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STANY AWARYJNE MASZYNY RELUKTANCYJNEJ 

PRZEŁĄCZALNEJ W ZAKRESIE PRACY GENERATOROWEJ 

 
FAULTS CONDITIONS OF SWITCHED RELUCTANCE MACHINE  

FOR GENERATOR MODE 
 
Abstract: Switched reluctance machines are a main candidate for applying as the starter/generators in the 

aerospace and various automotive applications. The choice of SRM for the starter/generator application is 

dictated mainly with its reliability and fault tolerance of the machine and its electronics. This paper is intro-

ducing the problem the functioning of the  work of switched reluctance machine (SRM) in generator mode for 

normal and fault electrical conditions. Authors made classification of damage for switched reluctance ma-

chines. Cases of the work of a machine were described in emergency states. Simulation examinations and ex-

perimental machines were made for 6/4 SRM construction. Results of simulation and laboratory examinations 

were included. Conclusions were presented. 

 

1. Wstęp 

Maszyny reluktancyjne przełączalne (ang. 

Switched Reluctance Machines) zaliczane są do 

kategorii maszyn elektrycznych z komutacją 

elektroniczną. Charakteryzują się prostą bu-

dową wirnika (brak uzwojeń i magnesów) oraz 

bardzo szerokim zakresem regulacji prędkości 

obrotowej. Stanowią one alternatywę dla wielu 

napędów o regulowanej prędkości obrotowej. 

W układach napędowych z SRM maszyny te 

mogą pracować zarówno w zakresie pracy sil-

nikowej jak i generatorowej (napędy pojazdów 

elektrycznych, zintegrowane systemy rozrusz-

nik/generator) lub tylko w zakresie pracy gene-

ratorowej (np. napędy elektrowni wiatrowych).  

Maszyna reluktancyjna przełączalna charakte-

ryzuje się dużą odpornością na uszkodzenia 

oraz możliwością kontynuowania pracy po wy-

stąpieniu niektórych stanów awaryjnych. Ana-

lizę stanów awaryjnych maszyny pracującej 

jako silnik wywołanych przyczynami we-

wnętrznymi czy też zewnętrznymi przeprowa-

dzono w pracach [1-3]. Dla pracy generatoro-

wej praktycznie brak jest opracowań dotyczą-

cych tego zakresu pracy. Przykładowo w [4] 

omówiono wybrane stany awaryjne maszyny w 

zakresie pracy generatorowej bardziej koncen-

trując się na problemie zaniku napięcia. Także 

w [5] omówiono wybrane stany awaryjne dla 

pracy generatorowej. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wy-

ników badań, zarówno symulacyjnych jak i la-

boratoryjnych, dotyczących pracy maszyny re-

luktancyjnej przełączalnej w zakresie pracy ge- 

 
 

neratorowej dla wybranych przypadków elek-

trycznych stanów awaryjnych. W pracy doko-

nano klasyfikacji stanów awaryjnych w zakre-

sie pracy generatorowej SRM. Przeprowadzono 

analizę wybranych stanów awaryjnych elek-

trycznych SRM w oparciu o badania symula-

cyjne. Analizę symulacyjną  prowadzono na 

bazie obliczeń polowych oraz z zastosowaniem 

modelu symulacyjnego obwodowego w środo-

wisku programów Matlab/Simulink. Omówiono 

wpływ uszkodzeń pochodzenia elektrycznego 

na pracę maszyny. Dokonano weryfikacji po-

miarowej wybranych stanów awaryjnych w wa-

runkach laboratoryjnych. Podano wnioski. 

2. Klasyfikacja stanów awaryjnych SRM 

w zakresie pracy generatorowej  

Podobnie jak w przypadku pracy silnikowej 

SRM przyczyny stanów awaryjnych w zakresie 

pracy generatorowej można sklasyfikować jako 

[2-3]: 

• zewnętrzne, 

- uszkodzenia w układzie zasilającym, 

- uszkodzenia lub błędy w układzie stero-

wania, 

• wewnętrzne, 

- mechaniczne, 

- elektryczne. 

Dla pracy generatorowej charakterystycznymi 

wielkościami są: wartość średnia prądu źródła 

Idcav oraz wartość średniej mocy wydawanej Po-

utav. Wartości średnich używa się ze względu na 
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charakter zmian omawianych wielkości zwią-

zanych z zasadą działania maszyny. 

Do uszkodzeń w układzie zasilającym można 

zaliczyć przerwy i zwarcia w obwodach ele-

mentów energoelektronicznych. 

W niniejszej pracy omówiono trzy przypadki 

stanów awaryjnych oznaczanych jako: 

- Stan awaryjny I - przerwa w uzwojeniu jed-

nego pasma maszyny, 

- Stan awaryjny II - zasilanie połowy uzwoje-

nia pasma (tylko uzwojenia jednego bie-

guna), 

- Stan awaryjny III - zwarcie uzwojenia bie-

guna jednego z pasm. 

Przerwa w jednym z uzwojeń (stan awaryjny I) 

jest typowym uszkodzeniem wewnętrznym po-

chodzenia elektrycznego. Maszyna w takim 

stanie pracy może kontynuować dalszą pracę, 

ale jej moc wydawana zmniejsza się proporcjo-

nalnie do liczby utraconych pasm. W przy-

padku maszyny trójpasmowej maszyna traci 

33% mocy wyjściowej, natomiast dla maszyny 

czteropasmowej 25%. W takim przypadku 

wartość średnią prądu zasilającego Idcav oraz 

moc wyjściową maszyny Pout w odniesieniu do 

ich wartości znamionowych można obliczyć 

odpowiednio z zależności: 
 

                           dcavNdcav I
m

k
I ⋅=   (1) 

                            outNP
m

k
Pout ⋅=   (2) 

 

gdzie:  k – liczba zasilanych pasm. 

  m – liczba pasm maszyny. 
 

W przypadku zasilania tylko jednej połówki 

uzwojenia pasma (stan awaryjny II), maszyna 

może kontynuować dalszą pracę, ale wartość 

mocy wydawanej przez maszynę zależy od po-

łożenia jej punktu pracy na charakterystyce me-

chanicznej. Uszkodzone pasmo posiada więk-

szą niż pozostałe pasma wartość prędkości ba-

zowej. W tym przypadku sumaryczna średnia 

moc wyjściowa maszyny wzrasta ponieważ 

uszkodzone pasmo generuje większą wartość 

mocy wyjściowej niż w warunkach pracy nor-

malnej. Podobna sytuacja występuje w przy-

padku zwarcia uzwojenia bieguna jednego z 

pasm (stan awaryjny III). Zarówno w jednym 

jak i drugim przypadku należy rozważyć ko-

nieczność odłączenia uszkodzonego uzwojenia 

z uwagi na możliwość zmniejszenia mocy wy-

dawanej w zakresie niższych prędkości obro-

towych, znacznego wzrostu strat w miedzi oraz 

poziomu drgań i hałasu maszyny. 

3. Wyniki obliczeń symulacyjnych 

Analizę symulacyjną ograniczono tylko do jed-

nego typu maszyny o konfiguracji 6/4. Na ry-

sunkach 1 - 4 przedstawiono wyniki obliczeń 

polowych charakterystyk strumieniowo - prą-

dowo - kątowych (ψ - i - θ) (rys.1-2) oraz 

współczynników indukcyjności własnej sta-

tycznej Lself(i, θ) (rys.3 - 4) dla stanu pracy 
normalnej maszyny oraz dla przypadku zasila-

nia tylko uzwojenia jednego bieguna (stan awa-

ryjny II).  

 

Rys. 1. Charakterystyka strumieniowo -prą-

dowo - kątowa przy zasilaniu całego pasma 

(praca normalna) 

 

Rys. 2. Charakterystyka strumieniowo  - prą-

dowo - kątowa dla przypadku zasilania tylko 

jednego uzwojenia bieguna pasma (stan awa-

ryjny II) 

 

Rys. 3. Zależność indukcyjności własnej Lself w 

funkcji prądu i kąta obrotu dla pracy normalnej  
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Rys. 4. Zależność indukcyjności własnej Lself w 

funkcji prądu i kąta dla przypadku zasilania 

tylko jednego uzwojenia bieguna pasma (stan 

awaryjny II) 

Wyniki obliczeń polowych zastosowano do bu-

dowy modelu symulacyjnego w środowisku 

programów Matlab/Simulink. Obliczenia wy-

konywano przy założeniu, że napięcie Udc na 

zaciskach maszyny ma stałą wartość. 

Na rysunkach 5-7 przedstawiono przebiegi cza-

sowe prądów pasmowych iph, prądu źródła za-

silającego idc oraz momentu elektromagnetycz-

nego Te dla pracy normalnej maszyny oraz dla 

różnych przypadków pracy awaryjnej. Wszyst-

kie charakterystyki uzyskano przy takiej samej 

prędkości obrotowej i kątach sterowania. 

Na rysunku 5 przedstawiono przebiegi w przy-

padku pracy normalnej przy pełnej symetrii. Na 

rysunku 6 przedstawiono przebiegi czasowe 

prądów pasmowych iph, prądu źródła zasilają-

cego idc oraz momentu elektromagnetycznego 

Te dla przypadku braku zasilania jednego z 

pasm (stan awaryjny I). Brak jednego z prądów 

pasmowych powoduje zmianę kształtu prądu 

źródła zasilającego idc jak i wypadkowego mo-

mentu elektromagnetycznego Te. 

Przypadek stanu awaryjnego II w którym zasi-

lona została tylko jedna połówka uzwojenia pa-

sma przedstawiono na rysunku 7. W uszkodzo-

nym paśmie płynie znacznie większa wartość 

prądu. Wpływa to na zmianę kształtu zarówno 

prądu źródła zasilającego idc jak i momentu 

elektromagnetycznego Te.  

 

 

Rys. 5. Przebiegi czasowe prądów pasmowych 

(a), prądu źródła zasilającego (b) oraz mo-

mentu elektromagnetycznego (c) w warunkach 

pracy normalnej 

 

Rys. 6. Przebiegi czasowe prądów pasmowych 

(a), prądu źródła zasilającego (b) oraz mo-

mentu elektromagnetycznego (c) - stan awa-

ryjny I 
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Rys. 7. Przebiegi czasowe prądów pasmowych 

(a), prądu źródła zasilającego (b) oraz mo-

mentu elektromagnetycznego (c) - stan awa-

ryjny II 

Na rysunku 8 przedstawiono zależność wartości 

średniej prądu źródła zasilającego Idcav w funk-

cji prędkości obrotowej maszyny dla różnych 

warunków pracy maszyny. Badania przeprowa-

dzono przy stałych kątach sterowania. Brak za-

silania jednego z pasm (stan awaryjny I) obja-

wia się proporcjonalnym spadkiem wartości 

średniej prądu źródła zasilającego Idcav zgodnie 

z zależnością (1). W przypadku awarii spowo-

dowanej zasilaniem tylko jednej połówki 

uzwojenia pasma (stan awaryjny II) można za-

uważyć zwiększenie wartości średniej prądu 

źródła. Tym samym moc wyjściowa maszyny 

nie ulega zmniejszeniu, lecz zwiększeniu. Jed-

nak wartość średnia prądu płynącego w uszko-

dzonym uzwojeniu jest znacznie większa niż w 

pozostałych pasmach (rys. 7). W przypadku 

wystąpienia zwarcia połowy uzwojenia pasma 

wartość średnia prądu źródła zasilającego rów-

nież jest większa od pracy w warunkach pracy 

normalnej. Jednak wzrost jest mniejszy niż w 

przypadku awarii spowodowanej zasilaniem 

tylko jednej połówki uzwojenia. Wartość tego 

prądu jest większa niż w przypadku awarii 

spowodowanej zasilaniem tylko jednej połówki 

uzwojenia pasma w tych samych warunkach 

pracy. 

 

Rys. 8. Zależność wartości średniej prądu źró-

dła zasilającego Idcav w funkcji prędkości obro-

towej dla różnych przypadków pracy awaryjnej 

4. Wyniki badań laboratoryjnych 

Badania testowe przeprowadzono dla wybra-

nych stanów awaryjnych powstałych w wyniku 

uszkodzenia samej maszyny i odniesiono je do 

przypadku pracy maszyny w warunkach pełnej 

symetrii. Układ zasilający dołączony był do 

baterii akumulatorów. Na rysunkach 9 - 12 

przedstawiono przebiegi czasowe prądów ma-

szyny w przypadku pełnej symetrii (rys. 9), 

braku zasilania jednego z pasm (stan awaryjny I 

- rys.10), przerwy w obwodzie jednego z 

uzwojeń biegunów i zasilania jego pozostałej 

części (stan awaryjny II - rys.11) oraz zwarcia 

jednego z uzwojeń biegunów pasma (stan awa-

ryjny III - rys.12). Wszystkie przebiegi zostały 

zarejestrowane przy identycznych kątach ste-

rowania (θon=31° i θoff=75°) i tej samej prędko-

ści obrotowej równej n=4000 min
-1
. W warun-

kach pracy normalnej, tj. przy symetrii stero-

wania (rys.9) wszystkie przebiegi prądów po-

szczególnych pasm są do siebie podobne. Brak 

zasilania jednego z pasm objawia się zmianą 

kształtu prądu źródła zasilającego oraz propor-

cjonalnym spadkiem jego wartości średniej 

(rys.10). Uszkodzenie spowodowane brakiem 

zasilania jednego z uzwojeń biegunów podob-

nie jak w przypadku badań symulacyjnych  

(rys. 7) powoduje wzrost wartości prądu w 

uszkodzonym paśmie i tym samym zmianę 

kształtu prądu źródła zasilającego (rys.11). W 

przypadku całkowitego zwarcia jednego z 

uzwojeń biegunów (rys.12-13) podobnie jak w 

przypadku braku zasilania jednego z uzwojeń 

biegunów, prąd osiąga znacznie większą war-

tość niż prądy w pasmach nie uszkodzonych. W 

zwartej części pasma płynie prąd, którego 

wartość nie jest zbyt duża (rys.13). Porównując 

kształty prądu płynącego w zwartej części 
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uzwojenia  jednego z pasm w przypadku zasi-

lania wszystkich pasm (rys.13) oraz przypadku 

zasilania tylko uszkodzonego pasma (rys.14) 

można zauważyć praktycznie niezależność 

kształtu i wartości prądu zwarciowego od pozo-

stałych pasm maszyny. To potwierdza ogólną 

tezę o możliwości traktowania poszczególnych 

pasm maszyny jako niezależnych magnetycz-

nie.  

 

Rys. 9. Oscylogram przebiegów czasowych 

prądu źródła zasilającego i prądów pasmowych 

w warunkach symetrii sterowania - praca nor-

malna 

 

Rys. 10. Oscylogram przebiegów czasowych 

prądu źródła zasilającego i prądów pasmowych 

w przypadku braku zasilania jednego z pasm – 

stan awaryjny I 

 

Rys. 11. Oscylogram przebiegów czasowych 

prądu źródła zasilającego i prądów pasmowych 

w warunkach zasilania jednej połówki uzwoje-

nia pasma - stan awaryjny II 

 

Rys. 12. Oscylogram przebiegów czasowych 

prądu źródła zasilającego i prądów pasmowych 

w warunkach zasilania jednej połówki uzwoje-

nia pasma i zwarciu drugiej – stan awaryjny III 

 

 

Rys. 13. Oscylogram przebiegów czasowych 

prądu w zwartym uzwojeniu i prądów pasmo-

wych w warunkach zasilania jednej połówki 

uzwojenia pasma i zwarciu drugiej – stan awa-

ryjny III 

 

Rys. 14. Oscylogram przebiegów czasowych 

prądu źródła zasilającego i prądów pasmowych 

w warunkach zasilania jednej połówki uzwoje-

nia pasma i zwarciu drugiej - stan awaryjny III 

– brak zasilania pozostałych pasm 

Na rysunku 15 przedstawiono zależność śred-

niej mocy wyjściowej jednego z pasm dla 
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trzech przypadków: pracy normalnej, zasilania 

uzwojenia tylko jednego bieguna, zasilania 

uzwojenia tylko jednego bieguna przy zwartym 

uzwojeniu drugiego bieguna,  

 

Rys. 15. Zależność mocy wyjściowej jednego z 

pasm w funkcji prędkości obrotowej dla róż-

nych przypadków pracy awaryjnej  

5. Wnioski 

Stany awaryjne maszyny reluktancyjnej przełą-

czalnej mogą być wywołane przyczynami we-

wnętrznymi (sama maszyna) i zewnętrznymi 

(układ zasilający, układ sterowania). Analizując 

przypadki uszkodzeń maszyny wywołanych  

przyczynami wewnętrznymi w zakresie pracy 

generatorowej można stwierdzić istotne różnice 

w odniesieniu do pracy silnikowej. Dotyczy do 

przypadków zwarcia i rozwarcia jednego z bie-

gunów pasma. W takim przypadku średnia moc 

wyjściowa ulega zwiększeniu w zakresie więk-

szych prędkości obrotowych przekraczających 

prędkość bazową uszkodzonego pasma. Jednak 

w uszkodzonym paśmie płynie znacznie więk-

sza wartość prądu. Prowadzi to do pogorszenia 

sprawności wypadkowej maszyny oraz możli-

wości uszkodzenia termicznego pozostałej czę-

ści pasma. Poziom drgań i hałasu maszyny jest 

znacznie podwyższony z uwagi na jednostronny 

naciąg magnetyczny. Odpowiednia adaptacja 

układu sterowania może zapewnić zmniejszenie 

wartości skutecznej prądu płynącego w uszko-

dzonym paśmie. Jednak długotrwała praca ma-

szyny w takim stanie nie jest wskazana z uwagi 

na możliwość uszkodzenia łożysk.  

Uszkodzenie maszyny polegające na całkowi-

tym braku zasilania jednego pasma  lub (m-1) 

pasm nie stanowi przeszkody do kontynuowa-

nia dalszej pracy silnika. 
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