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ANALIZA WYBRANYCH STANÓW PRZEJŚCIOWYCH 
 PODCZAS ROZRUCHU CZĘSTOTLIWOŚCIOWEGO 
 SYNCHRONICZNEGO SILNIKA RELUKTANCYJNEGO 

  
TRANSIENT ANALYSIS OF ALA SYNCHRONOUS RELUCTANCE MOTOR  

DURING FREQUENCY CONTROLLED STARTING 
 

Abstract: The paper deals with computer based simulations of frequency controlled starting up of two pole 
synchronous reluctance motor with axially laminated, anisotropic rotor. A field-circuit model was used, with 

magnetic circuit non-linearity taking into account. The model was implemented in Matlab/Simulink environ-

ment and is presented in fig. 3 and 4. A series of simulation were done for different values of start up parame-

ters:  initial voltage, initial frequency, frequency slope, shaft load, moment of inertia.  

The simulation results show, that, at some conditions, significant lack of stability may occur during start up. 

Especially, fast start up at no load, high moment of inertia and low initial voltage may be impossible – the 

motor pulls out of synchronism. The possible cause of observed occurrence and ways of overcoming that phe-

nomenon, both through a proper control and adequate modification of design, were proposed.  

 
1. Wstęp 
Synchroniczne silniki reluktancyjne o rozruchu 

bezpośrednim stanowią obecnie coraz bardziej 

realną alternatywę dla silników indukcyjnych, 

szczególnie w napędach grupowych małej 

mocy oraz tanich napędach indywidualnych 

wymagających stałej prędkości obrotowej. 

Najważniejszą zaletą silników tego typu jest 

prosta i względnie tania konstrukcja oraz nie-

zależność prędkości obrotowej od momentu ob-

ciążenia. Niestety, poważną wadą tego rozwią-

zania jest niski współczynnik mocy, zwykle nie 

przekraczający wartości 0.5 oraz niezbyt duża 

wartość znamionowego momentu obrotowego, 

stanowiąca około 0.5 ÷ 0.6 momentu bazowego 

silnika indukcyjnego. 

Z badań prowadzonych w ostatnich latach przez 

autora wynika, że znaczącą poprawę kluczo-

wych parametrów eksploatacyjnych silnika re-

luktancyjnego, a w szczególności maksymal-

nego momentu reluktancyjnego oraz współ-

czynnika mocy, można osiągnąć przez zastoso-

wanie wirnika o rozłożonej anizotropii magne-

tycznej pakietowanego poosiowo typu ALA 

(ang.  axially laminated anisotropic) [2].  

Poosiowe pakietowanie blach pozwala na uzy-

skanie dużo większych wartości współczynnika 

asymetrii magnetycznej niż w przypadku pa-

kietowania poprzecznego, ale stwarza również 

większe trudności w jego praktycznej realizacji, 

szczególnie jeśli chodzi o utrzymanie odpo-

wiednio niskiej wartości szczeliny powietrznej  

 
 

i wymaganej sztywności mechanicznej [1]. 

Konstrukcja wirnika typu ALA praktycznie 

uniemożliwia umieszczenie na nim konwencjo-

nalnej klatki rozruchowej bez wyraźnego 

pogorszenia współczynnika asymetrii. Oznacza 

to, że silnik taki może pracować jedynie przy 

zasilaniu z przemiennika częstotliwości, który 

zapewniałby częstotliwościowy rozruch i regu-

lację prędkości. Stąd wynika potrzeba zbadania 

i przeanalizowania właściwości rozruchowych 

silnika przy zasilaniu z przetwornicy częstotli-

wości.  

Dysponując modelem fizycznym silnika dwu-

biegunowego, z wirnikiem anizotropowym pa-

kietowanym poosiowo, zbudowanym na bazie 

stojana silnika klatkowego o mocy 0.75 kW 

(rys. 1), przeprowadzono badania doświad-

czalne własności rozruchowych synchronicz-

nego silnika reluktancyjnego o dużym współ-

czynniku asymetrii wirnika. Silnik zasilano z 

tranzystorowej przetwornicy częstotliwości 

pracującej w układzie skalarnym opartym na 

zasadzie U/f = const. Pomiary wykazały, że  

podczas rozruchu przy stałej wartości  

U/f = UN/fN, w pobliżu połowy częstotliwości 

znamionowej występują słabo tłumione oscyla-

cje kąta obciążenia [4]. Stwierdzono ponadto, 

że w skrajnie niekorzystnych warunkach, tj. 

podczas rozruchu silnika nieobciążonego, po-

jawiające się już przy częstotliwości około 0.3fN 

oscylacje uniemożliwiają przeprowadzenie roz-
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ruchu – silnik wypada z synchronizmu. Wydaje 

się więc, że zagadnienie stabilności pracy sil-

nika reluktancyjnego przy rozruchu częstotli-

wościowym warte jest dokładniejszego zbada-

nia i wyjaśnienia zachodzących zjawisk. 

 

Rys.1. Przekrój poprzeczny modelu dwubiegu-

nowego silnika reluktancyjnego synchronicz-

nego z wirnikiem typu ALA 

W artykule przedstawiono model matema-

tyczny oraz wyniki symulacji komputerowych 

procesu rozruchu częstotliwościowego silnika 

dokonanych w środowisku Matlab/Simulink. 

Symulacji dokonano w oparciu o model po-

lowo-obwodowy, z uwzględnieniem nieliniowej 

charakterystyki magnesowania rdzenia ferro-

magnetycznego. Zbadano wpływ wartości 

współczynnika asymetrii magnetycznej wirnika 

na przebieg rozruchu oraz wskazano możliwo-

ści poprawy właściwości rozruchowych silnika 

na drodze konstrukcyjnej 

2. Model matematyczny 
Analizy stanów dynamicznych podczas rozru-

chu synchronicznego silnika reluktancyjnego 

dokonano w oparciu o model w postaci układu 

równań napięciowych w prostokątnym układzie 

współrzędnych d-q z dołączonym równaniem 

momentu elektromagnetycznego i równaniem 

dynamiki (1). Występujące w równaniach skła-

dowe strumienia skojarzonego Ψd(id) oraz 

Ψq(iq) są nieliniowymi funkcjami odpowiednich 

składowych prądu. Wyznaczenie tych funkcji 

dla spodziewanego zakresu prądów wymaga 

przeprowadzenia szeregu analiz rozkładu pola 

magnetycznego w przekroju poprzecznym ma-

szyny metodą elementów skończonych, z 

uwzględnieniem nieliniowej charakterystyki 

magnesowania rdzenia. Szczegółowy opis spo-

sobu wyznaczenia nieliniowych funkcji stru-

mieni skojarzonych Ψd(id) i Ψq(iq) znajduje się 

w pracy [3]. 
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równania modelu matematycznego przybiorą 

postać: 
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Symbole użyte w równaniach (1) do (3) ozna-

czają: ud, uq – składowe napięcia w osiach d i q, 

id, iq – składowe prądu w osiach d i q, Rs – rezy-

stancja stojana, Ωr – prędkość kątowa wirnika, 

Ψd(id), Ψq(iq) – składowe strumienia skojarzo-

nego w osiach d i q, Ld(id), Lq(iq) – indukcyjno-

ści synchroniczne osiach d i q, Te – moment 

elektromagnetyczny, T0 – moment obciążenia, 

Td – moment tarcia lepkiego, m – liczba faz,  

p – liczba par biegunów ( p = 1). 

Wartości chwilowe napięć ud i uq zależą od 

wzajemnego położenia osi podłużnej wirnika d 

i wektora przestrzennego napięcia stojana Um 

(rys. 4). 
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Rys.2. Zależności przestrzenno-czasowe w sil-

niku reluktancyjnym 

Aby umożliwić symulację dynamiki rozruchu 

częstotliwościowego przy wymuszeniu napię-

ciowym, składowe  ud i uq muszą być uzależ-

nione od amplitudy napięcia zasilania i jego 

częstotliwości według zależności: 
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gdzie: θ0 – początkowe położenie osi d wirnika 
względem osi fazy u stojana, 

 γ0 - początkowe położenie wektora prze-
strzennego napięcia względem osi fazy u 

stojana. 

Założono, że moment tarcia lepkiego jest funk-

cją prędkości kątowej w pierwszej potędze: 

rd
DT Ω= ,      (6) 

przy czym współczynnik D obliczono na pod-

stawie wartości wyznaczonych uprzednio strat 

mechanicznych silnika. 

3. Model symulacyjny w Simulink-u 
Równania (3) do (5) posłużyły do zbudowania 

modelu symulacyjnego silnika, który zaimple-

mentowano w środowisku Matlab-Simulink 

(rys. 3). Równania napięciowe i równanie me-

chaniczne zamodelowano jako podsystem o na-

zwie silnik (rys. 4).  

W celu odwzorowania nieliniowych funkcji 

Ld(id) i Lq(iq)  wykorzystano blok Look-up table, 

który umożliwia dokonywanie interpolacji  

i ekstrapolacji poszukiwanych wielkości w trak-

cie wykonywania obliczeń. Amplitudę i często-

tliwość napięcia zasilającego zadawano nieza-

leżnie, z wykorzystaniem bloku Signal builder. 

 
Rys.3. Postać graficzna modelu symulacyjnego 

w środowisku Matlab-Simulink 

 

Rys.4. Schemat podsystemu „silnik” 

4. Wyniki symulacji 
Dokonano serii symulacji procesu rozruchu sil-

nika, dla różnych kombinacji wartości następu-

jących parametrów: czas rozruchu, moment ob-

ciążenia, wypadkowy moment bezwładności, 

początkowa wartość napięcia i częstotliwości. 

Przykładowe przebiegi czasowe prędkości  

i momentu przedstawiono na rys. 5 i 6. Przy 

niekorzystnie dobranych parametrach starto-

wych procesu rozruchu i braku momentu tłu-

miącego silnik wypada z synchronizmu i osiąga 

połowę prędkości znamionowej pobierając przy 

tym bardzo duży prąd. Aby uniknąć tego zjawi-

ska należy zmniejszyć początkową częstotli-
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wość f0, zwiększyć początkowe napięcie U0 

oraz wydłużyć czas rozruchu. 

 

 

Rys.5. Przebiegi prędkości i momentu dla 

U0=20V i f0 = 5Hz i dużym momencie tłumie-

nia. 

 

Rys.6. Przebieg prędkości dla U0 = 20V  

i f0 = 5Hz i przy braku momentu tłumienia. 

Poprawie stabilności podczas rozruchu sprzyja 

też istnienie niewielkiego momentu na wale, 

natomiast zwiększenie wypadkowego momentu 

bezwładności (przez sprzęgnięcie silnika z inną 

maszyną) stabilność tę pogarsza.  

5. Wnioski 
Wyniki przeprowadzonych symulacji jedno-

znacznie wskazują, że rozruch częstotliwo-

ściowy silnika reluktancyjnego z wirnikiem o 

dużej asymetrii magnetycznej, przeprowadzany 

w układzie otwartym, może być poważnie 

utrudniony, a czasami wręcz niemożliwy. Przy-

czyną może być ustalenie się niekorzystnej 

wartości prędkości krytycznej silnika, tzn. po-

niżej prędkości synchronicznej, spowodowane 

bardzo niską wartością indukcyjności w osi po-

przecznej.  Konstrukcyjnych możliwości po-

prawy stabilności rozruchowej silnika można 

upatrywać w stworzeniu warunków do powsta-

wania momentu asynchronicznego, tłumiącego 

ewentualne oscylacje. Umieszczenie na wirniku 

tradycyjnej klatki jest niemożliwe, dlatego wy-

daje się, że najprostszym rozwiązaniem byłoby 

zwarcie czołowych krawędzi blach pakietu wir-

nika (np. poprzez zalanie warstwą aluminium), 

wymaga to jednak bardziej dokładnej analizy  

i dalszych badań. 
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