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ERROR ANALYSIS IN MATHEMATICAL MODEL OF ELECTROMECHANICAL 

ACTUATOR USING HAMILTONIAN EQUATIONS 
 

Streszczenie: W artykule przedstawiono metodykę analizy błędu w modelu matematycznym przetwornika 

elektromechanicznego, wykorzystującym równania Hamiltona w opisie przemiany elektromechanicznej. Jako 

podstawową wielkość w algorytmie obliczeniowym użyto koenergię pola magnetycznego Ecm. Wykorzystano 

w tym celu jednoznaczność określenia wartości koenergii dla danej wartości zmiennych stanu, wynikającą  
z pominięcia w modelu prądów wirowych oraz zjawiska histerezy. 
 
Abstract: The paper presents a methodology of error analysis in mathematical model of an electromechanical 

actuator using Hamiltonian equations in the description of energy conversion. As the basic quantity in 

numerical algorithm the coenergy of magnetic field Ecm is employed. The reason for application of coenergy as  

a state function is the explicitness of its value for a given set of state variables, resulting from neglecting eddy 

currents and hysteresis phenomenon in the model. 
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1. Wstęp 
W przypadku przetworników 

elektromechanicznych zaletą modelu Hamiltona 

w porównaniu z równoważnym formalizmem 

Lagrange'a jest kanoniczna forma jego równań 
[11]. Cecha ta jest szczególnie istotna w 

implementacji komputerowej modelu ze 

względu na wykorzystanie, jako wielkości 

wejściowych, dyskretnych baz danych 

dotyczących wyłącznie wartości prądów oraz 

strumieni sprzężonych. Mogą być one 

otrzymane na drodze obliczeń numerycznych 

(np. przy pomocy metody elementów 

skończonych MES [3][4]), bądź też na drodze 

pomiarowej. Ze względu na brak możliwości 

pomiarowego wyznaczenia koenergii pola 

założono, iż nie jest ona dostępna w momencie 

tworzenia modelu, mimo iż metody 

numeryczne pozwalają na jej wyznaczenie [8]. 

2. Źródła błędów 
Niezależnie od źródła danych wejściowych w 

modelu symulacyjnym mogą wystąpić błędy 

obliczeniowe, których źródłem są: 
a) aproksymacja symplicjalna, stanowiąca 

topologiczną metodę aproksymacji 

charakterystyk prądowo-strumieniowych 

bazującą na triangulacji definiujących je 

dyskretnych baz danych [3][4][6], 

b) niepewność danych wejściowych  

wynikająca z błędów numerycznych  

(MES, [8]) lub błędów pomiarowych [10]. 

Analizie poddano błąd, wynikający z 

pierwszego z tych źródeł. Jako jego miarę 
postanowiono uznać wartość lokalnego 

odchylenie ∆Ecm od jednoznaczności 

wyznaczenia koenergii na obszarze sympleksu 

otrzymanego w wyniku zastosowania 

triangulacji do dyskretnego zbioru danych 

prądowych [1][3][6]. Otrzymane wyniki 

porównano z matematycznie równoważną 
zasadą wzajemności, związaną w przypadku 

przetwornika elektromechanicznego z symetrią 
macierzy indukcyjności dynamicznych jego 

uzwojeń [11]. Równania mechaniczne 

przetwornika pominięto gdyż analiza dotyczy 

stałego kąta obrotu wirnika ϑ =const. (rys.1). 

3. Równania kanoniczne 
W pracy jako przykład przetwornika 

elektromechanicznego wykorzystano 3-fazowy 

silnik reluktancyjny o uzwojeniu stojana 

połączonym w gwiazdę bez przewodu 

zerowego (rys.1) [2]. Równanie różniczkowe 

obwodu elektrycznego silnika ma postać: 
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Rys.1. Schematyczna reprezentacja silnika 

reluktancyjnego 
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gdzie : [ ]T
, BA ii=i – wektor prądów 

uogólnionych; [ ] == T, BCAC ψψΨ  

[ ]T, CBCA ψψψψ −−= – wektor uogólnionych 

strumieni sprzężonych; [ ]T, BCAC ee=e  – 

wektor uogólnionych napięć zewnętrznych;  

R – macierz rezystancji [3]. 
Wybór układu połączeń uzwojeń stojana  

w gwiazdę bez przewodu zerowego jest 

spowodowany jego największym znaczeniem  

praktycznym, zapewniając jednocześnie 

najmniejszą liczbę zmiennych stanu (N=2,  

N-wymiar przestrzeni) i pozwalając na 

graficzną analizę jego własności [4]. 

Uzyskanie na podstawie równania (1) 

równań kanonicznych wymaga określenia, 

które elektryczne zmienne uogólnione są 
traktowane jako zmienne stanu, a które jako 

zmienne zależne. Otrzymujemy wówczas jedną 
z dwóch form równań kanonicznych [11][4]: 

a) równania Hamiltona, w których zmiennymi 

stanu są strumienie sprzężone (model 

określany skrótem HMEA - Hamiltonowski 

Model Elektromechanicznego Aktuatora) 
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b) równania Lagrange'a, w których zmiennymi 

stanu są prądy 
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gdzie : ω - prędkość kątowa wirnika; ( )iL ,ϑd  - 

macierz indukcyjności dynamicznych [11]. 

4. Własności koenergii użyte w HMEA 
W rozważanym układzie elektromechanicznym 

nie występują elementy gromadzące energię 
potencjalną. W takim przypadku koenergia Ecm 

może być opisana za pomocą iloczynu 

skalarnego zmiennych uogólnionych 

związanych z polem magnetycznym: 

∫ ⋅=
i

0

iΨi d),(cm ϑE . (4) 

Ze względu na fakt iż koenergia jest funkcją 
stanu analizowanego układu, zmiana jej wartość 
przy całkowaniu po dowolnym konturze 

zamkniętym wynosi zero: 

0d =⋅∫ iΨ . (5) 

Pozwala to interpretować pole wektorowe 

strumieni sprzężonych w przestrzeni prądów RI 

(będącej dla N=2 podprzestrzenią 
trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej E

3
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co prowadzi do zależności: 
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i jest równoważne symetrii macierzy 

indukcyjności dynamicznych ( )iL ,ϑd  

analizowanego układu. 

5. Model dyskretny silnika 
Model dyskretny silnika został sformułowany z 

wykorzystaniem danych, otrzymanych na 

podstawie obliczeń metodą elementów 

skończonych z wykorzystaniem 

oprogramowania FEMM [7]. Model polowy 

maszyny utworzono dla prototypowego silnika 

reluktancyjnego, wykorzystującego stojan 

indukcyjnego silnika klatkowego RSg 80-4A 

firmy BESEL. Jego podstawowe dane istotne  

z punktu widzenia modelu matematycznego są 
następujące: 

 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 
 

 

133

• prąd znamionowy In=2,2 A, 

• liczba par biegunów p=2, 

• liczba żłobków stojana Qs=36, 

• liczba biegunów wirnika Qr=4, 

• długość pakietu blach wirnika lr=72 mm, 

• liczba zwojów w żłobku stojana zs=90, 

• szczelina powietrzna δ=0,25 mm. 

 

a)  

b)  

Rys.2. Widok konstrukcji stojana (a) i wirnika 

(b) silnika reluktancyjnego 

 

Obliczenia numeryczne wykonano dla zbioru 

prądów I 
k
 utworzonego przy wykorzystaniu 

ciągu Ι = {-4 A; -3,5 A; ... 4 A}  

z zastosowaniem iloczynu kartezjańskiego 

I 
k
=Ι × Ι [6]. Dla każdego punktu ip∈I 

k
 (rys.3) 

przeprowadzono obliczenia wektora strumieni 

sprzężonych ΨΨΨΨp , tworząc zbiór strumieni 

sprzężonych Ψ 
k
 ={ΨΨΨΨ1,…ΨΨΨΨp,…,ΨΨΨΨK}, K - liczba 

punktów (rys.4). Zbiór Ψ 
k
 jest zbiorem  

w podprzestrzeni strumieni sprzężonych  

RΨΨΨΨ ⊂ EN
. 
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Rys.3. Zbiór prądów I 
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Rys.4. Zbiór strumieni sprzężonych Ψ 
k
 

 

6. Definicja błędu w HMEA 
Ze względu na homeomorfizm między 

przestrzeniami prądów RI i strumieni 

sprzężonych RΨΨΨΨ wynikający z założonej 

jednoznaczności charakterystyk magnesowania 

dalsza analiza dotyczyć będzie triangulacji T 
k
 

zdefiniowanej na zbiorze I 
k
 z wykorzystaniem 

algorytmu Delaunaya (rys.5) [1][6]. Wynikiem 

triangulacji jest siatka sympleksów (trójkątów 

dla N=2), pozwalająca na wyznaczenie wartości 

strumieni sprzężonych w jej dowolnym punkcie 

poprzez zastosowanie tzw. aproksymacji 

symplicjalnej [3][6]. 
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Rys.5. Triangulacja podprzestrzeni prądów 

 

Ze względu na przybliżony charakter wartości 

strumieni sprzężonych otrzymanych na 

podstawie modelu polowego (lub pomiaru) oraz 

z powodu zastosowania algorytm aproksymacji 

symplicjalnej, w poszczególnych sympleksach 

występuje błąd wyznaczenia wartości 

koenergii. Powoduje to konieczność 
przeprowadzenia analizy wartości tego błędu 

generowanego przez oba wymienione czynniki 

na otrzymane wartości całkowe [9]. Jako miara 

błędu zostanie wykorzystana wartość lokalnego 

odchylenie ∆Ecm od jednoznaczności 

wyznaczenia koenergii dla każdego sympleksu 

jI k ,
∆  w triangulacji: 

cm∆d E

IS

=⋅∫
∂

iΨ  (8) 

gdzie ∂SI stanowi brzeg analizowanego 

sympleksu (rys.6). 

 
Rys.6. Sympleks w podprzestrzeni prądów 

 

Wartość ∆Ecm wynosi zero dla przypadku 

dokładnych wartości zmiennych (linia 

przerywana, rys.7). Przy liniowej aproksymacji 

charakterystyki prądowo-strumieniowej na 

obszarze sympleksu pojawia się błąd (linia 

ciągła, rys.7). 
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Rys.7. Graficzna interpretacja błędu 

związanego z krzywizną charakterystyki 

prądowo-strumieniowej 

 

Miarą błędu dla dowolnego sympleksu 
jI k ,

∆  

jest wartość błędu względnego opisana 

zależnością [10]:  

cm

cm
cm

E

E
E

∆
=δ  (9) 

gdzie: cmE  jest wartością średnią koenergii w 

danym sympleksie (rys.6). Dla uproszczenia 

obliczeń wartość tę zdefiniowano jako średnią 
arytmetyczną wartości koenergii we wszystkich 

wierzchołkach danego sympleksu [4]. 

7. Definicja błędu w modelu Lagrange'a 
Przez analogię do HMEA określono wartość 
błędu względnego w modelu bazującym na 

równaniach Lagrange’a. Jako miarę tego błędu 

wybrano stopień naruszenia zasady 

wzajemności związany z asymetrią macierzy 

indukcyjności dynamicznych: 
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Zgodnie z zależnościami (5) i (7) stanowi ona 

bowiem analog dla parametru ∆Ecm opisanego 

wzorem (8). Wartość błędu względnego 

definiuje zależność: 
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W obliczeniach numerycznych dotyczących 

aproksymacji pochodnych cząstkowych 

występujących w zależności (11) wykorzystano 

centralny algorytm różnicowy [9]. 
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8. Wyniki obliczeń 
Na otrzymanych wykresach dotyczących błędu 

bezwzględnego (rys.8) można zauważyć, iż w 

obu przypadkach największe wartości 

przyjmuje on w obszarach przejścia  

z przedziału liniowej charakterystyki prądowo-

strumieniowej do przedziału odpowiadającego 

nasyceniu (rys.8c). 
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Rys. 8. Błąd bezwzględny w HMEA (a) i modelu 

Lagrange'a (b) na tle charakterystyki prądowo-

strumieniowej ψAC(iA, iB, ϑ=30°) (c) 
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Rys. 9. Błąd względny w HMEA (a) i modelu 

Lagrange'a (b) 

Jest to zgodne z przewidywaniami, gdyż w tym 

zakresie krzywizna charakterystyki prądowo-

strumieniowej jest największa (rys.8c). Wyniki 

te potwierdzają się w przypadku błędu 

względnego dla HMEA (rys.9a). W przypadku 

modelu opisanego równaniami Lagrange’a 

rozkład błędu względnego odbiega całkowicie 

od przewidywań (rys.9b). 

Do obliczeń wybrano kąt ϑ=30° ponieważ 
dla tego kąta sprzężenie między uzwojeniami 

uogólnionymi jest największe [3][4]. 

9. Podsumowanie 
Ogólne wnioski, jakie można wyciągnąć, 
porównując błędy względne pojawiające się  
w HMEA (rys.9a) oraz w modelu opisanym 

równaniami Lagrange’a (rys.9b) są następujące: 

a) zakres wartości błędów względnych jest 

podobny (15%÷20%), 

b) potencjalnie znacznie prostszy algorytm 

minimalizacji błędu istnieje w przypadku 

HMEA (podział barycentryczny 

sympleksów [6]) ze względu na 

nieobecność trudnego obliczeniowo 
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różniczkowania numerycznego [9]. 

Skutkuje to ograniczeniem zakresu 

występowania znaczących błędów do 

obszaru przejścia przez kolano 

charakterystyki magnesowania (rys.8c), 

ograniczając obszar wymagany do dalszej 

poprawy dokładności aproksymacji, 

c) konieczność zastosowania znacznie 

dokładniejszych metod wyznaczania 

wartości elementów w macierzach, 

pojawiających się w modelu 

matematycznym opisanym równaniami 

Lagrange’a. Powinno to nastąpić 
prawdopodobnie już w trakcie realizacji 

obliczeń polowych [5], 

d) w przypadku modelu Lagrange’a błąd 

względny jest rozłożony stochastycznie  

w całym zakresie zmian parametrów 

(rys.9b), co utrudnia jego eliminację, gdyż 
wymaga globalnego zagęszczenia bazy 

danych. 
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