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W artykule przedstawiono wpływ różnych materiałów, z których wykonany był wir-
nik silnika, na indukcyjność i straty w przełączalnym silniku reluktancyjnym. Do anali-
zy wykorzystano wirniki wykonane z kompozytów, blach elektrotechnicznych, ferrytu  
i litej stali miękkiej. Przedstawiono i porównano otrzymane charakterystyki indukcyj-
ności i strat w funkcji kąta obrotu dla ww. materiałów. Do identyfikacji parametrów 
zbudowano stanowisko badawcze zawierające przełączalny silnik reluktancyjny. Dla 
sprawdzenia, jak zmienia się indukcyjność stojana oraz straty w zależności od kąta 
obrotu wirnika przeprowadzono identyfikację parametrów zasilając uzwojenia napię-
ciem przemiennym o częstotliwości 50 Hz. Wstępnie zasilano każde z uzwojeń fazo-
wych stojana oddzielnie. Następnie dwa uzwojenia łączono szeregowo. Zasilania dobie-
rano w taki sposób, aby prąd silnika dla każdego z pomiarów był taki sam. Jako źródło 
napięcia wykorzystano system CTS Profline 2100 generujący napięcia bez zakłóceń 
harmonicznych i umożliwiający pomiar wartości chwilowych prądów i napięć. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: silnik reluktancyjny, straty w rdzeniu, identyfikacja 
 

1. WSTĘP 
 

 Silniki elektryczne wykorzystują 70% energii elektrycznej zużywanej przez 
przemysł. W całej gospodarce zużywają one prawie połowę energii elektrycznej 
wytworzonej przez elektrownie. Koszt zakupu silnika elektrycznego stanowi 
niewielką część wartości energii elektrycznej zużywanej przez ten silnik w jego 
cyklu życia. W pierwszych kilkuset godzinach pracy, silnik zużywa energię 
elektryczną o wartości równoważnej jego cenie zakupu. Wynika z tego, że 
energia elektryczna zużyta przez silnik w ciągu roku kosztować może kilka lub 
nawet kilkanaście razy więcej niż sam silnik [1]. Na podstawie badań zleconych 
przez Komisję Europejską, zwiększenie sprawności wszystkich silników elek-
trycznych pracujących na terenie Unii Europejskiej o 20-30% pozwoliłoby na 
redukcję zużycia energii elektrycznej o 135 mld kW rocznie jak również po-
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skutkowałoby redukcją emisji CO2 na poziomie 63 mln ton [2]. Czynnikiem 
decydującym o zużyciu energii przez silnik są m.in. straty, które rzutują na 
koszty ponoszone przez użytkowników. 
 Straty energii w silniku dzielą się na straty mocy: w miedzi, magnetyczne  
w rdzeniu oraz mechaniczne. W [3-4] wprowadzono również straty dodatkowe, 
które związane są ze zjawiskiem naskórkowości oraz wysoką częstotliwością. 
Mają one jednak małe znaczenie podczas eksploatacji silnika elektrycznego,  
a ich oszacowanie jest trudne na podstawie bezpośrednich pomiarów lub obli-
czeń. Największy wpływ na sprawność silnika mają straty w uzwojeniu, zwią-
zane ze stratami obciążeniowymi i stratami miedzi wynoszące około 50%, duży 
wpływ mają także straty dodatkowe wynoszące 20% oraz straty w rdzeniu  
i straty mechaniczne po 15% - rysunek 1 [2]. 

 

 
 

Rys. 1. Straty energii w silniku elektrycznym [2] 
 
Pierwsze próby opisu strat magnetycznych koncentrowały się na formuło-

waniu opisu matematycznego strat w rdzeniu. Metodę obliczania tych strat za-
proponował Steinmetz już w 1891 roku [5]. Straty te przypadające na 1 cm3 
materiału określa wzór w postaci [6]: 

22
mF BfP             (1) 

gdzie: ε – współczynnik prądów wirowych, f – częstotliwość, Bm – wartość 
szczytowa indukcji magnetycznej  
 Straty te są proporcjonalne do wartości szczytowej indukcji i częstotliwości. 
W celu dokładniejszego określenia strat magnetycznych na przestrzeni lat po-
wstawały zależności opisujące straty w rdzeniu, które były modyfikacją równań 
Steinmetza [7-8]. Równania te pozwalały na obliczenie strat mocy w silniku, 
jako stałych zależnych od indukcji magnetycznej. Inne metody skupiały sie na 
rozwoju nowych procedur testowania materiałów, które ułatwiały dokładny opis 
właściwości materiału magnetycznego do wyrażenia strat rdzenia w równaniach 
ruchu [7]. Jednak dokładne wyznaczanie strat w rdzeniu pozostaje trudne z wie-
lu powodów. Jest też problem z wyznaczeniem elementów obwodów poszcze-
gólnych uzwojeń reprezentujących straty magnetyczne. 
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2. MODEL STRAT W PRZEŁĄCZALNYM SILNIKU 
RELUKTANCYJNYM 

 
 Modele matematyczne silników elektrycznych składają się z równań opisu-
jących obwody elektryczne oraz układ mechaniczny. Równania spotykane  
w literaturze, opisujące przełączalny silnik reluktancyjny nie uwzględniają jaw-
nie strat w modelu matematycznym. Są one ukryte w rezystancji obwodu.  
 W [9] przedstawiono obwód zastępczy trójfazowego silnika reluktancyjnego 
uwzględniający straty prądów wirowych - rysunek 2. 

 
 

Rys. 2. Model analityczny strat prądów wirowych trójfazowego silnika reluktancyjnego 3/2 
 
 Model przedstawiony na rysunku 2 przedstawia schemat zastępczy trójfazo-
wego silnika reluktancyjnego o rezystancjach uzwojenia Rnn i indukcyjnościach 
Lnn o z liczbie zwojów po stronie pierwotnej, a po stronie wtórnej występuje 
uzwojenie reprezentujące straty w żelazie, posiadający rezystancję RF i induk-
cyjność LF. Przyjęto, że uzwojenie reprezentujące prądy wirowe jest pojedyn-
czym zwojem. Parametry opisujące model są parametrami funkcji kąta obrotu. 
Uzwojenie strat w żelazie jest sprzężone magnetycznie z indukcyjnościami 
trzech faz stojana. Uzwojenie strat w żelazie obciążone jest rezystancją RF za-
leżną od budowy rdzenia i własności materiału, z którego jest on wykonany. 
Postać macierzowa opisująca model przedstawiony na rysunku 2 jest w postaci: 
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gdzie: Lnn – indukcyjności własne uzwojeń silnika w funkcji kąta obrotu,  
Mnm – indukcyjności wzajemne stojana w funkcji kąta obrotu, MFn – indukcyj-
ności wzajemne strat w funkcji kąta obrotu, Rnn – rezystancja uzwojeń silnika  
w funkcji kąta obrotu, n, m – 1, 2, 3. 
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Prądy I1, I2, I3 płynące przez uzwojenia silnika są prądami, które w łatwy 
sposób można zmierzyć. Niemożliwy jest natomiast pomiar prądu IF płynącego 
w nieuzwojonym rdzeniu silnika. Dla tak przyjętego modelu matematycznego 
prąd ten będzie występował w równaniach opisujących każdą fazę silnika. Na 
podstawie postaci macierzowej (2) wyznaczono parametry zastępcze silnika 
reluktancyjnego w postaci:  
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 Z powyższych zależności wynika, że indukcyjność zastępcza w odniesieniu 
do uzwojenia silnika jest zmniejszona o straty w rdzeniu, natomiast rezystancja 
zastępcza zwiększona jest o straty w rdzeniu. Należy zauważyć, że na zaciskach 
uzwojeń, w których indukowane jest napięcie, widoczna jest rezystancja, po-
wstała na skutek przepływającego prądu w rdzeniu silnika.  
 

3. IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW 
 

 W celu sprawdzenia, jak zmienia się indukcyjność i rezystancja stojana  
w zależności od kąta obrotu wirnika trójfazowego silnika reluktancyjnego dla 
wirników wykonanych z różnych materiałów przeprowadzono identyfikację 
tych parametrów w funkcji kąta obrotu wirnika zasilając uzwojenia napięciem 
przemiennym o częstotliwości 50 Hz. 
 Do identyfikacji parametrów zbudowano stanowisko badawcze zawierające 
trójfazowy silnik reluktancyjny o trzech utajonych biegunach stojana i dwóch 
wydatnych biegunach wirnika przedstawiony na rysunku 3. Do pomiarów wy-
korzystano stojan trójfazowego silnika indukcyjnego. 
 W celu określenia parametrów elektrycznych modelu przełączalnego silnika 
reluktancyjnego w zależności od kąta obrotu przeprowadzono pomiary w stanie 
statycznym (ω = 0) przy zasilaniu jednego z uzwojeń napięciem przemiennym  
o częstotliwości 50 Hz - rysunek 4.  

Badania przeprowadzono wykorzystując karty pomiarowe National Instru-
ments oraz programy LabView i Matlab – Simulink. Mierzono prąd i napięcie 
uzwojenia silnika w funkcji kąta obrotu. 
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Rys. 3. Schemat poglądowy analizowanego silnika reluktancyjnego 3/2 
 

 
 

Rys. 4. Schemat połączeń silnika podczas pomiaru parametrów pojedynczego uzwojenia 
 

 Schemat blokowy układu wyznaczenia parametrów silnika przedstawiono na 
rysunku 5. W celu wyznaczenia poszczególnych parametrów silnika wykorzy-
stano wartości chwilowe napięcia zasilającego uzwojenie U1 oraz prądu I1 pły-
nącego w zasilanym uzwojeniu. Wielkości te były przetwarzane na postać cy-
frową za pomocą karty pomiarowej NI 9225. W celu określenia kąta obrotu 
wirnika wykorzystano enkoder i kartę pomiarową NI 6216. Karty obsługiwane 
były przez program LabView zainstalowany na komputerze. Dane zapisywane 
były w pliku tekstowym. Zmierzone wartości przetwarzano stosując system 
Matlab. W celu zmniejszenia wpływu zakłóceń oraz wyznaczenia pochodnych, 
zastosowano filtr Golaya - Savitzky'ego [9].  

Dla uzwojenia zasilonego napięciem U1, przez które płynie prąd I1 z równa-
nia: 

1111111 UIRIL zz           (7) 
wyznaczono wartości indukcyjności oraz rezystancji zastępczej wykorzystując 
metodę najmniejszych kwadratów. Mierząc także wartości chwilowe napięć na 
pozostałych fazach U12 i U13 z zależności: 
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1311311312112112 UIRIMUIRIM zzzz        (8) 
obliczono indukcyjności wzajemne. Mierząc, co 5 stopni prąd i napięcia na 
uzwojeniach silnika oraz określając pochodną prądu po czasie, wyznaczono 
charakterystyki indukcyjności i rezystancji zastępczej w funkcji kąta obrotu dla 
zasilania napięciem o częstotliwości 50 Hz. Pomiary wykonano dla wirników 
wykonanych z: blachy elektrotechnicznej o grubości 0.2 mm, kompozytu ma-
gnetycznie miękkiego typu somaloy 500 klejony szkłem, rdzenia ferrytowego 
typu sendust oraz litej stali miękkiej. Dla każdego rodzaju wirnika pomiary były 
wykonane dla tego samego napięcia zasilającego. Każdy wirnik posiadał takie 
same parametry konstrukcyjne o szerokości bieguna 140 stopni.  
 

 
 

Rys. 5. Schemat blokowy układu pomiaru parametrów silnika reluktancyjnego 
 

 Na rysunkach 6 i 7 przedstawiono odpowiednio charakterystyki indukcyjno-
ści zastępczej w funkcji kąta obrotu i charakterystyki rezystancji zastępczej  
w funkcji kąta obrotu dla zasilonego jednego uzwojenia.   

 

 
 

Rys. 6. Indukcyjność zastępcza Lz11 jednej fazy 
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 Na podstawie rysunku 6 można stwierdzić, że najlepsze właściwości magne-
tyczne ma wirnik wykonany z kompozytu magnetycznie miękkiego. Niewiele 
się jednak różni od wirnika wykonanego z blach elektrotechnicznych. Różnica 
w indukcyjności między tymi wirnikami wynosi około 10%, a współczynnik 
korelacji wynosi 0.996. Największą różnicę można zaobserwować pomiędzy 
wirnikiem wykonanym z kompozytu magnetycznie miękkiego i wirnikiem wy-
konanym z ferrytu. Różnica ta wynosi około 50%.  

 

 
 

Rys. 7. Rezystancja zastępcza Rz11 jednej fazy 
 
Z rysunku 7 wynika, że największą rezystancję strat wykazuje wirnik wyko-

nany z litej stali. Straty te mają związek z występowaniem dużych prądów wi-
rowych w rdzeniu. Najmniejszymi stratami charakteryzuje się wirnik wykonany  
z ferrytu. Niestety dość duże straty posiada wirnik wykonany z kompozytu ma-
gnetycznie miękkiego. Są one większe od strat w wirniku wykonanym z blach 
elektrotechnicznych nawet o 15%. Dlatego też ze względu na sprawność silnika 
należałoby wykonać wirnik z bardzo cienkich blach elektrotechnicznych.  

Następnie połączono dwa uzwojenia szeregowo i wykonano pomiary  
i obliczenia w identyczny sposób jak dla zasilonego pojedynczego uzwojenia. 
Na rysunkach 8 i 9 przedstawiono odpowiednio charakterystyki indukcyjności 
zastępczej w funkcji kąta obrotu i charakterystyki rezystancji zastępczej  
w funkcji kąta obrotu dla zasilonych dwóch uzwojeń. 
 Podobnie jak dla wyznaczonej indukcyjności zastępczej dla jednego uzwo-
jenia z rysunku 6 tak i dla dwóch uzwojeń połączonych szeregowo z rysunku 8 
najlepsze właściwości magnetyczne wykazuje wirnik wykonany z kompozytu 
magnetycznie miękkiego. Jednak różnica amplitudy miedzy wirnikiem wyko-
nanym z blach elektrotechnicznych wynosi tylko 8%. Natomiast różnica między 
rezystancją zastępczą dla tych wirników z rysunku 9 wynosi około 20%. Wyni-
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ka z tego, że wraz ze wzrostem indukcyjności korzystniejsze jest wykorzysty-
wanie bardzo cienkich blach elektrotechnicznych nie tylko ze względu na 
mniejsze straty, ale także ze względu na koszty produkcji.  
 

 
 

Rys. 8. Indukcyjność zastępcza Lz dwóch uzwojeń połączonych szeregowo 
 

 
 

Rys. 9. Rezystancja zastępcza Rz dwóch uzwojeń połączonych szeregowo 
 
Na podstawie rysunków 6 i 7 oraz 8 i 9 rezystancja zastępcza jest proporcjo-

nalna do indukcyjności zastępczej. Potwierdza to także przedstawiony model 
strat w przełączalnym silniku reluktancyjnym, w którym mierzone parametry 
zastępcze silnika są funkcją kąta obrotu wirnika. Jak można zauważyć na pod-
stawie równania (3) parametrem decydującym o stratach w żelazie dla  
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ω = const. jest rezystancja żelaza RF. Im jest ona większa tym mniejsze są straty 
w rdzeniu. Podczas pomiarów mierzona rezystancja zastępcza Rz11 jest sumą 
strat w miedzi i strat w żelazie. Straty w żelazie są sumą strat prądów wirowych, 
strat histerezy oraz strat z opóźnienia magnetycznego (lepkości magnetycznej). 
 W [9] przedstawiono sposób wyznaczania parametrów modelu strat przełą-
czalnego silnika reluktancyjnego. Przedstawiono w nim, że indukcyjność mie-
rzona przy połączeniu dwóch uzwojeń szeregowo jest sumą zastępczych induk-
cyjności własnych Lz11 i Lz22 i sumą zastępczych indukcyjności wzajemnych 
Mz12 i Mz13. Ze względu na występowanie strat na uzwojeniach, w których indu-
kowane jest napięcie rezystancja zastępcza mierzona na dwóch uzwojeniach 
połączonych szeregowo jest sumą nie tylko zastępczych rezystancji Rz11 i Rz22, 
ale także zastępczych rezystancji na indukowanych uzwojeniach Rz12 i Rz13.  
Z [9] wynika także, że rezystancji na uzwojeniach, w których indukowane jest 
napięcie nie można pominąć ze względu na popełniany błąd, który wynosi oko-
ło 50%. Na rysunku 10 przedstawiono zastępczą rezystancję dla dwóch uzwojeń 
połączonych szeregowo, na której porównano metody jej otrzymywania.  

 

 
 

Rys. 10. Rezystancja zastępcza dwóch uzwojeń połączonych szeregowo o 
 

 Linią ciągłą czarną przedstawiono zastępczą rezystancję Rz2f widzianą na 
uzwojeniu silnika dla dwóch faz połączonych szeregowo. Linią szarą kropko-
waną zaprezentowano sumę zastępczych rezystancji faz pierwszej i drugiej oraz 
zastępczej rezystancji dodatkowej widzianej na uzwojeniu niezasilonym. Linią 
szarą kropka - kreska przedstawiono zastępczą rezystancję obliczoną na pod-
stawie przedstawionych zależności w [9]. Natomiast linią czarną kropka – kre-
ska zilustrowano charakterystykę zgodnie z istniejącymi zasadami, bez 
uwzględnienia zastępczej rezystancji dodatkowej na uzwojeniu niezasilonym. 
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Jak można zauważyć nie uwzględnienie dodatkowych rezystancji wiąże się  
z dość dużym błędem. 
 Zasilając uzwojenie napięciem stałym wyznaczono rezystancję uzwojenia, 
której wartość wynosi 62,5 Ω. Jak można zauważyć na podstawie rysunków 7  
i 9, rezystancje zastępcze mierzone na uzwojeniach silnika są kilkukrotnie 
większe od rezystancji samego uzwojenia. Należy zauważyć, że w tym przy-
padku straty obciążeniowe nie będą dominującymi stratami jak przedstawiono 
na rysunku 1 a decydujące będą straty w rdzeniu.  
 

4. WNIOSKI 
 

 W przełączalnym silniku reluktancyjnym na jego sprawność największy 
wpływ mają straty w rdzeniu, a nieco mniej istotne będą straty w miedzi.  
O stratach w rdzeniu decydować będzie w szczególności rezystancja materiału, 
z którego wykonany jest silnik.  
 Z przeprowadzonych badań wynika, że najmniejsze straty posiada wirnik 
wykonany z ferrytu, jednak charakteryzuje się on najmniejszą indukcyjnością. 
Na podstawie porównania amplitudy indukcyjności zastępczych oraz rezystan-
cji zastępczych dla mierzonych wirników, najlepszym rozwiązaniem jest użycie 
wirnika wykonanego z cienkich blach elektrotechnicznych. Jest to rozwiązanie 
charakteryzujące się lepszymi parametrami oraz niższą ceną. 

 
LITERATURA 

 
[1] Brzoza-Brzezina K.: Elektryczne silniki energooszczędne – aspekty ekonomicz-

ne stosowania, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A, 2008. 
[2] Snowacki M., Kilichowski Z., Silniki energooszczędne – czyli jak być zgodnym 

z przepisami od stycznia 2015 roku, APA, 1/2015. 
[3] Raulin V., Radun A., Husain E.: Modeling of Losses in Switched Reluctance 

Machines, IEEE Transactions on Industry Applications, VOL. 40, NO. 6, 2004. 
[4] Jianing Lin: External – rotor 6/10 switched reluctance motor for an electric bi-

cycle, Hamilton, Ontario, Canada, 2013. 
[5] Wichert T.: Design and Construction Modifications of  Switched Reluctance 

Machines, Warsaw, 2008. 
[6] Dziewoński E.: Poradnik materiałoznawstwa elektrycznego, rozdział XII, Po-

miary magnetyczne, J. Kuryłowicz, Warszawa 1959. 
[7] Hanselman D. Brushless Permanent Magnet Motor Design, Magma Physics 

Publishing, USA, 2006. 
[8] Schweitzer G., Maslen E. H.: Magnetic Bearings Theory, Design, and Applica-

tion to Rotating Machinery, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009. 
[9] Wciślik M., Suchenia K., Core losses model of switched reluctance motor, Se-

lected Problems of Electrical Engineering and Electronics (WZEE), 2015. 
 



Analiza wpływu parametrów materiałowych na straty przełączalnego ... 
 
 

399 

ANALYSIS OF THE INFLUANCE OF MATERIAL PARAMETERS ON LOSSES 
OF SWITCHED RELUCTANCE MOTOR 

 
The paper deals with the influence of different materials on the inductance and los-

ses, which was made rotor of switched reluctance motor. For the analysis was used ro-
tors made of composites, electrical sheets, mild steel and ferrite. The characteristics 
inductance and losses as a function of the rotation angle for these materials were presen-
ted and compared. To identify the parameters the test bench containing the switched 
reluctance motor was constructed. The identification of the motor electric parameters as 
a function of the rotation angle of the rotor was carried out using AC 50 Hz voltage 
source. Initially the powered each phase of the windings of the stator separately. Next, 
the measurements for two phases of the stator connected in series were repeated. The 
supply voltage was chosen in such a way that the motor current for each measurement 
was the same. As a source of voltage was used CTS system Proline 2100 to generate 
voltage without harmonic noise and possibility the measurement of instantaneous current 
and voltage. 
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