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Списак коришћених ознака 

дWе прираштај електричне енергије узете из извора  

дWp прираштај енергије акумулисане у спрежном пољу 

дWm прираштај механичке енергије 

дθ инфинитезимално мали угаони померај 

Те електромагнетски обртни моменат  

Тsr средња вредност обртног момента 

Те1  валовитост момента услед интеракције просторних хармоника 
магнетопобудне силе статора и магнетског флукса ротора 

Те2  валовитост момента услед интеракције просторних хармоника 
магнетопобудне силе статора и магнетског отпора ваздушног процепа 

Те3 валовитост момента услед интеракције просторних хармоника магнетског 
флукса ротора и магнетског отпора ваздушног процепа 

wm  механичка угаона брзина обртног поља статора 

v  периферна брзина обртања ротора 

p број пари полова машине 

Q  број зубаца статора  

Br реманентна магнетска индукција  

Hc јачина коерцитивног магнетског поља 

(BH)mаx специфична максимална магнетска енергија  

Bm   јачина магнетске индукције сталног магнета 

B0   јачина магнетске индукције у ваздушном процепу машине 

Ф0   јачина магнетског флукса у ваздушном процепу машине 

Фs, Фr    јачина магнетског флукса статора и ротора, респективно 

φs, φr   јачина магнетског флукса по проводнику статора и ротора, респективно 

Ls, Lr   сопствене индуктивности намотаја статора и ротора, респективно 

М међусобна инуктивност намотаја 

is, ir    струја статора и еквивалентна струја ротора, респективно 

Fs  магнетопобудна сила статора 

Ns, Nr броја навојака статора и ротора, респективно 

еs, еr    индукована електромоторна сила статора и ротора, респективно 

eTs, eTr индукована електромоторна сила трансформације статора и ротора, 
респективно 

eSs, eSr индукована електромоторна сила ротације статора и ротора, респективно 
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μр   релативна пермеабилност сталног магнета  

μ0 релативна пермеабилност ваздуха  

R магнетска отпорност (релуктанса) ваздушног процепа машине 

R0 средња вредност магнетске отпорности ваздушног процепа машине 

Rmax амплитуда наизменичне компоненте магнетске отпорности ваздушног 
процепа машине 

P магнетска проводност (пермеанса) ваздушног процепа машине 

P0 средња вредност магнетске проводности ваздушног процепа машине 

Pmax амплитуда наизменичне компоненте магнетске проводности ваздушног 
процепа машине 

h  ред просторног хармоника 

Fθh  просторни хармоник магнетопобудне силе статора реда h  

Fmaxh максимална вредност просторног хармоника магнетопобудне силе статора 
реда h 

Фθh  просторни хармоник магнетског поља ротора реда h  

Фmaxh  максимална вредност просторног хармоника магнетског поља ротора реда 
h 

lm  ширина сталног магнета  

l0  ширина ваздушног процепа 

kc  Картеров сачинилац 

l0’  еквивалентна ширина равномерног ваздушног процепа  

Т  период временске промене наизменичне величине 
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1. Увод 

1.1 Уводна разматрања 

На почетку новог миленијума, у тржишно диктираном свету високе 
аутоматизоване продукције и минималних трошкова производње на рачун маркетинга 
и дистрибуције, као основни задатак пред научно-истраживачке снаге света поставља 
се потреба за повећањем енергетске ефикасности и заштитом животне средине. 
Податак да више од две трећине произведене електричне енергије потроше 
електрични мотори, недвосмислено указује на сталну потребу за повећањем 
квалитета производње и увећањем прецизности управљања електричних погона. 

Значај и примена електричних погона на привреду једне земље најбоље се 
могу пратити из тржишних показатеља. Како извештава Frost & Sullivan Market 
Intelligence, у погоне са машинама наизменичне струје намењене водопривреди 
Енглеска годишње инвестира до 18 милиона стерлинга [1]. Тренд примене 
електричних сервопогона у системима за контролу кретања види се из податка да 
производња центара за машинску обраду у Немачкој током последње деценије 
достиже обим од 100 милијарди еура и има просечан годишњи раст од 7% [2]. 
Сједињене Америчке Државе за потребе сервопогона у аутомобилима и различитим 
апликацијама индустријске аутоматизације, годишње у просеку произведу 
електричне моторе називне снаге испод једне коњске снаге у вредности од преко 1 
милијарде долара. Студија агенције Motion Tech Trends предвиђа да ће продаја 
сервопојачавача и електричних мотора у САД на почетку двадесет првог века 
достићи 4,5 милијарде долара, од чега више од једне петине отпада на синхроне 
сервомоторе.  

Према Америчкој агенцији за енергију – DOE [3], употреба дигиталних 
електричних погона у алатним машинама и индустријским манипулаторима увећава 
продуктивност и квалитет производње, па је инвеститор у могућности да брзо 
поврати улагање. На овај начин употребљени позициони и брзински сервомеханизми 
користе се у процесној индустрији, у роботици, у ваљаоницама, намотавачима, 
лифтовима, крановима, у папирној и текстилној индустрији, у водопривреди и 
слично. Као извршни органи најчешће се сусрећу асинхрони сервомотори и 
синхроним мотори са сталним магнетима на ротору називних снага у опсегу од 0.05 
до 200kW [4], [5]. У оквиру синхроних сервомотора са сталним магнетима на ротору 
уочавамо две групе које се разликују према распореду проводника дуж обима статора, 
а самим тим и по таласном облику електромоторне силе. Прву групу чине синхрони 
сервомотори са трапезним обликом електромоторне силе, који су у литератури 
познати и као brusheless DC  [6], [7], [8]. Друга група синхроних сервомотора има 
синусоидални облик електромоторне силе. Из тог разлога ова група сервомотора је 
позната и као brusheless АC (у даљем тексту ПМСМ) [9], [10]. Као могућa опцијa за 
употребу као сервомотор, последњих година постоји појачано интересовање за 
релуктантни мотори [11], [12] [13]. Узимајући у обзир горе наведене електричне 
моторе који се користе као сервомотор, могуће је приказати њихове упоредне 
карактеристике са аспекта ефикасности, робусности и једноставности управљања, од 
којих зависи у којој апликацији ће бити употребљени. Наведене карактеристике 
најчешће употребљаваних сервомотора дате су у Табели 1.1 [14]. 
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карактеристике/сервомотор brusheless 
DC 

brusheless 
АC 

асинхрони 
мотор 

релуктантни 
мотор 

ефикасност мотора + +   

робусност на валовитост 
момента  +* +  

open loop управљачки 
алгоритми   + +  

једноставност closed loop 
управљачких алгоритама +   + 

минимални број сензора за 
потребе управљања +    

проширење опсега брзине  + + + 

робусност мотора и цена 
израде   + + 

Табела 1.1: Упоредне карактеристике најчешће употребљаваних сервомотора 

Генерални закључак који се може извести је да сервопогони са синхроним 
моторима имају предност у апликацијама које воде рачуна о енергетској ефикасности. 
Релуктантни и brusheless DC мотори омогућују једноставнију контролу са 
минималним бројем сензора, али имају велики недостатак у управљању услед 
значајне валовитости момента. Највећа предност асинхроног мотора је изузетна 
робусност и јефтинија цена израде.  

Разлог за већу ефикасност синхроних сервомотора са сталним магнетима на 
ротору лежи у чињеници да нема губитака енергије и загревања у намотајима ротора. 
Додатне предности употребе ПМСМ-а као серво актуатора огледају се у веома 
високим вредностима специфичне снаге (односа Nm/kg) и односу моменат-инерција 
(Tc/J), што омогућава најбржи динамички одзив на задату управљачку команду [15]. 
Звездица која се налази поред наведене предности ПМСМ-а са аспекта робусности на 
валовитост момента у Табели 1.1, има за циљ да укаже да је валовитост момента 
услед несавршености мотора знатно мања у односу на друге моторе, али да опет 
постоји и као таква је предмет научне расправе коју овај рад износи.  

Захваљујући потреби за синхронизацијом брзине обртања ротора и обртног 
поља статора, који представљају услов за стварање једносмерног момента на вратилу 
машине [16], сервопогони са ПМСМ обавезно садрже елементе енергетске 
електронике и одговарајуће дигиталне контролере [17]. Најчешћа структура система 
за управљање кретањем обухвата спољашњу контуру која регулише убрзање, брзину 
и позицију делова механичког подсистема, и унутрашњу контуру која управља 
флуксом и моментом мотора [18]. Задатак синхроних позиционих и брзинских 
сервомеханизама је остварење што  бржег и прецизнијег кретања алата, комада који 
се обрађује или неког другог предмета по унапред задатој трајекторији. Одступања од 
жељеног понашања проузрокована су валовитошћу електромагнетског момента на 
вратилу машине услед несавршености мотора, шумом и квантизацијом код мерења 
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позиције [19], нелинеарним отпорима кретању и кочећим моментом имплусног 
карактера који се ствара услед отпора материјала при резању и сечењу. Грешке у 
праћењу трајекторије нарушавају квалитет обраде што у неким случајевима 
машинске обраде материјала као резултат оставља карактеристичан потпис на 
предмету обраде. Отуда се постављају строги захтеви да пропусни опсег 
регулационих контура буде што већи, што за случај регулације момента, брзине и 
позиције износи 1kHz, 200Hz и 60Hz, респективно [1]. 

Валовитост електромагнетског момента представља сложенопериодичну 
паразитну компоненту суперпонирану на жељени моменат која настаје услед 
несавршености магнетског и струјног кола мотора. Три су основна узрока за појаву 
валовитости момента: (1) просторни хармоници таласа магнетопобудне силе статора; 
(2) просторни хармоници таласа магнетске индукције у ваздушном процепу; (3) 
просторни хармоници таласа магнетског отпора или релуктансе ваздушног процепа.  

Просторни хармоници таласа магнетопобудне силе статора настају услед 
коначног броја статорских жлебова који онемогућују идеaлну, простопериодичну 
расподелу густине статорских проводника по обиму мотора. Будући да магнетско 
поље у ваздушном процепу мотора највећим делом стварају стални магнети 
постављени на ротору, просторни хармоници таласа магнетског поља у ваздушном 
процепу настају као директан резултат уградње сталних магнета. Просторни 
хармоници таласа релуктансе ваздушног процепа настају услед ожлебљености 
статора и неједнаког магнетског отпора.   

Електромагнетска валовитост настаје као резултат интеракције просторних 
хармоника таласа магнетске индукције ваздушног процепа и просторних хармоника 
таласа магнетопобудне силе статора. Она се мења у функцији електричног угла, док 
значајне компоненте имају учестаност шест и дванаест пута већу од електричне 
учестаности обртања ротора. У стручној литератури позната је као ripple torque. 
Типичне вредности електромагнетске валовитости износе 2-4% развијеног момента. 
Магнетска валовитост је у англосаксонској литератури позната као detent или cogging 
torque. Она настаје као резултат магнетске интеракције просторних хармоника поља 
кога стварају магнети на ротору и просторних хармоника релуктансе магнетског кола 
статора који настају услед анизотропије статора. Магнетска валовитост се мења у 
функцији механичког угла, док учестаност зависи од димензија сегмената сталних 
магнета и броја жлебова статора. Њене максималне вредности достижу до 3% називне 
вредности момента.  

Валовитост момента синхроног сервомотора представља суму 
електромагнетске и магнетске валовитости. Средња вредност ових паразитних 
компонената једнака је нули и може бити третирана као детерминистички шум. Она 
производи вибрацију и акустичне звуке који могу бити значајно појачани у 
случајевима када су подржане од стране резонантне учестаности механичког 
подсистема. Два феномена онемогућавају једнодимензионалну везу момента и 
позиције: (1) при повећању струје статора долази до неједнаког засићења статорских 
зубаца, те они постају фиктивно зарубљени и праве мање пикове – као резултат 
долази до смањења амплитуде валовитости; (2) при већим брзинама повећава се фаза 
таласног облика, услед чега долази до „згушњавања“ валовитости, то јест до 
померања фазе. Учестаност нежељене компоненте момента веома често налази се 
изван пропусног опсега система за управљање кретањем, па се њен утицај на брзину 
обртања и положај ротора не може компензовати деловањем регулатора. Услед тога 
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неопходно је посебно идентификовати валовитост момента који настаје услед 
несавршености мотора и деловати на њено смањење. 

Проблем валовитости момента синхроног сервомотора подједнако је изазован 
и дизајнерима електричних мотора и аутоматичарима. Предложена решења се 
генерално могу поделити у две групе – прва решава проблем хардверским путем, а 
друга софтверским. Као главни циљ поставља се ограничавање валовитости момента 
до 1% називне вредности момента. 

Keyhani и Studer се баве проучавањем утицаја јачине, облика и распореда 
сталних магнета на ротору, као и облика доњег дела статорских зубаца на јачину и 
таласни облик магнетске валовитости момента [20]. Симулацијом методом коначних 
елемената показали су да најефикасније смањење амплитуде валовитости се остварује 
смањењем укупне вредности магнетског флукса у ваздушном процепу машине, што 
истовремено смањује и перформансе самог погона. На другу страну, промена 
растојања између сталних магнета на ротору, као и варијација доњег дела статорског 
зупца, помера фазу таласног облика валовитости. Iskihawa и Slemon предлажу 
увођење додатних статорских намотаја који би потирали дејство магнетске 
валовитости [21]. У својим испитивањима теоријски и практично најдаље су отишли 
Bianchi и Bolognani [22], [23]. Они су за различита хардверска решења предложили 
аналитички алгоритам који су додатно анализирали симулацијом методом каначних 
елемената и експерименталним путем. Показали су да реализација ротора у виду 
прстенова који су међусобно померени за пет степени најефикасније смањује 
магнетску валовитост и изобличење таласног облика електромоторне силе. 
Занимљиве резултате остварили су реализацијом статорских зубаца са уздужним 
каналима дебљине пар милиметара који су паралелни осовини мотора. Као директан 
резултат овакве реализације амплитуда магнетске валовитости смањује се на рачун 
увећавања фреквенције таласног облика. Генерални закључак који произилази из 
наведених решења је да су хардверске методе смањења валовитости момента 
синхроног мотора ефикасније, али за последицу имају усложњавање производног 
процеса мотора, поскупљење његове реализације и смањење перформанси целог 
погона. 

Софтверски приступ идентификације и смањења валовитости момента је 
знатно једноставнији будући да не захтева додатне хардверске захвате на већ 
постојеће сервопогоне. Hanselman на једну страну, те White и Kocybik на другу 
предлажу смањење нежељених хармоника таласа електромагнетске валовитости 
унапред програмираним таласним обликом струје напајања [24], [25]. Ова једноставна 
open loop структура скоро у потпуности решава проблем, али само за дискретне 
вредности жељеног момента на излазу вратила за коју је облик таласа 
електромагнетске валовитости унапред снимљен, а одговарајући таласни облик струје 
напајања програмиран. Крајња контролна структура је веома осетљива на 
променљивост параметара мотора у току рада погона. Ефикасније и нешто сложеније 
су управљачке closed loop структуре које најчешће садрже естиматоре магнетског 
флукса и/или момента. Grčar, Cafuta и остали предлажу естиматор који одређује 
Фуријеове коефицијенте за унапред претпостављене познате учестаности 
валовитости момента. Док теоријски резултати показују знатно смањење 
електромагнетске валовитости, практична реализација показује слабу робусност 
према спољашњим шумовима, системским кашњењима и хармоницима таласног 
облика напона услед напонског инвертора [26]. Будући да је генерално теже 
идентификовати магнетску валовитост, зато што она директно зависи од 
геометријских параметара машине тако да може да буде различита и за машине истих 



1. Увод 

 9

називних података, Sebastian и Gangla предлажу модел који у сваком кораку 
прорачунава електромоторну силу на бази које предпоставља вредност магнетске 
валоватости [27]. На другу страну Sacks, Bodson и Khosla остварују естимацију само 
одређених хармоника магнетске валовитости за мале брзине и њихову feed forward 
компензацију [28]. Утицај параметара мотора који се мењају у зависности радног 
режима на валовитост момента, El-Sharkawi решава применом алгоритама за 
прилагођење и компензацију заснованих на вештачким неуралним мрежама [29].  

До сада објављивани софтверски приступи ефикасне идентификације, 
предикције и компензације валовитости момента се у пракси још увек не 
употребљавају. Модификација управљачке структуре обухвата увођење feed-forward 
компоненте задате струје статора која је одређена предикцијом валовитости момента. 
Постојећа решења за моделовање и предикцију валовитости момента не узимају у 
обзир све електричне, магнетске и геометријске карактеристике мотора које на њу 
утичу, и веома често одвојено третирају електромагнетску и магнетску валовитост.      

1.2 Структура рада 

Предмет научне расправе у оквиру предложене теме je анализа  валовитости 
момента синхроног мотора са сталним магнетима која настаје услед несавршености 
магнетског и струјног кола мотора, њено моделовање и компензација употребом 
напредних програмских решења.  

Рад је организован у седам поглавља. Анализа рада ПМСМ-а изложена је у 
другом поглављу. Она обухвата основне карактеристике, магнетско и струјно коло, 
енергетски биланс као и утицај реакције индукта и засићења феромагнетског 
материјала на поље магнетске индукције у ваздушном процепу. Посебно су 
анализирани узроци и дефинисане компоненте валовитости момента синхроног 
мотора.  

Треће поглавље се бави аналитичком анализом компоненти валовитости 
момента која омогућава њихово квалитативно и квантитативно израчунавање. Такође 
је коментарисан утицај валовитости момента синхроног мотора на карактеристике 
сервопогона.   

На бази мерења која су остварена на типичном ПМСМ-у и аналитичкој 
анализи компоненти валовитости момента, у четвртом поглављу развијено је 
програмско решење за предикцију момента које узима у обзир магнетску и 
електромагнетску валовитост. Предложено програмско решење, кодовано у оквиру 
програмског пакета Matlab, представља универзални упрошћени модел реализован на 
бази уобичајених претпоставки занемаривања засићења и губитака у гвожђу и ефекта 
крајева.  

Учињена занемарења узимају се у обзир у петом поглављу где је реализована 
симулација у оквиру програмског пакета Ansoft, који ради на основу дводимензионе 
методе коначних елемената. Добијени резултати се користе за корекцију предложеног 
програмског решења за предикцију момента ПМСМ-а. 

Шесто поглавље се бави експерименталном верификацијом резултата 
добијених симулацијама. Експериментални сетап се састоји из DBS сервопојачавача и 
FASK синхроног сервомотора са сталним магнетима на ротору, произвођача Vickers, 
Италија. 
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У последњем, седмом поглављу, изведен је закључак научне расправе дате 
овим радом.  

У оквиру прилога дате су основе коришћења програмских пакета MATLAB и 
ANSOFT, као и цео код програмског решења за предикицију момента синхроног 
мотора.    

 



2. Анализа рада синхроног мотора са сталним магнетима на ротору 

 11

2. Анализа рада синхроног мотора са сталним магнетима на 
ротору 

2.1 Основне карактеристике синхроног мотора са сталним магнетима на ротору 

Синхрони мотори са сталним магнетима монтираним на површини ротора 
имају индуктор реализован на ротору, док се индукт налази на статору. За разлику од 
асинхроних мотора код којих магнетско поље настаје услед реактивне или 
магнетизационе компоненте статорске струје, магнетско поље у ваздушном процепу 
синхроних сервомотора потиче највећим делом од сталних магнета. Танки магнети 
супротне магнетизације монтирани су наизменично по површини ротора. На овај 
начин они представљају извор радијалног и променљивог магнетског поља које је 
непомично у односу на ротор. Ефекат који ствара ротор који се обрће угаоном 
брзином wm у односу на статор идентичан је обртном магнетском пољу угаоне 
фреквенције wm*p/2, где p представља број пари полова. Статор синхроног 
сервомотора реализован је као и статор асинхроног мотора. Приближно синусоидално 
дистрибуирани проводници дуж обима статора напајају се наизменичним трофазним 
струјама које стварају Теслино обртно поље статора. Када је брзина обртања ротора 
једнака синхроној, то јест брзини обртања статорског обртног поља, испуњен је услов 
синхронизма који омогућава да интеракција обртних поља ротора и статора 
производи једносмерни електромагнетски моменат [16].  

Будући да је употребна вредност синхроног сервомотора нарочито корисна у 
различитим апликацијама са променљивом брзином обртања ротора, електрични 
погони са овим мотором садрже претвараче снаге који омогућују континуалну 
промену брзине обртања статорског поља. Статор се напаја из напонски или струјно 
контролисаног трофазног извора [18].  

Главне предности синхроног сервомотора су једноставна конструкција, 
значајно већа ефикасност која је резултат мањих губитака, и могућност великог 
убрзања. Једноставна конструкција у којој је ротор реализован од гвожђа и сталних 
магнета омогућава и знатно мању запремину и тежину самог мотора. Мањи губици 
које ова машина остварује потичу пре свега од чињенице да нема губитака у бакру 
ротора. Све квалитетнији магнетски материјали од којих се израђују стални магнети 
имају веома малу отпорност, услед чега су губици у магнетском колу мањи. Ипак, ови 
губици постају значајни са повећањем фреквенције која је неопходна у апликацијама 
које захтевају веома велике брзине. За исте називне снаге асинхроног и синхроног 
сервомотора, укупни губици синхроног достижу од 50% до 60% асинхороног [30]. 
Претпостављена ефикасност синхроног сервомотора износи од 95% до 97% за 
називне снаге између 10 и 100 kW. Значајне карактеристике погона са овим моторима 
представљају велико убрзање и могућност рада на малим брзинама, као и током 
одржавања малог електромагнетског момента. Испитивања су показала да при duty 
factor–у од 5%, убрзања од 100.000 rad/s2 могу се постићи од стране мотора са 
вршним моментом од 40 Nm [31].   

2.2 Магнетско коло синхроног мотора са сталним магнетима на ротору 

Магнетско коло сваке електричне машине представља пут кроз који се 
затварају линије магнетског флукса. Како је вредност густине магнетске индукције 
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приближно иста у свим тачкама ваздушног процепа дуж правца паралелним са 
осовином машине, магнетско коло најчешће се проучава у две димензије и приказује 
својим попречним пресеком. На овај начин занемарује се незнатан ивични ефекат 
који утиче на расподелу флукса на крајевима статора и ротора [32]. Магнетско коло 
ПМСМ-а, које је приказано на слици 2.1, састоји се из статора и ротора израђених од 
меког феромагнетског материјала, сталних магнета монтираних на површини ротора 
и ваздушног процепа.  

 
Слика 2.1: Попречни пресек магнетског кола типичног синхроног мотора са 

сталним магнетима монтираним на површини ротора 

Улога меког феромагнетског материјала је каналисање магнетског флукса дуж 
жељеног пута који је приказан на слици 2.2. Мали део магнетског флукса који излази 
ван жељеног пута назива се расипни флукс. У реалним случајевима расипни флукс је 
тешко одредити, али на основу искуства познато је да његова вредност не прелази 
10% укупног магнетског флукса [32]. Стални магнети монтирани на површини ротора 
израђени су од тврдог феромагнетског материјала. Они представљају главни извор 
магнетског поља синхроног мотора. Вредност густине магнетске индукције је 
контстантна у ваздушном процепу непосредно наспрам сталног магнета. Приближно 
синусоидална просторна расподела густине магнетске индукције ваздушног процепа 
остварује се наизменично постављеним сталним магнетима са међусобно супротним 
усмерењима магнетског поља [14]. Будући да је релативна пермеабилност сталног 
магнета приближно иста као за ваздух, ваздушни процеп дуж пута којим се затварају 
линије магнетског флукса је ефективно већи за дебљину сталног матнета. Ова 
чињеница има за последицу да је еквивалентна индуктивност магнетизације значајно 
мања од одговарајуће индуктивности асинхроног мотора. Услед тога еквивалентна 
магнетизациона струја синхроног сервомотора је 2 до 5 пута већа од називне струје 
мотора, док код асинхроног мотора овај однос износи свега 0,2 до 0,5 [33]. Линије 
магнетског флукса улазе и излазе из површине ротора и статора под правим углом 
будући да је пермеабилност меког феромагнета много већа од пермеабилности 
ваздуха. Захваљујући томе правац магнетског поља ваздушног процепа који је важан 
за стварање електромеханичког момента је скоро сасвим радијалан, изузев у близини 
отвора жлебова, на шта ће бити указано касније.  
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Слика 2.2: Део магнетског кола ПМСМ-а на коме је приказан жељени пут 

магнетског флукса; на мањој слици је приказан расипни флукс који се затвара између 
два суседна, супротно намагнетисана стална магнета  

 Електромагнетске карактеристике сваке електричне машине зависе од 
квалитета феромагнетских материјала од којих су направљени. Они се најчешће 
описују помоћу хистерезисне петље која графички представља нелинеаран однос 
између магнетске индукције (В) и јачине магнетског поља (Н). Типичне хистерезисне 
карактеристике приказане су на слици 2.4. Од практичне важности је понашање 
феромагнетских материјала у променљивом спољашњем магнетском пољу 
константне и променљиве амплитуде. У тим случајевима два ефекта захтевају 
посебну пажњу: (1) иреверзибилни процеси који настају у току намагнетисавања и (2) 
индуковање електричног поља које се затвара унутар самог материјала. Као 
последица иреверзибилних процеса јавља се хистерезисни ефекат [34] који доводи до 
неповратног губитка једног дела енергије који се претвара у топлоту. Ови губици су 
директно пропорционални са површином хистерезисне петље и у литератури су 
познати као хистерезисни губици. Индуковање електричног поља које се затвара 
унутар самог материјала узрок је појаве електричне струје унутар материјала познате 
под именом вихорна струја. Она резултује додатним загревањем – Џуловим ефектом 
[32]. Ови губици су у литератури познати као губици услед вихорних струја.  

Променљиво спољашње магнетско поље константне амплитуде одговара 
нормалном раду синхроне машине и настаје обртањем наизменично постављених 
сталних магнета са међусобно супротним усмерењима магнетског поља. На другу 
страну, током намагнетисавања машине, као и у случајевима других прелазних појава 
попут промена оптерећења машине, феромагнетски материјал је изложен спољашњем 
магнетском пољу променљиве амплитуде. Као последица овог ефекта, феромагнетски 
материјал описује хистерезисне карактеристике различитих максималних вредности 
магнетске индукције и јачине магнетског поља, што је приказано на слици 2.3. 
Последња хистерезисна крива представља стање засићења магнетског материјала и 
даље повећање јачине спољашњег магнетног поља не утиче на његове магнетске 
особине. За хистерезисни циклус при коме је достигнуто засићење дефинишу се 
карактеристичне величине феромагнетског материјала: реманентна магнетска 
индукција (Br ) и јачина коерцитивног магнетског поља (Hc ).     
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Слика 2.3: Описивање различитих хистерезисних карактеристика када се 

феромагнетски материјал налази у спољашњем магнетском пољу променљиве 
амплитуде 

У пракси сви феромагнетски материјали деле се на меке и тврде у зависности 
од вредности карактеристичних величина. Као граница усваја се вредност 
коерцитивног магнетског поља од 800А/m. На слици 2.4 приказане су типичне 
хистерезисне карактеристике меких и тврдих феромагнетских материјала.   

 
Слика 2.4: Типичне хистерезисне карактеристике а) mеких; б) тврдих  

фероmагнетских материјала  

Магнетски тврди материјали користе се у применама где је потребна што већа 
реманентна индукција и што веће коерцитивно поље чије се вредности налазе у 
опсегу између 5000 – 50000 А/m. Због велике реманентне индукције стални магнети 
су у стању да стварају магнетска поља у ваздуху који се налази у њиховој околини. 
Јачина магнетског поља директно зависи од дебљине магнета. Захваљујући великом 
коерцитивном пољу, стални магнети се не могу размагнетисати слабијим магнетским 
пољима у којима се нађу током употребе. Оперативни део сталног магнета током 
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нормалног рада синхроног мотора је други квадрант који се назива крива 
размагнетисавања [32]. На основу слике 2.4 практично се може закључити да је у том 
пределу хистерезисна карактеристика магнета приближно линеарна. Будући да опсег 
радне вредности магнетске индукције ваздушног процепа износи 0,7 до 0,9 Т из 
разлога избегавања рада електричних машина у области засићења, јачина магнетског 
поља које производи стални магнет је приближно константна. Из тог разлога се у 
еквивалентном моделу ПМСМ-а магнет приказује као стални извор подужне струје 
(јединица А/m). Други значајан закључак који се може извести из криве 
размагнетисавања, која је приказана на слици 2.4, је велики нагиб на основу кога 
релативна пермеабилност сталног магнета приближно износи 1,05. Будући да је 
релативна пермеабилност ваздуха приближно иста, ваздушни процеп дуж пута којим 
се затварају линије магнетског флукса је ефикасно дужи за дебљину сталног магнета. 
У трећем квадранту BH карактеристике тврдог феромагнетског материјала налази се 
тачка демагнетизације. У случају да магнетски флукс падне испод ове вредности 
један део магнетских карактеристика феромагнетског материјала ће се изгубити 
трајно, а нова карактеристика је најчешће паралелна претходној, али са мањим 
вредностима магнетског флукса.  

Широки спектар различитих материјала који се користи за производњу 
сталних магнета зависи од магнетских и механичких потреба, као и инвестиционих 
могућности. Веома ниска цена и добра механичка обрадивост је главна предност 
магнетизованих челика. Овај материјал користи се најчешће за јефтиније синхроне 
сервомоторе који у раду на прелазе 100ºC. Веће температуре од ове доводе до 
повећања реманентне магнетске индукције и смањења вредности тачке 
демагнетизације [35]. Ипак, највећи недостатак представља веома ниска специфична 
максимална магнетска енергија (BH)mаx. У циљу превазилажења овог недостатка, 
магнетизованим челицима се додају волфрам, хром, молидбен и кобалт у различитим 
процентуалним износима [34]. Често употребљавани тврди феромагнети за израду 
сталних магнета су легуре гвожђа, алуминијума, никла и кобалта, познате под именом 
алнико. Поред ових основних елемената, алнико садржи у малим количинама и бакар, 
титанијум и ниобијум, који побољшавају механичке карактеристике и хемијску 
стабилност. Последњих година за производњу сталних магнета се користе и легуре 
метала ретке земље (енг. Rare earth elements). Донедавно најзначајнији магнетски 
материјал био је сачињен од самаријум-кобалта. Главне карактеристике су релативно 
висока вредност реманентне индукције, велика отпорност према демагнетизацији 
захваљујући чињеници да је критична тачка дубоко у трећем квадранту, и висока цена 
која потиче од скупог метала кобалта и метала ретке земље самаријума. У овом 
тренутку најзначајнији материјал за израду сталног магнета је синтерисана легура 
неодијума, гвожђа и бора чија вредност реманентне индукције достиже 1,25 Т, док је 
гранична радна температура изнад 120°C. Ове карактеристике практично омогућавају 
да стални магнет дебљине свега 3 до 4 mm створи магнетски флукс од 0,8 – 0,9 Т у 
ваздушном процепу дебљине 1 mm [36]. Цена овог материјала на тржишту је од $150 
до $175 по килограму, са тенденцијом пада услед технолошког напретка у процесу 
синтерисања и чињенице да је метал ретке земље неодијум један од најчешћих у 
природи.  

Обртањем наизменично постављених сталних магнета са међусобно 
супротним усмерењима магнетског поља, феромагнетски материјал од кога су 
сачињени статор и ротор изложен је утицају спољашњег магнетског поља константне 
амплитуде. На основу тога, магнетска индукција у статору и ротору се мења између 
позитивне и негативне максималне вредности, стално остварујући хистерезисни 
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циклус приказан на слици 2.4а. Будући да хистерезисни губици директно зависе од 
површине хистерезисне петље [18], статор и ротор се израђују од меких 
феромагнетских материјала што мањег коерцитивног магнетског поља. Овај 
материјал такође треба да има што веће вредности релативне пермеабилности и 
специфичне отпорности. Велика вредност релативне пермеабилности омогућује да се 
највећи део уложене енергије налази у ваздушном процепу, што ће касније бити 
потврђено аналитички. Велика специфична отпорност смањује вихорне струје. 
Губици услед вихорних струје се додатно смањују израдом статора и ротора 
паковањем међусобно изолованих лимова и трака дебљина 0,3 – 0,5 mm. Будући да је 
пракса показала да смањењем дебљине лима расту губици услед хистерезиса, 
потребно је оптимално димезионисати дебљину феромагнетских лимова у функцији 
минимума укупних губитака енергије у условима примене. У инжењерској пракси се 
најчешће користе емпиријски изрази добијени на основу искуства и тестирања [35]. 
На слици 2.5 приказана је реализација ротора паковањем међусобно изолованих 
лимова и жлебови у којима се површински монтирају стални магнети.  

 
Слика 2.5: Ротор ПМСМ-а реализован паковањем међусобно изолованих лимова и 

жлебова у којима се површински монтирају стални магнети  

Као меки феромагнетски материјал за израду статора и ротора електричних 
машина најчешће се употребљава електротехнички челик који садржи малу количину 
угљеника, силицијума, мангана, сумпора, кисеоника, азота и других елемената. 
Употреба угљеника доводи до повећања специфичне отпорности и до смањења 
магнетске пермеабилности и индукције засићења, док силицијум смањује 
коерцитивно поље и хистерезисне губитке. Магнетска индукција засићења износи до 
2Т. При пројектовању електричних машина води се рачуна да меки феромагнетски 
материјали не уђу у засићење како би процеси у електричним машинама били што 
ближи линеарним. Будући да због ефекта крајева, који ће касније бити проучаван, 
долази до повећања магнетске индукције на крајевима зубаца статора, вредност 
магнетске индукције у ваздушном процепу ограничава се на 0,7 – 0,9 Т.  

2.3 Струјно коло синхроног мотора са сталним магнетима на ротору 

Струјно коло образују бакарни проводници смештени у жлебовима статора 
који чини индукт синхроне машине. Улога струјног кола синхроне машине је 
стварање обртног поља магнетопобудне силе статора на основу трофазних 
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наизменичних струја које се доводе на његовим прикључцима. Због тога је статор 
синхроне машине еквивалентан, чак и заменљив, са статором асинхроне машине. 
Појединачне фазе су најчешће повезане у виду концентрисаног дијаметралног 
намотаја [37]. То практично значи да су проводници сваке фазе расподељени у једном 
жлебу по полу, где су проводници са супротним смером струје просторно померени 
за 180°електричних [38]. Приближно синусоидалан просторни распоред дуж 
електричног обима статора машине остварен је постављањем фаза међусобно 
померених за 120°електричних. Струјно коло синхроне машине са осамнаест жлебова 
и три пара полова приказано је на слици 2.6.  

 
Слика 2.6: Струјно коло ПМСМ-а са три пара полова и осамнаест жлебова 

Када кроз једну фазу протиче наизменична струја долази до стварања 
наизменичног или пулсационог поља чија се просторна расподела по обиму статора 
не нарушава у времену, што значи да се максимална вредност магнетопобудне силе 
сваке фазе увек налази на истом месту. Свака од три фазе ствара своје наизменично 
поље. Њихов збир образује обртни талас константне амплитуде који се окреће 
сталном угаоном брзином која је једнака кружној учестаности напајања [39]. Тако 
добијено поље је по свом деловању еквивалентно пољу сталног магнета који се 
механички обрће истом угаоном брзином, чиме је испуњен услов синхронизма.  

На слици 2.7 приказана је реализација струјног кола типичног синхроног 
мотора. 
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Слика 2.7: Реализација струјног кола типичног синхроног мотора 

2.4 Енергетски биланс синхроне машине 

Обртни моменат синхроног мотора са сталним магнетом на ротору настаје као 
резултат интеракције магнетског поља ротора и магнетопобудне силе статора. За 
почетну квалитативну процену обртног момента користиће се мисаони експеримент 
са синхроном машином која има по један пар полова на ротору и статору. Мисаони 
експеримент се састоји у процени енергетске промене у машини при померању 
ротора за инфинитезимално мали угаони померај дθ у смеру деловања обртног 
момента Те. Будући да се у реалним системима у којима се одиграва процес 
електромеханичког претварања енергије са великом тачношћу може претпоставити да 
маса остаје константна, закон одржања енергије представља најопштији закон. Закон 
одржања енергије, дат једначином (2.1), представља однос прираштаја електричне 
енергије узете из извора умањеног за губитке у бакру (дWе), прираштаја енергије 
акумулисане у спрежном пољу (дWp) и прираштаја механичке енергије умањеног за 
губитке услед механичког трења и отпора ваздуха проузрокованих кретањем 
механичких делова машине (дWm).  

 θdTdWdWdWdW epmpe ⋅+=+=   (2.1) 

На овом нивоу неопходно је увести реална занемарења која су практично 
оправдана. Она обухватају: (1) занемарење ефеката паразитних капацитивности 
намотаја и енергије акумулисане у електричном пољу, што за последицу има да само 
магнетске силе учествују у стварању спрежног поља; (2) занемарење чињенице да је 
енергија расподељена у простору, на основу чега је омогућено коришћење система са 
сконцентрисаним параметрима. Као што је речено у поглављу 2.2, дејство сталних 
магнета на ротору се може представити еквивалентном струјом ротора (ir) која у 
ваздушном процепу ствара магнетско поље еквивалентно магнетском пољу који 
стварају стални магнети. Заједничким деловањем струје статора и еквивалентне 
струје ротора настају флуксеви који индукују контра електромоторну силу. Отуда се 
прираштај електричне енергије дат једначином (2.1) може изразити и на следећи 
начин: 
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 rrssrrsse dididtiedtiedW Φ⋅+Φ⋅=⋅⋅+⋅⋅=   (2.2) 

Једначина (2.2) представља општи израз који важи и за нелинеарне и за 
линеарне средине. За даљу анализу потребно је увести нове апроксимације на основу 
којих се: 

- занемарују губици у гвожђу који потичу од вихорних струја и хистерезе; 

- занемарује засићење у гвожђу, што за последицу има линеарно магнетско 
поље и једнаке међусобне индуктивности намотаја; 

- претпоставља да је меки феромагнетски материјал идеалан (μfe→∞), што за 
последицу има да се енергија поља углавном налази у ваздушном процепу; 

Захваљујући првој и другој апроксимацији резултантни флуксеви статора и 
ротора се могу изразити помоћу сопствених и међусобне индуктивности намотаја, 
што је представљено једначином (2.3). Диференцирањем једначине (2.3) и 
комбиновањем са једначином (2.2) добија се израз прираштаја електричне енергије у 
виду збира појединачних утицаја струје статора и еквивалентне струје ротора.  

 rsss iMiL ⋅+⋅=Φ    

 rrsr iLiM ⋅+⋅=Φ   (2.3) 

 
dMiidLidiiMdiiLdMiidLidiiMdiiLdW rsrrsrrrrrsssrsssse ⋅⋅+⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅+⋅⋅+⋅⋅= 22

   (2.4) 

Враћајући се на почетну једначину (2.1), потребно је изразити енергију 
акумулисану у магнетском спрежном пољу у функцији струје статора и еквивалентне 
струје ротора. У случају да нема обртања ротора, целокупни прираштај електричне 
енергије извора се троши на успостављање магнетског спрежног поља. Тада је 
прираштај механичке енергије једнак нули. Будући да не долази до промене узајамног 
положаја делова машине, индуктивности су константне. Комбинујући једначине (2.1) 
и (2.4), једначина (2.5) представља прираштај енергије магнетског спрежног поља. 
Укупна енергија спрежног поља од почетног тренутка до успостављања струје 
статора и еквивалентне струје ротора добија се интеграљењем једначине (2.5) и 
представљена је једначином (2.6). 

 ( )rsrrrsssrrssep iidMdiiLdiiLdididWdW ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅=Φ⋅+Φ⋅==   (2.5) 

 rsrrssp iiMiLiLW ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅= 22

2
1

2
1   (2.6) 

Померањем ротора синхроне машине за инфинитезимално мали угаони 
померај дθ по успостављеном спрежном магнетском пољу, долази до промене 
вредности спрежног поља која се добија диференцирањем једначине (2.6). Будући да 
се узајамни положај делова машине променио, индуктивности су променљиве, док је 
прираштај спрежног поља дат једначином (2.7).   

dMiidiiMdiiMdLidiiLdLidiiLdW rssrrsrrrrrsssssp ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅= 22

2
1

2
1

   (2.7) 

Упоређивањем једначина (2.4) и (2.7) добија се израз за механичку енергију у 
функцији струје статора и еквивалентне струје ротора.  
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 dMiidLidLidW rsrrssm ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅= 22

2
1

2
1   (2.8) 

На основу једначине (2.8) може се закључити да електромеханичко претварање 
енергије наступа захваљујући промени узајамног положаја делова система на основу 
којих се мењају сопствена и међусобна индуктивност. То потврђује чињеницу да на 
стварање механичких сила и обртног момента електричних машина утиче само 
геометрија машине и вредности струја, а не и прираштаји струја. Ова констатација се 
може представити изразом за обртни моменат датим једначином (2.9). 

 
θθθθ d

dMii
d
dL

i
d
dL

i
d

dW
T rs

r
r

s
sconsti

p
e ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅== =

22

2
1

2
1

M   (2.9) 

Једначина (2.9) представља основу за даљу анализу коју доноси овај рад. Ваља 
још једанпут напоменути да је овај израз изведен за магнетски линеарну средину у 
којој се налази идеални меки феромагнетски материјал без губитака. Први део 
једначине (2.9) казује да механичке силе и обртни моменат делују на магнетски 
материјал и проводнике у смеру повећања енергије поља при константним струјама. 
Прва два сабирка другог дела једначине (2.9) представљају моменат који настаје 
деловањем само једне струје. Наиме, оно изражава чињеницу да поље изазвано 
дејством само једне струје производи у магнетском материјалу механичке силе које 
теже да тај материјал покрену тако да се магнетски отпор магнетског кола смањи. 
Последњи сабирак истог израза указује на тежњу магнетских поља статора и ротора 
да се поравњају. Ово кретање настаје под утицајем поља и статора и ротора, и извор 
је обртног момента синхроног мотора. 

Да би се сам процес електромеханичког претварања енергије комплетирао, 
неопходно је проучити индуковану електромоторну силу која настаје као резултат 
обртања намотаја у односу на магнетско поље. Израз за електромоторну силу се 
добија диференцирањем једначине (2.3) и представљено је са (2.10). 
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Прва два члана у једначинама (2.10) представљају напоне индуковане услед 
промене струја у зависности од времена и идентични су са напонима који би се 
произвели индукцијом кад би ротор био непокретан. Пошто су ови напони исте 
природе као и они који се индукују у трансформаторима, уобичајени назив за њих је 
напон или електромоторна сила трансформације, док су одговарајуће ознаке eTs и eTr, 
респективно. На основу претходног излагања и упоређивањем са једначином (2.7) 
јасно је да они утичу на стварање спрежног поља. Друга два члана једначине (2.10) 
стварају се при обртању ротора. Услед тога називају се електромоторним силама 
ротације, а означавају са eSs и eSr. Ови напони могу се изразити и у функцији угаоне 
брзине, што је дато једначином  (2.11). Упоређујући једначину (2.11) са једначином 
(2.9) укупни моменат се може изразити са (2.12). 
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 ms
r

rSr w
dt

dMi
dt

dL
ie ⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅+⋅=  (2.11) 

 
( )

m

SrrSss
e w

eiei
T

⋅+⋅
⋅=

2
1   (2.12) 

Постојање електромоторне силе ротације може се и практично показати 
једноставним експериментом у коме се налазе синхрони мотор са сталним магнетима 
на ротору чији су крајеви статора отворени. Уколико се на крајеве било које две 
статорске фазе прикључи волтметар, могуће је детектовати напон који се ствара при 
обртању ротора. Овај напон управо одговара електромоторној сили ротације.  

Различите компоненте момента дате једначином (2.9) могуће је представити у 
функцији магнетопобудне силе статора, магнетског поља ротора и релуктансе 
ваздушног процепа. Да би се то остварило, најпре је потребно изразити међусобну и 
сопствену индуктивност (једначине (2.13) и (2.14)), магнетско поље ротора и 
магнетопобудну силу статора (једначине (2.15) и (2.16)) у функцији релуктансе 
ваздушног процепа и броја навојака статора и ротора.  

 θcos⋅
ℜ
⋅

= rs NN
M   (2.13) 

 Ρ⋅=
ℜ

= 2
2

NNL   (2.14) 

 
ℜ
⋅

=Φ rr
r

iN   (2.15) 

 sss iNF ⋅=   (2.16) 

Комбинујући једначине (2.13), (2.14), (2.15) и (2.16) са једначином (2.9), свака 
од компоненти момента може се изразити у функцији магнетопобуде силе статора, 
магнетског поља ротора и релуктансе ваздушног процепа, што је приказанао 
једначинама (2.17), (2.18) и (2.19).   
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ℜ
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2.5 Узроци валовитости момента синхроне машине 

Валовитост електромагнетског момента синхроног мотора са сталним 
магнетима на ротору настаје услед несавршености магнетског и струјног кола мотора 
који су описани у одељцима 2.2 и 2.3. Наиме, несавршеност геометрије машине 
узрокује стварање просторних хармоника таласа магнетопобудне силе статора, 
магнетског поља ротора и релуктансе ваздушног процепа.  

2.5.1. Просторни хармоници магнетопобудне силе статора синхроне машине 

Просторни хармоници таласа магнетопобудне силе статора синхроне машине 
настају услед коначног броја статорских жлебова који онемогућују идеалну, 
простопериодичну расподелу густине статорских проводника по обиму машине. Уз 
усвојено струјно коло приказано на слици 2.6, просторна расподела магнетопобудне 
силе статора приказана је на слици 2.8.  

 
Слика 2.8: Просторна расподела магнетопобудне силе статора 

Максимална вредност правоугаоног таласа магнетопобудне силе статора дата 
је једначином (2.20). Развој правоугаоног таласа у Фуријеов ред [40] ствара 
хармоничне компоненте приказане једначином (2.21). 

 I
p

N
F s ⋅⋅= 2max   (2.20) 

 ( ) ( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +⋅+⋅+⋅⋅= LxxxYy 5sin

5
13sin

3
1sin4

maxπ
  (2.21) 

Будући да се синхрони мотор углавном напаја струјом преко претварача снаге 
велике прекидачке учестаности, магнетопобудна сила статора практично нема 
временских хармоника [38]. Примењујући ту чињеницу и једначину (2.21), једначина 
(2.22) приказује хармоничну расподелу магнетопобудне силе статора, а једначина 
(2.23) одговарајућу максималну вредност. Применом основних тригонометријских 
релација [40] развијени облик хармоничне расподеле магнетопобудне силе статора 
дат је једначином (2.25). 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]°−⋅°⋅−+°−⋅°⋅−+⋅⋅= 240cos240cos120cos120coscoscosmax wthhwthhwthFF hh θθθθ

  

  (2.22) 
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  (2.23) 
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θθθ
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  (2.24) 

Коментар резултата:  

- I, III, V сабирак једнак је  

− 0, за (h-1) = 2, 4, 8, 10…, то јест h = 3, 5, 9, 11… 

− 3cos(hθ-wt), за (h-1) = 6, 12…, то јест h = 7, 13… 

- II, IV, VI сабирак једнак је  

− 0, за (h+1) = 2, 4, 8, 10…, то јест h = 1, 3, 7, 9, … 

− 3cos(hθ+wt), за (h+1) = 6, 12…, то јест h = 5, 11… 

 

Стога је реална представа магнетопобудне силе статора синхроне машине дата 
једначином (2.25): 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ++⋅⋅+−⋅⋅++⋅⋅+−⋅⋅= LwtwtwtwtFFs θθθθ 11cos
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17cos
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15cos

5
1cos

2
3

max   

  (2.25) 

2.5.2. Просторни хармоници магнетског поља ротора синхроне машине 

Магнетско поље ротора настаје деловањем сталних магнета чија је јачина 
поља приближно једнака у ваздушном процепу непосредно наспрам површине целог 
магнета. Просторна расподела магнетског поља ротора које потиче од наизменично 
постављених сталних магнета са међусобно супротним усмерењима магнетског поља 
представља правоугаону просторну расподелу чији је Фуријеов развој дат једначином 
(2.21). Будући да се поље обрће заједно са ротором, просторни хармоници магнетског 
поља ротора су представљени једначином (2.26).  
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2.5.3. Просторни хармоници релуктансе ваздушног процепа синхроне 
машине 

Просторни хармоници релуктансе ваздушног процепа синхроне машине 
настају услед анизотропије проузроковане ожљебљењем статора и специфичним 
обликом магнетског кола ротора. Таласни облик његове просторне расподеле 
приказан је на слици 2.9.  

 
Слика 2.9: Таласни облик просторне расподеле релуктансе ваздушног процепа 

Просторна расподела релуктансе ваздушног процепа може се верно 
апроксимирати збиром једносмерне и наизменичне компоненте, при чему је 
наизменична компонента приближно једнака основном хармонику фреквенције која 
зависи од броја статорских жлебова.  

 )cos(max0 θ⋅⋅ℜ+ℜ≈ℜ Q   (2.27) 

Реална представа просторне расподеле обухвата хармонике фреквенције која је 
једнака целобројном умношку фреквенције основног хармоника датим једначином 
(2.27). Аналогно релуктанси може се посматрати њена реципрочна вредност – 
пермеанса ваздушног процепа. Просторна расподела пермеансе у потпуности 
одговара просторној расподели релуктансе приказане на слици 2.9, услед чега се 
може изразити аналогним аналитичким изразом који је дат једначином (2.28). 

 )cos(max0 θ⋅⋅Ρ+Ρ≈Ρ Q   (2.28) 

2.6 Компоненте момента синхроне машине 

Да би моменат заиста постојао, то јест да би машина могла да остварује 
користан рад, његова средња вредност за периоду временске промене дата 
једначином (2.29) мора да буде различита од нуле. 

 ∫ ⋅⋅=
T

esr dtT
T

T
0

1   (2.29) 
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Три различите вредности интеграла датим једначином (2.29) су од практичног 
интереса: (1) када је различита од нуле и константна; (2) када је различита од нуле и 
периодична; (3) када је једнака нули и периодична. Први случај даје користан 
моменат чија једносмерна компонента остварује користан рад на вратилу мотора. У 
преостала два случаја моменат садржи наизменичне компоненте момента које су у 
општем случају непожељне јер представљају извор вибрације, буке и непрецизног 
управљања мотором. Адекватна анализа наизменичних компоненти момента 
синхроног мотора обухвата анализу сваке од компоненти момента представљених у 
одељку 2.4 са аспекта интеграла (2.29); то практично подразумева прорачун средње 
вредности и просторних хармоника сваке компоненте момента. Из тог разлога 
неопходно је изразити промену механичке енергије преко извора просторних 
хармоинка момента: магнетопобудне силе статора, магнетског поља ротора и 
релуктансе ваздушног процепа синхроног мотора. Комбинујући једначине (2.13), 
(2.14), (2.15) и (2.16) са једначином (2.8), механичка енерија је аналогно представљена 
једначинама (2.30) и (2.31).   

 θθ d
Ni

Nid
Ni

dNidW rr
ss

rr
ssm ⋅⋅

ℜ
⋅

⋅⋅−ℜ⋅
ℜ
⋅

⋅−Ρ⋅⋅⋅= sin
)(

2
1)(

2
1

2

2
2   (2.30)

  

 θθ dFddFdW rsrsm ⋅⋅Φ⋅−ℜ⋅Φ⋅−Ρ⋅⋅= sin
2
1

2
1 22   (2.31) 

У једначини (2.31) уочавају се три наизменичне компоненте момента које 
настају као резултат интеракције било која два извора просторних хармоника – 
магнетопобудне силе статора, магнетног поља ротора и релуктансе ваздушног 
процепа.  

Приликом посматрања међусобне реакције просторних хармоника 
магнетопобудне силе статора, магнетског поља ротора и релуктансе ваздушног 
процепа мора се узети у обзир да само хармоници истог реда могу да стварају 
моменат. Ова чињеница ће се показати на примеру интеграљења производа 
просторних хармоника истог и различитог реда. 

Производ просторних хармоника истог реда 
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  (2.32) 

На основу једначина (2.32) може се закључити да постоји једносмерна 
компонента реда h у случају производа хармоника истог реда h. 



2. Анализа рада синхроног мотора са сталним магнетима на ротору 

 26

Производ просторних хармоника различитог реда 
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На основу једначина (2.33) може се закључити да не постоји једносмерна 
компонента у случају производа хармоника различитог реда.  

2.6.1. Интеракција просторних хармоника магнетопобудне силе статора и 
магнетског поља ротора  

Полазећи од једначине (2.31) и интеграљењем за период од почетне позиције 
до произвољне просторне позиције θm добија се израз: 

 θθ dFdW rsm ⋅⋅Φ⋅−= sin1   (2.34) 

 mrsm FW θcos1 ⋅Φ⋅=   (2.35) 

Ако се сада једначине (2.25) и (2.26) убаце у (2.35), на основу закључка (2.32) и 
(2.33) следи: 
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Сагласно једначини (2.9) компонента момента која одговара механичкој 
енергији датој једначином (2.35)  добија се диференцирањем израза по углу дθ.   
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  (2.38) 

Упоређујући горњу једначину са једначином (2.29) јасно се може уочити да је 
први сабирак различит од нуле и константан у времену. Он представља користан 
моменат. Остали сабирци представљају пулсацију момента нулте средње вредности, а 
доминанти временски хармоници су шести, дванаести... Такође се може извући 
закључак да су, сагласно једначини (2.33), временски наизменичне компоненте 
момента једнаке нули у случају да је таласни облик било магнетопобудне силе 
статора или магнетског поља ротора једнак основном просторном хармонику. 

2.6.2. Интеракција просторних хармоника магнетског поља ротора и 
релуктансе ваздушног процепа 

Полазећи од једначине (2.31) и интеграљењем за период од почетне позиције 
до произвољне просторне позиције добија се израз: 

 ℜ⋅Φ⋅−= ddW rm
2

2 2
1   (2.39)

  

 )cos(
2
1 2

2 θ⋅⋅ℜ⋅Φ⋅−= QW constrm   (2.40) 

Када изразе за магнетски флукс и релуктансу ваздушног процепа убацимо у 
(2.40) добија се: 
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Користећи чињеницу показану једначинама (2.32) и (2.33) од интереса су само 
производи истих просторних хармоника. Будући да је број зубаца статора увек паран, 
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следи да један просторни хармоник магнетског поља реагује са основним хармоником 
релуктансе ваздушног процепа. На основу тога следи 
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Сагласно једначини (2.9) компонента момента која одговара механичкој 
енергији датој једначином (2.40) добија се диференцирањем израза по углу дθ.   
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Из једначине (2.43) следи да наизменична компонента момента која настаје 
услед ожлебљености статора синхроног мотора има нулту средњу вредност и 
учестаност одговара производу броја зубаца статора и електричне учестаности 
обртања ротора. Будући да реална представа просторне расподеле релуктансе 
ваздушног процепа обухвата просторне хармонике фреквенције која је једнака 
целобројном умношку броја зубаца, треба очекивати да просторни хармоници 
момента из једначине (2.43) имају и више временске хармонике исте фреквенције. 

2.6.3. Интеракција просторних хармоника магнетопобудне силе статора и 
релуктансе ваздушног процепа 

Полазећи од једначине (2.31) и интеграљењем за период од почетне позиције 
до произвољне просторне позиције добија се израз: 

 Ρ⋅⋅= dFdW sm
2

3 2
1   (2.44) 

 )cos(
2
1 2

3 θ⋅⋅Ρ⋅⋅= QFW constsm   (2.45) 

Када изразе за магнетопобудну силу статора и релуктансу ваздушног процепа 
убацимо у (2.45) добија се 



2. Анализа рада синхроног мотора са сталним магнетима на ротору 

 29

 

( ) ( ) ( )

)cos()214sin(
98
1)210sin(

50
1)22sin(

2
1

2
3

)cos(
2

)210sin(1
25
1

2
)22sin(1

2
3

)cos(7cos
7
15cos

5
1cos

2
3

1

2

max

2

max

222
2

max3

θθθθ

θθθ

θθθθ

⋅⋅Ρ⋅⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +−⋅−+⋅−−⋅−⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅=

=⋅⋅Ρ⋅⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

+−
⋅+

−−
⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅=

=⋅⋅Ρ⋅⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +−⋅⋅++⋅⋅+−⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅=

QwtwtwtCF

QwtwtF

QwtwtwtFW

const

const

constm

L

L

L

   (2.46) 

На основу једначина (2.32) и (2.33), једносмерна компонента момента постоји 
само у случају производа просторних хармоника истог реда. Будући да је број зубаца 
статора увек паран, следи да један просторни хармоник магнетског поља реагује са 
основним хармоником релуктансе ваздушног процепа, осим у случају када је број 
зубаца статора једанак 6, 18, 30, 42 итд. На основу тога следи 
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Сагласно једначини (2.9) компонента момента која одговара механичкој 
енергији датом једначином (2.45) добија се диференцирањем израза по углу дθ.  
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Из једначине (2.48) следи да моменат који настаје као интеракција просторних 
хармоника магнетопобудне силе статора и релуктансе ваздушног процепа има средњу 
вредност једнаку нули и учестаност која одговара двострукој вредности угаоне 
брзине, осим у случају када је број зубаца статора једанак 6, 18, 30, 42 итд. 

2.7 Утицај реакције индукта и засићеност феромагнетског материјала на поље 
магнетске индукције у ваздушном процепу 

У поглављу 2.3 аналитички је изведено стварање електромоторне силе и 
електромагнетског момента под претпоставкама линеарног магнетског кола и 
константне вредности магнетског флукса у ваздушном процепу машине. За прву 
аналитичку процену енергетског биланса машине као и квалитативних утицаја 
валовитости момента на перформансе целог система учињене претпоставке су 
оправдане. Ипак, у циљу потврде добијених резултата неопходно је узети у обзир и 
утицаје који постоје у реалним системима, а то су, пре свих, утицај реакције индукта 
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и засићеност меког феромагнетског материјала машине на поље магнетске индукције 
у ваздушном процепу. 

У току рада синхроног сервомотора струје статора стварају магнетско поље 
које се назива реакција индукта. Ово поље утиче на равномерну расподелу магнетског 
поља ротора које потиче од сталних магнета. Наиме, долази до повећања јачине поља 
ваздушног процепа непосредно у околини предњег краја сталног магнета, док се 
јачина поља процепа смањује непосредно у околини задњег краја сталног магнета. 
Овај феномен остварује двоструки утицај на околину: један на стални магнет, а други 
на зубце статора. Велико смањење спољашњег магнетског поља у околини задњег 
краја сталног магнета доводи до приближавања вредности поља тачки 
демагнетизације тврдог феромагнетског метеријала од кога је израђен стални магнет. 
Отуда се за сваку синхрону машину дефинише вредност статорске струје у 
нормалном раду мотора у оквиру кога није могуће да у било ком радном режиму 
вредност магнетског поља сталног магнета падне испод тачке демагнетизације. У 
највећем броју случајева вредност статорске струје може прећи вредност 
еквивалентне магнетизационе струје, а да не дође до демагнетизације, што износи 2 
до 5 пута називне струје статора [41].  

Неравномерна расподела магнетског поља процепа ствара неједнаку расподелу 
густине магнетског флукса у зубцима статора. Наиме, услед локалног повећања 
вредности густине магнетског флукса на крајевима зубаца, вредности магнетске 
индукције у меком феромагнетском материјалу могу се наћи у опсегу између 1,4 до 
1,8 Т. Ове вредности магнетске индукције стварају могућност засићења меког 
феромагнетског материјала и појаву нелинеарности магнетског кола које утичу на 
веродостојност аналитичких резултата приказаних у поглављу 2.3.  

Најпрецизнија провера аналитичких резултата свакако представља симулација 
методом коначних елемената [42], [43], [44], која између осталог узима у обзир све 
наведене нелинеарности феромагнетског материјала, као и утицај реакције индукта и 
реактансе расипања. Анализа рада синхроног сервомотора методом коначних 
елемената приказана је у одељку 5. 
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3. Анализа валовитости момента синхроне машине 

3.1 Валовитост момента синхроног мотора услед интеракције просторних 
хармоника магнетопобудне силе статора и магнетског поља ротора 

Валовитост момента синхроног момента која настаје услед интеракције 
просторних хармоника магнетопобудне силе статора и магнетског поља ротора 
назива се електромагнетска валовитост [1], док је у англосаксонској литератури 
позната као ripple torque [25]. На основу једначине (2.35) може се уочити да је она 
пропорционална амплитуди магнетопобудне силе статора, односно амплитуди 
статорске струје, и средњој вредности магнетског флукса у ваздушном процепу 
машине. Будући да производ амплитуде статорске струје и магнетског флукса даје 
средњу вредност момента, електромагнетска валовистост директно зависи од 
развијеног момента. Њен квалитативан утицај износи 2-4% развијеног момента [26]. 
На основу тога једноставно се закључује да је електромагнетска валовитост 
релативно мала код растерећене машине. Учестаност паразитних компоненти 
момента зависи од просторних периода виших хармоника магнетопобудне силе 
статора и магнетског поља ротора, као и од брзине обртања ротора. Једначина (2.38) 
показује да доминантне компоненте имају учестаност шест и дванаест пута већу од 
електричне учестаности обртања мотора.  

Детаљна анализа електромагнетске валовитости најбоље се реализује помоћу 
упрошћене двополне машине без жлебова по површини статора. Дијаметрално 
постављен проводник на статору ствара степенасту магнетопобудну силу статора, док 
магнетско поље потиче од сталних магнета који се налазе на површини ротора. Како 
је занемаривањем жлебова статора ваздушни процеп равномеран, сопствена 
индуктивност и релуктанса ваздушног процепа остају константни. Према једначини 
(2.31), укупан моменат је тада једнак збиру корисног момента и електромагнетске 
валовитости. Упрошћена двополна електрична машина приказана је на слици 3.1. 

 
Слика 3.1: Упрошћена двополна електрична машина са равномерним ваздушним 

процепом 
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Дужина ваздушног процепа представља еквивалентну дужину која узима у 
обзир повећање линија флукса у процепу услед постојања жлебова. На овај начин 
уведена еквивалентна дужина ваздушног процепа даје исту вредност 
електромагнетског момента као и у случају машине са жлебовима по површини 
статора. Она је једнака производу дужине равномерног ваздушног процепа и 
Картеровог сачинилаца који у овом случају износи око 1,20 [45]. 

 00 ' lkl c ⋅=       (3.1) 

На основу једначина (2.9) и (2.13)-(2.16), укупан електромагнетски моменат 
упрошћене двополне машине може се изразити у функцији магнетског флукса који 
потиче од сталног магнета на површини ротора и струје која протиче кроз проводник 
статора.  

 
θ
λ

θ ∂
∂
⋅=

∂
∂
⋅⋅= r

srse iMiiT       (3.2) 

Ако се у обзир узму сви проводници једне фазе статорског намотаја једног 
жлеба реалне машине, електромагнетски моменат је једнак производу 
магнетопобудне силе статора која потиче од свих проводника тог жлеба, и укупног 
магнетског флукса ротора који се обухвата са свим проводницима.  
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Прираштај магнетског флукса при угаоном померају ротора за дθ одговара 
оној магнетској индукцији ротора која прође кроз елементарну површину која је 
одређена аксијалном дужином машине, полупречником ротора и угаоним померајем. 
Комбинацијом прираштаја флукса датим једначинама (3.3) и (3.4), електромагнетски 
моменат се може изразити у функцији струје статора и магнетске индукције у 
ваздушном процепу.   

 rlBr ⋅⋅=
∂
∂ '00θ
ϕ       (3.4) 

 se iNrlBT ⋅⋅⋅⋅= '00       (3.5) 

Једначина (3.5) представља формулацију познатог Bli закона [16]. Интензитет 
поља магнетске индукције у ваздушном процепу непосредно изнад површине магнета 
је приближно константан и зависи од дебљине магнета и збира еквивалентне дужине 
ваздушног процепа и ширине сталног магнета [14]. Ова зависност је директна 
последица Кирхофових закона за магнетско коло, уз занемарење релуктансе меког 
феромагнетског материјала [32]. 
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BB m
m ⋅=       (3.6) 

Аналогно једначини (3.5) и у сагласности са Blv законом [16], електромоторна 
сила која се индукује на крајевима проводника једног жлеба, који се налази у 
магентском пољу сталног магнета ротора наспрам њега, може се представити 
једначином (3.7). Укупна електромоторна сила једне фазе једнака је збиру 
електромоторних сила које се индукују на крајевима проводника жлебова у којима се 
налазе проводници те фазе. Електромоторна сила фазе А је дата једначином (3.8).  
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 vNrlBe ⋅⋅⋅⋅= 0       (3.7) 

 ∑
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=
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1
      (3.8) 

Сагласно једначини (2.12) компонента укупног момента који потиче од струје 
фазе А дата је једначином (3.9), док је укупни моменат целе машине једнак збиру 
момената све три фазе. 
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sAeA ⋅⋅=       (3.9) 

 eCeBeAe TTTT ++=       (3.10) 

Као што је напоменуто на почетку овог поглавља, укупни моменат Те 
представља збир електромагнетског момента и електромагнетске валовитости.  

3.2 Валовитост момента синхроног мотора услед интеракције просторних 
хармоника магнетског поља ротора и релуктансе ваздушног процепа 

Валовитост момента синхроног мотора која настаје услед интеракције 
просторних хармоника магнетског поља ротора и просторних хармоника реактансе 
ваздушног процепа представља магнетску валовитост [1] која је у англосаксонској 
литератури позната као cogging, detent torque [20]. Уколико идеализованој машини са 
слике (3.1) додамо зупце и жлебове по површини статора, доћи ће до интеракције 
између површински уграђених сталних магнета ротора и анизотропије статора. Као 
резултат деловања ове интеракције јавља се периферијска компонента силе која тежи 
да постави стални магнет наспрам зупца на статору. Овај положај одређен је 
минималном магнетском енергијом система. Наиме, периферијска компонента силе 
делује на сваки зубац стварајући елементарни магнетски моменат који делује у смеру 
смањења магнетске енергије магнетског кола машине. Слика (3.2) показује да је 
укупни елементарни магнетски моменат појединачног зупца једнак нули када се 
зубац у потпуности налази наспрам средњег дела сталног магнета.  

 
Слика 3.2: Положај сталног магнета на ротору у односу на анизотропију статора 

који је одређен минималном магнетском енергијом система 
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Слика (3.2) такође приказује ситуацију када се деловања елементарних 
магнетских момената свих зубаца наспрам магнета међусобно поништавају, што 
омогућава да је и резултантна вредност магнетског момента једнака нули. Овај 
положај ротора означен је као стабилан са аспекта магнетске валовитости [23]. Слика 
(3.3) приказује ситуацију која настаје када се стални магнет на ротору налази 
непосредно пре и непосредно после положаја који је у односу на магнетску 
валовитост одређен као стабилан. На слици се може уочити да постоји резултантни 
елементарни магнетски моменат зупца који се налази наспрам краја магнета различит 
од нуле. Самим тим је и резултантни магнетски моменат различит од нуле. 

 
Слика 3.3: Положаји сталног магнета на ротору у односу на анизотропију 

статора који се налазе непосредно а) пре; б) после стабилног положаја са аспекта 
магнетске валовитости 

Слика (3.3а) показује да у случају који претходи стабилном положају, 
резултантни магнетски моменат делује у смеру обртања ротора. Стога је овај смер 
означен као позитиван. Насупрот њему на слици (3.3б) приказан је резултантни 
магнетски моменат који делује у смеру супротном од кретања ротора, будући да жели 
да поврати стабилан положај. Овај смер деловања је означен као негативан.   

Постојање магнетске валовитости се и практично може уочити лаганим 
обртањем вратила ПМСМ-а чији статорски прикључци нису прикључени на извор 
напајања нити су кратко спојени. Као резултат обртања може се регистровати 
неједнаки отпорни моменат који у различитим тренуцима помаже или одмаже самом  
обртању, стварајући наизменично ситуације сагласне сликама (3.3а) и (3.3б).  

Квантитативни прорачун магнетске валовитости могуће је одредити полазећи 
од једначине (2.9) која је изведена за линеарно магнетско коло. Тада је указано да 
магнетска валовитост представља моменат који настаје деловањем само једне струје, 
изражавајући тиме чињеницу да поље изазвано дејством само једне струје производи 
у магнетском материјалу механичке силе које теже да тај материјал покрену тако да 
се релуктанса магнетског кола смањи. Укупни магнетски моменат дат је једначином 
(3.11). 
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Као закључак примећује се да промена флукса која настаје као последица 
помераја вратила мотора за инфинитезимални угаони померај дθ ствара моменат који 
тежи да смањи магнетски отпор, односно релуктансу. Отуда је положај коме ова сила 
тежи одређен најмањом релуктансом, а самим тим и најмањом магнетском енергијом 
система. Проучавајући израз (3.11) може се уочити да интензитет овог момента 
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зависи од геометрије гвожђа и јачине магнетског флукса у ваздушном процепу 
машине. Други важан закључак је да она не зависи од струје статора, односно не 
мења се директно са променом оптерећења машине. Индиректног утицаја струје 
статора има у виду утицаја реакције индукта на расподелу магнетског флукса у 
ваздушном процепу, који ће се узети у обзир симулацијом методом коначних 
елемената. Квалитативан утицај магнетске валовитости износи око 3% номиналног 
момента [26]. 

Будући на усвојену претпоставку да је меки феромагнетски материјал идеалан, 
највећи део енергије магнетског поља сконцентрише се у ваздушном процепу. Из тога 
следи да је укупна релуктанса приближно једанака релуктанси ваздушног процепа, 
што је приказано једначином (3.12). 

 00 ℜ≈ℜ+ℜ=ℜ fe       (3.12) 

Промена магнетске енергије може се посматрати преко промене магнетске 
проводности или пермеансе, која представља реципрочну вредност релуктансе. Она 
практично зависи од пермеабилности ваздуха и еквивалентне ширине процепа, 
будући да је релативна пермеабилност сталног магнета приближно једнака јединици 
(μр=1,05).    

 
l
S
⋅=Ρ 0μ       (3.13) 

 00 μμμμ ≈⋅= pm       (3.14) 

 mlll += 0       (3.15) 

Развијајући једначину (3.13), пермеансе процепа изнад зупца и жлеба су дате 
једначинама (3.16) и (3.17), респективно.  
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Еквивалентна пермеанса процепа који се налази наспрам сталног магнета, 
једнака је простом збиру пермеанси зубаца и жлебова који се једновремено налазе 
наспрам тог сталног магнета, будући да оне представљају скуп паралелно 
постављених пермеанси зубца и жлеба наизменично. Еквивалентна пермеанса 
процепа дата је једначином (3.18), где s1 и s2 представљају број пермеанси ваздушног 
процепа наспрам зубаца и жлебова, респективно. Објашњење које следи уз једначину 
(3.18) дато је на слици (3.4).  
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Слика 3.4:  Објашњење уз једначину (3.18); s1=2,8 и s2=2,6 

Еквивалентна релуктанса магентског пола једнака је реципрочној вредности 
еквивалентне пермеансе.  

 
Σ

Σ Ρ
=ℜ

1       (3.19) 

Да би се једначина (3.11) у потпуности представила преко познатих величина, 
неопходно је и магнетски флукс у ваздушном процепу изразити у функцији магнетске 
индукције процепа која је дата једначином (3.6). Отуда је магнетски флукс у 
ваздушном процепу приказан једначином (3.20). 

 DLBg ⋅⋅=Φ 0       (3.20) 

Као што је приказано једначином (2.43), учестаност магнетске валовитости 
зависи од броја жлебова статора и пари полова машине. Та зависност је приказана 
једначинама (3.21) и (3.22). 

 pper NQN ⋅=       (3.21) 

 ( )pQNZS
pN p 2,

2
=       (3.22) 

У једначинама (3.21) и (3.22) Np представља број периода магнетског момента 
током проласка ротора наспрам једног зупца. Ова величина је значајна за роторе са 
идентичним сталним магнетима и једнаким растојањима између њих [20], и зависи од 
најмањег заједничког садржалаца (НЗС) броја жлебова статора и пари полова 
машине. Вредност Np практично представља коефицијент који показује да ли су 
елементарни магнетски моменти зубаца у фази. За случај када је вредност овог 
коефицијента ниска, најчешће једнака 1, то практично значи да ће се само негативни 
(слика 3.3б) или само позитивни (слика 3.3а) елементарни магнетски моменти 
једновремено јавити у истој позицији ротора, чиме ће резултантни магнетски моменат 
бити већи. Насупрот томе, веће вредности Np омогућују да се једновремено и 
негативни и позитивни елементарни магнетски моменти јављају на зупцима који се 
налазе наспрам ивица магнета чиме је резултантни магнетски моменат мањи.   

  Наравно, за случај када је растојање између идентичних сталних магнета на 
ротору различито, или када су различите дужине сталних магнета, вредност Np утиче 
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само на број периода а не и на интензитет резултантног магнетског момента. 
Вештачки утицај феномена смањења резултантног магнетског момента датим 
коефицијентом Np могуће је остварити реализацијом вратила ротора из прстенова који 
су међусобно  померени за угао од 4º до 6º. Овакав ротор приказан је на слици 3.5. 

 
Слика 3.5:  Ротор реализован из прстенова међусобно померених за 5º 

Механички угао који одговара сваком периоду дат је једначином (3.23).  

 
p

cogg NQ ⋅
=

πα 2       (3.23) 

У једначинама (3.11) до (3.20) аналитички су изведени изрази за магнетску 
валовитост који ће се користити као основа за реализацију програмског решења за 
предикцију магнетске валовистости момента. Утицаји који различите геометријске 
реализације ротора остварују на магнетску валовитост биће анализирани и 
дискутовани у поглављу 4.  

3.3 Утицај валовитости момента синхроног мотора на перформансе сервопогона 

Перформансе електричног погона за управљање кретањем који као извршни 
орган користи сервомотор зависи највећим делом од способности сервопојачавача да 
на вратилу сервомотора оствари покретачки моменат који довољно брзо и тачно 
прати задату вредност. Задата вредност момента представља излаз дигиталног 
регулатора брзине или позиције. Најчешћа структура управљања кретањем 
подразумева спољашњу контуру регулације брзином и позицијом, док се управљање 
покретачким моментом и флуксом сматра унутрашњом или локалном контуром. 
Предуслов за брз и квалитетан одзив је способност да се на вратилу мотора оствари 
моменат који задату вредност прати пропусним опсегом од 1 до 2 kHz [1]. На другу 
страну, очекивани пропусни опсези регулације позиције и брзине су 60 и 200 Hz, 
респективно.  

Један од најзначајнијих фактора који ограничава даље побољшање 
перформанси система за управљање кретањем је управо пропусни опсег 
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сервопојачавача. Наиме, добро структуиран и подешен дигитални регулатор успешно 
компензује утицаје на брзину и позицију који су у оквиру опсега регулације. У 
поглављима 3.1 и 3.2 показано је да су учестаности електромагнетске и магнетске 
валовитости момента изван пропусног опсега за управљање кретањем. Из тог разлога 
потребна компензација паразитних ефеката у циљу побољшања перформанси 
сервопогона са синхроним мотором заснована је на предикцији валовитости момента 
у функцији параметара мотора, позиције, брзине и струје. 

Програмско решење за предикцију и компензацију валовитости момента 
синхроног сервомотора представљено је у поглављу 4. Решење је засновано на 
аналитичкој анализи датој у поглављима 3.1 и 3.2.  
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4. Програмско решење за предикцију и компензацију 
момента 

4.1 Предности решавања проблема путем симулација 

Постоји стална потреба за новим инжењерским решењима у различитим 
сегментима електричних погона која решавају различите тржишно постављене 
захтеве. Готово стална потреба за што јефтинијим производима и услугама директно 
стварају потребу за оптимизацијом времена и ресурса производње. Прецизне и добро 
дефинисане симулације значајно смањују време реализације од постављеног концепта 
до финалног решења [46], смањују цену истраживања мањим бројем понављања и 
реализације непотребних прототипа. Неки од значајних предности решавања 
проблема путем симулација су: 

− симулација представља одлично едукационо средство које на ефикасан 
начин помаже разумевању и дефинисању процеса који је предмет 
симулације [47]; 

− симулација омогућава стварање комплетне документације симулираног 
система; 

− симулација даје могућност почетне оптимизације процеса по великом броју 
параметара и променљивих пре реализације првог прототипа;  

− много лакша имплементација и тестирање нових концепта решења;     

− симулирани таласни облици различитих величина у различитим фазама 
симулираног процеса се једноставно приказују и проучавају без утицаја 
шумова и других сметњи које постоје у лабораторијским условима [48]; 

− једноставна реализација симулације различитих процеса који се тешко 
могу остварити у лабораторијским условима из различитих разлога, пре 
свега услед безбедности или цене; 

− могућност поједностављивања делова процеса који нису од важности за 
резултат симулираног решења; 

Квалитет симулације представља могућност да она одговори на питања која 
доводе до решавања проблема. Општи приступ решавања инжењерског проблема 
приказан је на слици 4.1. 

Као почетни корак решавања проблема потребно је исти дефинисати и на 
основу тога представити концепт решења. Као улазне податке предложеног концепта 
постављају се циљеви у виду жељених вредности величина које дефинишу сам 
процес, излазних величина, као и дефинисање топологије делова самог система у 
оквиру којег се процес одиграва. На основу унетих улаза реализују се симулација и, 
када је то могуће, лабораторијски прототип који омогућава експерименталну 
верификацију симулираних процеса. Основни подаци које симулација треба да 
прикаже су карактеристике процеса током устаљеног и прелазног режима, таласне 
облике и опсеге величина, и оптимизацију параметара процеса. Поред потврде 
резултата симулације, лабораторијско тестирање омогућава и приказ утицаја 
паразитних ефеката и губитака хардверске и софтверске имплементације [1]. На 
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основу крајње процене губитака снаге и температуре могуће је реализовати финални 
прототип. 

 
Слика 4.1: Општи приступ решавања инжењерског проблема 

Прецизно симулирање процеса најчешће захтева анализу и у фреквенцијском и 
у временском домену. Потреба за фреквенцијским доменом произилази из чињенице 
да се устаљено стање сваког дела процеса ефикасно приказује својим еквивалентом у 
фреквентном домену употребом Лапласове трансормације [49]. Често фреквентна 
анализа показује да се одређене прелазне појаве или делови система могу 
апроксимирати линеарним функцијама [50], што значајно упрошћује симулацију. 
Резултати фреквентне анализе симулираног процеса омогућавају адекватну 
софтверску имплементацију лабораторијског прототипа. На другу страну, 
проучавање нелинеарних појава и засићености током прелазних и у устаљеном стању, 
захтева анализу у временском домену. 

Изазови који се стављају пред реализацију симулације тичу се дефинисања 
самог процеса, програма у коме се симулација реализује и аспекта корисника 
симулације. Основне потребе које симулација треба да испуни су: 

− user-friendly окружење које омогућава једноставно уношење улазних, као и 
приказ и обраду излазних величина; 

− комбинацију фреквентне и временске анализе; 

− прецизно и тачно дефинисане моделе у функцији жељених резултата 
симулације; 



4. Програмско решење за предикцију и компензацију момента 

 41

− довољно мали корак симулације са циљем добијања адекватних вредности 
брзо променљивих величина; 

− тачно дефинисани почетни услови; 

− довољно обухваћен временски период одигравања симулираног процеса; 

− хијерархијско симулирање различитих делова процеса тамо где је то 
потребно. 

У мери у којој се назначене потребе остваре резултати симулације могу 
допринети решавању проблема. 

4.2 Концепт програмског решења 

Предмет научне расправе овог рада је анализа валовитости момента синхроног 
мотора са сталним магнетима на ротору услед несавршености геометрије магнетског 
и струјног кола машине. Резултат ове анализе, програмско решење за предикцију и 
компензацију валовитости момента, представља универзални упрошћени модел 
синхроног сервомотора који узима у обзир електромагнетску и магнетску валовитост 
момента. Предложено програмско решење је реализовано у софтверском пакету 
MATLAB [51], [52]. Оно се заснива на аналитичка анализи датој једначинама од (3.1) 
до (3.20) које су представљене у поглављу 3. Уобичајене претпоставке занемаривања 
ефекта крајева, засићења и губитака у гвожђу проверавају се симулацијом методом 
коначних елемената. На основу упоређивања резултата добијених из две симулације, 
долази до корекције предложеног програмског решења за предикцију момента.    

Улазни параметри модела синхроног сервомотора реализованих у обе 
симулације, представљају основни геометријски, магнетски и електрични параметри 
мотора. На основу њих модел израчунава електромоторну силу, струју, магнетску 
индукцију и моменат у функцији времена и угаоног положаја. Резултати фреквентне 
анализе таласних облика ових величина омогућавају једноставно пројектовање 
активних и пасивних филтера за компензацију валовитости момента. Величине које 
се упоређују између две симулације представљају вредност магнетске индукције у 
ваздушном процепу машине, јачина струје у проводницима статора и вредност 
момента у функцији положаја ротора у односу на статор.  

Резултати симулације се упоређују са експерименталним мерењима која су 
остварена на сетапу који се састоји из DBS сервопогона и FASK синхроног 
сервомотора са сталним магнетима на ротору, произвођача Vickers, Италија. На овај 
начин заокружен је приступ симулирања процеса приказан на слици 4.1.  

У реализацији програмског решења симулације стварања електромагнетског 
момента синхроног сервомотора и валовитости момента које настају под утицајем 
геометрије машине, усвојен је модуларан концепт програмирања који омогућава 
разбијање сложеног система на модуле које су дефинисани хоризонтално 
(одговарајући степен комуникација између модула на истом вертикалном нивоу са 
аспекта целог система). Модули се одређују разбијањем сложеног проблема на мање, 
који се највећим делом решавају унутар себе. Овакав приступ проблему омогућава 
веома ефикасан тимски приступ реализацији, као и појединачно представљање 
различитих делова система. Као резултат њиховог рада настаје прегледан и читљив 
програмски код који је могуће једноставно користити у каснијим модификацијама. 
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Реализација програмског решења у виду модула представљена је у поглављу 4.3, 
резултати у 4.4, док је програмски код са основним објашњењима дат у прилогу Ц. 
Основе софтверског пакета MATLAB налази се у прилогу А.   

4.3 Реализација програмског решења 

Главни модул, процедура main, представља почетну тачку коју програм 
извршава након остварених иницијализација. У оквиру ње видљиви су сви модули 
преко својих имена, и дефинисане све екстерне променљиве. Процедура init остварује 
иницијализацију основних параметара и израчунавање изведених величина на основу 
једначина представљених у поглављу 2. Преостали модули, stator, rotor и permeаnce, 
извршавају различита израчунавања која ће бити објашњена у наставку овог одељка.  

Главни модул почиње позивом помоћног модула init чиме се дефинишу 
основни и изведени геометријски, електрични и магнетски параметри синхроне 
машине чији се рад симулира. Измена било ког параметра машине омогућена је 
једноставном променом у овом делу програмског решења.    

Симулација рада синхроног мотора са сталним магнетима на ротору остварена 
је замишљеним кретањем референтне тачке ротора у односу на статор. Као 
референтна тачка ротора усвојен је десни крај сталног магнета који је означен бројем 
један. Ова тачка се креће у односу на статор од нулте позиције до променљиве 
означене као TETA_MAX дискретним кораком Teta_Step. Кретање референтне тачке је 
реализовано у оквиру спољашње петље главне процедуре. На овај начин омогућено је 
да свака нова итерација у оквиру спољашње петље представља померај ротора у 
односу на статор. Све геометријске величине у оквиру ротора и статора дате су у 
степенима. Услов нумеричке тачности симулације је да је целобројни умножак 
дискретног корака Teta_Step једнак једном степену.  

У оквиру сваке итерације спољашње петље извршава се унутрашња петља која 
испитује положај сваког дела ротора у односу на статор. Унутрашња петља почиње 
прорачуном тачног положаја десних крајева преосталих сталних магнета на основу 
познате позиције референтне тачке. Позивом на процедуру rotor, програм израчунава 
почетне и крајње угаоне положаје свих сталних магнета. У наставку унутрашње 
петље, позивом процедуре stator, програм испитује релативан положај сваке 
дискретне тачке ротора у односу на статор са циљем утврђивања да ли се наспрам 
дискретне позиције ротора налази жлеб или зубац статора. Као резултат овог 
испитивања настају матрице К и s; број врста матрице s одговара броју полова, 
односно магнета машине, док три колоне респективно показују укупни део левог дела 
жлеба, зупца и десног дела жлеба. На овај начин коефицијенти ове матрице дају 
податак о укупном броју зубаца и жлебова који се налазе наспрам сваког магнета 
појединачно, чиме је могуће реализовати даља израчунавања представљена 
једначинама у поглављу 2. Суштина ове матрице је одређивање коефицијената s1 и s2 
који представљају основу једначине 3.18 и слике 3.4. На другу страну, број колона 
матрице К одговара броју жлебова статора, док број врста такође одговара броју 
магнета машине. Коефицијенти ове матрице показују у ком односу се преклапа сваки 
магнет ротора са сваким жлебом статора.  

На основу познатих коефицијената матрица К и s израчунавају се најпре 
пермеанса ваздушног процепа позивом истоимене процедуре, а потом: укупна 
релуктанса (једначина 3.19), магнетска валовитост (једначина 3.11), електромоторне 
силе (једначина 3.7) и електромагнетски моменат (једначина 3.9).  
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Пре самог завршетка спољашње петље главног модула који одговара доласку 
референтне тачке у крајњу позицију, програм израчунава јачину струје у 
проводницима статора, укупни моменат и тренутну позицију ротора у односу на 
статор. Ове вредности се пореде са резултатима симулације методом коначних 
елемената на основу које се остварује корекција програмског решења за предикцију 
момента. 

Таласни облици израчунатих вредности омогућавају фреквентну анализу 
употребом брзе Фуријеове трансформације [49].     

4.4 Резултати програмског решења 

Модел синхроног мотора са сталним магнетима на ротору је направљен на 
основу мотора серије FAS T америчког произвођача Moog [53]. Називни подаци који 
се могу видети на плочици мотора дати су у табели 4.1. 

Un [V] nn [ob/min] број пари 
полова In [A] Tn [Nm]* 

180 3000 3 9,1 7,3 

Табела 4.1: Називни подаци синхроног мотора са сталним магнетима на ротору 
серије FAS T америчког произвођача Moog на основу кога је направљен модел 

*rated torque at locked rotor 

Геометријски и електромагнетски подаци којим је дефинисан модел синхроног 
сервомотора добијени су из каталога произвођача. У питању је машина са осамнаест 
жлебова на статору и три пара полова. Распоред проводника дуж обима статора је 
концентрисан и дијаметралан и одговара слици 2.6. Остали геометријски подаци су: 

− број жлебова на статору Q = 18 

− број пари полова  p = 3  

− полупречник ротора [mm] R  = 25.2 

− дужина ваздушног процепа жлеба [mm] l01 = 14.975  

− дужина ваздушног процепа зупца [mm] l02 = 1  

− дебљина сталног магнета [mm] lm = 2.5 

− аксијална дужина осовине мотора [mm] L  = 30 

− ширина магнетског пола [степен] D  = 205/4 

− ширина жлеба [степен] d1 = 4 

− ширина зупца [степен] d2 = 16  

− ширина статора по жлебу са проводницима [степен] dz1 = 73/4 

− ширина статора по жлебу са меким феромагнетом [степен] dz2  = 7/4 

− број проводника по фази по жлебу Nf  = 13 
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Уз познату вредност за пермеабилност вакуума, изабрана је и вредност 
интензитета магнетске индукције у ваздушном процепу. Ова вредност је добијена 
након верификације резултата добијених програмским решењем и симулацијом 
методом коначних елемената.  

− пермеабилност вакуума  µ0 = 12.5664·10-7 

− интензитет магнетске индукције у ваздушном процепу [T] Bm  = 0.865 

На крају, за дискретни корак изабрана је вредност која износи једну четвртину 
степена будући да у том случају резултат програмског решења даје довољну тачност 
која је проверена и симулацијом методом коначних елемената и експерименталним 
путем.  

− дискретни корак програмског решења [степен]  Teta_Step = ¼ 

Програмским решењем за предикцију и компензацију валовитости момента 
синхроног сервомотора проверене су три различите геометријске реализације ротора: 
(1) различито растојање између сталних магнета на ротору, осовина мотора 
реализована од прстенова који су међусобно померени за 5º; (2) различито растојање 
између сталних магнета на ротору, осовина мотора равномерна; (3) једнако растојање 
између сталних магнета на ротору, осовина мотора равномерна. Ситуација у првом 
случају је најдетаљније проучавана будући да је слична реализација синхроног 
сервомотора који је коришћен у оквиру експерименталног сетапа. Друге две 
ситуације су приказане ради коментарисања података који су изнети у другом и 
трећем поглављу. Анализа рада све три реализације синхроног мотора остварена је за 
различите брзине обртања ротора и јачине струја статора. 

Случај 1: различито растојање између сталних магнета на ротору, осовина мотора 
реализована од прстенова који су међусобно померени за 5º 

Савремени синхрони сервомотори се углавном реализују из роторских 
прстенова који су међусобно померени за 5º, као што је приказано на слици 3.5. 
Геометријски подаци који су дефинисали попречни пресек модела су: 

− ширина растојања између магнета 1 и 2 [степен]  D1 = 14/4        

− ширина растојања између магнета 2 и 3 [степен]  D2 = 14/4 

− ширина растојања између магнета 3 и 4 [степен]  D3 = 90/4 

− ширина растојања између магнета 4 и 5 [степен]  D4 = 14/4 

− ширина растојања између магнета 5 и 6 [степен]  D5 = 14/4 

− ширина растојања између магнета 6 и 1 [степен]  D6 = 16 

Прва анализа рађена је при струји од Im  = 12.87А и при брзинама од 3, 30, 300 
и 3000 об/мин. Резултати су приказани на сликама од 4.2 до 4.29.  
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Слика 4.2: Таласни облици струје статора чија је амплитуда Im  = 12.87А 

 
Слика 4.3: Таласни облици електромоторне силе при брзини обртања ротора n=300об/мин 

и струји статора амплитуде 12.87А 

Таласни облик електромоторне силе има изглед затупљене синусоиде услед 
уградње сталних магнета на ротору и чињенице да је магнетско поље у ваздушном 
процепу наспрам магнета приближно константно. 

На основу слика 4.4 и 4.5 може се закључити да електромагнетска валовитост 
при брзини обртања ротора 300об/мин и струји статора 12.87А достиже врхове од 
0.4Nm, што представља 4.5% називне вредности момента. 
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Слика 4.4: Таласни облици електромагнетске валовитости [Nm] при брзини обртања 
ротора n=300об/мин и струји статора амплитуде 12.87А у функцији електричног угла 

 
Слика 4.5: Таласни облици електромагнетске валовитости [р.ј] при брзини обртања 

ротора n=300об/мин и струји статора амплитуде 12.87А 

Хармонијски спектар на слици 4.6 показује да најзначајније хармонијске 
компоненте имају учестаност 6, 12, 18 итд. пута већу од електричне брзине обртања 
ротора, као што је показано анализом у поглављу 2. Ипак, може се уочити да су се 
појавиле и друге хармонијске компоненте са мањом амплитудом. Ове додатне 
хармонијске компоненте настају услед реализације ротора која доводи до промене 
фаза неких хармоника, о чему је било речи у поглављу 3.2.   
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Слика 4.6: Хармонијски спектар електромагнетске валовитости при брзини обртања 

ротора n=300об/мин и струји статора амплитуде 12.87А 

На основу слика 4.7 и 4.8 може се закључити да за овакву реализацију ротора 
амплитуда магнетске валовитости износи 0.7Nm, односно свега 1% називне 
вредности момента. Такође се може уочити да је број периода једнак броју жлебова, 
што је сагласно једначини (3.21). 

 
Слика 4.7: Таласни облици магнетске валовитости [Nm] при брзини обртања ротора 

n=300об/мин и струји статора амплитуде 12.87А 
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Слика 4.8: Таласни облици магнетске валовитости [р.ј] при брзини обртања ротора 

n=300об/мин и струји статора амплитуде 12.87А 

Потврда раније изнете констатације да оваква реализација ротора смањује 
амплитуду магнетске валовитости на рачун промењене фазе приказана је на слици 
4.9. Наиме, најзначајније хармонијске компоненте нису само целобројни умношци 
броја жлебова.    

 
Слика 4.9: Хармонијски спектар магнетске валовитости при брзини обртања ротора 

n=300об/мин и струји статора амплитуде 12.87А 

Укупни моменат једнак је збиру електромагнетског обртног момента, 
електромагнетске и магнетске валовитости. За дати случај његова средња вредност 
износи 5.4Nm.  
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Слика 4.10: Таласни облик укупног момента [Nm] при брзини обртања ротора n=300об/мин 

и струји статора амплитуде 12.87А 

 
Слика 4.11: Таласни облик укупног момента [р.ј] при брзини обртања ротора n=300об/мин 

и струји статора амплитуде 12.87А 

Укупна валовитост момента једнака је збиру магнетске и електромагнетске 
валовитости. На основу слика 4.12 и 4.13 може се закључити да за овакву реализацију 
ротора укупна валовитост момента износи 0.4Nm, односно око 5% називне вредности 
момента. На слици 4.14 приказане су најзначајније хармонијске компоненте у 
функцији фреквенције.  
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Слика 4.12: Таласни облик валовитости момента [Nm] при брзини обртања ротора 

n=300об/мин и струји статора амплитуде 12.87А 

 
Слика 4.13: Таласни облик валовитости момента [р.ј] при брзини обртања ротора 

n=300об/мин и струји статора амплитуде 12.87А 
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Слика 4.14: Хармонијски спектар валовитости момента при брзини обртања ротора 

n=300об/мин и струји статора амплитуде 12.87А 

На сликама 4.15 до 4.21 могу се посматрати таласни облици електромагнетске, 
магнетске и укупне валовитости момента при брзини обртања ротора 300об/мин и 
струјама статора 6.435А и 0.2А, што приближно одговара просечном оптерећењу 
мотора и раду при празном ходу, респективно. Упоређујући слике 4.5, 4.15 и 4.18 
примећује се да електромагнетска валовитост директно зависи од јачине струје и да је 
стога веома мала при раду мотора у режимима блиским празном ходу. Будући да не 
зависи од струје, магнетска валовитост приказана на сликама 4.8, 4.16 и 4.19 не мења 
нити таласни облик нити амплитуду за различите режиме оптерећивања. На основу 
слика 4.13, 4.17 и 4.20 лако се закључује да је у режимима рада мотора који су блиски 
празном ходу магнетска валовитост доминантна, за разлику од случајева пуног 
оптерећења мотора када је доминантна електромагнетска валовитост момента.   

 
Слика 4.15: Таласни облик електромагнетске валовитости [р.ј] при брзини обртања 

ротора n=300об/мин и струји статора амплитуде 6.435А 
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Слика 4.16: Таласни облик магнетске валовитости [р.ј] при брзини обртања ротора 

n=300об/мин и струји статора амплитуде 6.435А 

 
Слика 4.17: Таласни облик валовитости момента [р.ј] при брзини обртања ротора 

n=300об/мин и струји статора амплитуде 6.435А 
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Слика 4.18: Таласни облик електромагнетске валовитости [р.ј] при брзини обртања 

ротора n=300об/мин и струји статора амплитуде 0.2А 

 
Слика 4.19: Таласни облик магнетске валовитости [р.ј] при брзини обртања ротора 

n=300об/мин и струји статора амплитуде 0.2А 
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Слика 4.20: Таласни облик валовитости момента [р.ј] при брзину обртања ротора 

n=300об/мин и струји статора амплитуде 0.2А 

Током различитих режима оптерећивања мотора при истој брзини обртања 
ротора, хармонијски спектар валовитости укупног момента остаје квалитативно исти, 
са том разликом што се мењају само амплитуде доминантних хармоника. Потврда ове 
чињеница приказана је на сликама 4.14 и 4.21. 

 
Слика 4.21: Хармонијски спектар валовитости момента при брзини обртања ротора 

n=300об/мин и струји статора амплитуде 0.2А 

Утицај који промена брзине остварује на валовитост момента тестирана је у 
режимима оптерећења у коме је струја статора 12.87А при брзинама од 3, 30 и 
3000об/мин. На основу резултата који су приказани на сликама 4.22 до 4.29, може се 
закључити да промена брзине не мења ни таласни облик ни амплитуду било које 
компоненте валовитости момента, али помера фазу. За мале брзине обртања ротора 
најзначајније хармонијске компоненте валовитости момента улазе у опсег деловања 
регулатора.   
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Слика 4.22: Таласни облик електромагнетске валовитости [р.ј] при брзини обртања 

ротора n=3об/мин и струји статора амплитуде 12.87А 

 
Слика 4.23: Таласни облик магнетске валовитости [р.ј] при брзини обртања ротора 

n=3об/мин и струји статора амплитуде 12.87А 
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Слика 4.24: Таласни облик валовитости момента [р.ј] при брзини обртања ротора 

n=3об/мин и струји статора амплитуде 12.87А 

 
Слика 4.25: Хармонијски спектар валовитости момента при брзини обртања ротора 

n=3об/мин и струји статора амплитуде 12.87А 
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Слика 4.26: Таласни облик валовитости момента [р.ј] при брзини обртања ротора 

n=30об/мин и струји статора амплитуде 12.87А 

 
Слика 4.27: Хармонијски спектар валовитости момента при брзини обртања ротора 

n=30об/мин и струји статора амплитуде 12.87А 
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Слика 4.28: Таласни облик валовитости момента [р.ј] при брзини обртања ротора 

n=3000об/мин и струји статора амплитуде 12.87А 

 
Слика 4.29: Хармонијски спектар валовитости момента при брзини обртања ротора 

n=3000об/мин и струји статора амплитуде 12.87А 

Случај 2: различито растојање између сталних магнета на ротору, осовина мотора 
реализована је равномерно 

Попречни пресек ротора је у случају 2 реализован на исти начин као и у 
случају 1. На сликама 4.30 до 4.36 приказани су таласни облици и хармонијски 
спектар електромагнетске, магнетске и укупне валовитости момента, као и таласни 
облик електромоторне силе за случај брзине обртања ротора n=300об/мин и струје 
статора 12.87А.  
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Слика 4.30: Таласни облик електромагнетске валовитости [р.ј] при брзини обртања 

ротора n=300об/мин и струји статора амплитуде 12.87А 

 
Слика 4.31: Хармонијски спектар електромагнетске валовитости при брзини обртања 

ротора n=300об/мин и струји статора амплитуде 12.87А 

Упоређујући резултате приказане на сликама 4.5 и 4.30 лако се закључује да 
другачија геометрија ротора доводи до већих амплитуда и другачијег таласног облика 
електромагнетске валовитости. Разлог за то је следећи: наиме, реализација осовине 
мотора из међусобно померених роторских прстенова поништава неке хармонијске 
компоненте валовитости момента, док друге опет појачава. За разлику од 
хармонијског састава електромагнетске валовитости у првом случају када је дошло до 
промене фазе хармонијских компоненти, у другом случају доминантне хармонијске 
компоненте у потпуности одговарају теоријским – њихова учестаност је 6, 12, 18 итд. 
пута већа од електричне брзине обртања ротора.  
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Слика 4.32: Таласни облик магнетске валовитости [р.ј] при брзини обртања ротора 

n=300об/мин и струји статора амплитуде 12.87А 

 
Слика 4.33: Хармонијски спектар магнетске валовитости при брзини обртања ротора 

n=300об/мин и струји статора амплитуде 12.87А 

Као што је коментарисано у поглављу 3.2, промена у геометрији ротора 
највише утиче на магнетску валовитост. У случају један, сагласно сликама 3.3а и 3.3б, 
долази до потирања елементарних магнетских момената што знатно смањује 
резултантни магнетски моменат. Потврда за то је приказана на слици 4.32 где се види 
да је амплитуда магнетске валовитости чак четири пута већа, и сада износи 4% 
називног обртног момента мотора. И за случај хармонијског спектра магнетске 
валовитости може се приметити да сада одговара теоријском, који је одређен 
једначином (3.21). На сликама 4.34 и 4.35 приказани су таласни облик и хармонијски 
спектар укупне валовитости момента. 
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Слика 4.34: Талсни облик валовитости момента [р.ј] при брзини обртања ротора 

n=300об/мин и струји статора амплитуде 12.87А 

 
Слика 4.35: Хармонијски спеткар валовитости момента при брзини обртања ротора 

n=300об/мин и струји статора амплитуде 12.87А 

 

Таласни облик електромоторне силе остаје исти као и у случају један, будући 
да је попречни пресек мотора непромењен. Упоређујући слике 4.3 и 4.36 може се 
уочити да је амплитуда електромоторне силе дупло већа у другом случају – разлог за 
то је тај што је у првом случају она рачуната за сваки прстен посебно, што, салгласно 
слици 3.5, одговара половини аксијалне дужине осовине мотора.  
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Слика 4.36: Талсни облик електромоторне силе при брзини обртања ротора n=300об/мин и 

струји статора амплитуде 12.87А 

 

Случај 3: једнака растојања између сталних магнета на ротору, осовина мотора 
реализована равномерно 

 

Реализација синхроног сервомотора у оквиру случаја 3 је застарела и углавном 
се више не употребљава. Овде је присутна да би се показала ефикасност смањења 
валовитости момента променом распореда сталних магнета на ротору. Као што је 
поменуто, ширине растојања између било која два магнета су једнака, односно: 

− ширина растојања између било која два магнета [степен]  D = 35/4        

На сликама од 4.37 до 4.43 приказани су таласни облици и хармонијски спекар 
електромагнетске, магнетске и укупне валовитости момента, као и таласни облик 
електромоторне силе за случај брзине обртања ротора n=300об/мин и струје статора 
12.87А. Упоређујући таласне облике и амплитуде обе компоненте валовитости може 
се уочити да су оне знатно промењене: амплитуда електромагнетске валовитости 
износи 20%, а магнетске 12% од називне вредности обртног момента мотора. 
Амплитуда укупне валовитости достиже и до 25% називног момента. Другачији 
попречни пресек мотора променио је и таласни облик електромоторне силе, што је 
прказано на слици 4.43. 
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Слика 4.37: Таласни облик електромагнетске валовитости [р.ј] при брзини обртања 

ротора n=300об/мин и струји статора амплитуде 12.87А 

 
Слика 4.38: Хармонијски спектар електромагнетске валовитости при брзини обртања 

ротора n=300об/мин и струји статора амплитуде 12.87А    
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Слика 4.39: Таласни облик магнетске валовитости [р.ј] при брзини обртања ротора 

n=300об/мин и струји статора амплитуде 12.87А 

 
Слика 4.40: Хармонијски спектар магнетске валовитости при брзини обртања ротора 

n=300об/мин и струји статора амплитуде 12.87А 
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Слика 4.41: Таласни облик валовитости момента [р.ј] при брзини обртања ротора 

n=300об/мин и струји статора амплитуде 12.87А 

 
Слика 4.42: Хармонијски спектар валовитости момента при брзини обртања ротора 

n=300об/мин и струји статора амплитуде 12.87А 
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Слика 4.43: Таласни облик електромоторне силе при брзини обртања ротора n=300об/мин и 

струји статора амплитуде 12.87А 
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5. Верификација програмског решења методом коначних 
елемената 

5.1 Основе методе коначних елемената 

Савремене методе проучавања електромеханичких конвертора обухватају 
коришћење нумеричких симулација које омогућавају много бољи увид у понашање 
електричних машина током рада. Основни прорачуни и резултати се најчешће 
добијају упрошћавањем магнетског кола које се сматра линеарним. Ипак, прецизније 
одређивање њених перформанси захтева узимање у обзир утицаја реакције индукта и 
нелинеарности феромагнетског материјала који се налази у оквиру магнетског кола 
машине. Ово је могуће остварити методом коначних елемената. 

 Метод коначних елемената (енг. Finite Element Method – FEM, или Finite 
Element Analysis – FEA) се заснива на решавању Максвелових једначина на површини 
која је сачињена од великог броја троуглова. Троуглови представљају основне 
елементе мреже коначних елемената (енг. Мesh). На овај начин, вредности 
електричног или магнетског поља се, у зависности од једначина које се користе, 
прецизно рачунају у тачкама које представљају темена троуглова. Интензитет поља у 
било којој тачки од интереса се рачуна интерполацијом вредности поља суседних 
темена. Остале величине, попут индуктивности, силе или момента, се изводе на 
основу израчунатих вредности поља. Симулација методом коначних елемената је 
ефикасна за површине које се могу приказати помоћу дводимензионих или 
тродимензионих модела. Дводимензиони модели се користе у случају структура чије 
је поље униформно дуж једне осе, тако да се модел приказује попречним пресеком у 
одговарајућем координатном систему.  

На тржишту је присутан значајан број интерактивних софтверских пакета који 
омогућавају анализу електричног и магнетског поља методом коначних елемената. 
Један од најранијих је фамилија софтверских пакета Maxwell, који производи 
компанија Ansoft [54], [55]. У Прилогу Б дате су основе рада и опис самог 
програмског пакета. Реализација синхроног сервомотора приказана је у поглављу 5.2, 
док су резултати симулације дати у поглављу 5.3.  

 

5.2 Реализација модела синхроног мотора 

Модел на основу кога је симулиран рад синхроног сервомотора има називне 
податке дате у табели 4.1. У овом поглављу следи упутство које омогућава 
дефинисање модела поменутог сервомотора. Геометријски и магнетски параметри 
мотора су добијени из каталога произвођача [53]. Будући да метод коначних 
елемената прорачунава магнетско поље за један положај ротора у односу на статор, 
подаци који представљају јачину струје кроз проводнике статора и тачан положај 
ротора у односу на статор за тај случај, добијени су из програмског решења. Вредност 
електромагнетског момента и интензитет магнетске индукције у ваздушном процепу, 
који су добијени као резултат симулације методом коначних елемената, упоређивани 
су са резултатима добијеним програмским решењем. Циљ је био добити вредност 
магнетске индукције у ваздушном процепу за коју се може довољно тачно 
апроксимирати да је константа. Било је потребно неколико итерација док се, као 
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крајњи резултат, вредности момента и поља нису поклопиле. На основу тога, усвојена 
вредност за интензитет магнетске индуције у ваздушном процепу износи од 0.865Т.  

Дефинисање параметара симулатора  

 Дефинисан пројекат: Серво_1 у оквиру поддиректоријума d:\blac\fem 
simulacija\maxwell 

 Solver: Magnetostatic, Drawing: XY Plane 

 Цртање модела: 
o Window/Grid Settings – поларни приказ (Grid: Polar), dR=2, dTheta=10 

o Н А П О М Е Н А: приметити да се притиском на десни тастер миша 
прекида започета команда, а да се упутства у вези са тренутном 
активношћу могу прочитати у оквиру текстуалног дела који се налази 
на дну прозора 

o Model/Drawing Size – Minima X=Y=-46, Maxima X=Y=46 

o Нацрта се пола зупца према тачним мерама, користићи алате – 
Object/Polyline, Reshape/Vertex/Insert, Reshape/Vertex/Move; затим се 
уради дупликат помоћу Arrange/Mirror, након чега је нацртан један 
зубац 

o Потом, помоћу Edit/Duplicate/Along Arc направити цео статорски 
намотај са стране зубаца 

o Н А П О М Е Н А: када се два или више објекта преклопе, или један 
објекат  самопреклопи, софтвер одмах упозорава и не дозвољава 
снимање даљих активности 

o Нацртати спољашњни круг помоћу Object/Circle/2 Point, након чега је 
нацртан цео статор 

o Користећи исте наредбе направити проводнике по зупцима према 
редоследу који следи (у смеру казаљке на сату): 

1. Проводници фазе А: 0 -1 0 0 1 0 0 -1 0 0 1 0 0 -1 0 0 1 0 

2. Проводници фазе Б: 1 0 0 -1 0 0 1 0 0 -1 0 0 1 0 0 -1 0 0 

3. Проводници фазе Ц: 0 0 1 0 0 -1 0 0 1 0 0 -1 0 0 1 0 0 -1 

o Цртање ротора је веома једноставно уколико се знају полупречници и 
углови свих прелаза; будући да цртамо у поларном систему потребно је 
само цртати лукове (Object/Arc/Counter-Clockwise), и спајати их 
међусобно (Object/Polyline) 

o Магнети се цртају комбинујући исте наредбе као и у случају ротора 

o На крају се, помоћу иконе за цртање круга, нацрта вратило 

o Овим је цртеж модела готов и налази се на слици 5.1 
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Слика 5.1: Изглед попречног пресека нацртаног модела ПМСМ-а 

 Груписање објеката модела:  

o Проводници по фазама  

o Сталне магнете не груписати зато што сваки има другачији правац 
вектора магнетизације у локалном координатном систему 

 Додељивање карактеристика објектима 

o Карактеристика магнећења меког гвожђа статора и ротора дата је 
једначином 5.1, где су B0=1,45T, H0=14500A/m, S=11, β=0,9; овако 
дефинисани нелинеарни магнетски материјал је снимљен под именом 
material80, а потом и заведен у локалну базу као meko_gvo_1.db 
(екстензија документа представља  Material Мanager фајл); нелинеарна 
B-H карактеристика је приказана на слици 5.2. 
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o Проводници: бакар 

o Стални магнет: дефинисан материјал stalni_mag_2 са карактеристикама 
Br=1,05Т, Hc=-720kА/m; сагласно слици 5.1, углови који дефинишу смер 
вектора магнетизације за одговарајуће сталне магнете су: 1 - 40°, 2 - 
270°, 3 - 145°, 4 - 40°, 5 - 270°, 6 - 145°  

o Вратило: гвожђе са веома великом пермеабилношћу (усвојена вредност 
10.000), дефинисан као ideal_fero 

o Ваздушни процеп: ваздух 
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Слика 5.2: Карактеристика магнећења меког феромагнетског материјала 

 Дефинисање граничних вредности и извора 

o Јачина тренутне вредности струје по жлебу – прорачун: површина 
жлеба (апроксомација једнакокраки трапез) 72.261mm2, фактор испуне 
жлеба 0.37, густина номиналне струје по жлебу 4.5А/mm2, одакле следи 
да је номинална тренутна струја по жлебу 120.315А; за тренутну 
позицију А_плус проводника 72°, Б_плус -48°=312°, Ц_плус -
168°=192°, Јачине струја су следеће: А_плус=-156.968А, 
А_минус=156.968А, Б_плус=28.339А, Б_минус=-28.339А, 
Ц_плус=128.6349А, Ц_минус=-128.6349А; сагласно првом реду 
резултат MATLAB фајла; редослед је следећи: Edit/Selct/Object/By 
clicking – обележити одговарајућу групу проводника, 
Assign/Source/Solid – назвати групу и притиснути дугме Assign. 

o Дефинисана околина као baloon, то јест електромагнетски изолован 
систем 

 Дефинисање величина прорачуна 

o Моменат који делује на зупце, ротор и сталне магнете, у односу на осу 
симетрије машине која се налази у координатном почетку (Anchor 
point). 

 Дефинисање критеријума решавања: узети препоручене вредности 

5.3 Резултати симулације методом коначних елемената 

У току рада синхроног сервомотора, струје статора стварају магнетско поље 
које се назива реакција индукта. Ово поље утиче на линије флукса које пролазе кроз 
магнетско коло машине и на равномерну расподелу магнетског поља ротора које 
потиче од сталних магнета. Утицај остварује повећање јачине поља ваздушног 
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процепа непосредно у околини предњег краја сталног магнета гледано у смеру 
обртања ротора у односу на статор. Аналогно, јачина магнетског поља процепа се 
смањује непосредно у околини задњег краја сталног магнета.  

Циљ овог поглавља је да покаже да основне претпоставке које су узете за 
реализацију програмског решења важе и када се узму у обзир реакција индукта и 
засићење меког феромагнетског материјала. Основне претпоставке подразумевају пут 
магнетског флукса представљен на слици 2.2 и могућност да се анализира моменат 
машине са константном вредношћу магнетске индукције у ваздушном процепу.  

Чињеница да реакција индукта изазива неравномерну расподелу магнетског 
флукса у ваздушном процепу електричне машине приказана је на слици 5.3, која 
приказује расподелу интензитета магнетског флукса на попречном пресеку ПМСМ-а. 
Јасно се примћује да је магнетски флукс у ваздушном процепу највећи у околини 
предњег дела сталног магнета, гледано за смер обртања ротора у смеру обртања 
казаљке на сату. Насупрот томе, магнетски флукс је најмањи у ваздушном процепу у 
околини задњег дела сталног магнета.  

 
Слика 5.3: Расподела интензитета магнетског флукса на попречном пресеку ПМСМ-а 

Расподела линија магнетског флукса у магнетском колу синхроног 
сервомотора, која је приказана на слици 2.2, потврђена је симулацијом методом 
коначних елемената. На слици 5.4 се такође може уочити да се линије магнетског 
флукса закривљују на крајевима сталног магнета. 
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Слика 5.4: Расподела линија магнетског флукса на попречном пресеку ПМСМ-а 

Ефекти реакције индукта који се одражавају на расподелу магнетског флукса 
остварују сличан утицај и на расподелу магнетске индукције. На сликама 5.5 и 5.6 
приказана је расподела вектора и интензитета магнетске индукције на попречном 
пресеку ПМСМ-а.  

 
Слика 5.5: Расподела вектора магнтеске индукције на попречном пресеку ПМСМ-а 
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Слика 5.6: Расподела интензитета магнетске индукције на попречном пресеку ПМСМ-а  

Посматрајући слику 5.6 јасно се може уочити да је интензитет магнетске 
индукције у ваздушном процепу наспрам сталног магнета у највећем делу приближно 
константан. Интензитет магнетске индукције се мења у ваздушном процепу у 
околини крајева сталног магнета.  

На сликама 5.7 до 5.11 приказана је расподела вектора густине струје, 
интензитета магнетског поља, магнетске енергије и коенергије на попречном пресеку 
машине. Крива магнећења меког феромагнетског материјала ротора дата на слици 
5.11 показује да материјал није ушао у засићење. 

 
Слика 5.7: Расподела вектора густине струје на попречном пресеку ПМСМ-а 
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Слика 5.8: Расподела интензитета магнетског поља на попречном пресеку ПМСМ-а 

 
Слика 5.9: Расподела магнетске енергије на попречном пресеку ПМСМ-а 
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Слика 5.10: Расподела магнетске коенергије на попречном пресеку ПМСМ-а 

 
Слика 5.11: Крива магнећења меког феромагнетског материјала 

У MATLAB симулацији полазна основа је била претпоставка да се интензитет 
магнетске индукције у ваздушном процепу наспрам целе дужине сталног магнета 
може сматрати константном вредношћу. Финална верификација резултата 
програмског решења је поклапање вредности електромагнетског момента који у 
датом тренутку делује на ротор. Он је тачно одређен положајем ротора у односу на 
статор и јачином струја кроз проводнике статора. Након неколико итерација током 
којих се вредност константног интензитета магнетске индукције ваздушног процепа 
подешавала, добијен је исти резултат за вредност електромагнетског момента у 
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симулацијама програмског решења и методом коначних елемената. Резултантна 
вредност магнетске индукције износи 0.865Т, док вредност електромагнетског 
момента износи -1.15Nm. Та вредност је приказана на слици 5.12. 

 
Слика 5.12: Командни прозор који даје информацију о вредности електромагнтеског 

момента који делује на ротор и сталне магнете 
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6. Верификација програмског решења експерименталним 
путем 

6.1 Експериментални сетап 

У току анализе и моделовања валовитости момента синхроног мотора са 
сталним магнетима на ротору усвојени су геометријски, електрични и магнетски 
параметри који одговарају сервомотору на коме ће се вршити мерења. 
Експериментални сетап обухвата сервопогон и дигитални осцилоскоп који има 
могућност да меморише мерене податке и размењује их са персоналним рачунаром. У 
оквиру сервопогона налази се синхрони мотор са сталним магнетима на ротору и 
простопериодичном електромоторном силом, електромагнетски ризолвер 
причвршћен на вратилу мотора и дигитални сервопојачавач DBM03 [17]. Називни 
подаци сервомотора серије FAS T америчког произвођача Moog [53] дати су у табели 
4.1. Мотор је напајан и векторски контролисан преко сервопојачавача који управља 
моментом, брзином и позицијом [50]. На овај начин, мерењем q-компоненте 
статорске струје, могуће је израчунати тачну вредност електромагнетског момента. 
Сигнали са ризолвера се обрађују у оквиру R/D (Resolver-to-Digital) конвертора који 
се налази у сервопојачавачу. Пропусни опсег R/D конвертора је 1кHz, док је 
резолуција 12 бита. Осцилограми су снимљени применом дигиталног осцилоскопа 
LG3020 у осмобитној резолуцији. Дати снимци су серијском везом пренети на 
персонални рачунар и накнадно обрађени у програмском пакету MATLAB. 

Дигитални сервопојачавач DBM03 пружа могућност директног приступа 
дигиталном сигналу који је пропорционалан q-компоненти статорске струје, а самим 
тим и електромагнетском моменту. Дигиталним осцилоскопом мери се q-компонента 
статорске струје у функцији релативног положаја ротора у односу на статор. За 
мерење се користи сонда са односом 1:10. Сервомотор ради у режиму празног хода. 
Брзина сервомотора је задавана у оквиру контролног менија сервопојачавача. Брзина 
обртања ротора сервомотора у експерименту је износила 300об/мин како би 
одговарала параметрима симулираног модела сервомотора. Приликом мерења 
коришћена је временска база при којој се, у зависности од брзине обртања, на екрану 
осцилоскопа приказује мерени сигнал током ротације ротора за један цео механички 
круг. На тај начин омогућено је одређивање релативног положаја ротора у односу на 
статор. Снимљени екран са измереним сигналом q-компоненте статорске струје у 
функцији угла се потом пребацује у персонални рачунар где је омогућена даља 
обрада и приказивање резултата.  

6.2 Резултати експерименталне верификације  

За експериментални сетап који је описан у поглављу 6.1 најпре је неопходно 
измерити и снимити сигнал масе који ће се касније одузети од жељеног мереног 
сигнала. Таласни облик сигнала масе приказан је на слици 6.1. На основу обраде 
сигнала масе израчуната је средња вредност која износи 126,86. 
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Слика 6.1: Таласни облик сигнала масе за експериментални сетап описан у поглављу 

6.1 

Таласни облик нефилтрираног сигнала q-компоненте статорске струје и 
његов спектрални састав остварен при брзини обртања ротора од 300об/мин и струји 
статора амплитуде 0.2А приказани су на сликама 6.2 и 6.3, респективно. Пре 
приказивања на слици 6.2 од измереног сигнала q-компоненте статорске струје одузет 
је сигнал масе. 

 
Слика 6.2: Таласни облик нефилтрираног сигнала q-компоненте статорске струје 

при брзини обртања ротора n=300об/мин и струји статора амплитуде 0.2А 
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Слика 6.3: Спектрални састав нефилтрираног сигнала q-компоненте статорске 
струје при брзини обртања ротора n=300об/мин и струји статора амплитуде 0.2А  

На сликама 6.2 и 6.3 уочава се да измерени сигнал q-компоненте статорске 
струје садржи велики број хармоника који су узрок различитих утицаја које уноси 
систем, попут несавршености магнетског и струјног кола, методе мерења, шума и 
квантизације код мерења позиције [19], системских кашњења [10] и друго. Будући да 
је само први узрок предмет научне расправе овог рада, сигнал је филтриран тако да 
покаже вредности и односе теоријски и практично очекиваних хармонијских 
компоненти. Обрада сигнала је остварена у програмском пакету MАТLAB [51], [52]. 
Након упросечивања мерених одбирака и филтрирања жељених хармонијских 
одбирака, измерени сигнали q-компоненте статорске струје при брзини обртања 
ротора од 300 об/мин и струји статора амплитуде 0.2А приказани су на сликама 6.4 и 
6.5.  

 
Слика 6.4: Таласни облик филтрираног сигнала q-компоненте статорске струје при 

брзини обртања ротора n=300об/мин и струји статора амплитуде 0.2А 
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Слика 6.5: Спектрални састав филтрираног сигнала q-компоненте статорске 
струје при брзини обртања ротора n=300об/мин и струји статора амплитуде 0.2А  

Упоређивањем резултата добијених експерименталним путем и приказаним 
на сликама 6.4 и 6.5, са сликама резултата програмског решења 4.20 и 4.21, уочава се 
присутност идентификованих компоненти валовитости момента. На овај начин 
резултати експеримента се слажу са симулацијама и у потпуности потврђују 
исправност и ефикасност предложеног програмског решења. 

 

 



7. Закључак 

 81

7. Закључак 

У магистарском раду је анализирана и моделована валовитост момента 
синхроног мотора са сталним магнетима на ротору, која настаје услед несавршености 
магнетског и струјног кола мотора. На основу квантитативне и квалитативне анализе 
компоненти валовитости момента пројектовано је програмско решење за предикцију 
и компензацију.  

Као главне узроке валовитости момента идентификовани су просторни 
хармоници таласа магнетопобудне силе статора, магнетске индукције и релуктансе 
магнетског кола у ваздушном процепу. Међусобном интеракцијом наведених 
просторних хармоника ствара се електромагнетска и магнетска валовитост момента. 
Као њихов збир, укупна валовитост момента производи вибрацију и акустичне звуке, 
који могу бити значајно појачане у случајевима када су подржане од стране 
резонaнтне учестаности механичког подсистема. Учестаност нежељене компоненте 
момента веома често налази се изван пропусног опсега система за управљање 
кретањем, па се њен утицај на брзину обртања и положај ротора не може 
компензовати деловањем регулатора, што негативно утиче на укупне перформансе 
сервопогона.    

Као резултат свеобухватне анализе предложен је оригинални универзални 
упрошћени модел за предикцију момента синхроног сервомотора који у обзир узима 
несавршености магнетског и струјног кола. Програмско решење је реализовано на 
бази уобичајених претпоставки занемаривања засићења и губитака у гвожђу и ефекта 
крајева. Утицај реакције индукта и засићења меког феромагнетског материјала на 
поље магнетске индукције у ваздушном процепу машине узети су у обзир 
симулацијом методом коначних елемената. Улазни подаци за ову симулацију 
добијени су на основу резултата програмског решења. Метода коначних елемената је 
на основу тога генерисала расподелу магнетског поља попречног пресека мотора и 
интензитет електромагнетског обртног момента. Упоређивањем резултата две 
симулације добијена је вредност магнетске индукције у ваздушном процепу којом се 
може апроксимирати да је поље константно. Коначно, резултати програмског решења 
су потврђени експерименталним мерењима оствареним на типичном сервопогону, 
који као извршни орган користи синхрони мотор са сталним магнетима на ротору. 

Предложено програмско решење је једноставно за употребу, даје довољно 
тачне резултате у кратком временском року и има могућност измена свих 
електричних, магнетских и геометријских параметара мотора. Резултати анализе 
валовитости момента синхроног сервомотора остварени на основу резултата 
предложеног програмског решења, обухватају различите хардверске реализације 
ротора. За сваки од наведених случајева детаљно су испитани таласни облици и 
хармонијски спектар свих компоненти валовитости момента. Као такви, резултати 
предложеног модела су корисни у пројектовању активних и пасивних компензација 
валовитости момента.     
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Прилози 

A. Основе програмског пакета Matlab 

Софтверски пакет MATLAB представља виши програмски језик за решавање 
техничких проблема. Најчешћа употреба обједињује нумеричку математику, развој 
алгоритама, моделирање, симулирање и прављење прототипова, анализа података и 
њихово графичко представљање, велики број алата попут дигиталне обраде сигнала, 
контролних система, неуралних мрежа, фази логике, енергетске електронике и др, 
скуп MATLAB функција који прављењем М фајлова омогућавају брзо решавање 
одређених класа проблема. MATLAB је интерактиван систем у коме је низ основни 
елемент, што омогућава једноставну манипулацију матрицама. 

М фајл представља текстуални фајл који садржи MATLAB програмски код. Он 
се реализује у оквиру MATLAB или било ког другог текстуалног едитора. М фајл има 
екстензију m. У оквиру свог програмског кода, MATLAB садржи све познате 
контролне структуре: if, switch, for while петље, continue, break. 

Најбољи начин да се овлада радом са М фајловима је кроз помоћне меније 
овог програма [51], [52]. У прилогу Ц налази се код програмског решења на основу 
чијих коментара је могуће добро разумети MATLAB функције. 
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B. Основе програмског пакета Maxwell 

Софтверски пакет Maxwell 2D SV 

Софтверски пакет Maxwell 2D SV представља студентску верзију, чији је 
инсталациони извршни програмски код бесплатно доступан на електронском сајту 
компаније [54]. Када се инсталација и стартовање програма успешно изврше, на 
екрану се појављује Maxwell контролна листа која је приказана на слици 8.1.  

 
Слика 8.1: Изглед Maxwell контролне листе 

Активности и информације које се остварују двоструким притиском миша на 
одговарајуће дугме омогућавају:  

• основне информације о компанији и софтверу – Ansoft; 

• отварање Maxwell 2D SV и креирање путање у оквиру којих се 
чувају сва документа у вези са моделовањем и решавањем 
одговарајуће структуре – Projects; 

• конвертовање различитих формата докумената који су подесни 
за коришћење у оквиру овог софтверског пакета – Translators; 

• дефинисање подешавања штампача – Print; 

• приступање различитим деловима пакета – Utilities: 

o 2D Modeler омогућава цртање дводимензионалних 
геометријских модела који представљају попречни пресек 
структуре која се решава; 

o Color Manager дефинише боје које се користе у софтверу; 

o PlotData генерише дијаграме једначина и експерименталних 
података; 

o Еxpression Evaluator омогућава процену алгебарског израза; 

o Material Manager дефинише нове материјале који се користе 
у моделу. 

Двоструки клик миша на дугме Projects, приказаном на слици 8.1, отвара 
прозор Maxwell Project који омогућава дефинисање путања и поддиректоријума у 
оквиру којих ће се чувати сва документа у вези са тренутним моделом. Овај прозор је 
представљен на слици 8.2.  
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Слика 8.2: Изглед командног прозора Maxwell Projects 

По дефинисању и означавању пројекта, Maxwell 2D се отвара притиском на 
дугме Open. Командни прозор Maxwell 2D је приказан на слици 8.3. Овај прозор 
представља основу целог пројекта из кога се касније позивају различити програмски 
модули које корак по корак моделују и прорачунавају поље одређене структуре. Сви 
међурезултати, као и крајњи резултати су читљиви из овог прозора. 

 
Слика 8.3: Командни прозор Maxwell 2D одговарајућег пројекта 
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Општа процедура креирања и решавања модела дводимензионалне структуре 
за коју се анализира електрично или магнетско поље сумирана је алгоритмом чија је 
шема приказана на слици 8.4. 

 
Слика 8.4: Алгоритам опште процедуре креирања и решавања модела  

Активности приказане у блоковима алгоритма са слике 8.4 су објашњене на 
примерима коришћења одговарајућих модула пакета Maxwell 2D, који су иначе веома 
добро и сликовито представљени у помоћним документима овог софтвера [55].   

Типови решавања и цртања 

У зависности од врсте поља које се прорачунава, електрично или магнетско, 
програмски пакет Maxwell 2D подржава неколико типова решавања. Ови типови се у 
ствари разликују по Максвеловим једначинама које третирају методом коначних 
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елемената, односно по основним величинама које прорачунавају. У табели 8.1 је дат 
преглед ових типова решавања и врсте резултата које оне нуде.  

Тип поља који 
се решава Тип решавања Величине које се 

прорачунавају 
Величине које 
су израчунате 

Electrostatic φ (једносмерни 
електрични потенцијал) 

E, D 

AC Conduction φ(jωt) (наизменични 
електрични потенцијал) 

E(jωt), D(jωt), 
J(jωt)  

Електрично 
поље 

DC Conduction φ (једносмерни 
електрични потенцијал) 

E, J 

Једносмерно 
магнетно поље 

Magnetostatic Az или Aφ (једносмерни 
магнетни потенцијал) 

H, B 

Eddy current Az(jωt) или Aφ(jωt) 
(једносмерни магнетни 
потенцијал) и  φ(jωt) 
(наизменични електрични 
потенцијал) 

H(jωt), B(jωt), 
J(jωt) 

Наизменично 
магнетно поље 

Eddy axial Hz(jωt) (наизменично 
магнетно поље) 

E(jωt), D(jωt), 
J(jωt) 

Табела 8.1: Различити типови решавања поља које подржава пакет Maxwell 
2D SV 

У зависности од изабраног типа решавања, као и самог проблема, постоје два 
координатна система (видети слику 8.5) која могу да се примене: 

1. Правоугаони (X-Y) координатни систем ефикасно моделује проблеме чији 
је попречни пресек инваријантан дуж z-осе;  

2. Радијални (R-Z) координатни систем ефикасно моделује проблеме чији је 
попречни пресек инваријантан радијално у односу на z-осу као осу 
симетрије; 

Типови решавања и одговарајућег координатног система се бирају преко прва 
два дугмета са леве стране командног прозора Maxwell 2D приказаног на слици 8.3. 
Будући да је решавање електро-механичке конверзије ПМСМ-а циљ овог рада, 
интуитивно је јасно да ће је задовољавајући тип магнетостатички, а координатни 
систем правоугаони. У даљем раду када дође до разлика између другачијих типова 
решавања, описиваће се само магнетостатички. 
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Слика 8.5: Различити координатни системи цртања модела 

2D Modeler – цртање геометријског модела 

Цртање и модификовање геометријских модела омогућено је у оквиру 2D 
Modeler програмског модула. Овај модул представља интерактивно окружење које 
подржава велики број команди и палета које су типичне за Windows апликације. Као 
резултат његовог коришћења настају фајлови са екстензијом: *.sm2. Такође је могуће 
нацртати модел у оквиру много моћнијег AutoCAD софтверског пакета, а потом 
конвертовати документ помоћу Translator функције Maxwell контролне листе (видети 
слику 8.1). 

Пакет 2D Modeler се отвара притиском на наредбу DRAW која се налази у 
оквиру Define Model падајућег менија командног прозора Maxwell 2D (видети слику 
8.3). Одговарајући прозор је приказан на слици 8.6.  

 
Слика 8.6: Изглед командног прозора програмског пакета 2D Modeler 
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Команде које се налазе у оквиру командне линије 2D Modeler-а, а нису 
типичне за Windows апликације значе: 

Reshape мења облик геометријских модела 

Boolean уједињује или пресеца објекте који се преклапају 

Arrange помера, ротира и пресликава објекте и текст 

Object креира посебне врсте објеката (попут круга, правоугаоника, 
кружног лука и слично) 

Constraint модификује величине које могу да мењају облик објекта 

Model дефинише начин на који ради миш, мери раздаљину између 
тачака и објекта  

Window креира подпрозоре који омогућавају да се исти модел увелича 
или види из другог угла; бира и манипулише са активним 
прозором; дефинише радно окружење (попут координатног 
система, метричког система, лењира, величине прозора и 
слично). 

Крајњи модел се састоји из већег броја објеката који су представљени 
затвореном линијом. Ове линије могу да се уносе тачку по тачку, уносећи координате 
сваке тачке у оквиру статусне линије која је приказана на дну слике 8.6, или директно 
цртајући одређене геометријске облике користећи наредбу Object. Када се линија 
затвори програм аутоматски проглашава нови објекат и тражи да се унесе име и боја 
којом ће исти бити дефинисан (видети слику 8.7). 

 
Слика 8.7: Дефинисање имена и боје новог објекта 

Неки основни принципи којих се треба држати су да геометрија треба да буде 
прецизна, али једноставна тако да се највећа и најмања димензија не разликују за 
више од три реда величине. Треба водити рачуна да програм сам уноси објекат који 
представља позадину, односно околину нацртаног модела. Ова околина касније се 
дефинише као електромагнетски неутралан систем или као спољашње поље. При 
одабирању објеката треба водити рачуна о граничним вредностима које ће се уносити 
касније. Уколико се један објекат налази у потпуности унутар другог, феромагнетски 
материјал који ће се касније доделити спољашњем објекту простире се до граница 
унутрашњег објекта. Такође, треба водити рачуна да не дође до самопресецања, нити 
до преклапања између два или више објеката.  



Прилози 

 92

Опционо је могуће груписати већи број објеката који су електрично или 
магнетски идентични, што омогућује да касније активности у вези са овим објектима 
буду једноставније. 

Material Manager – додељивање магнетских карактеристика објектима 

Програмски модул Material manager омогућава додељивање карактеристика 
материјала објектима модела. Прозор овог модула, који се стартује двоструким 
кликом на дугме Setup Material командног прозора Maxwell 2D, приказан је на слици 
8.8.  

Овај програмски пакет садржи базу унапред дефинисаних материјала чије се 
карактеристике могу доделити објектима модела. У оквиру ње се разликује глобална 
база, која садржи такозване екстерне материјале који се могу користити у свим 
Maxwell програмима, и локална база која у почетку представља копирану глобалну 
базу материјала за потребе Maxwell 2D програма. У оквиру ње се могу додавати 
потпуно нови материјали или модификовати тек постојећи. Посебно је згодна 
могућност модификације постојећих материјала, зато што је могуће у том случају 
дефинисати групу сличних материјала који се разликују у малим нијансама, тако да 
се каснија крупна промена карактеристика одражава на целу групу ових материјала.  

Додавање или модификација материјала је могућа отварањем падајућег менија 
Material, те кликом на дугме Add или Derive, респективно. Тада је могуће изабрати 
један од типова материјала: идеалан проводник, анизотропан или нелинеаран 
материјал.  

 
Слика 8.8: Изглед командног прозора програмског пакета Material Мanager 
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Магнетске карактеристике идеалног проводника, који у ствари представља 
магнетски линеарни материјал, изражавају се преко релативне пермеабилности μr, 
коерцитивног магнетског поља Hc, реманентне магнетске индукције Br, и сталне 
магнетизације Mp. Из једначине (8.1) јасно се види да је довољно доделити вредност 
за две произвољне величине како би проводник био магнетски потпуно дефинисан. 

 ( )pr MHB +⋅⋅= μμ0   (8.1) 

Стални магнет има оперативну карактеристику у другом квадранту B-H 
координатног система. Она може да се представи или нелинеарном хистерезисном 
кривом, или линеаризацијом у том оперативном делу. Овакав случај је приказан на 
слици 8.9.  

Полазећи од једначине (8.1), једначина која потпуно дефинише линеаризовану 
карактеристику сталног магнета у његовом оперативном делу дата је једначином 
(8.2). 

 crpr HMB ⋅⋅=⋅= μμμ 00   (8.2) 

На овај начин је јасно да, као и у случају идеалног проводника, стални магнет 
је магнетски потпуно дефинисан додељивањем вредности било које две величине.   

 
Слика 8.9: Линеаризација магнетске карактеристике сталног магнета у његовом 

оперативном делу 

Код неких објеката потребно је додатно дефинисати векторске карактеристике 
поларизације или магнетизације, као у случају сталних магнета, или функционалне 
карактеристике, као у случају анизотропних материјала који мењају своје 
карактеристике дуж одређене осе. У таквим случајевима користи се локални 
координатни систем који је везан за сам објекат, и паралелан са глобалним x-y 
координатним системом. Дефинисање правца и смера вектора, или функције, 
остварује се додељивањем вредности угла θ између одговарајућих тензора и оса 
локалног координатног система објекта. Тензори су представљени на слици 8.10 као 
diag1 и diag2. Величине које се могу дефинисати као анизотропне за случај 
магнетостатичког типа решавања су  пермеабилност и магнетизација.  
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Слика 8.10: Дефинисање тензора у локалном координатном систему објекта 

Пример дефинисања вектора магнетизације за случај једног сталног магнета 
ПМСМ-а приказан је на слици 8.11. Црном стрелицом је приказана x-оса локалног 
координатног система објекта, док је црвеном бојом дат смер самог вектора који је 
дефинисан уносом угла θ у оквиру прозора Assign Coordinate System. Приказ обе 
стрелице се остварује кликом миша на дугме означено са View Angle, који је приказан 
на слици 8.11. 

Уношење новог нелинеарног материјала захтева цртање његове B-H 
карактеристике магнећења. Дефинисање ове карактеристике се остварује директним 
уношењем B и H координата, или директним цртањем тачака у B-H координатном 
систему, који је приказан на слици 8.12.  

Пошто је одговарајући материјал изабран или креиран, преостаје да се 
притиском на дугме Assign селектованом објекту дода карактеристика материјала. 
Дугме Assign се налази у оквиру прозора програмског пакета Material Мanager који је 
приказан на слици 8.8.   

 
Слика 8.11: Дефинисање правца вектора магнетизације сталног магнета 
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Слика 8.12: Дефинисање карактеристике магнећења нелинарног магнетског 

материјала 

2D Boundary/Source Manager – дефинисање граничних услова и извора 

Програмски модул 2D Boundary/Source Manager, који је приказан на слици 
8.13, омогућава дефинисање електромагнетских извора и граничних услова.  

За магнетостатички тип решавања електромагнетских појава извор се 
дефинише као једносмерна струја кроз проводник. Струја може бити дата као укупна 
вредност, када се сматра да је густина струје константна током целог проводника, или 
као променљива густина струје у функцији позиције. Као извор могуће је дефинисати 
и екстерно статичко магнетско поље, као и сталне магнете.  
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Слика 8.13: Изглед командног прозора програмског пакета 2D Boundary/Source 

Manager 

За случај магнетостатичког типа решавања могући су следећи гранични 
услови:  

• Default (Neumann and Natural), је иницијално дефинисан; на овај начин 
дефинисан гранични услов значи нормална компонента магнетске 
индукције остаје константна;  

• Value омогућава да се вредност магнетског потенцијала дуж z-осе, Az, 
дефинише као константна вредност или функција позиције на граници; 
овај случај се користи најчешће за случај проводника, или када се између 
два објекта налази веома танак проводник; 

• Balloоn представља део изван модела који је изолован од 
електромагнетског зрачења екстерних извора;  

• Symmetry омогућава значајне уштеде у коришћењу процесорских ресурса 
тиме што се геометријски и електрично симетричне структуре не цртају; 

• Matching (Master and Slave) користи периодичност у структури модела; 
наиме, на слици 8.14 приказан је цео модел попречног пресека мотора са 
леве стране, и једна четвртина истог која се периодично понавља; 
гранични део са једне стране (који се дефинише као 
Assign/Boundary/Slave) у свакој тачки је једнака по интензитету, не 
обавезно и по смеру, са другом страном (који се дефинише као 
Assign/Boundary/Master).  



Прилози 

 97

 
Слика 8.14: Ефикасно коришћење периодичности структуре модела 

Прорачун изведених величина 

Притиском на Setup Executive Parameters који се налази са леве стране 
командног прозора Maxwell 2D (видети слику 8.3), отвара се падајући мени који 
омогућује прорачун следећих изведених величина: капацитивност, индуктивност, 
импеданса, адмитанса или кондуктанса проводника (избором наредбе Matrix); 
механичка сила која делује на одређени објекат (избором Force); електромагнетски 
моменат (избором Torque), када се дефинише и тачка у односу на коју се моменат 
рачуна; губици у бакру (избором Core Loss); и линије флукса (избором Flux Lines). На 
слици 8.15 приказан је прозор у оквиру кога је дефинисан прорачун 
електромагнетског момента који делује на одређени објекат модела у односу на тачку 
ротације (означену као Anchor point). 

 
Слика 8.15: Дефинисање електромагнетског момента који делује на објекат зупци у 

односу на тачку ротације 
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Solve Setup – критеријуми решавања 

Пошто је до овога тренутка цео модел дефинисан, преостало је да се одреде 
критеријуми на основу којих ће се мерити успех решавања. Прозор који ово 
омогућава приказан је на слици 8.16, а активира се притиском на дугме Setup 
Solutions Options које се налази у оквиру командног прозора Mawxell 2D. У оквиру 
овог прозора могуће је дефинисати мрежу, изабрати да ли се као решења очекује само 
поље или и одређене величине, те одредити критеријум на основу кога ће се даљи 
адаптивни поступак решавања завршити као успешан.  

 
Слика 8.16: Изглед командног прозора софтверског дефинисања критеријума 

решавања 

Раније је речено да је решавање поља методом коначних елемената остварено 
дељењем површине модела великим бројем троуглова. Квалитет мреже, а самим тим 
и оствареног решења, је директно одређен бројем њених елемената, то јест бројем 
троуглова. На другу страну, претерано велика мрежа може прилично да исцрпи 
процесорске ресурсе. Оптимална величина мреже најчешће се добија у неколико 
итерација, почев од иницијалне која најчешће не даје довољно тачан резултат. Као 
почетну мрежу, могуће је изабрати иницијалну (Initial Mesh), ону која се последња 
користила (Current Mesh), или ону која се од почетка ручно прави (Manual Mesh). Сам 
избор почетне мреже остварује се у оквиру поља Starting Mesh које је приказано на 
слици 8.16.  
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 Solver Residual, наредно поље на слици 8.16, дефинише тачност решења. Сама 
вредност приказана у овом пољу представља нормализовану меру квалитета решења. 
Наиме, решење сваке итерације се враћа у Максвелову једначину и, уколико се 
поклопи, разлика је једнака нули. У супротном, када је разлика различита од нуле, 
мала корекција у решењу се додаје пред почетак нове итерације. Итеративни 
поступак се примењује докле код разлика не постане мања од специфициране 
вредности овог поља. Важно је уочити да вредност која се унесе у поље разлике не 
утиче на мрежу коначних елемената, односно систем у свакој наредној итерацији 
покушава да се приближи разлици користећи исту мрежу. 

Следећа могућност дефинисања критеријума решавања омогућава избор типа 
матричног решавања поља. У случају коришћења ICCG (incomplete conjugate gradient) 
могуће је веома брзо решити велике матрице. Ипак, у одређеним ситуацијама решење 
неће конвергирати. Директни приступ (direct) сигурно обезбеђује конвергирање 
решења, али знатно спорије. Опција аутоматског избора (auto) дозвољава самом 
софтверу да процени величину матрице, те на основу тога изабере један од два 
поменута типа решавања матрице. 

Адаптивна анализа омогућава итеративну промену мреже, почев од стартне ка 
оптималној. Одлуку да ли ће је потребна адаптација мреже доноси софтвер на основу 
критеријума краја (Stopping Criteria). У случају да овај критеријум није остварен, број 
троуглова се повећава у пределу где решење није довољно тачно. Овакав приступ 
омогућује да крајња, оптимална мрежа буде неуниформна, односно значајно гушћа у 
пределу где се поље значајно мења. Дефинисање начина адаптације почиње уносом 
броја нових троуглова који се могу унети у свакој наредној итерацији. Ово је 
омогућено у оквиру поља Percent Refinement Per Pass. Даљи рад омогућава избор 
максималног броја адаптивних покушаја (Number of Requested Passes), односно 
процентуалну грешку која представља процентуални допринос разлике на вредност 
добијеног решења (Percent Error). Адаптивни процес се прекида када је један од два 
поменута критеријума испуњен.  

2D Post Processor – приказивање резултата прорачуна 

По завршетку прорачуна у оквиру командног прозора Maxwell-а, који је 
приказан на слици 8.3, могуће је видети широк дијапазон резултата: почев од 
вредности изведених величина које су раније дефинисане, преко информација о 
конвергенцији, профилу прорачуну, до инспекције већ дефинисаних ствари, попут 
карактеристика материјала, граничних услова и слично. 
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Слика 8.17: Информације о конвергенцији резултата 

Стартовање командног прозора који омогућава различито приказивање 
резултата остварује се притиском дугмета Post Process који се налази у доњем левом 
углу на слици 8.17. Прозор који се том приликом отвара приказан је на слици 8.18. 

 
Слика 8.18: Изглед командног прозора програмског модула 2D Post Processor 
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Овај модул софтверског пакета Maxwell 2D омогућава адекватно приказивање 
прорачунатих величина на основу раније дефинисаног модела и његових 
карактеристика. Координатни систем и мерне величине дефинисане у оквиру раније 
описаног 2D Modeler-а остају да важе и овде, док су све величине приказане у SI 
систему јединица.  

Притиском на поље Plot отвара се падајући мени који је приказан на слици 
8.19. Активности које је могуће остварити су: приказивање беле или обојене мреже 
коначних елемената (Mesh), односно анимираних, обојених или векторски 
приказаних прорачунатих величина (Animation, Field респективно), подешавање 
величине, боје, опсега и других атрибута приказа (Visibility, Modify, Format 
респективно), учитавање ранијих и снимање нових приказа у фајлове (Open, Save 
респективно), те цртање B-H карактеристике нелинеарних магнетских материјала са 
могућношћу приказивања различитих нивоа засићености (B-H Curves). Такође је 
омогућено да се упитом на произвољну тачку координатног система прикажу 
прорачунате вредности поља у њој (Show Coordinates).  

 
Слика 8.19: Изглед Plot падајућег менија 

Величине које је могуће приказати у оквиру магнетостатичког типа решавања 
су: амплитуда вектора магнетског потенцијала Az, амплитуда вектора магнетске 
индукције B(x,y,z), амплитуда вектора магнетског поља H(x,y,z), густину струје Jz, 
вектори магнетског потенцијала, индукције, поља и густине струје, те густина 
енергије и коенергије магнетског поља. Геометријске функције у односу на које се 
приказују ове величине могу да буду тачка, линија или површина које корисник сам 
дефинише користећи Geometry/Create опцију (видети слику 8.19), или изабере једну 
од већ дефинисаних. Наиме, по учињеном прорачуну, 2D Fields Post Processor 
аутоматски креира површине и листу објеката над којима је поље прорачунато. 
Кориснику је остављена могућност да одабере једну или више од већ дефинисаних 
површина или објеката.  

Све до сада поменуте приказе прорачунатих величина или мреже могуће је 
поређати у кадровима једне иза друге са циљем креирања анимације. Прозор који 
омогућава једноставно повезивање оваквих кадрова отвара се притиском на наредбу 
Animation која се налази у оквиру Plot падајућег менија приказаног на слици 8.19.  
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Приказивање нелинеарне B-H карактеристике меких феромагнетских 
материјала могуће је остварити наредбом BH Curves. Употребом наредбе Show 
Coordinates, која се налази у оквиру истог падајућег менија, могу се одредити нивои 
засићености у произвољним тачкама на B-H карактеристици.  
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C. Код програмског решења 

PROCEDURA main 

% Definisanje globalnih promenljivih 

global Q p R D l1 l2 L d1 d2 DR D1 D2 D3 D4 D5 D6 mi0 I Nf Teta_Step PI_2 const fluks dz1 dz2 Bm Im; 

clc; 

disp('Radim...............a ti?') 

 

% Pozivanje procedure koja vrsi inicijalizaciju parametara 

inicijalizacija;  

 

% Definisanje/inicijalizacija pomocnih promenljivih 

TETA_MAX = 360; % Krajnja pozicija referentne tacke rotora [stepen] 

index_cnt=0; % Brojac 

n = 3000; %n=6;                                    % Brzina obrtanja rotora masine [ob/min] 

w = 2*pi*n/60;                                        % Brzina obrtanja rotora masine [rad/s] 

Sample_Time = Teta_Step*const/w;     % Korak vremena [sec] 

Frequency=1/Sample_Time;                 % Frekvencija [Hz] 

B=Bm*[1 -1 1 -1 1 -1];                           % Magnetska indukcija u vazdusnom procepu naspram magneta  % 
na rotoru [T]  

 

% Raspored provodnika na statoru za slike 2.6 

Na=Nf*[0; -1;  0;  0;  1;  0;  0; -1;  0;  0;  1;  0;  0; -1;  0;  0;  1;  0];    % Faza A 

Nb=Nf*[1;  0;  0; -1;  0;  0;  1;  0;  0; -1;  0;  0;  1;  0;  0; -1;  0;  0];    % Faza B 

Nc=Nf*[0;  0;  1;  0;  0; -1;  0;  0;  1;  0;  0; -1;  0;  0;  1;  0;  0; -1];    % Faza C 

 

% Spoljasna petlja – kretanje referentne tacke rotora za korak Teta_step u odnosu na stator 

% gde je referentna tacka rotora desni kraj magneta oznacenog brojem 1 

for teta=0:Teta_Step:TETA_MAX        

    index_cnt=index_cnt+1; 

     

    % Pomocne promenljive potrebne za crtanje grafika  

    UGAO(index_cnt)=teta;                                % U funkciji pozicije [stepen] 

    UGAO_RAD(index_cnt)=teta*const;                      % U funkciji pozicije [rad] 

    TIME(index_cnt)=(index_cnt-1)*Sample_Time;         % U funkciji vremena [sekund]  

    brojac(index_cnt)=index_cnt;                         % U funkciji brojaca 

     

    % Inicijalizacija matrica K i s                                              

    K(1:2*p,1:Q)=0;                                      % Broj vrsta ove matrice odgovara broju   
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 % polova, tj. magneta na rotoru; broj kolona                                       
 % odgovara broju zlebova na statoru  

                                                                                                  

    s(1:2*p,1:3)=0;                                      % Broj vrsta ove matrice odgovara broju   

 % polova, dok tri kolone respektivno  

                                                         % pokazuju deo levog dela zleba, zubca i   

 % desnog dela zleba (saglasno slici 3.4)                                           

                                                        

    Teta=mod(teta,PI_2);                                 % Pozicija svedena na pun krug [stepen] 

    [TETA1_M1 TETA2_M1 N]=rotor(Teta);                   % Odredjuje levi i desni kraj magneta broj 1  

                                                         % i broj diskretnih koraka kojim ce se stici od   

 % levog ka desnom kraju magneta 

 

    % Unutrasnja petlja – ispituje polozaj zubaca i zlebova statora koji se nalaze naspram  

    % svakog magneta na rotoru 

    for j=0:N-1 

                 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~MAGNET 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

        Ugao_Trenutni=mod(TETA1_M1+j*Teta_Step,PI_2); % Trenutna pozicija ugla, ide od levog do   

  % desnog kraja magneta [stepen]  

        index=floor(Ugao_Trenutni/(d1+d2))+1;            % Definisanje rednog broja zubca na  

 % statoru naspram koga se nalazi  

 % referentna tacka rotora 

        polje_K=stator(Ugao_Trenutni,index,dz1,dz2);     % Poziva se funkcija koja odredjuje oblast 
 % statora na trenutnoj poziciji ugla: 

                                                         % 2-deo statora po zlebu koji je ispunjen   

 % provodnicima  

        polje_s=stator(Ugao_Trenutni,index,d1,d2);       % Poziva se funkcija koja odredjuje oblast 
 % statora na trenutnoj poziciji ugla: 

                                                         % 2-zleb, 1 i 3-zubac levo i desno od   

 % zleba, respektivno  

         

        switch polje_s 

            case 1 

                s(1,1)=s(1,1)+Teta_Step;                 % Vrednosti matrice s [stepen] 

            case 2 

                s(1,2)=s(1,2)+Teta_Step; 

            case 3 

                s(1,3)=s(1,3)+Teta_Step; 
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        end 

         

        switch polje_K 

            case 2 

                K(1,index)=K(1,index)+Teta_Step;         % Vrednosti matrice K [stepen] 

        end      

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~MAGNET 2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

        TETA2_M2 = mod(TETA2_M1+DR+D1,PI_2);             % Definisanje desnog kraja magneta  

 % pomocu desnog kraja prethodnog  

 % magneta, duzine magneta i duzina dela   

 % bez magneta       

        [TETA1_M2 TETA2_M2 N]=rotor(TETA2_M2);           % Definisanje levog kraja magneta  

      

        % Deo koji obavlja iste aktivnosti kao i u slucaju prethodnog magneta 

        Ugao_Trenutni=mod(TETA1_M2+j*Teta_Step,PI_2);    

        index=floor(Ugao_Trenutni/(d1+d2))+1; 

        polje_K=stator(Ugao_Trenutni,index,dz1,dz2);  

        polje_s=stator(Ugao_Trenutni,index,d1,d2);       

 

        switch polje_s 

            case 1 

                s(2,1)=s(2,1)+Teta_Step;                 % Vrednosti matrice s [stepen] 

            case 2 

                s(2,2)=s(2,2)+Teta_Step; 

            case 3 

                s(2,3)=s(2,3)+Teta_Step; 

        end 

 

        switch polje_K 

            case 2 

                K(2,index)=K(2,index)+Teta_Step;         % Vrednosti matrice K [stepen] 

        end 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~MAGNET 3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

        TETA2_M3 = mod(TETA2_M2+DR+D2,PI_2); % Definisanje desnog kraja magneta  

 % pomocu desnog kraja prethodnog  

 % magneta, duzine magneta i duzina dela   
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 % bez magneta        

        [TETA1_M3 TETA2_M3 N]=rotor(TETA2_M3);           % Definisanje levog kraja magneta  

         

        % Deo koji obavlja iste aktivnosti kao i u slucaju prethodnog magneta 

        Ugao_Trenutni=mod(TETA1_M3+j*Teta_Step,PI_2);    

        index=floor(Ugao_Trenutni/(d1+d2))+1; 

        polje_K=stator(Ugao_Trenutni,index,dz1,dz2);    

        polje_s=stator(Ugao_Trenutni,index,d1,d2);       

 

        switch polje_s 

            case 1 

                s(3,1)=s(3,1)+Teta_Step;                 % Vrednosti matrice s [stepen] 

            case 2 

                s(3,2)=s(3,2)+Teta_Step; 

            case 3 

                s(3,3)=s(3,3)+Teta_Step; 

        end 

 

        switch polje_K 

            case 2 

                K(3,index)=K(3,index)+Teta_Step;        % Vrednosti matrice K [stepen] 

        end 

         

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~MAGNET 4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

        TETA2_M4 = mod(TETA2_M3+DR+D3,PI_2); % Definisanje desnog kraja magneta  

 % pomocu desnog kraja prethodnog  

 % magneta, duzine magneta i duzina dela   

 % bez magneta       

        [TETA1_M4 TETA2_M4 N]=rotor(TETA2_M4);           % Definisanje levog kraja magneta  

         

        % Deo koji obavlja iste aktivnosti kao i u slucaju prethodnog magneta 

        Ugao_Trenutni=mod(TETA1_M4+j*Teta_Step,PI_2);    

        index=floor(Ugao_Trenutni/(d1+d2))+1; 

        polje_K=stator(Ugao_Trenutni,index,dz1,dz2);  

        polje_s=stator(Ugao_Trenutni,index,d1,d2);       

 

        switch polje_s 

            case 1 
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                s(4,1)=s(4,1)+Teta_Step;                 % Vrednosti matrice s [stepen] 

            case 2 

                s(4,2)=s(4,2)+Teta_Step; 

            case 3 

                s(4,3)=s(4,3)+Teta_Step; 

        end 

 

        switch polje_K 

            case 2 

                K(4,index)=K(4,index)+Teta_Step;         % Vrednosti matrice K [stepen] 

        End 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~MAGNET 5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

        TETA2_M5 = mod(TETA2_M4+DR+D4,PI_2); % Definisanje desnog kraja magneta  

 % pomocu desnog kraja prethodnog  

 % magneta, duzine magneta i duzina dela   

 % bez magneta      

        [TETA1_M5 TETA2_M5 N]=rotor(TETA2_M5);           % Definisanje levog kraja magneta  

         

        % Deo koji obavlja iste aktivnosti kao i u slucaju prethodnog magneta 

        Ugao_Trenutni=mod(TETA1_M5+j*Teta_Step,PI_2);    

        index=floor(Ugao_Trenutni/(d1+d2))+1; 

        polje_K=stator(Ugao_Trenutni,index,dz1,dz2); 

        polje_s=stator(Ugao_Trenutni,index,d1,d2);       

 

        switch polje_s 

            case 1 

                s(5,1)=s(5,1)+Teta_Step;                 % Vrednosti matrice s [stepen] 

            case 2 

                s(5,2)=s(5,2)+Teta_Step; 

            case 3 

                s(5,3)=s(5,3)+Teta_Step; 

        end 

 

        switch polje_K 

            case 2 

                K(5,index)=K(5,index)+Teta_Step;         % Vrednosti matrice K [stepen] 

        end 
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%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~MAGNET 6~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

        TETA2_M6 = mod(TETA2_M5+DR+D5,PI_2); % Definisanje desnog kraja magneta  

 % pomocu desnog kraja prethodnog  

 % magneta, duzine magneta i duzina dela   

 % bez magneta       

        [TETA1_M6 TETA2_M6 N]=rotor(TETA2_M6);           % Definisanje levog kraja magneta  

         

        % Deo koji obavlja iste aktivnosti kao i u slucaju prethodnog magneta 

        Ugao_Trenutni=mod(TETA1_M6+j*Teta_Step,PI_2);    

        index=floor(Ugao_Trenutni/(d1+d2))+1; 

        polje_K=stator(Ugao_Trenutni,index,dz1,dz2); 

        polje_s=stator(Ugao_Trenutni,index,d1,d2);       

 

        switch polje_s 

            case 1 

                s(6,1)=s(6,1)+Teta_Step;                 % Vrednosti matrice s [stepen] 

            case 2 

                s(6,2)=s(6,2)+Teta_Step; 

            case 3 

                s(6,3)=s(6,3)+Teta_Step; 

        end 

 

        switch polje_K 

            case 2 

                K(6,index)=K(6,index)+Teta_Step;         % Vrednosti matrice K [stepen] 

        end 

            

    % Kraj unutrasnje petlje     

    end 

 

% Proracuni  

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~MAGNETSKA VALOVITOST~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     

    % Racun permeanse prema jednacinama 3.16 i 3.17 

    Y0_M1(index_cnt)=permeansa(s(1,1),l2); Y1_M1(index_cnt)=permeansa(s(1,2),l1);    

    Y2_M1(index_cnt)=permeansa(s(1,3),l2); 

    Y0_M2(index_cnt)=permeansa(s(2,1),l2); Y1_M2(index_cnt)=permeansa(s(2,2),l1);  
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    Y2_M2(index_cnt)=permeansa(s(2,3),l2); 

    Y0_M3(index_cnt)=permeansa(s(3,1),l2); Y1_M3(index_cnt)=permeansa(s(3,2),l1);  

    Y2_M3(index_cnt)=permeansa(s(3,3),l2); 

    Y0_M4(index_cnt)=permeansa(s(4,1),l2); Y1_M4(index_cnt)=permeansa(s(4,2),l1);  

    Y2_M4(index_cnt)=permeansa(s(4,3),l2); 

    Y0_M5(index_cnt)=permeansa(s(5,1),l2); Y1_M5(index_cnt)=permeansa(s(5,2),l1);  

    Y2_M5(index_cnt)=permeansa(s(5,3),l2); 

    Y0_M6(index_cnt)=permeansa(s(6,1),l2); Y1_M6(index_cnt)=permeansa(s(6,2),l1);  

    Y2_M6(index_cnt)=permeansa(s(6,3),l2); 

 

    % Racun ekvivalentne permeanse procepa naspram magneta prema jednacini 3.18 

    Y_M1(index_cnt)=Y0_M1(index_cnt)+Y1_M1(index_cnt)+Y2_M1(index_cnt); 

    Y_M2(index_cnt)=Y0_M2(index_cnt)+Y1_M2(index_cnt)+Y2_M2(index_cnt); 

    Y_M3(index_cnt)=Y0_M3(index_cnt)+Y1_M3(index_cnt)+Y2_M3(index_cnt); 

    Y_M4(index_cnt)=Y0_M4(index_cnt)+Y1_M4(index_cnt)+Y2_M4(index_cnt); 

    Y_M5(index_cnt)=Y0_M5(index_cnt)+Y1_M5(index_cnt)+Y2_M5(index_cnt); 

    Y_M6(index_cnt)=Y0_M6(index_cnt)+Y1_M6(index_cnt)+Y2_M6(index_cnt); 

 

    % Racun ekvivalentne permeanse procepa magnetskog kola masine – opciono  

    %Y_Sum(index_cnt)=Y_M1(index_cnt)+Y_M2(index_cnt)+Y_M3(index_cnt)+... 

                     Y_M4(index_cnt)+Y_M5(index_cnt)+Y_M6(index_cnt); 

     

    % Racun ekvivalentnih reluktansi procepa naspram magneta – opciono  

    R_M1(index_cnt)=1/Y_M1(index_cnt); 

    R_M2(index_cnt)=1/Y_M2(index_cnt); 

    R_M3(index_cnt)=1/Y_M3(index_cnt); 

    R_M4(index_cnt)=1/Y_M4(index_cnt); 

    R_M5(index_cnt)=1/Y_M5(index_cnt); 

    R_M6(index_cnt)=1/Y_M6(index_cnt); 

         

    % Racun ekvivalentne reluktanse procepa magnetnog kola masine prema jednacini 3.19 

    %R_Sum(index_cnt)=1/Y_Sum(index_cnt); 

     

    % Racun magnetske valovitosti (Cogging torque) 

    if (index_cnt==1)  

        %DR_Sum(index_cnt)=0; 

        DR_M1(index_cnt)=0; DR_M2(index_cnt)=0; DR_M3(index_cnt)=0; 

        DR_M4(index_cnt)=0; DR_M5(index_cnt)=0; DR_M6(index_cnt)=0; 

    end 

    if (index_cnt>1)  
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        %DR_Sum(index_cnt)=(R_Sum(index_cnt)-R_Sum(index_cnt-1))/(Teta_Step*const); 

        DR_M1(index_cnt)=(R_M1(index_cnt)-R_M1(index_cnt-1))/(Teta_Step*const); 

        DR_M2(index_cnt)=(R_M2(index_cnt)-R_M2(index_cnt-1))/(Teta_Step*const); 

        DR_M3(index_cnt)=(R_M3(index_cnt)-R_M3(index_cnt-1))/(Teta_Step*const); 

        DR_M4(index_cnt)=(R_M4(index_cnt)-R_M4(index_cnt-1))/(Teta_Step*const); 

        DR_M5(index_cnt)=(R_M5(index_cnt)-R_M5(index_cnt-1))/(Teta_Step*const); 

        DR_M6(index_cnt)=(R_M6(index_cnt)-R_M6(index_cnt-1))/(Teta_Step*const); 

    end 

     

    % Racun magnetske valovitosti (Cogging torque) prema jednacini 3.11 

    Cogg_M1(index_cnt)=-0.5*fluks*fluks*DR_M1(index_cnt); 

    Cogg_M2(index_cnt)=-0.5*fluks*fluks*DR_M2(index_cnt); 

    Cogg_M3(index_cnt)=-0.5*fluks*fluks*DR_M3(index_cnt); 

    Cogg_M4(index_cnt)=-0.5*fluks*fluks*DR_M4(index_cnt); 

    Cogg_M5(index_cnt)=-0.5*fluks*fluks*DR_M5(index_cnt); 

    Cogg_M6(index_cnt)=-0.5*fluks*fluks*DR_M6(index_cnt);     

     

    Cogg_suma(index_cnt)=Cogg_M1(index_cnt)+Cogg_M2(index_cnt)+Cogg_M3(index_cnt)+... 

                         Cogg_M4(index_cnt)+Cogg_M5(index_cnt)+Cogg_M6(index_cnt);  

 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    
%~~~~~~~~~~~~~~~~~~ELEKTROMAGNETSKI MOMENAT~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     

    Ia = Im*cos(p*teta*const); % Struja statora faze A [A] (faza je data u radijanima) 

    Ib = Im*cos(p*teta*const-(2*pi/3));           % Struja statora faze B [A]  

    Ic = Im*cos(p*teta*const-(4*pi/3));           % Struja statora faze C [A]  

 

    StrujaA(index_cnt)=Ia;  

    StrujaB(index_cnt)=Ib;  

    StrujaC(index_cnt)=Ic; 

    Npr = floor(K/dz1);                                % Normalizacija vrednosti matrice K u opsegu [0, 1] 

                                                       % Broj vrsta ove matrice odgovara broju polova, tj magneta   

 % na rotoru, broj kolona odgovara broju zlebova na statoru  

 

    eA=0; eB=0; eC=0; TorqueA=0; TorqueB=0; TorqueC=0; 

 

    % Racun elektromotornih sila statora prema jednacini 3.7 

    for i=1:2*p 

        for j=1:Q 

            eA=eA+B(1,i)*L*R*Npr(i,j)*Na(j,1)*w; 
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            eB=eB+B(1,i)*L*R*Npr(i,j)*Nb(j,1)*w; 

            eC=eC+B(1,i)*L*R*Npr(i,j)*Nc(j,1)*w; 

        end 

    end 

     

    emsA(index_cnt)=eA; 

    emsB(index_cnt)=eB; 

    emsC(index_cnt)=eC;     

      

    % Proracun elektromagnetskog momenta prema jednacini 3.9  

    Ta(index_cnt) = emsA(index_cnt)*Ia;                       

    Tb(index_cnt) = emsB(index_cnt)*Ib; 

    Tc(index_cnt) = emsC(index_cnt)*Ic; 

    T(index_cnt)=Ta(index_cnt)+Tb(index_cnt)+Tc(index_cnt);  % Racun ukupnog  

 % elektromotornog   

 % momenta prema jednacini  

 % 3.10     

     

    % Vrednosti pojedinih varijabli koje omogucuju kompatibilnost sa FEM simulacijom 

    if index_cnt==28 

        index_cnt 

        ZlebA=Ia*Na 

        ZlebB=Ib*Nb 

        ZlebC=Ic*Nc 

        TETA1_M1 

    end 

    if index_cnt==203 

        index_cnt 

        ZlebA=Ia*Na 

        ZlebB=Ib*Nb 

        ZlebC=Ic*Nc 

        TETA1_M1 

    end 

    if index_cnt==450 

        index_cnt 

        ZlebA=Ia*Na 

        ZlebB=Ib*Nb 

        ZlebC=Ic*Nc 

        TETA1_M1 

    end 



Прилози 

 112

     

% Kraj spoljasnje petlje     

end  

 

Ta=0.5*Ta/w;  

Tb=0.5*Tb/w;  

Tc=0.5*Tc/w;  

T=0.5*T/w;                                                  % Kompletiranje jednacine 3.10 

 

% Odredjivanje spektralnog sastava magnetske valovitosti 

Cog=fft(Cogg_suma,1024); 

PyyCog=Cog.*conj(Cog)/1024; 

f = Frequency*(0:512)/1024; 

 

% Odredjivanje spektralnog sastava elektromagnetske valovitosti 

Rip=fft(T,1024); 

PyyRip=Rip.*conj(Rip)/1024; 

 

% Crtanje grafika 

figure(1);hold on;plot(UGAO,StrujaA,'r');plot(UGAO,StrujaB,'b');plot(UGAO,StrujaC,'g');... 

ylabel('Currents: phase A (red), phase B (blue), phase C (green) [A]');xlabel('Mechanical angle 
[degree]');zoom;grid;hold off; 

 

figure(5);hold on;plot(UGAO,emsA,'r');plot(UGAO,emsB,'b');plot(UGAO,emsC,'g');... 

ylabel('Electromotive force: phase A (red), phase B (blue), phase C (green) [V]');xlabel('Mechanical angle 
[degree]');zoom;grid;hold off; 

 

figure(10);hold on;plot(UGAO,Ta,'r');plot(UGAO,Tb,'b');plot(UGAO,Tc,'g');... 

ylabel('Phase torques: phase A (red), phase B (blue), phase C (green) [N]');xlabel('Mechanical angle 
[degree]');zoom;grid;hold off; 

 

figure(11);hold on;plot(UGAO,Ta,'r');plot(UGAO,Tb,'b');plot(UGAO,Tc,'g');plot(UGAO,T,'y');... 

ylabel('Phase torques: phase A (red), phase B (blue), phase C (green), Summarum (yellow) 
[N]');xlabel('Mechanical angle [degree]');zoom;grid;hold off; 

 

figure(12);plot(UGAO,T);ylabel('Electromagnetic Torque [Nm]');xlabel('Mechanical angle 
[degree]');zoom;grid; 

 

figure(30);stairs(UGAO,Cogg_suma);ylabel('Reluktantni momenat [Nm]');xlabel('Ugao [stepen]');zoom;grid; 

 

figure(51);stairs(f(1:512),PyyCog(1:512)./max(PyyCog));grid;zoom;title('Harmonijski spektar reluktantnog 
momenta [p.u]');xlabel('Frekvencija [Hz]'); 
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figure(52);stairs(f(1:256),PyyCog(1:256)./max(PyyCog));grid;zoom;title('Harmonijski spektar reluktantnog 
momenta [p.u]');xlabel('Frekvencija [Hz]'); 

figure(53);stairs(f(1:128),PyyCog(1:128)./max(PyyCog));grid;zoom;title('Harmonijski spektar reluktantnog 
momenta [p.u]');xlabel('Frekvencija [Hz]'); 

 

figure(61);stairs(f(1:512),PyyRip(1:512)./max(PyyRip));grid;zoom;title('Harmonijski spektar 
elektromagnetskog momenta [p.u]');xlabel('Frekvencija [Hz]'); 

 

disp('Gotovo..................') 

 

PROCEDURA init 

% Procedura u kojoj se inicijalizuju opsti parametri 

 

function inicijalizacija() 

global Q p R D l1 l2 L d1 d2 DR D1 D2 D3 D4 D5 D6 mi0 I Nf Teta_Step PI_2 const fluks dz1 dz2 Bm Im; 

 

% Opsti geometrijski parametri masine za unos: 

Q = 18;              % Q  broj zlebova na statoru 

p = 3;               % p  broj pari polova  

           

% Opsti geometrijski parametri masine za unos cija je jedinica [m] 

R  = 25.2E-3;        % R  poluprecnik rotora 

D  = 22.577E-3;      % D  sirina magnetskog pola 

zleb = 14.975E-3;    % l01 duzina vazdusnog procepa zleba  

zubac = 1E-3;        % l02 duzina vazdusnog procepa zubca  

magnet = 2.5E-3;     % lm debljina stalnog magneta 

L  = 30E-3;          % L  aksijalna duzina 

                       

% Opsti geometrijski parametri masine za unos cija je jedinica [stepen] 

d1 = 4;              % d1 sirina zleba 

d2 = 16;             % d2 sirina zubca  

DR = 205/4;          % DR sirina magnetskog pola u stepenima 

D1 = 14/4;           % Di sirine rastojanja izmedju magneta na rotoru, i =1..2p 

D2 = 14/4; 

D3 = 90/4;           

D4 = 14/4; 

D5 = 14/4; 

D6 = 16;             % 35/4; 

dz1 = 73/4;          % dz1 sirina dela statora po zlebu koji je ispunjen provodnicima 
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dz2  = 7/4;          % dz2 sirina dela statora po zlebu od feromagnetskog materijala 

 

% Opsti parametri za unos  

mi0 = 12.5664E-7;    % mi0 permeabilnost vakuuma = 4*piE-7 [] 

Bm  = 0.865;           % Indukcija u zazoru [T] 

Im  = 12.87;         % Maskimalna vrednost struja napajanja motora [A]: Ieff*sqrt(2),   

 % In=9.1A, Im=12.87A 

Nf  = 13;            % Nf broj provodnika po fazi po zlebu: tacnije dobija se 13.22 na   

 % osnovu profine price o nominajnoj gustini struje, faktoru ispunjenosti i  

 % pribliznoj povrsini zleba 

 

% Opsti geometrijski parametri  

Teta_Step=1/4;       % Korak ugla [stepen] 

PI_2 = 360;          % Pun ugao [stepen] 

const=2*pi/360;      % Konstanta za prebacivanje stepena u radijane 

 

% Izvedene velicine 

l1=zleb+magnet;      % l1 duzina vazdusnog procepa zleba i stalnog magneta [m] 
l2=zubac+magnet;     % l2 duzina vazdusnog procepa zubca i stalnog magneta [m]  

%ekv=1,2*zubac;       % Ekvivalentna duzina vazdusnog procepa [m]  

%zbir=ekv+magnet;     % Zbir ekvivalentne duzine vazdusnog procepa i sirine stalnog magneta   

 % [m]  

%Bmax=B0*magnet/zbir; % Intenzitet polja magnetske indukcije u vazdusnom procepu   

 % neposredno iznad povrsine magneta [T]  

fluks=Bm*L*D;        % Fluks u vazdusnom procepu neposredno iznad povrsine magneta   

 % [Wb] prema izrazu (Y28) 

 

PROCEDURA permeansa 

% Ova procedura racuna permeansu prema izrazu (Y24) ili (Y25) 

 

function Y=permeansa(sum, lenght) 

 

global L const R mi0; 

 

d=sum*const*R;               % Vrednost matrice s [m] 

Y=mi0*L*d/lenght;            % Jednacina 3.13 
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PROCEDURA rotor 

% Procedura koja za uneti desni kraj magneta racuna njegov levi kraj 

 

function [Teta1, Teta2, N]=rotor(Teta) 

 

global DR Teta_Step PI_2 

 

if (Teta<DR) 

   Teta1=mod(PI_2-(DR-Teta),PI_2);                   % Levi kraj magneta [stepen] 

   Teta2=Teta;                                       % Desni kraj magneta [stepen] 

   N=floor(abs(PI_2-(Teta1-Teta2))/Teta_Step);       % Broj diskretnih koraka kojim ce se stici od 
 % levog do desnog kraja magneta 

end 

 

if (Teta>=DR) 

    Teta1=Teta-DR; 

    Teta2=Teta; 

    N=floor(abs((Teta1-Teta2))/Teta_Step); 

End 

 

PROCEDURA stator 

% Procedura koja odredjuje da li se na trenutnoj poziciji ugla na statoru nalazi respektivno: 

% 2-zleb, 1 i 3-zubac levo i desno od zleba  

 

function polje=stator(Ug,index,granica1,granica2) 

 

if ((Ug>=(index-1)*(granica1+granica2) & (Ug<(index-1)*(granica1+granica2)+0.5*granica2))) 

  polje=1;  

end 

 

if ((Ug>=(index-1)*(granica1+granica2)+0.5*granica2) & (Ug<(index-
1)*(granica1+granica2)+0.5*granica2+granica1)) 

  polje=2;  

end 

 

if ((Ug>=(index-1)*(granica1+granica2)+0.5*granica2+granica1) & (Ug<index*(granica1+granica2))) 

  polje=3; 

end 
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C.

PROCEDURA main

% Definisanje globalnih promenljivih 

global Q p R D l1 l2 L d1 d2 DR D1 D2 D3 D4 D5 D6 mi0 I Nf Teta_Step PI_2 const fluks dz1 dz2 Bm Im; 

clc; 

disp('Radim...............a ti?') 

% Pozivanje procedure koja vrsi inicijalizaciju parametara 

inicijalizacija;  

% Definisanje/inicijalizacija pomocnih promenljivih 

TETA_MAX = 360; % Krajnja pozicija referentne tacke rotora [stepen] 

index_cnt=0; % Brojac 

n = 3000; %n=6;                                    % Brzina obrtanja rotora masine [ob/min] 

w = 2*pi*n/60;                                        % Brzina obrtanja rotora masine [rad/s] 

Sample_Time = Teta_Step*const/w;     % Korak vremena [sec] 

Frequency=1/Sample_Time;                 % Frekvencija [Hz] 

B=Bm*[1 -1 1 -1 1 -1];                           % Magnetska indukcija u vazdusnom procepu naspram magneta  % 
na rotoru [T]  

% Raspored provodnika na statoru za slike 2.6 

Na=Nf*[0; -1;  0;  0;  1;  0;  0; -1;  0;  0;  1;  0;  0; -1;  0;  0;  1;  0];    % Faza A 

Nb=Nf*[1;  0;  0; -1;  0;  0;  1;  0;  0; -1;  0;  0;  1;  0;  0; -1;  0;  0];    % Faza B 

Nc=Nf*[0;  0;  1;  0;  0; -1;  0;  0;  1;  0;  0; -1;  0;  0;  1;  0;  0; -1];    % Faza C 

% Spoljasna petlja – kretanje referentne tacke rotora za korak Teta_step u odnosu na stator 

% gde je referentna tacka rotora desni kraj magneta oznacenog brojem 1 

for teta=0:Teta_Step:TETA_MAX        

    index_cnt=index_cnt+1; 

     

    % Pomocne promenljive potrebne za crtanje grafika  

    UGAO(index_cnt)=teta;                                % U funkciji pozicije [stepen] 

    UGAO_RAD(index_cnt)=teta*const;                      % U funkciji pozicije [rad] 

    TIME(index_cnt)=(index_cnt-1)*Sample_Time;         % U funkciji vremena [sekund]  

    brojac(index_cnt)=index_cnt;                         % U funkciji brojaca 

     

    % Inicijalizacija matrica K i s                                              

    K(1:2*p,1:Q)=0;                                      % Broj vrsta ove matrice odgovara broju   
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 % polova, tj. magneta na rotoru; broj kolona                                       
 % odgovara broju zlebova na statoru  

                                                                                                  

    s(1:2*p,1:3)=0;                                      % Broj vrsta ove matrice odgovara broju   

 % polova, dok tri kolone respektivno  

                                                         % pokazuju deo levog dela zleba, zubca i   

 % desnog dela zleba (saglasno slici 3.4)                                           

                                                        

    Teta=mod(teta,PI_2);                                 % Pozicija svedena na pun krug [stepen] 

    [TETA1_M1 TETA2_M1 N]=rotor(Teta);                   % Odredjuje levi i desni kraj magneta broj 1  

                                                         % i broj diskretnih koraka kojim ce se stici od   

 % levog ka desnom kraju magneta 

    % Unutrasnja petlja – ispituje polozaj zubaca i zlebova statora koji se nalaze naspram  

    % svakog magneta na rotoru 

    for j=0:N-1 

                 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~MAGNET 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

        Ugao_Trenutni=mod(TETA1_M1+j*Teta_Step,PI_2); % Trenutna pozicija ugla, ide od levog do   

  % desnog kraja magneta [stepen]  

        index=floor(Ugao_Trenutni/(d1+d2))+1;            % Definisanje rednog broja zubca na  

 % statoru naspram koga se nalazi  

 % referentna tacka rotora 

        polje_K=stator(Ugao_Trenutni,index,dz1,dz2);     % Poziva se funkcija koja odredjuje oblast 
 % statora na trenutnoj poziciji ugla: 

                                                         % 2-deo statora po zlebu koji je ispunjen   

 % provodnicima  

        polje_s=stator(Ugao_Trenutni,index,d1,d2);       % Poziva se funkcija koja odredjuje oblast 
 % statora na trenutnoj poziciji ugla: 

                                                         % 2-zleb, 1 i 3-zubac levo i desno od   

 % zleba, respektivno  

         

        switch polje_s 

            case 1 

                s(1,1)=s(1,1)+Teta_Step;                 % Vrednosti matrice s [stepen] 

            case 2 

                s(1,2)=s(1,2)+Teta_Step; 

            case 3 

                s(1,3)=s(1,3)+Teta_Step; 
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        end 

         

        switch polje_K 

            case 2 

                K(1,index)=K(1,index)+Teta_Step;         % Vrednosti matrice K [stepen] 

        end      

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~MAGNET 2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

        TETA2_M2 = mod(TETA2_M1+DR+D1,PI_2);             % Definisanje desnog kraja magneta  

 % pomocu desnog kraja prethodnog  

 % magneta, duzine magneta i duzina dela   

 % bez magneta       

        [TETA1_M2 TETA2_M2 N]=rotor(TETA2_M2);           % Definisanje levog kraja magneta  

      

        % Deo koji obavlja iste aktivnosti kao i u slucaju prethodnog magneta 

        Ugao_Trenutni=mod(TETA1_M2+j*Teta_Step,PI_2);    

        index=floor(Ugao_Trenutni/(d1+d2))+1; 

        polje_K=stator(Ugao_Trenutni,index,dz1,dz2);  

        polje_s=stator(Ugao_Trenutni,index,d1,d2);       

        switch polje_s 

            case 1 

                s(2,1)=s(2,1)+Teta_Step;                 % Vrednosti matrice s [stepen] 

            case 2 

                s(2,2)=s(2,2)+Teta_Step; 

            case 3 

                s(2,3)=s(2,3)+Teta_Step; 

        end 

        switch polje_K 

            case 2 

                K(2,index)=K(2,index)+Teta_Step;         % Vrednosti matrice K [stepen] 

        end 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~MAGNET 3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

        TETA2_M3 = mod(TETA2_M2+DR+D2,PI_2); % Definisanje desnog kraja magneta  

 % pomocu desnog kraja prethodnog  

 % magneta, duzine magneta i duzina dela   
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 % bez magneta        

        [TETA1_M3 TETA2_M3 N]=rotor(TETA2_M3);           % Definisanje levog kraja magneta  

         

        % Deo koji obavlja iste aktivnosti kao i u slucaju prethodnog magneta 

        Ugao_Trenutni=mod(TETA1_M3+j*Teta_Step,PI_2);    

        index=floor(Ugao_Trenutni/(d1+d2))+1; 

        polje_K=stator(Ugao_Trenutni,index,dz1,dz2);    

        polje_s=stator(Ugao_Trenutni,index,d1,d2);       

        switch polje_s 

            case 1 

                s(3,1)=s(3,1)+Teta_Step;                 % Vrednosti matrice s [stepen] 

            case 2 

                s(3,2)=s(3,2)+Teta_Step; 

            case 3 

                s(3,3)=s(3,3)+Teta_Step; 

        end 

        switch polje_K 

            case 2 

                K(3,index)=K(3,index)+Teta_Step;        % Vrednosti matrice K [stepen] 

        end 

         

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~MAGNET 4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

        TETA2_M4 = mod(TETA2_M3+DR+D3,PI_2); % Definisanje desnog kraja magneta  

 % pomocu desnog kraja prethodnog  

 % magneta, duzine magneta i duzina dela   

 % bez magneta       

        [TETA1_M4 TETA2_M4 N]=rotor(TETA2_M4);           % Definisanje levog kraja magneta  

         

        % Deo koji obavlja iste aktivnosti kao i u slucaju prethodnog magneta 

        Ugao_Trenutni=mod(TETA1_M4+j*Teta_Step,PI_2);    

        index=floor(Ugao_Trenutni/(d1+d2))+1; 

        polje_K=stator(Ugao_Trenutni,index,dz1,dz2);  

        polje_s=stator(Ugao_Trenutni,index,d1,d2);       

        switch polje_s 

            case 1 
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                s(4,1)=s(4,1)+Teta_Step;                 % Vrednosti matrice s [stepen] 

            case 2 

                s(4,2)=s(4,2)+Teta_Step; 

            case 3 

                s(4,3)=s(4,3)+Teta_Step; 

        end 

        switch polje_K 

            case 2 

                K(4,index)=K(4,index)+Teta_Step;         % Vrednosti matrice K [stepen] 

        End 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~MAGNET 5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

        TETA2_M5 = mod(TETA2_M4+DR+D4,PI_2); % Definisanje desnog kraja magneta  

 % pomocu desnog kraja prethodnog  

 % magneta, duzine magneta i duzina dela   

 % bez magneta      

        [TETA1_M5 TETA2_M5 N]=rotor(TETA2_M5);           % Definisanje levog kraja magneta  

         

        % Deo koji obavlja iste aktivnosti kao i u slucaju prethodnog magneta 

        Ugao_Trenutni=mod(TETA1_M5+j*Teta_Step,PI_2);    

        index=floor(Ugao_Trenutni/(d1+d2))+1; 

        polje_K=stator(Ugao_Trenutni,index,dz1,dz2); 

        polje_s=stator(Ugao_Trenutni,index,d1,d2);       

        switch polje_s 

            case 1 

                s(5,1)=s(5,1)+Teta_Step;                 % Vrednosti matrice s [stepen] 

            case 2 

                s(5,2)=s(5,2)+Teta_Step; 

            case 3 

                s(5,3)=s(5,3)+Teta_Step; 

        end 

        switch polje_K 

            case 2 

                K(5,index)=K(5,index)+Teta_Step;         % Vrednosti matrice K [stepen] 

        end 
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%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~MAGNET 6~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

        TETA2_M6 = mod(TETA2_M5+DR+D5,PI_2); % Definisanje desnog kraja magneta  

 % pomocu desnog kraja prethodnog  

 % magneta, duzine magneta i duzina dela   

 % bez magneta       

        [TETA1_M6 TETA2_M6 N]=rotor(TETA2_M6);           % Definisanje levog kraja magneta  

         

        % Deo koji obavlja iste aktivnosti kao i u slucaju prethodnog magneta 

        Ugao_Trenutni=mod(TETA1_M6+j*Teta_Step,PI_2);    

        index=floor(Ugao_Trenutni/(d1+d2))+1; 

        polje_K=stator(Ugao_Trenutni,index,dz1,dz2); 

        polje_s=stator(Ugao_Trenutni,index,d1,d2);       

        switch polje_s 

            case 1 

                s(6,1)=s(6,1)+Teta_Step;                 % Vrednosti matrice s [stepen] 

            case 2 

                s(6,2)=s(6,2)+Teta_Step; 

            case 3 

                s(6,3)=s(6,3)+Teta_Step; 

        end 

        switch polje_K 

            case 2 

                K(6,index)=K(6,index)+Teta_Step;         % Vrednosti matrice K [stepen] 

        end 

            

    % Kraj unutrasnje petlje     

    end 

% Proracuni

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~MAGNETSKA VALOVITOST~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     

    % Racun permeanse prema jednacinama 3.16 i 3.17 

    Y0_M1(index_cnt)=permeansa(s(1,1),l2); Y1_M1(index_cnt)=permeansa(s(1,2),l1);    

    Y2_M1(index_cnt)=permeansa(s(1,3),l2); 

    Y0_M2(index_cnt)=permeansa(s(2,1),l2); Y1_M2(index_cnt)=permeansa(s(2,2),l1);  
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    Y2_M2(index_cnt)=permeansa(s(2,3),l2); 

    Y0_M3(index_cnt)=permeansa(s(3,1),l2); Y1_M3(index_cnt)=permeansa(s(3,2),l1);  

    Y2_M3(index_cnt)=permeansa(s(3,3),l2); 

    Y0_M4(index_cnt)=permeansa(s(4,1),l2); Y1_M4(index_cnt)=permeansa(s(4,2),l1);  

    Y2_M4(index_cnt)=permeansa(s(4,3),l2); 

    Y0_M5(index_cnt)=permeansa(s(5,1),l2); Y1_M5(index_cnt)=permeansa(s(5,2),l1);  

    Y2_M5(index_cnt)=permeansa(s(5,3),l2); 

    Y0_M6(index_cnt)=permeansa(s(6,1),l2); Y1_M6(index_cnt)=permeansa(s(6,2),l1);  

    Y2_M6(index_cnt)=permeansa(s(6,3),l2); 

    % Racun ekvivalentne permeanse procepa naspram magneta prema jednacini 3.18 

    Y_M1(index_cnt)=Y0_M1(index_cnt)+Y1_M1(index_cnt)+Y2_M1(index_cnt); 

    Y_M2(index_cnt)=Y0_M2(index_cnt)+Y1_M2(index_cnt)+Y2_M2(index_cnt); 

    Y_M3(index_cnt)=Y0_M3(index_cnt)+Y1_M3(index_cnt)+Y2_M3(index_cnt); 

    Y_M4(index_cnt)=Y0_M4(index_cnt)+Y1_M4(index_cnt)+Y2_M4(index_cnt); 

    Y_M5(index_cnt)=Y0_M5(index_cnt)+Y1_M5(index_cnt)+Y2_M5(index_cnt); 

    Y_M6(index_cnt)=Y0_M6(index_cnt)+Y1_M6(index_cnt)+Y2_M6(index_cnt); 

    % Racun ekvivalentne permeanse procepa magnetskog kola masine – opciono  

    %Y_Sum(index_cnt)=Y_M1(index_cnt)+Y_M2(index_cnt)+Y_M3(index_cnt)+... 

                     Y_M4(index_cnt)+Y_M5(index_cnt)+Y_M6(index_cnt); 

     

    % Racun ekvivalentnih reluktansi procepa naspram magneta – opciono  

    R_M1(index_cnt)=1/Y_M1(index_cnt); 

    R_M2(index_cnt)=1/Y_M2(index_cnt); 

    R_M3(index_cnt)=1/Y_M3(index_cnt); 

    R_M4(index_cnt)=1/Y_M4(index_cnt); 

    R_M5(index_cnt)=1/Y_M5(index_cnt); 

    R_M6(index_cnt)=1/Y_M6(index_cnt); 

         

    % Racun ekvivalentne reluktanse procepa magnetnog kola masine prema jednacini 3.19 

    %R_Sum(index_cnt)=1/Y_Sum(index_cnt); 

     

    % Racun magnetske valovitosti (Cogging torque) 

    if (index_cnt==1)  

        %DR_Sum(index_cnt)=0; 

        DR_M1(index_cnt)=0; DR_M2(index_cnt)=0; DR_M3(index_cnt)=0; 

        DR_M4(index_cnt)=0; DR_M5(index_cnt)=0; DR_M6(index_cnt)=0; 

    end 

    if (index_cnt>1)  
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        %DR_Sum(index_cnt)=(R_Sum(index_cnt)-R_Sum(index_cnt-1))/(Teta_Step*const); 

        DR_M1(index_cnt)=(R_M1(index_cnt)-R_M1(index_cnt-1))/(Teta_Step*const); 

        DR_M2(index_cnt)=(R_M2(index_cnt)-R_M2(index_cnt-1))/(Teta_Step*const); 

        DR_M3(index_cnt)=(R_M3(index_cnt)-R_M3(index_cnt-1))/(Teta_Step*const); 

        DR_M4(index_cnt)=(R_M4(index_cnt)-R_M4(index_cnt-1))/(Teta_Step*const); 

        DR_M5(index_cnt)=(R_M5(index_cnt)-R_M5(index_cnt-1))/(Teta_Step*const); 

        DR_M6(index_cnt)=(R_M6(index_cnt)-R_M6(index_cnt-1))/(Teta_Step*const); 

    end 

     

    % Racun magnetske valovitosti (Cogging torque) prema jednacini 3.11 

    Cogg_M1(index_cnt)=-0.5*fluks*fluks*DR_M1(index_cnt); 

    Cogg_M2(index_cnt)=-0.5*fluks*fluks*DR_M2(index_cnt); 

    Cogg_M3(index_cnt)=-0.5*fluks*fluks*DR_M3(index_cnt); 

    Cogg_M4(index_cnt)=-0.5*fluks*fluks*DR_M4(index_cnt); 

    Cogg_M5(index_cnt)=-0.5*fluks*fluks*DR_M5(index_cnt); 

    Cogg_M6(index_cnt)=-0.5*fluks*fluks*DR_M6(index_cnt);     

     

    Cogg_suma(index_cnt)=Cogg_M1(index_cnt)+Cogg_M2(index_cnt)+Cogg_M3(index_cnt)+... 

                         Cogg_M4(index_cnt)+Cogg_M5(index_cnt)+Cogg_M6(index_cnt);  

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    
%~~~~~~~~~~~~~~~~~~ELEKTROMAGNETSKI MOMENAT~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     

    Ia = Im*cos(p*teta*const); % Struja statora faze A [A] (faza je data u radijanima) 

    Ib = Im*cos(p*teta*const-(2*pi/3));           % Struja statora faze B [A]  

    Ic = Im*cos(p*teta*const-(4*pi/3));           % Struja statora faze C [A]  

    StrujaA(index_cnt)=Ia;  

    StrujaB(index_cnt)=Ib;  

    StrujaC(index_cnt)=Ic; 

    Npr = floor(K/dz1);                                % Normalizacija vrednosti matrice K u opsegu [0, 1] 

                                                       % Broj vrsta ove matrice odgovara broju polova, tj magneta   

 % na rotoru, broj kolona odgovara broju zlebova na statoru  

    eA=0; eB=0; eC=0; TorqueA=0; TorqueB=0; TorqueC=0; 

    % Racun elektromotornih sila statora prema jednacini 3.7 

    for i=1:2*p 

        for j=1:Q 

            eA=eA+B(1,i)*L*R*Npr(i,j)*Na(j,1)*w;
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            eB=eB+B(1,i)*L*R*Npr(i,j)*Nb(j,1)*w; 

            eC=eC+B(1,i)*L*R*Npr(i,j)*Nc(j,1)*w;

        end 

    end 

     

    emsA(index_cnt)=eA; 

    emsB(index_cnt)=eB; 

    emsC(index_cnt)=eC;     

      

    % Proracun elektromagnetskog momenta prema jednacini 3.9  

    Ta(index_cnt) = emsA(index_cnt)*Ia;                       

    Tb(index_cnt) = emsB(index_cnt)*Ib; 

    Tc(index_cnt) = emsC(index_cnt)*Ic; 

    T(index_cnt)=Ta(index_cnt)+Tb(index_cnt)+Tc(index_cnt);  % Racun ukupnog  

 % elektromotornog   

 % momenta prema jednacini  

 % 3.10     

     

    % Vrednosti pojedinih varijabli koje omogucuju kompatibilnost sa FEM simulacijom 

    if index_cnt==28 

        index_cnt 

        ZlebA=Ia*Na 

        ZlebB=Ib*Nb 

        ZlebC=Ic*Nc 

        TETA1_M1 

    end 

    if index_cnt==203 

        index_cnt 

        ZlebA=Ia*Na 

        ZlebB=Ib*Nb 

        ZlebC=Ic*Nc 

        TETA1_M1 

    end 

    if index_cnt==450 

        index_cnt 

        ZlebA=Ia*Na 

        ZlebB=Ib*Nb 

        ZlebC=Ic*Nc 

        TETA1_M1 

    end 
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% Kraj spoljasnje petlje     

end

Ta=0.5*Ta/w;  

Tb=0.5*Tb/w;  

Tc=0.5*Tc/w;  

T=0.5*T/w;                                                  % Kompletiranje jednacine 3.10 

% Odredjivanje spektralnog sastava magnetske valovitosti 

Cog=fft(Cogg_suma,1024); 

PyyCog=Cog.*conj(Cog)/1024; 

f = Frequency*(0:512)/1024; 

% Odredjivanje spektralnog sastava elektromagnetske valovitosti 

Rip=fft(T,1024); 

PyyRip=Rip.*conj(Rip)/1024; 

% Crtanje grafika 

figure(1);hold on;plot(UGAO,StrujaA,'r');plot(UGAO,StrujaB,'b');plot(UGAO,StrujaC,'g');... 

ylabel('Currents: phase A (red), phase B (blue), phase C (green) [A]');xlabel('Mechanical angle 
[degree]');zoom;grid;hold off; 

figure(5);hold on;plot(UGAO,emsA,'r');plot(UGAO,emsB,'b');plot(UGAO,emsC,'g');... 

ylabel('Electromotive force: phase A (red), phase B (blue), phase C (green) [V]');xlabel('Mechanical angle 
[degree]');zoom;grid;hold off; 

figure(10);hold on;plot(UGAO,Ta,'r');plot(UGAO,Tb,'b');plot(UGAO,Tc,'g');... 

ylabel('Phase torques: phase A (red), phase B (blue), phase C (green) [N]');xlabel('Mechanical angle 
[degree]');zoom;grid;hold off; 

figure(11);hold on;plot(UGAO,Ta,'r');plot(UGAO,Tb,'b');plot(UGAO,Tc,'g');plot(UGAO,T,'y');... 

ylabel('Phase torques: phase A (red), phase B (blue), phase C (green), Summarum (yellow) 
[N]');xlabel('Mechanical angle [degree]');zoom;grid;hold off; 

figure(12);plot(UGAO,T);ylabel('Electromagnetic Torque [Nm]');xlabel('Mechanical angle 
[degree]');zoom;grid; 

figure(30);stairs(UGAO,Cogg_suma);ylabel('Reluktantni momenat [Nm]');xlabel('Ugao [stepen]');zoom;grid; 

figure(51);stairs(f(1:512),PyyCog(1:512)./max(PyyCog));grid;zoom;title('Harmonijski spektar reluktantnog 
momenta [p.u]');xlabel('Frekvencija [Hz]'); 
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figure(52);stairs(f(1:256),PyyCog(1:256)./max(PyyCog));grid;zoom;title('Harmonijski spektar reluktantnog 
momenta [p.u]');xlabel('Frekvencija [Hz]'); 

figure(53);stairs(f(1:128),PyyCog(1:128)./max(PyyCog));grid;zoom;title('Harmonijski spektar reluktantnog 
momenta [p.u]');xlabel('Frekvencija [Hz]'); 

figure(61);stairs(f(1:512),PyyRip(1:512)./max(PyyRip));grid;zoom;title('Harmonijski spektar 
elektromagnetskog momenta [p.u]');xlabel('Frekvencija [Hz]'); 

disp('Gotovo..................') 

PROCEDURA init

% Procedura u kojoj se inicijalizuju opsti parametri 

function inicijalizacija() 

global Q p R D l1 l2 L d1 d2 DR D1 D2 D3 D4 D5 D6 mi0 I Nf Teta_Step PI_2 const fluks dz1 dz2 Bm Im; 

% Opsti geometrijski parametri masine za unos: 

Q = 18;              % Q  broj zlebova na statoru 

p = 3;               % p  broj pari polova  

           

% Opsti geometrijski parametri masine za unos cija je jedinica [m] 

R  = 25.2E-3;        % R  poluprecnik rotora 

D  = 22.577E-3;      % D  sirina magnetskog pola 

zleb = 14.975E-3;    % l01 duzina vazdusnog procepa zleba  

zubac = 1E-3;        % l02 duzina vazdusnog procepa zubca  

magnet = 2.5E-3;     % lm debljina stalnog magneta 

L  = 30E-3;          % L  aksijalna duzina 

                       

% Opsti geometrijski parametri masine za unos cija je jedinica [stepen] 

d1 = 4;              % d1 sirina zleba 

d2 = 16;             % d2 sirina zubca  

DR = 205/4;          % DR sirina magnetskog pola u stepenima 

D1 = 14/4;           % Di sirine rastojanja izmedju magneta na rotoru, i =1..2p 

D2 = 14/4; 

D3 = 90/4;           

D4 = 14/4; 

D5 = 14/4; 

D6 = 16;             % 35/4; 

dz1 = 73/4;          % dz1 sirina dela statora po zlebu koji je ispunjen provodnicima 
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dz2  = 7/4;          % dz2 sirina dela statora po zlebu od feromagnetskog materijala 

% Opsti parametri za unos  

mi0 = 12.5664E-7;    % mi0 permeabilnost vakuuma = 4*piE-7 [] 

Bm  = 0.865;           % Indukcija u zazoru [T] 

Im  = 12.87;         % Maskimalna vrednost struja napajanja motora [A]: Ieff*sqrt(2),   

 % In=9.1A, Im=12.87A 

Nf  = 13;            % Nf broj provodnika po fazi po zlebu: tacnije dobija se 13.22 na   

 % osnovu profine price o nominajnoj gustini struje, faktoru ispunjenosti i  

 % pribliznoj povrsini zleba 

% Opsti geometrijski parametri  

Teta_Step=1/4;       % Korak ugla [stepen] 

PI_2 = 360;          % Pun ugao [stepen] 

const=2*pi/360;      % Konstanta za prebacivanje stepena u radijane 

% Izvedene velicine 

l1=zleb+magnet;      % l1 duzina vazdusnog procepa zleba i stalnog magneta [m] 
l2=zubac+magnet;     % l2 duzina vazdusnog procepa zubca i stalnog magneta [m]  

%ekv=1,2*zubac;       % Ekvivalentna duzina vazdusnog procepa [m]  

%zbir=ekv+magnet;     % Zbir ekvivalentne duzine vazdusnog procepa i sirine stalnog magneta   

 % [m]  

%Bmax=B0*magnet/zbir; % Intenzitet polja magnetske indukcije u vazdusnom procepu   

 % neposredno iznad povrsine magneta [T]  

fluks=Bm*L*D;        % Fluks u vazdusnom procepu neposredno iznad povrsine magneta   

 % [Wb] prema izrazu (Y28) 

PROCEDURA permeansa

% Ova procedura racuna permeansu prema izrazu (Y24) ili (Y25) 

function Y=permeansa(sum, lenght) 

global L const R mi0; 

d=sum*const*R;               % Vrednost matrice s [m] 

Y=mi0*L*d/lenght;            % Jednacina 3.13 
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PROCEDURA rotor

% Procedura koja za uneti desni kraj magneta racuna njegov levi kraj 

function [Teta1, Teta2, N]=rotor(Teta) 

global DR Teta_Step PI_2 

if (Teta<DR) 

   Teta1=mod(PI_2-(DR-Teta),PI_2);                   % Levi kraj magneta [stepen] 

   Teta2=Teta;                                       % Desni kraj magneta [stepen] 

   N=floor(abs(PI_2-(Teta1-Teta2))/Teta_Step);       % Broj diskretnih koraka kojim ce se stici od 
 % levog do desnog kraja magneta 

end

if (Teta>=DR) 

    Teta1=Teta-DR; 

    Teta2=Teta; 

    N=floor(abs((Teta1-Teta2))/Teta_Step); 

End

PROCEDURA stator

% Procedura koja odredjuje da li se na trenutnoj poziciji ugla na statoru nalazi respektivno: 

% 2-zleb, 1 i 3-zubac levo i desno od zleba  

function polje=stator(Ug,index,granica1,granica2) 

if ((Ug>=(index-1)*(granica1+granica2) & (Ug<(index-1)*(granica1+granica2)+0.5*granica2))) 

  polje=1;  

end

if ((Ug>=(index-1)*(granica1+granica2)+0.5*granica2) & (Ug<(index-
1)*(granica1+granica2)+0.5*granica2+granica1)) 

  polje=2;  

end

if ((Ug>=(index-1)*(granica1+granica2)+0.5*granica2+granica1) & (Ug<index*(granica1+granica2))) 

  polje=3; 

end
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