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UŻYCIE APROKSYMACJI SYMPLICJALNEJ 
Z NIERÓWNOMIERNYM ROZŁOŻENIEM WIERZCHOŁKÓW 
DO APROKSYMACJI CHARAKTERYSTYKI 
STRUMIENIOWO-PRĄDOWEJ SILNIKA SynRM 

Streszczenie. Model hamiltonowski przetwornika elektromechanicznego wymaga 
aproksymacji jego charakterystyki strumieniowo-prądowej. Aproksymacji tej można 
dokonać, stosując aproksymację symplicjalną, która aproksymuje charakterystykę na 
podstawie zbiorów punktów w przestrzeniach prądów i strumieni. Aby aproksymacja 
była dokładna, ale zbiory zawierały małą liczbę punktów, punkty w zbiorach nie powinny 
być rozłożone równomiernie, ale zbiory powinny być zagęszczane w miejscach dużych 
nieliniowości charakterystyki strumieniowo-prądowej. W artykule opisano procedurę 
konstruowania zbiorów na podstawie obliczeń błędu aproksymacji. Aproksymację opartą 
na wygenerowanych zbiorach porównano z aproksymacją opartą na zbiorach 
równomiernych. W artykule porównano też zachowanie się uproszczonego modelu 
hamiltonowskiego maszyny SynRM dla obu tych aproksymacji. 

Słowa kluczowe: model hamiltonowski, aproksymacja symplicjalna, maszyna reluktancyjna SynRM 

SYMPLICIAL APPROXIMATION DEFINED ON AN IRREGULAR 
VERTICES SETS FOR A SYNRM MACHINE CURRENT -FLUX 
CHARACTERISTIC APPROXIMATION 

Summary. A Hamiltonian model of an electrical machine requires an approximation 
of its current-flux characteristic. Such an approximation can be performed with a use of 
symplicial approximation. Symplicial approximation is based on sets of points in currents 
and fluxes spaces. To obtain an accurate approximation with sets containing a small 
number of points, these points should not be distributed uniformly, but sets should be 
more dense in the areas, where approximated current-flux characteristic is highly 
nonlinear. In this paper a method of constructing these sets is described. A method is 
based on an approximation error calculation. Symplicial approximation based on 
constructed sets is compared to an approximation based on regular sets. In the paper a 
behavior of a Hamiltonian model of a SynRM machine working with two these 
approximations is also presented. 

Keywords: Hamiltonian model, symplicial approximation, SynRM machine 
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1. WPROWADZENIE 

Hamiltonowski model maszyny elektrycznej zakłada użycie jako zmiennych stanu pędów 

uogólnionych, a więc strumieni sprzężonych z fazami silnika oraz momentu pędu jej wirnika. 

Model wykorzystujący to podejście został przedstawiony przez W. Burlikowskiego w [2].  

Ma on wiele zalet, ale wymaga określenia charakterystyki strumieniowo-prądowej maszyny, 

czyli wartości funkcji przyporządkowującej wektorowi strumieni sprzężonych oraz pozycji 

wirnika wektor prądów fazowych silnika. W oryginalnej koncepcji charakterystyka ta jest 

określana za pomocą aproksymacji symplicjalnej, narzędzia topologii algebraicznej; taki 

model będzie więc dalej nazywany modelem topologicznym. Zachowanie modelu 

topologicznego silnie zależy od dokładności aproksymacji charakterystyki strumieniowo-

prądowej modelowanego silnika. Celem tej pracy jest zaproponowanie sposobu konstrukcji 

tej aproksymacji, który poprawiałby jej dokładność w stosunku do sposobu konstrukcji 

używanego w [2]. Zagadnienia poruszone w tej pracy zostały szerzej opisane w pracy 

magisterskiej autora artykułu [5]. 

2. MODEL TOPOLOGICZNY MASZYNY ELEKTRYCZNEJ 

W pracy rozważany jest model maszyny trójfazowej z uzwojeniami wirnika połączonymi 

w gwiazdę bez przewodu zerowego. Schemat maszyny elektrycznej połączonej w taki sposób 

pokazano na rysunku 1. Taki sposób połączenia jest najczęściej stosowany w warunkach 

przemysłowych. 

 

Rys. 1. Schemat rozważanego modelu maszyny elektrycznej 
Fig. 1. A scheme of a considered electrical machine model 
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Układ równań różniczkowych opisujących model zgodnie z formalizmem Hamiltona jest 

dany następująco (1, za [2]): 

(1)

gdzie: 

 – wektor napięć przykładanych do uzwojeń silnika, 

 – wektor strumieni sprzężonych z uzwojeniami silnika, 

 – kąt obrotu wirnika, 

 – wektor prądów fazowych silnika, jest funkcją  i , 

 – macierz rezystancji uzwojeń silnika, 

 – moment pędu wirnika, 

 – momenty sił działających na wirnik, odpowiednio moment elektromagnetyczny 

i mechaniczny 

 – energia magnetyczna zgromadzona w całej maszynie, jest funkcją  i . 

Rozpisując pierwsze równanie z (1) w zmiennych fazowych, a następnie odejmując 

stronami równanie fazy C od pozostałych dwóch równań i wreszcie wyrażając prąd fazowy  

przez prądy fazowe  i , korzystając z równania więzów (2): 

(2)
otrzymuje się układ dwóch równań (3): 

	

(3)

gdzie: 

 – napięcia międzyfazowe, , , 

 – międzyfazowe strumienie sprzężone, , , 

 – rezystancja uzwojeń faz odpowiednio A, B, C. 

Układ (3) opisuje elektryczną część modelu matematycznego maszyny elektrycznej. 

Charakterystyka strumieniowo-prądowa , gdzie  

jest funkcją . Ze względu na opis maszyny tylko pod względem elektrycznym 

kluczowa jest jednak zmienność wektora prądów w funkcji wektora strumieni sprzężonych, tj. 

funkcja . Funkcja ta przekształca pewien obszar  zawarty w dwu-

wymiarowej przestrzeni strumieni sprzężonych na obszar  zawarty w dwuwy-

miarowej przestrzeni prądów, czyli . Zawężenie dziedziny do obszaru 

 jest podyktowane względami praktycznymi. Zmienność charakterystyki w funkcji kąta 
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można później uwzględnić w modelu, przygotowując aproksymacje funkcji  dla różnych 

katów położenia wirnika bądź zastosować transformację podobną do transformacji Parka. 

Dodatkowo funkcja  jest homeomorfizmem, tzn. jest ciągła, różnowartościowa, jest 

funkcją "na" (tzn. ) i posiada ciągłą funkcję odwrotną . Fakt ten 

pozwala na tworzenie aproksymacji funkcji  na podstawie aproksymacji jej funkcji 

odwrotnej . Jest to szczególnie ważne w kontekście użycia w pracy obliczeń polowych. 

Obliczenia takie pozwalają na obliczenie strumieni sprzężonych z uzwojeniami maszyny dla 

zadanych prądów fazowych na podstawie jej modelu polowego, co jest tożsame z wyzna-

czaniem wartości funkcji . 

Wobec wszystkich powyższych własności charakterystyki strumieniowo-prądowej dalsze 

rozważania dotyczące jej aproksymacji symplicjalnej będą dotyczyły aproksymacji 

symplicjalnej funkcji , ale mogą być wprost przeniesione na aproksymację funkcji  

oraz dalej na aproksymację pełnej charakterystyki strumieniowo-prądowej. 

Zaznaczyć należy, że model topologiczny jest przydatny przy modelowaniu maszyn,  

w których liczba zmiennych stanu jest mała, a charakterystyka strumieniowo-prądowa jest 

silnie nieliniowa. W związku z tym model ten najlepiej nadaje się do opisu maszyn 

reluktancyjnych. Wyniki przedstawione w pracy dotyczą prototypowej maszyny SynRM. 

Najważniejsze założenia upraszczające przyjęte przy tworzeniu modelu to zaniedbanie 

magnetycznych strat mocy w żelazie oraz symetria maszyny. 

3. APROKSYMACJA SYMPLICJALNA CHARAKTERYSTYKI STRUMIENIOWO-
 PRĄDOWEJ 

Aby dokonać aproksymacji symplicjalnej funkcji  w obszarze , potrzebne są 

zbiory: zbiór punktów  oraz zbiór  wartości funkcji  dla punktów  

ze zbioru . Ponieważ funkcja  jest funkcją różnowartościową, zbiory te mają 

jednakową liczbę elementów. 

Następnie zbiory  i  należy poddać triangulacji. W tym przypadku triangulacja 

oznacza wybranie ze zbiorów  i   trójek punktów, które dzielą obszary odpowiednio 

 i  na podzbiory, mające kształt trójkątów. Podzbiory te nazywane są sympleksami, 

punkty, które je wyznaczają, nazywane są wierzchołkami, a odcinek opisywany przez 

dowolne dwa wierzchołki sympleksu nazywany jest krawędzią sympleksu. Przykładowa 

triangulacja została pokazana na rysunku 2, z wierzchołkami zaznaczonymi jako punkty, 

a krawędziami jako linie. Przykładowy sympleks zaznaczono kolorem szarym. W pracy 

korzystano z algorytmu triangulacji Delaunaya, opisanego w [1]. 
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Rys. 2. Mechanizm aproksymacji symplicjalnej 
Fig. 2. Symplicial approximation mechanism 

Aby triangulacja mogła być wykorzystywana w aproksymacji symplicjalnej, zbiory    

i  muszą być poddane takiej samej triangulacji, tzn. jeśli 3 wierzchołki ze zbioru   

należą do jednego sympleksu, to wierzchołki im odpowiadające w zbiorze  również 

muszą należeć do jednego sympleksu. Dla odpowiadających sobie sympleksów  i  

spełnione jest więc  dla  (rys. 2). Dodatkowo dla obu zbiorów różnica 

dowolnej pary sympleksów jest zbiorem pustym albo krawędzią, tzn. sympleksy nie mogą się 

pokrywać. Aproksymacja symplicjalna jest szerzej opisana w [4]. 

Dokładność aproksymacji symplicjalnej funkcji  silnie zależy od liczby i sposobu 

rozmieszczenia wierzchołków w zbiorach  i  oraz od sposobu triangulacji tych 

zbiorów. Na podstawie twierdzenia o aproksymacji symplicjalnej [3] wiadomo też, że 

zwiększanie liczby wierzchołków ("zagęszczanie zbiorów") prowadzi do zmniejszenia błędu 

aproksymacji. Ponieważ jednak aproksymacja symplicjalna jest aproksymacją liniową, błąd 

popełniany przy aproksymacji funkcji linowej (lub w liniowych fragmentach funkcji 

nieliniowej) będzie równy 0. Na rysunku 3 przedstawiono powierzchnię będąca wykresem 

jednej składowej wektora strumieni sprzężonych, tj. funkcji . Widać, że funkcja 

ta jest silnie nieliniowa tylko w niewielkich fragmentach swojej dziedziny. Aby 

aproksymować ją z niewielkim błędem, wystarczy więc zagęścić zbiór wierzchołków  

tylko w tych obszarach, co powinno zapewnić możliwie małą liczbę wierzchołków w zbio-

rach  i  przy popełnianym małym błędzie aproksymacji. Takie rozumowanie jest 

podstawą przedstawionego sposobu aproksymacji funkcji na bazie zbiorów z nierówno-

miernym rozłożeniem wierzchołków. 
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Rys. 3. Wykres składowej AC   wektora strumieni  

Fig. 3. A surface representation of a AC  component of fluxes vector 

4. KONSTRUKCJA ZBIORÓW PUNKTÓW W PRZESTRZENIACH PRĄDÓW 
 I  STRUMIENI 

Zbiory  i  z nieregularnym rozłożeniem wierzchołków można otrzymać, 

posługując się prostym iteracyjnym algorytmem: 

1) Triangulacja aktualnego zbioru wierzchołków . 

2) Dla każdego sympleksu  należącego do triangulacji wyznaczonej w 1: 

2a) Obliczenie wskaźnika określającego zakrzywienie aproksymowanej funkcji  

w sympleksie  lub jakość aproksymacji wewnątrz tego sympleksu. 

2b) Jeśli wartość wskaźnika niezadowalająca, dodanie środka sympleksu  do listy D. 

3) Dodanie wierzchołków z listy D do zbioru . 

4) Obliczenie (na drodze obliczeń polowych) wartości funkcji  dla dodanych do zbioru 

 wierzchołków i dodanie obliczonych wartości jako wierzchołków do zbioru . 

5) Powrót do 1). 

W powyższej procedurze przez punkt znajdujący się w środku sympleksu  rozumie się 

punkt, którego współrzędne wszystkie barycentryczne w odniesieniu do sympleksu  są 

równe. Ze względów praktycznych procedurę przerywano po 10 iteracjach oraz nie dodawano 

nowego wierzchołka, gdy sympleks  miał zbyt małe pole. Początkowo zbiory  i  

zawierają małą, arbitralnie dobraną liczbę wierzchołków, co zapewnia możliwie małą liczbę 

wierzchołków w zbiorach wygenerowanych na bazie powyższego algorytmu. 

Osobną kwestią pozostaje sposób obliczania wspomnianego w procedurze wskaźnika.   

W pracy [5] przetestowano kilka koncepcji, ale najlepszym wskaźnikiem okazał się błąd 

aproksymacji wprowadzony w pracy [2]. Błąd ten korzysta z założenia o bezstratności 

obwodu magnetycznego maszyny. W takim przypadku koenergia pola magnetycznego  
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jest funkcją stanu, więc jej zmiana  obliczana wzdłuż zamkniętej krzywej jest równa 0. 

Korzystając z aproksymacji symplicjalnej, obliczenia tej zmiany mogą być jednak tylko 

liniowo przybliżone. Przybliżona zmiana  obliczana wzdłuż krawędzi pewnego 

sympleksu , o wierzchołkach  w przestrzeni prądów i  w przestrzeni 

strumieni dana jest wzorem (4). Mechanizm obliczeń dla składowej  wektora strumieni 

pokazano na rysunku 4. 

 
(4)

Na rysunku 4 widać, że obliczona zmiana jest tym większa, im bardziej w sympleksie  

zakrzywiona jest aproksymowana funkcja. Fakt ten uzasadnia użycie zmiany koenergii jako 

wskaźnika jakości aproksymacji w prezentowanej procedurze. Przy implementacji algorytmu 

korzystano z obliczonej zmiany względnej  równej  podzielonej przez średnią 

wartość koenergii w wierzchołkach sympleksu . 

 

Rys. 4. Mechanizm obliczania błędu aproksymacji dla składowej AC  wektora strumieni 

Fig. 4. Mechanism of error computation for AC  component of a flux vector 

5. APROKSYMACJA CHARAKTERYSTYKI STRUMIENIOWO-PRĄDOWEJ 
 NA PODSTAWIE ZBIORU NIERÓWNOMIERNEGO I JEJ CECHY 

5.1. Ogólne właściwości aproksymacji 

Wygenerowane nierównomierne zbiory  i  oraz oparta na nich aproksymacja 

symplicjalna zostały porównane ze zbiorami równomiernymi oraz aproksymacją opartą na 

tych zbiorach. Przez zbiory równomierne rozumie się tu zbiór w przestrzeni prądów, którego 

triangulacja zawiera w większości sympleksy o kształcie trójkątów równoramiennych oraz 

zbiór w przestrzeni strumieni, który zawiera wierzchołki odpowiadające wierzchołkom ze 

zbioru w przestrzeni prądów. W tabeli 1 przedstawiono cechy porównywanych aproksymacji, 

a rysunki 5a-f przedstawiają postacie porównywanych zbiorów i wykres błędu aproksymacji, 
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obliczany jak w punkcie 4. Zbiory nierównomierne wygenerowano opierając się na 

algorytmie przedstawionym w 4, z maksymalnym dopuszczalnym błędem  

oraz minimalnym polem sympleksu, do wnętrza którego dodawano wierzchołek ustawiony na 

. 

 Tabela 1  
Wybrane właściwości skonstruowanych aproksymacji symplicjalnych 

 Aproksymacja 
Zbiór wierzchołków w   Nierównomierny Równomierny 
Liczba wierzchołków 81 81 
Liczba sympleksów triangulacji 148 148 
Maksymalne  0,043 0,483 
Liczba sympleksów z obliczonym błędem 

 0 16 

 

Z porównania rysunków 5a) i 5b) widać, że procedura opisana w 4 powoduje 

zagęszczenie zbioru  w otoczeniu punktu (0;0) i wzdłuż dłuższej osi elipsy ograniczającej 

obszar .  Na rysunku 5c) widać, że nierównomierne rozłożenie wierzchołków w przestrzeni 

prądów powoduje bardziej równomierne rozłożenie wierzchołków w przestrzeni strumieni; na 

rysunku 5d) widać bowiem, że w przypadku równomiernego zbioru wierzchołków , 

wierzchołki zbioru  są zlokalizowane w większości blisko granicy obszaru . 

Zgodnie z przewidywaniami, błąd względny aproksymacji obliczony dla aproksymacji 

opartej na zbiorze nierównomiernym nie przekracza wartości 0,05, ale w całym obszarze jest 

różny od zera. Błąd aproksymacji opartej na zbiorze równomiernym osiąga nawet ok. 0,5 dla 

sympleksów w otoczeniu punktu (0;0), ale szybko maleje do zera dla sympleksów 

położonych bliżej krawędzi obszaru . Można wysnuć wniosek, że aproksymacja oparta na 

zbiorze równomiernym jest niepotrzebnie dokładna (zbiór jest zbyt zagęszczony) na brzegu 

obszaru w przestrzeni prądów. Tej cechy nie posiada aproksymacja oparta na zbiorze 

nierównomiernym. 

 
a) nierównomierny zbiór wierzchołków w  
    poddany triangulacji 

b) równomierny zbiór wierzchołków w   
    poddany triangulacji 
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c) nierównomierny zbiór wierzchołków w  
     poddany triangulacji 

d) równomierny zbiór wierzchołków w  
      poddany triangulacji 

e) błąd aproksymacji  obliczony dla zbiorów 
    nierównomiernych 

f) błąd aproksymacji  obliczony dla zbiorów 
   równomiernych 

 
Rys. 5. Triangulacje zbiorów wierzchołków  WI  (rys. 5a, 5b) i W   (rys. 5b, 5c) i wykresy błędu 

triangulacji dla zbiorów nierównomiernego i równomiernego 
Fig. 5. Triangulations of vertices sets WI  (fig. 5a, 5b) and W (fig. 5b, 5c) and surface 

representations of computed errors for regular and irregular sets 

5.2. Przebiegi prądów i strumieni w maszynie modelowanej za pomocą różnych 
 aproksymacji 

Aby ocenić przydatność aproksymacji opartej na zbiorze nierównomiernym, za jej 

pomocą numerycznie rozwiązano układ (3) w celu znalezienia przebiegów prądów i strumieni 

sprzężonych oraz porównano to rozwiązanie z rozwiązaniem otrzymanym za pomocą 

aproksymacji opartej na zbiorze równomiernym. Oba rozwiązania porównano z rozwiązaniem 

otrzymanym za pomocą aproksymacji opartej na zbiorze równomiernym, ale zawierającym 

933 wierzchołki. To rozwiązanie traktowano jako rozwiązanie dokładne. Układ (3) 

rozwiązywano dla zerowych warunków początkowych, przyjmując: 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 



98  Z. Kowalik 

 

  

  

Przykładowe otrzymane przebiegi przedstawia rysunek 6. 

 
a) b) 

 
Rys. 6. Przebiegi prądu fazowego iA  (6a) i strumienia sprzężonego międzyfazowego AC  (6b) 

wyznaczone przez numeryczne rozwiązanie układu (3). 1 – rozwiązanie dla aproksymacji na 
zbiorze nierównomiernym, 2 – rozwiązanie dla aproksymacji na zbiorze równomiernym, 3 – 
rozwiązanie traktowane jako dokładne  

Fig. 6. Time series of phase current iA (6a) and line-to-line flux linkage AC  (6b) being solutions of 

equations set (3). 1 – solution for approximation on an irregular set, 2 – solution for 
approximation on a regular set, 3 – solution treated as an accurate solution 

Na rysunku 6b widać, że postać zbioru, na podstawie którego konstruowana jest 

aproksymacja, nie ma wpływu na przebieg strumienia międzyfazowego , który jest 

rozwiązaniem układu (3), choć przebieg otrzymany dla aproksymacji na zbiorze 

nierównomiernym (przebieg 1, rys. 6b) jest nieznacznie bliższy rozwiązaniu dokładnemu 

(przebieg 3, rys. 6b). Duże różnice można jednak zauważyć na rysunku 6a. Przebieg prądu  

otrzymany dla aproksymacji na zbiorze nierównomiernym (przebieg 1, rys. 6a) jest znacznie 

bliższy przebiegowi dokładnemu (przebieg 3, rys. 6a), choć nie pokrywa się z nim, niż 

przebieg otrzymany dla aproksymacji na zbiorze równomiernym (przebieg 2, rys. 6a). 

Dodatkowo, na przebiegu 2 na rys. 6a w pobliżu jego ekstremów można zaobserwować 

"zęby", pojawiające się, gdy w przestrzeni stanu punkt oznaczający aktualnie wyznaczony 

stan maszyny przechodzi granicę między parą sympleksów o znacznie różniących się 

wartościach pochodnych , ,  oraz  obliczonych w ich wnętrzach. 
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6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Aproksymacja symplicjalna jest skutecznym sposobem uwzględnienia nieliniowości 

charakterystyki strumieniowo-prądowej maszyny elektrycznej w jej modelu matematycznym, 

jeśli tylko liczba zmiennych stanu maszyny jest niska. Z tego względu doskonale nadaje się 

ona do modelowania synchronicznej maszyny reluktancyjnej SynRM.  

Postacie zbiorów wierzchołków, na których jest oparta aproksymacja symplicjalna, 

znacznie wpływają na dokładność aproksymacji charakterystyki, i co za tym idzie na 

dokładność modelu maszyny, w którym jest ona używana. Ze względu na naturę 

charakterystyki strumieniowo-prądowej maszyny SynRM, zbiory te mogą być zagęszczane 

jedynie w niewielkich obszarach, w których ta charakterystyka wykazuje dużą nieliniowość. 

Takie podejście zapewnia dużą dokładność aproksymacji przy małej wymaganej do niej ilości 

danych (liczbie wierzchołków aproksymacji). 

Efektywnym sposobem tworzenia zbiorów, na podstawie których tworzona jest 

aproksymacja symplicjalna, jest zagęszczanie zbiorów przez iteracyjne dokładanie do nich 

nowych wierzchołków. Decyzję o dodaniu wierzchołka można podjąć na podstawie wartości 

błędu aproksymacji, dającego miarę odstępstwa obliczonej, przybliżonej wartości zmiany 

koenergii po krzywej zamkniętej od jej dokładnej wartości wynoszącej 0, postulowanej przez 

założenie bezstratności obwodu magnetycznego maszyny. 

Aproksymacja oparta na zbiorach z nierównomiernym rozłożeniem wierzchołków 

powoduje mniejszy błąd i lepiej nadaje się do zastosowania w modelu matematycznym  

(w rozwiązywaniu układów równań różniczkowych opisujących maszynę) niż aproksymacja 

oparta na zbiorach z taką samą liczbą wierzchołków, ale z równomiernym ich rozłożeniem. 
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