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METODA IDENTYFIKACJI POŁOśENIA WIRNIKA SILNIKA 

RELUKTANCYJNEGO  
 

THE METHOD OF IDENTYFYING ROTOR POSITION OF A RELUCTANCE 
MOTOR  

 
Abstract: The disadvantage of known from the literature gradient sensorless control method reluctance motors 
is high vulnerability to disruption. This paper presents an alternative solution, using the slope detection of the 
resonant circuit. The result is amplitude-modulated signal and its envelope reflects the changes in phase in-
ductance. The sensitive to interference differentiator circuit in this solution is not required. 
 
1. Wstęp 

W układach sterowania maszyn SRM uŜywa się 
połoŜeniowego spręŜenia zwrotnego. Na pod-
stawie informacji o połoŜeniu wirnika jest reali-
zowany proces komutacji pasm. Do wyznacza-
nia drogi kątowej wirnika najczęściej wykorzy-
stuje się enkoder, sprzęgnięty mechanicznie  
z maszyną. Jednak w pewnych przypadkach nie 
moŜna stosować zewnętrznego czujnika poło-
Ŝenia. Wówczas uŜywa się metod bezczujniko-
wych, w których na podstawie zmian pewnych 
wielkości w charakterystycznych punktach po-
łoŜenia wirnika są generowane impulsy syn-
chronizujące. Przykładem jest opisana w lite-
raturze metoda gradientowa [1]. W tej metodzie 
analizuje się przebiegi prądów pasm silnika.  
W chwili, gdy jeden z zębów wirnika zaczyna 
zbliŜać się do zęba stojana zwiększa się induk-
cyjność nawiniętego na nim uzwojenia. To po-
woduje zmniejszenie chwilowej wartości pły-
nącego przez to uzwojenie prądu. RóŜniczkując 
prąd uzyska się w tym połoŜeniu wirnika 
ujemną wartość pochodnej. Ta metoda wyko-
rzystuje człon róŜniczkujący, który ze względu 
na duŜą wraŜliwość na zakłócenia jest źródłem 
wielu problemów w układach elektronicznych. 
Ujemna wartość pochodnej prądu pasma wy-
stępuje nie tylko w chwili zwiększania się jego 
indukcyjności, ale równieŜ na końcu taktu ko-
mutacji (po wyłączeniu pasma). Aby wyelimi-
nować ten przypadek stosuje się bramki cza-
sowe (kątowe), które ograniczają analizowany 
przedział kątowy do obszaru spodziewanego 
wystąpienia ujemnej wartości pochodnej prądu, 
związanej jedynie ze zmianą indukcyjności pa-
sma. To rozwiązanie ogranicza równieŜ nega-
tywne oddziaływanie innych zakłóceń na układ 
synchronizacji. Jednak jeśli z jakiś względów  

 
 

nastąpi utrata synchronizacji (na przykład sko-
kowa zmiana momentu obciąŜenia) ponowny 
powrót do pracy synchronicznej jest tym trud-
niejszy im węŜszym jest przedział bramkowa-
nia. Badany w laboratorium układ sterowania 
bezczujnikowego po zakłóceniu pracy nie po-
trafił samoczynnie powrócić do pracy synchro-
nicznej.  
Przebieg prądu pasma nie zaleŜy jedynie od 
zmian indukcyjności, ale równieŜ od wartości 
napięcia zasilającego. Ewentualne zmiany na-
pięcia wpływają niekorzystnie na pracę układu 
synchronizacji.  
Wymienione wyŜej wady metody gradientowej 
stały się inspiracją do poszukiwania innego 
rozwiązania o większej pewności działania. 
Celem niniejszej pracy jest wskazanie metody 
pozwalającej na identyfikację połoŜenia wirnika 
maszyny reluktancyjnej, moŜliwie odpornej na 
zakłócenia. 

2. Koncepcja metody 

Charakterystyczną cechą maszyn SRM jest 
zmienność indukcyjności uzwojeń podczas ru-
chu wirnika. Jeśli do uzwojenia zostanie dołą-
czony kondensator, to powstanie przestrajany 
obwód rezonansowy.  
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Częstotliwość rezonansowa (1) będzie zmieniać 
się zaleŜnie od indukcyjności, która jest funkcją 
drogi kątowej. Jeśli taki obwód rezonansowy 
zostanie zasilony (wzbudzony) z zewnętrznego 
generatora o stałej częstotliwości, przy czym 
częstotliwość generatora jest róŜna od często-
tliwości rezonansowej, to zmiany indukcyjności 
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spowodują zmianę częstotliwości rezonansowej 
(1) i w efekcie zmieni się współczynnik stłu-
mienia obwodu rezonansowego (2) dla często-
tliwości generatora. 
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gdzie: 
 T(f) – tłumienie obwodu, 
 Q    – dobroć, 
 fr     – częstotliwość rezonansowa 
 
To spowoduje, Ŝe amplituda napięcia będzie 
zaleŜna od indukcyjności, a tym samym od po-
łoŜenia wirnika. W efekcie uzyskuje się modu-
lację amplitudową przebiegiem zmian induk-
cyjności uzwojenia. Graficzna interpretacja opi-
sanych wyŜej zjawisk jest pokazana na rys. 1. 
PoniewaŜ częstotliwość generatora róŜni się od 
częstotliwości rezonansowej obwodu, czyli jest 
ulokowana na zboczu charakterystyki czę-
stotliwościowej obwodu, stąd nazwa detekcja 
na zboczu. 

 
Rys. 1. Zasada detekcji na zboczu charaktery-

styki częstotliwościowej obwodu rezonanso-

wego 

Przebieg charakterystyki tłumienia przykłado-
wego obwodu rezonansowego jest pokazany na 
rysunku 2, przy czym skala obu osi jest liniowa.  
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe krzywa jest asymetryczna 
względem częstotliwości rezonansowej. To 
oznacza, Ŝe połoŜenie częstotliwości generatora 
względem częstotliwości rezonansowej obwodu 
ma istotne znaczenie. Dla częstotliwości gene-
ratora znacząco większych od fr równanie (2) 
moŜna uprościć do postaci 
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Rys. 2. Charakterystyka tłumienia przykładowe-

go obwodu rezonansowego 

Jest to funkcja liniowa (3) o współczynniku na-
chylenia Q/fr. W efekcie uzyskuje się liniową 
zaleŜność pomiędzy indukcyjnością uzwojenia i 
amplitudą zmodulowanego sygnału. W przy-
padku częstotliwości znacząco mniejszych od fr 
równanie (2) przyjmie uproszczoną postać 
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W tych warunkach współczynnik tłumienia ma 
przebieg hiperboliczny (a więc nieliniowy). To 
wnosi zniekształcenia do procesu modulacji. 
Ale w przypadku opisywanej metody celem jest 
identyfikacja połoŜenia wirnika, a nie pomiar 
indukcyjności lub dokładne odwzorowanie jej 
zmian, dlatego powstające zniekształcenia nie 
mają istotnego znaczenia. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe 
w miarę zmniejszania częstotliwości generatora 
f rośnie nachylenie charakterystyki tłumienia, 
co zwiększa głębokość modulacji, tym samym 
rośnie czułość układu. 
Istotne znaczenie ma sposób sprzęgnięcia za-
równo generatora, jak i układu detekcji ampli-
tudy z obwodem rezonansowym. Stosuje się za-
sadę dopasowania impedancyjnego.  
Detekcja zmodulowanego amplitudowo sygnału 
daje przebieg zaleŜny od zmian indukcyjności 
uzwojenia. UŜycie komparatora powoduje wy-
generowanie przebiegu prostokątnego o zbo-
czach występujących w charakterystycznych 
punktach połoŜenia wirnika. Zmiana poziomu 
komparacji pozwala na przemieszczanie poło-
Ŝenia zboczy, a tym samym przesunięcie ide-
ntyfikowanych punktów połoŜenia wirnika ma-
szyny. 

3. Badania układu identyfikacji połoŜe-
nia wirnika 

Badania symulacyjne zostały przeprowadzone 
przy uŜyciu programu pSpice. Do tego celu zo-
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stał utworzony model uzwojenia silnika reluk-
tancyjnego (Rys. 3).  

 
Rys. 3. Model uzwojenia silnika reluktancyj-

nego jako element składowy obwodu rezonan-

sowego 

Dwa trójwejściowe bloki matematyczne, inte-
grator oraz źródło prądu G1 realizują okresowo 
zmienną indukcyjność, opisaną szeregiem Fo-
uriera. Przyjmuje się, Ŝe wirnik obraca się ze 
stałą prędkością. Źródło stałego napięcia V1 
zadaje wartość prędkości w (Rys. 3). Przy stałej 
prędkości droga kątowa fi zmienia się liniowo. 
Napięcie źródła V2 jest liniową funkcją czasu  
i zadaje drogę kątową fi. Dla uproszczenia 
struktury modelu przyjęto, Ŝe generator (źródło 
napięcia V3) jest sprzęgnięty z obwodem rezo-
nansowym po przed stałą indukcyjność L1, po-
łączoną szeregowo z uzwojeniem silnika. In-
dukcyjność uzwojenia silnika wraz z dławikiem 
L1 oraz kondensator C1 tworzą obwód rezo-
nansowy. Uwzględniono równieŜ rezystancję 
szeregową obwodu (R1).  

 
Rys. 4. Przebieg napięcia na kondensatorze C1  
 

Wykorzystując wyŜej opisany model wyzna-
czono przebieg napięcia na kondensatorze C1 
(Rys. 4). Jest to przebieg o amplitudzie zmo-
dulowanej zmiennością indukcyjności uzwoje-
nia i o stałej częstotliwości, co jest zbieŜne  
z oczekiwaniami. 
W kolejnych etapie przetwarzania zmodulo-
wany sygnał jest poddawany detekcji. Dla po-
równania uŜyto dwóch detektorów. Pierwszy, to 
klasyczny układ diodowy, składający się z dio-
dy D1 (Rys. 5) i filtra dolnoprzepustowego (R3, 

C2). Drugi, to detektor synchroniczny. Jego 
głównym składnikiem jest łącznik elektro-
niczny U1A (4016), który jest synchronizowany 
z generatorem V3 za pomocą komparatora. 
Rolę komparatora pełni element nieliniowy, 
którego charakterystyka jest opisana tablicą 
(TABLE). Jeśli chwilowa wartość napięcia ge-
neratora V3 jest większa od 90% amplitudy 
(0,9V), łącznik U1A jest zamykany. Konden-
sator C3 jest ładowany (albo rozładowany),  
a napięcie na jego zaciskach jest proporcjonalne 
do aktualnej amplitudy sygnału zmodulowa-
nego.  

 
Rys. 5. Detektor diodowy i synchroniczny 

Przebiegi napięć na wyjściach detektorów są 
pokazane na rysunku 6. Literą „a” jest ozna-
czony przebieg na wyjściu detektora diodowe-
go, a literą „b” na wyjściu detektora synchro-
nicznego. Widoczne są duŜe róŜnice w kszta-
łcie.  
W przypadku detektora diodowego amplituda 
jest pomniejszona o spadek napięcia na diodzie 
(około 0,7V). Ponadto przebieg jest zniekształ-
cony, co jest spowodowane asymetryczną cha-
rakterystyką układu. Przy dodatnim gradiencie 
sygnału wyjściowego kondensator C2 jest ła-
dowany przez diodę, przy ujemnym rozłado-
wywany przez rezystor R3. Są to elementy  
o znacząco róŜnych własnościach. Zmniejsze-
nie rezystancji R3 poprawia wierność odtwo-
rzenia kształtu obwiedni, ale zwiększa ampli-
tudę tętnień o częstotliwości nośnej. Detektor 
synchroniczny jest pozbawiony tych wad. Ma 
symetryczną charakterystykę (parametry ob-
wodu podczas ładowania i rozładowania kon-
densatora C3 są jednakowe). Spadek napięcia 
na łączniku elektronicznym jest niewielki (choć 
zaleŜny od prądu). Dzięki temu napięcie na 
wyjściu ma większą amplitudę. Zalety detektora 
synchronicznego sprawiają, Ŝe uzyskuje się 
znacznie lepsze odwzorowanie kształtu zmo-
dulowanego przebiegu. 
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Rys. 6. Przebiegi napięć na wyjściach detekto-

rów (opis w tekście) 
 
W celu praktycznego sprawdzenia poprawności 
działania opisanej metody został przeprowa-
dzony test laboratoryjny. Przebieg napięcia  
w obwodzie rezonansowym składającym się  
z kondensatora i dodatkowego uzwojenia umie-
szczonego na zębie stojana silnika jest po-
kazany na rysunku 7. 

 
Rys. 7. Przebieg napięcia na kondensatorze  

w rzeczywistym układzie 

Przebieg jest zmodulowany amplitudowo  
w efekcie zmian indukcyjności uzwojenia, co 
potwierdza słuszność przyjętej koncepcji.  
Głębokość modulacji zarejestrowanego prze-
biegu jest wyraźnie mniejsza w porównaniu  
z wynikami badań symulacyjnych (Rys. 4). Jest 
to spowodowane niedopasowaniem impedan-
cyjnym. Sonda oscyloskopu była bezpośrednio 
dołączona od obwodu rezonansowego. Rezy-
stancja wejściowa sondy stała się rezystancją 
równoległą (bocznikującą) dla obwodu rezo-
nansowego, co skutkowało znaczącym zmniej-
szeniem jego dobroci Q. To z kolei powoduje, 
zgodnie ze wzorem (2), zmniejszenie nachyle-
nia charakterystyki tłumienia i mniejszą głębo-
kość modulacji sygnału. 

 

4. Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych badań symu-
lacyjnych i testu laboratoryjnego moŜna stwier-
dzić, Ŝe w obwodzie rezonansowym, którego 
jednym z elementów jest uzwojenie silnika re-
luktancyjnego występuje zjawisko modulacji 
amplitudy sygnału o częstotliwości róŜnej od 
częstotliwości rezonansowej. Przebieg zmian 
amplitudy odpowiada zmianie indukcyjności 
uzwojenia. Po detekcji i uŜyciu komparatora 
moŜna wygenerować impulsy w określonych 
połoŜeniach wirnika. Zmianę połoŜenia impul-
sów uzyskuje się poprzez zmianę poziomu 
komparacji. W tej metodzie nie uŜywa się 
wraŜliwego na zakłócenia członu róŜniczkują-
cego. Jedynym czynnikiem zakłócającym jest 
zmiana punktu pracy obwodu magnetycznego 
spowodowana przepływem prądów przez pa-
sma silnika. Zaproponowana metoda pozwala 
równieŜ ograniczyć negatywne oddziaływania 
spowodowane impulsowym zasilaniem pasm. 
Uzyskuje się to przyjmując częstotliwość rezo-
nansową wielokrotnie większą od  częstotliwo-
ści przebiegu PWM. 
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