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BADANIA SYMULACYJNE SILNIKA SKOKOWEGO 

RELUKTANCYJNEGO 

 
SIMULATION RESEARCH  OF STEPPER RELUCTANCE MOTOR 

 
Abstract: The paper shows the results of a simulation research of the three phase reluctance stepper motor. 

The mathematical model of the stepper motor was presented. The simulation model of drive was accomplished 

in Matlab/Simulink system. The researches were realized for a full-step and half-step commutations method. 

The limit characteristics of the over speed condition for the commutation method described above were deter-

mined. Time courses of current, rotary speed and rotor position were presented and the conclusions were en-

closed. 

 

1. Wstęp 

Silniki skokowe są powszechnie stosowane  

w bardzo wielu produktach, np. w zegarkach,  

w sprzęcie komputerowym, samochodach  

i wielu innych. Zasadniczą zaletą silników sko-

kowych jest ich prostota budowy oraz łatwy 

sposób sterowania. Zastosowanie magnesów 

trwałych pozwoliło na miniaturyzację tych sil-

ników. Oprócz silników skokowych z magne-

sami trwałymi stosowane są silniki z wirnikiem 

reluktancyjnym lub tzw. silniki hybrydowe po-

siadające wirnik reluktancyjny z umieszczonym 

wewnątrz magnesem.  Silniki skokowe reluk-

tancyjne w porównaniu do silników z magne-

sami trwałymi charakteryzują się większymi 

wymiarami, ale są tańsze w produkcji oraz nie 

wytwarzają, tzw. momentu zaczepowego [1]. 

Ponadto układ zasilający tych silników jest 

mniej skomplikowany, gdyŜ nie wymaga się 

dwukierunkowego przepływu prądu. Te cechy 

powodują, Ŝe tego typu silniki znajdują zasto-

sowanie jedynie w nietypowych urządzeniach, 

w których nie jest wymagany mały skok wir-

nika oraz nie moŜe występować moment zacze-

powy [2]. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wy-

ników badań symulacyjnych silnika skokowego 

reluktancyjnego przeznaczonego dla układów 

pozycjonowania baterii słonecznych lub elek-

trowni wiatrowych. Badania przeprowadzono 

dla róŜnych metod sterowania silnika oraz do-

konano analizy stanów dynamicznych wybra-

nych parametrów silnika. 

2. Sterowanie silników skokowych 

Sterowanie silników skokowych ogólnie moŜna 

podzielić na: sterowanie pełnoskokowe, pół- 

 
 

skokowe oraz mikroskokowe [1]. Pracę pełno-

skokową moŜna uzyskać zasilając w danej 

chwili uzwojenie jednego pasma lub uzwojenia 

dwóch pasm. Sterowanie półskokowe polega na 

naprzemiennym zasilaniu raz jednego, a raz 

dwóch uzwojeń silnika. W efekcie daje to  

o połowę mniejszy skok wirnika niŜ w przy-

padku pracy pełnoskokowej. Natomiast stero-

wanie mikroskokowe polega na zmianie am-

plitudy prądu w ramach jednego taktu wynika-

jącego z pracy pełnoskokowej. Im większy po-

dział taktu na mikrotakty, ruch wirnika jest 

płynniejszy. Na skutek impulsowego dostarcza-

nia energii wirnik  silnika wpada w drgania. Za-

stosowanie sterowania mikroskokowego ogra-

nicza generowanie tych drgań. Ze względu na 

stopniową zmianę amplitudy prądu pasmowego 

skok wirnika oraz  ilość energii dostarczana do 

silnika podczas jednego mikroskoku jest mniej-

sza, co ogranicza skutecznie drgania wirnika.  

3. Model matematyczny i symulacyjny 

• Model matematyczny 

Równania modelu matematycznego 3-pasmo-

wego silnika skokowego z wirnikiem reluktan-

cyjnym  przy załoŜeniu, Ŝe silnik pracuje w sta-

nie nienasyconym i pomija się wpływ prądów 

wirowych i histerezy magnetycznej, moŜna za-

pisać w postaci: 
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gdzie: ),,(
321

uuucol=u , ),,(
321
iiicol=i  są 

odpowiednio wektorami napięć i prądów pa-

smowych, ),,( 321 RRRdiag=R  macierzą rezy-

stancji, zaś ( ) ( )[ ]θθ ijL=L  (i ,j=1,2,3) macie-

rzą indukcyjności własnych i wzajemnych. Po-

zostałe oznaczenia: θ – kąt obrotu wirnika, 

dtd /θω =  - prędkość kątowa wirnika, J – mo-

ment bezwładności, B – współczynnik tarcia 

lepkiego, TL – moment obciąŜenia, Te – moment 

elektromagnetyczny. 
 

• Model symulacyjny 

Model symulacyjny napędu zaimplementowano 

w systemie Matlab/Simulink w zakresie linio-

wej części charakterystyki magnesowania rdze-

nia silnika [3]. Schemat blokowy modelu 

przedstawiono na rysunku 1. System składa się 

z: bloku silnika, bloku obciąŜenia, bloku ko-

mutacji oraz bloku zadawania częstotliwości.  

W modelu zastosowano sprzęŜenie od prądów 

pasmowych w celu ich regulacji. Bazą parame-

trów silnika skokowego reluktancyjnego zasto-

sowanych w niniejszym modelu symulacyjnym 

obwodowym, są wyniki obliczone metodą ele-

mentów skończonych za pomocą pakietu Ansys 

dla prototypowego, trójpasmowego silnika re-

luktancyjnego skokowego. 
 

 

Rys. 1. Schemat blokowy modelu symulacyj-

nego silnika skokowego reluktancyjnego 
 

W celu wyznaczenia charakterystyk granicz-

nych wprowadzono blok zadawania częstotli-

wości. Zadaniem tego bloku jest stopniowe 

zwiększanie częstotliwości w funkcji czasu, aŜ 

do osiągnięcia częstotliwości granicznej (fg). W 

układzie sekwencji załączania pasm zrealizo-

wano logikę sterującą załączaniem poszczegól-

nych pasm dla pracy pełnoskokowej oraz pracy 

półskokowej. Dla pracy pełnoskokowej zreali-

zowano dwa warianty, gdzie zasilane są jedno-

cześnie jedno lub dwa pasma. Do zasilania sil-

nika przyjęto układ zasilający o konfiguracji 

przedstawionej na rysunku 2. W modelu układu 

mocy zaimplementowano idealne łączniki oraz 

histerezowe cyfrowe regulatory prądów pa-

smowych typu delta [4]. Symulacje przeprowa-

dzono dla napięcia zasilającego Udc=60V  

i prądu odniesienia Iref=12A. 
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Rys. 2. Schemat układu zasilania silnika 

4. Wyniki badań symulacyjnych 

Na rysunku 3 przedstawiono przebiegi induk-

cyjności pasmowych rozpatrywanego silnika 

oraz przebiegi momentów dla stałej wartości 

prądu w poszczególnych pasmach. Jeśli przyjąć 

załoŜenie, Ŝe moment obciąŜenia jest równy 

zeru, to połoŜenia ustalone wirnika (oznaczone 

strzałkami) występują wówczas, gdy średnia 

wartość momentu wytwarzanego przez zasilane 

pasma jest równa zeru.  
 

 

Rys. 3. Indukcyjności (L1, L2, L3) i momenty pa-

smowe (T1, T2, T3) w funkcji elektrycznego kąta  

połoŜenia wirnika θel 
 

• Sterowanie pełnoskokowe – zasilanie jed-

nego pasma 

Przy zasilaniu pełnoskokowym, gdy w tym sa-

mym czasie zasilane jest tylko jedno pasmo, 

połoŜenie wirnika jest ustalone wtedy, gdy in-

dukcyjność zasilanego pasma jest maksymalna. 

Ten typ zasilania powoduje, małą stabilność 

pracy silnika, szczególnie przy obciąŜeniu go 

momentem aktywnym. Wynika to z niewielkiej 

zmiany wartości wytwarzanego momentu  

w okolicach punktu równowagi. Efektem tego 

są duŜe oscylacje wirnika podczas jego hamo-

wania. Widoczne jest to w przebiegach czaso-

wych prędkości i kąta połoŜenia wirnika przed-

stawionych na rysunku 4. 
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Rys. 4. Sterowanie pełnoskokowe – zasilane 

jedno pasmo. Prądy pasmowe (i1, i2, i3), pręd-

kość (ω) i kąt połoŜenia wirnika (θ) 
 

Charakterystykę częstotliwości granicznej  

w funkcji momentu obciąŜenia dla tego przypa-

dku sterowania przedstawiono na rys. 5. 
 

 

Rys. 5. Charakterystyka graniczna dla sterowa-

nia pełnoskokowego przy zasilaniu pojedyn-

czych pasm 
 

• Sterowanie pełnoskokowe – zasilanie 

dwóch pasm 

W przypadku sterowania pełnoskokowego przy 

jednoczesnym zasilaniu dwóch pasm, czas 

ustalania się połoŜenia równowagi wirnika jest 

znacznie krótszy ze względu na to, Ŝe wypad-

kowym momentem jest suma dwóch momen-

tów pasmowych. W tym przypadku w stanie 

przejściowym jedno pasmo wytwarza moment 

napędowy, a drugie moment hamujący, co 

przyczynia się do powstawania znacznie mniej-

szych oscylacji wirnika podczas jego zatrzy-

mywania. Ponadto wypadkowy przebieg mo-

mentu przy zasilaniu dwóch pasm jest bardziej 

stromy w okolicach przejścia momentu przez 

zero, niŜ w przypadku  charakterystyki przy za-

silaniu uzwojenia jednego pasma. Przebiegi 

czasowe prądów pasmowych prędkości i kąta 

połoŜenia wirnika przedstawiono dla tego przy-

padku sterowania na rysunku 6. 

 

 

Rys. 6. Sterowanie pełnoskokowe – zasilane 

jednocześnie dwa pasma. Prądy pasmowe (i1, 

i2, i3), prędkość (ω) i kąt połoŜenia wirnika (θ) 
 

Charakterystykę częstotliwości granicznej  

w funkcji momentu obciąŜenia przedstawiono 

na rys. 7. 
 

 

Rys. 7. Charakterystyka graniczna dla sterowa-

nia pełnoskokowego przy jednoczesnym zasila-

niu dwóch pasm 
 

• Sterowanie półskokowe 

Przy sterowaniu półskokowym skok wirnika 

jest o połowę krótszy niŜ w przypadku 

sterowania pełnoskokowego. Zmniejszenie kąta 

skoku wirnika przyczynia się do zmniejszenia 

dostarczanej do niego energii. W efekcie 

otrzymuje się mniejszą amplitudę oscylacji przy 

zatrzymywaniu wirnika. Ten rodzaj sterowania 

jest naprzemiennym połączeniem sterowania 

pełnoskokowego z jednoczesnym zasilaniem 

jednego uzwojenia oraz dwóch uzwojeń. W 

przebiegach prędkości i kąta połoŜenia wirnika 

przedstawionych na rysunku 8, moŜna zauwa-

Ŝyć, Ŝe amplituda prękości osiąganej przez 

wirnik jest mniejsza niŜ w przedstawianych 

wcześniej przypadkach sterowania pełnoskoko-

wego. Jak wynika z przebiegu kąta połoŜenia 

wirnika przy zasilaniu tylko jednego uzwojenia 

pojawiają się słabo tłumione oscylacje. 
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Rys. 8. Sterowanie półskokowe. Prądy pasmowe 

(i1, i2, i3), prędkość (ω) i kąt połoŜenia wirnika 

(θ) 
 

Charakterystykę częstotliwości granicznej  

w funkcji momentu obciąŜenia dla tego przypa-

dku przedstawiono na rysunku 9. 
 

 

Rys. 9. Charakterystyka graniczna dla sterowa-

nia półskokowego  

5. Wnioski 

Na podstawie wykonanych badań symulacyj-

nych moŜna stwierdzić, Ŝe: 

- Metoda zasilania uzwojeń silnika wpływa 

istotnie na jego właściwości statyczne i dy-

namiczne. 

- Sterowanie pełnoskokowe z zasilaniem  w da-

nej chwili tylko jednego pasma, charaktery-

zuje się duŜymi oscylacjami wirnika podczas 

jego hamowania.  

- Maksymalny moment jakim moŜna obciąŜyć 

badany silnik jest około trzykrotnie mniejszy 

niŜ w przypadku, gdy sterowany jest pełno-

skokowo z jednoczesnym zasilaniem dwóch 

uzwojeń oraz półskokowo. 

- Najmniejsze oscylacje wirnika występują przy 

zasilaniu pełnoskokowym z dwoma jednocze-

śnie zasilanymi uzwojeniami. 

- Na podstawie otrzymanych charakterystyk 

granicznych moŜna zauwaŜyć, Ŝe silnik moŜ-

na obciąŜyć największym momentem przy 

sterowaniu półskokowym. 

Zastosowanie badanego silnika do pozycjono-

wania baterii słonecznych lub elektrowni wia-

trowych wymaga zastosowania odpowiednio 

dobranego sterowania. 
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