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Sposób regulacji prądu czterofazowego przełączalnego 
silnika reluktancyjnego polegający na pomiarze prądu
silnika we wszystkich fazach oraz sterowaniu zaworów
mostka zasilającego na podstawie sygnału uzyskanego
w wyniku porównania sygnału prądu mierzonego z sygna-
łem prądu zadanego oraz sygnału momentu rozpoczęcia
komutacji zaworów danej fazy mostka zasilającego, uzy-
skanego na podstawie sygnału położenia wirnika silnika
względem jego stojana, a wypracowanego za pomocą
układu sterowania, za pomocą którego załącza się zawory
danej fazy mostka zasilającego, znamienny tym, że rów-
nocześnie z załączaniem w znany sposób zaworów danej
fazy mostka zasilającego (2) wymusza się za pomocą 
znanego sygnału momentu rozpoczęcia komutacji zaworów
danej fazy mostka zasilającego (2) przepływ sygnału prądu
mierzonego (Im) tylko z załączanej w tym momencie fazy
silnika (1) do regulatora prądu (10) przy pomocy układu 
przełączającego (9) i blokuje się przepływ do tego regulatora
prądu (10) sygnałów prądów mierzonych (Im) z wyłączanej
fazy i wszystkich pozostałych faz silnika (1), po czym w znany
sposób porównuje się za pomocą regulatora prądu (10) tylko 
sygnał prądu mierzonego (Im) w załączanej fazie silnika (1) 
z sygnałem prądu zadanego (Iz) i za pomocą uzyskanego 
sygnału steruje się w znany sposób pracą zaworów danej fazy
mostka zasilającego (2) utrzymując w uzwojeniach tej fazy
silnika (1) prąd o żądanej wartości. 
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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest sposób regulacji prądu czterofazowego przełączalnego silnika re-

luktancyjnego. 
Znany z polskiego opisu patentowego nr 192 807 sposób regulacji prądu przełączalnego silnika 

reluktancyjnego polega na tym, że mierzy się prądy fazowe załączane kolejno w następujących po 
sobie uzwojeniach fazowych silnika i przetwarza za pomocą przetwornika pomiarowego na sygnał 
będący ich sumą algebraiczną. Uzyskany sygnał przetwarza się następnie za pomocą układu modułu 
tak, że otrzymany sygnał odpowiada bezwzględnej wartości sumy algebraicznej prądów fazowych 
komutujących ze sobą uzwojeń 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. Następnie za pomocą sygnału wygenerowanego w regulatorze prądu steruje się w znany 
sposób pracą zaworów mostka zasilającego silnik reluktancyjny. 

Znany z opisu patentowego US 4707650 sposób sterowania przełączalnego silnika reluktancyj-
nego, w którym sygnał sterujący pracą zaworów poszczególnych faz przekształtnika mocy zasilające-
go silnik wypracowuje się na podstawie sygnałów prądu rzeczywistego silnika i sygnału kąta położenia 
wirnika silnika względem jego stojana polega na tym, że w każdym z czterech uzwojeń fazowych silni-
ka oddzielnie mierzy się prąd płynący przez te uzwojenia. Każdy z czterech pomiarowych sygnałów 
prądów fazowych za pomocą oddzielnych, równoległych torów regulatora prądu porównuje się w spo-
sób ciągły ze wspólnym sygnałem zadającym wartość prądu silnika. Następnie każdy z uzyskanych 
sygnałów poddaje się bramkowaniu ciągami sygnałów prostokątnych, wypracowanymi niezależnie dla 
każdej fazy z sygnału położenia wirnika silnika względem jego stojana za pomocą układu regulacji 
kąta położenia, zaś otrzymane sygnały wysterowania dla baz tranzystorów fazowych przekształtnika 
mocy są fazowo przesunięte względem siebie. W preferowanym przykładzie wykonania, sposób reali-
zuje się z regulacją dwupołożeniową, umożliwiającą utrzymanie amplitudy prądu rzeczywistego  
w każdej fazie stojana wewnątrz progów histerezy zadanego prądu. 

Sposób, według wynalazku, polegający na pomiarze prądu silnika we wszystkich fazach oraz 
sterowaniu zaworów mostka zasilającego na podstawie sygnału uzyskanego w wyniku porównania 
sygnału prądu mierzonego z sygnałem prądu zadanego oraz sygnału momentu rozpoczęcia komutacji 
zaworów danej fazy mostka zasilającego, uzyskanego na podstawie sygnału położenia wirnika silnika 
względem jego stojana, a wypracowanego za pomocą układu sterowania, za pomocą którego załącza 
się zawory danej fazy mostka zasilającego charakteryzuje się tym, że równocześnie z załączaniem  
w znany sposób zaworów danej fazy mostka zasilającego wymusza się za pomocą znanego sygnału 
momentu rozpoczęcia komutacji zaworów danej fazy mostka zasilającego przepływ sygnału prądu 
mierzonego tylko z załączanej w tym momencie fazy silnika do regulatora prądu przy pomocy układu 
przełączającego i blokuje się przepływ do tego regulatora prądu sygnałów prądów mierzonych z wyłą-
czanej fazy i wszystkich pozostałych faz silnika. Następnie w znany sposób porównuje się za pomocą 
regulatora prądu tylko sygnał prądu mierzonego w załączanej fazie silnika z sygnałem prądu zadane-
go, po czym za pomocą uzyskanego sygnału steruje się w znany sposób pracą zaworów danej fazy 
mostka zasilającego, utrzymując w uzwojeniach tej fazy silnika prąd o żądanej wartości. 

Rozwiązanie, według wynalazku, cechuje się prostotą i umożliwia kontrolę prądu w załączanych 
kolejno po sobie fazach silnika za pomocą jednego regulatora prądu, powodując tym samym zmniej-
szenie awaryjności stosowanych układów zasilających silnik, ponadto umożliwia uzyskanie szybszego 
narostu prądu do wartości zadanej w załączanej fazie silnika, co ma zasadnicze znaczenie w zakresie 
wyższych prędkości obrotowych, gdzie czas narostu prądu ma znaczący udział w czasie przewodze-
nia danej fazy silnika. 

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przykładowym wykonaniu na rysunku, który przed-
stawia schemat układu. 

Sposób, według wynalazku, zastosowano do sterowania czterofazowego przełączalnego silnika 
reluktancyjnego 1 o mocy 2 kW. Silnik 1 zasila się ze źródła napięcia stałego Z za pośrednictwem 
tranzystorowego mostka zasilającego 2, umożliwiającego załączanie prądu kolejno w następujących 
po sobie, dla danego kierunku wirowania, fazach silnika 1, przy czym w każdej fazie silnika 1 dokonuje 
się pomiaru prądu za pomocą przetworników pomiarowych 3, 4, 5, 6, a na podstawie sygnału z czujni-
ka położenia 7 za pomocą układu sterowania 8 wypracowuje się sygnał momentu rozpoczęcia komu-
tacji prądu pomiędzy kolejnymi fazami silnika 1, po czym za pomocą uzyskanego sygnału wyłącza się 
w tranzystorowym mostku zasilającym 2 odpowiedni tranzystor w obwodzie zasilania dotychczas 
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przewodzącej fazy silnika 1 i przyłącza się do źródła zasilania Z kolejną fazę silnika 1. Równocześnie  
z chwilą załączenia prądu za pomocą zaworów mostka 2 do uzwojenia kolejnej fazy silnika 1, za po-
mocą sygnału momentu rozpoczęcia komutacji prądu wymusza się przepływ sygnału pomiarowego 
prądu mierzonego Im w załączanej fazie silnika 1 do regulatora prądu 10 i blokuje się przepływ do 
tego regulatora 10 sygnału pomiarowego prądu mierzonego w wyłączanej w tym momencie fazie silni-
ka 1 przy pomocy układu przełączającego 9. Następnie, sygnał pomiarowy prądu Im załączonej aktu-
alnie fazy silnika 1, uzyskany za pomocą przetwornika pomiarowego 3, 4, 5, 6, i podawany za pomocą 
układu przełączającego 9 do regulatora prądu 10, porównuje się w znany sposób z zadaną wartością 
prądu Iz, po czym za pomocą uzyskanego sygnału steruje się w znany sposób pracą zaworów danej 
załączonej fazy mostka 2 zasilającego przełączalny silnik reluktancyjny 1, utrzymując w uzwojeniach 
tej fazy silnika 1 prąd o żądanej wartości. 

 
 

Zastrzeżenie patentowe 

Sposób regulacji prądu czterofazowego przełączalnego silnika reluktancyjnego polegający na 
pomiarze prądu silnika we wszystkich fazach oraz sterowaniu zaworów mostka zasilającego na pod-
stawie sygnału uzyskanego w wyniku porównania sygnału prądu mierzonego z sygnałem prądu zada-
nego oraz sygnału momentu rozpoczęcia komutacji zaworów danej fazy mostka zasilającego, uzyska-
nego na podstawie sygnału położenia wirnika silnika względem jego stojana, a wypracowanego za 
pomocą układu sterowania, za pomocą którego załącza się zawory danej fazy mostka zasilającego, 
znamienny tym, że równocześnie z załączaniem w znany sposób zaworów danej fazy mostka zasila-
jącego (2) wymusza się za pomocą znanego sygnału momentu rozpoczęcia komutacji zaworów danej 
fazy mostka zasilającego (2) przepływ sygnału prądu mierzonego (Im) tylko z załączanej w tym mo-
mencie fazy silnika (1) do regulatora prądu (10) przy pomocy układu przełączającego (9) i blokuje się 
przepływ do tego regulatora prądu (10) sygnałów prądów mierzonych (Im) z wyłączanej fazy i wszystkich 
pozostałych faz silnika (1), po czym w znany sposób porównuje się za pomocą regulatora prądu (10) tylko 
sygnał prądu mierzonego (Im) w załączanej fazie silnika (1) z sygnałem prądu zadanego (Iz) i za po-
mocą uzyskanego sygnału steruje się w znany sposób pracą zaworów danej fazy mostka zasilającego (2) 
utrzymując w uzwojeniach tej fazy silnika (1) prąd o żądanej wartości. 
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