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POMIARY PARAMETRÓW
PRZEŁĄCZALNEGO SILNIKA RELUKTANCYJNEGO

O OBNIŻONYCH PULSACJACH MOMENTU

PARAMETERS MEASUREMENTS OF SWITCHED RELUCTANCE MOTOR
WITH REDUCED TORQUE PULSATIONS

Abstract: In the paper the experimental validation of the optimized version of the switched reluctance motor 
with reduced torque pulsations is presented. For realization of global optimization task, the two-dimensional 
finite element motor model was coupled with the evolutionary algorithm. Based on the computations an op-
timal shape of the magnetic circuit was determined for which the physical model was developed and tested on 
the laboratory test-rig. The simulation results are in good agreement with the experimental data from the motor 
prototype, which confirms the usefulness of the computational approach. 

1. Wstęp
Typowym sposobem optymalizacji obwodu 
magnetycznego jest obliczanie charakterystyk 
silnika w programie do obliczeń polowych, naj-
częściej przy jednej wartości gęstości prądu 
w uzwojeniach, i wprowadzanie zmian kształtu 
obwodu magnetycznego powodujących popra-
wę wybranych parametrów elektromechanicz-
nych. Stosowane są przy tym różne metody 
i algorytmy optymalizacji [4, 5]. Jednym 
z możliwych do zastosowania jest algorytm ge-
netyczny [1]. W pracy [2] przedstawiono pro-
pozycję nowego sposobu optymalizacji obwodu 
magnetycznego przełączalnego silnika reluk-
tancyjnego, bazującego na algorytmie gene-
tycznym. Funkcję przystosowania dla poszcze-
gólnych osobników obliczano na podstawie 
wybranych parametrów pracy silnika. W tym 
celu opracowano i zaimplementowano środo-
wisko do obliczeń rozproszonych [6]. Środo-
wisko to bazuje na aplikacji Condor, umożli-
wiającej rozsyłanie zadań na komputery włą-
czone do systemu obliczeniowego. Algorytm 
genetyczny realizowany jest w programie 
Matlab na komputerze głównym. Program ten 
generuje wartości wybranych wielkości geo-
metrycznych charakteryzujących kształt obwo-
du magnetycznego. Następnie wygenerowane 
zestawy parametrów rozsyłane są na pozostałe 
komputery. Na komputerach tych prowadzone 
są obliczenia w programie FEMM do obliczeń 
polowych, w celu obliczenia zależności stru-
mieni i momentu od kąta obrotu wirnika i prądu
w uzwojeniu pasma. Wymaga to przeprowa-

dzenia dla każdego silnika kilkuset obliczeń 
rozkładu pola magnetycznego. W kolejnym 
etapie zależności te wykorzystywane są przez 
program symulacyjny do obliczenia przebiegów 
czasowych momentu w stanie ustalonym. Na 
podstawie tych przebiegów wyznaczane są 
wybrane parametry charakteryzujące jakość 
przebiegu momentu elektromagnetycznego. Są 
one odsyłane przez system Condor do kompute-
ra głównego, gdzie na ich podstawie obliczane 
są wartości funkcji przystosowania. Dokładnie 
środowisko to zostało opisane w [7]. W trakcie 
wcześniejszych badań opracowano w ten spo-
sób kilka konstrukcji silników SRM o różnych 
mocach. W trakcie kolejnych obliczeń zmianie 
ulegała funkcja celu i warunki pracy silnika. 
Większość obliczeń przeprowadzono przy sta-
łych, wcześniej ustalonych wartościach kątów 
komutacji. W końcowym etapie, optymalizację 
kształtu obwodu magnetycznego połączono 
z poszukiwaniem optymalnych warunków ko-
mutacji [3]. Dla jednej z uzyskanych konstruk-
cji przeprowadzono dodatkowe obliczenia, ma-
jące na celu ustalenie, jaki wpływ ma uwzględ-
nienie parametrów przebiegów momentu elek-
tromagnetycznego na parametry w innych 
punktach pracy. W tym celu wykonano szereg 
obliczeń przy różnych wartościach napięć i ką-
tów komutacji. Do generacji zestawów tych pa-
rametrów zastosowano metodę Monte Carlo. 
W rezultacie we wszystkich przypadkach dla 
badanej konstrukcji uzyskano mniejszy poziom 
pulsacji momentu, niż dla podobnego silnika 
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optymalizowanego na podstawie obliczeń po-
lowych, przy stałej wartości gęstości prądu 
w uzwojeniu pasma [2]. Dla części opracowa-
nych konstrukcji wykonano silniki prototypo-
we. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki pomia-
rów jednej z tych konstrukcji. 

2. Opis konstrukcji 

Jednym z badanych przypadków był silnik 
dwupasmowy o czterech biegunach stojana 
i dwóch zębach wirnika, w którym optymali-
zowano kształt zębów wirnika, przy założeniu 
stałych wartości kątów komutacji. Silnik ten 
został przystosowany do montażu w stan-
dardowym korpusie silnika indukcyjnego 
SEhR 90-2 produkowanego przez fabrykę
BESEL w Brzegu, co wprowadziło określone 
wymogi co do średnicy zewnętrznej i kształtu 
stojana. Przyjęto, że silnik będzie zasilany na-
pięciem 36 V i obciążany momentem 2,5 Nm. 
W warunkach tych prędkość obrotowa powinna 
wynosić około 3600 obr/min. W trakcie obli-
czeń maksymalizowano funkcję celu:
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Temax – maksymalna wartość momentu elektro-
magnetycznego, Temin – minimalna wartość 
momentu elektromagnetycznego.
W rezultacie uzyskano konstrukcję przedsta-
wioną na rysunku 1.
Podstawową różnicą pomiędzy kształtem wir-
nika silnika optymalizowanego na podstawie 
obliczeń magnetostatycznych i przedstawioną 
metodą jest zmniejszenie promienia w końco-
wej części zęba wirnika o około 0,1 mm.
W kolejnym etapie realizowanych prac wyko-
nano prototyp tego silnika. W obwodzie magne-
tycznym zastosowano blachy M250-50A o gru-
bości 0,5 mm. Dla dokładnego odzwierciedle-
nia obliczonego kształtu, obwód magnetyczny 
został wykonany na wycinarce laserowej z do-
kładnością 0,05 mm. Na rysunku 2 pokazano 
zestaw blach dla stojana i wirnika po wycięciu. 

Rys. 1. Kształt obwodu magnetycznego silnika 
uzyskany w wyniku optymalizacji

Rys. 2. Wycięte blachy stojana i wirnika

3. Stanowisko pomiarowe
W celu wykonania pomiarów silnika prototy-
powego zestawiono stanowisko pomiarowe po-
kazane na rysunku 3.

Rys. 3. Stanowisko pomiarowe

W skład stanowiska weszły:
 hamownica firmy Magtrol 2PB43 wraz 

z układem chłodzenia wodnego,
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 momentomierz przelotowy, 
 zasilacz regulowany 30 V, 20 A,
 akumulatory kwasowe 12 V, 43 Ah,
 sterownik silnika reluktancyjnego (opraco-

wany i wykonany w ramach projektu),
 12-kanałowy analizator mocy NORMA 

6200,
 silnik prototypowy wraz z czujnikiem poło-

żenia,
 oscyloskop cyfrowy umożliwiający podgląd 

wybranych przebiegów. 
Na stanowisku tym wykonano trzy rodzaje po-
miarów: wielkości statycznych, wielkości cał-
kowych w stanach ustalonych oraz przebiegów 
czasowych wybranych wielkości elektromagne-
tycznych. 

4. Zależności statyczne

W celu sprawdzenia zgodności prototypu z pro-
jektem, dla uzyskanej konstrukcji silnika prze-
prowadzono pomiary zależności indukcyjności 
własnej pasma i statycznych wartości momentu 
elektromagnetycznego od kąta obrotu wirnika. 
Indukcyjności zmierzono metodą techniczną 
przy małych wartościach prądów. 
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Rys. 3. Obliczone i zmierzone zależności induk-
cyjności własnej pasma od kąta
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Rys. 4. Obliczone i zmierzone zależności mo-
mentu elektromagnetycznego od kąta

Zależności momentu elektromagnetycznego 
zmierzono przy dwóch wartościach prądu. Na 
rysunku 4 zamieszczono wyniki uzyskane przy 
zasilaniu jednego pasma prądem 20 A.

5. Przebiegi czasowe prądów, napięć oraz 
momentu

Pomiary przebiegów czasowych wykonano 
w różnych punktach pracy napędu. Podczas 
projektowania silnika w programie symulacyj-
nym przyjęto przewidywane wartości paramet-
rów silnika i układu zasilania. W układzie po-
miarowym uzyskano w większości przypadków 
dobrą zbieżność tych parametrów z przyjętymi 
do obliczeń. Większe rozbieżności wystąpiły 
w wartościach współczynnika oporów lepkich 
silnika oraz zależności napięcia akumulatorów 
od prądu zasilania. Rozbieżności te wpływają 
na widoczne na przebiegach pokazanych na ry-
sunkach 5, 6 i 7 różnice prędkości oraz ampli-
tud napięć i prądów. 
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Rys. 5. Przebiegi prądów pasm silnika prototy-
powego w stanie ustalonym
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Rys. 6. Przebiegi napięć pasm silnika prototy-
powego w stanie ustalonym

Przebiegi te uzyskano dla: momentu obciążenia 
Tl = 1,45 Nm, napięcia Uz = 36 V, kąta załącza-
nia on = 114º (wyprzedzenie w stosunku do 
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położenia o minimalnej reluktancji pasma), 
n = 5810 obr/min. Dodatkowy wpływ na wi-
doczne rozbieżności mają przyjęte w trakcie ob-
liczeń uproszczenia, a szczególnie pominięcie 
w modelu matematycznym indukcyjności wza-
jemnych pasm uzwojenia. 
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Rys. 7. Przebieg momentu silnika prototypowe-
go w stanie ustalonym

6. Podsumowanie
W trakcie prowadzonych badań opracowano 
kilka konstrukcji przełączalnych silników reluk-
tancyjnych, charakteryzujących się obniżonym 
poziomem tętnień momentu elektromagnetycz-
nego. Optymalizację przeprowadzono w opra-
cowanym do tego celu środowisku obliczenio-
wym stosując algorytm genetyczny. W trakcie 
optymalizacji do wyznaczania wartości fun-
kcji przystosowania wykorzystywano wielkości 
charakteryzujące przebiegi momentu w stanie 
ustalonym wyznaczane w programie symula-
cyjnym. Jedną z uzyskanych konstrukcji jest 
silnik zaprezentowany w niniejszej pracy.
Pomimo różnic w wartościach niektórych pa-
rametrów przyjętych do obliczeń i uzyskanych 
w układzie rzeczywistym oraz uproszczeń przy-
jętych w programie symulacyjnym uzyskano 
konstrukcję charakteryzującą się niskim pozio-
mem pulsacji momentu. Weryfikacji przebiegu 
momentu w punkcie pracy napędu, dla którego 
wykonano optymalizację, nie udało się wyko-
nać ze względu na występujący przy tej pręd-
kości w układzie pomiarowym rezonans me-
chaniczny. Mimo to przeprowadzone pomiary 

potwierdziły przydatność metody. Opracowany 
silnik charakteryzuje się dobrymi parametrami.
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