesienia Iref=130 A. 
Minimalna wartość momentu osiągana przez 
silnik dla wszystkich badanych przedziałów 
zasilania przekracza 21 Nm, pod warunkiem 
dostosowania  kąta załączenia do odpowie-
dniego przedziału zasilania θdwell (rys. 3c). Jeśli 
kąt załączenia θon będzie mieścił się w prze-
dziale pomiędzy <-3°, -1°>, to minimalna war-
tość momentu Temin w (rozpatrywanym) prze-
dziale zasilania będzie wynosiła 25 Nm. Ma-
ksymalna średnia wartość momentu możliwa do 
uzyskania w tym silniku przy prądzie  
Iref=130 A i prędkości n=100 obr/min wynosi 
Teavmax=36 Nm. Średnie wartości prądu źródła 
nie przekraczają 45 A. Wzrost wartości prądu 
pobieranego przez silnik w stosunku do trójpa-
smowego silnika 12/8, wynika z możliwości 
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wytworzenia przez silnik czteropasmowy 16/12 
znacznie większego średniego momentu, a co 
za tym idzie i mocy na wale. Należy więc 
stwierdzić, że silnik czteropasmowy 16/12 
spełnia kryterium rozruchu dla projektowanego 
napędu dla lekkiego pojazdu elektrycznego. 

Silnik czteropasmowy o konstrukcji 8/6  

Ostatnią z badanych konstrukcji był czteropa-
smowy SRM o konfiguracji 8/6. Na rysunku 4 
przedstawiono charakterystyki wartości średniej 
momentu Teav, średniej wartości prądu pobiera-
nego ze źródła Idcav oraz minimalnej wartości 
chwilowej momentu Temin w funkcji kąta załą-
czenia θon dla różnych szerokości przedziałów 
zasilania oraz prądu odniesienia Iref=130 A. 
Średnia wartość momentu osiągana przez silnik 
dla wszystkich badanych przedziałów zasilania 
może przekraczyć 21 Nm pod warunkiem do-
stosowania kąta załączenia do odpowiedniego 
przedziału zasilania θdwell. Maksymalna średnia 
wartość momentu możliwa do uzyskania w tym 
silniku przy prądzie Iref=130 A i prędkości 
n=100 obr/min wynosi Teavmax=30 Nm. Średnie 
wartości prądu źródła nie przekraczają 38A. 
Natomiast minimalna wartość chwilowego 
momentu Temin wynosi 23 Nm i jest o 2 Nm 
większa niż w rozpatrywanym silniku 3-pa-
smowym i o 2 Nm mniejsza niż w silniku czte-
ropasmowym 16/12. Jeśli kąt załączenia będzie 
mieścił się w przedziale pomiędzy -1 a 4 stop-
nie, minimalna wartość momentu będzie za-
pewniona w każdym (rozpatrywanym) prze-
dziale zasilania. Należy więc stwierdzić, że sil-
nik 4-pasmowy 8/6 spełnia kryterium rozruchu 
dla projektowanego napędu dla lekkiego po-
jazdu elektrycznego. 
 

 

Rys. 4. Charakterystyki czteropasmowego SRM 

8/6 dla prędkości n=100obr/min, Iref=130A:  

a) Teav=f(θon), b) Idcav= f(θon), c) Temin= f(θon) 

3.3. Wyniki obliczeń dla prędkości 
n=4500obr/min 

Z założonych parametrów znamionowych silni-
ków tj. PN=3,3 kW, UN=48 V oraz 
nN=4500 obr/min wynika, że moment znamio-
nowy jest równy TN=7Nm. Dlatego też spraw-
dzono, czy przy prędkości n=4500obr/min, ma-
szyna jest w stanie osiągnąć założony moment  
i moc. 

Silnik trójpasmowy o konstrukcji 12/8 

Na rysunku 5 przedstawiono zależności warto-
ści średniej momentu Teav, średniej wartości 
prądu pobieranego ze źródła Idcav oraz maksy-
malnej wartości prądu źródła Idcmax w funkcji 
kąta załączenia θon dla różnej szerokości prze-
działu zasilania θdwell. Badania przeprowadzono 
dla przedziałów zasilania θdwell = 17°…22°. Na 
rysunku 5a zaznaczono znamionowy moment 
silnika (TN). Jak można zauważyć, jeśli 
przedział przewodzenia jest większy od 17°, to 
istnieje możliwość uzyskania momentu zna-
mionowego przy prędkości n=4500 obr/min. 
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Rys. 5. Zależności dla SRM 12/8 w funkcji θon 

dla prędkości n=4500 obr/min: a) moment śre-

dni Teav, b) prąd średni źródła Idcav,  

c) maksymalna wartość prądu źródła Idcmax 

 
Aby mieć możliwość przeciążenia silnika na-
leży rozszerzyć przedział zasilania oraz odpo-
wiednio sterować kątem załączenia θon. Na ry-
sunku 5b przedstawiono charakterystyki, na 
których widać jak zmienia się średnia wartość 
prądu źródła w zależności od zmiany szerokości 
przedziału przewodzenia i kąta załączenia. 
Istotnym parametrem z punktu widzenia źródła 
zasilania jest maksymalna wartość prądu Idcmax 
jaką pobiera silnik (rys. 5c). W przypadku zasi-
lania z baterii trakcyjnej ma to istotny wpływ na 
jej żywotność. W prowadzonych badaniach  
w układzie zasilającym zastosowano pojemność 
filtrującą, która w pewnym stopniu ograniczyła 
maksymalną wartość prądu do wartości przed-
stawionych na rysunku 5c. 

Silnik czteropasmowy o konstrukcji 16/12  

Na rysunku 6 przedstawiono charakterystyki 
średnich wartości momentu Teav, prądu źródła 
Idcav oraz wartości maksymalnej źródła Idcmax  
w funkcji kąta załączenia  θon dla różnych prze-

działów zasilania θdwell. Wymagany poziom mo-
mentu wytwarzany przez ten silnik osiągany 
jest dopiero dla przedziału przewodzenia  
θdwell ≥ 12°, przy kącie załączenia θon < -5°. 
Daje to bardzo małe możliwości ewentualnego 
chwilowego przeciążenia silnika przy prędkości 
n=4500 obr/min.  

 

Rys. 6. Zależności dla SRM 16/12 w funkcji θon 

dla prędkości n=4500 obr/min: a) moment 

średni Teav, b) prąd średni źródła Idcav,  

c) maksymalna wartość prądu źródła Idcmax 

Silnik czteropasmowy o konstrukcji 8/6  

Na rysunku 7 przedstawiono charakterystyki 
średnich wartości momentu Teav, prądu źródła 
Idcav oraz wartości maksymalnej źródła Idcmax  
w funkcji kata załączenia  θon dla różnych prze-
działów zasilania  θdwell. Można zauważyć, że 
dla silnika czteropasmowego 8/6 istnieje moż-
liwość jego przeciążenia przy prędkości 
n=4500obr/min. Według rysunku 7a średni 
moment elektromagnetyczny może osiągnąć 
11,8 Nm. Wymaga to oczywiście źródła zasila-
nia o odpowiedniej wydajności, jak również 
sterownika, który będzie w stanie przenieść tak 
dużą moc chwilową. Wartość maksymalna 
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prądu Idcmax przy obciążeniu znamionowym nie 
przekracza 130A. 

 

Rys. 7. Zależności dla SRM 8/6 w funkcji θon dla 

prędkości n=4500 obr/min: a) moment średni 

Teav, b) prąd średni źródła Idcav, c) maksymalna 

wartość prądu źródła Idcmax 

4. Podsumowanie 

Analizując otrzymane wyniki dotyczące rozpa-
trywanych silników można stwierdzić, że: 
• Silnik 3-pasmowy 12/8 podczas rozruchu 
może wytworzyć żądany moment rozruchowy 
przy prądzie Iref=130 A, ale bez możliwości je-
go zwiększenia. Dlatego zastosowanie tej ma-
szyny jest możliwe do zastosowania w lekkim 
pojeździe elektrycznym, lecz wymagane byłoby 
wydajniejsze źródło zasilania. W przypadku du-
żych prędkości obrotowych osiągi silnika są 
wystarczające. 
• Silnik 4-pasmowy 16/12 posiada bardzo do-
bre właściwości rozruchowe, gdyż moment roz-
ruchowy przekracza wartość założoną o 4 Nm. 
Problem może pojawić się jednak przy dużych 
prędkościach obrotowych (tj. n=4500 obr/min). 
Pomimo, że silnik przy prędkości znamionowej 
n=4500 obr/min osiąga moment znamionowy 
TN=7Nm, to jednak możliwość chwilowego 
przeciążenia tego silnika jest niewielka, gdyż 

maksymalny moment średni nie przekracza  
8,5 Nm. 
• Silnik 4-pasmowy 8/6 jest w stanie zapew-
nić odpowiedni moment rozruchowy przy prą-
dzie Iref=130 A, gdyż moment ten przekracza 
założone 21 Nm o 2 Nm. Przy prędkości 
n=4500 obr/min średnia wartość momentu 
wytwarzana przez silnik jest większa o blisko 
5 Nm od znamionowej. Daje to znaczącą moż-
liwość przeciążenia silnika, jednak wymaga to 
zastosowania wydajniejszego źródła zasilania, 
gdyż wartość średnia prądu źródła przy maksy-
malnym przeciążeniu silnika może osiągnąć 
wartość 170 A. Wówczas wymaga to zastoso-
wania wydajniejszego źródła zasilania. 
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