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Розроблено стенд для дослідження експериментального зразка вентильно-індукторного двигуна конфігура-

ції 6/4 на базі асинхронного двигуна 4АА56А4У3 з використанням комутатора із С-скиданням і коливальним 
поверненням енергії. Проведено дослідження режимів роботи двигуна. Отримано осцилограми струмів та на-
пруг. Визначено механічні й енергетичні характеристики двигуна при різних напругах живлення ланки постій-
ного струму, втрати двигуна, розроблено рекомендації щодо його використання  для обладнання з регулюван-
ням частоти обертання, у тому числі поршневих компресорів.  
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Разработан стенд для исследования экспериментального образца вентильно-индукторного двигателя конфи-

гурации 6/4 на базе асинхронного двигателя 4АА56А4У3 с использованием коммутатора с С-сбросом и колеба-
тельным возвратом энергии. Проведены исследования режимов работы двигателя. Получены осциллограммы 
токов и напряжений. Определены механические и энергетические характеристики двигателя при разных на-
пряжениях питания звена постоянного тока, основные потери в двигателе, разработаны рекомендаци по его ис-
пользованию  для оборудования с регулированием частоты вращения, в том числе поршневых компрессоров.   
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Регульований елект-

ропривод все частіше заміняє нерегульований  у ме-
ханізмах масового застосування (компресори, насо-
си, вентилятори тощо) з метою досягнення енерго-
збереження та ефективності робочих режимів.  Ви-
користання вентильно-індукторного приводу з реак-
тивним ротором у цьому випадку є перспективним і 
ефективним [1]. Відсутність обмотки на роторі, ви-
користання простого й надійного перетворювача 
дозволяє створити порівняно дешевий привод. Ана-
ліз схем силових перетворювачів [2] показав перева-
ги схеми перетворювача із С-скиданням і коливаль-
ним поверненням енергії, у якому використовується 
один силовий ключ і один зворотний діод на фазу, а 
також загальний ключ переривника. Проведені дос-
лідження зразка вентильно-індукторного двигуна 
(ВІД) на базі асинхронного двигуна потужністю  
370 Вт, на думку авторів [3], є недостатніми, щоб 
зробити остаточний висновок про доцільність вико-
ристання перетворювача із С-скиданням. 

В Інституті електродинаміки розроблено стенд і 
проведено дослідження експериментального зразка 
ВІД конфігурації 6/4, розробленого на базі асинх-
ронного двигуна 4АА56А4У3, як комутатор якого 
обрано комутатор із С-скиданням і коливальним 
поверненням енергії. 

Метою даної роботи є дослідження механічних 
та  енергетичних характеристик ВІД при різних на-
пругах живлення ланки постійного струму, визна-
чення основних  втрат двигуна, розробка рекомен-
дації щодо використання його для обладнання з ре-
гулюванням частоти обертання, у тому числі  порш-
невих компресорів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Ек-
спериментальний стенд вентильно-індукторної ма-
шини зображений на рис. 1. На схемі позначено:  
SRM – вентильно-індукторна машина; СК – система 
керування (PICDEM MC LV компанії Microchip на 
базі мікроконтролера PIC18F2431); К – комутатор із 
С-скиданням і коливальним поверненням енергії; 
ADC – аналогово-цифровий перетворювач;  
ДПР – датчик положення ротора; G – навантажува-
льна машина (генератор постійного струму з неза-
лежним збудженням). 

Живлення ВІД здійснюється від регульованої 
мережі змінного струму напругою 0…220 В, 50 Гц 
через знижувальний трансформатор TV1, перша 
вторинна обмотка якого через запобіжник FU1 підк-
лючена до випрямляча D1, який, у свою чергу, через 
термістор R9 з від’ємним температурним коефіцієн-
том опору (ТКО) та амперметр А3 навантажений 
конденсатором фільтру C5.  
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Рисунок 1 – Схема експериментального стенда 

 
Термістор знижує потужний імпульс струму за-

рядки конденсатора фільтра при увімкненні транс-
форматора в мережу й практично не впливає на по-
дальшу роботу схеми. Амперметр А3 вимірює струм 
Іd, що споживається системою в цілому. Конденса-
тор фільтра зашунтований високоомним опором R8 
для його розрядки після відімкнення системи від 
мережі й підключений до вольтметра V2, що вимі-
рює напругу, яка прикладається до фаз ВІД . Пози-
тивний полюс конденсатора через амперметр А1 
під’єднаний до спільної точки фаз ВІД, які з’єднані 
зіркою. Комутація фаз ВІД здійснюється  MOSFET-
транзиторами VT1, VT2, VT3. Система керування 
СК виробляє послідовність імпульсів, які поступа-
ють на транзистори через обмежувальні резистори 
R5, R6 і R7 залежно від показань датчика положення 
ротора ДПР, та обмежує струм у фазі ВІД за допо-
могою широтно-імпульсної модуляції (ШІМ) при 
пуску та перевантаженні, контролюючи струм на 
внутрішньому опорі Rш. Через діоди VD1, VD2, 
VD3 здійснюється скидання енергії, накопиченої у 
фазах ВІД на конденсатор С1. Повернення енергії 
фаз із конденсатора С1 у коло постійного струму 
здійснюється чоперною схемою, що складається з 
MOSFET-транзистора VT4, який через обмежуючий 
опір R2 керується імпульсами частотою 20 кГц зі 
шпаруватістю приблизно 0,45 (оскільки відомо, що 
найкращі показники ВІД досягаються при співвід-
ношенні напруг на конденсаторі фільтру та конден-
саторі скидання енергії близько 0,5), високочастот-
ного дроселя  L1 та діодів VD5 і VD6. Елементи R1, 
С2 та VD4 утворюють снабер, який формує безпеч-
ну криву вимкнення транзистора VT4. Імпульси ке-
рування чоперною схемою формуються мікросхе-
мою-драйвером DD1. 

Слід зазначити, що живлення мікросхеми від 
внутрішніх напруг робить всю схему, яка наведена в 
[3], ненадійною, оскільки запуск мікросхеми відбу-
вається приблизно через 0,5…1 с після початку ро-
боти ВІД, що практично не уможливлює повернення 
накопиченої енергії фаз у коло постійного струму, 

змушуючи її викликати перенапруги на елементах, 
виводячи їх з ладу. Тому живлення цієї мікросхеми, 
на відміну від схеми [3], здійснюється від другої 
вторинної обмотки трансформатора TV1 через ви-
прямляч D2 та фільтр С3, що забезпечує надійну 
роботу мікросхеми із самого моменту появи напруги 
у системі.  

Таким чином, наростання струму у фазі здійсню-
ється за контуром: конденсатор  С5 – фаза – транзи-
стор (VT1, VT2 або VT3), шунт Rш, конденсатор С5. 
Гасіння струму відбувається по контуру: С5 – фаза – 
зворотний діод (VD1, VD2 або VD3) – конденсатор 
скидання С1 – конденсатор С5. Енергія, що накопи-
чується в магнітному полі, при почерговому відк-
люченні  фаз імпульсами передається на конденса-
тор скидання С1. У результаті він заряджається до 
напруги, що значно перевищує напругу на виході 
випрямляча D1 (напруга на конденсаторі С5). 

Для дослідження характеристик на одній станині 
закріплений та з’єднаний із ВІД генератор, яким 
використано двигун постійного струму з незалеж-
ним збудженням.  

Корисна потужність вентильно-індукторного 
двигуна  визначається через потужність та втрати в 
генераторі: 

cgmehggghgg РРRIРIUP  2
2 , 

де gg IU  – потужність генератора; hP
 
– втрати на 

щітках; gg RI 2

 
– втрати в міді;

 cgP
 
– втрати в сталі 

генератора; mehgP
 
– механічні втрати генератора.   

За даними корисної потужності та частоти обер-
тання ВІД 

 
розраховується момент двигуна та буду-

ються механічні характеристики при різних напру-
гах живлення [4], які зображено на рис. 2.  

Регулювання частоти обертання в межах від  
3000 об/хв до 600 об/хв ВІД, який використовується  
для приводу поршневого компресора й номінальний 
момент якого дорівнює 0,33 Нм, можна забезпечити 
при зміні напруги від  200 В до 48 В.   
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Коефіцієнт корисної дії (ККД) вентильно-
індукторної машини визначається як відношення 
потужності на її валу 2P  до спожитої потужності 

1P
 

за вирахуванням втрат у системі повернення 

енергії vP . Потужність, яка споживається ВІД, ви-

значається як добуток напруги dU
 
та струму dI

 
ланки постійного струму. Залежності ККД від мо-
менту на валу ВІД при різних напругах живлення 
наведено на рис. 3. Для напруги ланки постійного 
струму 200 В та моменту навантаження 0,33 Нм ко-
ефіцієнт корисної дії ВІД становить 74 %. У той же 
час номінальний ККД асинхронного двигуна 
4АА56А4У3 становить  =63 %  при U=220 В.  
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Рисунок 2 – Механічні характеристики ВІД  
при різних напругах ланки постійного струму:  

1– 200 В; 2 – 150 В; 3 – 110 В; 4 – 80 В; 5 – 48 В 
 

Втрати в сталі двигуна Pc 
визначені як різниця 

між сумарними втратами  ВІД та його механічними 
Pmeh  

і  втратами в міді Pm.  Втратами в комутаторі 
знехтувано. Розподіл втрат потужності ВІД при фа-
зній напрузі 150 В наведено на рис. 4.  
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Рисунок 3 – Залежності ККД від моменту на валу 

ВІД при різних напругах ланки постійного струму : 
1– 200 В; 2 – 150 В; 3 – 110 В; 4 – 80 В; 5 – 48 В 
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Рисунок 4 – Розподіл потужностей ВІД при  напрузі 

ланки постійного струму 150 В 
 

На рис. 5 зображено осцилограми струмів фаз 
при пуску й напрузі 150 В та куті включення  фази 
12  , на яких добре видно обмеження струмів завдя-
ки  широтно-імпульсної модуляції. За початок відлі-
ку кута включення приймаємо збіг вісі зубця стато-
ра з віссю паза ротора.  
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Рисунок 5 – Осцилограми струмів фаз  
із використанням  ШІМ 

 
Аналіз осцилограм струму експериментального 

зразка при варіюванні напруг живлення й кутах 
включення фаз 12  показав відсутність кидків 
струму при їх відключенні. На рис. 6 наведено ос-
цилограми струмів фаз ( AI , BI , CI ) при одиночній 
комутації, напрузі живлення  150 В та частоті обер-
тання двигуна 2030 об/хв. При цьому напруга на 
конденсаторі скидання С1 перевищує напругу на 
конденсаторі постійної ланки С5  у 2,4 рази. 

ВИСНОВКИ. Розроблено стенд для дослідження 
експериментального зразка вентильно-індукторного 
двигуна  конфігурації 6/4 на базі асинхронного дви-
гуна 4АА56А4У3 з використанням комутатора із  
С-скиданням і коливальним поверненням енергії. 
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Рисунок  6 –  Осцилограми струмів фаз при  
одиночній комутації, напрузі живлення  150 В  

та частоті обертання 2030 об/хв 
 

Встановлено, що експериментальний зразок ВІД 
має кращі енергетичні показники ( =74 % при 
U=200 В) порівняно з асинхронним двигуном 
4АА56А4У3 (номінальний =63 % при U=220 В). 

Використання схеми перетворювача із  
С-скиданням і коливальним поверненням енергіі та  
системи керування на базі мікроконтролера 
PIC18F2431 забезпечило для приводу поршневого 
компресора надійний пуск при зниженні напруги до 

0,4 íU  ( íU =200 В) та діапазон регулювання частоти 
обертання  в межах 1:5 (3000 об/хв : 600 об/хв).  

Аналіз осцилограм струму  експериментального 
зразка з використанням комутатора із С-скиданням і 
коливальним поверненням енергії при варіюванні 
напруги ланки постійного струму до 150 В і кутах 
включення фаз 12  показав відсутність кидків 
струму при їх відключенні.  
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TECHNICAL IMPLEMENTATION AND EXPERIMENTAL RESEARCHES OF SWITCHED 
RELUCTANCE MOTOR 

L. Mazurenko, О. Bibik, O. Bilyk, L. Zhukov  
Institute of Electrodynamics of National Academy of Sciences of Ukraine 
prosp. Peremohy, 56, Kiev, 03680, Ukraine. E-mail: mlins@ied.org.ua 
The rig for research of experimental model of switched reluctance motor configuration 6/4 on the basis of the 

induction motor 4AA56A4U3 with using a converter with the C-dump and the oscillation return of energy was 
developed. The investigations  of operation modes were performed.  The current and voltage oscillograms were 
obtained. The mechanical and energetic characteristics of the engine at different supply voltages of DC link, the major 
losses in the motor were defined, recommendations on using of  switched reluctance motor for equipment with speed 
control including piston compressors were developed. 

Key words: the switched reluctance motor, converter, experimental researches, mechanical and energetic 
haracteristics. 
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