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Układ regulacji prądu czterofazowego przełączalnego 
silnika reluktancyjnego zawierający zasilany ze źródła
napięcia stałego tranzystorowy układ mostkowy, który jest 
połączony z silnikiem reluktancyjnym oraz blokiem sterow-
nika układu regulacji i sterowania, a układ regulacji i stero-
wania zawiera regulator prądu podłączony do wejścia bloku
sterownika, z którym połączony jest również czujnik położe-
nia sprzężony z silnikiem, a także zawierający układy pomiaru
prądu włączone w każdej fazie zasilającej silnik oraz drugi
regulator, znamienny tym, że wyjście każdego z układów
pomiaru prądu (7-10) jest połączone z oddzielnym wejściem
bloku pomiarowo-obliczeniowego wartości skutecznej 
prądu (11), którego wyjście jest podłączone do wejścia
regulatora wartości skutecznej prądu (5) z dołączonym
sygnałem zadawanego prądu skutecznego (Is), zaś wyjście
regulatora wartości skutecznej prądu (5) jest połączone ze
znanym dwupołożeniowym ogranicznikiem prądu (4) podłą-
czonym do wejścia znanego bloku sterownika (3), a wyjście
każdego z układów pomiaru prądu (7-10) jest połączone
również z wejściem sygnałowym oddzielnego sterowanego 
klucza (12-15), przy czym wyjścia sygnałowe kluczy (12-15) są 
ze sobą zwarte i są podłączone do drugiego wejścia zna-
nego dwupołożeniowego ogranicznika prądu (4), natomiast 
do wejść sterujących kluczy (12-15) są podłączone odpo-
wiednio kolejne wyjścia znanego bloku sterownika (3)
układu. 
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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest układ 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 ELECTRONI-
CS, vol. 11, nr 1, 1996r. str. 83) układ regulacji prądu czterofazowego przełączalnego silnika reluktan-
cyjnego, zawiera przekształtnik połączony czterema przewodami z silnikiem reluktancyjnym. W jed-
nym z przewodów zasilających silnik jest umieszczony układ pomiaru prądu, który jest podłączony do 
wejścia układu sterowania przekształtnika, połączonego wyjściem z przekształtnikiem i wejściem  
z układem wypracowującym charakterystyki moment-kąt-prąd silnika reluktancyjnego. Z kolei wejścia 
tego układu są połączone: jedno z czujnikiem położenia, a drugie poprzez układ kształtowania mo-
mentu z węzłem sumacyjnym prędkości zadanej i prędkości mierzonej. 

Inny znany z literatury technicznej (F. Blaabjerg, P.C. Kjaer, P.O. Rasmussen, C. Cossar „lm-
proved Digital Current Control Methods in Switched Reluctance Motor Drives", IEEE TRANSACTIONS 
ON POWER ELECTRONICS, vol.14, nr 3, 1999 r. str. 563) układ regulacji prądu, zawiera zasilany 
napięciem stałym przekształtnik, który jest połączony z silnikiem reluktancyjnym oraz z regulatorem 
kąta wyprzedzenia. Jedno wejście regulatora kąta wyprzedzenia połączone jest z wyjściem układu 
pomiaru kąta położenia wirnika silnika, sprzężonego z tym silnikiem, a drugie wejście regulatora kąta 
wyprzedzenia jest połączone z wyjściem regulatora prądu i prędkości. Regulator prądu i prędkości 
posiada również dwa wejścia, z których jedno jest połączone z układem pomiaru prądu silnika, a dru-
gie z sumatorem prędkości: zadanej i mierzonej. 

Układ, według wynalazku, zawierający zasilany ze źródła napięcia stałego tranzystorowy układ 
mostkowy, który jest połączony z silnikiem reluktancyjnym oraz blokiem sterownika układu regulacji 
i sterowania, a układ regulacji i sterowania zawiera regulator prądu podłączony do wejścia bloku ste-
rownika, z którym połączony jest również czujnik położenia sprzężony z silnikiem, a także zawierający 
układy pomiaru prądu włączone w każdej fazie zasilającej silnik oraz drugi regulator charakteryzuje się 
tym, że wyjście każdego z układów pomiaru prądu jest połączone z oddzielnym wejściem bloku po-
miarowo-obliczeniowego wartości skutecznej prądu, którego wyjście jest podłączone do wejścia regu-
latora wartości skutecznej prądu z dołączonym sygnałem zadawanego prądu skutecznego, zaś wyj-
ście regulatora wartości skutecznej prądu jest połączone ze znanym dwupołożeniowym ograniczni-
kiem prądu podłączonym do wejścia znanego bloku sterownika układu. Wyjście każdego z układów 
pomiaru prądu jest połączone również z wejściem sygnałowym oddzielnego sterowanego klucza. Wyj-
ścia sygnałowe tych kluczy są ze sobą zwarte i są podłączone do drugiego wejścia znanego dwupoło-
żeniowego ogranicznika prądu, zaś do wejść sterujących kluczy są podłączone odpowiednio kolejne 
wyjścia znanego bloku sterownika układu. 

Zaletą układu, według wynalazku, jest wzrost momentu wytwarzanego przez silnik w zakresie 
wyższych prędkości obrotowych. Uzyskuje się to poprzez szybszy narost prądu do wartości zadanej  
w załączanym uzwojeniu silnika przez odpowiednie kluczowanie sygnału pomiarowego prądu silnika 
co ma zasadnicze znaczenie, gdy czas narostu prądu zaczyna mieć znaczący udział w czasie prze-
wodzenia danej fazy silnika. Podobne korzyści uzyskuje się poprzez kontrolę skutecznej wartości prą-
du silnika. Dzięki niej w zakresie wyższych prędkości obrotowych, kiedy kształt pulsu prądowego staje 
się trapezoidalny, możliwe jest zwiększenie, bez obawy przegrzania silnika, maksymalnej wartości 
prądu kluczowanego w tranzystorowym układzie mostkowym, a więc w rezultacie wzrost momentu 
wytwarzanego przez silnik. 

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

Układ, według wynalazku, zawiera tranzystorowy układ mostkowy 1 zasilany ze źródła napięcia 
stałego Uzas, który jest połączony z czterofazowym przełączalnym silnikiem reluktancyjnym 2 oraz  
z układem sterowania, zawierającym na wyjściu blok sterownika 3, który jest połączony poprzez regu-
lator prądu w postaci dwupołożeniowego ogranicznika prądu 4 z regulatorem wartości skutecznej prą-
du 5, do którego dołączony jest sygnał zadanego prądu skutecznego Is. Silnik 2 sprzężony jest z czuj-
nikiem położenia 6, którego wyjście jest połączone z blokiem sterownika 3, a w fazy zasilające silnik 2 włą-
czone są odpowiednio układy pomiaru prądu 7, 8, 9, 10. Wyjścia układów pomiaru prądu 7, 8, 9, 10 są 
połączone z oddzielnymi wejściami bloku pomiarowo-obliczeniowego wartości skutecznej prądu 11, 
którego wyjście jest połączone z drugim wejściem regulatora wartości skutecznej prądu 5. Wyjścia 
układów pomiaru prądu 7, 8, 9, 10 połączone są również z wejściami sygnałowymi oddzielnych kluczy 
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12,13,14,15, których wyjścia są ze sobą zwarte i są podłączone do drugiego wejścia znanego ogra-
nicznika prądu 4, a wejścia sterujące kluczy 12,13,14,15 połączone są z kolejnymi wyjściami bloku 
sterownika 3. 

Działanie układu, według wynalazku, jest następujące. Czterofazowy przełączalny silnik reluk-
tancyjny 2 o mocy 2 kW zasilano ze źródła napięcia stałego Uzas za pośrednictwem tranzystorowego 
układu mostkowego 1, umożliwiającego załączanie prądu kolejno w następujących po sobie, dla da-
nego kierunku wirowania, fazach silnika 2. Na podstawie sygnału z czujnika położenia 6 w bloku ste-
rownika 3 wypracowywany jest sygnał do rozpoczęcia komutacji prądu pomiędzy uzwojeniami silnika 2.  
W tym momencie blok sterownika 3 swoimi sygnałami wyjściowymi, wypracowanymi na podstawie 
sygnału z czujnika położenia 6, odłącza w mostku tranzystorowym 1 obwód zasilania dotychczas prze-
wodzącego uzwojenia silnika 2 i przyłącza do zasilania kolejne uzwojenie silnika 2. W uzwojeniu wyłą-
czanym silnika 2 prąd zaczyna zmniejszać się i osiąga w końcu wartość zerową a jednocześnie  
w uzwojeniu załączanym prąd narasta od zera do wartości zadawanej. Równocześnie, w momencie 
załączenia prądu do kolejnego uzwojenia silnika 2, do wejścia dwupołożeniowego ogranicznika prądu 4 
dołącza się sygnał prądu mierzonego im z tego załączanego uzwojenia za pomocą jednego ze stero-
wanych kluczy 12-15, połączonego z odpowiednim układem pomiaru prądu 7-8 zainstalowanego w tej 
załączanej fazie oraz odłącza się sygnał mierzonego prądu im z wyłączanego w tym momencie uzwo-
jenia silnika 2 za pomocą drugiego sterowanego klucza 12-15, połączonego z zainstalowanym w wy-
łączanej fazie układem pomiaru prądu 7-8. Czynności te wykonuje się cyklicznie w czasie każdej ko-
mutacji prądu pomiędzy uzwojeniami silnika 2. 

Sygnał narastającego prądu im, mierzonego w aktualnie załączanej fazie silnika 2 jest podawany 
za pośrednictwem sterowanego klucza 12 - 15 do dwupołożeniowego ogranicznika prądu 4, gdzie jest 
następnie kontrolowany przez porównywanie z zadawanym sygnałem prądu i. Sygnał zadany prądu i, 
będący sygnałem wejściowym dla dwupołożeniowego ogranicznika prądu 4 jest wypracowywany 
przez wspólny dla wszystkich faz regulator wartości skutecznej prądu 5, przez porównywanie zadane-
go sygnału wartości skutecznej prądu Is z sygnałem wartości skutecznej mierzonego prądu Ism wypra-
cowanym przez blok pomiarowo-obliczający wartości skutecznej prądu 11 na podstawie sygnałów 
mierzonych prądów z wszystkich faz silnika 2. 

 
 

Zastrzeżenie patentowe 

Układ regulacji prądu czterofazowego przełączalnego silnika reluktancyjnego zawierający zasi-
lany ze źródła napięcia stałego tranzystorowy układ mostkowy, który jest połączony z silnikiem reluk-
tancyjnym oraz blokiem sterownika układu regulacji i sterowania, a układ regulacji i sterowania zawie-
ra regulator prądu podłączony do wejścia bloku sterownika, z którym połączony jest również czujnik 
położenia sprzężony z silnikiem, a także zawierający układy pomiaru prądu włączone w każdej fazie zasila-
jącej silnik oraz drugi regulator, znamienny tym, że wyjście każdego z układów pomiaru prądu (7-10) jest 
połączone z oddzielnym wejściem bloku pomiarowo-obliczeniowego wartości skutecznej prądu (11), 
którego wyjście jest podłączone do wejścia regulatora wartości skutecznej prądu (5) z dołączonym 
sygnałem zadawanego prądu skutecznego (Is), zaś wyjście regulatora wartości skutecznej prądu (5) 
jest połączone ze znanym dwupołożeniowym ogranicznikiem prądu (4) podłączonym do wejścia zna-
nego bloku sterownika (3), a wyjście każdego z układów pomiaru prądu (7-10) jest połączone również 
z wejściem sygnałowym oddzielnego sterowanego klucza (12-15), przy czym wyjścia sygnałowe klu-
czy (12-15) są ze sobą zwarte i są podłączone do drugiego wejścia znanego dwupołożeniowego 
ogranicznika prądu (4), natomiast do wejść sterujących kluczy (12-15) są podłączone odpowiednio 
kolejne wyjścia znanego bloku sterownika (3) układu. 
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