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Sposób regulacji prądu przełączalnego silnika reluktancyjnego polegający na pomiarze prądów 
załączanych kolejno w następujących po sobie uzwojeniach fazowych silnika oraz porównywaniu 
wielkości mierzonej z zadaną i sterowaniu pracą zaworów mostka zasilającego silnik za pomocą 
sygnału wygenerowanego za pomocą regulatora, znamienny tym, że prądy fazowe silnika mierzy 
się i przetwarza za pomocą przetwornika pomiarowego na sygnał będący ich sumą algebraiczną 
następnie sygnał ten przetwarza się za pomocą układu modułu tak, że otrzymany sygnał odpowia-
da bezwzględnej wartości sumy algebraicznej prądów fazowych silnika, po czym uzyskany sygnał 
porównuje się w znany sposób z sygnałem zadanej wartości prądu za pomocą jednego regulatora 
prądu, wspólnego dla wszystkich faz silnika.
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Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest sposób regulacji prądu przełączalnego silnika reluktancyjnego.
Znany z literatury technicznej (I. Husain, M.Ehsani „Torque Ripple Minimization in Switched Re-

luctance Motor Drives by PWM Current Control", IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS,
vol.11, nr 1, 1996r. str.83) sposób regulacji prądu czterofazowego przełączalnego silnika reluktancyj-
nego polega na tym, że w fazie projektowania silnika określa się strukturę mechaniczną jego stojana 
i wirnika tak, że w założonym rozmiarze kątowym wirnika dwie fazy silnika mają równocześnie dodat-
nie pochodne swoich indukcyjności. W czasie pracy tego silnika mierzy się prąd, niezależnie w każdej 
z czterech jego faz, po czym mierzone sygnały za pomocą regulatora dwustanowego lub regulatora 
PWM porównuje się z sygnałem zadanego prądu, określonego uprzednio przy pomocy kalkulatora 
prądu i generowanej tablicy przełączeń w zależności od prędkości silnika i kąta położenia wirnika. 
Następnie za pomocą uzyskanego sygnału steruje się przekształtnikiem mocy tak, że w każdej z zasi-
lanych faz silnika prąd fazowy ma żądaną obwiednię.

Sposób, według wynalazku, polegający na pomiarze prądów załączanych kolejno w następują-
cych po sobie uzwojeniach fazowych silnika oraz porównywaniu wielkości mierzonej z zadaną i stero-
waniu pracą zaworów mostka zasilającego silnik za pomocą sygnału wygenerowanego za pomocą 
regulatora charakteryzuje się tym, że prądy fazowe silnika mierzy się i przetwarza za pomocą prze-
twornika pomiarowego na sygnał będący ich sumą algebraiczną. Sygnał ten przetwarza się następnie 
za pomocą układu modułu tak, że otrzymany sygnał odpowiada bezwzględnej wartości sumy algebra-
icznej prądów fazowych silnika, po czym uzyskany sygnał porównuje się w znany sposób z sygnałem 
zadanej wartości prądu za pomocą jednego regulatora prądu, wspólnego dla wszystkich faz silnika.

Zaletą sposobu, według wynalazku, jest duże uproszczenie procedury sterowania przełączal-
nego silnika reluktancyjnego, co umożliwia jego realizację w układzie regulacji prądu o znacząco 
zmniejszonej ilości elementów składowych, przede wszystkim poprzez zastosowanie jednego regula-
tora prądu, wspólnego dla sterowanego silnika o dowolnej ilości faz, a w szczególnym przypadku tak-
że jednego przetwornika pomiarowego.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania. 
Sposób, według wynalazku, zastosowano do sterowania czterofazowego przełączalnego silnika 

reluktancyjnego o mocy 2 kW. Silnik ten zasilano ze źródła napięcia stałego za pośrednictwem tyrysto-
rowego układu mostkowego, umożliwiającego załączanie prądu kolejno w następujących po sobie, dla 
danego kierunku wirowania, fazach silnika, a także jego przepływ w obu kierunkach w każdej fazie. 
W zależności od przyjętego algorytmu sterowania zaworami zasilającego układu mostkowego uzyski-
wano ten sam kierunek przepływu prądu w dwóch kolejno załączanych fazach silnika, bądź też prze-
ciwny. Pomiar prądów fazowych silnika realizowano za pomocą magnetycznego przetwornika pomia-
rowego typu LEM, przeprowadzając przez jego okno pomiarowe przewody zasilające podłączone do 
początków uzwojeń fazowych silnika. Podczas komutacji prądu w dwóch kolejno załączanych fazach 
silnika, w zależności od kierunku płynących w nich prądów, uzyskiwano sygnał pomiarowy proporcjo-
nalny do sumy komutujących prądów w przypadku zgodnego kierunku ich przepływu w sąsiednich 
załączanych uzwojeniach fazowych silnika lub różnicy w przypadku przeciwnych kierunków ich prze-
pływu. Otrzymany sygnał pomiarowy przetwarzano następnie za pomocą układu modułu tak, że uzy-
skany sygnał odpowiadał bezwzględnej wartości sumy lub różnicy prądów fazowych silnika, który na-
stępnie porównywano z zadaną wartością prądu za pomocą jednego wspólnego dla wszystkich faz 
regulatora prądu, po czym za pomocą uzyskanego sygnału sterowano w znany sposób pracą zawo-
rów mostka zasilającego przełączalny silnik reluktancyjny. W czasie komutacji prądów o przeciwnym 
kierunku przepływu w następujących po sobie fazach, całkowity prąd pobierany ze źródła zasilania nie 
przekracza dwukrotnej wartości prądu zadanego.

W okresach poza komutacją prądów pomiędzy fazami silnika, sygnał podawany na wejście regulatora 
prądu jest proporcjonalny do wartości bezwzględnej prądu płynącego przez czynną fazę silnika.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób regulacji prądu przełączalnego silnika reluktancyjnego polegający na pomiarze prądów 
załączanych kolejno w następujących po sobie uzwojeniach fazowych silnika oraz porównywaniu 
wielkości mierzonej z zadaną i sterowaniu pracą zaworów mostka zasilającego silnik za pomocą sy-
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gnału wygenerowanego za pomocą regulatora, znamienny tym, że prądy fazowe silnika mierzy się 
i przetwarza za pomocą przetwornika pomiarowego na sygnał będący ich sumą algebraiczną, następ-
nie sygnał ten przetwarza się za pomocą układu modułu tak, że otrzymany sygnał odpowiada bez-
względnej wartości sumy algebraicznej prądów fazowych silnika, po czym uzyskany sygnał porównuje 
się w znany sposób z sygnałem zadanej wartości prądu za pomocą jednego regulatora prądu, wspól-
nego dla wszystkich faz silnika.
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