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ZAGADNIENIA DOBORU PRZEMIENNIKÓW  
CZĘSTOTLIWOŚCI DO ZASILANIA SILNIKÓW 

RELUKTANCYJNYCH O ROZRUCHU ASYNCHRONICZNYM 

 
SELECTION ASPECTS FREQUENCY CONVERTERS FOR POWERING  

RELUCTANCE MOTORS WITH ASYNCHRONOUS START-UP 
 

Abstract: The paper presents test results concerning the influence of the kind of frequency converter used on 
static and dynamic parameters of a drive with reluctance motor at asynchronous startup. Vector- and scalar 

controlled converters most widely applied in the industry underwent tests. It was found that there exists the 

dependence between the kind of converter employed and the parameters of the drive with this type of reluc-

tance motor. The frequency of input voltage modulation also influences the dynamic parameters. Basing on the 

study carried out, it was demonstrated that SVL vector controlled converters should be mainly used for the 

powering of such kind of motors. Vector controlled frequency converters of higher quality may introduce en-

gine trouble, as far as the work of drives with such motors is concerned.  
 

1. Wstęp 

Zmniejszenie energochłonności maszyn i urzą-

dzeń elektrycznych jest jednym z ważniejszych 

czynników uwzględnianych przy opracowywa-

niu nowych oraz modernizacji istniejących 

urządzeń przemysłowych. Istotny udział w zu-

życiu energii elektrycznej w przemyśle a także 

w urządzeniach gospodarstwa domowego mają 

elektryczne układy napędowe, w których domi-

nują napędy prądu przemiennego. 

Wraz z rozwojem przemienników częstotliwo-

ści oraz cyfrowych metod ich sterowania 

znacznemu rozszerzeniu uległ obszar zastoso-

wań napędów prądu przemiennego. Wprowa-

dzenie przemienników częstotliwości nie wy-

eliminowało jednak istniejących problemów 

eksploatacyjnych, jak np. odtwarzanie aktualnej 

prędkości silnika indukcyjnego w przypadku 

braku możliwości jej pomiaru i regulacji w na-

pędach współbieżnych. 

W związku z powyższym poszukuje się za-

równo nowych metod sterowania umożliwiają-

cych odtwarzanie w czasie rzeczywistym inte-

resujących nas wielkości, jak również prowa-

dzone są poszukiwania nowych konstrukcji ma-

szyn elektrycznych, których zastosowanie ma 

znacznie uprościć układy sterowania przy jed-

noczesnym zmniejszeniu energochłonności.  

Rozwiązaniem konstrukcji silnika indukcyj-

nego, która może w wielu przypadkach upro-

ścić wiele problemów związanych z realizacją 

sterowania częstotliwościowego napędów jest  

 
 

silnik reluktancyjny o rozruchu asynchronicz-

nym. Łączy on cechy silnika indukcyjnego 

klatkowego i silnika reluktancyjnego [2,3,4]. 

Dzięki temu, że silnik ten podczas pracy ustalo-

nej pracuje z prędkością synchroniczną propor-

cjonalną do częstotliwości napięcia zasilają-

cego, uproszczeniu ulega układ regulacji pręd-

kości. Rozszerzeniem możliwości eksploatacyj-

nych tych silników jest wprowadzenie dodat-

kowego wzbudzania od magnesów trwałych, 

zwiększających wartość rozwijanego momentu 

synchronicznego [1]. 

Regulacja częstotliwościowa silników reluktan-

cyjnych wymaga zastosowania przemiennika 

częstotliwości, którego układ sterowania dosto-

sowany jest do tego typu silnika. Dostępne na 

rynku przemienniki częstotliwości dostosowane 

są do sterowania silnikami indukcyjnymi klat-

kowymi, których schemat zastępczy wykorzy-

stywany przez układ falownika do realizacji ste-

rowania różni się od schematu zastępczego sil-

nika reluktancyjnego. Mogą zatem wystąpić 

problemy eksploatacyjne przy zastosowaniu ty-

powego przemiennika częstotliwości do zasila-

nia tego typu silników. 

Jednocześnie, ze względu na powszechność sto-

sowania przemienników częstotliwości należy 

przyjąć, że użytkownicy zastosują typowy 

przemiennik do zasilania tych silników. 

Istotne jest zatem poznanie zjawisk występują-

cych podczas współpracy typowego falownika 
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z silnikiem reluktancyjnym o rozruchu asyn-

chronicznym oraz określenie zasad doboru 

przemienników częstotliwości do tych silników. 

2. Badania współpracy przemienników 
częstotliwości z silnikiem reluktancyjnym 
o rozruchu asynchronicznym 

Badaniom laboratoryjnym poddano układ napę-

dowy, w którym wykorzystano silnik reluktan-

cyjny o mocy 0,75 kW. Badano zachowanie się 

napędu w stanach statycznych i dynamicznych 

przy zasilaniu silnika z przemienników często-

tliwości  o sterowaniu skalarnym, sterowaniu 

wektorowym SLV i wektorowym VVC Plus. 

Zmieniano także częstotliwość fali MSI celem 

poznania wpływu jej częstotliwości  nośnej na 

parametry w stanach dynamicznych silnika. 

Wybrane przemienniki częstotliwości należą do 

najbardziej popularnych w przemyśle. Prze-

mienniki o sterowaniu wektorowym SLV oraz 

VVC Plus różnią się jakością realizacji stero-

wania wektorowego. Należy przewidywać, że 

badane typy przemienników mogą być wyko-

rzystane do zasilania silników reluktancyjnych 

o rozruchu asynchronicznym. 

Model odniesienia, jaki wykorzystują w swoim 

układzie sterowania falowniki wektorowe może 

być jednak źródłem zakłóceń w przypadku tych 

silników.  

2.1 Badania porównawcze przebiegu rozru-
chu i synchronizacji silnika reluktancyjnego 
przy zasilaniu z przemienników częstotliwo-
ści  

Wybrane badania przebiegu rozruchu silnika 

dla częstotliwości modulacji 5kHz przedsta-

wiono na rysunkach 1÷3. Skala momentu wy-

nosi: 1.00V/dz=4,4Nm. Prędkość synchronicz-

na silnika przy f=50Hz jest równa 1500obr/min. 

Rys.1. Przebiegi prędkości i momentu rozru-

chowego silnika przy zasilaniu z falownika o 

sterowaniu skalarnym (50Hz) 

Rys.2. Przebiegi prędkości i momentu rozru-

chowego silnika przy zasilaniu z falownika 

wektorowego SLV (50Hz) 

Rys.3. Przebiegi prędkości i momentu rozru-

chowego silnika przy zasilaniu z falownika 

wektorowego VVC Plus (50Hz) 

 

Przedstawione przykładowe przebiegi rozruchu 

silnika reluktancyjnego z rozruchem asynchro-

nicznym przy zasilaniu z różnych typów prze-

mienników częstotliwości obciążanego analo-

gicznym momentem obciążenia i momentem 

bezwładności wskazują na istnienie zależności 

miedzy rodzajem zastosowanego przemiennika 

a przebiegiem momentu i prędkości podczas 

rozruchu silnika.  

Rys.4. Przebiegi prędkości i momentu rozru-

chowego silnika przy zasilaniu napięciem sie-

ciowym 
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Dla porównania na rysunku 4 przedstawiono 

przebieg rozruchu badanego silnika przy zasila-

niu bezpośrednio z sieci. 

Jednym z parametrów wyjściowych falownika, 

który może być dobierany przez użytkownika w 

dość szerokim zakresie jest częstotliwość mo-

dulacji fali napięcia wyjściowego. 

Przeprowadzono badania wpływu częstotliwo-

ści modulacji (przy niezmienionych pozosta-

łych nastawach falownika i obciążenia silnika) 

na przebiegi prędkości, prądu i momentu pod-

czas rozruchu. 

Przykładowo na rysunkach 5÷7 przedstawiono 

przebiegi prędkości i momentu silnika podczas 

rozruchu przy jego zasilaniu z różnych falowni-

ków w funkcji częstotliwości modulacji napię-

cia wyjściowego. 

Rys.5. Przebiegi prędkości i momentu silnika 

reluktancyjnego przy sterowaniu skalarnym fa-

lownika napięcia i różnej częstotliwości modu-

lacji: fm=2kHz (a), fm=8kHz (b), fm=16kHz (c) 

Rys.6. Przebiegi prędkości i momentu silnika 

reluktancyjnego przy sterowaniu wektorowym 

SLV i częstotliwość modulacji: fm=2kHz (a), 

fm=8kHz (b), fm=16kHz (c) 

Ze względu na ograniczony zakres możliwych 

zmian częstotliwości modulacji w falowniku 

wektorowym VVC Plus badania przeprowa-

dzono dla częstotliwości modulacji fm 3, 4  

i 5kHz. 
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Rys.7. Przebiegi prędkości i momentu silnika 

reluktancyjnego przy sterowaniu wektorowym 

VVC Plus i częstotliwości modulacji: fm=3kHz 

(a), fm=4kHz (b), fm=4kHz (c) 

Istotnym jest także zachowanie się napędu pod-

czas pracy ustalonej. Jak wykazały badania, za-

stosowanie przemiennika częstotliwości o ste-

rowaniu wektorowym VVC Plus wiąże się z 

niestabilną pracą napędu objawiającą się okre-

sowymi zakłóceniami w pracy. 

Na rysunku 8 przedstawiono przykładowy 

przebieg pracy ustalonej napędu przy zasilaniu 

silnika z falownika wektorowego VVC Plus. 

Widoczne są okresowe zakłócenia „tąpnięcia” 

prędkości, bardzo niekorzystne w warunkach 

eksploatacyjnych. 

 

Rys.8. Przebiegi prędkości i momentu silnika 

reluktancyjnego podczas pracy ustalonej przy 

zasilaniu z falownika o sterowaniu wektorowym 

VVC Plus 

3. Wnioski i uwagi końcowe 

Przeprowadzone wyniki badań porównawczych 

wskazują, że istnieje związek pomiędzy roz-

wiązaniem układu sterowania zastosowanego 

przemiennika częstotliwości a parametrami dy-

namicznymi i pewnością ruchową napędu z sil-

nikiem reluktancyjnym o rozruchu asynchro-

nicznym. 

Dla określonych typów przemienników często-

tliwości oraz parametrów zasilanego silnika 

można dobrać optymalną częstotliwość modu-

lacji, dla przebiegów dynamicznych. 

Badania wykazują, że do zasilania silników re-

luktancyjnych najbardziej celowym jest stoso-

wanie przemienników częstotliwości o stero-

waniu wektorowym SLV (Sensorless Vector 

Control). 

Nieco gorsze parametry dynamiczne uzyski-

wane są przy wykorzystaniu przemienników 

częstotliwości o sterowaniu skalarnym. 

Przeprowadzone badania z przemiennikiem o 

sterowaniu wektorowym typu VVC Plus wska-

zują, że przemienniki o wyższej jakości stero-

wania nie powinny być wykorzystywane do sil-

ników reluktancyjnych tego typu, ponieważ ich 

układ sterowania, dostosowany do silników in-

dukcyjnych klatkowych, może powodować za-

kłócenia w pracy ustalonej. 
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