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MOTORS 6/4 

 
Streszczenie: W pracy zamieszczono wybrane wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych trójpasmowego 

silnika reluktancyjnego przełączalnego 6/4. Silnik został zaprojektowany do napędu sprzętu AGD (robota ku-

chennego). Na bazie obliczeń numerycznych wyznaczono charakterystyki statyczne silnika oraz jego przebiegi 

czasowe (prądów pasmowych, momentu elektromagnetycznego) w wybranych punktach pracy. W warunkach 

laboratoryjnych dokonano weryfikacji badań numerycznych. Zostały również wyznaczone charakterystyki 

mechaniczne oraz sprawności badanego na bazie obliczeń numerycznych i laboratoryjnych. Wyniki badań 

laboratoryjnych odniesiono do klasycznego silnika komutatorowego stosowanego w tego typu napędach. 

 
Abstract: In the paper selected results of simulation and laboratory tests of a 6/4 three-phase switched reluc-

tance motor are presented. The motor is designed to drive domestic appliances (kitchen robot). On the basis of 

numerical calculations, the static characteristics of the motor and its waveforms (phase currents, electromag-

netic torque) were determined at selected working points. In laboratory conditions, numerical calculations 

were verified. The torque-speed characteristics and efficiency of the motor were also determined on the basis 

of numerical calculations and laboratory tests. The results of laboratory tests were compared with the classical 

universal motor used in this type of drives.     
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1. Wstęp 

Aktualne tendencje światowe do ograniczenia 

zużycia energii elektrycznej powoli wymuszają 

stosowanie napędów elektrycznych o podwyż-

szonej sprawności [1]. Jednak nie w przypadku 

każdej branży zmiany te są zauważalne.  

W przypadku sprzętu AGD zastępowanie np. 

sprawdzonych silników komutatorowych 

bezszczotkowymi silnikami z komutacją elek-

troniczną napotyka na poważny problem. Jest 

nim istotny wzrost ceny urządzenia po zastą-

pieniu klasycznego rozwiązania bardziej nowo-

czesnym napędem. Istnieją jednak w pewnych 

przypadkach aplikacje, w których zastosowanie 

silnika bezszczotkowego może uprościć kon-

strukcję oraz zwiększyć funkcjonalność urzą-

dzenia. Jednym z takich sprzętów AGD jest np. 

robot kuchenny.  

W pracy zaprezentowano wybrane wyniki ba-

dań symulacyjnych i laboratoryjnych trójpa-

smowego silnika reluktancyjnego przełączal-

nego zaprojektowanego do napędu robota ku-

chennego. Na bazie modelu numerycznego wy-

znaczono charakterystyki statyczne i ruchowe 

badanego silnika. Zestawiono uzyskane para- 

 
 

metry z oryginalnym silnikiem komutatorowym 

stosowanym w napędzie robota kuchennego.  

2. Model fizyczny oraz symulacyjny ba-
danego silnika reluktancyjnego przełą-
czalnego 6/4 

2.1. Badany silnik 

Badany trójpasmowy silnik reluktancyjny 

przełączalny 6/4 został zaprojektowany do na-

pędu robota kuchennego. Widok modelu fi-

zycznego silnika pokazano na rysunku 1. Przy-

jęte wstępnie założenia o zastosowaniu tarcz 

łożyskowych silnika komutatorowego wprowa-

dziło niesymetrię obwodu magnetycznego. 

Wpływ niesymetrii obwodu magnetycznego 

stojana analizowano w pracach [2]-[6].  

Silnik został zaprojektowany na uzyskanie 

wymaganej mocy wyjściowej 335 W przy 

prędkości obrotowej 10 000 obr/min oraz na-

pięciu zasilającym 300 VDC. 
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Rys. 1. Widok modelu fizycznego badanego sil-

nika 

2.2. Model symulacyjny  

Model symulacyjny został zbudowany w śro-

dowisku programu Ansys Electronics EM [7]. 

Jest to model polowo-obwodowy (rys.2). 

 
Rys. 2. Model polowo-obwodowy silnika re-

luktancyjnego przełączalnego 6/4 

3. Obliczenia numeryczne  

3.1. Charakterystyki statyczne 

Na bazie modelu numerycznego zostały wy-

znaczone charakterystyki indukcyjności własnej 

(rys.3) oraz statyczne charakterystyki momentu 

elektromagnetycznego (rys.4) w funkcji położe-

nia wirnika . Dla porównania wpływu wpro-

wadzonej niesymetrii obwodu magnetycznego 

zostały pokazane wyniki obliczeń dla dwóch 

pasm tj. Ph1 i Ph2. Obliczenia przeprowadzono 

przy stałej wartości prądu I=3A.  

Wyniki badań statycznych wskazują, że niesy-

metria obwodu magnetycznego w pewnym 

stopniu wpływa na zmianę kształtu charaktery-

styk statycznych. Istotna jest szczególnie róż-

nica w wartości minimalnej indukcyjności wła-

snej obu pasm. Znacznie mniejsze znaczenie 

ma różnica w wartości maksymalnej indukcyj-

ności własnej. 

 
Rys. 3. Zależność indukcyjności własnej Lph  

w funkcji położenia wirnika  umownych pasm 

Ph1 i Ph2 

 
Rys. 4. Zależność statycznego momentu elek-

tromagnetycznego Te w funkcji położenia wir-

nika  umownych pasm Ph1 i Ph2 

3.2. Przebiegi czasowe 

Dla wymaganego punktu pracy zostały wyzna-

czone zależności prądów pasmowych (rys.5) 

oraz momentu elektromagnetycznego (rys.6) 

dla n=10000 obr/min. Parametry sterowania do-

brano według kryterium maksymalnego sto-

sunku Te/Iphrms.  

 
Rys. 5. Zależność prądów pasmowych iph  

w funkcji położenia wirnika  dla wymaganego 

punktu pracy 

 
Rys. 6. Zależność momentu elektromagnetycz-

nego Te  w funkcji położenia wirnika  dla wy-

maganego punktu pracy 
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Wyniki badań symulacyjnych pokazują, że  

w umownym paśmie Ph1 występuje większa 

amplituda prądu. To przekłada się na wzrost tęt-

nień momentu elektromagnetycznego. 

4. Badania laboratoryjne 

4.1. Charakterystyki statyczne 

W warunkach laboratoryjnych zostały wyzna-

czone indukcyjności własne w funkcji położe-

nia wirnika. Stanowisko do badań laboratoryj-

nych pokazano na rysunku 7a. W przypadku 

wyznaczania statycznych charakterystyk mo-

mentowych wykorzystywano stanowisko poka-

zane na rysunku 7b. 

a) 

 

b) 

 
 

Rys. 7. Stanowisko do wyznaczania charaktery-

styk statycznych a) indukcyjności własnej, b) 

statycznego momentu elektromagnetycznego. 

Na rysunku 8 pokazano wyznaczone indukcyj-

ności własne wszystkich pasm silnika dla peł-

nego obrotu wirnika. 

 
Rys. 8. Zależność indukcyjności własnych pasm 

Lph w funkcji położenia wirnika  

Na rysunku 9 pokazano statyczne charaktery-

styki momentowe pasm w funkcji położenia 

wirnika przy I=3 A. Charakterystyki z rysunku 

9 wyznaczano niezależnie (przy braku zasilania 

dwóch pozostałych pasm). 

 

Rys. 9. Zależność statycznego momentu elek-

tromagnetycznego Te w funkcji położenia wir-

nika  przy I=var 

Różnica w statycznych charakterystykach mo-

mentowych dla jednego pełnego okresu elek-

trycznego jest zauważalna. Znacznie większe 

różnice występują między indukcyjnościami 

poszczególnych pasm.  

4.2. Przebiegi czasowe prądów 

W warunkach laboratoryjnych zostały zareje-

strowane przebiegi czasowe prądów w stanie 

ustalonym. Przykładowe przebiegi czasowe 

prądów pokazano na rysunku 10 uzyskane przy 

sterowaniu jednopulsowym. 

 

Rys. 10. Przykładowe przebiegi czasowe prą-

dów pasmowych  

Uzyskane przebiegi czasowe prądów w warun-

kach laboratoryjnych potwierdzają, że niesy-

metria obwodu magnetycznego wpływa na ich 

kształt. Potwierdzają one jednocześnie wyniki 

badań numerycznych.  

4.3. Charakterystyki mechaniczne  

Zostały wyznaczone charakterystyki mecha-

niczne  (rys.11) oraz sprawności (rys. 12) bada-

nego silnika. Dodatkowo zamieszczono wyniki 
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badań silnika komutatorowego stosowanego  

w napędzie robota kuchennego. 

 

Rys. 11. Charakterystyki mechaniczne bada-

nych silników 

 

Rys. 12. Sprawność badanych silników 

W przypadku silnika reluktancyjnego przełą-

czalnego uzyskano znacznie większą sprawność 

ogólną układu napędowego (około 10% w wy-

maganym punkcie pracy). Przy obciążeniu 

przekraczającym 0.3 Nm sprawność silnika 

komutatorowego z uwagi na spadek intensyw-

ności chłodzenia ulega istotnemu zmniejszeniu. 

W przypadku silnika reluktancyjnego przełą-

czalnego tej tendencji nie stwierdzono.  

5. Wnioski 

Zaproponowane rozwiązanie do robota kuchen-

nego oparte o trójpasmowy silnik reluktancyjny 

przełączalny 6/4 spełnia wymagania stawiane 

temu napędowi. Charakteryzuje się ono większą 

sprawnością układu napędowego. Szeroki za-

kres regulacji prędkości obrotowej oraz możli-

wość pracy ze stałym momentem umożliwia 

uproszczenie układu przeniesienia napędu. 

Wadą takiego rozwiązania jest istotnie wyższy 

koszt wykonania takiego układu napędowego.  

Niesymetria obwodu magnetycznego stojana  

badanej konstrukcji wpływa na kształt prądów 

pasmowych, a w konsekwencji na wzrost tęt-

nień momentu elektromagnetycznego.   
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