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MINIMALIZACJA PULSACJI MOMENTU W SILNIKU 

RELUKTANCYJNYM PRZEŁĄCZALNYM  

Z ZASTOSOWANIEM FUNKCJI ROZKŁADU MOMENTU 

 
MINIMIZATION OF TORQUE RIPPLE IN SWITCHED RELUCTANCE MOTOR 

WITH USING OF TORQUE SHARING FUNCTION  

 
Abstract: Methods of description of torque sharing functions (TSF) are presented in this work. There are also 

shown mathematical and simulation models of the SRM. The simulation model is prepared using 

MATLAB/SIMULINK system. There is used card DS 1104 with digital signal processor (DSP) for laboratory 

stand. Results of simulation and experimental tests of the switched reluctance motors for two various torque 

sharing functions are presented and compared here. The first control function is a trapezoidal and second 

function is with cosine edge. Both functions are used for torque ripple minimization. Presented results of 

simulation and experimental tests are carried out for the steady states of motor operation. Conclusion is pre-

sented.    

1. Wstęp 

Silniki reluktancyjne przełączalne (ang. Swi-

tched Reluctance Motors - SRM) należą do 

grupy maszyn z komutacją elektroniczną, w 

których uzwojenia poszczególnych pasm zasi-

lane są impulsowo przy ściśle określonych ką-

tach położeniach wirnika. Silniki tego typu po-

siadają szereg zalet, do których należy zaliczyć 

między innymi bardzo prostą konstrukcję, brak 

uzwojeń na wirniku, duży moment rozruchowy, 

szeroki zakres regulacji prędkości. Oprócz wy-

mienionych zalet silniki SRM posiadają rów-

nież wady, takie jak duże pulsacje momentu 

oraz wysoki poziom generowanego hałasu. Pul-

sacje narastają szczególnie w okresach komuta-

cji prądów w uzwojeniach poszczególnych 

pasm, w których w jednym następuje zanik 

prądu, a w kolejnym jego narastanie. To nieko-

rzystne zjawisko można ograniczyć poprzez 

odpowiednie ukształtowanie obwodu magne-

tycznego stojana i wirnika lub w sposób elek-

troniczny przez zastosowanie odpowiednich al-

gorytmów sterujących silnikiem. W pierwszym 

przypadku optymalizując konstrukcje obwodu 

magnetycznego pod kątem minimalizacji pulsa-

cji momentu traci się na maksymalnych osią-

gach silnika, natomiast w przypadku zastoso-

wania odpowiednich metod sterujących można 

zarówno wyeliminować pulsacje momentu, jak 

również w razie potrzeby dostosować pracę sil-

nika do innych kryteriów takich jak praca z 

maksymalną sprawnością, czy też praca przy 

maksymalnym momencie. Jednak nie jest moż- 

 
 

liwa jednoczesna optymalizacja wszystkich 

kryteriów, ze względu na sprzeczne założenia. 

Odpowiedni dobór parametrów sterujących ta-

kich jak: napięcie zasilające, kąty załączenia  

i wyłączenia, amplituda prądu pozwala na opty-

malizację pracy silnika dla założonego kryte-

rium. Rozwój techniki mikroprocesorowej, a w 

szczególności procesorów DSP (ang. Digital 

Signal Processor) mających duże moce obli-

czeniowe, umożliwia realizację różnych algo-

rytmów sterujących w sposób programowy, co 

pozwala na łatwe dostosowanie pracy silnika do 

wymogów napędu. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie me-

tody minimalizacji pulsacji momentu w silni-

kach SRM z zastosowaniem sterowania bazują-

cego na funkcji rozkładu momentu. W pracy 

przedstawiono porównanie wyników badań sy-

mulacyjnych i laboratoryjnych przeprowadzo-

nych dla dwóch wybranych funkcji rozkładu 

momentu.  

2. Minimalizacja pulsacji momentu 

Pulsacje momentu powstające przy klasycznym 

sterowaniu prądowym mogą powodować oscy-

lacje prędkości, a także przyczyniać się do po-

wstawania zjawisk rezonansowych zarówno w 

samym silniku jak i w całym zespole napędo-

wym. Występowanie takich zjawisk wpływa na 

wzrost poziomu generowanego hałasu. Poziom 

pulsacji momentu w stanie ustalonym pracy sil-

nika można określić za pomocą współczynnika 
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będącego stosunkiem różnicy wartości maksy-

malnej (Te(max)) i minimalnej (Te(min)) momentu 

do jego wartości średniej 
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Wartość średnia momentu definiowana jest jako 
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gdzie αr jest kątem podziałki biegunowej wir-
nika. 

W silnikach reluktancyjnych przełączalnych 

pulsacje momentu redukowane są konstrukcyj-

nie poprzez modyfikację kształtu biegunów 

stojana i zębów wirnika [2] jak również przez 

zwiększenie liczby pasm silnika. Drugą grupą 

metod minimalizujących pulsacje momentu w 

SRM są metody sterowania elektronicznego, 

które stosowane są w silnikach o różnej budo-

wie (np. w silnikach trójpasmowych - 6/4, 12/8, 

czy czteropasmowych - 8/6, 16/12). Ponadto 

metody sterowania elektronicznego umożli-

wiają rozszerzenie zakresu prędkości, w którym 

minimalizacja pulsacji momentu jest skuteczna 

[3, 4]. Obecnie istnieje szereg metod sterowania 

elektronicznego zmierzających do obniżenia 

poziomu pulsacji momentu w silnikach reluk-

tancyjnych przełączalnych, które ogólnie 

można podzielić na pośrednie – gdzie optymali-

zuje się kształt przebiegu prądu lub strumienia 

oraz bezpośrednie, które sterują wartością 

chwilową całkowitego momentu wytwarzanego 

przez silnik. W realizacji metod pośrednich ob-

liczane są wartości prądu (strumienia) na pod-

stawie zadawanej wartości momentu. Oblicze-

nia te mogą być wykonywane przez komputer o 

dużej mocy obliczeniowej, drogą wielokrotnych 

obliczeń optymalizujących kształt prądu (ang. 

off-line) lub w czasie rzeczywistym przez pro-

cesor sygnałowy sterujący silnikiem (ang. on-

line). Przykładem metody pośredniej jest zasto-

sowanie funkcji rozkładu momentu dla każdego 

pasma silnika na podstawie której wyznaczany 

jest kształt prądu pasmowego [3, 4]. Natomiast 

działanie metod bezpośrednich polega na ste-

rowaniu wartością chwilową całkowitego mo-

mentu wytwarzanego przez silnik, wykorzy-

stując tablice przełączeń momentu [5] lub sto-

sując jednopoziomowy regulator momentu oraz 

obliczając niezależne od kąta położenia wirnika 

wartości maksymalną i minimalną prądu domi-

nującego [6].  

3. Funkcje rozkładu momentu 

3.1 Podstawowe definicje 

Całkowity moment wytwarzany przez silnik 

reluktancyjny przełączalny może zostać wyra-

żony w postaci funkcji rozkładu momentu (ang. 

Torque Sharing Functions - TSF) dla poszcze-

gólnych pasm silnika, zależnych od kąta poło-

żenia wirnika. Wyznaczenie kształtu TSF ma 

bardzo istotny wpływ na sprawność silnika, pa-

rametry układu zasilającego oraz zakres pręd-

kości, w którym zastosowana metoda sterowa-

nia jest skuteczna. W zależności od punktu 

pracy silnika mogą być stosowane różne funk-

cje rozkładu momentu. Funkcja rozkładu mo-

mentu powinna spełniać dwa zasadnicze wa-

runki: 

- suma funkcji rozkładu momentu od wszyst-

kich pasm silnika musi wynosić jeden dla do-

wolnego położenia wirnika, tj. 
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w wyniku czego całkowity moment wynosi 

                      ( )θ
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fTT ⋅=  (4) 

gdzie: Tref jest wartością zadaną momentu, 

- aktualny prąd powinien nadążać za zmianami 

jego wartości zadanej, wynikającej z kształtu 

zdefiniowanej funkcji. 

Wartość prądu odniesienia można określić za-

leżności [5] 
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Aby skutecznie odwzorować funkcję rozkładu 

momentu dodatkowo musi być spełniony waru-

nek narastania (opadania) prądu 
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3.2 Funkcja trapezowa (FT) 

Zastosowanie różnych kształtów funkcji roz-

kładu momentu powoduje, że uzyskane kształty 

prądów odniesienia również różnią się między 

sobą.  
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Przykładem funkcji spełniającej warunek (3) 

jest funkcja trapezowa (FT) [3] opisana zależ-

nością 
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gdzie kt – jest współczynnikiem narastania 

momentu, θ0, θ1, θ2, θ3 – kąty zależne od para-
metrów konstrukcyjnych silnika. 

 

Rys. 1. Przebieg funkcji trapezowej (FT)  i wyli-

czony prąd odniesienia 

Na podstawie funkcji zadawanego momentu dla 

danego pasma silnika można wyznaczyć funk-

cje zadawanego prądu. Na rysunku 1 przedsta-

wiono przebiegi zadawanych momentów pa-

smowych wynikające z zależności (7) i odpo-

wiadające im prądy pasmowe dla trójpasmo-

wego silnika SRM 6/4. 

3.3 Funkcja o zboczach kosinusoidalnych 

(FK) 

Innym przykładem spełnienia warunku (3) jest 

funkcja, o zboczach kosinusoidalnych (FK) opi-

sana zależnością [4] 

( )( )( )

( )( )( )










<≤−⋅+⋅

<≤

<≤−⋅−⋅

=

otherwise

k

k

f

0

 cos15.0

1

 cos15.0

)(
322

21

100

2 θθθθθ
θθθ
θθθθθ

θ  (8) 

gdzie k –jest współczynnikiem zależnym od pa-

rametrów konstrukcyjnych maszyny. 

Przebiegi momentów pasmowych opisanych 

funkcją (8) wraz z odpowiadającymi prądami 

pasmowymi przedstawiono na rysunku 2.  

θ0 θ1 θ2 θ3

 

Rys. 2. Przebieg funkcji rozkładu momentu opi-

sanej zależnością (8) i wyliczony prąd odnie-

sienia 

Jak wynika z rysunków 1 i 2 kształty prądów 

pasmowych w przypadku obu funkcji znacząco 

się różnią. Ma to istotny wpływ na spełnienie 

warunku (6), gdyż od stromości narastania bądź 

opadania prądu zależą wymagania dotyczące 

parametrów układu zasilającego, a także sposób 

sterowania. Ponadto kształt prądów pasmowych 

może istotnie wpływać na poziom hałasu gene-

rowanego przez silnik. 
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Rys. 3. Schemat blokowy układu sterowania z 

zastosowaniem funkcji rozkładu momentu 

Przykładowy schemat blokowy systemu stero-

wania trójpasmowego silnika SRM z zastoso-

waniem funkcji rozkładu momentu przedsta-

wiono na rysunku  3. 

4.Badania symulacyjne i laboratoryjne 

4.1 Badania symulacyjne 

Obiektem prowadzonych badań był model 

funkcjonalny trójpasmowego silnika reluktan-

cyjnego przełączalnego o parametrach: 

UN=50V, Nph=3, Ns=6, Nr=4, Rs=5,2Ω (przy 
20°C), Lu=19mH (indukcyjność własna uzwo-
jenia pasmowego w położeniu niewspółosio-

wym), La=82mH (indukcyjność własna uzwoje-

nia pasmowego w położeniu współosiowym 

mierzona w stanie bezprądowym).  

Badania symulacyjne wykonano dla dwóch 

funkcji rozkładu momentu opisanych zależno-
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ściami (7) i (8). W celu realizacji badań symu-

lacyjnych zbudowano model układu napędo-

wego z silnikiem reluktancyjnym przełączal-

nym w systemie MATLAB/SIMULINK [8]. Na 

rysunku 4 przedstawiono przebiegi symulacyjne 

momentów: zadawanego Tref i odwzorowywa-

nego Te1, dla jednego pasma silnika przy zada-

waniu momentu funkcją trapezową. 

 
Rys. 4. Moment zadany Tref1 (funkcja FT) oraz 

moment odtwarzany Te1, dla: a) ω=30 rad/s,  
b) ω=50 rad/s, c) ω=80 rad/s 
 

Badania przeprowadzono dla trzech prędkości 

kątowych wirnika 30, 50 i 80 rad/s, którym od-

powiadają kolejno zadane momenty 0,1, 0,16  

i 0,26 N⋅m. Obserwując otrzymane wyniki 
można zauważyć, że odwzorowanie zadawanej 

funkcji jest prawidłowe przy prędkości 30 rad/s 

i momencie 0,1 N⋅m (rys.4a), natomiast wraz ze 
wzrostem prędkości wirnika i wartości zadawa-

nego momentu odchyłki pomiędzy momentem 

zadawanym, a wytwarzanym przez silnik ule-

gają zwiększeniu (rys.4b i rys.4c). 

 

 
Rys. 5. Moment zadany Tref1 (funkcja FK) oraz 

moment odtwarzany Te1, dla: a) ω=30 rad/s, 
b) ω=50 rad/s, c) ω=80 rad/s 
 

Na rysunku 5 przedstawiono przebiegi symula-

cyjne momentów: zadawanego Tref i odwzoro-

wywanego Te1, dla jednego pasma silnika przy 

zadawaniu momentu funkcją o zboczach kosi-

nusoidalnych. Badania wykonano dla takich 

samych warunków pracy silnika jak przy zada-

waniu momentu funkcją trapezową. Można za-

uważyć, że zadając moment funkcją kosinuso-

idalną odwzorowanie momentu jest prawidłowe 

w przypadku prędkości 30 i 50 rad/s, natomiast 

przy prędkości 80 rad/s występuje zauważalne 

zniekształcenie wytwarzanego momentu w 

porównaniu do zadawanego momentu. 

4.2 Badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne przeprowadzono na 

wielofunkcyjnym stanowisku do badań silni-

ków reluktancyjnych przełączalnych, które wy-

posażono w kartę DS1104 firmy dSpace. W 

celu skrócenia czasu obliczeń procesora, stoso-

wane funkcje rozkładu momentu umieszczono 

w pamięci procesora w postaci tabeli dla jed-

nego pasma silnika, natomiast funkcje dla po-

zostałych pasm odtwarzano wprowadzając od-

powiednie przesunięcie fazowe względem 

funkcji bazowej. Procedury sterowania były 

wykonywane w czasie tsamp=50 µs. Do wyzna-
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czania położenia wirnika zastosowano prze-

twornik impulsowo-obrotowy o rozdzielczości 

720 imp/obr. 

Na rysunku 6 przedstawiono przebiegi ekspe-

rymentalne prądów (i1, i2, i3) i momentów (Te1, 

Te2, Te3) pasmowych oraz momentu całkowitego 

(Te) wraz z jego  analizą FFT dla sterowania 

prądowego. 
 

 

Rys. 6. Przebiegi eksperymentalne (dla stero-

wania prądowego, przy ω=30 rad/s  

i Tref=0.1 N⋅m): a) prądów pasmowych, 

b) całkowitego momentu, c) momentów pasmo-

wych, d) analiza FFT momentu 
 

Na rysunkach 7, 8, 9 i 10 przedstawiono prze-

biegi eksperymentalne prądów (i1, i2, i3) i mo-

mentów pasmowych (Te1, Te2, Te3), a także mo-

mentu całkowitego (Te) wraz z jego analizą FFT 

dla sterowania silnika funkcjami FT (rys.7 i 9)  

i FK (rys.8 i 10).  
 

 

Rys. 7. Przebiegi eksperymentalne (dla stero-

wania funkcją FT, przy ω=30 rad/s  

i Tref=0.1 N⋅m): a) prądów pasmowych, 

b) całkowitego momentu, c) momentów pasmo-

wych, d) analiza FFT momentu  
 

Rejestrację tych przebiegów dokonano przy 

pomocy oprogramowania ControlDesk, które 

umożliwia zadawanie parametrów w czasie rze-

czywistym, wizualizację zmiennych oraz zapi-

sywanie „przechwyconych” punktów wybra-

nych zmiennych w postaci macierzy struktural-

nych. 

 
Rys. 8. Przebiegi eksperymentalne (dla stero-

wania funkcją FK, przy ω=30 rad/s  

i Tref=0.1 N⋅m): a) prądów pasmowych, 

b) całkowitego momentu, c) momentów pasmo-

wych, d) analiza FFT momentu 
 

Badania wykonano dla pracy silnika w stanie 

ustalonym dla dwóch prędkości wirowania wir-

nika: 30 rad/s (rys.7 i 8) oraz 80 rad/s (rys.9  

i 10), którym odpowiadały wartości zadane mo-

mentu 0.1 i 0.25 N⋅m. Poziom pulsacji mo-
mentu przy prędkości ω=30 rad/s dla sterowa-
nia funkcją FT wynosił τripp%=19,2%, a dla 
funkcji FK wynosił τripp%=23,1%. Z analizy 
FFT momentów wynika, że harmoniczna 12 

posiada dwukrotnie mniejszą amplitudę w  

przypadku sterowania funkcją FK. Natomiast 

amplitudy wyższych harmonicznych (powyżej 

36) są mniejsze w przypadku sterowania funk-

cją FT. Przy prędkości ω=80 rad/s poziom pul-
sacji odpowiednio wynosił, dla FT 

τripp%=29,8%, a dla FK τripp%=27,2%. Natomiast 
z analizy FFT momentu wynika, że harmo-

niczna 12 dla rozpatrywanych przypadków jest 

porównywalna, a amplitudy wyższych harmo-

nicznych są mniejsze dla sterowania funkcją 

FK. 
 

 
Rys. 9. Przebiegi eksperymentalne (dla stero-

wania funkcją FT, przy ω=80 rad/s  

i Tref=0.25 N⋅m): a) prądów pasmowych, 

b) całkowitego momentu, c) momentów pasmo-

wych, d) analiza FFT momentu 
 

Na podstawie otrzymanych wyników można 

zauważyć, że dla badanego silnika, przy małych 

prędkościach wirowania wirnika (ω=30 rad/s) 
stromość narastania prądu pasmowego jest 

większa w przypadku sterowania funkcją FT 

(rys.7a) niż w przypadku sterowania funkcją 

FK (rys.8a), co zwiększa wymagania dotyczące 

napięcia zasilającego. Wraz ze wzrostem pręd-
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kości kątowej wirnika i momentu obciążenia 

kształt przebiegu prądów dla obu funkcji steru-

jących jest podobny. Jednak w przebiegu mo-

mentu (rys.9b i rys.10b) można zauważyć zna-

czący wzrost pulsacji. Jest to spowodowane, 

ograniczoną wartością napięcia źródła zasilania 

Udc.  
 

 
Rys. 10. Przebiegi eksperymentalne (dla stero-

wania funkcją FK, przy ω=80 rad/s  

i Tref=0.25 N⋅m): a) prądów pasmowych, 

b) całkowitego momentu, c) momentów pasmo-

wych, d) analiza FFT momentu  
 

Istotnym parametrem wpływającym na poziom 

pulsacji momentu oraz sprawność silnika jest 

szerokość przedziału zasilania pasma silnika, 

definiowana jako różnica kąta wyłączenia i kąta 

załączenia (θoff - θon). W celu zapewnienia ni-
skiego poziomu pulsacji momentu w przypadku 

sterowania funkcją FT przy prędkości 30 rad/s 

konieczne było rozszerzenie przedziału zasila-

nia o cztery stopnie w stosunku do sterowania 

funkcją FK. Zmniejszenie szerokości tego prze-

działu powodowało znaczny wzrost pulsacji 

momentu.  
 

5. Wnioski 
 

W pracy zaprezentowano problematykę mini-

malizacji pulsacji momentu w oparciu o metodę 

sterowania silnika z zastosowaniem funkcji 

rozkładu momentu. Na podstawie przeprowa-

dzonych badań symulacyjnych i laboratoryj-

nych dotyczących dwóch funkcji rozkładu mo-

mentu, tj. trapezowej i o zboczach kosinuso-

idalnych można stwierdzić, że: 

- Kształt funkcji rozkładu momentu silnie 

wpływa na kształt prądu pasmowego silnika, a 

tym samym na parametry układu zasilającego 

silnik. 

- W badanym silniku, zastosowanie trapezowej 

funkcji rozkładu momentu (przy ω=30 rad/s) 
dało mniejszy poziom pulsacji momentu, ale 

wymagało rozszerzenia przedziału zasilania pa-

sma o 4° w stosunku do sterowania z funkcją o 
zboczach kosinusoidalnych, co wpłynęło na po-

gorszenie sprawności silnika. 

- Z analizy FFT momentu wynika, że amplitudy 

niższych harmonicznych są mniejsze w przy-

padku sterowania funkcją FK. 

- Zastosowanie prezentowanej metody sterowa-

nia pozwala na rozszerzenie zakresu zastoso-

wań silników reluktancyjnych przełączalnych w 

napędach bezpośrednich jak, np. serwonapę-

dach czy napędach trakcyjnych. 
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