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BADANIA SYMULACYJNE WPŁYWU METODY STEROWANIA  

SYNCHRONICZNEGO SILNIKA RELUKTANCYJNEGO  

NA JEGO PARAMETRY EKSPLOATACYJNE  

 
SIMULATION ANALYSIS OF INFLUENCE OF SYNCHRONOUS RELUCTANCE 

MOTOR CONTROL STRATEGY ON ITS PERFORMANCE  

 
Abstract: The paper deals with computer simulations of dynamic performance of vector controlled synchro-

nous reluctance motor with axially laminated anisotropic rotor, operating upon two constant current angle 

control strategies: maximum torque per given stator current and maximum torque per given flux linkage. The 

simulation model in Matlab-Simulink environment was derived, based on mathematical model of the motor in 

d-q rotor coordinates.  The simulations results clearly show, that maximum torque versus flux linkage control 

strategy offers better dynamic response of the motor while maximum torque versus current control minimizes 

power losses and appears the best solution when low dynamic performance is allowed.  

1. Wstęp 

Zagadnienia dotyczące konstrukcji i sterowania 

synchronicznych silników reluktancyjnych 

(SynRM) są ciągle przedmiotem intensywnych 

badań, gdyŜ silnik ten, naleŜący do grupy silni-

ków o bezstratnym wirniku, jest coraz bardziej 

realną alternatywą dla silnika indukcyjnego w 

wielu zastosowaniach.  

Wielu producentów oferuje obecnie silniki re-

luktancyjne z wirnikiem pakietowanym po-

przecznie o rozruchu bezpośrednim, znajdu-

jące zastosowanie przede wszystkim w napę-

dach grupowych małej mocy oraz tanich napę-

dach indywidualnych wymagających stałej 

prędkości obrotowej. Ich główną zaletą jest 

prosta i względnie tania konstrukcja oraz nie-

zaleŜność prędkości obrotowej od momentu ob-

ciąŜenia. Niestety, powaŜną wadą tego rozwią-

zania jest niski współczynnik mocy, zwykle nie 

przekraczający wartości 0.5 oraz niezbyt duŜa 

wartość znamionowego momentu obrotowego, 

stanowiąca około 0.5 ÷ 0.6 momentu silnika in-

dukcyjnego o tej samej wielkości mechanicznej. 

Znaczącą poprawę kluczowych parametrów 

eksploatacyjnych silnika reluktancyjnego, 

a w szczególności maksymalnego momentu 

reluktancyjnego, osiąga się dzięki zastosowaniu 

wirnika o rozłoŜonej anizotropii magnetycznej 

pakietowanego poosiowo, typu ALA (ang.  axi-

ally laminated anisotropic) [1]. Poosiowe pa-

kietowanie blach pozwala na uzyskanie duŜo 

większych wartości współczynnika asymetrii 

magnetycznej niŜ w przypadku pakietowania 

poprzecznego (TL - transversally laminated),  

 
 

ale stwarza równieŜ większe trudności w jego 

praktycznej realizacji (utrzymanie odpowiednio 

niskiej wartości szczeliny powietrznej 

i  wymaganej sztywności mechanicznej) [1,2]. 

Konstrukcja wirnika typu ALA praktycznie 

uniemoŜliwia umieszczenie na nim konwen-

cjonalnej klatki rozruchowej bez wyraźnego 

pogorszenia współczynnika asymetrii.  

Symulacje komputerowe oraz badania doświad-

czalne modelowego silnika z  dwubiegunowym 

wirnikiem pakietowanym poosiowo, pracują-

cego w układzie otwartym wykazały, Ŝe o ile 

przebieg charakterystyk statycznych jest ko-

rzystny, to w stanach dynamicznych silnik ma 

tendencje do utraty stabilności [4]. Stwierdzono 

takŜe, Ŝe poprawę właściwości dynamicznych 

moŜna uzyskać na drodze modyfikacji kształtu 

obwodu magnetycznego silnika (wprowadzenie 

warstw przewodzących do pakietu wirnika), co 

jednak nie pozostaje bez ujemnego wpływu na 

wartości parametrów eksploatacyjnych, 

w szczególności rozwijanego momentu [5]. 

Pełne wykorzystanie moŜliwości, jakie daje 

anizotropowy wirnik o duŜym współczynniku 

asymetrii, wymaga zatem zastosowania odpo-

wiedniej strategii sterowania wektorowego w 

układzie zamkniętym z czujnikiem połoŜenia 

wirnika. 

W artykule przedstawiono analizę wpływu za-

stosowanej strategii sterowania wektorowego 

synchronicznego silnika reluktancyjnego bez 

obwodów tłumiących na jego właściwości 

w stanach dynamicznych.  



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 82/2009 
 

22

2. Model matematyczny 

Równania modelu matematycznego synchro-

nicznego silnika reluktancyjnego z   symetry-

cznym, trójfazowym uzwojeniem rozłoŜonym 

równomiernie w Ŝłobkach stojana i asymetry-

cznym magnetycznie wirnikiem bez obwodów 

tłumiących, z pominięciem strat w Ŝelazie, w 

układzie wirującym d-q, mają postać: 
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Występujące w tych równaniach składowe 

strumienia skojarzonego Ψd(id) oraz Ψq(iq) są 

nieliniowymi funkcjami odpowiednich składo-

wych prądu. Wyznaczenie tych funkcji dla spo-

dziewanego zakresu prądów wymaga przepro-

wadzenia szeregu analiz rozkładu pola magne-

tycznego w przekroju poprzecznym maszyny 

metodą elementów skończonych, z uwzglę-

dnieniem nieliniowej charakterystyki magneso-

wania rdzenia. Szczegółowy opis sposobu 

wyznaczenia nieliniowych funkcji strumieni 

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

pracy [4]. 

Wprowadzając indukcyjności synchroniczne Ld 

i Lq takie, Ŝe: 
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równania modelu matematycznego przybiorą 

postać: 
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Symbole uŜyte 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, będące nielinio-

wymi funkcjami odpowiednich prądów, Te – 

moment elektromagnetyczny, T0 – moment ob-

ciąŜenia, Td – moment tarcia lepkiego, m – 

liczba faz, p – liczba par biegunów ( p = 1). 

ZaleŜności przestrzenno-czasowe zachodzące 

pomiędzy wielkościami uwzględnionymi 

w modelu, w stanie ustalonym, ilustruje wykres 

fazorowy przedstawiony na Rys. 1. 
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Rys. 1. Wykres fazorowy synchronicznego sil-

nika reluktancyjnego 

JeŜeli wymuszenie prądowe będzie ograniczone 

do poziomu nie powodującego nadmiernego 

nasycania się obwodu magnetycznego ma-

szyny, to indukcyjności Ld i Lq moŜna uwaŜać 

w przybliŜeniu za wielkości stałe. ZałoŜenie ta-

kie przyjęto w celu uproszczenia analizy teore-

tycznej dotyczącej metod sterowania silnika 

reluktancyjnego. 

3. Strategie sterowania SynRM  

MoŜna wskazać dwie metody sterowania wek-

torowego SynRM przy stałym kącie wymusze-

nia γ, polegające na maksymalizacji momentu 

elektromagnetycznego dla: 

1) danej wartości prądu stojana, 

2) danym strumieniu skojarzonym [1, 3]. 

WyraŜenie na moment elektromagnetyczny sil-

nika reluktancyjnego w zaleŜności od prądu 

stojana i kąta  γ moŜna zapisać w postaci: 

( ) γ2sin
2

2

2
3 dq

qdIe

I
LLpT −= ,      (4) 
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przy czym Idq jest prądem stojana takim, Ŝe 

id = Idqcosγ, iq = Idqsinγ.  
Dla ustalonej wartości prądu silnika będzie on 

rozwijał maksymalny moment jeŜeli kąt wymu-

szenia γ  będzie równy π/4 a składowe prądu 

stojana będą sobie równe: 

2

dq

qd

I
ii == .                   (5) 

Oznacza to, Ŝe silnik sterowany według tego 

kryterium będzie pracował przy maksymalnym 

stosunku momentu do prądu.  

Warunek (5) jest jednocześnie warunkiem na 

osiągnięcie maksymalnej sprawności, gdyŜ su-

maryczne straty mocy moŜna w przybliŜeniu 

uwaŜać za proporcjonalne do kwadratu prądu 

silnika (pomijając straty w Ŝelazie) a moc na 

wale przy stałej prędkości jest proporcjonalna 

do momentu. 

Realizacja powyŜszej strategii sterowania po-

lega na utrzymywaniu stałej wartości kąta wy-

muszenia γ = π/4 i kontrolowaniu amplitudy 

prądu Idq adekwatnie do zmian momentu obcią-

Ŝenia. Niezbędna jest przy tym znajomość 

chwilowego połoŜenia kątowego wirnika, stąd 

konieczność zastosowania w układzie sterowa-

nia czujnika połoŜenia wirnika. 

Trzeba przy tym zaznaczyć, Ŝe przy duŜych 

wymuszeniach, kiedy obwód magnetyczny ma-

szyny wchodzi w stan nasycenia, optymalny kąt 

wymuszenia γopt, zapewniający osiągnięcie 

maksymalnego momentu, wzrasta ponad war-

tość π/4. Aby zatem zapewnić maksymalizację 

momentu dla szerszego zakresu wymuszeń, 

naleŜy realizować sterowanie według warunku 

γ = γopt, po uprzednim wyznaczeniu zaleŜności 

γopt = f(Idq), np. w sposób opisany szczegółowo 

w pracy [6]. 

Druga z analizowanych strategii sterowania za-

kłada pracę silnika z maksymalnym momentem 

moŜliwym do osiągnięcia przy danym strumie-

niu skojarzonym ψdq: 

.2222 constiLiLΨ qqdddq =+=      (6) 

Przyrównując do zera pochodną 
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po uprzednim wyeliminowaniu z równania na 

moment prądu iq przy pomocy równania (6), 

otrzymuje się warunek na maksimum momentu 

przy stałym strumieniu: 
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Dla ustalonej wartości strumienia skojarzonego 

silnik będzie rozwijał maksymalny moment je-

Ŝeli obydwie składowe strumienia będą sobie 

równe:  

qdqqdd iLiL ψψ =⇔= .  (10) 

Kąt wymuszenia γ będzie wówczas równy 

arctg(Ld/Lq).  

Realizacja tej strategii sterowania polega na 

utrzymywaniu stałego stosunku pomiędzy skła-

dowymi prądu danego wzorem (9), co jest rów-

nowaŜne stałej wartości kąta wymuszenia 

γ = arctg(Ld/Lq), i regulowaniu amplitudy prądu 

stosownie do zmian momentu obciąŜenia.  

Maksymalny moment przy danym strumieniu, 

jeśli składowe prądu dane są wzorami (8), wy-

raŜa się zaleŜnością: 

( )
qd

dq

qdΨe
LL

Ψ
LLpT

2

2

2
3 −= . (11) 

JeŜeli strumień skojarzony Ψdq we wzorze (6) 

będzie maksymalnym dopuszczalnym ze 

względu na nasycanie się obwodu magnetycz-

nego strumieniem maszyny Ψdqmax, to odpowia-

dający mu maksymalny moment będzie okre-

ślony równaniem: 

( )
qd

dq

qde
LL

Ψ
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2
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2
3

max −=ψ .     (12) 

Maksymalny moment przy warunku id = iq 

moŜna wyznaczyć biorąc pod uwagę, Ŝe skła-

dowa podłuŜna prądu id nie moŜe przekroczyć 

wartości dd LΨ 2max  ze względu na nasyca-

nie się rdzenia w osi podłuŜnej. Maksymalny 

moment moŜliwy do osiągnięcia w pierwszej 

strategii sterowania, tzn. gdy id = iq, wyraŜa się 

więc zaleŜnością: 

( )
2

max

2
3

max
2 
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qdeI
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Ψ
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Porównując zaleŜności (12) i (13) moŜna 

stwierdzić, Ŝe: 
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Imaxmax e

q

d
eΨ T

L

L
T = .          (14) 

Maksymalny moment, jaki silnik moŜe rozwijać 

pracując przy stałym prądzie, jest zatem Ld/Lq 

razy mniejszy niŜ maksymalny moment 

moŜliwy do osiągnięcia, jeśli silnik pracuje 

przy stałym strumieniu.  

4. Model symulacyjny 

Badania symulacyjne przeprowadzono 

w układzie sterowania wektorowego, który 

zaimplementowano w środowisku Matlab-Si-

mulink (Rys. 2). Równania napięciowe modelu 

obwodowego silnika oraz równanie mecha-

niczne zamodelowano jako podsystem o nazwie 

Silnik, którego strukturę przedstawio-no szcze-

gółowo w pracy [4]. W celu odwzorowania 

nieliniowych funkcji Ld(id) oraz Lq(iq), wyzna-

czonych na drodze analiz polowych, wykorzy-

stano blok Look-up table.  

Rys. 2. Schemat ideowy modelu symulacyjnego 

W układzie sterowania zastosowano typową 

strukturę regulacji podporządkowanej: we-

wnętrzna pętla prądowa i nadrzędna pętla pręd-

kościowa.  

Na podstawie róŜnicy między wartością zadaną 

prędkości Ωr* a rzeczywistą prędkością wirnika 

Ωr, w regulatorze prędkości (typu PI 

z ograniczeniem wyjścia) wypracowywany jest 

sygnał zadający momentu Te*. Wybór strategii 

sterowania następuje w wyniku przyjęcia war-

tości tangensa kąta wymuszenia równej: 1 – dla 

pracy przy maksimum momentu względem 

prądu (strategia 1) lub Ld/Lq – dla pracy przy 

maksimum momentu względem strumienia 

(strategia 2). Następnie, dla przyjętej wartości 

tangensa γ i sygnału Te*, obliczane są składowe 

prądu w osiach d-q na podstawie wzorów: 
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Postać tych zaleŜności uwzględnia fakt, Ŝe 

zmiana kierunku działania momentu wymaga 

zmiany znaku składowej poprzecznej prądu iq 

natomiast składowa podłuŜna id powinna być 

stale dodatnia. 

Po transformacji prądów z układu wirującego 

d-q do układu naturalnego abc (odwrotna trans-

formacja Parka) i porównaniu ich z aktualnymi 

prądami obliczonymi na podstawie modelu, w 

kolejnym regulatorze PI wypracowywane są 

sygnały wejściowe dla modułu inwertera - fa-

lownika napięciowego z modulacją szerokości 

impulsów. Zastosowano prosty układ składa-

jący się z bloku idealnego źródła napięcia  

i bloku przekaźnika z histerezą. W tak zrealizo-

wanym falowniku dokładność śledzenia wiel-

kości zadanej i częstotliwość przełączeń zaleŜą 

od szerokości pętli histerezy przekaźnika. Po-

niewaŜ równania napięciowe modelu obwodo-

wego silnika wyprowadzone są dla układu wi-

rującego d-q, konieczne było przekształcenie 

napięć wyjściowych falownika z układu natu-

ralnego do układu wirującego przy pomocy 

transformacji Parka.  

5. Wyniki symulacji  

Badania symulacyjne sterowania wektorowego 

z uŜyciem przedstawionego wcześniej modelu 

przeprowadzono dla synchronicznego silnika 

reluktancyjnego z dwubiegunowym wirnikiem 

typu ALA, dla którego stosunek indukcyjności 

podłuŜnej do indukcyjności poprzecznej 

w stanie nienasyconym wynosi Ld/Lq = 5. Wy-

znaczono przebiegi zmian prędkości obrotowej, 

momentu elektromagnetycznego oraz prądu 

stojana dla sytuacji, gdy silnik dokonuje rozru-

chu bez obciąŜenia do prędkości 150 rad/s, po 

upływie 0,4s następuje załączenie momentu ob-

ciąŜenia równego 2 Nm na okres 0,2s a po 

upływie 0,1s skokowe zmniejszenie prędkości 

zadanej do zera. Parametry regulatorów propor-

cjonalno-całkujących prędkości i prądu oraz 

szerokość pętli histerezy przekaźników inwer-

tera dobrano empirycznie, napięcie zasilania 

falownika przyjęto równe 200 V. Ograniczenie 

prądu ustawiono tak, aby nie występowało zbyt 

duŜe nasycanie się obwodu magnetycznego w 

osi podłuŜnej, dlatego we wzorach (15) induk-

cyjności przyjęto jako stałe. Symulacji doko-

nano dla obydwu omówionych wcześniej stra-

tegii sterowania. Przykładowe przebiegi pręd-

kości obrotowej, momentu elektromagnetycz-

nego i prądu stojana przedstawiono na Rys. 3  

i Rys. 4. 
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Rys. 3. Wybrane przebiegi czasowe, strategia 1 

 

 

 

 

Rys. 4. Wybrane przebiegi czasowe, strategia 2 
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Przebiegi prędkości obrotowej uzyskane dla 

obydwu strategii sterowania wskazują na wy-

raźną przewagę sterowania z maksymalizacją 

momentu względem strumienia (strategia 2). 

Silnik osiąga zadaną prędkość w czasie nieco 

mniejszym niŜ 0,05s natomiast przy pracy 

z maksymalizacją momentu względem prądu 

(strategia 1) czas rozruchu wynosi prawie 0,2s. 

Podobne relacje dotyczą czasu hamowania. 

MoŜna jednak zauwaŜyć dość wyraźne oscyla-

cje prędkości na końcu procesu rozruchu i ha-

mowania dla strategii 2, podczas gdy dla strate-

gii 1 są one niemal niezauwaŜalne. Widoczne 

jest równieŜ zmniejszenie uchybu śledzenia 

prędkości w drugiej metodzie sterowania w po-

równaniu z wartością tego uchybu w metodzie 

pierwszej. W obydwu przypadkach wahania 

prędkości spowodowane skokowym załącze-

niem momentu obciąŜenia są bardzo małe.  

Porównując przebiegi czasowe składowych 

prądu stojana id i iq dla obu metod sterowania 

widać wyraźnie wzrost wartości maksymalnej 

prądu iq podczas rozruchu i hamowania dla 

strategii 2. Przebiegi składowych podłuŜnych id 

są natomiast zbliŜone. 

Przebiegi momentu elektromagnetycznego 

wskazują wyraźnie na przyczynę występowania 

krótszych czasów reakcji w przypadku zasto-

sowania strategii 2: wartość rozwijanego mo-

mentu w stanach dynamicznych jest kilkakrot-

nie większa niŜ dla strategii 1. Jest to jednakŜe 

okupione znacznym wzrostem wartości pobie-

ranego prądu w stanach dynamicznych. Więk-

sza jest równieŜ wartość prądu silnika w stanie 

ustalonym przy takim samym obciąŜeniu, co 

wpływa na pogorszenie sprawności maszyny. 

6. Wnioski 

Z przeprowadzonych rozwaŜań teoretycznych 

oraz symulacji komputerowych metod wekto-

rowego sterowania synchronicznego silnika re-

luktancyjnego, opartych na zasadzie maksyma-

lizacji rozwijanego momentu dla zadanego 

prądu stojana (sprowadzającego się do utrzy-

mywania stałego kąta wymuszenia γ  równego 

π/4) oraz maksymalizacji  momentu dla zada-

nego strumienia skojarzonego (kąt wymuszenia 

stały i równy arctg(Ld/Lq)),  wynikają następu-

jące wnioski: 

1. Sterowanie z maksymalizacją momentu 

względem strumienia zapewnia pełne wykorzy-

stanie magnetyczne maszyny, a tym samym 

uzyskanie znacznie większego momentu niŜ 

przy sterowaniu z maksymalizacją momentu 

względem prądu. Ta metoda sterowania nadaje 

się zatem szczególnie w sytuacji, gdy istotna 

jest szybkość reakcji silnika w stanach dyna-

micznych. 

2. Praca silnika sterowanego według strategii 

polegającej na utrzymywaniu wartości kąta 

wymuszenia równej π/4 (id = iq) zapewnia uzy-

skanie maksymalnego stosunku momentu do 

pobieranego przez silnik prądu, a tym samym 

minimalizację strat obciąŜeniowych. Jest zatem 

korzystna w stanach ustalonych oraz w przy-

padku małych wymagań odnośnie dynamiki 

maszyny. 
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