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Povzetek
Naloga diplomskega dela je bila izdelati programsko orodje, ki za različne oblike statorskih
lamel električnih motorjev in različna navitja izračuna in analizira porazdelitev magnetnega
polja v zračni reži. Porazdelitev magnetnega polja v zračni reži vsebuje prostorske harmonske
komponente, ki so posledica različnih tipov navitij, statorske geometrije itd.
V nadaljevanju te naloge smo predstavili trifazna porazdeljena navitja, ki so eden od glavnih
načinov za ustvarjanje vrtilnega magnetnega polja. Na preprostem primeru dvopolnega
magnetnega polja smo prikazali načrtovanje navitja, za katerega smo izračunali tudi magnetno
napetost, ki je dober približek magnetnega polja vzdolž zračne reže. Pri tem smo ugotovili, da
potek magnetne napetosti precej odstopa od idealnega sinusa, saj je ta sestavljen iz več sinusov
z različno frekvenco, ki vplivajo na njeno obliko. Pravimo jim tudi prostorske harmonske
komponente, ki povzročajo dodatne motnje pri delovanju motorja in so večinoma nezaželene.
Zato smo s pomočjo programskega orodja FEMM za različne tipe navitij in geometrije
izračunali porazdelitev magnetnega polja vzdolž zračne reže in s pomočjo diskretne Fourierove
transformacije izračunali njen spekter.
Cilj naloge je bil prikazati in analizirati pojav višjih harmonskih komponent pri enoplastnem
navitju in dvoplastnem navitju s skrajšavo ter različnih statorskih geometrijah. Zaradi velikega
števila simuliranih primerov smo v našo analizo vključili le osnovne primere in tiste, ki
izstopajo od drugih, in se s tem izognili ponavljajočim rezultatom ter izboljšali preglednost nad
rezultati.
Ključne besede:
trifazno navitje, vrtilno magnetno polje, metoda končnih elementov,
diskretna Fourierova transformacija
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Abstract
The task of the thesis work was to create a software tool that would calculate and analyze
the distribution of the magnetic field in the air gap for different forms of windings and stator
laminations of electric motors. The distribution of the magnetic field in the air gap contains
spatial harmonic components resulting from different types of windings, stator geometry, etc.
Firstly, the thesis presents three-phase distributed windings, which are one of the main ways
to create a rotating magnetic field. In a simple example of a two-pole machine, designing of the
winding was demonstrated, for which we also calculated the magnetic voltage, which is a good
approximation of the magnetic field distribution along the air gap. It was found that the shape
of magnetic voltage deviates significantly from the ideal sine wave, since it is composed of
several higher harmonics that affect its shape. They are also called spatial harmonic
components, which cause additional engine malfunction and are mostly undesirable. Therefore,
we used the FEMM software tool to calculate the magnetic field distribution along the air gap
for different types of windings and stator geometries, and then determined the spectrum using
a discrete Fourier transform.
The aim of the thesis was to demonstrate and analyze the phenomenon of higher harmonic
components in different stator geometries, a single-layer winding and a double-layer winding
with pitch shortening. Due to a large number of simulated cases, only the basic ones and those
that stand out from the others were included in our analysis, thus avoiding repeated results and
improving their transparency.
Key words:
three phase winding, rotating magnetic field, finite element method, discrete
Fourier transform
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1 Uvod
Danes nam je jasno, kako delujejo različni stroji in naprave, ter poznamo njihove osnovne
konstrukcijske zahteve. Ker pa si želimo izboljšati njihovo uporabnost, učinkovitost, tehnične
lastnosti ter ne nazadnje njihovo ekonomsko upravičenost, si velikokrat za uresničitev teh ciljev
pomagamo z uporabo naprednih računalniških orodij. Opravka imamo z napravami, ki imajo
zahtevno konstrukcijsko zgradbo, in pri njihovem načrtovanju ne moremo uporabljati klasičnih
analitičnih metod. Poleg tega se ob delovanju naprav večkrat pojavijo problemi, ki jih ni
mogoče locirati oziroma jih ni mogoče fizično izmeriti. Zato lahko delovanje ter različne
konstrukcijske in fizikalne pojave modeliramo in simuliramo na dokaj hiter in enostaven način
in s tem hitreje pridemo do iskanih rešitev oziroma veličin, ne da bi bilo potrebno izdelati
dejanski model stroja. Izračuni pogosto temeljijo na uporabi numerične matematične metode,
imenovane metoda končnih elementov, ki je bila uporabljena tudi v tej diplomski nalogi.
Magnetni pojavi so eni tistih fizikalnih pojavov, ki jih v nekaterih primerih težje opišemo z
analitičnimi računskimi metodami. Še posebej to velja za geometrijsko zahtevne strukture, kot
so električni motor, transformator itd. Poleg tega se večino električnih strojev vzbuja s časovno
odvisnimi veličinami oziroma izmeničnimi tokovi in napetostmi, kar povzroča dodatne
magnetne in električne pojave. Eden od teh so prostorske harmonske komponente, ki se
pojavijo v magnetnem polju vzdolž zračne reže in so sestavljene iz različnih amplitud in
frekvenc. Te so posledica predvsem različnih tipov navitij in števila statorskih utorov. Pojav
višjih harmonskih komponent v samem motorju vpliva tudi na navorno karakteristiko motorja
ter povzroča dodatne izgube in manjši izkoristek električnih motorjev. Zato si jih želimo
zmanjšati oziroma ugotoviti njihov izvor. Spekter vsebovanih harmonskih komponent lahko za
vsako periodično funkcijo, kar je tudi porazdelitev magnetnega polja v reži, dobimo z uporabo
Fourierove transformacije. S tem lahko dobimo harmonski spekter magnetnega polja v zračni
reži za različne tipe navitij in statorske konfiguracije ter jih med seboj primerjamo in
analiziramo.
Električni motor spada v skupino električnih strojev in je namenjen pretvarjanju električne
energije v mehansko. Za svoje delovanje potrebuje magnetno polje, v katerem je vodnik s
tokom, na katerega začne delovati sila. Sila na vodnik, ki deluje v smeri vrtenja ali proti njej,
ustvari navor, ki je ključen, da se rotirajoči del električnega motorja zavrti. To so glavne
lastnosti vseh rotacijskih strojev, tako enosmernih kot izmeničnih motorjev, v nadaljevanju pa
se bomo osredotočili le na trifazne izmenične motorje z notranjim rotorjem.
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2 Trifazna porazdeljena navitja
Trifazni rotacijski stroji so sestavljeni iz statorja in rotorja, ki ju ločuje zračna reža. Le-ta
omogoča premikanje rotorja znotraj statorja, hkrati pa ju magnetno povezuje. Po notranji strani
statorja in zunanji strani rotorja so vzporedno z gredjo izdelani utori, v katere so položeni
izolirani vodniki, ki ob priključitvi električnega toka ustvarijo magnetno polje. Vodniki so
združeni v ovoje, ki predstavljajo tuljave, ki so vložene v utore. Vse tuljave so med seboj
povezane in tvorijo navitje.
Z uporabo večfaznih prostorsko premaknjenih navitij ter napajanja z večfaznimi tokovi
pridemo do vrtilnega magnetnega polja. Le-to je potrebno za delovanje večine izmeničnih
električnih rotacijskih strojev. Večfazna navitja morajo biti simetrično razporejena po obodu
statorja, večfazni tokovi pa enakih frekvenc ter fazno premaknjeni. Opišemo jih z
enačbami (2.1), kjer ω predstavlja električno krožno frekvenco, I efektivno vrednost toka [2].
Časovni poteki tokov so prikazani na sliki 2.3.
𝑖𝑖𝑢𝑢 = √2𝐼𝐼 sin(𝜔𝜔𝜔𝜔) , 𝑖𝑖𝑣𝑣 = √2𝐼𝐼 sin(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 120°) , 𝑖𝑖𝑤𝑤 = √2𝐼𝐼 sin(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 240°)

(2.1)

2.1 Zgradba navitja in magnetno polje

Navitja so v večini primerov grajena za trifazno napetost, saj je ta dostopna iz električnega
omrežja, zato bomo v nadaljevanju govorili le o trifaznih navitjih in tokovih. Primer načrtovanja
poljubnega dvopolnega trifaznega navitja prikazuje slika 2.1 [1].

Slika 2.1: Primer načrtovanja trifaznega dvopolnega navitja
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Primer prikazuje obod statorja s poljubnim številom utorov, razdeljenega na fazne cone
(obarvane sivo). Ker gre za dvopolno navitje, pomeni da bo vzbujeno magnetno polje
sestavljeno iz dveh polov, to sta severni in južni pol. Posledično razdelimo stator na dva dela,
imenovana polova delitev, in vsak del zaradi trifaznega navitja razdelimo na tri cone, označene
z črkami U, V, W. Ti veličini lahko izračunamo z enačbama (2.2) in (2.3), kjer je τp polova
delitev podana s kotom v stopinjah, p število polovih parov, τv velikost posamezne cone podana
s kotom ter m število faz.
360°
𝜏𝜏𝑝𝑝 =
2𝑝𝑝
𝜏𝜏𝑣𝑣 =

𝜏𝜏𝑝𝑝
𝑚𝑚

(2.2)

(2.3)

V vsaki coni ležijo stranice faznih tuljav, vsaka je od druge, enake faze, oddaljena za kot
polove delitve, v našem primeru za polovico obsega. Vsaka stranica fazne tuljave vodi tok v
svojo smer, kar je jasno prikazano z ustreznim predznakom. Cone stranic faznih tuljav z enakim
predznakom so v našem primeru po obodu razmaknjene za 120º.
Poglejmo zgradbo enostavnega dvopolnega navitja s šestimi utori, kot ga prikazuje slika 2.2.

Slika 2.2: Primer dvopolnega trifaznega navitja s šestimi utori
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Ker imamo znano število utorov v statorju, lahko enačbi (2.2) in (2.3) združimo v eno in
definiramo enačbo (2.4) za število utorov na pol in fazo q, ki dejansko predstavlja število utorov
v posamezni coni.
𝑞𝑞 =

𝑄𝑄
2𝑝𝑝𝑝𝑝

𝜏𝜏𝑝𝑝𝑝𝑝 =

𝑄𝑄
2𝑝𝑝

(2.4)

kjer je Q število statorskih utorov. Prostorski premik polov iste faze imenovano utorska polova
delitev, tokrat izračunamo po enačbi (2.5).
(2.5)

Izračuni za navitje (Q = 6, p = 1, m = 3) na sliki 2.2 so podani spodaj.
𝑞𝑞 =

𝑄𝑄
6
=
=1
2𝑝𝑝𝑝𝑝
2∙1∙3

𝜏𝜏𝑝𝑝𝑝𝑝 =

(2.6)

𝑄𝑄
6
=
= 3
2𝑝𝑝
2∙1

(2.7)

Iz izračunov vidimo, da vsaki coni oziroma vsakemu polu in fazi pripada en utor in da je
druga stranica vsake tuljave glede na prvo premaknjena za tri utore. To pomeni, da ima faza U
eno stranico v utoru ena, drugo pa premaknjeno za tri utore v smeri urinega kazalca v utor štiri.
Faza V je od faze U premaknjena za 120° v utor 3 in faza W za 240° v utor 5. Tako razporejeno
navitje ob trenutku t1 na sliki 2.3 ustvari magnetno polje, ki ga v obliki magnetnih silnic
prikazuje slika 2.2.

i

iu

iv

iw

t

t1

Slika 2.3: Časovni potek trifaznih tokov

Ob spremembi trenutka t1 v smeri t se poleg vrednosti tokov spremeni tudi magnetno polje.
Ob vsakem naslednjem trenutku se bo polje zavrtelo v smeri urinega kazalca. V eni periodi
trifaznih tokov se bo polje zavrtelo za cel obrat. Temu pravimo vrtilno magnetno polje.
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Idealno bi bilo, če bi bila oblika prostorske porazdelitve magnetnega polj vzdolž zračne reže
sinusna. Tega v realnosti običajno ni mogoče doseči, saj na potek vpliva tudi geometrija statorja
oziroma utorov ter različni tipi navitij. Brez uporabe računalniških orodij vseh teh vplivov na
obliko magnetnega polja v zračni reži ni mogoče izračunati. Vzrok tega je nehomogena
porazdelitev magnetnega polja v statorju ter njegove zahtevne geometrije.
Lahko pa prikažemo vpliv navitja na potek magnetnega polja z magnetnim vzbujanjem
oziroma magnetno napetostjo v obliki stopničastega diagrama. Magnetna napetost je opisana z
enačbo (2.8), kjer je Im magnetilni tok in N število ovojev.
𝑈𝑈𝑚𝑚 = 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝑁𝑁

(2.8)

Če v izbranem časovnem trenutku magnetne napetosti posameznih utorov seštevamo vzdolž
vseh statorskih utorov, dobimo stopničast diagram, kot ga prikazuje slika 2.4. Za izračun smo
uporabili enostavne vrednosti (Im = 1A, N = 1)

Slika 2.4: Stopničast potek mag. napetosti pri statorju s 6-imi utori

Izračunan potek precej odstopa od osnovnega harmonika magnetne napetosti. Izrazitejše
odstopanje je vidno v območju med zgornjim in spodnjim temenom idealnega in izračunanega
poteka.
Podobno lahko izračunamo še potek za dvopolno navitje z 12-imi utori. Izračuni so
identični, spremenijo se le številske vrednosti. Primer izračuna podajajo spodnje enačbe za
Q = 12, p = 1, m = 3.
𝑞𝑞 =

𝑄𝑄
12
=
=2
2𝑝𝑝𝑝𝑝
2∙1∙3

𝜏𝜏𝑝𝑝𝑝𝑝 =

𝑄𝑄
12
=
= 6
2𝑝𝑝
2∙1
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(2.9)

(2.10)

Iz enačb je razvidno, da sta za vsak pol potrebna dva utora na fazo. Stranici vsake tuljave
pa sta razmaknjeni za šest utorov po obodu statorja. S tako obliko navitja pridemo do poteka
magnetne napetosti, ki ga prikazuje slika 2.5.

Slika 2.5: Stopničast potek mag. napetosti pri statorju z 12-imi utori

Iz slike 2.5 je razvidno, da se izračunana magnetna napetost navitja z 12-imi utori bolj
prilega k idealni magnetni napetosti kot navitje s šestimi utori. Prehodi med stopnicami so krajši
in s tem potek bolj položen. Vidimo, da lahko s pravilno izbiro števila utorov ter tipa navitja
dobimo potek magnetnega polja, ki je dober približek sinusni obliki.
Izračunana prostorska poteka magnetne napetosti nakazujeta, da sta sestavljena iz osnovne
sinusne komponente ter ostalih sinusnih polj. Slednji imajo za h-krat večjo periodo ter svojo
amplitudo uh, tako da prostorsko porazdelitev magnetne napetosti zapišemo z enačbo (2.11),
kjer je p število polovih parov, α prostorski kot, h pa zaporedna številka harmonske
komponente.
∞

(2.11)

𝑈𝑈𝑚𝑚 (𝛼𝛼) = � 𝑢𝑢ℎ sin(ℎ ∙ 𝑝𝑝 ∙ 𝛼𝛼)
ℎ=1

Tem sinusnim komponentam z različno valovno dolžino in amplitudo pravimo h-ti
harmoniki in so prikazani na sliki 2.6. Vidimo, da je vsota harmonikov seštevek petega,
sedmega in osnovnega harmonika. Prav ti so najpogostejši v magnetnem polju zračne reže
imenovani tudi prostorski harmoniki.

Um

α

Osnovni harmonik
5. harmonik
7. harmonik
Vsota harmonikov

Slika 2.6: Prikaz različnih h-tih harmonikov in njihova vsota
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Pojav prostorskih harmonikov v zračni reži vpliva na zagonsko in delovno karakteristiko
električnih motorjev. Vsebnost 5. in 7. harmonske komponente si lahko predstavljamo kot
posamezno vrtilno magnetno polje 5-kratnika in 7-kratnika osnovnega, ki skupaj krožijo vzdolž
zračne reže, kot ga prikazuje slika 2.7.
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α

5. harmonik
7. harmonik

J

Slika 2.7: Prikaz osnovnega harmonika in višjih harmonskih komponent poteka magnetnih polj vzdolž
zračne reže

Te povzročajo dodaten navor na osnovno navorno karakteristiko. Primer na sliki 2.8
prikazuje vpliv pete in sedme harmonske komponente na navorno karakteristiko asinhronskega
motorja. Vidimo lahko, da je peta harmonska komponenta prisotna v nasprotni smeri vrtenja,
in sicer v območju ns / 5, in povzroča zaviralni učinek. Vpliv sedme harmonske komponente je
prisoten v motorskem načinu delovanja, kjer lahko v območju ns / 7 povzroči padec navora pod
navorno karakteristiko bremena (na sliki označen s TL). Posledično električni motor ni zmožen
pospeševati do nazivnih obratov in obstane pri sedmini nazivne hitrosti. Temu pojavu pravimo
plazenje (angl. crawling) [8].
Zato bomo v nadaljevanju zaradi različnih vplivov višjih harmonskih komponent na
navorno karakteristiko raziskali in analizirali vpliv vrste navitij in geometrije na vsebnost višjih
harmonskih komponent.

Slika 2.8: Navorna karakteristika asinhronskega motorja z vplivom 5. in 7. harmonske komponente

[8]
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2.2 Tipi navitij
Kot je bilo že omenjeno, potrebujemo za generiranje vrtilnega magnetnega polja večfazne
napetosti oz. tokove ter navitje, ki je simetrično razporejeno v statorskih utorih. V tej diplomski
nalogi se bomo osredotočili le na tipe statorskih navitij, ki jih bomo uporabljali pri analizi. To
so enoplastna, dvoplastna in dvoplastna skrajšana navitja.
2.2.1 Enoplastna navitja
Enoplastna navitja so sestavljena iz tuljav posamezne faze, katerih po ena stranica zaseda
celoten utoru. Vsako fazno navitje je običajno sestavljeno iz več zaporedno vezanih skupin
tuljav. Število le-teh je odvisno od tega, za koliko polovih parov p je navitje izdelano. Število
tuljav v skupini je enako številu utorov na pol in fazo q [2]. Na sliki 2.9 je shema enoplastnega
(y = 1) dvopolnega navitja (p = 1) za stator s 24-imi utori (Q = 24). Na sliki vidimo, da ima
vsaka faza eno skupino tuljav, v kateri so štiri tuljave.

Slika 2.9: Shema enoplastnega dvopolnega navitja za 24 utorov (Q = 24, p = 1, y = 1)
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2.2.2 Dvoplastna navitja
Ko imamo v utoru dve stranici različnih tuljav, govorimo o dvoplastnem navitju. Tak tip
navitja ima število skupin tuljav enako številu polov 2p. Vsaka tuljava ima eno stranico v
zgornji plasti utora, drugo pa v spodnji plasti utora. Ta je za širino tuljave oziroma polovo
delitev odmaknjen od prvega [2]. Iz tega pridemo do ugotovitve, da ima celotno navitje toliko
tuljav, kolikor ima stator utorov.
Največkrat se dvoplastna navitja uporabljajo s širino tuljave, ki je krajša od polove delitve.
V tem primeru govorimo o skrajšanem navitju. Tuljave so običajno lahko krajše za eno sedmino
pa do ene tretjine polove delitve. S tem, poleg manjše porabe bakra zaradi krajših tuljav, dobimo
izboljšano razporeditev magnetnega polja po obodu zračne reže.
Primer štiripolnega dvoplastnega navitja s skrajšavo za dva utora prikazuje slika 2.10.
Vidimo lahko, da je vsako fazno navitje sestavljeno iz štirih skupin. Vsaka skupina ima po dve
tuljavi.

Slika 2.10: Shema dvoplastnega štiripolnega navitja s skrajšavo dve za 24 utorov (Q = 24,
p = 2, y = 2)

V nekaterih primerih za število utorov na pol in fazo q, ne dobimo celega števila (na
primer q = 2 12). Takšnemu navitju pravimo navitja z ulomljenim številom utorov na pol in fazo.

Ta tip navitja ima v primerjavi z navitij s celim številom q kar nekaj prednosti. Ena od teh je
več možnosti za primerno razporeditev navitja glede na razporeditev magnetnega polja. Poleg
tega daje možnost prilagoditev navitja na že dano konfiguracijo statorja. S pravilno
razporeditvijo se hkrati zmanjša vsebnost višjih harmonikov v magnetnem polju zračne reže.
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3 Geometrija utorov
3.1 Vrste utorov
Da bi različne tipe navitij z različno velikimi in oblikovanimi tuljavami lahko vložili v utore,
obstaja več vrst utorov, ki se razlikujejo predvsem po svoji obliki. Na sliki so prikazane tri
oblike statorskih utorov, ki so največkrat uporabljene v praksi [2].

Slika 3.1: Oblike utorov

Utor na sliki 3.1a se uporablja, kjer so navitja sestavljena iz vodnikov večji presekov, saj je
zaradi velike odprtine enostavnejše vlaganje in popravilo navitij. Vrh utora se na koncu zapre
z izolacijskim materialom v obliki trapeza. Veliko težje je vlaganje navitij v utor na sliki 3.1c,
kjer lahko vidimo, da utor nima odprtine za vstavljanje, zato pravimo, da navitje šivamo v utore.
Postopek opremljanja statorja z navitjem je zato oteženo in dolgotrajno. Posledica tega je, da
se ta tip zelo redko uporablja v praksi, ima pa določeno prednost, ki jo bomo spoznali v
nadaljevanju. Zadnji primer utora na sliki 3.1b je najbolj uporabljen v praksi. Vstavljanje navitij
se zaradi vodnikov manjših presekov opravlja večinoma strojno.
Realen primer takšnega utora prikazuje slika 3.2 proizvajalca statorskih lamel KienleSpiess, ki je uporabljen tudi v analizi. Sama geometrija utorov se pri proizvajalcu ne razlikuje
veliko. Največ razlik je pri dimenzijah, ki so odvisne od števila utorov statorja, velikosti le-tega
ter plastnosti navitij.

Slika 3.2: Geometrija utora uporabljenega v analizi [7]
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3.2 Vpliv utorske odprtine
Pomemben vpliv na porazdelitev magnetnega polja v zračni reži ima utorska odprtina, ki
omogoča lažje vstavljanje navitij ter zmanjšuje stresanje magnetnega polja okoli utorov.
Vodniki v utoru, ki vodijo tok, ustvarjajo magnetno polje, ki se zaključuje okoli utora. Ker se
mora polje vsakega utora združiti v eno magnetno polje statorja, je ta pojav nezaželen. Le-tega
zmanjšamo z utorsko odprtino, saj s tem prekinemo magnetno prevodno pot. S tem magnetno
polje skoraj v celoti prehaja preko statorskih zob v rotor. Na mestih z utorsko odprtino prihaja
do znatnega zmanjšanja polja, kar jasno prikazuje slika 3.3.
1,5

Magnetno polje pod statorskim zobom

1

Zmanjšano magnetno polje pod
utorsko odprtino
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Slika 3.3: Porazdelitev dvopolnega magnetnega polja vzdolž zračne reže z vplivom utorske odprtine

(Q = 24, p = 1, y = 1)

To zmanjšanje magnetnega polja zaradi utorske odprtine vpliva na nastanek utornega
harmonika, ki je odvisen od števila utorov in polovih parov, kot lahko vidimo v enačbi (3.1),
𝐻𝐻 = 𝑐𝑐

𝑄𝑄
± 1, 𝑐𝑐 = 1, 2, …
𝑝𝑝

(3.1)

kjer je c koeficient, Q število utorov in p število polovih parov. Če enačba drži, bomo videli v
nadaljevanju analize, še posebej v poglavju, kjer bo potekala primerjava vpliva št. utorov na
harmonske komponente polja.
Vplivu utornega harmonika se težko izognemo, še posebej pri tipu utora s slike 3.1a in b. V
praksi se vpliv reže rešuje z zamikom utora za eno utorovno delitev skozi celotno dolžino
statorja.
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4 Orodja za analizo magnetnega polja
Za analizo porazdelitve magnetnega polja v zračni reži stroja je bila uporabljena vrsta
računalniških orodij, saj je z njimi hitro in dokaj enostavno priti do rezultatov za različna
magnetna in geometrijska stanja. Zaradi kompleksnosti modela statorja, bi bilo magnetne
razmere nemogoče izračunati analitično. Obstajajo različni računalniški programi, ki
uporabljajo numerične matematične metode za izračun polj, eden od teh je program FEMM, ki
je opisan v nadaljevanju.
Pogosto so rezultati numeričnih izračunov sestavljeni iz večjih količin podatkov, zato za
njihovo nadaljnjo obdelavo potrebujemo računalniške programe, ki so kos zahtevnim in
kompleksnim matematičnim operacijam. Eden od programov, ki nam to omogoča in smo ga
zato uporabili tudi pri analizi je Matlab. Uporabili ga bomo v primeru, ko bo za posamezni
primer analize tekstovna datoteka vsebovala več sto števil, iz katerih bomo izračunali vsebnost
višjih harmonskih komponent. Z njegovo uporabo smo nize podatkov enostavno uvozili v
program, ki jih nato hitro in enostavno obdelujemo do iskane rešitve, kar bi bilo pri ročnem
postopku praktično nemogoče.

4.1 FEMM
Finite Element Method Magnetics (FEMM) je brezplačno programsko orodje za reševanje
nizkofrekvenčnih linearnih in nelinearnih elektromagnetnih problemov, prav tako pa tudi
elektrostatičnih ter pretokov toplote. Program za izračun različnih polj uporablja numerično
matematično metodo, imenovano metoda končnih elementov (ang. Finite Element Method).
Strukturo je možno modelirati le dvodimenzionalno, in sicer v kartezičnem ali valjnem
koordinatnem sistemu [3].
Sam program je razdeljen na tri dele:
•

Predprocesor, kjer ročno ali programsko (Lua programski jezik, Octave/Matlab)
izrišemo dano strukturo, ji definiramo robne pogoje, vzbujanje ter materiale.

•

Izračun (procesor), ki ga sestavljata dva koraka oz. programa:
- triangle.exe je generator mreže končnih elementov po izrisani geometriji, kot jo
prikazuje slika 4.1. S predhodno določitvijo gostote elementov lahko vplivamo
na hitrost in natančnost izračuna.
-

•

Reševanje modela se nato izvede s programom (fkern.exe), ki zajame podatke
modela ter reši parcialne diferencialne enačbe z metodo končnih elementov, ki
pripadajo računani problematiki.

Rezultate izračunanega modela dobimo v poprocesor, kjer lahko odčitamo ali
izračunamo različne količine in jih prikažemo numerično, v diagramih ali izvozimo v
obliki besedilne datoteke.
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Slika 4.1: Prikaz mreže končnih elementov v okolici utora (FEMM)

4.2 Lua programski jezik
Lua je zmogljiv, hiter in enostaven programski jezik, uporabljen za razširitev in vgradnjo v
že obstoječe aplikacije. Uporablja se v računalniških igrah in drugih aplikacijah, saj se Lua
izvaja kot knjižnica zapisana v C-programskem jeziku in je s tem zelo prenosljiva, ker večina
današnjih sistemov deluje na aplikacijah razvitih prav v C-prog. jeziku [4].
Celotno upravljanje programa FEMM lahko poteka s skriptnim jezikom Lua, in sicer z
uvozom datoteke s programsko kodo ali z uporabo namenske konzole v samem programu.
Programska koda je zapisana v navadni tekstovni obliki, zato jo lahko enostavno urejamo v
klasičnih urejevalnikih, kot je Notepad. FEMM ima poleg osnovnih Lua ukazov še svoje
specifične funkcije in ukaze, s katerimi enostavneje in hitreje pridemo do iskane rešitve.

4.3 MATLAB
Matlab je obširen programski paket za numerično analizo z razvitim lastnim programskim
jezikom. Ime izhaja iz kratice za MATrix LABoratory (laboratorij za matrike) in se razvija v
podjetju The Math Works, Inc [5].
Uporablja se ga za vrsto različnih operacij, kot so računanje z matrikami, reševanje
diferencialnih enačb, risanje grafov, izvajanje algoritmov, obdelavo signalov, ustvarjanje
lastnih programskih vmesnikov ter povezavo z ostalimi programskimi jeziki, kot so C, C++,
Java, Fortran in Python. Pri izvajanju matematičnih operacij lahko uporabljamo glavno okno
(Command Window) v Matlabu, kjer neposredno vpisujemo ukaze, a je delo v njem
priporočljivo le za reševanje enostavnih operacij, saj je potrebno ob menjavi vhodnih podatkov
za isto operacijo ponovno napisati vse ukaze. V ta namen se ustvari M-datoteko, v katero
zapišemo lasten program oz. ga dobimo že izdelanega v okviru Matlaba in njegovih orodij. To
datoteko lahko potem poljubno urejamo in izvajamo ter kličemo iz nje ostale M-datoteke.
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4.3.1 Diskretna Fourierjeva transformacija
Za harmonsko analizo magnetnega polja v zračni reži je uporabljena diskretna Fourierova
transformacija, v nadaljevanju DFT. Spada v družino matematičnih tehnik imenovanih
Fourierova analiza. Njena naloga je razstavljanje katerekoli periodične funkcije ali signala v
vsoto funkcij, kot sta sinusna in kosinusna. Kar bomo potrebovali prav v našem primeru, saj bo
naš odčitan potek magnetnega polja vzdolž zračne reže sestavljen iz različni sinusnih funkcij,
kot smo prikazali že v predhodnem poglavju. Ker bo naš odčitek magnetnega polja predstavljen
v diskretni obliki oziroma z nizom števil, ki si zaporedoma sledijo ena za drugo v enakih
dolžinskih intervalih, bomo zato uporabili DFT.
Za uporabo DFT potrebujemo diskreten periodičen signal xn, pri katerem je n zaporedna
številka diskretne vrednosti signala s periodo T, ki predstavlja število vseh vrednosti, ki mu
najprej določimo osnovno frekvenco f po enačbi 4.1.
𝑓𝑓 =

1
𝑇𝑇

(4.1)

Namesto osnovne frekvence f uporabimo običajno osnovno krožno frekvenco ɷ z enačbo 4.2
𝜔𝜔 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋 =

2𝜋𝜋
𝑇𝑇

(4.2)

Signal lahko sedaj zapišemo kot vrsto kompleksnih eksponentnih funkcij z enačbo 4.3
𝑇𝑇−1

𝑥𝑥𝑛𝑛 = � 𝑋𝑋𝑘𝑘 𝑒𝑒 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

(4.3)

𝑘𝑘=0

Koeficienti Xk predstavljajo spekter signala v kompleksni obliki. Spekter je diskreten.
Izračunamo jih s pomočjo izraza 4.4, ki predstavlja diskretni Fourierov transform (DFT) [6].
𝑇𝑇−1

1
𝑋𝑋𝑘𝑘 = � 𝑥𝑥𝑛𝑛 𝑒𝑒 −𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑇𝑇

(4.4)

𝑛𝑛=0

Če upoštevamo vrednosti k med 0 in T − 1, preslika DFT T vrednosti v osnovni periodi signala
v T spektralnih komponent v osnovni periodi spektra.
Prav tako lahko s pomočjo enačbe 4.3 preslikamo T spektralnih komponent nazaj v T vrednosti
signala, to preslikavo imenujemo inverzni diskretni Fourierov transform (IDFT) [6].
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Eksponentni zapis DFT z enačbo 4.4 lahko zapišemo v polarni obliki z enačbo 4.5, saj smo
jo uporabili tudi v naših izračunih.
𝑇𝑇−1

𝑋𝑋𝑘𝑘 = � 𝑥𝑥𝑛𝑛 ∙ ��𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑛𝑛=0

2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋
2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋
� − 𝑖𝑖 ∙ �𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
��
𝑇𝑇
𝑇𝑇

(4.5)

kjer je xn diskretna vrednost vhodnega signala, T število vzorčenj ter k zaporedna številka
harmonika, za katerega računamo spekter oziroma amplitudo. Princip delovanja te matematične
funkcije je v primerjavi vhodnega signala s sinusnim in kosinusnim signalom različnih
frekvenc. Funkcija za osnovo vzame kosinusni signal z osnovno frekvenco in primerja, kakšna
je vsebnost tega signala v analiziranem. Rezultat je realna komponenta amplitude signala, nato
primerja z dvakratnikom osnovne frekvence in tako naprej do željenega večkratnika osnovne
frekvence. Enako primerjanje se dogaja s sinusnim signalom, razlika je le, da je rezultat
imaginarno število. Na koncu dobimo zaporedje osnovne in k-kratnike osnovne frekvence,
imenovano spekter, ki nam v obliki amplitud, ki jim lahko rečemo višje harmonske
komponente, prikazuje vsebnost določenega signala v analiziranem. Ker je rezultat kompleksno
število, je potrebno preko enačbe (4.6) izračunati absolutno vrednost amplitude višjega
harmonika.
(4.6)

|𝑋𝑋𝑘𝑘 | = �𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑋𝑋𝑘𝑘 )2 + 𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑋𝑋𝑘𝑘 )2

Slika 4.2 prikazuje popačen sinusni signal, ki smo ga videli že na sliki 2.6 in je sestavljen iz
osnovne komponente ter petkratnika in sedemkratnika osnovne frekvence. Z uporabo
predstavljene DFT dobimo njegov spekter, ki je viden na sliki 4.2. Iz diagrama lahko jasno
vidimo, da je popačen signal sestavljen iz osnovne harmonske komponente ter pete in sedme
harmonske komponente .
Um
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Slika 4.2: Prikaz popačenega sinusnega signala in njegov frekvenčni spekter
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5 Analiza magnetnega polja in rezultati
5.1 Postopek analize
Celoten potek analize prostorske porazdelitve magnetnega polja v zračni reži je bil razdeljen
v več faz.
1. V prvi fazi sem napisal celoten program v Lua programskem jeziku za izris modela statorja,
izračun magnetnih razmer ter odčitanje gostote magnetnega polja. Program je sestavljen iz
treh delov.
a) Izris geometrije statorske lamele, definiranje materialov ter tokov v navitju. Izris statorja
se začne pri utoru, za katerega je bilo zaradi zahtevne geometrije potrebnih kar nekaj
matematičnih spretnosti. K utoru je narisana še stranica statorskega zoba, saj se ob
razporeditvi utorov po obodu statorja vse skupaj poveže v celoto. Sledi kreiranje
zunanjega kroga statorja ter rotorja. Na koncu izrisa geometrije je potrebno za
posamezno zaključeno površino določiti material ter v utorih definirati fazna navitja z
ustreznim vzbujanjem. Sledi shranjevanje datoteke ter določitev parametrov za izračun
problema. Po izračunu se opravi odčitanje gostote magnetnega pretoka, ki je zaradi
natančnosti izveden v 360 točkah vzdolž zračne reže. Celoten magnetni potek je v
številski obliki izvožen na diskovni pomnilnik.
b) Izračun razporeditve navitja za različne vhodne parametre se izvaja v samostojnem
programu, iz katerega je nato dostopna razporeditev v enodimenzionalni tabeli za
enoplastna navitja in dvodimenzionalni tabeli za dvoplastna navitja.
c) Vsi vhodni podatki za izris ter izračun navitja se nahajajo v samostojnem programu, ki
je povezan z glavnim. Posledica tega je zelo hitro in enostavno izračunavanje razmer za
različne vhodne parametre.
2. V drugi fazi je sledilo računanje magnetnega poteka za različne tipe navitij in geometrije
statorja v programu FEMM. S spreminjanjem programa z vhodnimi parametri in uvozom
le-tega v program je potekal izračun danega problema. Po izračunu sta sledila odčitanje
vrednosti in izvoz magnetnega poteka v obliki tekstovne datoteke. Ta je bila nato uvožena
v program Matlab, kjer je bila s pomočjo DFT izračunana vsebnost višjih harmonskih
komponent v magnetnem poteku. Rezultati so bili shranjeni v program Excel.
3. V zadnji fazi je v programu Excel sledilo urejanje in predstavitev harmonskih komponent s
stolpčnimi diagrami. Amplitude harmonikov so podane kot razmerje med posameznim
harmonikom in osnovnim harmonikom. Zaradi boljše preglednosti so predstavljeni v
logaritemskem merilu ter izraženi v odstotkih.
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Večina analiz je bila izvedena za model statorja s 24-imi utori. Analizirani model predstavlja
realen stator proizvajalca Kienle Spiess. Geometrija statorske lamele je prikazana na sliki 5.1.
Vse dane dimenzije lamele so uporabljene za izris modela, razen geometrije rotorja, saj smo pri
analizi uporabili rotor brez utorov. V enem od poglavij, kjer analiziramo vpliv rotorja na potek
magnetnega polja, smo uporabili tudi dejansko geometrijo rotorja. Za širino zračne reže je bila
izbrana širina 0,3 mm.

Slika 5.1: Tehnična specifikacija statorske lamele uporabljene v analizi[7]
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Za generiranje dvopolnega in štiripolnega magnetnega polja sta uporabljeni enoplastno
navitje in dvoplastno navitje s skrajšavo. Posamezna tuljava v utoru je sestavljena iz 91
bakrenih vodnikov z oznako 22SWG, izbrano iz FEMM knjižnice. Primera modela statorja z
definiranim navitjem ter bloki prikazujeta sliki 5.2 in 5.3.

Slika 5.2: Primer statorja z dvopolnim enoplastnim navitjem

Slika 5.3: Primer statorja z štiripolnim dvoplastnim navitjem s skrajšavo za en utor

Navitje je napajano s trenutnimi vrednostmi efektivnega toka 1 A ob času, ko je ena od faz
napajana z največjim tokom, posledica tega je, da je celotno magnetno polje zbrano okoli
skupine tuljave te faze. Slika tokov je prikazana na sliki 2.3.
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Za material statorske in rotorske lamele je predpostavljeno silicijevo železo z oznako
"M-27 Steel", prav tako izbran iz FEMM-ove knjižnice. V vmesnih prostorih med statorjem in
rotorjem je zrak "Air". Ker se skoraj vse magnetno polje zaključuje v notranjosti stroja, je na
celotnem zunanjem obodu definiran robni pogoj, kjer je magnetni vektorski potencial A enak
nič. Izračunano magnetno polje v modelu s štiripolnim navitjem prikazuje slika 5.4.

Slika 5.4: Model statorske lamele s štiripolnim magnetnim poljem v fazi meritve poteka magnetnega
polja vzdolž zračne reže
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5.2 Vpliv utorske odprtine na obliko magnetnega polja
Na obliko magnetnega polja znotraj zračne reže v veliki meri vpliva statorski zob, saj vodi
magnetni pretok iz statorske lamele v izvrtino. Kot smo videli v poglavju o vrstah utorov 3.1,
utorska odprtina povzroča zmanjšanje gostote magnetnega pretoka, vpliv pa je odvisen
predvsem od njene širine. Zato bomo v nadaljevanju poleg utorske odprtine, ki pripada temu
modelu, analizirali še vpliv pri širini 1 mm in 5 mm. Ker pa je vpliv širine utorske odprtine
odvisen od širine utorske delitve, bomo le-to predstavili kot razmerje med širino utorske
odprtine šuo in širino utorske delitve šud. S tem bomo prišli do relativne širine, ki jo lahko
primerjamo z ostalimi kljub različnim geometrijam statorske lamele.
Enačba (5.1) za izračun relativne širine je predstavljena spodaj, kjer je Di premer statorske
izvrtine in Q število statorskih utorov.
š𝑢𝑢𝑢𝑢
š𝑢𝑢𝑢𝑢
=
∙ 100%
š𝑢𝑢𝑢𝑢 𝜋𝜋 ∙ 𝐷𝐷𝑖𝑖
𝑄𝑄

(5.1)

V nadaljevanju sledi izračun relativnih širin utorskih odprtin za tri že omenjene primere.
(šuo = 1mm, Di = 90mm, Q = 24)
š𝑢𝑢𝑢𝑢
1𝑚𝑚𝑚𝑚
=
∙ 100% = 8.5%
š𝑢𝑢𝑢𝑢 𝜋𝜋 ∙ 90𝑚𝑚𝑚𝑚
24

(5.2)

(šuo = 2,7mm, Di = 90mm, Q = 24)

š𝑢𝑢𝑢𝑢
2,7𝑚𝑚𝑚𝑚
=
∙ 100% = 23%
š𝑢𝑢𝑢𝑢 𝜋𝜋 ∙ 90𝑚𝑚𝑚𝑚
24

(5.3)

(šuo = 5mm, Di = 90mm, Q = 24)

š𝑢𝑢𝑢𝑢
5𝑚𝑚𝑚𝑚
=
∙ 100% = 42%
𝜋𝜋
∙
90𝑚𝑚𝑚𝑚
š𝑢𝑢𝑢𝑢
24
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(5.4)

Slika 5.5: Utor z utorsko odprtino 1 mm (8.5%)

Slika 5.6: Utor z utorsko odprtino 5 mm (42%)

Sliki 5.5 in 5.6 prikazujeta primera dveh različnih širin utorne odprtine. Nazorno se vidi, da
je pri odprtini 1 mm magnetno polje bolj enakomerno razporejeno po obodu rotorja, pri 5 mm
pa je prehod bolj lokaliziran na posamezen zob, kar povzroča stopničast potek magnetnega
polja z velikimi vrzelmi med stopnicami.
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Vpliv različne širine utorske odprtine za različne tipe navitij bomo videli v nadaljevanju. Iz
magnetnih potekov bomo jasno videli, da z različnimi navitji ne moremo zatreti vpliva utorske
odprtine.
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Slika 5.7: Porazdelitev magnetnega polja pri različni širini utorske odprtine za dvopolno enoplastno
navitje (Q = 24, p = 1,y = 1)
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Slika 5.8: Porazdelitev magnetnega polja pri različni širini utorske odprtine za dvopolno dvoplastno
navitje s skrajšavo za dva utora (Q = 24, p = 1,y = 2)

S slik 5.7 in 5.8 jasno vidimo, da je tudi pri zelo majhni odprtini (1 mm), zmanjšanje polja še
vedno prisotno, a je v primerjavi s 5 mm minimalno, kar se bo videlo tudi na vsebnosti in
amplitudi višjih harmonskih komponent.
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Slika 5.9: Vsebnost višjih harmonikov pri različni širini utorske odprtine za dvopolno enoplastno
navitje
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Slika 5.10: Vsebnost višjih harmonikov pri različni širini utorske odprtine za dvopolno dvoplastno
navitje s skrajšavo za dva utora

Primerjavo velikosti harmonskih komponent za tri različne utorske odprtine prikazuje slika
5.9. Vidimo lahko, da poleg osnovne izstopajo predvsem lihe komponente, saj je pojav sodih
komponent le posledica napak pri numeričnem izračunu magnetnega polja in diskretni
Fourierovi transformaciji. Izrazito odstopanje je vidno v okolici 24. harmonika, to sta 23. in 25.
harmonik, ki jima pravimo tudi utorni harmonik, ki ga lahko izračunamo z enačbo (3.1). V
okolici utornega harmonika pride do izraza širina utorske odprtine, kjer je vidno povečanje
vsebnosti predvsem za standardno 2,7 mm in 5 mm utorsko odprtino.
Amplitude harmonikov se od prvega utornega harmonika naprej nato izrazito zmanjšajo, do
naslednjega pri 48. harmoniku. Ker pa harmoniki višjih redov nimajo bistvenih vplivov na
delovanje motorja, bomo v nadaljevanju predstavljali le harmonike do 30-ega reda, kar bo
omogočilo boljšo preglednost le-teh.
Kakšna je vsebnost harmonikov pri dvopolnem dvoplastnem navitju s skrajšavo za dva
utora, prikazuje slika 5.10. Tudi v tem primeru izstopajo lihe komponente ter utorni harmoniki
za večji dve utorski odprtini. V povprečju pa je vsebnost harmonikov za ta tip navitja manjša.
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Enak vpliv odprtine se pojavlja tudi pri štiripolnem enoplastnem navitiju. Sliki 5.11 in 5.12
prikazujeta porazdelitev polja za štiripolno enoplastno in dvoplastno navitje s skrajšavo ena.
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Slika 5.11: Porazdelitev magnetnega polja pri različni širini utorske odprtine za štiripolno enoplastno
navitje (Q = 24, p = 2, y = 1)

Vidimo lahko, da glede vpliva utorske odprtine v primerjavi z dvopolnim navitjem ni bistvenih
razlik. Porazdelitev polja je bolj strma, saj je zaradi štiripolnega navitja namenjenih manj utorov
na pol.
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Slika 5.12: Porazdelitev magnetnega polja pri različni širini utorske odprtine za štiripolno dvoplastno
navitje s skrajšavo za en utor (Q = 24, p = 2, y = 2)

Vsebnost višjih harmonskih komponent prikazujeta sliki 5.13 in 5.14, kjer lahko vidimo, da
so najizrazitejše komponente 11. in 13. ter 23. in 25. Te so posledica utorskega harmonika
štiripolnega magnetnega polja. Tudi v tem primeru amplitude komponent prevladujejo za
največje utorske odprtine.
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Slika 5.13: Vsebnost višjih harmonikov pri različni širini utorske odprtine za štiripolno enoplastno
navitje

Podobno je tudi pri štiripolnem dvoplastnem navitju s skrajšavo, kjer pa nekatere
komponente prevladujejo za odprtino 1 mm in 2,7 mm. Za to je najverjetneje vzrok nepravilna
izbira števila utorov statorja ter tipa navitja.
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Slika 5.14: Vsebnost višjih harmonikov pri različni širini utorske odprtine za štiripolno dvoplastno
navitje s skrajšavo za en utor

Slike nazorno kažejo vpliv utorske odprtine na porazdelitev ter vsebnost harmonskih
komponent v magnetnem polju. Pri vseh tipih navitij je največja utorska odprtina povzročala
vidno zmanjšanje magnetnega polja in posledično največjo vsebnost višjih harmonskih
komponent predvsem v okolici utornih harmonikov.

25

5.3 Vpliv toka na obliko magnetnega polja
Navitja so med analizo vzbujana s trenutnimi vrednostmi trifaznih tokov v trenutku, ko je
ena od faz na maksimalni vrednosti, ostali dve na polovični vrednosti nasprotnega predznaka.
S tem dosežemo, da je celotno magnetno polje zbrano okoli tuljav, ki vodijo največji tok.
Posledično je magnetno polje pod poloma na maksimalni vrednosti.
V nadaljevanju bomo analizirali vpliv vzbujanja magnetnega polja ob različnih trenutkih
trifaznih tokov na pojav harmonskih komponent vzdolž zračne reže. Trenutne vrednosti si bodo
sledile od 90° do 120° s korakom 10°, kot prikazuje slika 5.15.
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Slika 5.15: Prikaz različnih kotov na trifaznem poteku tokov

Vrtilno magnetno polje se bo ob spremembah trenutnih napajalnih vrednostih zavrtelo za
določen kot, ki je odvisen od števila polov navitja. Pri dvopolnih navitjih je ta kot enak
spremembi kota na trifaznem poteku. Primer porazdelitve magnetnih silnic pri kotu 90º in 120º
prikazuje slika 5.16.
a)

b)

Slika 5.16: Primer porazdelitve magnetnih silnic dvopolnega magnetnega polja pri kotu (a) 90° in (b)
120°

Pri štiripolnem navitju se ob spremembi kota trifaznih tokov vrtilno polje zavrti za
polovično vrednost le-tega. V našem primeru je to 15°, kar prikazuje tudi slika 5.17.
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a)

b)

Slika 5.17: Primer porazdelitve magnetnih silnic štiripolnega magnetnega polja pri kotu 90° (a)
in 120° (b)

Poleg vrtenja magnetnega polja se sprememba kota trifaznih tokov kaže tudi na porazdelitvi
magnetnega polja vzdolž zračne reže, saj se ob spremembi vrednosti vzbujalnih tokov spremeni
tudi magnetna napetost vzdolž utorov in s tem porazdelitev magnetnega polja. Spremembe so
pri nekaterih navitjih skoraj težko opazne, so pa nato pri predstavitvi vsebnosti harmonikov pri
različnem kotu vzbujalnih tokov te spremembe bolj izrazite.
Primerjavo porazdelitve pri različnih kotih vzbujanja za dvopolna navitja lahko vidimo na
sliki 5.18 in 5.19, kjer se jasno vidi, da večjih odstopanj ni. Lahko rečemo, da je porazdelitev z
dvoplastnim navitjem identična pri različnem kotu.
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Slika 5.18: Primerjava porazdelitve magnetnega polja vzdolž zračne reže pri različnem kotu vzbujanja
za dvopolno enoplastno navitje (Q = 24, p = 1, y = 1)
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Slika 5.19: Primerjava porazdelitve magnetnega polja vzdolž zračne reže pri različnem kotu vzbujanja
za dvopolno dvoplastno navitje s skrajšavo za dva utora (Q = 24, p = 1, y = 2)
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Posledično se to kaže tudi pri vsebnosti višjih harmonskih komponent, ki jih prikazujeta
sliki 5.20 in 5.21. Pri dvopolnem enoplastnem navitju izstopajo standardne lihe komponente,
ki so približno enakih vrednosti za ostale kote vzbujanja, nekoliko izstopa le 5. harmonska
komponenta za kot 110° in 120°.
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Slika 5.20: Vsebnost višjih harmonikov pri različnem kotu vzbujalnih tokov za dvopolno enoplastno
navitje

Enako lahko rečemo za dvopolno dvoplastno navitje s skrajšavo za dva utora, le da so tukaj
skoraj vse komponente enakih vrednosti. Kar je glede na skoraj identičen potek pri 90° in 120°
povsem razumljivo.
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Slika 5.21: Vsebnost višjih harmonikov pri različnem kotu vzbujalnih tokov za dvopolno dvoplastno
navitje s skrajšavo za dva utora
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Nekoliko več razlik pri razporeditvi magnetnega polja dobimo pri štiripolnem enoplastnem
navitju, ki je prikazan na sliki 5.22. Predvsem je ta razlika vidna na temenih magnetnega poteka,
kjer potek pri kotu 120° postane položen.
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Slika 5.22: Primerjava porazdelitve magnetnega polja vzdolž zračne reže pri različnem kotu
vzbujanja za štiripolno enoplastno navitje (Q = 24, p = 2, y = 1)

Z uporabo dvoplastnih navitij pa razlika skoraj ni opazna, podobno kot pri dvopolnih navitjih,
kar se jasno vidi na sliki 5.23.
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Slika 5.23: Primerjava porazdelitve magnetnega polja vzdolž zračne reže pri različnem kotu vzbujanja
za štiripolno dvoplastno navitje s skrajšavo za dva utora (Q = 24, p = 2, y = 2)
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Pri štiripolnih navitjih izstopajo predvsem standardne lihe komponente ter utorski
harmonik, ki so enaki za različne kote vzbujalnih tokov. Na sliki 5.24 so predstavljene
komponente za štiripolno enoplastno navitje, za katere bi glede na različen potek med kotoma
90° in 120° pričakovali več sprememb pri amplitudah, kar pa ne drži. Več razlik je vidnih na
sliki 5.25 za štiripolno dvoplastno s skrajšavo za dva utora. Tu se pojavi nekaj več odstopanj
predvsem pri 5. in 7. harmonski komponenti.
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Slika 5.24: Vsebnost višjih harmonikov pri različnem kotu vzbujalnih tokov za štiripolno enoplastno
navitje
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Slika 5.25: Vsebnost višjih harmonikov pri različnem kotu vzbujalnih tokov za štiripolno dvoplastno
navitje s skrajšavo za dva utora

Kot smo videli, sprememba trenutnih vrednosti vzbujalnih tokov na trifaznem poteku nima
bistvenih vplivov na vsebnost harmonskih komponent v magnetnem polju vzdolž zračne reže.
Lahko pa smo opazili manjše spremembe pri jakostih le-teh, ko smo uporabili več polno navitje.
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5.4 Vpliv oblike rotorja na obliko magnetnega polja
Rotor pri električnih motorjih v realnosti ni poln valj, kot ga poenostavljamo v naši analizi.
V večini primerov je prav tako sestavljen iz utorov, v katere je vloženo navitje, ki generira svoje
magnetno polje. Rotorski utori tako poleg statorskih povzročajo dodatno zvišanje harmonskih
komponent vzdolž zračne reže, ki vplivajo na delovanje motorja. V nadaljevanju bomo
primerjali vsebnost višjih harmonikov med rotorjem brez utorov ter z rotorjem z utori. Njegova
geometrija je enaka tisti, ki pripada tej statorski lameli iz tehnične dokumentacije, predstavljene
na sliki 5.1. Analizirali bomo le vpliv rotorske geometrije na vsebnost harmonskih komponent,
zato bo v rotorskih utorih namesto vodnikov definiran zrak.
Porazdelitev magnetnih silnic bo sedaj zaradi rotorske utorske odprtine potekala preko
statorskega zoba na rotorski zob. Primer porazdelitve magnetnih silnic preko statorskih zob v
rotorske prikazuje slika 5.26. Posledično bo to vidno tudi na porazdelitvi magnetnega polja
vzdolž zračne reže.

Slika 5.26: Primer porazdelitve magnetnih silnic z rotorjem z utori(FEMM)
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Porazdelitev vzdolž zračne reže bo zaradi lokaliziranih prehodov magnetnega polja imela v
nekaterih delih vidno zvišanje gostote magnetnega pretoka. Primer porazdelitve magnetnega
polja za dvopolno dvoplastno navitje, skrajšano za dva, utora prikazuje slika 5.27.
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Slika 5.27: Primer porazdelitve magnetnega polja vzdolž zračne reže z rotorjem z utori in brez za
dvopolno dvoplastno navitje s skrajšavo za dva utora (Q = 24, p = 1, y = 2)

Enako se zgodi tudi pri štiripolnem magnetnem polju. Primer je prikazan za štiripolno
dvoplastno navitje, skrajšano za en utor, na sliki 5.28. V tem primeru vidimo, da do lokalnih
zvišanj gostote magnetnega pretoka prihaja manjkrat kot pri dvopolni porazdelitvi mag. polja.
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Slika 5.28: Primer porazdelitve magnetnega polja vzdolž zračne reže z rotorjem z utori in brez za
štiripolno dvoplastno navitje s skrajšavo za en utor (Q = 24, p = 2, y = 1)
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Hitra zvišanja magnetnega polja vzdolž zračne reže se kaže tudi pri vsebnosti višjih
harmonskih komponent. Na sliki 5.29 je prikazan diagram vsebnosti harmonikov za dvopolno
enoplastno navitje. Tu lahko vidimo dodatno povečanje lihih komponent z uporabo rotorja z
utori, predvsem 3. harmonske komponente, ki ima pomemben vpliv na delovanje motorjev.
Utorska harmonika pa ostajata skoraj enaka, ne glede na to, kakšen rotor je uporabljen.
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Slika 5.29: Vsebnost višjih harmonikov pri različnem rotorju za dvopolno enoplastno navitje

Večje odstopanje je vidno na sliki 5.30, kjer vidimo diagram za dvopolno dvoplastno navitje
s skrajšavo dve. Tu prihaja do večjih razlik med lihimi komponentami pri uporabi polnega
rotorja in rotorja z utori. Izstopa predvsem 3. harmonik pri uporabi rotorja z utori.
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Slika 5.30: Vsebnost višjih harmonikov pri različnem rotorju za dvopolno dvoplastno navitje s
skrajšavo za dva utora
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Nekoliko drugačen vpliv ima štiripolno magnetno polje na rotor z utori. Na sliki 5.31 lahko
vidimo, da odstopajo predvsem sode komponente v primerjavi s komponentami pri polnem
rotorju. Tudi tukaj se utorski harmoniki ne spremenijo glede na tip rotorja, se pa povečajo
amplitude harmonikov pri višjih komponentah, npr. 28, 29, 30.
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Slika 5.31: Vsebnost višjih harmonikov pri različnem rotorju za štiripolno enoplastno navitje

Tudi pri štiripolnem dvoplastnem navitju s skrajšavo ena se vpliv rotorja z utori precej pozna
na amplitudi harmonskih komponent. S slike 5.32 je razvidno, da so ponovno povečane sode
komponente v primerjavi s polnim rotorjem, še posebej izstopa 6. harmonska, ter komponente
višjih redov.

AMPLITUDA
100,0%
10,0%
1,0%
0,1%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
HARMONIKI
poln rotor

rotor z utori

Slika 5.32: Vsebnost višjih harmonikov pri različnem rotorju za štiripolno dvoplastno navitje s
skrajšavo za en utor

Iz diagramov je bilo razvidno, kakšen je vpliv rotorja z utori na vsebnost višjih
harmonskih komponent. Ne glede na tip navitja je vsebnost harmonikov večja kot pri polnem
rotorju. Dodaten vpliv nanje bi imelo rotorsko navitje s tokom, ki bi ustvarjalo lastno
magnetno polje. Zaradi poenostavitve smo primerjali le vpliv geometrije samega rotorja.
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5.5 Vpliv zračne reže na obliko magnetnega polja
Zračna reža je neizogiben del vrtečih oziroma premikajočih se električnih naprav, kot sta
električni motor ali generator. Poleg premikanja omogoča tudi hlajenje rotorja in statorja pred
pregrevanjem ter ju magnetno povezuje. Ker zrak predstavlja veliko magnetno upornost, saj
ima slabše magnetne lastnosti kot statorska pločevina, je za vzpostavitev enakih magnetnih
razmer v zračni reži oziroma enako gostoto magnetnega pretoka potreben večji magnetilni tok,
kar pa vodi v pregrevanje navitja in posledično električne izgube.
Zato se pri konstruiranju statorske lamele in rotorja vzame kompromis med širino reže, pri
kateri se bo rotor ob delovanju centrifugalne sile in drugih še normalno vrtel brez poškodb na
statorju in rotorju, ter režo, ki bo predstavljala čim manjšo magnetno upornost. Zato bomo v
nadaljevanju preverili, kako vplivajo različne širine zračne reže ter tipi navitij na vsebnost višjih
harmonskih komponent. Meritve magnetnega poteka bodo poleg sredine zračne reže potekale
še v bližini rotorja ter statorja. S tem bomo videli, kje v zračni reži je vpliv višjih harmonikov
največji.
Izračun magnetnega poteka se je izvajal pri treh različnih širinah zračne reže, to so 4 mm, 1
mm in 0,4 mm. Vse te različne širine zračnih rež so realno možne v praksi, vendar bi se nekatere
izkazale za neučinkovite v smislu prevajanja magnetnega polja. Z večanjem širine reže se
namreč zaradi zraka, ki je slab prevodnik magnetnega polja, le-to zmanjša oziroma zaduši.
Slika 5.33 prikazuje primer modela statorske lamele z dvoplastnim dvopolnim navitjem,
skrajšan za en utor ter 4 mm zračno režo. Po barvni lestvici lahko vidimo, da se gostota
magnetnega pretoka iz statorskega zoba do rotorja precej zmanjša, če jo primerjamo s tisto na
sliki 5.34, kjer je zračna reža široka le 0,4 mm.

Slika 5.33: Primer 4 mm zračne reže in porazdelitev magnetnega polja(FEMM)
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Slika 5.34: Primer 0,4 mm zračne reže in porazdelitev magnetnega polja(FEMM)

Primer magnetnega poteka pri 4 mm in 0,4 mm, odčitan v sredini reže prikazuje slika 5.35.
Vidimo lahko, kako je utorska odprtina manj izrazita v večji zračni reži kot v manjši, kar je
posledica robnega pojava na koncu statorskih zob, kjer se magnetno polje razširi, tem bolj, čim
širša je zračna reža. Posledično je vpliv utorske odprtine manj izrazit in s tem bolj zglajen
magnetni potek.
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Slika 5.35: Porazdelitev magnetnega polja pri različni širini zračne reže za dvopolno dvoplastno
navitje s skrajšavo za en utor (odčitanje na sredini zračne reže) (Q = 24, p = 1, y = 2)
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Podoben primer, le da imamo odčitanje opravljeno v bližini rotorja, prikazuje slika 5.36,
kjer je jasno vidno, da se gostota magnetnega polja skozi zrak močno zmanjša. Pri manjših
režah pa je magnetni potek skoraj nespremenjen, kar se bo videlo tudi pri amplitudi in vsebnosti
višjih harmonikov.
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Slika 5.36: Porazdelitev magnetnega polja pri različni širini in meritvi v zračni reži za štiripolno
dvoplastno navitje s skrajšavo za en utor (Q = 24, p = 2, y = 2)

Poglejmo si še razliko magnetnih potekov pri različni oddaljenosti od statorja v 4 mm
zračni reži, ki jo prikazuje slika 5.37. Vidimo lahko, kako je magnetno polje z oddaljenostjo
vedno bolj zglajeno, poleg tega je jakost magnetnega polja precej zmanjšana v primerjavi z
režami manjših širin.
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Slika 5.37: Porazdelitev magnetnega polja pri različni širini in meritvi v zračni reži za štiripolno
dvoplastno navitje s skrajšavo za en utor (Q = 24, p = 2, y = 2)
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Za zgornji primer štiripolnega magnetnega polja z dvoplastnim navitjem in skrajšavo ena je
vzdolž 4 mm zračne reže na sliki 5.38 prikazan diagram vsebnosti harmonikov za tri različne
razdalje, odčitane od statorja proti rotorju. Vidimo, da imajo harmonske komponente blizu
statorja največje amplitude, z oddaljenostjo pa te padajo. Še posebej izrazita sta 23. in 24.
utorski harmonik.
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Slika 5.38: Vsebnost višjih harmonikov v 4 mm zračni reži pri različni oddaljenosti od statorja za
štiripolno dvoplastno navitje s skrajšavo za en utor

V 0,4 mm reži pa lahko na sliki 5.39 vidimo, da so harmoniki skozi celotno širino reže enaki
oziroma z minimalnimi odstopanji.
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Slika 5.39: Vsebnost višjih harmonikov v 0,4 mm zračni reži pri različni oddaljenosti od statorja za
štiripolno dvoplastno navitje s skrajšavo za en utor
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Zelo podobno je tudi pri reži širine 1 mm, kjer pa se poleg enakosti skozi celotno širino reže
zmanjša tudi amplituda večini harmonikov, še posebej izraziti padci so pri 3., 9., 13., 21.
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Slika 5.40: Vsebnost višjih harmonikov v 1 mm zračni reži pri različni oddaljenosti od statorja za
štiripolno dvoplastno navitje s skrajšavo za en utor

Podoben vpliv na vsebnost harmonikov v 4 mm zračni reži, ima poleg štiripolnega navitja
tudi dvopolno dvoplastno navitje s skrajšavo ena, kjer lahko na sliki 5.41 vidimo, da so
amplitude harmonikov manjše od ostalih v ožjih zračnih režah. Prav tako amplitude komponent
z oddaljenostjo od statorja padajo.
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Slika 5.41: Vsebnost višjih harmonikov v 4 mm zračni reži pri različni oddaljenosti od statorja za
dvopolno dvoplastno navitje s skrajšavo za en utor
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Podobno kot pri štiripolnem navitju in zračni reži 0,4 mm so tudi pri dvopolnem
dvoplastnem navitju s skrajšavo ena harmoniki enaki pri vseh oddaljenostih od statorja.
Prikazani so na sliki 5.42, kjer vidimo, da v primerjavi s 4 mm režo nekoliko izstopa še
3. harmonska komponenta.

AMPLITUDA
100,0%
10,0%
1,0%
0,1%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
HARMONIKI
0,15 mm

0,20 mm

0,35mm

Slika 5.42: Vsebnost višjih harmonikov v 0,4 mm zračni reži pri različni oddaljenosti od statorja za
dvopolno dvoplastno navitje s skrajšavo za en utor

Pri 1 mm reži pa se amplitude skoraj vseh harmonikov nekoliko zmanjšajo, predvsem lihe
komponente, ki v tem primer ne izstopajo bistveno. Skozi celotno zračno režo pa ostajajo enaki
tudi v tem primeru, ki ga vidimo na sliki 5.43.

AMPLITUDA
100,0%
10,0%
1,0%
0,1%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
HARMONIKI
0,1 mm

0,5 mm

0,9 mm

Slika 5.43: Vsebnost višjih harmonikov v 1 mm zračni reži pri različni oddaljenosti od statorja za
dvopolno dvoplastno navitje s skrajšavo za en utor
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Za primerjavo vsebnosti harmonskih komponent pri različnih širinah zračnih rež je na
sliki 5.44 prikazan diagram za tri različne širine. Poleg že omenjenih 4 mm in 0,4 mm je dodatno
še 0,05 mm, ki realno ni možna v praksi. S slike lahko vidimo, da ima najmanjše amplitude
najširša reža, ostali dve pa sta si precej podobni.

AMPLITUDA
100,0%
10,0%
1,0%
0,1%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
HARMONIKI
0,05 mm(0,025 mm)

4 mm (2 mm)

0,4 mm (0,20 mm)

Slika 5.44: Primerjava vsebnosti višjih harmonikov pri različnih širinah zračne reže za dvopolno
dvoplastno s skrajšavo za en utor

Primerjava magnetnega poteka vzdolž zračne reže za najožji dve reži je prikazana na
sliki 5.45. Za 0,05 mm režo lahko na magnetnem poteku vidimo zelo očiten vpliv utorske
odprtine. Zmanjšanje magnetnega polja sega do minimalnih vrednosti gostote magnetnega
pretoka. Z zračno režo do neke mere lahko zadušimo vpliv utorske odprtine.
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Slika 5.45: Porazdelitev magnetnega polja vzdolž zračne reže pri različni širini zračne reže za
dvopolno dvoplastno navitje s skrajšavo za en utor (Q = 24, p = 1, y = 2)

41

Pri dvopolnem dvoplastnem navitju s skrajšavo dve so razlike med širšo in ožjima malo
večje, kar je jasno vidno na sliki 5.46. Vrednosti 0,4 mm in 0,05 mm reže pa so si ponovno zelo
podobne.

AMPLITUDA
100,0%
10,0%
1,0%
0,1%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
HARMONIKI
0.05mm (0.025 mm)

4 mm (2 mm)

0,4 mm (0,20 mm)

Slika 5.46: Primerjava višjih harmonikov pri različnih širinah zračne reže za dvopolno dvoplastno s
skrajšavo za dva utora

Vidne razlike amplitud harmonikov pa vidimo na sliki 5.47. Diagram prikazuje vsebnost
harmonikov za štiripolno dvoplastno navitje, skrajšano za en utor. Pri tem tipu navitja najbolj
izstopa predvsem najožja reža z lihimi komponentami, najmanj pa tudi v tem primeru najširša
zračna reža.

AMPLITUDA
100,0%
10,0%
1,0%
0,1%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
HARMONIKI
0,05 mm (0,025 mm)

4 mm (2 mm)

0,4 mm (0,20 mm)

Slika 5.47: Primerjava višjih harmonikov pri različnih širinah zračne reže za štiripolno dvoplastno s
skrajšavo za en utor
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Zelo majhno odstopanje med različnimi oddaljenostmi od statorja v 4 mm zračni reži
dobimo pri enoplastnih navitjih. Slika 5.48 prikazuje vsebnost harmonikov za dvopolno navitje,
kjer lahko vidimo, da so amplitude prvih 13 harmonikov enake. Nekaj več odstopan je vidnih
le pri višjih komponentah.

AMPLITUDA
100,0%
10,0%
1,0%
0,1%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
HARMONIKI
0,5 mm

2 mm

3,5 mm

Slika 5.48: Vsebnost višjih harmonikov v 4 mm zračni reži pri različni oddaljenosti od statorja za
dvopolno enoplastno navitje

Nekoliko več razlik je prisotnih pri štiripolnem enoplastnem navitju, katerega diagram
vsebnosti harmonikov prikazuje slika 5.49. Vidimo lahko, da so izstopajoče komponente enake
tudi pri dvopolnem enoplastnem navitju. Se pa razlikuje povprečje amplitud harmonskih
komponent, ki so v tem primeru večje kot pri prejšnjem primeru.

AMPLITUDA
100,0%
10,0%
1,0%
0,1%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
HARMONIKI
0,5 mm

2 mm

3,5 mm

Slika 5.49: Vsebnost višjih harmonikov v 4 mm zračni reži pri različni oddaljenosti od statorja za
štiripolno enoplastno navitje

43

S prikazanimi magnetnimi poteki smo jasno prikazali, da ima širina zračne reže velik vpliv
na porazdelitev magnetnega polja. Največje razlike so prisotne pri 4 mm reži ne glede na tip
navitja, kjer z oddaljenostjo od statorja polje postaja bolj zglajeno, poleg tega je njegova jakost
v primerjavi z ožjimi režami precej manjša. To je posledica magnetnih lastnosti zraka, ki
vplivajo na magnetni pretok ter že omenjenega robnega pojava na robu zračne reže. S tem se
posledično zmanjša tudi gostota magnetnega pretoka v rotorju, kar bi vplivalo na delovanje
motorja. Zaradi zglajenih magnetnih potekov ter zanemarljivega vpliva utorske odprtine sta
vsebnost in amplituda višjih harmonskih komponent v primerjavi z ožjimi režami manjši. Nekaj
več razlik pri amplitudah je prisotnih glede na to, na kateri razdalji od statorja je bil odčitan
magnetni potek. Najmanj razlik med magnetnimi poteki je pri manjših režah, kjer je magnetno
polje skozi celotno režo približno konstantno in s tem tudi vsebnost harmonskih komponent. Se
pa zaradi bolj ostrega magnetnega poteka in vpliva utorske odprtine amplitude harmonikov v
manjših zračnih režah povečajo.
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5.6 Vpliv števila utorov na obliko magnetnega polja
Za pravilno porazdelitev magnetnega polja v zračni reži je poleg pravilne izbire navitja
pomembno tudi število utorov, v katere je vstavljeno izbrano navitje. S številom utorov statorja
je povezana enačba (2.4), ki poda, koliko utorov bo namenjenih polu in fazi. Poleg števila utorov
statorja na rezultat enačbe (2.4) vpliva tudi število polov in faz, kar nam pove, da je za pravilno
izbiro števila utorov na pol in fazo potrebno pravo razmerje med številom utorov in polov. Z
večjim številom polov dobimo manj utorov, ki so namenjeni posameznemu polu, kar pa se kaže
v bolj stopničasti porazdelitvi magnetnega polja. Posledica tega je pojav višjih harmonikov z
različno amplitudo in redom. Poleg tega se z različnim številom utorov spreminja tudi pojav
oziroma red utorskega harmonika, kar se bo videlo na prikazanih diagramih višjih harmonikov.
Bolj podrobno si bomo te pojave ogledali v nadaljevanju, kjer bomo poleg modela s 24-imi
utori analizirali tudi model z 18-imi utori in s 36-imi utori. Tehnični dokumentaciji izbranih
lamel proizvajalca Kienle Spiess sta prikazani na slikah 5.50 in 5.51.

Slika 5.50: Tehnična dokumentacija lamele z 18-imi utori[7]
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Slika 5.51: Tehnična dokumentacija lamele s 36-imi utori[7]

Za vse tri modele smo uporabili le enoplastna dvopolna in štiripolna navitja, saj dvoplastna
navitja s skrajšavo ne morejo biti neposredno primerljiva med seboj pri različnem številu
utorov.
Primer modela z 18-imi utori in dvopolnim enoplastnim navitjem, izrisan v programu
FEMM, je prikazan na sliki 5.52. S štiripolnim enoplastnim navitjem pa je opremljen model s
36 utori, izrisan na sliki 5.53. Vsi modeli so izrisani po točnih dimenzijah iz predloženih
tehničnih dokumentacijah, razen statorja s 36-imi utori. Slednjemu je bilo potrebno zunanji
radij statorske lamele povečati za 10 mm, saj je v nasprotnem primeru pri dvopolnem navitju
jarem statorske lamele v nasičenju, kar se je opazilo pri porazdelitvi magnetnega polja vzdolž
zračne reže.
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Slika 5.52: Model statorja z 18-imi utori in dvopolnim enoplastnim navitjem ter izračunanim
magnetnim poljem (FEMM)

Slika 5.53: Model statorja s 36-imi utori in štiripolnim enoplastnim navitjem ter izračunanim
magnetnim poljem (FEMM)
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Primerjali smo pojav višjih harmonskih komponent pri navitjih z enakim številom
magnetnih polov in treh različnih številih utorov statorja. Slika 5.54 prikazuje diagram
harmonikov za dvopolno enoplastno navitje, s katere na prvi pogled vidimo le izstopajoče
utorske harmonike za stator z 18-imi utori in s 24-imi utori, niso pa vidni za stator s 36 utori,
saj so prisotni okoli 36. reda. Poleg utorskih harmonikov je večje odstopanje prisotno še pri 3.
in 5. harmonski komponenti, kjer bi lahko rekli, da je dvopolno enoplastno navitje najbolj
primerno za 18-utorsko statorsko konfiguracijo.

AMPLITUDA
100,0%
10,0%
1,0%
0,1%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
HARMONIKI
18 utorov

24 utorov

36 utorov

Slika 5.54: Vsebnost višjih harmonikov pri različnem številu utorov za dvopolno enoplastno navitje

Primer porazdelitve dvopolnega enoplastnega navitja z 18-imi, s 24-imi in 36-imi utori je
prikazan na sliki 5.55. Vidimo lahko, da so si magnetni poteki precej podobni, še posebej 18utorski in 24-utorski. Najbolj izstopa magnetni potek 36-utorskega statorja, še posebej z
ozkimi stopnicami ter njihovo amplitudo.
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Slika 5.55: Porazdelitev magnetnega polja vzdolž zračne reže v statorju pri različnem številu utorov za
dvopolno enoplastno navitje (Q = 18, 24, 36, p = 1, y = 1)
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Vsako število utorov statorja pa ni primerno za vsa navitja, kar smo omenili že na začetku
poglavja. Prav to se zgodi pri enoplastnem štiripolnem navitju z 18-imi utori, saj pri izračunu
števila utorov na pol in fazo ne pridemo do rezultata s celim številom utorov. Rešitev je uporaba
dvoplastnega navitja, zato tokrat pri štiripolnem enoplastnem navitju primerjamo samo modela
s 24-imi in 36-imi utori, prikazano na sliki 5.56. Vidimo lahko, da je štiripolno navitje primerno
za oba modela, saj med njima ni bistvenih razlik, razen v okolici utorskih harmonikov.

AMPLITUDA
100,0%
10,0%
1,0%
0,1%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
HARMONIKI
24 utorov

36 utorov

Slika 5.56: Vsebnost višjih harmonikov pri različnem številu utorov za štiripolno enoplastno navitje

Tudi v primeru štiripolnega enoplastnega navitja s 36-imi utori je magnetni potek precej
izstopal v primerjavi s 24-imi utori. Vendar se pri vsebnosti harmonskih komponent izkaže, da
med njima ni bistvenih razlik razen značilnih utorskih harmonikov.
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Slika 5.57: Porazdelitev magnetnega polja vzdolž zračne reže v statorju pri različnem številu utorov za
štiripolno enoplastno navitje (Q = 24, 36, p = 2, y = 1)

Glede na rezultate primerjav modelov z različnim številom utorov, ki so predstavljeni
zgoraj, lahko sklepamo, da število utorov statorja oziroma število utorov na pol pomembno
vpliva na porazdelitev magnetnega polja. Največje razlike opazimo pri več utorih statorja in
navitjih z manjšim številom polov. Razlike vsebnosti višjih harmonikov pa so najbolj prisotne
pri značilnih utorskih harmonikih ter njihovih večkratnikih.
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5.7 Vpliv skrajšave navitja na obliko magnetnega polja
Kot smo že večkrat omenili, je izbira pravega navitja zelo pomembna pri pravilni
porazdelitvi magnetnega polja tako v statorski lameli kot vzdolž zračne reže. Eden od načinov
za izpolnitev tega pogoja je tudi skrajšava dvoplastnih navitij. V tem poglavju bomo primerjali
porazdelitve magnetnega polja ter vsebnost harmonskih komponent pri različno skrajšanih
dvoplastnih navitjih. Zaradi večjega števila primerov smo v primerjavo vključili tudi modela
statorske lamele iz prejšnjega poglavja, in sicer model z 18-imi utori za dvopolno navitje in
model s 36-imi utori za štiripolno navitje.
Že pri prejšnjem poglavju smo ugotovili, da je statorski model z 18-imi utori najbolj
primeren za dvopolna navitja, zato smo ga uporabili tudi tukaj. Vsako fazno navitje je
sestavljeno iz treh tuljav, kar izračunamo iz že znanih enačb. V našem primeru imamo
dvoplastno navitje, kar pomeni, da bodo stranice posamezne tuljave v eni plasti, ostale pa v
drugi, ki bodo za največ tri utore krajše od polove delitve. S tem dobimo nekoliko drugačno
porazdelitev magnetnega polja vzdolž zračne reže, predvsem pri amplitudah posameznih
stopnic pod statorskimi zobmi.
Primerjava porazdelitve magnetnega polja pri dvopolnem dvoplastnem navitju, skrajšanem
za en utor in tri utore, prikazuje slika 5.58. Vidimo lahko, da porazdelitev s skrajšavo postane
nekoliko bolj položna predvsem v temenu te porazdelitve magnetnega polja. Kar pa nima
bistvenega vpliva na vsebnost prostorskih harmonikov, prikazanih z diagramom na sliki 5.59.
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Slika 5.58: Primerjava med porazdelitvama magnetnega polja vzdolž zračne reže v statorju z 18-imi
utori pri dvopolnem dvoplastnem navitju s skrajšavo za tri utore in en utor (Q = 18, p = 1, y = 2)
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Večina harmonskih komponent je enakih za različno skrajšana navitja, nekaj več odstopanja
lahko vidimo pri komponentah reda 3.,5., 9. in 13.. Lahko pa jasno zatrdimo, da ima najmanjšo
vsebnost navitje, skrajšano za en utor.

AMPLITUDA
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Slika 5.59: Vsebnost višjih harmonikov pri različni skrajšavi dvopolnega dvoplastnega navitja
(18 utorov)

Več razlik pri skrajšavah navitja opazimo na sliki 5.60, na kateri je prikazan diagram
vsebnosti harmonikov za model statorja s 24-imi utori in dvopolnim dvoplastnim navitjem. V
tem primeru imamo izrazite lihe komponente, ki pa se glede na skrajšavo navitij ne razlikujejo
veliko.
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Slika 5.60: Vsebnost višjih harmonikov pri različni skrajšavi dvopolnega dvoplastnega navitja
(24 utorov)
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Prikaz porazdelitve magnetnega polja za skrajšavo dva in štiri lahko vidimo na sliki 5.61.
Porazdelitvi za obe skrajšavi sta si zelo podobni, nekaj razlik je pri amplitudi v temenu sinusne
porazdelitve, kjer vidimo, da se z večanjem skrajšave maksimalna vrednost porazdelitve
razporedi čez več utorov. Poleg tega opazimo tudi spremembo amplitude stopnice pri
prehajanju magnetnega polja iz enega magnetnega pola v drugega.
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Slika 5.61: Primerjava med porazdelitvama magnetnega polja vzdolž zračne reže v statorju s 24 utori
pri dvopolnem dvoplastnem navitju s skrajšavo za štiri utore in dva utora (Q = 24, p = 1, y = 2)

Večji vpliv skrajšave navitja na porazdelitev štiripolnega magnetnega polja je prikazan na
sliki 5.62, s katere lahko vidimo, da se prehod magnetnega polja iz enega magnetnega pola v
drugega tokrat razporedi čez en statorski zob, na katerem ni magnetnega polja. Z večanjem
skrajšave štiripolnega navitja postane porazdelitev magnetnega polja bolj položna, še posebej
v predelu temena poteka magnetnega polja.
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Slika 5.62: Primerjava med porazdelitvama magnetnega polja vzdolž zračne reže v statorju s 24 utori
pri štiripolnem dvoplastnem navitju s skrajšavo za en utor in dva utora (Q = 24, p = 2, y = 2)

52

Posebnega vpliva skrajšavi štiripolnega navitja pri modelu s 24 utori na vsebnost
harmonikov nimata, kar lahko vidimo na diagramu, prikazanem na sliki 5.63. Večina višjih
harmonikov ima skoraj enako amplitudo, nekaj več odstopanj imamo le pri komponentah 5. in
7. reda. V splošnem pa po amplitudi harmonikov prevladuje navitje, skrajšano za en utor.
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Slika 5.63: Vsebnost višjih harmonikov pri različni skrajšavi štiripolnega dvoplastnega navitja
(24 utorov)

Zelo podoben vpliv skrajšave imamo v primeru modela s 36-imi utori, kjer fazno navitje
zaseda tri utore na pol, kar pomeni, da lahko navitje skrajšamo za največ tri utore. Porazdelitev
magnetnega polja pri skrajšavi štiripolnega navitja za dva in tri utore vidimo na sliki 5.64.
Podobno kot pri modelu s 24-imi utori se z večanjem skrajšave maksimalne vrednosti gostote
magnetnega polja razširijo čez več statorskih zob. V tem primeru je to bolj vidno, saj je
magnetnemu polu namenjenih večje število utorov. Hkrati pa je porazdelitev v območju
prehajanja polja iz enega v drug magnetni pol bolj enakomerna.
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Slika 5.64: Primerjava med porazdelitvama magnetnega polja vzdolž zračne reže v statorju s 36-imi
utori pri štiripolnem dvoplastnem navitju s skrajšavo za dva utora in tri utore (Q = 36, p = 2, y = 2)
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Posledica bolj enakomerne porazdelitve se kaže tudi na vsebnosti višjih harmonskih
komponent, prikazanih na sliki 5.65. Amplitude harmonikov za različne skrajšave so si v
komponentah nižjih redov ter v okolici utornega harmonika precej podobne. Več razlik je
zaznati pri komponentah 7., 9. in 13. reda, pri katerih večinoma izstopata skrajšavi za tri utore
in en utor.
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Slika 5.65: Vsebnost višjih harmonikov pri različni skrajšavi štiripolnega dvoplastnega navitja
(36 utorov)

Skrajšave navitij imajo poleg mehanskih prednosti (poraba bakra, lažja razporeditev tuljav
v statorju …) tudi prednosti pri vzbujanju magnetnega polja ter njegovih harmonskih
komponent. Kot smo videli, se s skrajšavo navitij magnetno polje bolj enakomerno razporedi v
okolici magnetnega pola in s tem postane bolj položno. Še posebej vidna razlika se pojavi pri
štiripolnem magnetnem polju, kjer se z večanjem skrajšave predvsem pri prehodu iz enega
magnetnega pola v drugega, magnetno polje razporedi čez še en statorski zob, na katerem ni
magnetnega polja. Z uporabo večje skrajšave navitja pa se v večini poveča tudi amplituda
harmonikov. V primerih z možnostjo večjega števila skrajšav se je izkazalo, da najboljše
rezultate dajeta skrajšavi za en in dva utora.
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5.8 Primerjava analitično in numerično izračunane porazdelitve magnetnih
napetosti in gostot
Približen potek magnetnega polja za poljubno navitje lahko prikažemo z vsoto A-ovojev v
zaključeni zanki, tj. vzdolž utorov statorja imenovano magnetno napetost Um. Primer izračuna
za dva tipa navitja smo že predstavili v poglavju 2.1, zato bomo v nadaljevanju prikazali le
potek magnetne napetosti za primer osempolnega enoplastnega navitja in dvopolnega
dvoplastnega s skrajšavo dve. Oba primera bomo prikazali tudi z numerično izračunanim
magnetnim potekom vzdolž zračne reže ter primerjali vsebnosti višjih harmonskih komponent
s tistimi v stopničastem poteku magnetne napetosti. Da bi prikazali čim večjo razliko med
potekoma magnetnih napetosti, smo za primer vzeli navitje z zelo majhnim številom utorov na
pol in fazo in večjim ter skrajšano za dva utora. Za izračun magnetne napetosti smo uporabili
že dane podatke, to sta I = 1 A in število ovojev N = 91.
Primer poteka magnetne napetosti osempolnega enoplastnega navitja z enim utorom na pol
in fazo je prikazan na sliki 5.66. Vsak pol zaseda tri utore, ki ga predstavljajo tri stopnice, ki
prehajajo iz pola v pol. Zaradi majhnega števila utorov na pol je največja jakost magnetne
napetosti enaka le produktu toka in ovojev ene tuljave. Le-ta na maksimalno vrednost zraste v
le dveh stopnicah, kar povzroča ozko in strmo porazdelitev magnetne napetosti pod magnetnimi
poli.
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Slika 5.66: Vsota A-ovojev vzdolž utorov z osempolnim enoplastnim navitjem (Q = 24, p = 4, y = 1)

Kot smo že omenili, sta magnetna napetost, ki si jo lahko predstavljamo kot vzrok za pojav
magnetnega polja, ter vzbujeno magnetno polje kot posledica magnetne napetosti, tesno
povezana. Glede na to pričakujemo, da bo numerični izračun porazdelitve magnetnega polja
povsem enak magnetni napetosti vzdolž ovojev, kar pa ne drži povsem. Upoštevati je potrebno
še vpliv utorske odprtine oziroma celotno statorsko geometrijo ter magnetne lastnosti statorske
lamele, ki je ni možno izračunati preko magnetne napetosti.
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Slika 5.67 prikazuje numerično izračunano porazdelitev magnetnega polja. Ta je prav tako
sestavljen iz treh stopnic, ki se v amplitudah nekoliko razlikujejo z magnetno napetostjo, med
katerimi je viden vpliv utorske odprtine.
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Slika 5.67: Porazdelitev magnetnega polja vzdolž zračne reže pri osempolnem enoplastnem
navitju (Q = 24, p = 4, y = 1)
Poteka magnetne napetosti in magnetnega polja sta si med seboj zelo podobna, zato lahko
pričakujemo tudi podobno vsebnost višjih harmonikov. To se vidi na sliki 5.68, kjer izstopajo
predvsem lihi harmoniki, pri numeričnem izračunu pa tudi sode komponente, ki so posledice
napake pri izračunu magnetnega polja. Poleg tega je velika tudi amplituda izstopajočih
harmonikov, ki so posledica strmih potekov, ki so daleč od idealnih. Lepo vidna razlika med
magnetnima potekoma ter njegovo vsebnostjo harmonikov bo pri naslednjem primeru, kjer bo
za magnetni pol predvidenih več utorov.
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Slika 5.68: Primerjava vsebnosti višjih harmonskih komponent pri numerično izračunanem
magnetnem polju in analitično izračunani magnetni napetosti za osempolno enoplastno navitje
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Za prikaz poteka magnetne napetosti, ki se bolj prilega idealni sinusni krivulji, nekoliko
manj pa numerično izračunanemu magnetnem poteku, smo uporabili dvoplastno dvopolno
navitje, skrajšano za dva utora. Ker gre za dvoplastno navitje, je potrebno za izračun magnetne
napetosti skupaj sešteti A-ovoje obeh plasti navitja. Potek magnetne napetosti tega navitja je
prikazan v diagramu na sliki 5.69. Vidimo, da se zaradi večjega števila utorov na pol magnetna
napetost bolj enakomerno povečuje, hkrati pa je zaradi skrajšave navitja stopnjevanje bolj
položno, kar lahko vidimo tudi pri višini nekaterih stopnic.
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Slika 5.69: Vsota A-ovojev vzdolž utorov pri dvopolnem dvoplastnem navitju s skrajšavo dve

(Q = 24, p = 1, y = 2)

Za primerjavo magnetnih potekov je na sliki 5.70 prikazana še numerično izračunana
porazdelitev magnetnega polja, ki je že poznana iz preteklih poglavij analize. V tem primeru je
razlika med potekoma še izrazitejša, predvsem v temenu, kjer je pri numeričnem izračunu potek
veliko bolj položen, kar je najverjetneje posledica magnetnih lastnosti statorja.
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Slika 5.70: Numerično izračunana porazdelitev magnetnega polja vzdolž zračne reže pri dvopolnem
dvoplastnem navitju s skrajšavo za dva utora (Q = 24, p = 1, y = 2)
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Glede na izračunana poteka magnetne napetosti in magnetnega polja lahko pričakujemo tudi
več razlik pri vsebnosti harmonikov, kar vidimo na sliki 5.71. V celoti je vsebnost ter amplituda
komponent majhna, kar je pričakovano glede na enakomerno povečevanje magnetnega polja in
magnetne napetosti. Še posebej majhna je pri analitičnem izračunu, kjer izstopajo nekatere lihe
komponente. Nekoliko večje pa so pri numeričnem izračunu, kjer izstopajo lihe komponente
ter komponente v okolici utorskega harmonika.
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Slika 5.71: Primerjava vsebnosti višjih harmonskih komponent pri numerično izračunanem
magnetnem polju in analitično izračunani magnetni napetosti za dvopolno dvoplastno navitje s
skrajšavo za dva utora
S primerjavo analitično izračunane magnetne napetosti in numeričnega izračuna
porazdelitve magnetnega polja smo prikazali podobnost med tema veličinama. Ta podobnost je
najbolj očitna pri osempolnem enoplastnem navitju, nekoliko manj pa pri dvopolnem
dvoplastnem navitju s skrajšavo dve, na kar v večji meri vplivajo magnetne lastnosti statorske
lamele ter njegova geometrija. Posledično se je to pokazalo tudi pri vsebnosti višjih
harmonikov, ki so bili za primera numeričnih izračunov precej večji v primerjavi z analitično
izračunano magnetno napetostjo. Kar pa je pričakovano, saj se z izračunanima magnetnima
napetostma najbolj približamo idealni sinusni krivulji.
Zaključimo lahko, da lahko z analitičnim izračunom magnetne napetosti hitro in enostavno
dobimo predvideno razporeditev magnetnega polja vzdolž zračne reže ter s tem preverimo
pravilnost zgradbe navitja.
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6 Zaključek
S tem diplomskim delom smo zgradili programsko orodje s katerim smo simulirali poljubno
statorsko lamelo s poljubnim trifaznim porazdeljenim navitjem. Iz izračunanega magnetnega
polja vzdolž zračne reže smo preko uporabe diskretne Fourierove transformacije dobili njegov
spekter, ki nam je posredoval vsebnost višjih harmonskih komponent. S celotno analizo smo
prikazali vpliv različnih tipov navitij ter statorsko geometrijo na vsebnost višjih harmonskih
komponent v magnetnem polju vzdolž zračne reže ter jih predstavili in primerjali.
Pisanje Lua programske kode je potekalo v programu Notepad++, ki je brezplačen
urejevalnik programske kode. V mojem primeru sem potreboval le program za pisanje ter
shranjevanje datoteke s kratico .lua, za kar bi lahko uporabili tudi Windowsov Notepad. Vendar
je prej omenjeni program uporabniško bolj prijazen za pisanje, saj barvno ločuje napisano kodo,
kot so števila, komentarji, specifični ukazi …
Izris geometrije je potekal postopoma, saj sem za vsak njegov del napisal posamezne ukaze
in preveril njihov pravilen izris. Največ težav sem imel pri risanju statorskega utora, saj ga je
bilo potrebno zaradi zahtevne geometrije opisati z matematičnimi funkcijami, pri čemer mi je
pomagal mentor. Sledilo je kopiranje utora po obodu notranjega radija statorja, za kar sem
uporabil osnovne trigonometrične funkcije ter zanko "for". V enem od poglavij sem izrisal tudi
rotor z utori, kjer pa sem zaradi poenostavitve radija na spodnjem in zgornjem koncu utora
zamenjal za krožnice z istim radijem. Za povezavo krožnic sem uporabil enačbo za izračun
tangente na dve krožnici ter jo vključil v program. Po koncu izrisa je sledilo definiranje
materialov ter navitja. Pri izboru materialov je bilo pomembno le, da sem izbral vrsto materiala,
iz katerega sta realna statorska lamela ter navitje, saj različni tipi materialov ne vplivajo na
rezultate analize. Za definicijo navitja oziroma smeri tokov ter faz v posameznem utoru sem na
začetku te za vsako fazo ročno vnašal v glavni program z vhodnimi podatki. Kar pa je bilo pri
velikem številu simulacij precej zamudno, zato mi je mentor posredoval programsko kodo za
izračun željenega navitja, ki sem jo nato vključil v moj program in si s tem močno olajšal delo.
Sledil je izračun magnetnega polja v statorski lameli, kar je bil na začetku dolgotrajen
proces, saj se je zaradi zapletene strukture v kotih in režah zgostila mreža končnih elementov
zaradi natančnosti izračunov. To v mojem primeru ni imelo pomembne vloge, zato sem
zmanjšal gostoto mreže in s tem pohitril izračune.
Pisanje programske kode mi ni povzročalo večjih težav, razen nepoznavanje sintakse lua
ukazov, ki pa sem jih preko navodil hitro osvojil. Poleg osnovnih ukazov sem iz navodil za delo
s programom FEMM črpal tudi ukaze za izris geometrije ter ostale ukaze v procesu izvajanja
simulacij in meritev magnetnega polja vzdolž zračne reže.
Analizirali smo različne vplive na potek in vsebnost harmonskih komponent magnetnega
polja vzdolž zračne reže. Simulacije so temeljile na modelu s 24-imi utori, ker je glede na
število utorov primeren tako za dvopolna kot za štiripolna navitja. Zaradi primerjave med
številom plasti navitja ter številom polov smo uporabili eno- in dvoplastna navitja in kot smo
videli, je bila razlika očitna.
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Največji vpliv na potek magnetnega polja ima širina utorske odprtine, kar se je nazorno
videlo tudi iz porazdelitve vzdolž zračne reže. Zaradi univerzalnosti smo tri različne širine
predstavili v relativni vrednosti kot razmerje med širino utorske odprtine in širino utorske
delitve. S tem smo prišli do vrednosti, ki so primerljive tudi s tistimi z različnim številom
utorov. Rezultati analize višjih harmonikov jasno kažejo, da jih je največ pri najširši utorski
odprtini, nanje pa ne moremo vplivati niti z različnimi tipi navitij.
Sprememba trenutnih vrednosti napajalnih tokov nima bistvenih vplivov na porazdelitev
magnetnega polja in posledično tudi na vsebnost harmonskih komponent, saj smo s spremembo
kota napajalnih tokov le zavrteli vrtilno magnetno polje za določen kot. S tem je potek ostal
praktično enak, nekoliko večje odstopanje pri vsebnosti harmonikov je zaznati pri štiripolnem
navitju.
Z vpeljavo realnega rotorja v simulacijo smo prišli do dodatnega popačenja porazdelitve
magnetnega polja, kar vidimo kot hitra zvišanja gostote magnetnega polja na porazdelitvi
magnetnega polja. To je posledica prehajanja magnetnega polja med statorskim zobom in
rotorskim zobom. S tem pri dvopolnem navitju pride do porasta nekaterih harmonikov, še
posebej 3. harmonske komponente. Bolj enakomerno povečanje dobimo pri enoplastnem
navitju, tako pri dvopolnem kot štiripolnem navitju. Vpliva realnega rotorja na porazdelitev in
vsebnost harmonikov ni mogoče zmanjšati ne glede na izbran tip navitja, lahko pa ga z
nekaterimi omilimo. Poleg tega bi se vsebnost harmonikov še povečala, če bi v rotorskih utorih
definirali navitje s tokom.
Pomembno vlogo pri porazdelitvi in prehajanju magnetnega polja ima tudi zračna reža.
Primerjali smo vpliv njene širine ter oddaljenost meritve porazdelitve magnetnega polja od
notranjega oboda statorja na potek magnetnega polja. Z oddaljenostjo meritve ter s širino zračne
reže se zaradi velike magnetne upornosti zraka magnetno polje zmanjša. S tem je manjša tudi
amplituda harmonskih komponent. V zelo ozkih režah pa oddaljenost meritve ne vpliva na
amplitude višjih harmonikov, saj je tam magnetno polje konstantno skozi celotno širino. Za
primer zelo ozke reže smo vzeli tudi režo, ki realno ne bi bila izvedljiva v praksi, saj je široka
le 0.05 mm. Iz magnetnega poteka vzdolž zračne reže smo videli, da ja vpliv utorske odprtine
zelo izrazit, saj na tistih mestih ni magnetnega polja. Iz tega lahko sklepamo, da zračna reža
zaduši njen vpliv.
Poleg modela s 24-imi utori smo za primerjavo vpliva števila utorov na porazdelitev
magnetnega polja uporabili tudi statorska modela z 18-imi in s 36-imi utori. Ugotovili smo, da
pravilna izbira tipa navitja glede na število utorov statorja vpliva na porazdelitev magnetnega
polja vzdolž zračne reže. Tako je za model z manjšim številom utorov najbolj primerno
dvopolno navitje ter za večje število utorov večpolno navitje. Kar smo lahko videli v primeru
štiripolnega enoplastnega navitja za stator z 18-imi utori, kjer ni bila mogoča izvedba navitja s
celim številom utorov na pol in fazo. Problem je rešljiv z dvoplastnim navitjem, ki pa ni
primerljiv z enoplastnim navitjem ostalih dveh primerov, zato smo primerjali samo statorja z
18-imi in s 36-imi utori. Povsem drugačen rezultat dobimo pri statorju s 36-imi utori in
štiripolnim dvoplastnim navitjem s skrajšavo 2, kjer je porazdelitev magnetnega polja
enakomerna skozi celoten magnetni pol, kar se pokaže tudi pri vsebnosti višjih harmonikov v
primerjavi z modelom s 24-imi utori.
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Uporaba skrajšave pri dvoplastnih navitjih se pogosto uporablja pri opremljanju električnih
motorjev večjih moči. Poleg tega je z manjšo porabo bakra in lažjo razporeditvijo tuljav v utore
statorja pomembna tudi pri porazdelitvi magnetnega polja. Navitje lahko skrajšamo za največ
toliko utorov, kolikor jih je namenjenih magnetnemu polu. Zato smo zaradi večjega števila
primerov simulirali vpliv skrajšave tudi za primer z 18-imi in s 36-imi utori. Ugotovili smo, da
se v vseh primerih, kjer je možna skrajšava za več utorov, najbolje izkažeta skrajšavi za en in
dva utora. Najbolj izrazito pa se kaže pri štiripolnih navitjih, predvsem pri prehajanju
magnetnega polja z enega v drug magnetni pol.
V zadnjem poglavju smo za primerjavo analitično izračunali magnetno napetost za dva
primera in jo primerjali z numerično izračunano porazdelitvijo magnetnega polja. Za primer
smo uporabili osempolno enoplastno navitje, s katerim dobimo zelo podobna poteka. Nekaj
razlik smo opazili pri amplitudi stopnic ter zmanjšanju magnetnega polja, kar je posledica
utorskih odprtin. Podobnost se je pokazala tudi pri vsebnosti harmonskih komponent, kjer so
izstopali utorski harmoniki ter nekatere sode komponente za primer numeričnega izračuna, ki
so posledice napak pri numeričnem izračunu. Več razlik dobimo v primeru dvopolnega
dvoplastnega navitja s skrajšavo 2, kjer smo videli bolj položno porazdelitev v temenu potekov
za primer z numerično izračunanim potekom v primerjavi z analitično izračunano magnetno
napetostjo, kar je posledica magnetnih lastnosti v statorski lameli. Posledično se je to pokazalo
tudi pri vsebnosti harmonskih komponent, kjer so najbolj izstopale komponente numerično
izračunanega magnetnega polja.
S predstavljeno analizo smo pokazali nekatere vplive na pojav prostorskih harmonskih
komponent ter kakšen je ta pojav za različne tipe navitij. Videli smo, da ima vsak tip navitja
svoje prednosti in slabosti pri vsebnosti višjih harmonskih komponent. Z njimi pa v večini
primerov ne moremo vplivati na spekter harmonskih komponent za različne spremembe v
geometriji statorske lamele. Vsekakor bi se delo na tem področju lahko nadaljevalo še na drugih
geometrijah statorja ter navitjih, saj smo pri uporabi računalniških orodij praktično neomejeni.
S tem diplomskim delom smo dokazali, da lahko z omenjenim programskim orodjem
enostavno simuliramo magnetne in druge pojave v zahtevnih konstrukcijah. Poleg tega lahko
hkrati izvajamo različne meritve, ki jih na realnem modelu ni mogoče. S tem pa hitreje pridemo
do razvoja nove naprave ali stroja ter smo bolj učinkoviti pri odpravljanju določenih napak ali
pomanjkljivosti.
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A. Programska koda – podatki.lua
dofile("disnav.lua")
-- podatki navitja
Z = 24 --Št. utorov
p = 2 --polova para
m = 3 --faze
y = 2 --plasti
s = 4 --utor skrajsave
h = 1 --harmonikov izracunu faktorjev navitja
nav = disnav(Z,p,m,y,s,h)
-- podatki statorske lamele
Rzun=85
-- zunanji radij statorja (mm)
Rnot=45
-- notranji radij statorja (mm)
Sir_u=2.7
--sirina med statorskimi zobmi
Zg_R=1.2
--zgornji radij utora(mm)
Sp_R=3.93
--spodnji radij utora(mm)
Sir_z_re=0.3
--sirina zracne reze(mm)
Sir_m=0.15
--oddaljenost merilnega kroga od statorja( <Sir_z_re & > 0 )
Sir_uto=10.95
--sirina utora zgoraj(mm)
Dolz_uto=17
--dolzina utora(mm)
Zrac_rez_uto=0.58 --dolzina zracne reze utora(mm)
Kot_u=15
--kot utora (v stopinjah)
-- podatki za rotor
rotor=0
--če je 1:rotor z utori,če je 0:poln rotor
St_utorov=18
--Št. utorov rotorja
Zrac_reza_rot=0.7 --dolzina zracne reze utora rotorja(mm)
R_vecji=7.58
--radij večjega polkroga utora
Dolz_utora=19.25
--dolžina rotorskega utora
R_manjsi=1.3
--radij manjšega polkroga utora
Sir_rot_ut=1
--sirina med rotorskimi zobmi
------------------------------------------------St_ovoj=91
--stevilo ovojev v utoru
In=1
--efektivna vrednost toka(A)
Kot=90
--kot za trenutni tok na sinusoidi(v stopinjah)
St_t=360
--stevilo tock meritve gostote magnetnega polja
dofile( 'stator.lua')
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B. Programska koda – stator.lua
-- IZRIS POLJUBNE STATORSKE LAMELE
newdocument(0)
clearconsole()
mi_probdef(0,"millimeters","planar",1E-8,l,25,"succ.aprox")
-- ce je pri izracunu navitja napaka prekinemo program
if nav.err ~= 0 then
showconsole() -- prikaz sporocila o napaki
print("*** NAPAKA PRI IZRACUNU NAVITJA ***")
return
end
dva_pi=360*pi/180 -- definiranje v radianih
alfa_geo=(360/nav.Z)*pi/180 -- izračun geometrijskega kota alfa
-- definicija navitji
i=0
for faza = 1,nav.m do
ime = "L"..faza -- generiranje imena "L1", "L2" itn.
tok=In*sqrt(2)*sin(Kot*pi/180+(i*2*pi)/3)
mi_addcircprop(ime,tok,1) -- definiramo "circuit"
i=1+i
end
-- risanje utora
Kot_uto=Kot_u*pi/180
Y1=(Sir_uto/2) -((Dolz_uto - Zrac_rez_uto) * tan(Kot_uto/2))
X1=Rnot + Zrac_rez_uto
mi_drawline(X1,Y1,X1,-Y1)
X2=Rnot + Dolz_uto
Y2=Sir_uto/2
mi_drawline(X2,Y2,X2,-Y2)
mi_drawline(X2,Y2,X1,Y1)
mi_drawline(X2,-Y2,X1,-Y1)
mi_createradius(X2,Y2,Zg_R)
mi_createradius(X2,-Y2,Zg_R)
mi_createradius(X1,Y1,Sp_R)
mi_drawline(Rnot,Sir_u/2,(Rnot+Zrac_rez_uto)+2,Sir_u/2)
mi_selectnode(Zrac_rez_uto+Rnot,0)
mi_deleteselected()
mi_drawline(X1,-Y1,X1,(Sir_u/2)-0.3)
mi_createradius(X1,-Y1,Sp_R)
mi_drawline(Rnot,-Sir_u/2,(Rnot+Zrac_rez_uto)+2,-Sir_u/2)
mi_selectnode((Rnot+Zrac_rez_uto)+2,Sir_u/2)
mi_selectnode((Rnot+Zrac_rez_uto)+2,-Sir_u/2)
mi_selectnode(Zrac_rez_uto+Rnot,0)
mi_selectnode(X1,(Sir_u/2)-0.3)
mi_deleteselected()
mi_addsegment((2*Zrac_rez_uto)+Rnot,Sir_u/2,(2*Zrac_rez_uto)+Rnot,-Sir_u/2)
-- risanje utora za dvoplastno navitje
if (nav.y==2) then
mi_drawline((X1+X2)/2,(Y1+Y2)/2,(X1+X2)/2,-(Y1+Y2)/2)
end
mi_selectnode(Rnot,-Sir_u/2)
mi_copyrotate(0,0,alfa_geo*180/pi,1)
mi_selectnode(Rnot,Rnot*sin(alfa_geo))
mi_addarc(Rnot,Sir_u/2,Rnot*cos(alfa_geo),Rnot*sin(alfa_geo),
alfa_geo*180/pi-(2*(atan((Sir_u/2)/Rnot))*180/pi),1)
mi_selectgroup(0)
mi_copyrotate(0,0,alfa_geo*180/pi,nav.Z-1)
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-- risanje polnega rotorja
if(rotor==0) then
mi_drawarc(Rnot-Sir_z_re,0,-(Rnot-Sir_z_re),0,180,1)
mi_drawarc(-(Rnot-Sir_z_re),0,Rnot-Sir_z_re,0,180,1)
end
-- risanje rotorja z utori
if (rotor==1) then
alfa_rotor=(360/St_utorov)*pi/180
x_p =(((R_vecji/2)*(Rnot-Sir_z_re-Zrac_reza_rot-Dolz_utora)+R_manjsi)
-(R_manjsi*(Rnot-Sir_z_re-Zrac_reza_rot)-R_vecji/2))/
((R_vecji/2)-R_manjsi)
y_p= 0
c=(Rnot-Sir_z_re-Zrac_reza_rot-Dolz_utora)+R_manjsi
a=(Rnot-Sir_z_re-Zrac_reza_rot)-(R_vecji/2)
R0=R_vecji/2
R1=R_manjsi
x_t1=(((R0^2)*(x_p-a)+R0*y_p*
sqrt((x_p-a)^2 +(y_p)^2 -R0^2))/(x_p - a)^2 +(y_p)^2 ) + a
y_t1=(((R0^2)* y_p + R0*(x_p-a)*
sqrt((x_p-a)^2 +(y_p)^2 -R0^2))/(x_p - a)^2 +(y_p)^2 )
x_t2=(((R1^2)*(x_p-c)+R1*(y_p)*
sqrt((x_p-c)^2 +(y_p)^2 -R1^2))/(x_p - c)^2 +(y_p)^2 ) + c
y_t2=(((R1^2)*(y_p)+R1*(x_p-c)*
sqrt((x_p-c)^2 +(y_p)^2 -R1^2))/(x_p - c)^2 +(y_p)^2 )
mi_drawarc(Rnot-Sir_z_re-Zrac_reza_rot,0,
Rnot-Sir_z_re-Zrac_reza_rot-R_vecji,0,180,1)
mi_selectarcsegment(Rnot-Sir_z_re-Zrac_reza_rot,0)
mi_setgroup(1)
mi_drawarc(Rnot-Sir_z_re-Zrac_reza_rot-R_vecji,0,
Rnot-Sir_z_re-Zrac_reza_rot,0,180,1)
mi_selectarcsegment(Rnot-Sir_z_re-Zrac_reza_rot-R0,-R0)
mi_setgroup(1)
mi_drawarc(Rnot-Sir_z_re-Zrac_reza_rot-Dolz_utora,0,
Rnot-Sir_z_re-Zrac_reza_rot-Dolz_utora+2*R_manjsi,0,180,1)
mi_selectarcsegment(Rnot-Sir_z_re-Zrac_reza_rot-Dolz_utora,0)
mi_setgroup(1)
mi_drawarc(Rnot-Sir_z_re-Zrac_reza_rot-Dolz_utora+2*R_manjsi,0,
Rnot-Sir_z_re-Zrac_reza_rot-Dolz_utora,0,180,1)
mi_selectarcsegment(Rnot-Sir_z_re-Zrac_reza_rot-Dolz_utora+R_manjsi,R_manjsi)
mi_setgroup(1)
mi_drawline(x_t1,y_t1,x_t2,y_t2)
mi_drawline(x_t1,-y_t1,x_t2,-y_t2)
mi_selectarcsegment(x_t1-0.1,y_t1)
mi_selectarcsegment(x_t1-0.1,-y_t1)
mi_deleteselected()
mi_selectnode(Rnot-Sir_z_re-Zrac_reza_rot-R_vecji,0)
mi_selectnode(Rnot-Sir_z_re-Zrac_reza_rot-Dolz_utora+2*R_manjsi,0)
mi_deleteselected()
mi_selectsegment(x_t2,-y_t2)
mi_selectsegment(x_t2,y_t2)
mi_setgroup(1)
mi_selectsegment(x_t1-0.1,y_t1)
mi_selectsegment(x_t1-0.1,-y_t1)
mi_setgroup(1)
mi_drawline(Rnot-Sir_z_re,Sir_rot_ut/2,Rnot-Sir_z_re-Zrac_reza_rot-1,
Sir_rot_ut/2)
mi_selectsegment(Rnot-Sir_z_re,Sir_rot_ut/2)
mi_setgroup(1)
mi_drawline(Rnot-Sir_z_re,-Sir_rot_ut/2,Rnot-Sir_z_re-Zrac_reza_rot-1,
-Sir_rot_ut/2)
mi_selectsegment(Rnot-Sir_z_re,-Sir_rot_ut/2)
mi_setgroup(1)
mi_selectnode(Rnot-Sir_z_re-Zrac_reza_rot-1,Sir_rot_ut/2)
mi_selectnode(Rnot-Sir_z_re-Zrac_reza_rot-1,-Sir_rot_ut/2)
mi_selectnode(Rnot-Sir_z_re-Zrac_reza_rot,0)
mi_deleteselected()
mi_selectnode(Rnot-Sir_z_re,-Sir_rot_ut/2)
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mi_copyrotate(0,0,alfa_rotor*180/pi,1)
mi_addarc(Rnot-Sir_z_re,Sir_rot_ut/2,(Rnot-Sir_z_re)*cos(alfa_rotor),
(Rnot-Sir_z_re)*sin(alfa_rotor),
alfa_rotor*180/pi-(2*(atan((Sir_rot_ut/2)/
(Rnot-Sir_z_re)))*180/pi),1)
mi_selectarcsegment((Rnot-Sir_z_re)*cos(alfa_rotor),
((Rnot-Sir_z_re)*sin(alfa_rotor))-Sir_rot_ut/2)
mi_setgroup(1)
mi_selectgroup(1)
mi_copyrotate(0,0,alfa_rotor*180/pi,St_utorov-1)
end
-- izris zunanjega oboda statorja
mi_drawarc(Rzun,0,-Rzun,0,180,2)
mi_drawarc(-Rzun,0,Rzun,0,180,2)
-- izris merilnega kroga v zračni reži
mi_drawarc(Rnot-Sir_m,0,-(Rnot-Sir_m),0,180,1)
mi_drawarc(-(Rnot-Sir_m),0,Rnot-Sir_m,0,180,1)
-- definiranje materijalov
mi_getmaterial( 'Air')
mi_getmaterial( 'M-27 Steel')
mi_getmaterial( '22 SWG')
mi_addblocklabel(0,0)
mi_selectlabel(0,0)
mi_setblockprop('M-27 Steel', 1, 1, '<None>', 0, 0, 0)
mi_clearselected()
mi_addblocklabel(Rnot,0)
mi_selectlabel(Rnot,0)
mi_setblockprop('Air', 1, 1, '<None>', 0, 0, 0)
mi_clearselected()
mi_addblocklabel(-(Rnot-((Sir_m+Sir_z_re)/2)),0)
mi_selectlabel(-(Rnot-((Sir_m+Sir_z_re)/2)),0)
mi_setblockprop('Air', 1, 1, '<None>', 0, 0, 0)
mi_clearselected()
mi_addblocklabel(Rzun-2,0)
mi_selectlabel(Rzun-2,0)
mi_setblockprop('M-27 Steel', 1, 1, '<None>', 0, 0, 0)
mi_clearselected()
-- določanje robnega pogoja
mi_addboundprop('A=0', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
mi_selectarcsegment(0,-Rzun)
mi_setarcsegmentprop(5, 'A=0', 0, 0)
mi_clearselected()
mi_selectarcsegment(0,Rzun)
mi_setarcsegmentprop(5, 'A=0', 0, 0)
mi_clearselected()
-- definiranje utorov za enoplastno navitje
if(nav.y==1)then
for ut = 1,nav.Z do -- zanka utorov
pl = 1
mi_addblocklabel((X1+3)*cos(dva_pi-(alfa_geo*(ut-1))),
(X1+3)*sin(dva_pi-(alfa_geo*(ut-1))))
-- definicije blokov s tuljavami
faza = abs(nav.wdg[pl][ut]) -- podatek katera faza je v utoru
predznak = nav.wdg[pl][ut]/faza -- predznak faze v utoru (-1 ali 1)
ime = "L"..faza
mi_selectlabel((X1+3)*cos(dva_pi-(alfa_geo*(ut-1))),
(X1+3)*sin(dva_pi-(alfa_geo*(ut-1))))
mi_setblockprop('22 SWG', 1, 1,ime, 0, 0, predznak*St_ovoj)
mi_clearselected()
end
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end
-- definiranje utorov za dvoplastno navitje
if(nav.y==2) then
-- definiranje 1. plasti
for ut = 1,nav.Z do -- zanka utorov
pl = 1
mi_addblocklabel((X1+3)*cos(dva_pi-(alfa_geo*(ut-1))),
(X1+3)*sin(dva_pi-(alfa_geo*(ut-1))))
-- definicije blokov s tuljavami
faza = abs(nav.wdg[pl][ut]) -- podatek katera faza je v utoru
predznak = nav.wdg[pl][ut]/faza -- predznak faze v utoru (-1 ali 1)
ime = "L"..faza
mi_selectlabel((X1+3)*cos(dva_pi-(alfa_geo*(ut-1))),
(X1+3)*sin(dva_pi-(alfa_geo*(ut-1))))
mi_setblockprop('22 SWG', 1, 1,ime, 0, 0, predznak*St_ovoj)
mi_clearselected()
end
-- definiranje 2. plasti-----------------------------for ut = 1,nav.Z do -- zanka utorov
pl = 2
mi_addblocklabel((X2-3)*cos(dva_pi-(alfa_geo*(ut-1))),
(X2-3)*sin(dva_pi-(alfa_geo*(ut-1))))
-- definicije blokov s tuljavami
faza = abs(nav.wdg[pl][ut]) -- podatek katera faza je v utoru
predznak = nav.wdg[pl][ut]/faza -- predznak faze v utoru (-1 ali 1)
ime = "L"..faza
mi_selectlabel((X2-3)*cos(dva_pi-(alfa_geo*(ut-1))),
(X2-3)*sin(dva_pi-(alfa_geo*(ut-1))))
mi_setblockprop('22 SWG', 1, 1,ime, 0, 0, predznak*St_ovoj)
mi_clearselected()
end
end
-- shranjevanje programa in izračun modela
mi_saveas(" Stator_1.fem ")
mi_analyze()
mi_loadsolution()
mo_seteditmode( 'contour')
mo_addcontour(Rnot-Sir_m,0)
mo_addcontour(-(Rnot-Sir_m),0)
mo_bendcontour(180,1)
mo_addcontour(-(Rnot-Sir_m),0)
mo_addcontour(Rnot-Sir_m,0)
mo_bendcontour(180,1)
-- izvoz izračunane porazdelitve mag. polja v besedilni datoteki
mo_makeplot(2,St_t, 'Stator_polje.txt',1)
mi_zoomnatural()
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C. Programska koda – disnav.lua
---------------------------------------------------------------------------------- IZRACUN UTORSKE RAZPOREDITVE DISTRIBUIRANEGA NAVITIJA
-- v2.0 (C) Danilo Makuc, november 2018
---------------------------------------------------------------------------------- Vhodni parametri funkcije:
-- Z : st. utorov
-- p : st. polovih parov
-- m : st. faz
-- y : st. plasti navitja
-- s : skrajsava navitja podana v st. utorov
-(skrajsava se uposteva le pri dvoplastnih navitjih)
-- h : harmonik do katerega se izracuna faktor navitja
--- Struktura izhodnih parametrov fukcije:
--- .Z
: st. utorov
-- .p
: st. polovih parov
-- .m
: st. faz
-- .y
: st. plasti navitja
-- .s
: skrajsava navitja podana v st. utorov
-- .h
: harmonik do katerega je izracunan faktor navitja
-- .wdg : tabela .wdg[plast][utor] velikosti (y x Z) s podatki o
-razporeditvi navitij v utorih
-- plast : zaporedna stevilka plasti navitja
-- utor : smer toka in faza navitja npr: +1, -3, +2, ...
-- .wf : tabela .wf[h] velikosti (1 x h) z izracunanimi faktorji navitja-do h-tega harmonika
-- .err : indikacija napake
-0: ni napake, navitje je doloceno
-1: napaka, navitje ni doloceno
-- .msg : povratno sporocilo podano kot byte. Ce je vrednost 0, pomeni da
-ni napake ali sporocila, drugace pa posamezni biti pomenijo:
-- bit 0: Napaka! Stevilo polovih parov navitja je manjse od 1.
-- bit 1: Napaka! Stevilo faz navitja je manjse od 2.
-- bit 2: Napaka! Stevilo plasti navitja je lahko le 1 ali 2.
-- bit 3: Napaka! Ulomkasto navitje ima decimalni del razlicen od 1/2.
-- bit 4: Pozor! Zaradi ulomkastega navitja je st. plasti spremenjeno na 2.
-------------------------------------------------------------------------------- Primer klica funkcije: nav = disnav(36, 2, 3, 2, 1, 19);
------------------------------------------------------------------------------function disnav(Z,p,m,y,s,h)
-- Inicializacija izhodne spremenljivke
n={}
-- sestavljena spremenljivka (record) z naslednjimi podatki:
n.Z = Z
-- stevilo utorov
n.p = p
-- stevilo parov magnetnih polov
n.m = m
-- stevilo faz
n.y = y
-- stevilo plasti navitja
n.s = s
-- skrajsava navitja v stevilu utorov pri dvoplastni izvedbi
n.h = h
-- najvisji harmonik do katerega so izracunani faktorji navitja
n.wdg = {} -- porazdelitev faz v utorih (eno- ali dvodimenzionalna tabela)
n.wf = {} -- faktor navitja (enodimenzionalna tabela)
n.err = 0 -- indikator napake
n.msg = 0 -- povratno sporocilo
-- Preverjanje stevila polovih parov
if p < 1 then
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n.err = 1 -- oznaka napake
n.msg = n.msg+2^0 -- sporocilo (bit 0)
end
-- Preverjanje stevila faz
if m < 2 then
n.err = 1 -- oznaka napake
n.msg = n.msg+2^1 -- sporocilo (bit 1)
end
-- Preverjanje stevila plasti navitja
if (y < 1) or (y > 2) then
n.err = 1 -- oznaka napake
n.msg = n.msg+2^2 -- sporocilo (bit 2)
end
-- Preverjanje stevila harmonikov za izracun faktorja navitja
if h < 1 then
n.h = 1
end
-- Izhod iz funkcije, ce gre za napako in navitja ni mogoce narediti
if n.err>0 then
return n
end
q = Z/(m*2*p)

-- stevilo utorov na pol in fazo

-- preverimo, ce gre za ulomkasto navitje
if mod(q,1) ~= 0 then
-- preverimo, ce je decimalni del 1/2
if mod(q*2,1) ~= 0 then -- decimalni del q-ja ni 1/2
n.err = 1 -- oznaka napake
n.msg = n.msg+2^3 -- sporocilo (bit 3)
return n -- izhod iz funkcije zaradi ulomkastega navitja
end
-- zaradi ulomkastega navitja spremenimo st. plasti navitja na 2
if y ~= 2 then
y = 2 -- stevilo plasti 2
n.y = 2
n.msg = n.msg+16 -- sporocilo (bit 4)
end
end
------------------------------------------------------------------------------ IZRACUN NAVITJA
----------------------------------------------------------------------------dq = 1/y
-- delez q-ja v eni plasti (ena tuljava)
pd = Z/(2*p) -- polova delitev (stevilo utorov na pol)
-- Inicializacija spremenljivke navitja
for pl = 1,y do
n.wdg[pl]={}
for ut = 1,Z do
n.wdg[pl][ut] = 0 -- povsod se vpise vrednost 0
end
end
-- Razporeditev ZACETKOV tuljav vseh faz v utore
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for k=1,m do-- zanka faz
for j=1,p do -- zanka polov
i = 0
ut = floor(1+(k-1)*(1+mod(m,2))*q+(j-1)*2*pd) -- zacetni utor
pl = 0 -- zacetna plast-1
while (i*dq) < q do -- zanka tuljav
i = i+1
pl = pl+1
if pl > y then
ut = ut+1
pl = 1
end
if n.wdg[pl][ut] ~= 0 then -- ce je v tej plasti ze navitje druge faze
pl = pl+1 -- pri ulomkastih navitjih zamenjamo plast
end
n.wdg[pl][ut] = k -- vpis faze v izbrani utor
end -- zanka tuljav
end -- zanka polov
end -- zanka faz
-- Razporeditev KONCEV tuljav vseh faz v utore
for pl=1,y do -- zanka plasti
pl_n = pl+(y-1) -- plast konca tuljave
if pl_n > y then
pl_n = pl-(y-1)
end
for ut=1,Z do -- zanka utorov zacetkov tuljav
if n.wdg[pl][ut] > 0 then -- ali je v utoru zacetek tuljave
ut_n = ut+floor(m*q) -- izracun utora konca tuljave
if ut_n > Z then
ut_n = ut_n-Z
end
if n.wdg[pl_n][ut_n] ~= 0 then
ut_n = ut_n+1
if ut_n > Z then
ut_n = ut_n-Z
end
end
n.wdg[pl_n][ut_n] = -n.wdg[pl][ut]; -- v utor vpisemo "negativno" fazo
end
end -- zanka utorov
end -- zanka plasti
-- Skrajsava navitja
if (y==2) and (s~=0) then -- samo pri dvoplastnih navitjih in skrajsavi
wdg_s = n.wdg[1] -- kopija razporeditve v drugi plasti utorov
for ut = 1,Z do
ut_s = ut+s
if ut_s>Z then
ut_s = ut_s-Z

end

end
n.wdg[2][ut] = wdg_s[ut_s]
end
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-- Izracun faktorjev navitja za harmonske komponente
for harm = 1,h do -- racunamo do h-te harmonske komponente
kot = harm*2*p*PI/Z -- fazni zamik utorskih ind. napetosti
uv = 0 -- vektorska vsota napetosti
ua = 0 -- aritmeticna vsota napetosti
for j = 1,y do -- zanka plasti
for i = 1,Z do -- zanka utorov
if abs(n.wdg[j][i]) == 1 then -- ali je faza 1
ua = ua+1
uv = uv+n.wdg[j][i]*exp((i-1)*kot*I)
end
end
end
n.wf[harm] = abs(uv)/ua -- faktor navitja
end
return n -- funkcija vrne sestavljeno spremenljivko
end -- function "navitje"
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