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Cuvânt inainte
Cu aproape 25 ani inainte, un grup de colegi, la acea vreme tineri sefi de lucrari si asistenti in
catedra de Electrotehnica, au initiat o mica reuniune stiintifica numita Seminarul de Electrotehnica.
Era un fel de cenaclu stiintific lunar, unde se prezentau rezultate partiale ale cercetarilor noastre sau se
analizau lucrari interesante din toata lumea, in masura in care puteam ajunge la ele. Schimbam idei,
uneori ne certam, dar terminam prin a fi mai prieteni, mai deschisi, mai dinamici si mult mai destepti.
Aveam deseori privilegiul ca marii nostri profesori, printre care si cei sarbatoriti acum, sa ne prezinte
“in direct” rezultatele lor. As da un singur exemplu: prof. Alexandru Timotin, acum membru plin al
Academiei Române, dezvoltase un model matematic pentru transmisia informatiei de-a lungul celulei
nervoase. Am fost primii care am aflat exceptionalul rezultat. Cred ca abia cu câtiva ani mai târziu,
lumea stiintifica a beneficiat de un rezultat asemanator, pentru care autorii, altii decât prof. Timotin, au
primit premiul Nobel.
Cred ca Seminarul de Electrotehnica ar trebui sa fie o parte a vietii stiintifice din catedra
noastra. Din pacate tineretea sefilor de lucrari si a asistentilor a trecut, ei inceput sa primeasca mai
greu criticile si au devenit mai orgoliosi. Dar au avansat in cariera didactica si au inceput sa formeze
mici colective in jurul lor. Seminarul avea loc tot mai rar. El se nascuse natural, din dorinta tinerilor
colegi de a face stiinta, dar, din pacate, tot natural, a inceput sa dispara. Avea nevoie de o transformare
esentiala care s-a produs acum cca 12 ani in urma, când a fost inlocuit cu Simpozionul National de
Electrotehnica, organizat anual sau la doi ani, timp suficient pentru a prezenta rezultate finalizate.
Lucrarile selectate sunt publicate intr-un volum al conferintei, intregind listele de lucrari din CV-urile
participantilor. De la o editie la alta, Simpozionul a crescut ca amploare, dovedindu-si utilitatea si
viabilitatea. Dar poate ca, peste câtiva ani, tinerii nostri colegi vor da viata unui nou seminar stiintific,
conform unei ciclicitati care ne marcheaza uneori evolutia.
Editia din acest an a Simpozionului a avut o semnificatie speciala: ea a fost dedicata marilor
nostri profesori Andrei Tugulea, Augustin Moraru, Constantin Bala, Florin Manea si Constantin
Nemoianu, cu ocazia implinirii vârstei de 75 ani. A fost un prilej de a ne bucura pentru sclipitoarea lor
inteligenta si remarcabila lor forma fizica. Au fost aproape 100 de participanti care au dorit sa fie
alaturi de sarbatoriti. Prima parte a Simpozionului a fost fascinanta: am avut privilegiul de a cunoaste
momente din viata eminentilor sarbatoriti, povestite chiar de ei. Academicianul Alexandru Timotin a
prezentat, pe scurt, o parte din impresionantele realizari stiintifice ale sarbatoritilor. Cele doua ore au
trecut imediat. Au urmat pauza de cafea si felicitarile.
Trebuie sa ne aducem aminte si de marii profesori ai catedrei, care acum nu mai sunt intre noi
si care au fost puncte de referinta pentru electrotehnica româneasca: Acad. Remus Radulet, creatorul
scolii românesti de electrotehnica, Acad. Constantin Budeanu, recunoscut in intrega lume prin
rezultatele sale in domeniul regimurilor deformante, Acad. I.S.Antoniu, cu insemnate contributii la
analiza retelelor electrice de putere, prof. Constantin Mocanu, cu remarcabile rezultate in domeniul
teoriei câmpului electromagnetic, prof.Alfons Ifrim, creatorul scolii românesti de fizica materialelor
electrotehnice, prof. Mihai Leon, cu importante realizari in domeniul regimurilor deformante.
A doua parte a Simpozionului, a avut loc in laboratoarele catedrei de Electrotehnica si s-a
desfasurat sub impresia caracterului omagial al Simpozionului, deseori, in timpul prezentarilor
lucrarilor, facându-se apel la opera marilor nostri profesori. Au fost comunicate rezultate deosebit de
interesante in domeniile: calculul numeric al câmpului electromagnetic, analiza circuitelor electrice,
aplicatiile industriale ale electrotehnicii, control nedestructiv, retele neurale etc.
In numele comitetului de organizare doresc sa multumesc participantilor la Simpozion pentru
interesul aratat acesui eveniment si pentru calitatea lucrarilor prezentate. Multumesc de asemenea
sponsorilor nostri, Ministerului Educatiei si Cercetarii, Institutului de Cercetari si Proiectari pentru
industria Electrotehnica (ICPE) si reprezentantei Hewlett Packard România, pentru ajutorul dat, fara
de care Simpozionul nu ar putut avea loc.
Le uram sarbatoritilor nostri La Multi Ani!
Prof. Florea Hantila,
Seful catedrei de Electrotehnica

ASPECTE DETERMINISTE PRIVIND CONTROLUL
NEDESTRUCTIV IN CAMP TERMIC
Cleante MIHAI, Florea HANTILA, Universitatea Politehnica din Bucure]ti,
Radu ENACHE, Hewlett Packard Romania,
Theodor LEUCA, Universitatea din Oradea
1. INTRODUCERE
Determinarea formei unui defect prin masurari termice sau de câmp magnetic la suprafata unui
corp este o problema inversa de câmp, in general rau conditionata. Din acest motiv, de cele mai multe
ori se folosesc algoritmi genetici sau retele neurale pentru solutionarea problemei /1/. In lucrarea /2/
este propusa o procedura pseudodeterminista de determinarea a formei defectului, inducând curenti
turbionari in piesa si facând masuratori de câmp magnetic. Este minimizata o functionala patratica a
erorii printr-o procedura de gradient. Din pacate functionala nu este convexa si pot apare solutii
parazite. In plus, derivatele functinalei sunt cel putin fortate daca tinem cont de faptul ca varabila are
valorile discrete 0 sau 1.
Aceasta lucrare propune o procedura determinista de reconstructie a formei defectului. Valorile
masurate sunt temperaturile de la suprafata piesei, dar procedura poate fi usor extinsa si la câmp
magnetic. Necunoscutele au valorile 0 sau 1 si sunt asociate subdomeniilor ocupate (sau nu) de defect.
Folosind o procedura asemanatoare cu algoritmul de pivotare Gauss, alegem necunoscutele principale
astfel incât matricea sistemului sa fie suficient de bine conditionata. Celelalte necunoscute primesc
valorile 0 sau 1, solutia fiind validata atunci când necunoscutele principale capata si ele valorile 0 sau
1. Implicit este astfel optimizata si alegerea punctelor de masurare.
Defectul conduce la schimbarea distributiei de volum a pierderilor din corp studiat deoarece
zona defectului nu este parcursa de curent sau are o rezistivitate modificata. Diferenta distributiei de
putere conduce la modificarea temperaturii la suprafata corpului. Uneori defectul introduce o sursa
noua de putere (de exemplu o tumoare in corpul uman). Ideea stabilirii formei defectului prin utilizarea
câmpului termic consta in masurarea temperaturii la suprafata corpului, folosind de exemplu o camera
de infrarosu, si, comparând masuratorile cu valorile corespunzatoare corpului fara defect, determinam
acel defect care poate produce schibarea de temperatura. Detectia termica poate fi asociata cu controlul
nedestructiv in câmp magnetic in scopul obtinerii unei acurateti mai ridicate a formei defectului.
Presupunem ca, in zona defectului, conductibilitatea termica nu se modifica. Putem astfel
aplica superpozitia la determinarea câmpului termic produs de un defect ce ocupa mai multe
subdomenii, prin adunarea câmpurilor termice produse de fiecare subdomeniu. Ecuatia câmpului termic
(Fourier) este:
− divβgradT = p
(1)

∆P

unde β este conductibilitatea termica si p este densitatea de
volum a puterii. Conditiile de frontiera sunt:
Defect
Ω

∂Ω

Fig.1. Puterea corespunzatoare defectului

β

∂T
+ α ( T − Tex ) = 0
∂n

(2)

unde α este coeficientul de convectie termica de suprafata.
Daca luam Tex = 0 , atunci T is the incalzirea.

2. TEMPERATURA PE FRONTIERA DATA DE O DISTRIBUTIE DIRAC
Fie domeniul dreptunghiular Ω si β=ct. Plasam functia Dirac pe axa ox, distanta fata de origine
fiind ξ. Folosind taietura x=ξ, impartim domeniul in doua regiuni unde câmpul termic verifica
ecuatia Laplace ∆T=0. Conditiile de frontiera sunt:
∂T
β
= αT , for x = 0
(3)
y
∂n
∂T
−β
= α' T , for x = a
(4)
∂n
b
T = 0 , for y = ± b
(5)
I

II

ξ
o

Conditiile de trecere pe taietura sunt:
∂T 
 ∂T
TI = TII and β  I − II 
= δ ( ξ ,0 )
∂x  x =ξ
 ∂x

δ

a

x

(6)

Folosind metoda separarii variabilelor, la suprafata exterioara a
domeniului obtinem:

Ω

β [α' sh( λk ( a − ξ ) + λk βchλk ( a − ξ )]cos λk y
b ( αα' + β 2λ2 )shλ a + ( α + α' )βλ chλ a
k
k
k
k
k

(7)

( 2k + 1 )
2b

(8)

T ( 0, y ) = ∑
unde

λk =

Fig.2. Domeniul de calcul

π
1 1π
π
. Pentru b → ∞ , inlocuim in (7): =
, λk = λ si = dλ . Astfel
b
b π b
b
obtinem temperatura la suprafata pentru placa infinita:

Din (8) avem λk − λk −1 =

T ( 0, y ) =

β
π

∞

[α' sh( λ( a − ξ ) + λβchλ( a − ξ )]cos λy dλ

∫ ( αα' + β 2λ2 )shλa + ( α + α' )βλchλa

(9)

0

Cazul semispatiului se obtine facând a → ∞ :
β
T ( 0, y ) =
π

∞ −λξ
e
cos λy

∫

0

α + βλ

dλ

(10)

Daca sursa Dirac este plasata la inaltimea η, temperatura la suprafata se obtine inlocuind y cu y-η in
(9) si (10):
β
T ( 0, y ) =
π

∞

∫

0

[α' sh( λ( a − ξ ) + λβchλ( a − ξ )]cos λ( y − η ) dλ
( αα' + β 2λ2 )shλa + ( α + α' )βλchλa

(11)

β
T ( 0, y ) =
π

∞ − λξ
e
cos λ ( y − η )

∫

α + βλ

0

dλ

(12)

Daca sursa de putere ocupa o regiune dreptunghiulara (Fig.3), atunci, din (11) si (12) avem:
4β
T( 0, y ) =
π

∞

∫

[α' sh( λ( a −ξm ) + λβchλ( a −ξm )]shλ∆ξ sinλ∆η cosλ( y − ym ) dλ

(13)

λ2(αα' +β 2λ2 )shλa + (α + α' )βλchλa

0

y

T ( 0, y ) =

4β
π

∞ − λξ m
e
shλ∆ξ sin λ∆η cos λ ( y − η

∫

0

λ2 ( α + βλ )

m ) dλ

(14)

η −η
ξ −ξ
η +η
ξ +ξ
unde: ∆η = 2 1 , ∆ξ = 2 1 , ηm = 2 1 , ξ m = 2 1 .
2
2
2
2
3. RECONSTRUCTIA FORMEI DEFECTULUI

η2
η1
ξ1

ξ2

x

Admitem ca este cunoscuta regiunea in care se afla defectul
(folosind, de exemplu, un detector cu schimbare de impedanta).
Densitatea de putere are valoare constanta dar poate ocupa orice
combinatie de subdomenii intr-o retea arbitrar aleasa. In principiu,
masurând temperatura intr-un numar suficient de puncte la suprafata
domeniului, am putea determina subdomeniile ocupate de defect. Din

pacate sunt 2 N posibilit`\i, unde N este num`rul de subdomenii. {n
plus, problema este rau conditionata. Pentru a depasi aceste
inconveniente, specialistii folosesc retele neurale sau algoritmi
genetici, care cauta forma defectului pentru care temperaturile
Fig.3.Rectangular sources
calculate pe frontiera se potrivesc, cu o anumita eroare, cu cele
masurate. Aceste proceduri necesit` enormi timpi de calcul.
In aceasta lucrare propunem o procedura determinista care necesita un mic numar de cautari.
Sunt cunoscute punctele de pe frontiera in care sunt masurate temperaturile. Este de dorit ca sa avem un
numar cât mai mare de puncte de masura, dar acest numar poate fi mai mic decât numarul de
subdomenii.Fie T ∈ R M vectorul temperaturilor din cel M puncte de m`sur` ]i fie F ∈ Z 2N vectorul
defectelor, unde Z 2 = { 0 ,1 } . Avem:

T=AF

(15)

unde coeficientul aij al matricei A este temoperatura in punctul de frontiera i produs de subregiunea j.
Daca luam pasi egali ai retelei in directia oy, atunci calculul matricei A necesita mai putin de n x M
calcule in relatiile (13) or (14), unde n x este numarul de subdomenii pe directia axei ox. Pentru un
vector dat al temperaturilor T, folosim o schema de pivotare Gauss pâna când valoarea pivotului este
prea mica. In aces mod alegem doar temperaturile punctelor de pe frontiera T’ caare dau o matrice A’
bine conditionata precum si multimea corespunzatoare de subdomenii ale defectelor F’. Pentru restul
necunoscutelor F”, incercam calorile 0 sau 1, in fiecare caz având de calculat valorile F’. Astfel, relatia
(15) poate fi partitionata:

 T '   A'
  = 
 Tu   A'u

A"  F' 
 
A"u  F" 

(16)

Puncte de masurare
a temperaturii

Defect

Fig.4. Reteaua defectului
si avem

F' = A' −1 ( T − A" F" )

(17)

Inversa A' −1 trebuie calculat` o singur` dat`. Dac` avem N” necunoscute F”, atunci rela\ia (17) este
utilizata de 2 N' ori.
4. REZULTATE NUMERICE
Consideram defectul desenat in Fig.4. Folosind relatia (15) calculam valorile exacte ale
temperaturilor Te . Modificam apoi aceste valori cu mai putin de ε=10%, modelând astfel erorile de
masurare. Folosind relatia (17), cautam valorile F’. Doar acele valori ale lui F’ care au avut o abatere
impusa fata de valorile 0 sau 1 au fost luate in considerare:
N'

abatere = ∑ F' k calculat −(1or 0 ) <εN

(18)

k

A fost obtinut defectul din Fig.4 practic instantaneu.
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Abstract. An effective technique to obtain a bound of the global error is presented. Nonlinear
constitutive relationship is treated by the polarization iterative fixed point method (PFPM). Since the
field problem to be solved at each iteration step is linear, by using the Green function method (GFM), an
iterative integral expression of the error is obtained. PFPM being a Picard-Banach fixed point procedure,
the bound for the norm of the difference between computed and exact solutions results as a sum of the
error introduced in the iterative procedure and the error due to the chosen discretization mesh.

1

Introduction

Due to the complexity of the nonlinear electromagnetic field equations, numerical methods are
the only option in the vast majority of problems. Numerical solutions represent, however,
approximations of the exact field. Linear problems, in contrast to nonlinear ones, allow for a
quantitative evaluation of the “distance” between the numerical solution and the exact one, e.g.
static linear fields, where the hypercircle theorem [1], [2] applies.
Two main procedures are actually used for the evaluation of the computing errors. The first one
takes into account discontinuities of the normal or tangential components induced by the numerical
technique. This procedure is used particularly as a criterion for adaptive meshing. The second
procedure is more consistent. It defines certain magnitudes that become zero when the numerical
solution equals the exact one. These magnitudes – positively defined quantities – are called error
estimators in what follows.
For static or stationary linear fields, according to the hypercircle principle, the “distance” is a
suitable defined norm of the difference between the two solutions. For instance, let (B*,H*) be the
exact solution of the boundary value field problem governed by ∇⋅B*=ρ, ∇×H*=J and B*=µH*, and
let (B,H), be a set of independent fields, B≠µH, solutions of ∇⋅B=ρ and ∇×H=J. The norm can be
defined as
B + µH
1
B* −
= B − µH ν
and
B* − B ≤ B − µH ν
(1)
2
ν
ν 2
where X ν is the inner product

X ν = ∫ Xν XdΩ , and ν , symmetric and positively defined, is the
2

Ω

reluctivity tensor (inverse of the permeability tensor). Ω is the spatial domain of the field problem.
For nonlinear media a suitable error estimator is [3]:
L (B, H ) = W (B) + W * ( H) − ∫ B ⋅ HdΩ
(2)

Ω
*
where W ( B ) and W ( H ) are the energy and the co-energy of the magnetic field. A similar error

estimator is based on the constitutive relationship
ε = H − F( B ) µ
(3)
Relation (3) defines the error for the linear problem in the hypercircle principle sense.
The bound of the “distance” between numerical and exact solutions for nonlinear field problems,
was reported in [4]. Both polarization iterative fixed point method (PFPM) and finite element

method (FEM) were employed. In this paper PFPM and Green function method (GFM) are used to
obtain this bound for the nonlinear field problem in unbounded regions.
2

Errors Evaluated by the PFPM Procedure

The stationary magnetic field verifies
in Ω
∇ × H = J , ∇B = 0 , H = F( B )
In PFPM, the constitutive relationship H = F( B ) is replaced by:
B = µH + I
where the non-linearity is hidden in the polarization I [5]:
I = B − µ F( B ) ≡ G( B ) .
The permeability µ can be chosen such that the function G defined by (6) is a contraction, i.e.
G( B ′ ) − G( B ′′ ) ≤ θ B ′ - B ′′ , for any B′, B′′
ν

(4)
(5)
(6)
(7)

ν

where θ <1. In the case of an isotropic medium one can choose at any point P∈Ω, µ(P) <
2 µ min (P) where:
F( B ′ ) − F( B ′′ )
F( B ′ ) − F ( B ′′ )
1
1
.
(8)
= sup
= inf
µ min B ′ ,B ′′
B ′ − B ′′
µ max B ′ ,B ′′
B ′ − B ′′
Since µ min is greater then the vacuum permeability µ 0 , µ in (5) and (6) can be chosen to be µ 0 . In
µ
this case θ = 1 − 0 ,where µ M = sup µ max ( P ) .
µM
P∈Ω
The PFPM consists in the following iterative procedure:
a) let B( 0 ) be an arbitrary initial value thus, from (6), I( 0 ) = G( B( 0 ) ) ;
b) at each step n, n ≥ 1, B ( n ) and H ( n ) are computed from the linear equations
∇ × H ( n ) = J , ∇ ⋅ B ( n ) = 0 , B ( n ) = µ H ( n ) + I ( n −1 )

(9)

c) the new polarization I( n ) is corrected by (6) i.e. I( n ) = G( B( n ) ) .

(B( n ) )n ≥1 and (H( n ) )n≥1 are Picard-Banach sequences converging to the exact nonlinear solution
(B*, H*). For simplicity we denote ( B (1 ) , H (1 ) ) of the first iteration by (B, H) – the exact linear
solution of (9), and I ( 0 ) , by I. The deviation of the first value B and the target B* is determined by:
1
B* − B ≤
∆I (1 )
(10)
1
−
θ
ν
ν
where ∆I (1 )

ν

= I (1 ) − I

ν

. From the initial value I, determined from B( 0 ) , B may be obtained

through any numerical method, for example Newton-Raphson, combined with FEM or with GFM
for unbounded regions. We need only one step in PFPM procedure (n=1) in order to evaluate the
error with formula (10). The numerical solution B ap = Z ap ( I ) is an approximate value of B, the
(1 )

exact solution of the linear problem (9). From (6), we have I ap = G( B ap ) and
∆I ( 1 )

ν

(1 )
(1)
(1 )
= I ( 1 ) − I ap + I ap − I ≤ G( B ) − G( B ap ) + I ap − I
ν

ν

ν

≤θ B − B ap

(1 )

ν

+ I ap − I

ν

Equation (10) becomes:
B * − B ap

ν

≤ B* − B

ν

+ B − B ap

ν

≤

1
(1 )
B − B ap + I ap − I
1 −θ
ν
ν

(11)

The error in formula (11) can be expressed as
B * − B ap

ν

≤

1
(ε
+εN )
1 − θ Z ap

(12)

where ε Z = B − B ap is due to the approximation introduced by the numerical method used for
ap
ν
(1 )

solving the linear field problem and ε N = I ap − I
3

ν

is due to the nonlinear procedure.

Determination of the Error Due to GFM Application

The problem of solving the magnetic field having non-zero sources J and ρ may be easily
replaced by a field problem where the sources are zero. The constitutive relationship must be
adjusted accordingly, while keeping the bounds µ min , µ max . So, for simplicity we will farther
consider that ∇B = 0 and ∇ × H = 0 .
If the polarization I is corrected by the flux density B, then the permeability µ in (5) and (6) can
be chosen to be the vacuum permeability µ0 [5]. The linear field problem of each iteration may be
1
1
1
solved by using the Green functions for unbounded regions: G =
or G =
ln , in 3-D or 24πR
2π R
D problems, respectively. For the numerical solution, the region with nonlinear media Df is
discretised in n f elements and the flux density B is approximated by the average values in each
element ωi , i=1,2,…, n f . In the 2-D case, we have:

1
~
B api = B i =
σi

1

∫ B dΩ = − σ ∫ Adl

(13)
i
ωi
∂ωi
where σ i and ∂ω i are the area and respectively the boundary of the element ωi . The polarization
is obtained from (6) and therefore it has also constant values I k in each element ω k . The
magnetic vector potential A is therefore given by:
nf

1
1
A=−
I k ∫ ln dl' k
∑
2π k =1
R
∂ω k

(14)

Accordingly, (13) becomes:
n



1  1 f
1
1
~
Bi =
ln
(
d
l
d
l
'
)
I k = α ik I k
∑
i
k
∫
∫


σ i  2π k =1
R
σi

∂ωi ∂ω k



(15)

The error due to the numerical method is:
~ 2
~
~ 2
2
ε Z = B − B = B ν − 2 B ,B + B
(16)
ν
ν
ν
ap
where the inner product and the norm are only computed for the nonlinear region Df. Since
~
~ 2
~
2
B , B = B and B ν = B , µH + I ν = B, H + B, I ν = B, H + B, I , equation (16) becomes:
ν

ν

εZ

ν

ap

~
~
= B, H + B , I − B

ν

~ ~
= B, H − B ,H = −

∫ VB ⋅ ndS −

∂D f

~ ~
B ,H

(17)
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Fig.1. B-H relationship for PM
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Numerical Examples

We consider a rectangular permanent magnet (PM) which has a B-H characteristic
corresponding to the magnetization direction as plotted in Fig.1, with µ rmax =16 and µ rmin =1.2,
and a transverse relative permeability µ rT =1.2. The PM is placed in 2-D unbounded space. The
magnetic field is solved iteratively, using (15) and (6). The PM region is discretised in polygonal
elements and so the tensors α ik of equation (15) may be analyticaly calculated. The boundary
integral needed in equation (16) is numericaly computed, using the scalar and vector potentials:
1
− ∫ VB ⋅ ndS = − ∫ VdA = ≅ − ∑ ( V ( Pk +1 ) + V ( Pk ))( A( Pk +1 ) − A( Pk ))
(17)
2 k
∂D f

∂D f

where the points Pk belong to the boundary Df , vector potential A is analytically computed by
equation (14) and scalar potential is also analytically computed with:
1
V=
2π

nf

∑ Ik ∫

k =1 ∂ω k

ln

1
ndl'k
R

(18)

The corresponding global error in (12), normalised with respect to the remanent flux density,
versus the number of nodes of the discretization mesh, is plotted in Fig.2.
5

Conclusions

A method for calculating a bound of the error of the numerical solution with respect to the exact
solution, for nonlinear magnetic field problems, is presented. The non-linearity is treated by PFPM.
In the cases of unbounded domains, GFM may be employed for solving the linear field problem of
each iteration. The norm of the error due to GFM depends by the domain discretization, but it may
be accurately computed (17), while the global error has a bound which depends strongly by the
contraction factor (12) that may be in the proximity of the unit for strong nonlinear media. By
applying the above presented techniques, the error due to the nonlinear iterative procedure can be
easily brought arbitrary small.
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Metoda Elementelor de Frontieră pentru Domenii Multiplu Conexe
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Rezumat – Lucrarea prezintă două modalităţi de aplicare a
metodei elementelor de frontieră (MEF) în cazul domeniilor 3D
multiplu conexe. Prima abordare constă în introducerea unor
“tăieturi” care transformă domeniul cu conexiune multiplă
într-unul simplu conex, pentru care se poate aplica cu uşurinţă
formularea în potenţial scalar. Forma clasică a relaţiei MEF se
modifică prin introducerea unui termen adiţional care reflectă
contribuţia tăieturilor. Ce-a de-a doua metodă se bazează pe
formularea în potenţial magnetic vector. Sunt folosite elemente
de muchie şi separarea lor în arbore-coarbore. Pentru a satisface
riguros condiţia de continuitate a componentei normale a
inducţiei magnetice, sunt impuse condiţiile de componentă
normală nulă a potenţialului vector A şi cea a integralei de linie
cunoscută pe orice curbă închisă. Necunoscutele, în acest caz,
sunt componentele tangenţiale ale \KA şi valorile A pe muchiile
arborelui.
Index – Metoda elementelor de frontieră, potenţial scalar şi
vector, elemente de muchie, tehnici arbore-coarbore.

M

I. INTRODUCERE

O altă contribuţie importantă a acestei lucrări este
introducerea unui algoritm original al MEF în potenţial vector
aplicabil în cazul domeniilor multiplu conexe.
II. FORMULAREA ÎN POTENŢIAL SCALAR
Ecuaţia integrală specifică formulării MEF în potenţial
scalar pentru un domeniu simplu conex ⇑ este:
( R  n' )
1 V (r ' )
V (r ) ℘ ³
dS ' ≥ ³
V (r ' )dS ' + V0
(1)
R n'
R3
⇑

⇑

unde:
V
este potenţialul scalar;
⇑ este frontiera domeniului ⇑;
 este unghiul solid sub care o mică vecinătate a
domeniului ⇑ este văzută din punctul de
observaţie;
r, sunt vectorii de poziţie ai punctelor de observaţie
r’ respectiv sursă;
R = r - r’;
n’ este versorul normalei exterioare domeniului ⇑;
V0 este potenţialul scalar produs de distribuţia dată a
surselor câmpului.
Pentru domeniile multiplu conexe termenul din dreapta al

ETODA elementelor de frontieră este folosită pentru
rezolvarea problemelor de câmp magnetic în spaţiul
infinit şi omogen şi pentru determinarea matricei de
rigiditate în tehnicile hibride element finit – element de
'
frontieră, folosite la rezolvarea problemelor de câmp magnetic relaţiei (1) include contribuţia V0 ℘ ¦  k i k , unde  k este
k
şi de curenţi turbionari. Deoarece matricea de rigiditate este
dependentă de timp, corpurile în mişcare pot fi de asemenea unghiul solid sub care tăietura  k este văzută din punctul de
introduse cu uşurinţă, ecuaţiile câmpului electromagnetic fiind observaţie şi i este curentul asociat tăieturii (Fig.1).
k
scrise în sistemul de coordonate Lagrangean ataşat domeniilor.
Numărul mic de necunoscute care rezultă în urma utilizării
formulării MEF în potenţial scalar constituie un avantaj
n’
important în comparaţie cu formulările MEF bazate pe
R
potenţialul vector. Din păcate utilizarea potenţialului scalar
hall
hall
σ
este însoţită de instabilităţi numerice în cazul general al
i
mediilor neomogene când apar diferenţe mari ale
permeabilităţii magnetice. Alte dificultăţi specifice formulării
în potenţial scalar apar în cazul domeniilor multiplu conexe. O
Fig. 1. Tăietură pentru un domeniu multiplu conex
metodă pentru depăşirea acestor neajunsuri este separarea

componentei câmpului pentru care

∫ H ⋅ dl = i

şi utilizarea

III. SOLUŢIA NUMERICĂ A ECUAŢIEI INTEGRALE
ÎN POTENŢIAL SCALAR

Γ

potenţialului scalar redus în formularea clasică cu MEF. O altă
cale pentru înlăturarea acestor dificultăţi, prezentată în această
lucrare, constă în utilizarea directă a potenţialului scalar prin
introducerea de tăieturi şi modificarea formulării MEF
obişnuite prin introducerea contribuţiei acestora. Pentru a
obţine matricea de rigiditate trebuie însă rezolvate o serie de
probleme suplimentare datorate singularităţilor integralelor.
Diverse formulări cu metoda elementelor de frontieră în
potenţial vector sunt prezente în literatură [1] – [3]. În cele mai
multe abordări potenţialul magnetic vector A şi componenta
tangenţială a A sunt considerate a fi necunoscutele,
discretizarea frontierei fiind realizată prin elemente nodale.
Dezavantajele majore sunt însă numărul mare de necunoscute
şi singularităţile integralelor de suprafaţă.

Frontiera ♥ este aproximată printr-o suprafaţă poliedrală
cu faţete triunghiulare. Fixând o origine arbitrară în sistemul
de coordonate local al faţetei triunghiulare, potenţialul scalar
poate fi interpolat linear sub forma (Fig.2):
V( ρ ) ℘ V ±T  ρ
(2)
unde
V R ± V 2 R31 ± V3 R12
T ℘ ≥ 1 23
 n'
(3)
2S
V S' ±V 2 S" ±V3 S" '
(4)
V℘ 1
S
S este aria faţetei, V1 , V 2 , V3 sunt potenţialele nodurilor
faţetei, V potenţialul originii alese, S’ este aria triunghiului

Această cercetare a fost sprijinită parţial şi prin grantul CERES 64/2002

format de origine şi latura R23 opusă nodului 1; aceasta poate
avea o valoare negativă dacă originea este plasată în afara
triunghiului faţetei.
MV ( r' )
Presupunând că
este constant pe fiecare faţetă,
Mn'
relaţia (1) devine:
V ( r ) ℘

F

 V 

¦  n'  ³
k

k ℘1

k

dS'
R

numărul necunoscutelor este foarte mare şi singularitatea celui
de-al treilea termen din integrala din membrul drept. Poate fi
depăşit ultimul neajuns prin impunerea An = 0. Astfel (6)
devine:
n'
αA( r ) = − ∫
× (∇' × A( r ' ))dS '
R
∂Ω

+

∫

∂Ω

R
R3

× ( n' × A( r ' ))dS ' + A0

(7)

În mod evident, condiţia satisfăcută de At nu mai poate fi

F 
impusă.
În locul ei trebuie impusă o condiţie mai slabă care se

R
± ¦   k V k ≥ n' k ³ →Tk  ρ ↓
dS'  + V0
(5) referă la valoarea integralei de linie a potenţialului A de-a
R3

k ℘1
k
lungul oricărei curbe închise pe ♥. Aceasta reprezintă de fapt

unde  k este unghiul solid sub care elementul triunghiular condiţia naturală de continuitate a lui Bn, care determină în
mod unic câmpul magnetic în ♥.
ω k este văzut din orice punct de observaţie din ⇑.
Toate integralele din (5) sunt evaluate analitic prin
V. SOLUŢIA NUMERICĂ A ECUAŢIEI INTEGRALE
împărţirea suprafeţelor elementare în trei triunghiuri formate
ÎN POTENŢIAL VECTOR
de origine (definită ca proiecţie a punctului de observaţie pe
Evaluarea integralei de linie a A de-a lungul curbelor
planul faţetei) şi laturile faţetei (Fig.2.).
închise de pe frontieră, necesară pentru rezolvarea numerică a
ecuaţiei (7), poate fi efectuată utilizând elemente de muchie
[4]. Frontiera ♥ este aproximată printr-o suprafaţă poliedrală
r
cu faţetele triunghiulare. Pe fiecare faţetă componenta
R
tangenţială a potenţialului vector poate fi interpolată linear sub
forma
3
 1

B
Atk ℘ 
(1k ρ1k ±  2 k ρ2 k ±  3k ρ3k ) ≥ nk ρk   nk (8)
R31
2
2
S
 k


1

originea

S’

unde Bnk este componenta normală a inducţiei magnetice,
considerată a fi constantă pe fiecare faţetă k, k este vectorul
de poziţie al unui punct arbitrar de pe k faţă de centrul de
greutate, Sk este aria k şi  ik , i=1,2,3, este integrala de linie a

R23

R12

2
Fig.2.

Elementul
triunghiular al suprafeţei de discretizare

Dacă derivatele în funcţie de normală pe faţete (MV/Mn’)k
sunt cunoscute, plasând punctul de observaţie în toate nodurile
suprafeţei de discretizare a frontierei obţinem un sistem linear
cu necunoscute potenţialele V k .
Deoarece (1) este o ecuaţie integrală Fredholm de speţa a
doua, sistemul linear rezultat este bine condiţionat. Nodurile
de pe tăietură sunt tratate în mod diferit în generarea
sistemului de ecuaţii: când aparţin faţetelor plasate deasupra
tăieturii potenţialul lor este mărit cu i / 2 faţă de valoarea
considerată în nodul de pe tăietură. Pentru faţetele aflate sub
tăietură, potenţialul este micşorat cu i / 2 .
IV. FORMULAREA ÎN POTENŢIAL VECTOR

A de-a lungul laturii i opusă nodului cu vectorul de poziţie faţă
de centru ρik . Considerând o variaţie lineară a A în interiorul
unui element de volum tetraedral, valoarea sa în orice punct
poate fi exprimată în funcţie de valorile de muchie asociate
tetraedrului. Deci potenţialul din (8) pe frontieră este restricţia
potenţialului vector din domeniul ⇑ dacă folosim discretizarea
în tetraedre şi elemente de muchie. Prin separarea grafului
muchiilor ce constituie reţeaua de discretizare de pe frontieră
în arbore şi coarbore [5], integralele de linie ale A pe curbe
închise asociate laturilor de pe coarbore sunt în relaţie cu
valorile Bn prin:
τ C ± ΛCB τ B ℘  C
(9)
unde τ C şi τ B sunt vectori care reprezintă integralele de linie
ale A pe muchiile coarborelui respectiv arborelui, ΛCB

matricea de conexiune arbore-coarbore şi C reprezintă
vectorul fluxurilor prin suprafeţele mărginite de curbele
închise ale laturilor coarborelui. Relaţia (9) permite
exprimarea valorilor integralei de linie a A de pe muchiile
coarborelui în funcţie de cele ale arborelui, de unde numărul
M⇑
necunoscutelor de pe muchii este redus la N-1 laturi ale
R

± 3 ( n'  A( r ' )) dS ' + 4A0 (r )
(6) arborelui, N fiind numărul de noduri ale reţelei. Presupunând
R

că (A)t este constant pe fiecare faţetă în sistemul local de
unde A0 este potenţialul vector produs de distribuţia impusă a coordonate al fiecărui triunghi ⊃k este valabilă relaţia:
curenţilor. A verifică condiţia de etalonare \bA. Deoarece
(10)
(  A)t k ℘ u k R12 k ±v k R23k
componenta tangenţială At pe frontieră defineşte în mod unic
potenţialul vector în domeniu, componenta normală An şi cea unde R12 k ℘ ρ2 k ≥ ρ1k , R23k ℘ ρ3k ≥ ρ2 k şi uk, vk sunt
tangenţială a (\KA)t sunt determinate de At . Astfel (6) poate fi necunoscutele (proiecţii ale (\KA)t) asociate celor F faţete ale
privită ca o ecuaţie în necunoscute An şi (\KA)t, când At este suprafeţei poliedrale de aproximare a frontierei.
Punând punctul de observaţie din (7) în centrele de
dat. Problema MEF descrisă de (6) are două inconveniente:
Potenţialul vector A satisface în ⇑ relaţia:
 n'
R
 ( n'  A( r' ))
A( r ) ℘ ≥ ³   ( '  A( r' )) ≥
R
R3


greutate Gi ale faţetelor i de pe frontieră şi proiectând (7) pe redus la cele N-1 muchii ale arborelui, valorile de pe coarbore
muchiile R12 i şi R23i rezultă un set de 2F ecuaţii. Luând în fiind eliminate prin folosirea relaţiei (9).
consideraţie şi relaţia (8), cu k = 0, proiecţia pe latura R12i ,

VI. REZULTATE
de exemplu, rezultă:
A. Torul Perfect Conductor. Potenţial vector
F
2ℜ
dS '
Pentru a ilustra folosirea MEF pentru domenii multiplu
( ]∅ 1i ] ∅ 2i [ 2∅ 3i ) µ ¦ (  A) tk  ( nk  R12i ) ³
conexe am considerat regiunea de calcul a câmpului magnetic
3
R
k µ1
⊃k
ca fiind exteriorul unui tor perfect conductor cu raza medie de
F

B
B
 1m şi secţiune circulară.
[ ¦  ( nk R12 i )(Wk ] nk RGik ) [ nk ( nk RGik ) R12 i 
Folosind formularea în potenţial vector ne-am propus mai
2
2
 întâi să calculăm inductivitatea proprie a torului. Pentru un
k µ1 
k i
flux de 1Wb prin tăietura s-a determinat curentul prin tor.
Pentru acest exemplu numeric a fost utilizată procedura care
Bnk
dl '

] ( nk  R12 i )  (Wk ]
b ³
RGik )♥ k  + 4ℜA012 (11) are la bază rezolvarea ecuaţiei Fredholm de ordinul doi. Setul
i
R
2

⊃ k
muchiilor arborelui este completat de două categorii de muchii
unde ♥k este unghiul solid sub care faţeta k este văzută din ale coarborelui: prima (c’ în Fig.3) este cea a laturilor care
formează bucle închise de-a lungul torului, pentru care fluxul
centrul de greutate al faţetei i şi
magnetic (integrala de linie a A) este de 1Wb şi cea de-a doua
,
R ℘ rGi ≥ r , RGik  rGi ≥ rGk , A012 ℘ A0 ( rGi )  R12i
i
(c” in Fig.3) formată din bucle de laturi închise în jurul torului,
pentru care fluxul este nul.
1
Wk 
(1k ρ1k ±  2 k ρ2 k ±  3k ρ3k )
2S k
Trebuie remarcat că toate integralele din (11) au fost
evaluate analitic.
Pentru a obţine restul de N – 1 ecuaţii avem două
alternative. Prima constă în plasarea punctului de observaţie în
centrele de greutate ale faţetelor conectate la un nod şi
impunerea condiţiei ca suma fluxurilor A prin acestea să fie
zero, deoarece presupunem că valoarea componentelor
normale ale A este constantă pe fiecare triunghi. Această
condiţie este impusă celor N-1 noduri. Această procedură
corespunde unei ecuaţii Fredholm de speţa întâi. Cealaltă
metodă constă în plasarea punctului de observaţie pe fiecare
dintre cele N-1 muchii ale arborelui şi fixarea valorilor
integralelor de linie ale A pe laturile i ca fiind i. Ultima
procedură este mult mai bună deoarece corespunde unei
ecuaţii Fredholm de speţa a doua, care poate fi scrisă sub
forma:
F

 i i ℘ ¦ (  A) tk  ( nk  e i ) ³
k ℘1

¦ ³

±

k ℘1 Ti
k {i}

³

M k

Ti  k

Fig.3. Reţeaua de discretizare a frontierei: liniile groase
reprezintă muchiile arborelui, cele subţiri muchiile coarborelui

dS '
dli
R

În urma rezolvării numerice cunoaştem valoarea (A)t
corespunzătoare fiecărei faţete, iar curentul prin tor se
evaluează ca fiind integrala de linie a (A)t de-a lungul
oricărei bucle de-a lungul torului. Inductivitatea a fost
calculată pentru diferite raze ale secţiunii torului şi pentru mai
multe grade de rafinare ale reţelei de discretizare. Valoarea
normalizată a inductivităţii, L’=L/(⌠0/4), este reprezentată
grafic în funcţie de complexitatea reţelei în Fig. 4. Prin metoda
(12) propusă avem, de exemplu, pentru un număr de 169 noduri
F=338 faţete şi doar 846 necunoscute (incluzând aici şi
necunoscutele de pe muchiile c’ and c” ale coarborelui) în loc
de cele 1183 necunoscute ale formulării nesimplificate.


B
B

 ( nk ei )(Wk ≥ nk RG ) ± nk ( nk RG )ei 
k
k
2
2



B
dl '

≥ ( nk  ei )  (Wk ≥ nk RGk )⇑ k i dli
2
R


± 4 ³ A0  e i dl i
Ti

unde
ei este versorul muchiei i,
RGk  r ] rGk ,

{i} este mulţimea faţetelor care au în comun muchia i,
⇑ ki este unghiul solid sub care faţeta k este văzută din
punctul de integrare aflat pe muchia i.
Integrala de-a lungul muchiei i este calculată numeric doar
când triunghiul k este foarte aproape de această latură. Altfel
punctul de observaţie este plasat în mijlocul muchiei şi
integrala este aproximată prin produsul dintre integrant şi
lungimea laturii.
Numărul necunoscutelor de muchie din (11) şi (12) este

5
4
3

L'

F

³

2
1
0
0

50

100

150

Number of nodes

200

Fig. 4. Inductivitatea normalizată L’ = L/(↵0/4ℜ) a torului cu
raza medie de 1m şi cu raza secţiunii de:
 1cm;  2cm.

B. Cuplajul magnetic al torurilor. Potenţial vector
Un exemplu mai complex al folosirii MEF cu potenţial
vector constă în rezolvarea problemei pe frontieră pentru două
toruri perfect conductoare cuplate magnetic aflate într-o
poziţie arbitrară (Fig.5). Torurile au raza medie de 1m şi
aceiaşi secţiune circulară, centrul celui de-al doilea având faţă
de primul următoarele coordonate carteziene (0; 2.5m; 0.5m).
Originea sistemului de coordonate este considerată în centrul
primului tor, axa z fiind axa de revoluţie a lui. Înclinarea celui
de-al doilea tor este compusă dintr-o rotaţie cu 150 în jurul
axei x şi dintr-o rotaţie cu 300 în jurul axei y.

tăietură prin mijlocul celui de-al doilea tor din secţiunea
precedentă (Fig. 5) este de ⊂ →⌠ 0 / 4 ↓ ℘ 0.0214151 Wb
pentru un curent de 1A. Această valoare este comparabilă cu
inductivitatea mutuală normalizată obţinută cu formularea în
potenţial vector pentru configuraţia cu două toruri.

Fig.8. Liniile echipotenţiale
Fig. 5 Două toruri identice cu raza medie de 1m
aflate la 2.55m distanţă

VII. CONCLUZII

L'

Ambele formulări (în potenţial scalar sau vector) pot fi
Valorile calculate ale inductivităţii proprii normalizate a folosite cu succes pentru calculul câmpului magnetic în
primului tor şi cea a celei mutuale sunt reprezentate în Fig. 6 domenii multiplu conexe. Abordarea cu potenţial scalar
respectiv 7.
conduce la un număr mai redus de necunoscute, dar este
5
necesară derivarea relaţiei (1) pentru calculul fluxurilor. Din
4
păcate singularităţile care intervin în evaluarea fluxului
3
magnetic pe tăieturi pentru evaluarea inductivităţilor trebuie
2
rezolvate. Preocuparea noastră curentă este de a depăşi această
1
problemă.
0
Formularea în potenţial vector evită singularităţile. Numărul
0
100
200
300
400
500
mare de necunoscute poate fi redus prin folosirea elementelor
Number of nodes per toroid
de muchie şi separarea lor în arbore şi coarbore astfel încât
atât
timpul de calcul cât şi necesarul de memorie să scadă
Fig. 6. Inductivitatea normalizată L’ = L/(↵0/4ℜ) a primului tor;
substanţial.
Un alt avantaj al procedurii constă în înlocuirea
raza secţiunii torului:  1cm;  2cm.
condiţiei de frontieră pentru componenta tangenţială a A cu
Un număr de 400 noduri per tor, de exemplu, conduce la
condiţia de continuitate a componentei normale a B. Deoarece
800 noduri şi F=1600 faţete în total ceea ce înseamnă
rezultatele numerice nu depind de alegerea arborelui, reţeaua
determinarea a 4002 necunoscute. Astfel numărul de total de
poate fi adaptată topologic într-un mod cât mai convenabil.
2400 necunoscute de muchie este redus la 802 necunoscute,
În plus, toate integralele care contribuie la generarea
incluzând aici şi necunoscutele de pe muchiile c’ and c”.
matricii sistemului de rezolvat sunt evaluate analitic ceea ce
Din Fig. 4 şi 7 se observă că inductivităţile proprii au valori
conduce la o sporire a preciziei rezultatelor şi la o micşorare
foarte apropiate pentru acelaşi nivel de discretizare, cum este
deosebită a timpului de calcul.
şi de aşteptat deoarece inductivitatea mutuală este mult mai
mică.
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Abstract. The paper presents a method for modelling the electromagnetic interferences between
HV Transmission Lines and the neighbour pipeline networks. In order to perform the numerical
computations, a 3D computer code was developed based on Boundary Elements Method (BEM)
coupled with Finite Element Method (FEM). The numerical results are compared with those
obtained using the CatPro  1.4 software that uses the Transmission Lines Model.
Keywords: Numerical modelling, electromagnetic interferences, 3D coupling BEM – FEM, pipe
elements, induced EMF.

Introduction
Nowadays there are more and more frequent cases of close proximity between high voltage
transmission lines and metallic pipelines. Therefore, there is a growing interest about possible
hazards resulting from the influence of electrical systems such as the safety of people
touching the pipeline, damage to the pipeline and to the cathodic protection equipment. Thus
there is an industrial need for the implementation of user-friendly simulation software able for
predicting the inductively coupled voltages.
In this light, the numerical analysis module proposed in this paper is aimed to find out the
effects of the AC induced voltages and currents in the metallic buried pipelines due to the
proximity with the HV transmission lines. The numerical implementation takes into account
the diffusion equations as governing equations and thus the induced EMF in the pipelines.
z
HV line

y

Lossy ground

x
Buried pipe

Fig. 1. Description of the problem considered: buried pipeline in the vicinity of a HV Transmission line

The problem to be solved assumes a three-phased HV line in the presence of a low
conductive lossy soil where the buried pipelines are located as shown in the Figure 1. The
problem is solved at the interface between the metallic pipeline and the lossy soil. Therefore,
in the numerical analysis, the source will be considered the vector magnetic potential values
on the pipeline surface while the unknowns are the potential and the radial current values in
the computation nodes. Afterwards the axial current through the pipeline will be computed.
In the first part of the paper, the basic equations for the numerical modelling of the internal
1D – FEM and the external 3D – BEM equations are detailed. Then the global matrix system
implementation will be presented.
In the second part of the paper the numerical results together with the comparison with the
CatPro 1.4 results are emphasized. Final conclusions will end the paper.
The pipe internal problem modelling by 1–D FEM
In order to set up the 1-D model for the pipe internal problem one start from the
elementary pipe element dτ and applying the Kirchhoff’s theorem for the currents flowing in
axial and radial directions (see Figure 2):
iax (τ ) = iax (τ + dτ ) + irad (τ )
irad (τ)

iax (τ)

(1)

iax (τ + dτ)

dτ

Fig. 2. Elementary pipe length and the currents flowing through it

Taking into account that in the AC problems the electric field vector and the current density
vector are given by [1]:

J = −σ∇Φ − jωσ A

(2)

one can identify the density current components:
 ∂Φ

−σ 
+ jω Aax  = J ax
 ∂τ

 ∂Φ

−σ 
+ jω Arad  = J rad = Q( AC )
 ∂r


(3)

Taking into account (1), the equation for the pipe internal problem can be written as:
∂A
∂ 2Φ
2π R
+ jω ax −
Q=0
2
∂τ
∂τ
σS

(4)

Using the weighted residual method [2] for minimization of the functional associated to
equation (4) one lead to the following system of equations:


 Q0 Q1 
 Aax 0 + Aax1 

 I 0 = ( Φ 0 − Φ1 ) Gax + k  3 + 6  − jω lGax 
2






 I = ( Φ − Φ ) G + k  Q0 + Q1  + jω lG  Aax 0 + Aax1 
ax
ax 
1
0
 6

 1
3 
2




(5)

valid for a pipe element, where R is the pipe radius, l is the length of the pipe element, S is the
σS
is the axial
transversal surface, k = 2π Rl is the surface of revolution and Gax =
l
conductance of the pipe element.
The above system of equations is implemented in the numerical computation in accordance
with the sign convention mentioned in Figure 3.
Qi-1

Qi

Фi-1

Zi-1

Фi

Qi+1
Zi

Фi+1

(i)

(i-1)

Ii-1 Ii-1

(i+1)

Ii

Ii

Ii+1

Ii+1

Fig. 3. The 1D – FEM model for the pipe internal problem

One has to mention that 1D – FEM equation (4) for the internal problem can be formulated as
well starting from the problem’s governing diffusion equation [1]:
∆Φ − jωµσ ⋅ Φ = 0

(6)

and applying the variational principle over the element dτ (Figure 1) and taking into account
the Lorenz Gauge:
∇ A = − µσ Φ

→

∂ Aax 1
∂ Arad
+ Arad +
= − µσ Φ
∂τ
r
∂r

(7)

The pipe external problem modelling by 3–D BEM
The boundary integral equation for the pipe external problem can be formulated starting
from the governing equation (6) with the gauge condition (7) [3]:
Ω( i )
4π

Φ (i ) + ∫ Φ
Γ

Q

∂G
d Γ = ∫ G  + jω Arad  d Γ
∂n
Γ
σ


(8)

where n e ≡ 1r is the normal unit vector in the positive sense considered (from interior to
exterior of the pipe) and G is the fundamental solution (Green’s function) associated to the
governing equation (6) and given by [4]:
−

r

e jkr
eδ 
r
r
G=
=
 cos − j sin 
δ
δ
4π r 4π r 

(9)

where r is the position vector and δ is the skin depth.
In order to implement equation (8) in the numerical computation algorithm, the pipe was
divided into ‘pipe elements’ [2] and a linear interpolation of the electromagnetic quantities on
the pipe element boundary was assumed.
Global matrix assembly
In order to solve the coupled FEM – BEM problem, a global matrix system has to be
implemented. This global matrix system is presented in the equation below.
 − HR + HI +σ −1GR −σ −1GI  ΦR   +ω GI

  
−1
−1
 − HI − HR +σ GI +σ GR   ΦI  =  −ω GI
 +G1
0
0   QR   0
+ K1

  
0
+G1
+ K1   QI   0
 0

+ω GR
+ω GI
0
0

0   ARR 
0
0   ARI 
(10)
0
+G3  AZR 


0   AZI 
−G 3
0

where:
◊ ФR, ФI are the real and the imaginary parts of the potential on the pipe boundary nodes;
◊ QR, QI are the real and the imaginary parts of the radial current density on the pipe
boundary nodes (see Figure 3);
◊ ARR, ARI are the real and the imaginary radial components of the vector magnetic
potential values on the pipe boundary nodes;
◊ AZR, AZI are the real and the imaginary axial components of the vector magnetic potential
values on the pipe boundary nodes;
The values of the vector magnetic potential components, seen as the source vector the
problem, are computed as presented in the following paragraph.
Computation of the vector magnetic potential values on the pipe boundary nodes
The vector magnetic potential produced by a wire of the HV line can be computed in
accordance with the following general formula [5]:
A=

µ
e jkr
1S dl
IS ∫
4π Conductor r

(11)

where 1S is the unit vector in the direction of the HV wire (in this problem it corresponds with
the Ox axis unit vector, 1S ≡ i ).
Assuming that the current through wire is of type I S = Ie jϕ , where φ is the initial phase of
the source current, the following real and imaginary components of the vector magnetic
potential are obtained:
r
−
 − δr

δ
e
r
e
r
+
cos cos ϕ +
sin sin ϕ  dx
∫


r
δ
r
δ
Conductor


r
r
−
 −δ

µI
e
r
eδ
r

 dx
−
+
sin
cos
cos
sin
AI =
ϕ
ϕ
∫


4π Conductor
r
δ
r
δ



µI
AR =
4π

(12)

To compute the axial and radial components, the above relations should take into account
in addition the angle between 1S and 1P vectors, where 1P is the unit vector in the direction of
the pipeline. Thus:

Aax = A

xPipe _ end − xPipe _ start
LPipe

(14)

Arad = A − A
2

2
ax

One has to notice that the total contribution of the three-phased HV line to the vector
magnetic potential values on the boundary nodes was taken into account in the numerical
analysis program by considering the CatPro’s SH345kV_NS tower type [6].
In order to validate the numerical computation of the vector magnetic potential on the
boundary nodes, a comparison between an analytical solution using Mathematica® 4.0
software involving equations (12) and a professional FEM code able to solve a 3D quasistationary electromagnetic field problem in the presence of a conductive soil was used. The
main results are presented in Figure 4 below.

(a) δ = 711.7 m

(c) δ = 71.17 m

(b) δ = 225.1 m

(d) δ = 22.51 m

Fig. 4. Magnetic potential vector magnitude. Analytical (red) versus FEM code (blue) solutions

The results presented above emphasizes that for industrial frequencies (50 Hz) the presence of
the lossy soil does not influence the magnetic potential vector values if computed according
with relations (12) (no consideration of images method). The higher frequency, the higher
influence of the lossy soil presence. In other words, for high frequencies (up to 1 kHz) the
method of complex images must be considered in the Green’s function expression used in (8).

Numerical examples and conclusions
Several tests have been made in order to compare the 3D FEM – BEM numerical analysis
algorithm implemented with CatPro 1.4 AC version that uses the transmission line model.
The general settings for the tests considered are presented in the table below.
Table 1. General settings for the numerical analysis performed

Ox Coordinates: between – 1000 ÷ 11000 m
SH345kV_NS
500 A
0.25 m
-5 m
5.88 106 (Ω m)-1
0.01 (Ω m)-1
50 Hz

HV line geometry
HV line type
HV phase current
Pipe radius
Pipe depth
Pipe conductivity
Soil conductivity
Frequency

The first example is described by the Figure 5. It consists of a 1 km long pipeline parallel
with the HV line. The pipeline is placed symmetrically with respect to the HV line. The only
difference between the two cases is the distance in the 0y direction between the pipeline and
the HV line (25 m in the case ‘a’ and 1 m in the case ‘b’).
y [m]

y [m]

PIPE
25

PIPE
1

HV Tline
-1

4.5

5.5

11

x [km]

-1

HV Tline
4.5

5.5

11

x [km]

(a)
(b)
Fig. 5. 1 km long pipeline parallel with the HV transmission line

The graphic variations of the potential along the pipeline, for the case ‘a’ above, computed
with 3D FEM – BEM and with CatPro are presented in Figure 6.

(a) results with 3D FEM – BEM
(b) results with CatPro 1.4
Fig. 6. Potential variation along the pipeline for the test problem presented in Figure 5a.

The computation error values between the two numerical solutions at the extremity of the
pipeline (point with the highest potential values) are presented in Table 2.
Another test has been made considering the pipeline crossing below the HV line as
suggested in Figure 7. The potential variation computed with the two methods is presented in
Figure 8, while the computation error at the extremity of the pipeline is given in Table 2.
y [m]

50

PIPE

6

HV Tline
11

4

-1

x [km]

-50

Fig. 7. The second test problem. Pipeline crossing below the HV line

(a) results with 3D FEM – BEM
(b) results with CatPro 1.4
Fig. 8. Potential variation along the pipeline for the test problem presented in Figure 7.
Table 2. Error computation results for the test problem presented in Figure 5

Problem
Fig. 5a
Fig. 5b
Fig. 7

Distance
25 m
1m

3D FEM – BEM
4.3598 V
0.86496 V
3.7375 V

CatPro
4.3629 V
0.86432 V
3.875 V

∆
0.0031 V
0.00064 V
0.1375 V

ε [%]
0.071 %
0.074 %
3.7 %

One has to notice that increasing the pipe length one gets higher error. For instance, in the
case of 2 km and 4 km long pipelines parallel with the HV line the results are those presented
in Figure 9 and Figure 10 respectively.
Also an increased error can be found if the frequency is higher. For instance, for the
problem presented in Figure 5a, using the frequency 500 Hz, one gets Φ3D FEM – BEM= 42.8 V
while ΦCatPro= 43.0 V which means an relative error of about 0.4%, six times higher as the
result presented in Table 2.
As a conclusion, the two numerical solutions give results in very good agreement for short
pipe lengths and for industrial frequencies. The higher frequency and higher pipe lengths, the
higher relative error between the two numerical solutions.

y [m]

y [m]

PIPE
25

PIPE
1

HV Tline
-1

3D - AC
8.695 V

11

6

4

CatPro
8.685 V

∆
0.01 V

x [km]

HV Tline

-1

ε [%]
0.1 %

4

3D - AC
1.725 V

CatPro
1.7208 V

11

6

∆
0.0042 V

x [km]

ε [%]
0.24 %

Fig. 9. A 2 km long pipeline parallel with the HV transmission line
y [m]

y [m]

PIPE
25

PIPE
1

HV Tline
-1

7

3

3D - AC
17.18 V

CatPro
16.936 V

∆
0.244 V

11

x [km]

ε [%]
1.44 %

-1

HV Tline
3

3D - AC
3.4084 V

CatPro
3.3555 V

x [km]

7

11

∆
0.0529 V

ε [%]
1.57 %

Fig. 10. A 4 km long pipeline parallel with the HV transmission line
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Abstract: In this paper the electromagnetic interferences phenomena between an AC railway
catenary system (50 Hz) and underground metallic structures (communication cables) is
investigated. The main interest is devoted to study this type of phenomena in the vicinity of
subway gallery structures (tunnels) and stray currents generated by the external railways. The
analysis was performed using a three-dimensional finite element code, applied to a specific
configuration taken from the literature. The stationary electromagnetic field problem allows us to
evaluate currents flowing through the main parts of the subway structures and underground
metallic communication cables.
Key Words: Electromagnetic interferences, stray currents, underground metallic structures, finite
element method.

Introduction
It is well known that buried metallic structures are exposed to corrosion phenomena due to
stray currents produced by AC transmission lines systems, like power transmission lines,
and/or AC electrified railway traction systems. In this paper, a study of the stray current
distribution on a metallic underground structure (like oil and gas pipelines,
telecommunication cables, etc.) is done [1].
Voltage and eddy currents can be induced on a metallic underground structure from
overhead AC transmission lines placed in close proximity by capacitance, conductance and
induction effects. The electrical influence exerted by an AC transmission line on a metallic
structure varies with the electrical characteristics and geometry of the individual systems. AC
voltage induced on metallic structures poses a shock hazard rather than a corrosion concern
[2].
The earth can be considered as a semi-infinitely extended non-ideal conductor. The
currents flowing in the transmission line cause a magnetically induced earth return current
that speeds out under the lines, seeking the lowest impedance return path.
Induced by the skin and proximity effect, the distribution of the stray currents in the
ground is hard to determine [1], [2], [3] and [6]. However, many outstanding electrical
engineers have studied this problem and obtained accurate solution using various methods
like Carson’s method, the complex depth of earth return method and the finite element
method. The method used in this work is the finite element method (FEM). This method has
been of the most rapidly developing in electrical engineering in the last decades. It is use to
solve Maxwell’s equations that govern the distribution of the electromagnetic field around the
conductors [3]. The inconvenience of this method includes the high cost of the software,
much longer computational time and the necessity of training individuals to use the FEM
software.

Mathematical Model
The eddy current field simulations for time harmonic electromagnetic fields governed by
Maxwell’s equations are given by [4], [6]:

∇×H = J +
∇×E = −

where:
•
•
•
•
•
•
•

∂D
,
∂t

∂B
∂t

(1)

,

(2)

∇⋅D = ρ ,

(3)

∇⋅B = 0 ,

(4)

H – is the magnetic field intensity [A/m];
J – is the current density field, J = σ ⋅ E [A/m2];
σ – is the soil conductivity [Ω·m]-1;
E – is the electric field [V/m];
B – is the magnetic flux density, B = µ 0 ⋅ µ r ⋅ H [T];
µ0 – is the permeability of the free space [H/m];
µr – is the relative permeability.

All that time-varying electromagnetic quantities in the problem have the form:

F(t ) = Fm cos(ωt + θ ) .

(5)

e jα = cosα + j sin α

(6)

Using Euler’s formula:
.

If: α = ω ⋅ t + θ , F(t) equals the real portion of e j (ωt +θ ) :

[

]

F(t ) = ℜ Fm e j (ωt +θ ) .

(7)

∂D
∂B
and
are equal
∂t
∂t
to: j ⋅ ω ⋅ D and j ⋅ ω ⋅ B . Therefore, with this simplification and the relations
B = µ ⋅ H, D = ε ⋅ E, J = σ ⋅ E , Maxwell’s equation reduce to:
Now, because each time-varying quantity has the form: Fm ⋅ e jθ ⋅ e jω t ,

∇×

1

µ

B = (σ ⋅ E + j ⋅ ω ⋅ ε ⋅ E) ,

∇ × E = − j ⋅ω ⋅ B

(8)

,

(9)

∇ε ⋅ E = ρ

,

(10)

∇⋅B = 0

.

(11)

but:
B = ∇×A

,

(12)

(∇ × A) = (σ ⋅ E + j ⋅ ω ⋅ ε ⋅ E) .

(13)

and equation (8) becomes:
∇×

1

µ

A solution for E in terms of A is given by:
E = − j ⋅ ω ⋅ A − ∇V

,

(14)

were V is the electric potential and A is the magnetic vector potential. Substituting the right
side of this relationship for E into the previous equation results:
∇×

1

µ

(∇ × A) = (− j ⋅ ω ⋅ A − ∇V ) ⋅ (σ + j ⋅ ω ⋅ ε ) .

(15)

It is therefore equal to the complex current density, J which has three components:
• Js, the source current density due to differences in electric potential, −σ ⋅∇V .
• Je, the induced eddy current density due to time-varying magnetic fields, − j ⋅ ω ⋅ σ ⋅ A .
• Jd, the displacement current density j ⋅ ω ⋅ ε ⋅ (− j ⋅ ω ⋅ A − ∇V ) .
With these considerations, the total induced current density becomes:
J=

1

µ

(σ + j ⋅ ω ⋅ ε ) ⋅ (− j ⋅ ω ⋅ A − ∇V )

∫ ds

.

(16)

s

The integral of this expression over the cross-section of a conductor is constrained to equal
the total current that is specified as flowing in that conductor:
IT = ∫
s

1

µ

(σ + j ⋅ ω ⋅ ε ) ⋅ (− j ⋅ ω ⋅ A − ∇V ) ⋅ ds

.

(17)

Where IT is the total current flowing in conductors, with three components:
1
• Is, the current from an external source, − ∫ ⋅σ ⋅∇V ⋅ ds .
s

•

Ie, the induced eddy current, − ∫
s

•

Id, the displacement current,

1

µ

µ

⋅ j ⋅ ω ⋅ σ ⋅ A ⋅ ds .

1

∫ µ j ⋅ ω ⋅ ε ⋅ (− j ⋅ω ⋅ A − ∇V ) ⋅ ds .
s

3D Finite Element Model
Figure 1 shows the proposed three-dimensional configuration to be analyzed, which includes
a concrete tunnel, the railways, the AC traction supply conductor and a parallel underground
metallic structure, called the victim (the telecommunication cable).
tunnel
AC supply
conductor
soil
railway
air
the victim

Figure 1. The analyzed structure

Figure 2. The discretization mesh

The AC supply conductor’s diameter is 2.0 cm. It is placed at 5.3 m above the earth surface
and is energized with a 50 Hz current of 1.000 A magnitude. All the other geometrical
dimensions of the proposed structure are given in Table nr. 1. The soil resistivity ρ is assumed
to be 100 Ω-m. Material set-up conditions for all the defined domains are synthesized in Table
nr. 2.
The domain has been subdivided into 98.457 tetrahedra as shown in Figure nr. 2,
including also elements suitable to represent the AC supply conductor and the rails.
The boundary conditions (Figure 3) for the model are of Dirichlet’s type, H field = 0, and
are imposed on all the surfaces of the attached background of the model.

Figure 3 The boundary condition and the imposed sources
Table 1
Geometrical properties
Type
Value (m)
Tunnel length
100
Tunnel height
6
Depth for
2
telecommunication cables

Table 2
Object

Type of
material

Railway
AC supply conductor
Communications
cables
Tunnel (inside)
Background

Material properties

Iron
Copper

σ[Ωm]-1
7
1.03*10
7
5.8*10

Copper

5.8*10

Air
Soil

0
0.01

7

εr
1
1

µr
4000
0.99991

1

0.99991

1.006
1

1.00004
1

Results and discussions
The vector magnetic potential A for a cross section of the studied problem is given in Figure
4. With the computed A values in the whole 3D domain the induced eddy current density (16)
along the parallel telecommunication lines with the catenary system is computed. The current
density distribution along the “victim” surface is given in Figure 5 and 6 (colour code).

Figure 4 Magnetic vector potential A
for a cross section

Figure 5 Current density distribution on the victim surface

Figure 6 Distribution of the induced current density on the telecommunication cable

The maximum value of the induced currents in the victim is of Imax = 0.0102 (A) for a
steady-state a.c. regime of the catenary’s system. The validation of the obtained results with
the 3D numerical FEM model will be done as a next step of the research. This study is part of
a more complex work which arise from the proximity of a.c. high voltage power networks
and underground metallic structures from safety and corrosion point of view.
Conclusions
The 3D computation demonstrate non-neglectable induced currents in soil and underground
metallic structures. Those induced currents could produced important power loses and also
damages. The method used for the computation is efficient but the computation time is high
(12 h 34 minutes). With reference to the errors of the computation, these are sizable because
the geometry is large. Also the prediction of the stray currents in the buried metal structures
(like telecommunication cables, gas and oil pipelines) is a very important issue in the design
of the cathodic protection system. The study of the induced currents in the victim cables will
be extended in the future for high voltage lines under fault conditions.
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A TEARING APPROACH FOR SYMBOLIC ANALYSIS
BASED ON LARGE-CHANGE MULTIPARAMETER
SENSITIVITIES
Mihai Iordache∗, Lucia Dumitriu*, Zoltan Erdei*
In this paper we present a very efficient method to obtain any
transfer function in such a symbolic form that allows the direct
evaluation of simultaneous large change impact of some circuit
component parameters. The method is based on a diakoptic
procedure in which an optimal decomposition is performed, and
on a cascade analysis using MNM. The results of the analysis is a
symbolic function that in the absence of some element
parameter changes represents the circuit transfer function at
nominal circuit parameters. Otherwise the expression will be
used in a simple manner to evaluate the large-change
multiparameter symbolic sensitivities.
The tearing procedure is explained and an illustrative
example is presented.

1.

INTRODUCTION

In the case of large-scale analog integrated circuits, the
hierarchical decomposition together with appropriate
analysis techniques becomes a necessity, because all
traditional methods have circuit size limitations. The
main problem is the exponential growth of the number
of symbolic terms involved in the expression for the
transfer function as the circuits gets larger. To
overcome this difficulty one idea is to produce a
succession of small expressions with a backward
hierarchical dependency on each other. In this case the
growth of the number of expressions is, at worst case,
quadratic. The hierarchical representation is referred to
as a sequence of expressions. In the literature some
hierarchical analysis techniques based on graph
decomposition [1], matrix decomposition [3], or
splitting of circuits containing nullors [4,6], are
known.
However, the reported hierarchical symbolic
analysis tools have in view rather the methodology
than practical application in large analog integrated
circuits, because the symbolic expressions are too
large. To overcome the impediments connected to this
problem, simplifications before and during generation
techniques have been added to hierarchical analysis
methodology [5].
On the other hand, the hierarchical approach based
on Modified Nodal Analysis exhibits a linear growth
in the number of terms in the symbolic solutions.
Partitioning results in a reduction in the number of
terms. If the order reduction is performed, the concept
∗

of Reduced Modified Nodal Analysis (RMNA) matrix
is introduced.
A general remark is that all tearing methods require
such a decomposition that the elements in the same
subcircuit are strongly interconnected, while the
different subcircuits are weakly interconnected each
other [2-11].
The circuit decomposition problem is, in general,
formulated as a graph optimization problem in which
an optimal partition of nodes is sought, such that a
certain measure on the interconnection between
different groups of nodes is minimized [6].
Recently we have developed a diakoptic procedure
[7] based on the tearing of some central nodes from the
normal tree of the circuit, in order to formulate the
state equations in symbolic normal-form [8], for largescale analog integrated circuits.
The diakoptic approach is of essential importance
to obtain the state equations, consequently the state
matrix in symbolic form of this kind of circuits, in the
case when the whole circuit analysis is not possible.
In this paper we apply the tearing procedure
reported in [7] to generate a symbolic transfer function
by diakoptic analysis via Modified Nodal Method, to
compute the effect of simultaneous large changes,
occurring in a number of circuit parameters.
2. DESCRIPTION OF THE METHOD
In the following we present an efficient method to
automatically formulate the Modified Nodal Equations
in symbolic or partially symbolic form for analog
large-scale circuits.
These circuits may contain any linear and/or
nonlinear circuit elements, having an equivalent
scheme made up only of two-terminal circuit elements
and controlled sources.
In the case of the nonlinear circuits, the nonlinear
characteristics may be approximated by piecewiselinear continuous curves, or by new curves in which
the nonlinearities are transferred to the sources, [8-10].
From the numeric integration point of view, the
constitutive equations of capacitors and of inductors,
that are differential equations, can be approximated by
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resistive circuits associated to the selected integration
algorithm (resistive associated discrete circuit models)
[9, 10]. After circuit splitting, the modified nodal
equations of the nonlinear resistive discrete subcircuit
Sq (having nq nodes) associated to BDF of the first
order, at the moment tj+1 = tj + h, and iteration k+1,
when the nonlinear characteristics are approximated by
piecewise-linear continuous curves, have the form:

(

G
s ( j +1)
 dnq −1,nq −1 (k )
 Am .n −1 s ( j +1)
(k )
q q


)

( )
(s(( ) ) ),
(s(( ) ) ) 

j +1
i
sc,nq −1 k

=
j +1
 em
k
q


( )
( )

( j +1)
B nq −1,mq s ((kj)+1)  v nq −1 

( j +1)
( j +1) =
Rdmq ,mq s (k )   i m 
  q 

(1)

from a circuit tree [7], and in order to keep
interconnections among the subcircuits we will use
either connection independent sources, or connection
controlled sources having unity-gains.
When connection independent sources are used,
the subcircuits are separately processed, and finally, by
aggregation of all subcircuits’ equation systems (that
suppose the elimination of the connection sources) the
whole circuit solution is obtained. For each splitting
cut-set ∑k , k = 1, p , the currents and the voltages of
the connection sources must satisfy the following
relations:

i econ ,k = i jcon ,k ; v jcon ,k = v econ ,k ,

(

G dn −1,n −1 s ((kj )+1)
q
q

)

(4, a)

in the case of the connection independent sources, and
- is the

i jcon ,k = 1 ⋅ i econ ,k ; v e con,k = 1 ⋅ v jcon ,k , (4, b)

matrix of nodal dynamic (differential) conductance
corresponding to the s combination of segments, at the
k-th
iteration,
including
the
conductances
corresponding to the resistive discrete models of the

in the case of using connection controlled sources.
In the last case if we set in order the independent
circuit variables as follow: first the node voltages of
each subcircuit, and then the currents of the
nonNAcompatible elements (or controlling currents),
the modified nodal matrix of the entire circuit has a
diagonal bloc bordered structure that allows a parallel
processing.
The border is made up of the nonNAcompatible
element currents and of the controlling currents of the
entire circuit.
To explain the above method we consider the
parametric RLC band-pass filter shown in Fig. 1, [9].
We want to compute the voltage gain, considering as
symbols the parameters: R1, C2, C5, C6, C9, C10, C13,
C14, C15, C18, C19, and C22.
Because the symbolic analysis of the whole circuit
is not possible, a tearing procedure by nodes is applied
for a diakoptic analysis. If the analyzed circuit has
feedback we can use tearing procedure by branches or
by nodes and by branches [7]. The structure of the first
two subcircuits together with the connection sources is
represented in Fig. 2.
In the case when the connection controlled sources
are used, in order to identify the controlling currents of
the CCCS’s, we insert an independent voltage source
with zero voltage (or a small resistance) in series with
each VCVS (e”con3,2 (Rcon3,2)).
Applying the tableau contour [6] we obtain the
interconnection nodes: n3, n5, n7, n10, and n13, and the
corresponding splitting cut-sets represented in Fig. 1.
After running the program, we obtain the following
expressions for the i econ ,k and v jcon ,k :

where, for example,

( j +1)

dynamic circuit elements; v n −1 - is the voltage vector
q
of the independent nodes in the subcircuit Sq;

(

)

e m s ((kj)+1) - represents the voltage vector of the ideal
q
independent voltage sources, of the sources resulted
from nonlinear characteristics of the nonlinear c.c.
elements, and of the connection voltage sources;

i m( j +1) - represents the
q

current

vector

of

the

nonNAcompatible elements, and controlling currents,
defined as:
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In the case of linear circuit analysis in transient
behavior using Laplace transform, the modified nodal
equations of the subcircuit Sq, have the structure:
Ynq −1,nq −1 (s ) Bnq −1,mq (s ) Vnq −1 (s )  I sc,nq −1(s )

(s ) Z mq ,mq (s )   I (s )  =  Emq (s )  ,
A
 mq .nq −1
 mq

(3)

(

)

where, for example, Z n −1,n −1 (s ) V nq −1 (s ) - is a
q
q
square matrix whose nonzero elements are: the
operational transfer impedances of the CCVS’s, and
the operational impedances of the magnetic coupled
inductors (the operational node voltages), and the other
submatrices have similar significance as above.
The decomposition technique presented in this
paper is based on the splitting of the central nodes

econ3_2 := (-2703.*s^2-.8720e16-.4000e14*s^2*C2-.4000e14*s*G1)*jcon3_1/((s*C2+G1)*(2703.*s^2+
+.8720e16))+(2703.*s^2*G1+.8720e16*G1)*
*e1/((s*C2+G1)*(2703.*s^2+.8720e16)),
(5)

jcon3_1:=C5*s*C6*econ3_2/(C5+C6)+C5*jcon5_2/
(C5+C6),
(6)

Fig. 1. Parametric RLC band-pass filter.
econ5_3 := (.2180e18*s*C5+.7188e5*s^3*C5)*
*econ3_2/(s*(C5+C6)*(.7188e5*s^2+.2180e18))+
+(-.7188e5*s^2-.1000e16*s^2*C6-.2180e18.1000e16*s^2*C5)*jcon5_2/(s*(C5+C6)*
*(.7188e5*s^2+.2180e18)),

(7)

Fig. 2. Structure of the subcircuits S1 and S2 and
the assignment of the connection sources.
jcon5_2 := C9*(s*econ5_3*C10+jcon7_3)/(C9+C10),

(8)
econ7_4 := (.4360e17*s*C9+9611.*s^3*C9)*econ5_3/
(s*(C9+C10)*(9611.*s^2+.4360e17))+(-9611.*s^2-.2000e15*s^2*C10-.4360e17-.2000e15*s^2*C9)*
*jcon7_3/(s*(C9+C10)*(9611.*s^2+.4360e17)),
(9)
jcon7_3 := (.1090e21*s*C13*C14+.1090e21*s*C13*
*C15+.4521e8*s^3*C13*C14+.4521e8*s^3*C13*C15+
+.1090e21*s*C14*C15+.9856e10*s*C14+.9856e10*s*
*C13+.4521e8*s^3*C14*C15)*econ7_4/(.4521e8*s^2*
*C14+.4521e8*s^2*C15+.1090e21*C14+.1090e21*
*C15+.9856e10)+(.4521e8*s^2*C14+.1090e21*C14)*
*jcon10_4/(.4521e8*s^2*C14+.4521e8*s^2*C15+
+.1090e21*C14+.1090e21*C15+.9856e10),
(10)
econ10_5 := (.4521e8*C18*s^3*C14+.1090e21*C18*s*
*C14)*econ7_4/(C18*s*(.4521e8*s^2*C14+.4521e8*
*s^2*C15+.1090e21*C14+.1090e21*C15+.9856e10))+

+(-.4521e8*C18*s^2-.1090e21*C18-.1090e21*C14-.1090e21*C15-.4521e8*s^2*C14-.4521e8*s^2*C15-.9856e10)*jcon10_4/(C18*s*(.4521e8*s^2*C14+
+.4521e8*s^2*C15+.1090e21*C14+.1090e21*C15+
+.9856e10)),
(11)
jcon10_4 := .1000e-6*s*econ10_5*(.4262e16*C19*s^3*
*C22+.8720e28*C19*s*C22+.2131e11*C19*s^2+
+.4360e23*C19+.9291e18*s*C22+.4645e13+
+.2131e11*C22*s^2+.4360e23*C22)/((.2e6*s*C22+1.)*
*(2131.*s^2+.4360e16)).
(12)

After the aggregation we obtain the voltage gain in
partially symbolic form with 13 symbols (including
the complex frequency s). Because the subcircuit
primitives are the same as in the initial circuit, the

accuracy of the computation is not affected as it is
shown in Fig. 3. Here we have represented the voltage
gain magnitude in respect to frequency, both for the
diakoptic symbolic analysis and for the numeric
analysis of the whole circuit. The curves are identical.

Fig. 4. Magnitude of the relative variation of
voltage-gain as a function of large
changes in C5 and C9.
Fig. 3. Magnitude of voltage-gain
in respect to frequency.
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TOPOLOGICAL TECHNIQUES FOR FAST SYMBOLIC
ANALYSIS OF LARGE ANALOGUE INTEGRATED
CIRCUITS
Lucia Dumitriu∗, Mihai Iordache*, Zoltan Erdei*
The topological approach to generate the transfer functions in
symbolic form, based on the generalized topological formula
with homogeneous parameters (admittances), requires twograph tree enumeration. In this paper we present a uniform
treatment of the four type of controlled sources in order to built
the two graphs for the nonreciprocal circuits. Some important
simplifications on the structure of these graphs before
generation and some important rules to automatically generate
any transfer function in respect with two input/output ports are
also presented.

1.

INTRODUCTION

An efficient symbolic analysis can be obtained by
combining various techniques:
- an efficient generation algorithm of the circuit
functions;
- decomposition strategies;
- simplification techniques applied before and during
generation;
- postprocessing - consisting in two stages:
simplification after generation and factorisation of the
simplified form of the network function.
One of the most important approaches for
nonreciprocal circuit analysis is the two-graph tree
enumeration method, mainly due to Mayeda and Seshu
[1]. The original approach, in which each edge is
labelled with an admittance term, could only handle
one type of active element, namely VCCS, but the
method was further developed by many researchers for
general linear circuits to include virtually all active
elements. However, the results are generally too
complicate to implement [2, 3]. In [11] a new twograph representation for non-admittance components is
proposed, in order to obtain symbolic transfer
functions’ expressions in other terms than admittances.
The method is developed by introducing new
element stamps based on using a unity gyrator to
model the non-admittance components. The price paid
by this approach consists in the increasing of circuit
complexity.
Based on the original concepts, we have generated
a set of specific rules for constructing and using the
two graphs, in order to generate the symbolic transfer
functions in term of element admittances [7,8]. These
rules are applicable to a linear circuit containing: all
∗

four types of linear controlled sources, resistors,
capacitors, nullors (for ideal opamps operating in the
linear mode), opens and shorts, independent current
and voltage sources and any multiterminal circuit
element having an equivalent scheme made up only by
two-terminal elements and controlled sources. These
circuit elements share the property that the nontrivial
part of their branch voltage-current relations can be
represented by admittances. Modeling all the
controlled sources by admittances that have different
positions in the two graphs (Fig. 1) allows a uniform
treatment for all circuit elements, simplifies the
topological structure and, by consequence, the
common tree enumeration.
In [4] a mathematical proof based on nodal
analysis is presented to obtain the generalized
topological formula with homogeneous parameters
(admittances or impedances) for the symbolic transfer
functions. According to this approach, any transfer
function of a lumped, linear, and time-invariant
circuits, can be expressed in the following form:
T (s )
Foi = − 1 ,
(1)
T p (s )
where:

T1 (s ) =
T p (s ) =

∑

ε k tk
k∈( T1c )

∑

εk tk
k∈( T pc )

,

(2)
,

(3)

and ε k = ±1 is the sign factor for each common
spanning tree of the pairs G1i and G1v , respectively

G ip and G vp ; G1i ( G1v ) is the current (voltage) graph
containing a unit weight branch at the input (output)
port. G ip ( G vp ) represents the current (voltage) graph
in which the input/output ports are short or open
according to the generated network function (Table 2).
Rules to construct G1i and G1v ( G ip and G vp ) are
specified later. T1c (T pc ) is the set of the common
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spanning trees of G1i and G1v ( G ip and G vp ) and t k is
the product term equal to the product of branch
admittances of the common spanning tree k.
From the above it results that the problem of
generating all the product terms in the irreducible
expression of the circuit function is converted to the
problem of finding all the common trees of the twograph. Two-graph tree enumeration has some
important advantages as: the cancellation free
property, the linearly dependence of the time
complexity with the number of trees, and presents the
best opportunity to apply simplification before and
during generation.
In this paper we present some techniques that made
possible the development of a very efficient program
for symbolic circuit functions’ generation based on
two-graph tree enumeration.

3. According to the above modeling, the associated
parameters of the controlled sources in the two graphs
are shown in Table 1.

U C = 0,

∀ IC

E c = U c = Z cC I C ∀ I c

2. REPRESENTATION OF THE CONTROLLED
SOURCES IN THE TWO GRAPHS
For the nonreciprocal circuit, because of the
peculiarities of the controlled sources we must use the
two-graphs: the current graph Gi, and the voltage
graph Gv, which have the same number of nodes,
branches and loops. They differ only by the way in
which the controlled sources are modeled. In the
following we present a uniform treatment of these
circuit elements in order to simplify the approach by
the generalized topological formula with homogeneous
parameters (Eq. (1)) in the case when all four type of
controlled sources are used (Fig. 1). We use the index
C for the controlling branch, and c for the controlled
one.
To obtain the graphs Gi and Gv for VCVS and for
CCCS, equivalent schemes with two controlled
sources connected in cascade are used:
- for VCVS a VCCS and a CCVS;
- for CCCS a CCVS and a VCCS.
Remarks.
1. The CCVS modeling causes the controlled branch
contraction in Gi and the controlling branch
contraction in Gv, and consequently the nodes’
renumbering.
2. Because any branch contraction in the two graphs
causes node elimination, the number of the nodes in Gi
and Gv is smaller than in the initial circuit with CCVS
number.

IC = 0

∀UC

J c = YcCU C ∀ U c

IC = 0 ∀ UC
Ec =Uc = AcCUC ∀ I c

UC = 0

∀ IC

J c = BcC I C ∀ U c
Fig. 1. Controlled sources modeling in the two graphs.

Table 1
Controlled
Source
CCVS

Equations
U C = 0 ; E c = U c = Z cC I C

VCVS

I C = 0 ; E c = U c = AcC U C = Z c YC U C

Associated
Controlled branch
YcC = 1 / Z cC

parameter
Controlling branch
YcC = 1 / Z cC

Yc = 1 / Z c = 1 / AcC

YC = 1 S

VCCS

I C = 0 ; J c = I c = YcC U C

YcC

YcC

CCCS

U C = 0 ; J c = I c = BcC I C = Yc Z C I C

Yc = BcC

YC = 1 / Z C = 1 S

3. AUTOMATIC GENERATION OF THE
NUMERATOR AND OF THE DENOMINATOR
As it is shown in Eqs. (1)-(3), in order to compute a
transfer function we must use two pairs of graphs
G1i ,G1v , for the numerator product terms, and

(
(G

)
)

i
v
p ,G p

(in accordance with the table 2), for the

then, successively, all the other branches eliminated in
the first step, obtaining all the spanning trees of the
graph pairs G1i ,G1v and G ip ,G vp .

(

)

(

)

We have implemented the above approach in a
computing program which performances are presented
in Fig.3.

denominator product terms.
Table 2
The
The circuit port
circuit
function

Zei
Yei
Aei
Bei

Input
Open

Output
Open

Shortcircuit

Shortcircuit

Shortcircuit

Open

Open

Shortcircuit

(

)

For the automatic generation of G1i , G1v at the
input port of the circuit it is connected a VCCS having
as controlling variable the output voltage, the transfer
admittance being 1. The index of this source is 1, and
the index of the controlling voltage is 2 (Fig. 2).

Fig. 3. Comparison with Char’s algorithm.
5. EXAMPLE

(

(

(

Fig. 2. Automatic generation of

(G , G ), and (G ip , G vp ).
automatic generation of (G ip , G vp )
i
1

For the

)

We consider the circuit in Fig. 4 with G1i ,G1v
represented in Fig.5. Applying the above procedure we
obtain the reduced graphs G1ir ,G1vr . The reduction of
tree number is shown in Table 3. If we make similar
simplifications in G ip ,G vp , we obtain also a

)

)

significant reduction of the tree number as we can see
in the same table.

v
1

we

connect at the input/output ports two ideal independent
current sources having null currents and the last
indices: b-1, respectively b (Fig. 2).
4. GRAPHS’
GENERATION

SIMPLIFICATION

BEFORE

The strategy to simplify the generation of all common
trees in G1i ,G1v , and in G ip ,G vp is based on the

(

)

(

)

structure of these graphs, in which we perform some
operations in this order:
- contraction of the unit weight branch in G1i G1v ;
- replacing of all the parallel branches (including those
by which the VCVS and CCCS are simulated in Gi
respectively in Gv) by their equivalent admittance;
- contraction of all the branches having one of its
nodes of degree one.
Applying this operations we obtain the reduced
graphs G1ir ,G1vr and G ipr ,G vpr and we can generate

( )

(

)

(

)

all their common spanning trees. After this, we add to
a generated spanning tree the unit weight branch and

j1 = 1 ⋅ u 2 , e12 = a12,13 u13 = (G13 /G12 ) u13 ,

j10 = G10 ,11u11 = G10 u11 , j14 = b14 ,15 i15 = (G14 / G15 ) i15 ,

e16 = R16 i17 = (1 / G16 ) i17 .

Fig. 4. The circuit diagram.
nG i = 360

n

nG v = 360

n

1

1

G1ir
G vr
1

Table 3
n i = 126
= 28
G

n

= 28

= 28

n

= 24

p

n

G vp

= 122

G ipr

G vpr

6. CONCLUSION
In this paper we present a uniform treatment of the
four type of controlled sources in order to build up the
two graphs for the nonreciprocal circuits. In this way
the transfer functions can be efficiently generated via
the generalized topological formula with homogeneous
parameters. This modeling allows the representation
by admittances of all the circuit elements, simplifying
the topological structure of the circuit and, by
consequence, the common tree enumeration. The rules
for the automatic generation of the two graph pairs,
and the simplifications performed in the structure of
these graphs before generation represent the basis on
which we have developed a very fast program for the
symbolic generation of the transfer functions by twograph tree enumeration.
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ÎN LEG TUR CU CALCULUL COEFICIENTULUI DE TRANSMITERE
A SUPRATENSIUNILOR ÎNTRE ÎNF UR RILE
TRANSFORMATOARELOR
Andrei UGULEA

Gheorghe GAVRIL

Rezumat: În lucrare se prezint un model simplificat pentru studiul
supratensiunilor între înf ur rile transformatoarelor. Formulele de calcul al
coeficientului de transmitere a supratensiunilor permit evalu ri mult mai apropiate
de cele ob inute experimental, fa de cele efectuate cu formula lui K 0 propus de
normele CEI.

Experien a îndelungat
de exploatare,
precum i statisticile privind deterior rile de
echipamente electroenergetice întocmite dea lungul anilor au ar tat c transformatoarele
de
putere
constituie
unele
dintre
echipamentele cele mai vulnerabile ale
sistemelor
electroenergetice
i
c
majoritatea avariilor care apar din cauza
transformatoarelor au la origine defectarea
izola iei acestora. Faptul este explicabil dac
se observ
c
transformatoarele sunt
singurele echipamente din sistemele
electroenergetice în care, într-un spa iu
restrâns, poten ialele diferitelor puncte pot
varia în rapoarte de la unit i la sute de mii
i în care intensit ile câmpului electric care
solicit izola ia ating valori foarte mari,
dificil de evaluat i controlat. În cele mai
multe cazuri deterior rile se produc chiar i
dac rigiditatea dielectric este dep it întrun singur punct. Pentru a putea preveni
asemenea efecte ar trebui, în principiu, s se
cunoasc cu mare exactitate câmpul electric
în toate punctele transformatorului i în
toate regimurile normale sau anormale în
care acestea trebuie s
func ioneze.
Complexitatea problemei este dovedit de
existen a unei literaturi tiin ifice i tehnice
vaste, dedicat solicit rilor electrice ale
transformatoarelor, cu privire la teoriile
acestor solicit ri, practica încerc rilor,
protec ia la supratensiuni .a.
O analiz chiar i sumar a acestei
literaturi reliefeaz urm toarele:

§ lipsa unui punct de vedere
teoretic unitar în ceea ce prive te
natura evolu iei fenomenelor;
§ lipsa unor principii general
valabile privind proiectarea,
construc ia
i
exploatarea
transformatoarelor;
§ lipsa unei metodologii generale
i unanim acceptate în privin a
încerc rii transformatoarelor.
Aspectele enumerate mai sus
sugereaz faptul c un progres real în acest
domeniu s-ar ob ine dac s-ar proceda la
formularea unei teorii mai exacte i mai
cuprinz toare
a
fenomenelor
electromagnetice
din
transformatoare.
Trebuie în eles c nu este vorba de
descoperirea
unor
fenomene
electromagnetice noi, ci de a aplica mai
exact teoria general a electromagnetismului
în cazul particular al transformatoarelor,
adic este necesar g sirea unui model
teoretic mai apropiat de realitate decât cele
utilizate pân în prezent. Se subîn elege c ,
cu toate neajunsurile semnalate anterior,
teoriile existente, ca i practicile stabilite pe
baza lor au reprezentat un progres important
în st pânirea, cel pu in calitativ , a
fenomenelor, constituind o baz util pentru
orice cercetare ulterioar .
Fenomenele care au loc în
transformatoare la trecerea de la un regim de
func ionare la altul se desf oar în timp,
trecând prin regimuri tranzitorii, în decursul
c rora curen ii prin înf ur ri, poten ialele
diferitelor puncte, tensiunile la borne i,

corespunz tor,
solicit rile
electrice,
mecanice i termice pot atinge valori
periculoase pentru construc ia îns i sau
pentru alte echipamente electrice cu care
acestea sunt interconectate în cadrul unui
sistem sau subsistem electroenergetic.
Unul dintre aceste fenomene, pu in
abordat în literatura tehnico- tiin ific de
specialitate i, în consecin , neelucidat sub
aspect teoretic i experimental, îl reprezint
transmiterea supratensiunilor tranzitorii între
înf ur rile transformatoarelor în regimul
solicit rii izola iei acestora la supratensiuni
atmosferice.
În cele ce urmeaz se face o analiz
calitativ i cantitativ a fenomenului de
transmitere
a
supratensiunilor
între
înf ur ri pe un model simplificat. Pentru
aceasta, se consider schema echivalent a
unui transformator monofazat redat în fig.
1, în care s-au neglijat capacit ile
longitudinale i rezisten ele înf ur rilor, deci
f r considerarea amortiz rii oscila iilor.
Schema redat în fig. 1 reprezint un
pentapol (cuadripol+borna de mas ).
Eliminând cuplajul mutual i considerând
câte o extremitate a înf ur rilor legat la
p mânt, se ob ine schema opera ional din
fig. 2.

C
K0 12 ;
C2 C12

2M
;
CLL
12 1 2

2
1

M2
1 ,
LL
12

2
;
L2 C2 C12

2
0

fiind coeficientul de dispersie.
Folosind prima teorem
Heaviside, rezult func ia original:

Kt

K0 t

t

unde

2
1

K0

2
0
2
0

a

sin 0t

(2)

lui

t ,

(3)

este func ia impuls Dirac, iar

t este func ia treapt unitate.
Cu ajutorul integralei Duhamel se
ob ine expresia supratensiunii transmise din
primar în secundar sub forma:
2t
0

2
1

v2 t K0 v1 t

2
0

v1 sin 0 1 t d .

(4)

0

Prezen a integralei de convolu ie din
expresia (4) arat
c
supratensiunea
transmis depinde nu numai de structura
transformatorului, ci i de forma i evolu ia
în timp a impulsului aplicat v1 t .
Prezint
interes
analizarea
urm toarelor trei cazuri:
a) impuls treapt (fig. 3 a))

v1 t

U0 t

(5)

Se ob ine:

v2 t
a

cos
Fig. 1

Fig. 2

Cu nota iile din fig. 2 i folosind, de
exemplu, metoda poten ialelor la noduri,
rezult , dup calcule, func ia opera ional de
transfer (coeficientul opera ional de
transmitere):

K s

V2 s
V1 s

K0

s2
s2

unde s-au f cut nota iile:

2
1
2
0

, (1)

KU
0 0 1
c rei
0t

v2 max t

2
1

2
0
2
0

valoare
1) este:

1 cos 0t
maxim

K 0U 0 U 0

ceea ce confirm
capacitive.

t,
(pentru

C12
,
C2 C12

teoria

(6)

transmisiei

(7)

respectiv de spate Ts

al undei

de impuls atmosferic (1,2/50 s)
Apar urm toarele cazuri limit :
§ când sin 0T f
1 , expresia (12)
r mâne valabil ;
0T f

§ când

1

i

0, T f

(8)

v2 t

2

Cum

2
0

t

2
1
3
0

0
0

0t m

sau

1

2

1 , pentru

sin

2m ,

m 0,1,... ,

v2 t

2

care pentru tm

U
v2 t K0 0 1
0Tf
deoarece

0T f

Când

1

2
0

tm

0t

2
1

3
0

0

1

,

Tf d :
2
0Tf

1

1

0

1.
0T f

K0

U0
, (11)
0Tf

K0

Cum

Tf

1 , cu rela ia (11) se ob ine:

U0
1T
K0 0 v1max K v1max,
2 Tf
0Tf

(13)

(10)

1 , rezult K

K0 .

d12
a12
ld

a1 a2
,
3

(14)

unde ld este lungimea medie a liniei de
câmp magnetic care, cu aproxima ia lui
Rogowski, are expresia:

c) impuls triunghiular (fig. 3 c))
simulând timpul de front

2
0 N2

Ld

U0
t. (12)
Tf

T0
Tf

Din cele de mai sus rezult c
valoarea maxim
a coeficientului de
transmitere a supratensiunilor între înf ur rile
transformatoarelor
corespunz toare
oscila iilor libere (K) nu dep e te niciodat
valoarea coeficientului de transmitere
capacitiv K 0 .
Concluzii i mai interesante din
punct de vedere practic se ob in dac se
apeleaz
la parametrii constructivi ai
transformatorului monofazat.
Astfel, dac se consider o structur
simpl a transformatorului monofazat, planparalel , cu dou straturi, cu circuit
magnetic nesaturat ( Fe ! " ), a a cum s-a
ar tat în [2], inductivitatea total de
dispersie raportat la secundar se poate
calcula cu rela ia:

1 , dezvoltând în

serie sin 0T f în (9), rezult :

v2 t

v2max t K0

sin 0t . (9)

rela ia (9) devine:

U
K0 0
Tf

se poate

unde T0 este perioada oscila iilor proprii ale
înf ur rilor transformatorului.

Cu (4) se ob ine:

U
K0 0
Tf

v2 t

0

b) impuls ramp (fig. 3 b))

U0
t, t
Tf

,

calcula cu rela ia (9). Dac îns t

Fig. 3

v1 t

2

Tf ,

ld
1

a1

h
.
a2 a12
h

(15)

Mai mult, presupunând liniile de
câmp magnetic din fereastr paralele, se
poate scrie:

L2

Ld 2

2 a12l
0 N2
ld

1
#

unde c

este viteza de propagare a
0

undelor electromagnetice.
Dac se noteaz cu

, (16)

unde N 2 este num rul de spire al înf ur rii
secundare, l este lungimea unei spire,
a1, a2 , a12 , h, d12 având semnifica ia din
fig. 4.

Tp

l2
c

N 2l #

(19)

0

timpul
de
propagare
a
undelor
electromagnetice de-a lungul înf ur rii
secundare, rela ia (18) devine:
0

1
2 K0 .
Tp
Cum

T0
Tp

0T0

2
2 K0
Când

(20)
i K0

2

1 , rezult :

1.
0T f

(21)

2

, adic Tp

4T f ,

din rela ia (13) se ob ine:

K

Fig. 4
Calculând capacit ile C2 i C12 cu
rela iile:

C2

#hl
; C12
a2

#hl
(17)
a12

i notând cu l2 N 2l lungimea total a
conductorului înf ur rii secundare, cum
ld h , înlocuind în formula lui 0 din (2)
se ob ine:
0

Tp
Tf

K0
.
2

(22)

Rela ia (22), deosebit de simpl , are
o semnifica ie fizic extrem de important ,
i anume arat c supratensiunile transmise
depind de panta de cre tere a undei
incidente, de timpul de propagare a
supratensiunilor, precum i de modul de
dispunere a înf ur rilor transformatoarelor.
Valorile ob inute pentru coeficien ii
de transmitere folosind rela ia (22) sunt în
bun concordan cu valorile ob inute pe
baza m sur torilor la unda de impuls
atmosferic (1,2/50 s), a a cum de altfel se
constat
din examinarea rezultatelor
prezentate în tabelul de mai jos, pentru patru
tipuri de transformatoare de distribu ie de
construc ie româneasc .

2a2 1 1 2a2 c
c
2K0 , (18)
a2 a12 # 0 l2 a2 a12 l2
l2
K 0 $%%

Nr.
crt.
Tip trafo

Calculat cu
rela ia (22)

Calculat cu
rela ia (13)

Ob inut
experimental

K 0 $%%
(rela ia (2))
conform
cu CEI [1]

1
2
3
4

TTU-Al, 100 kVA
20/0,4 kV, Y-z05
TTU-Al, 160 kVA
20/0,4 kV, Y-z05
TTU-Al, 250 kVA
20/0,4 kV, D-y05
TTU-Al, 630 kVA
20/0,4 kV, D-y05

6,64

8,70

8,70

50,60

5,15

6,02

6,50

44,70

3,27

3,98

4,80

31,50

3,34

4,73

7,60

43,90

Se constat c rela iile de calcul
pentru coeficientul de transmitere a
supratensiunilor
între
înf ur rile
transformatoarelor permit evalu ri mult mai
apropiate de cele ob inute experimental, fa
de cele efectuate cu formula lui K 0 propus
de normele CEI [1], care conduc la aprecieri
eronate (pesimiste).
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1. INTRODUCTION

Device modeling is an important step in the
design of electronic circuits. Usually the model
structure is known and its parameters have to be
extracted or identified. To this end optimization
methods are used in order to minimize the
distance between the measured and the
simulated data.
Parameter extraction for semiconductor devices
deals mainly with nonlinear DC models. The
parameters of the small signal (AC) models
must be identified too. Although in most cases
this task is accomplished using numerical
methods only, in the last years symbolic
methods have proved their efficiency in this area
[1,2]. Symbolic methods are used in order to
find expressions of the circuit functions in terms
of s and circuit parameters. Giving to s j
numerical values corresponding to test
frequencies, some expressions whose values
must be minimized are obtained. An
optimization method is used to reach a global
minimum. If this method involves derivative
computation the symbolic methods are useful
too. Genetic algorithms may be used as an
optimization tool [3]. Hierarchical modeling
techniques are used to obtain realistic combined
DC-AC models [5].
In this paper a new parameter extraction method
for linear circuits is proposed. This method
relies on approximate symbolic pole/zero
expressions in terms of circuit parameters [6].
The gain vs. frequency characteristic points out
the pole and zero values. Equating these values
to symbolic pole/zero expressions, some circuit
parameters can be identified. Unlike [4], the
poles and zeros are not the magnitudes to be
identified, but a vehicle for circuit parameter
retrieval.
Section 2 shows how design space is explored in
order to identify the most significant parameters
for the expression of each pole or zero. The
algorithm for the computation of symbolic
pole/zero expressions is given in Section 3.
Section 4 shows how circuit parameters are
identified
using
approximate
pole-zero

expressions. The parameter identification for a
lumped equivalent circuit of a separation
transformer is presented in Section 5.

2. DESIGN SPACE EXPLORATION

Any pole or zero value depends on all circuit
parameters. Simple expressions, depending on
the most significant parameters only are very
useful from the viewpoint of equation solving.
To this end the design space is explored by
computing the of pole and zero sensitivities with
respect to all circuit parameters. This
exploration leads to a parameter ranking for
each pole or zero expression e:
& significant parameters pk with sensitivities

Sepk included in the range $S max ,0.1S max % where
S max is the greatest modulus S epk in the design

space,
& less significant parameters with sensitivities
included in the range [0.1S max ,0.05S max ] ,
& non significant parameters with sensitivities
included in the range [0.05S max ,0] .
This exploration is done by computing Sepk for
all poles and zeros and all pk to be identified.
The symbolic pole expressions are computed
taking into account significant parameters only
or significant and less significant parameters.
3.COMPUTATION OF SYMBOLIC
POLE/ZERO EXPRESSIONS
The main steps of our algorithm are:
1. Derivation of the state matrix in symbolic
form
2. Computation of numerical eigenvalues
corresponding to nominal values of circuit
parameters.
3. Cluster identification
& A maximal number of minimum module
eigenvalues are eliminated;
& a maximal number of maximum module
eigenvalues are eliminated;

& the remaining poles form the “cluster”.
4. Ordering of the state matrix so that
|a11| |a22 | ... |ann|. In the LR iterations the
eigenvalues appear as diagonal entries or
eigenvalues of diagonal 2&2 blocks of A in the
order | '1 | | '2 | ... | 'n | . The eigenvalues
being placed in the decreasing order of their
modules, a preliminary ordering of A satisfying
|a11| |a22| ... |ann| reduces the computational
complexity. This ordering can be reached by
changing simultaneously a pair of rows between
them and the same pair of columns between
them. This type of change doesn’t affect the
eigenvalues.
5. LR iterations The reduced state matrix A=[aij]
being given, the LR iterations are: A=L1R1, R1L1
=A1, A1=L2R2, R2L2=A2, and so on (a sequence
of decompositions and multiplications). In the
LR decomposition L is a lower triangular matrix
with unitary diagonal and R is an upper
triangular matrix.
The program goes out from the LR iteration loop
after the iteration p if the eingenvalues satisfy
the conditions:
&
If the smallest module eigenvalue 'n is
real, then Ap is modified so that an , j

0 for

j=1,…,n-1. The eigenvalues of this modified
matrix must satisfy the error condition

#i

#

i 1,..., n

where # is an imposed relative error and # i is
defined below. In this case 'n = ann and
iterations will be continued with an (n-1) & (n-1)
matrix A*p+1 obtained from Ap by removing the
last row and the last column.
&
If the smallest module eigenvalue 'n is
complex, then Ap is modified so that
a n 1, j 0 and
a n, j 0 for j=1,…,n-2. The
eigenvalues of this modified matrix must satisfy
the same error condition as in the previous case.
In this case 'n and 'n-1 are the eigenvalues of the
2 & 2 lower right -hand block of Ap and A*p+1 is
obtained by removing the last two rows and
columns.
Considering the numerical eigenvalue ei* as
“exact”, the relative error of the symbolic
eigenvalue si is given by: # i

ei

ei *
ei *

where ei

is a numerical value given by the expression of
si if the circuit parameters have nominal values.
After each LR iteration the expressions of the
elements of A become more intricate. This
property may lead to manipulation of too
intricate expressions which exceeds the

available computing power. In order to
overcome this difficulty simplification during
pole/zero computation may be made.
The simplifications are performed in the initial
state matrix A and in any intermediary result Ap.
There are two situations to be considered:
an entry which is significantly smaller
than others which may be replaced by zero
(no symbolic expression);
a factor (or many) which is significantly
smaller than others in a sum contained by an
entry of A; in this case this factor(s) may be
neglected.
The algorithm checks all simplification
possibilities. Any attempt of simplification is
validated by measuring its influence on
eigenvalue modules. To this end the numerical
eigenvalues of the simplified matrix are
compared with the ones of the initial matrix. If
the relative error for any eigenvalue doesn’t
exceed, an imposed value #A the simplification is
accepted.
The simplification during symbolic LR
decomposition is considered too. Each entry of
L or R may be zeroed or simplified. Changing
the value of L(i,j) and R(i,j) by simplifying its
expression leads to modifications of the values
of the other entries of L and R which are
computed later in the LR decomposition. In
order to measure the influence of this type of
simplification a numerical “image” of the
symbolic LR decomposition is created. The
numerical value of the simplified factor is used
instead of the original one, leading to perturbed
numerical matrices Ln or Rn. The eigenvalues of
Ln Rn are compared with the numerical
eigenvalues of A and if the maximum relative
error doesn’t exceed #2, the simplification is
accepted.
Any attempt of simplification of an entry of A, L
or R starts trying to assign a null value (except
diagonal entries). If this attempt fails the
algorithm tries to modify the numerical value of
this entry with a relative error of 0.5, 0.05, …,
0.000005.
Using both simplifications of A and of L and R
sixth order matrices of moderate complexity
may be used to perform over 10 iterations.
Simplification during pole-zero computation
may slow down the convergence rate of the LR
algorithm. Therefore for simple enough cases
only simplification after computation is
performed; in this case the highest convergence
rate available for the LR algorithm is available.
Sometimes pole/zero expressions may be too
intricate and must be simplified. To this end the
validity range in the design space is tested using

comparison with numerical eigenvalues. The
simplification of an eigenvalue expression
within an error margin # p consists in
successive testing of the elimination of the less
significant term in the numerator and in the
denominator of the expression. Testing is
performed in some points of the validity range.
For example for a two symbols ( s1 and s 2 )
expression the test points are given in Fig. 1.

Fig. 1 Test points for simplification
The terms of the numerator and of the
denominator are ordered taking into account the
numerical values in the design point. If the
elimination of the smallest module term fails,
the next one is tried. If the elimination of this
one fails too, the polynom simplification is
finished. The algorithm gives the final
expression if both numerator and denominator
cannot be further simplified.

4. PARAMETER IDENTIFICATION
One or more H j
are given as functions
of . In the following we assume that only one
circuit function is given, the generalization
being straightforward. Using classical asymptote
intersection the pole and zero modules can be
determined. For example a real pole p k may be
found as it is shown in Fig. 2.

Fig. 2. Real pole identification
The same procedure may be used for a real zero
identification. A slope change of 12 dB/oct.
points out pole or zero complex pair. The
numerical values of poles and zeros are equated
to the corresponding symbolic expressions.

Solving these equations circuit parameters are
identified.

5. EXAMPLE
The parameters of the transverse mode
equivalent circuit (Fig. 4) for an isolation
transformer will be identified using the voltage
gain

V1
vs. frequency characteristic.
V2

The two shields of this transformer are used to
change the gain vs. frequency characteristic in
order to reject some high frequency perturbation
signals. These shields are build as separate
windings exhibiting a distributed capacitive
effect with respect to primary and secondary
windings. This effect is modeled using the
capacitors C1 , C 2 and C 3 whose values have to be
identified.

Fig. 3. Transverse mode equivalent circuit of an
isolation transformer
The gain vs. frequency characteristic with
shields connected to ground is measured. The
pole and zero modules (determined as it is was
pointed out in Section 4) are given in the Table
1.
Table 1. Pole and zero modules
0.63437 107
p1

The
C1

L1
R3

p2

0.54012 107

p3

0.2447 107

p4

1.74 105

p5

86.21

z1

0.50279 107

z2

0.379 107

z3

0.379 107

z4

46.154

design

$20pF, 1nF% ,

space

is

$1nF , 4 nF % , C 3 $1nF , 4 nF % ,
and
L 2 $0.1mH , 0.7 mH % , L3 $0.2 H , 1H %
$100(, 1000(% . Five points are taken on each
C2

axis of this space. The design space exploration

leads to the significant and less significant
parameters for each pole or zero given in the
Table 2.

p1
p2
p3
p4
p5

Table 2. Significant and less significant
parameters
C3, C1, R3
z1 C1, R3, L1=L2,
R1=R2
C2, R3, L1=L2
z 2 C1, R3, L1=L2,
R1=R2
R3, L1=L2 , C2, z 3 C1, R3, L1=L2,
C3
R1=R2
L1=L2, C2, C3
z 4 L3, R3
L3, R3

Fig. 6

Significant parameters are boldface
typed.
The validity of the pole/zero expressions
in the design space is illustrated in fig. 4-8, the
dark surfaces corresponding to the numerical
pole/zero values.

Fig. 7

Fig. 4

Fig. 8
In order to identify the parameters we
the symbolic expressions of
p1 ,

use

p2 , p3 , p 4 , p5 and z1 .
p1 , p 2 , p 3 , p 4 and p 5 are computed using
Fig. 5

#

10

2

,#A

5 10

3

, #2
2

5 10

3

and
3

is

z1
3

computed using # 10 , # A 5 10 , # 2 5 10 .
Equating the modules of the pole/zero
expressions with the values in Table 1 the
following values are obtained: C1

42.42pF ,

,

C2

3.5 nF

L3

501mH

,

C3
R3

3nF

,

L1

L2

0.3054mH

,

307.4 (

6. CONCLUSIONS
A new approach to parameter identification for
linear circuit has been proposed. The
approximate pole/zero symbolic expressions are
used to determine parameter values. A
parameter ranking for each pole or zero is
performed in order to use only the significant
symbolic parameters in each pole/zero
expression. Our approach uses much more
simpler equations for finding parameters than
other approaches. The parameters of the
transverse mode equivalent circuit of an
isolation transformer are computed.
Further research will address to:
&
error propagation due to measurement
errors and pole/zero symbolic expression errors,
&
an efficient algorithm for finding the
minimum number of pole/zero expressions in a
given design space.
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1.Introduction
A significant drop in the engineering enrollments
at U.S. universities has been observed in the last
decade. The field of electrical engineering has
suffered a graduate number fall of about 50% with
respect to the late 80’s [1]. A similar trend can be
found in both the Western and the Eastern Europe.
This loss of interest in this profession brings less
motivated students in our Electrical Engineering
faculties. The course presentation and the seminar
work
must
seen
attractively and
easily
understandable to these students.
The classical approach to teach Circuit Analysis
and Synthesis contains two types of application
hours: the measuring of some physical quantities and
their processing (laboratory) and the problem solving
using some analytical techniques (seminar). Starting
from the early 90’s the measurements are replaced by
computer simulation. Moreover some specialized
software packages like LABVIEW, creating a virtual
laboratory on the computer screen, became widely
used teaching tools.
The numerical methods, implemented in some
known software packages like SPICE or
HARMONICA have their well established place in
teaching Circuit Analysis. However the basic
concepts and methods cannot be understood without
solving relatively simple problems using hand
computation. In the most cases the solving of this
kind of problems only doesn’t allow a full
understanding of these topics.
To solve a relative complicated problem some
analytical computation skills are required. For the
most today students that don’t have these skills,
automatic analytical computation may be very
helpful. Moreover we believe this approach is very
efficient for the students with good analytical skills
too, because it allows the solving of much more
problems in the same time than hand computation.
The usefulness of this approach to the synthesis
exercises is obviously: both the realizability
condition test and the synthesis procedures involve
the manipulation of some polynomial in s. It takes a
lot of time to perform these exercises and to verify
the results by hand computation.
This paper presents some applications solved by
symbolic or symbolic and numerical methods which
are implemented using MAPLE [2], SAPWIN [3]
and PSPICE [4]. A short description of these

applications is given in Section 2. Section 3 contains
some conclusions and final remarks.

2. Applications
Qualitative behavior of second order linear
circuits.
The worksheet contains some theoretical
concepts and three problems illustrating them. A
linear time invariant second order circuit is
characterized by two state equations x Ax u (t )
where x is the state vector, A is state matrix and u(t)
is the excitation vector.
The eigenvalues s1 and s 2 of the state matrix A
are the natural frequencies of the circuit. Certain
properties of x1 (t ) and x 2 (t ) considered as null
excitation responses define the qualitative behavior
of the circuit.
Eliminating time in the expressions of x1 (t ) and

x 2 (t ) a trajectory in the phase plane is obtained. The
circuit evolution corresponding to different initial
states is illustrated by a set of trajectories in the phase
plane (phase portrait).
Problem 1
- Formulate the state equations x Ax for a
series RLC circuit and find the natural
frequencies for L=1H, C=1F and R=0, 1, -1,
3, -3(.
- Verify the natural frequency values obtained
above by calculating the symbolic input
admittance expression and its poles using
SAPWIN 3.
- Visualize the response to Dirac excitation
for R=0, 1, -1, 3, -3( using SAPWIN 3.
- Using PSPICE obtain, for each case, the
characteristics in the phase plane.
Problem 2
Find a second order circuit with positive parameters
and linear controlled sources for which the origin is
an unstable focus.
Natural frequencies of linear circuits
The first part of the worksheet presents some
theoretical concepts.
Firstly the null excitation response is considered.
If the circuit has a response including W0 e

'i t

we

't

say that the circuit is working in W0 e i mode. A
mode corresponding to a natural frequency with
negative real part is a stable mode.
If a mode is present in the expression of a circuit
variable this mode is observable at the output
corresponding to this variable.
If a certain mode is present at least in one circuit
response, when an independent source is connected
to a port, the corresponding mode is excitable at this
port.
Problem 1
Build a 3-rd or 4-th order RLC circuit and change the
parameters (resistances) so that the poles move on the
imaginary axis and in the right half plane. Use
SAPWIN 3 for the symbolic computation. Obtain the
response to Dirac excitation for all the cases above
and explain the corresponding waveforms,
If unstable modes are not observable in the output
than the Dirac excitation response h(t) has
lim h(t ) 0 . If unstable modes are observable in
t !"

the output than the Dirac excitation response h(t) has
lim h(t ) )" .
t !"

Na
The periodic steady-state response of nonautonomous circuits
The worksheet contains three parts:
- the theoretical presentation containing the
information about the methods used;
- the examples containing solved problems;
- the exercises containing proposed problems.
The theoretical presentation contains the following
items:
the
non-autonomous
circuits
with
noncustomary and customary behaviour and
main properties of the last ones:
& the circuit has an unique periodic steady-state
response of the same period as its excitation;
& the exponential – transient – decay property;
& the spectrum conservation.

If

circuit

sk

*k

has

j

complex

k , *k

natural

frequencies

0 an oscillating behavior

h(t) may be observed.
Problem 2 Build a circuit with an inductor loop
Problem 3 Build a circuit with a capacitor cutset
For both problems 2 and 3 the student must observe
the existence of a natural frequency in the origin and
explain it.
Problem 4 Consider the three linear time invariant
circuits
Each circuit has two natural frequencies s1
1

s2

1 , and their network functions are the
1
same: H a ( s ) H b ( s ) H c ( s )
s 1
t
For N a the unstable mode e is excitable by the
input i s but is not observable at the output V0 .
and

N b the unstable mode e t is not excitable by the
input i s but is observable at the output V0 .
For

N c the unstable mode e t is neither excitable by
the input i s not observable at the output V0 .
For

Nc

Nb
-

the response of a linear circuit at sinusoidal
excitation;
- the initial state corresponding to the steady
state (ISSS);
- the method of exponential extrapolation.
In the second part of the worksheet two solved
problems are presented.
The first problem requires the determination of ISSS
for a linear circuit of fourth order.
This problem is solved by two different methods.
The first method, starts from the state equations and
used Maple V with Laplace transform to determine
the analytical solutions of state equations. Solution is
given in terms of arbitrary initial conditions
xi (0), i 1,...,4 .
If all coefficients of transient components are

If all coefficients of transient components are
null in all xi (t ) we obtain the steady-state solution.
This leads to a system of equations whose unknowns
are xi (0), i 1,...,4 . Solving this system with
Maple V we obtain ISSS.
The same problem is solved by shooting with
exponential extrapolation.
The number of analyzed periods to reach the
3

steady-state with a relative error of 10
is
compared with the period number for the method of
brute force used by PSPICE. It follows that in this
case shooting by exponential extrapolation is thirty
times faster than brute force.
The second problem requires the determination
of ISSS of a first-order nonlinear circuit. The
problem is solved by two methods: shooting with
exponential extrapolation and the brute force method.
It follows that in this case shooting by exponential
extrapolation is 27 times faster than brute force.
The third part of the worksheet contains two
proposed problems.
The first problem requires the determination of
ISSS for a linear circuit of third order, both with
Maple V and with shooting by exponential
extrapolation.
The second problem requires the determination
of ISSS for a nonlinear circuit of first order.
The problem has to be solved by the two
methods presented above.

The analysis of linear and nonlinear circuits in the
frequency domain
The worksheet contains three parts:
- the theoretical presentation containing the
information about the methods used;
- the examples containing solved problems;
- the exercises containing proposed problems.
The theoretical presentation contains the following
items:
- the non-autonomous circuits with non-customary
and customary behavior and main properties of
the last ones;
the determination of the periodic steadystate response (PSSR) of linear circuits with
Fourier series;
the determination of the periodic steadystate response (PSSR) of nonlinear circuits with
the harmonic balance method.
In the second part of the worksheet two solved
problems are presented.
The first problem requires the determination of PSSR
for a linear circuit of fourth order, whose excitation
contains the fundamental, and the harmonics of the
third and the fifth order.
The problem is solved by two methods.
The first method uses the Fourier series and the
software package SapWin and Maple V. The transfer
function of the circuit determined with SapWin is
exported in Maple V. With the substitution s
j

where
2 nf (n-the harmonic order) the
periodic steady-state response is determined.
The same problem is solved with the brute force
method used by PSPICE.
The shapes and the values of the PSSR obtained by
the two methods are compared.
It follows that the results are the same.
The second problem requires the determination of
PSSR of a first order nonlinear circuit. The problem
is solved by two methods: the harmonic balance
method and the brute force method. It follows that
the two programs lead to the same results.
The third part of the worksheet contains two
proposed problems.
The first problem requires the determination of PSSR
for a linear circuit of third order both with Fourier
series, SAPWIN and Maple method and brute force
method.
The second problem requires the determination of
PSSR for a nonlinear circuit of first order.
The problem has to be solved by the two methods for
solving nonlinear circuits.

Series RLC oscillator
The first part of the worksheet presents some
theoretical concepts. An electronic oscillator requires
at least two energy-storage elements and one
nonlinear resistive element. The basic oscillator
circuit is a series RLC circuit with linear and passive
inductor and capacitor and a locally active nonlinear
resistor. A typical case is a piecewise linear resistor
with one negative resistance segment. This RLC
circuit has a unique equilibrium state in the origin
which is an unstable focus or an unstable node. If the
eigenvalues '1 and ' 2 are real and positive
( '1 ' 2 0 ) then the origin is an unstable node
and all trajectories are going out from it. If
'1, '2 C '1 *1 j 1 , '2 *2 j 2 , *1,*2 0 the
origin is an unstable focus and all trajectories go out
from it.
This behavior is valid around the origin, i.e. for small
i L i R ( i L - inductor current, i R - resistor current).
For relatively large i R , the resistor has positive
dynamic resistance and circuit has a stable behavior i.
e. the trajectories approach the origin.
Since no trajectory of an autonomous state equation
can intersect itself except at the equilibrium points
(unstable in our case) it follows that the trajectories
are approaching a limit cycle. Starting from any point
on a limit cycle, the trajectory will revolve around
periodically and the result is an oscillator.
To illustrate how the oscillations are possible a
symbolic analysis of the circuit is done using
MAPLE. The symbolic analysis of a linear series
RLC circuit is done for R<0 and R>0.
The analytical solutions of the state equations with
null initial state point out the qualitative behavior of
the circuit. For C=1F and L=1H we obtain

-complex eigenvalues with positive real part if
1 (R corresponds to u ' (0) in the
R
10
characteristic of the nonlinear resistor). In this
case the trajectory in the phase plane is

-complex eigenvalues with negative real part if

R

1
(R
10

corresponds

to

the

dynamic

resistance at relatively large i R ).
In this case the trajectory in the phase plane is

The numerical analysis of a nonlinear RLC oscillator
(the resistor having a piecewise linear characteristic)
is performed. The trajectories in the phase plane for
some initial conditions are obtained, so that the limit
cycle is observable.
The students must solve three problems:
Problem 1 Choose numerical values for u ' (0) =R, L
and C so that an unstable node is obtained in the
origin.
Problem 2 Perform numerical analysis of the Van der
3

Pol oscillator ( u R i / 3 i ) and obtain the phase
portrait. Compare with the portrait in the problem 1.
Find the analytical solutions for Van der Pol
oscillator in the case #

L
! 0
C

using the

variable change
t / LC .
Problem 3 Explain the jump phenomenon for the RC
relaxation oscillator by using the series RLC circuit
with L ! 0 .

Hurwitz polynomials. Firstly some theoretical
concepts are presented:
& definitions of a strict Hurwitz polynomial and
of a Hurwitz polynomial (at large)
& the positiveness of the coefficients of a
Hurwitz polynomial
& considering a Hurwitz polynomial P(s) as
M(s)+N(s) where M(S) is the even part and
N(s) is the odd one it is printed out that

deg(M(s)) deg( N (s))

1

& a polynomial P(s)=M(s)+N(s) is a Hurwitz
polynomial if and only if

M (s)
N (s)
or
N (s)
M (s)

can be written as a continuous fraction having
all coefficients strictly positive;
& finding the quotients which form the terms of a
continuous fraction is equivalent to finding the
greatest common divider of M(s) and N(s); if
gcd( M ( s ), N ( s)) ct then P(s) is a strict
Hurwitz
polynomial,
and
if
gcd(M ( s), N ( s)) P1 ( s ) then P(s) is a
Hurwitz polynomial if and only if P1 (s) has
only simple roots on the axis.
After that a 6-th degree polynomial is tested
using the MAPLE procedures quo (for quotient
of two polynomials) rem (for remainder of two
polynomials) and roots (for finding roots of a
polynomial). Another polynomial is tested using
a procedure which returns the continuous
fraction of a polynomial. This procedure may be
called using a read statement followed by the call
itself. A ladder LC circuit is given.

Its input impedance Z(s) is computed using seriesparallel impedance ruler. The continuous fraction
corresponding to Z(s) is obtained using the above
mentioned procedure. The student is required to
interpret this continuous fraction as sums of series
connected impedances and sums of parallel
connected admittances.
Three exercises are given to be solved in the
classroom. The first one requires testing of four
polynomials. Each polynomial may be tested by
using the procedures quo, rem, and roots or by using
the procedure which gives the continuous fraction
corresponding to

M (s)
N (s)
or
. The second one
N (s)
M (s)

requires to find the ladder LC circuit whose input
impedance is

M(s)
when P(s)=M(s)+N(s) is given.
N (s)

In order to solve this exercise the student must use
the procedure giving the continuous fraction and to
interpret its result. The third exercise is similar to the
second and the student is required to verify the result
by computing the equivalent impedance of the
circuit.

Test of positive and real functions
Firstly same definitions and properties are presented:
&
definition of a positive real function
&
the necessary and sufficient conditions for
positive realness of a rational fraction F(s)
(conditions A, B, C)
&
some properties of the positive real functions
related to Hurwitz polynomials, poles and their
residues, decomposition into a sum of a reactance

function and a minimum reactance function, real and
imaginary parts of F(j )
&
Sturm theorem for determining the number
of the simple roots of f(x) for x [a, b].
A solved example illustrating Sturm theorem using is
presented. The student may observe the step by step
implementation of this algorithm using MAPLE
procedures for differentiation, reminder computation
and limit. Also a procedure giving directly the root
number is provided.
The complete algorithm for test of a positive real
function F(s)

M 1 (s) N1 (s)
is presented. This
M 2 (s) N 2 (s)

algorithm includes
&
Hurwitz test of the denominator
&
positiveness test of residues
imaginary axis
&
Sturm
test

E(

2

)

on

the
for

M1 ( j ) M 2 ( j ) N1 ( j ) N 2 ( j )

The students are required to solve 3 exercises. The
first two are dedicated to positive realness test of
some functions. The third one requires the condition
to be fulfilled by the coefficients of a biquadrates
functions in order to be positive real.

exercise a non-canonical LC circuit is given and its
Cauer I Equivalent is required.

Synthesis of RC immitances
Firstly the necessary and sufficient conditions to be
fulfilled by a function of s in order to be an RC
immitance are shown. These conditions are illustrated
analyzing 6 functions of s. Frequency transformations
which transform an RC immitance into an LC one are
presented. The synthesis methods are the same as for
LC immitances leading to canonical circuits which
are very similar (inductances are replaced by
resistances of the same value). Two examples
illustrate this methods. First of them starts from an
RC impedance, using the appropriate frequency
transformation an LC impedance is obtained; this
impedance is synthesized by all four methods. The
second example performs the Cauer I synthesis of an
RC impedance. The student is required to solve three
exercises. First two of them requires the test and
Cauer I synthesis of an RC immitance. The third
required the direct Cauer I synthesis of an RC
immitance. The third required the direct Cauer I
synthesis of an RC immitance (without using the
frequency transformation and the comparison with
the same synthesis using this transformation.

Synthesis of LC immitances
Foster preamble and Brune preamble
Firstly some definitions, properties and methods are
presented:
&
definition of a reactance function
&
properties of reactance functions related to
poles and their residues, continuous fraction
expansion

&

test of reactance functions +(s)

P(s)
Q(s)

including positiveness of the coefficient of P(s) and
Q(s), , (s) is an odd function of s, poles and zeros
alternate on the imaginary axis.
After that four functions are analyzed in order to
know which one is a reactance function.
It follows the presentation of synthesis methods:
Foster I, Foster II, Cauer I, Cauer II, and mixed
Foster-Cauer methods. An impedance is tested as a
reactance function and is synthesized with all
methods. The resulting circuits are verified by
computation of their input impedances. For Foster
synthesis the MAPLE procedure convert (Z(s) par
frac, s) is used. Cauer synthesis is performed using
MAPLE procedures quo and rem or using the
procedure caueri which gives the continuous fraction
expansion.
Student is required to solve three exercises. In the
first one an impedance must be synthesized using
Foster I, Foster II, Cauer I, and Cauer II methods and
the results must be verified using equivalent
impedance computation. In the second exercise a
fourth order impedance must be synthesized using
two Cauer I extractions followed by two Foster I
extractions and using two Cauer II extractions
followed by two Foster II extractions. In the third

Firstly a presentation of both preambles is given.
Foster preamble is illustrated by an example dealing
with a 5-th degree positive real function. The
denominator factorization is performed with MAPLE
procedure factor and the expansion into simple
fraction is done using MAPLE procedure convert
(par frac). The student must choose the simple
fractions corresponding to a reactance function and to
eliminate them. Brune preamble is illustrated by an
example dealing with a 5-th degree positive real
function. The real part on the imaginary axis R ( )
is computed using MAPLE procedures conjugate,
Re, factor. The minimum value of R ( ) is
computed using MAPLE procedures diff, solve,
evalf, algsubs, normal. Some dedicated procedures
(foster and brune) are given to the student in order to
speed up the computation. The foster procedure
returns a list containing the reactance functions and
the minimum reactance function in the last position.
By repetitive calls of this procedure Foster preamble
is used up to obtaining of a minimum reactance and
minimum susceptance function.
The brune procedure returns a list containing the
minimum value of the real part on the imaginary axis
and the result obtained by the extraction of this value.
By repetitive use of this procedure a minimum
resistance and minimum conductance function is
obtained. Using both procedures minimum function
is obtained.
The student is required to perform three similar
exercises. Each of them aims to obtain a minim

function by repetitive use of foster and brune
procedures.
These applications are combined with other nine ones
(Linear resistive circuits, Nonlinear resistive circuits,
Small signal and large signal circuit with sinusoidal
excitation, Linear AC circuits, Sub circuits and
transient analysis, Transient analysis of nonlinear
circuits, Qualitative behavior of linear second order
circuits,
Chaotic
non-autonomous
circuits)
implemented using PSPICE software only.
This application set has been tested on students in the
1-st and 2-nd year. The faculties these students
belong are: Control Engineering and Computer
Science, Electrical Engineering, and Electronics and
Telecommunications Engineering.
On the advent of using symbolic computation by
computer, a deeper understanding of concepts and an
increasing interest of students have been observed.
Using automated symbolic computation instead of
manually one, a greater number of problems have
been solved in the same time interval. The authors
believe that this type of applications may be very
useful in distance learning.
These exercises have been used in laboratory with
students of the fifth year in Mathematical
Engineering and Electrotechnologies. An increasing
interest of the students for Circuit Synthesis has been
observed with the advent of automated Symbolic
computation. Due to the increased number of
exercises performed in the two hours of applications

in each week, a deeper insight to the concepts of this
discipline has been observed.
These exercises will be completed with Bott-Duffin
synthesis, Cauer synthesis of LC, RC, and RL twoports, OA synthesis and GmC synthesis.
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Abstract: The paper quantitatively analyses magnetic levitation systems based on the usage of
both permanent and DC electromagnets as the field sources. Such hybrid devices offer the
advantages of high lift force to magnet weight ratio and very low power losses in its winding.
Dynamical features of these systems are also treated along with the power consumption, getting
basics design criteria for the main magnetic field source. The theoretical results are compared
with an experimental model, studding also the dynamic features of the device.

1. Introduction

Magnetic levitation has been widely used to eliminate the mechanical contacts in a variety
of engineering aspects [1]. Combining high-energy-product permanent magnet with conventional
electromagnet, known as the hybrid magnet system, has become an approach with great potential
for application in magnetic levitation [2]. The primary advantage of this scheme lies in its power
saving feature. Two designs of this type of Maglev system have been carried out successfully to
demonstrate the feasibility of zero-current levitation in stationary operation [3].
Renewed interest in controlled PM levitation is mainly because of the recent advances in
permanent magnet technology and a new success in computer base feedback control. In this
paper is presented the research over the hybrid Maglev system in which high energy product
permanent magnet is integrated in the same structure of the conventional electromagnet.

2. System consideration
The schematic diagram of controlled – PM Levitation system is shown in Fig.1. The
permanent magnet is situated in the same iron core of the electromagnet. This system offers the
advantages of high lift magnet weight ratio, small cross section area, and much reduced winding
joule loss.
The control strategy is such that the air gap is allowed to vary slightly should there be a
load (lift force) change. Since payload change will not be a significant portion of the total vehicle
mass in a rapid transit or high-speed load, these small variations can be accepted. Naturally, any
external disturbance must be counter balanced by the control current of the electromagnetic
winding.
The finite element method (FEM) computation was made to show the difference between
the two cases: one only with the iron core and the other with the strong permanent magnet
(Neodyimium-Iron-Boron-NdFeB) added to the iron core. The results presented in Fig.2 shows
that for the same geometrical configuration the ratio of levitation force per power losses is
greater in the second case.

Fig.1 Schematic diagram of a controlled PM levitation system.

The analytical methods (magnetic circuit analyses) and numerical (FEM computation)
studies over the position of the strong permanent magnets concluded that they must be placed
close to the air gap to avoid excessive leakage.

Fig.2 Flux pattern of different material configuration.

The performance of a levitation system can be characterised by its parameters such as the
lift force/magnet weight ratio and the power loss (winding i2R) per unit lift force as different air
gaps: and weather these parameters are dependent on vehicle speed. The system considered in
this paper has a very small winding i2R loss in steady state. Therefore it is far superior than the
conventional ferromagnetic levitation systems.
At a external disturbance, and when the guide way irregularities are taken into account, the
control current will no longer be zero. But the remaining value of this current is still considerably
less than that of the conventional systems. Taking advantages of this, we select therefore a much
higher current density (3-5 times than the conventional systems) in the design of its
electromagnet, thus achieving a considerably smaller size and weight as shown bellow.
Using a simplified magnetic circuit approach, the operating point corresponding to the fluxdensity Bm, air gap distance z and zero control current can be determinate as (“O”) in Fig.3. This
point will shift over a range of -B due to air gap variation and control current ( ) Ni).

Fig.3 Determination of operating range in a controlled PM levitation system.

3. Designing aspects
The lift force produced by an electromagnet is:

F

B2 A J 2 A
.
z
2 0

(3.1)

It is useful to quantitatively study the effect of the introducing the PM materials in the
structure of the electromagnet levitator. Therefore in Fig. 4 are presented, for the two system
(with and without PM), the cross sectional view.

Fig.4 Cross sectional view of conventional Electromagnet and hybrid magnet.

It is important to evaluate the mass of the magnetic circuit (iron core) and the mass of the
electric windings of the classic electromagnet. The mass of the iron core is:

miron

/ i a 2 ( w 2(h a))

(3.2)

And the mass of the electrical windings is:
mcopper

8/ c bhf s ( a b)

(3.3)

In the above relations a, b, w, h are dimensions of electromagnet (see Fig.4), /i is the
density of iron core, /c the density of copper winding and fs represent the space factor. The ratio
of lift force to electromagnetic mass is:

K

( f s 2bhJ ) 2 0 a 2 4 z
/ i a 2 ( w 2(h a)) 8/ c bhf s (a b)

(3.4)

Assuming that the hybrid system has the same air gap flux density, cross section area (a2),
but higher current density than the conventional system, we have:

f s 2b1 h1 J 1
W1
W2

Wiron

Wcopper

Wiron

/ i a 2 ( w1 2(h1
/ i a 2 ( w2 2(h2

conventional

Wcopper

f s 2b2 h2 J 2

hybrid

(3.5)
a )) 8/ c b1 h1 f s (a b1 )
a )) 8/ c b2 h2 f s (a b2 )

(3.6)

If J2 =3 J1 , the weight of the hybrid system is lighter by a factor of two to the to three if J2
=5 J1 , the factor becomes nearly four, as rough estimation. The good performance of the hybrid
system depends solely on the excellent properties of the high-energy product (BHmax) permanent
magnet that allows the hybrid system to operate at an air gap flux density comparable to that of
the conventional system. However the magnetic field intensity (Hm) of the permanent magnet at
its operating point can easily be 300-500 kA/m, which is twenty or thirty times higher than the
values of a conventional electromagnet.

4. Dynamic response- experimental results
Consider a simplified controlled PM system as shown in Fig.1 where the hybrid magnet
with mass m is suspended underneath the guide way. A lift force F is produced by PM and
electromagnet combination. The applied voltage E to the coil will generate a current i which is
necessary when the system is subjected to an external disturbance f . Equations governing the
system are:
F ( z, i)

f

mg

m

d2 z
dt2

E

d
N0 ( z , i )
dt

Ri

(4.1)

In relation (4.1) R and N are the resistance and number of turns of the coil; z and 0 are
the distance and flux of the air gap.
Under small disturbance, the above equations become [4,5]:
1F ( z, i )
-z
1z

1F
-i
1i

m

d2 z
-z
dt2

E

R-i

N

10 d -z
1z d t

L

d -i
dt

(4.2)

Then:
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The system described above is non-linear and time varying. A robust control strategy is
needed to achieve adequate performance within the whole range of operation. The dynamic
performance of the system depends of course of the characteristic of power electronic
components that supplies the whole electronic feedback loop. That is why the gain of less Joule
losses in electromagnet’s windings is compensated by relatively expensive electronic devices.
The time-response for different payloads was measured on a little model (see.Fig.5) to
verify the theoretical estimation. The results are shown in Table1.
Table1.
Time response for different payloads.

Table1.
Time response for different payloads.
m(g)

t(s)

m(g)

t(s)

2

0.5

25

1.9

10

1

30

2.1

15

1.4

35

4

Fig.5 Experimental model of the levitation system.

5. Conclusions
While stable levitation cannot be achieved with permanent magnets alone, a controlled PM
levitation system could operate successfully with low current consumption. Such scheme
becomes feasible mainly because of the advance in computer-based control technology and fast
response of power electronics devices. Also, the availability of high-energy product permanent
magnet at reasonable cost makes it commercially attractive.
The paper analysis both qualitative and quantitative aspects of this kind of PM levitation
getting precious information in designing the main electromagnetic structure. It is also presented
the dynamic characteristic of the configuration using analytical computation and also an
experimental model of the device.
Potential applications include clean room material handling, rapid transit, and high speed
ground transportation.
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Abstract: This paper studies the stability of a very particular type of magnetic levitation
obtained by spinning a permanent magnet in the proximity of a strong inhomogeneous magnetic
field. For a special configuration, the stability of the symmetric relative equilibrium is calculated
in detail obtaining the stable levitation area of the device. There are also presented the
performance the possible applications of this special kind of levitation.

1. Introduction
A special device consists of a bar permanent magnet of mass m and magnetic dipole
is levitated above a static magnetic field, which is circularly symmetric about the
moment
about its symmetry axis,
vertical (z) axis. The magnet is also spinning with angular velocity
TM
which axis is parallel to . The structure is well known as the Levitron [1] being a commercial
science toy. This paper deduces the condition on the derivatives of the magnetic field that the
centre of the mass motion of the magnet is stable. We assume that
is large enough that the
rotational motion is stable, and that the equilibrium point lies on the symmetry axis of the
magnetic field. For the field of loop that carries a steady current, the range of equilibrium heights
z0 above the plane of the loop, for which the motion is stable is calculated in detail.

2. Equilibrium and stability condition
To discuss the centre of the mass motion, we construct a potential and require that the
second spatial derivatives be positive when the first derivatives vanish.
The gravitational potential energy is just mgz, taking the z – axis as vertically upwards. The
potential energy of a magnetic dipole , in a magnetic filed B is – B; the moment tents to align
itself parallel to the magnetic field.
U = mgz –

B

(2.1)

For a simple circularly symmetric field B(r,z), the equilibrium points will be on the z- axis
of symmetry. (We ignore more complex fields that might lead to a ring of equilibrium points.).
The conditions for equilibrium are:
Fz

1U 1 z

0

mg

Fr

1U 1 r

0

1B 1 r

1B 1 z

(2.2)

The above equations tell us that the equilibrium is reached in that point where the magnetic
force balances the gravitational force of the top spinning mass. That is why the mass must be
very carefully adjusted so that the equilibrium conditions to be satisfied.
The conditions that this equilibrium be stable are:

1 2U 1 z 2

1 2B 1 z 2

0

1 U 1r

1 B 1r

0

2

2

2

2

(2.3)

Equations (2.2) and (2.3) are the main relations for the next analytical study of the spin top
levitation. Recalling that the cylindrically symmetric magnetic field has a radial component Br
that grows linearly with radius near the axis, while its axial component Bz drops off quadratically
with radius, the second part of relations (2.2) tell us that the magnetic dipole moment must be
either parallel or antiparallel to the (axial) magnetic field at the equilibrium point. The magnitude
of the magnetic field will decrease with increasing height, so if the axial magnetic field is
positive, then 1B z 1z will be negative, end the first part of equation (2.2) tell us that the
magnetic dipole must be antiparallel to the field to obtain an upward force to balance that of
gravity. Likewise, if Bz < 0, then 1B z 1z 0 , and again the magnetic moment must be
antiparallel to the field.
Since magnetic dipoles prefer to be parallel to an applied magnetic field, there must be
some mechanism to insure that if the dipole is initially antiparallel it will remain so. Spinning the
dipole rapidly about its axis has this effect (Fig.1).

Fig.1. Diagram of the spin-top magnet levitated.

Fig.2 Magnetic moment processing around magnetic
field line.

The key aspect of the stability is that when the dipole moves off the symmetry axis, its
magnetic moment aligns itself with local magnetic field. The spin of the dipole enforces this
condition, but only for a range of spin angular velocities. If the spin is too little, the nutations of
the spin will provide insufficient alignment of the dipole with the field [2], and if the spin is too
large the precession frequency will be less than the oscillation frequency and the dipole cannot
stay aligned with the local magnetic field [3].
Taking advantages of the irrotational and divergenceless nature of the magnetostatic fields
in free space, we can expand the field around the levitation point in terms of the primary field
direction, here Bz , and its derivatives [4].
Bz

B0

B'

B'z

B '' z 2 2 B '' ( x 2

1Bz 1z and B ''

y2) 4

1 2 Bz 1 2 z

By

B ' y 2 B '' yz 2

Bx

B ' x 2 B '' xz 2

(2.4)

The derivatives are evaluated at the levitation point.
For a cylindrically symmetric geometry we expend around the Bz component and its
derivatives:

Bz

B'z

B0

B '' z 2 2

B '' r 2 4

B' r 2

Br

B '' rz 2

(2.5)

The potential energy (2.1) becomes:
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At the levitation point, the expression in the first curly braces must go to zero. The
magnetic field gradient balances the force of gravity: B '
mg . If the ratio of the mass to the
magnetic moment m is correct. This ratio can be adjusted by adding small weights to the top.
The (2.3) stability condition become according to (2.6) relation:

Dv

1 2U 1z 2

Dh

1 U 1z
2

2

B ''
B

0

'2

vertical stability

2 B0 B

''

(2.7)

0 horizontal stability

The relations (2.7) represent discriminants of stability, which must be both positive.

3. Spin precession
The spinning top magnetized with magnetic moment directed along the symmetry axis of
the top. The purpose of the spin is to keep gyroscopically oriented in the direction for which
the force 8( B) from the base is upwards, that is, with
antiparallel to the effective dipole
representing the base, since unlike dipoles repel (unlike, unlike poles). Thus magnetic repulsion
can balance gravity (Fig. 2) . Without the spin the magnet orients itself parallel to the dipole
representing the base, and is therefore attracted to the base and falls.
The motion of the spinning dipole about its centre of the mass is described by torque
equation:
dL
dt

9B

L

I

I

(3.1)

In equation (3.1) L represents the angular momentum. In the limit of large spin angular
velocity , we may approximate L as the second relation in (3.1). In that relation I is the moment
of inertia about the symmetry axis (which is parallel to ). So we can rewrite the torque
equation as [5]:
d
dt

B

(3.2)

9

I

Hence, we see that the motion of the magnet relative to its centre of mass consists of
precession about the local direction of the magnetic field at the angular velocity:
(

B

(3.3)

I

In particular we see that
B cont
B cos 0 , where 0 is the (constant) angle between
and B. We can see from equilibrium condition (2.2) requires that cos 0
1.


The torque and force equation that describe the motion of the top are:
d
dt

I

9B

m

d 2r
dt

8(

B) mgzˆ

(3.4)

The magnetic field is a function of position B(r) and the magnetic moment depends of both
position and time
(r , t ) . It is also important to note that the precession frequency is
inversely proportional to the spin frequency.

4. Stable zones for a current loop base
It is interesting to consider the example of a loop of current. Let a be the radius of the loop
and B0 be the maximum magnetic field, which occurs at (0,0) point. The magnetic field along
the z-axis is readily found to be:
B0

B( z )
1

z a

1

B ( :)

2 32

1

:

(4.1)
2 32

For the equilibrium position to satisfy (2.2) condition to lie in a stable zone. This can be
achieve by adding or removing small washers to change the weight mg of the top spinning body.
In relation (4.1) for more simplification we also introduced the scaled variable : z a . In Fig.2
is represented the field along with the z-axis.

Fig.2 The magnetic field of a current loop along with z-axis.

Using the (2.7) relation, discriminants became function of :. The variation of Dv(:) and
Dh(:) over : is presented in Fig3. From this variation we can determine the stable region where
both discriminants are positive.
D v ( :)
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The stability area is restricted by lower and upper limit of relative co-ordinate :.
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Fig 3. The discriminants Dv (:)and Dh (:) and the stable zone where both are positive

The stable region for is limited between the following points:
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As we can observe from the relation (4.2) the stability area for is very narrow and depends
only on the radius a of the current –loop. If the base is a ring rather than a loop the stable region
is much higher.[6]
It is important to stress once again that the top spinning-mass levitate in the abovementioned region only if the equilibrium condition (2.2) is satisfied. The condition can be also
reached by changing the current in the solenoid, which scales the magnetic field strength B while
preserving the geometry of the field lines and therefore the stable zone can be determined by
(2.7). If the base is not a current loop but also a permanent magnet the only alternation that
could be made is by adjusting the mass m of spinning-top.

5. Conclusions
The levitation problem of a spin-top permanent magnet located in the proximity of a
stationary field is treated, showing the mechanism that keeps the suspention on.
The general stability conditions for static equilibrium in three-dimensional symmetric axis
are reached. From these condition two discriminants of stability are achieved that must be both
simultaneous positive in the stability zone. We find out that stability area is restricted in certain
small zones, which we calculated in detail for a magnetic field generated by a current-loop that
carries a steady current.
An important conclusion is that the stability area depends only by the geometry of the
magnetic field source, once the equilibrium condition is satisfied. For achieving these condition
the field strength must be carefully adjusted to compensate for gravity in that region. For
permanent magnets as the field source the alternation can be done only by adjusting the weight
of the spinning-top body.
If different configuration of magnetic field sources, such as ring magnets, are used the
stability area can be increased obtaining a more stable device.

The features of this levitation system makes it a useful tool in designing ultra-sensitive
gyroscopes or and very precision measurements devices. The same principle can be used in
designing high-speed frictionless rotors for special electric works.
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SUPPORT VECTOR MACHINES FOR FUNCTION APPROXIMATION
Marilena St nculescu, University Politehnica of Bucharest
Abstract
The ability to generalize of support vector machines (SVM) is based upon the decision factor in the theory for
controlling the generalization of the learning process. For SVMs, one can control the parameters in the
separable case and there can be obtained a unique solution that minimizes the empirical risk (toward zero)
using the bounds of the separation planes with maximal borders. Training a SVM is equivalent to solving a
quadratic problem with constraints. SVM are very good for function approximation. In the function
approximation tasks we were able both to construct approximations using a very reach set of functions and
to control the trade-off between the accuracy of approximation and complexity of the approximated function.
The SV approach demonstrated very good results.

1. Introduction

It is known that there are different statistical law (distribution) functions that describe many
events of reality. The problem is:
Given a collection of empirical data originating from some functional dependency, infer
this dependency.
One does not have reliable a priori information about statistical law underlying the problem or
about the function that one would like to approximate. It is necessary to find a method to infer an
approximation function from the given examples in this situation.
The corresponding theory must:
1. Describe conditions under which one can find in a given set of function the best
approximation to an unknown function with an increasing number of examples.
2. Find the best method of inference for a given number of examples.
3. Kolmogorov’s discovery that the empirical distribution function has a universally
(i.e., independent of the actual distribution function) asymptotic exponential rate of
convergence, gave hope that the general type of inference is feasible.
Application of the ERM principle does not guarantee does not necessarily guarantee consistency
(i.e. convergence to the best possible solution with the increasing number of observations).
Therefore, the main issues that drove the development of the ERM principle theory were as
follows:
1. To describe situations under which the method is consistent –that is – to find
necessary and sufficient conditions for which the ERM method defines functions that
converge to the best possible solution with an increasing number of observations. The
resulting theorems thereby describe the qualitative model of ERM
inference.
2. To estimate the quality of the solution obtained on the basis of the given sample sizethat is, to estimate both the probability of error for the function that minimizes how
close this probability is to the smallest possible for the given set of functions. The
resulting theorems characterize the generalization ability of the ERM principle.
2. Background

One has to answer to the following question:
“Does there exist something common in learning machines? Does there exist a general
principle of inductive inference that they implement?”

A candidate was found for such a general induction principle: the so-called empirical risk
minimization principle (ERM).

In order to achieve good generalization on future (test) examples, the ERM principle suggests a
decision rule (an indicator function) that minimizes the number of the training errors.
f0(x)
approximation error

Generalized error

fn(x)
fn,N(x)

estimati
on error

target space

hypothe
sis space
Errors arise from two cases:
1. approximation errors – the hypothesis space being smaller than the target space
2. estimation error – is the error due to the learning procedure
Together these errors form the generalization error.

3. Basic idea of SVR (support vector regression)

Suppose we have the training set:
( x1 , y1 ),...,( xl , yl ) = X 9 R
where X is the input patterns’ space.
Our goal is to find a function f(x) that has at most # deviation.
In the case of linear functions we have:
f ( x ) w, x b , with w X ,b R
The flatness can be obtained by minimizing the Euclidean norm:

(1)

(2)

minimize:

1 2
w
2

7< yi w, xi
subject to 6
<5 w, xi b

(3)

#
yi

(4)

#

Support vector expansion:
l

f(x)

>*

i

**i xi , x

(5)

b

i 1

The # -insensitive loss function:
7<0 , if : #
:# : 6
<5 : # , otherwise

(6)

+#
:

0
-#

:
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4. Learning problem

The model of learning from examples contains 3 elements:
1. The data (examples ) generator - G;
2. The target operator called supervisor – S;
3. The learning machine – LM;

+#

Y

X

S

G

LM

Y

The learning process is a process of choosing an appropriate function from a given set of functions.

5. The architecture of a regression machine constructed by SV algorithm:
Output

> v k( x , x ) b
l

V
( )


0( x1
7

V

V
( )

( )



0( x2



0( x3

Dot product

0( xn
1

4

i

weights

1

Mapped vectors

Input vectors
X1,…xn

Test vector x

The algorithm for function approximation using SVR:
1. training the inputs
2. training the targets
3. normalize input data
4. construct the kernel matrix
5. set up parameters for the optimization problem
6. solve the optimization problem
7. compute the approximation error
The simulation were done in MATLAB, by implementing the algorithm both in case of Support
Vector Regression and Neural Networks for function approximation, the conclusions resulting
by comparing the two approaches.
6. Conclusions

-

the optimization problem for constructing a SVM has a unique solution;

-

the learning process is very fast;
simultaneously with the decision constructing step, one obtains the set of vector support;
there is a trade-off between the accuracy and the complexity of the approximated function;
the implementation of a new set of decision functions can be made by replacing one of the
kernel functions that defines the scalar product;
the method is limited due to the chosen kernel; the error of the approximated function is less
than in the case of using Neural Networks;
an optimizer should be used in order to solve the optimization problem.
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FACTORUL DE PROTEC IE AL PARATR SNETELOR CU
DISPOZITIV DE CAPTARE VERTICAL
OVIDIU CENTEA
UNIVERSITATEA TEHNIC DE CONSTRUC II BUCURE TI

1. Este evident faptul c valoarea pagubelor produse de tr snet depinde de
punctul în care acesta atinge solul. Cunoa terea factorilor care determin aceast
pozi ie permite construc ia i instalarea dispozitivelor de protec ie – paratr snete -, care
ofer c i mai tentante tr snetului; în acest fel tr snetele vor evita construc iile i, în
general, obiectivele care trebuie protejate.
La baza teoriei dezvoltate în prezenta lucrare, denumit „teoria electrostatic ”,
st ipoteza c factorul principal care determin pozi ia locului de c dere a tr snetului
este modul în care este distribuit intensitatea câmpului electric pe suprafa a solului în
cursul furtunilor orajoase. În zonele în care câmpul atinge valori mari, se produc
fenomene complicate de ionizare, care determin apari ia unui trasor (leader)
ascendent; acesta se va reuni cu trasorul descendent pornit de la nivelul norilor,
realizându-se astfel un canal conductor prin atmosfer , care va constitui calea care va
dirija tr snetul spre locul de impact [C, G1, S]. Asemenea zone apar acolo unde
suprafa a solului, considerat echipoten ial , prezint ascu imi, adic raza de curbur a
conturului ei este foarte mic . Exemplu de asemenea zone este locul de îmbinare între
peretele vertical i acoperi ul în form de teras al unei construc ii.
În cursul întregului interval dintre dou tr snete consecutive, suprafa a solului
poate fi considerat echipoten ial ; acest fapt rezult din teorema relax rii [M1], care
demonstreaz c sarcina electric adus de tr snet se r spânde te în întregul volum al
p mântului într-un interval de timp care reprezint o frac iune extrem de mic dintr-o
secund . Acest fapt justific denumirea de „teorie electrostatic ” atribuit acestei teorii.
Evolu ia fenomenelor din cursul desc rc rii prin tr snet este influen at de o
multitudine de factori aleatorii ca, de exemplu, existen a curen ilor de aer prin
atmosfer , distribu ia umidit ii, a temperaturii i altele. De aceea, pozi ia locului de
c dere a tr snetului, luând în considerare numai factorul determinant (intensitatea
câmpului electric), se poate determina numai cu o anumit probabilitate.
În lucrare se prezint modul de studiu al distribu iei câmpului electric pe sol i
se deduce expresia factorului de protec ie oferit de o instala ie de paratr snet cu
dispozitiv de captare vertical, factor care reprezint raportul între intensitatea de câmp
din vârful paratr snetului i cea din punctul cel mai periculos al construc iei de protejat.
Valoarea acestui factor poate fi modificat dup necesit i de c tre inginerul proiectant,
astfel încât gradul de protec ie oferit de instala ia de paratr snet s fie în acord cu
importan a economic , social a obiectivului protejat.
Metoda electrostatic propune o alternativ mai apropiat de fenomen a
modului de apreciere a eficien ei instala iilor de paratr snet, în raport cu metoda sferei
fictive, admis azi ca fiind valabil .
2. Pentru a studia modul în care este distribuit intensitatea câmpului la nivelul
suprafe ei solului, se ia în considerare modelul reprezentat în figura 1. Modelul este
constituit, pe de o parte, din solul plan – extins pân la infinit –, pe care este în l at o
construc ie de form paralelipipedic ; în centrul terasei construc iei este montat tija
paratr snetului, având diametrul nul. Pe de alt parte, din model face parte un plafon de
nori, extins tot pân la infinit i paralel cu suprafa a p mântului. Norii se g sesc la o
în l ime foarte mare, teoretic infinit , fa de sol; solul este la poten ialul constant
considerat conven ional nul, iar norii se g sesc la un poten ial infinit de mare. Datorit




distan ei mari dintre sol i nori, intensitatea câmpului la nivelul norilor este finit
i
uniform distribuit , f r a fi influen at de accidentele de pe teren.
În consecin , ansamblul „plafon de nori – sol” reprezint un condensator uria ,
ale c rui arm turi sunt constituite din sol i nori, iar dielectricul – din stratul de aer situat
între arm turi. Elementul insolit al acestui condensator îl reprezint zona în care este
în l at construc ia, unde paralelismul dintre cele dou arm turi nu este respectat.
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Fig. 1. Configura ia sol+construc ie+paratr snet i
plafon de nori în planul natural z (a.) i cea
ob inut prin transformarea Schwarz-Christoffel în
Studiul câmpului electric în acest condensator se poate efectua deformând
configura ia real astfel încât ea s se transforme într-o configura ie plan-paralel .
Acest efect se poate ob ine utilizând propriet ile transform rii Schwarz-Christoffel:
Conturul de la nivelul solului (care se afl într-un plan complex z ) se desf oar de-a
lungul axei reale a unui al doilea plan complex ? . Sub aspect analitic, transformarea se

face utilizând rela ia

z

f ? d?

A

B.

(1)

f ? este func ia de structur iar A i B sunt constante de
integrare. Pentru cazul studiat, func ia de structur are expresia
În aceast formul



f ?

?
?2

? 2 q2
p2

?2

;

(2)

s2

) p , ) q i ) s sunt abscisele, situate pe axa O: , care corespund vârfurilor A)1 , A) 2 i
A) 3 ale conturului din planul z . Dup efectuarea integr rii, punând în leg tur
coordonatele acestor puncte, se determin trei din cele cinci constante. Celelalte dou
constante pot primi valori arbitrare*).
Pentru a se studia câmpul electric, se observ c poten ialul complex
(3)
W U jV ,
este acela i în punctele corespondente.
Într-un punct din planul z , intensitatea câmpului are expresia

Ez

dW
*
dz

dW d?
*
d? d z

*)

d?
dW
*;
*
dz
d?

(4)

Una dintre aceste constante este deja determinat din condi ia ca originile celor dou plane complexe
s se corespund .


asteriscul (*) înseamn c m rimea complex care-l precede trebuie luat
considerare prin valoarea sa conjugat .
Dac se ine seama de rela ia (1), scris sub forma
d?
1 1
dz A f ?
i observând c al doilea factor,

în

dW
* , reprezint intensitatea câmpului electric în
d?

planul ? , se deduce c

Ez*

1 1
A f ?

E? *.

(5)

Se observ c rela ia (5) leag între ele intensit ile de câmp în cele dou plane
complexe prin intermediul variabilei ? , care joac rolul unui parametru.
În planul z , la mare distan de origine, câmpul electric este plan-paralel, el nu
este deformat de construc ie; în aceast zon câmpul are direc ie vertical iar modulul
s u este E 0 , constant. În planul ? , câmpul este uniform peste tot, el este, de
asemenea dirijat vertical

i are modulul E? 0 . Observând c

lim f ?

1 , rela ia (5)

? !"

devine
1
E? 0 .
(6)
A
Împ r ind între ele rela iile (5) i (6), se ob ine leg tura între intensit ile de
câmp relative în cele dou plane sub forma
1
.
(7)
ez
f ?
E0

În cazul configura iei din figura 1,

?2
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?

p2

?2

?2

s2

.

(8)

q2

Din rela ia (8) rezult c în polii func iei de structur câmpul devine nul iar în
zerourile func iei de structur câmpul devine infinit. Câmpul se anuleaz deci în col urile
concave ale conturului i devine infinit în col urile convexe ale sale. În cazul conturului
din figura 1 câmpul este nul în punctele A)1 i A) 3 , probabilitatea ca tr snetul s cad în




aceste puncte este minim ; dimpotriv , punctele A) 2 i A0 atrag spre ele desc rcare
electric .
Totu i, comportarea punctelor A) 2 i A0 nu este acela i; intensitatea câmpului,
infinit în toate aceste puncte, este de un ordin de m rime diferit.
Pentru a demonstra aceast afirma ie, este suficient s se calculeze modulul
intensit ii câmpului în dou puncte situate la egal distan de punctele luate în
considera ie.
Pentru un punct aflat la foarte mic distan
/ 2 de A) 2 , în formula (8) se
înlocuie te ? 2 ) q / 2 ; se ob ine

ez 2

p2
q

q2

q2

2 q /2

s2

p2

q2

2 q

q2
3
2

s2

1

/2 2 .

(9)

Între distan a r2 (m surat în planul z 2 ) i distan a corespunz toare / 2
(m surat în planul ? ), exist o rela ie care poate fi stabilit cu ajutorul formulei (1),
scrise sub forma
d z A f ? d? ;
(10)
dac se asimileaz

dz

i d?

r2

/ 2 , inând seama de expresia (2), în punctul 2 se

ob ine

q

3

2 q /2

/2

3

2 q2

/ 22 .

(11)
p2 q2 q2 s2
p2 q2 q2 s2
Înlocuind acum pe / 2 din ecua ia (11) în rela ia (9), se ob ine expresia
intensit ii câmpului electric la o distan r2 de muchia A) 2 din planul z sub forma
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q2
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(12)

2 q
Pe de alt parte, înlocuind în aceea i rela ie (8) ? 0

0 / 0 , pentru a calcula

intensitatea câmpului electric la distan a / 0 de vârful A0 al tijei paratr snetului, se
ob ine
p s
(13)
ez 0
/01 .
q
Din rela ia (10) se deduce c m rimile r0 i / 0 sunt legate între ele prin rela ia
q
(14)
r0 A
/ 02 ,
p s
de aceea, la distan a r2 de vârful tijei captatoare a paratr snetului, în planul z ,
intensitatea câmpului va fi
p s
q

ez 0

1
2

A
r2

1
2

.

(15)

r0 ! 0 , ambele intensit i e z 2 i e z 0 , tind
c tre infinit. Dar ordinul de m rime a câmpului în vecin tatea vârfului A0 al tijei este de
1 1 1
ori mai mare decât cel din vecin tatea muchiilor A) 2 ale construc iei, de
2 3 6
aceea tr snetul va fi atras c tre vârful tijei, ocolind construc ia.
3. Dac expresia intensit ii relative a câmpului electric în apropierea vârfului
paratr snetului se scrie sub forma
Se observ c , în definitiv, pentru r2

2
3
z0

1
3
z0

(16)

ez 0 e e
i dac rela ia (16) se împarte cu rela ia (12), se constat c

KP
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e
e z30
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3

1

e z30 .

(17)

M rimea K P reprezint factorul de protec ie. Ea scoate în eviden de câte ori
este mai mare intensitatea câmpului în vârful tijei de protec ie fa de cea din muchia
construc iei protejate. Cu cât valoarea lui K P este mai mare, cu atât gradul de protec ie
pentru construc ie este mai ridicat.
A a cum rezult din rela ia (17), K P este constituit ca un produs a doi factori:

A P.

KP

(18)

3.a. Factorul
2

1

3
e z30
2 p q2 s
.
(19)
A
2
2
2
2
ez 2
p q
q s
este denumit în continuare factor de acoperire. Dac raza de rotunjire a vârfului tijei
paratr snetului i cea a col urilor construc iei sunt egale, factorul de acoperire este
independent de valoarea acestei raze i are o valoare finit . În continuare se admite ca
valabil aceast ipotez . Pentru o configura ie construc ie-paratr snet dat , factorul A
poate fi calculat pe cale analitic sau numeric .
3.b. Factorul al doilea

P

e

1
3
z0

p s
q

1
6

A
r0

1
6

(20)

devine infinit pentru r0 ! 0 ; înseamn c este necesar ca
factorul P s fie calculat luând în considerare faptul c tija
z
are o raz r0 finit . Configura ia care trebuie studiat este
deci cea reprezentat în figura 2.
Problema se rezolv folosind metoda imaginilor
hp
electrice [C, G2]; ea este în întregime rezolvat în [C].
Studiul arat
c
poten ialul electric în jurul tijei
paratr snetului este distribuit în spa iu conform expresiei
O
Q1 ch:
ød
.
(21)
U E 0 c ch:
q0
În aceast rela ie valorile : const. definesc o familie de
Fig.
2.
elipsoizi echipoten iali, confocali cu elipsoidul de : : 0 , : 0
Paratr snet
definind elipsoidul echipoten ial ce aproximeaz cilindrul de acela i diametru i de
în l ime dubl fa de tija paratr snetului. Q1 este func ia sferic Legendre de a doua
spe .
Parametrul : se exprim în func ie de coordonatele cilindrice / i z din
ecua ia
E

ch 4:

1

/2
hp

z2
2

ch 2:

z2
2
hp

0.

(22)

În fine, q 0 se calculeaz cu rela ia

4 hp
Q1 ch: 0
ln
1.
d
ch: 0
Ultima expresie a m rimii q 0 (23) este valabil în ipoteza c h p A A r0 .
q0

(23)

Expresia (21) este o solu ie a ecua iei lui Laplace i ea satisface toate condi iile
la limite.
Distribu ia intensit ii câmpului electric în spa iu se determin calculând
gradientul func iei U (21). Rezultatele arat c , în vârful paratr snetului, intensitatea
relativ a câmpului electric este

2 hp
EV
E0

eV

1
q 0 sh : 0 ch: 0
2

ln

2

d
4 hp

.

(24)

1
d
eV coincide cu valoarea e z 0 din rela ia (20); eV reprezint factorul de amplificare
al tijei paratr snetului. Valorile factorului de amplificare pentru tijele paratr snetelor este
deosebit de mare, de ordinul sutelor de mii.


1

Coeficientul P

e z30 poate fi denumit factor de protec ie local .


Concluzii
1. Teoria electrostatic se bazeaz pe unele teoreme bine cunoscute ale
electrotehnicii. Unica ipotez folosit în ra ionamente este cea privitoare la faptul c
tr snetul este atras de zonele de pe sol în care intensitatea câmpului electric dep e te
anumite valori critice.
Dac se admite aceast ipotez , teoria electrostatic are un suport intuitiv i
matematic solid, ea putând s înlocuiasc metoda sferei fictive, plin de contradic ii.
2. În func ie de importan a construc iei prev zute cu paratr snet, normativele de
proiectare pot s recomande valorile factorului de protec ie necesare, care pot fi
calculate i realizate cu o precizie deosebit .
3. Factorul de acoperire A are, în general, valori de ordinul unit ilor; factorul
de protec ie local P are valori de ordinul zecilor. În consecin , factorul de protec ie
oferit de o instala ie de paratr snet cu dispozitiv de captare vertical va oferi un factor de
protec ie K P de ordinul zecilor.
În cazul unei construc ii date, ob inerea valorii necesare a coeficientului de
protec ie se realizeaz simplu, modificând în l imea tijei paratr snetului i/sau pozi ia
sa. Formula (33) arat c factorul de amplificare eV variaz practic propor ional cu
hp
p tratul raportului
, aflat la num r torul expresiei; numitorul ei este practic constant,
d
hp
pentru c acela i raport
se g se te sub un logaritm. Înseamn c factorul de
d
protec ie local cre te practic propor ional cu raportul

hp
d

2
3

.
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REZUMAT
Lucrarea prezint , pe scurt, con inutul teoriei electrostatice, care permite
stabilirea locului în care cad tr snetele pe sol în cursul furtunilor orajoase. Ipoteza pus
la baza teoriei const în faptul c tr snetele sunt canalizate spre acele locuri de pe sol
în care intensitatea câmpului electric dep e te o anumit valoare critic . În lucrare se
determin expresia factorului de protec ie oferit de o instala ie de paratr snet cu tij de
captare vertical , raport între intensitatea câmpului electric în vârful tijei paratr snetului
i cea din punctul cel mai periculos al construc iei protejate. Factorul de protec ie are
caracterul unui coeficient de siguran .
Pe baza concluziilor lucr rii devine posibil înlocuirea metodei sferei fictive,
utilizat în prezent pentru dimensionarea instala iilor de paratr snet, prin metoda
electrostatic , mai apropiat de fenomen i care permite o acordare foarte fin a
factorului de protec ie cu valoarea socio-economic a obiectivelor protejate.

LE FACTEUR DE PROTECTION DES PARAFOUDRES À TIGE VERTICALE
- RÉSUMÉ -

L’article présente, brièvement, le contenu de la théorie électrostatique, qui
permet de déter-miner la position du point de chute des foudres sur le sol pendant les
orages. L’hypothèse mise à la base de la théorie est que les foudres sont canalisées
vers les places du sol où l’intensité du champ électrique dépasse une certaine valeur
critique. Dans l’ouvrage on détermine l’expression du facteur de protection offert par
une installation de parafoudre à tige veticale, qui est le rapport entre l’intensité du
champ au sommet de la tige du parafoudre et l’intensité dans le point le plus dangereux
de la construction protégée. Le facteur de protection a le caractère d’un coefficient de
sureté.
En appliquant les conclusions de l’ouvrage, il devient possible d’éliminer la
méthode de la sphère fictive, utilisée actuellement pour dimensioner les installations de
parafoudre, en la remplaçant par la méthode électrostatique, méthode plus rapprochée
du phénomène physique et qui permet de choisir la valeur précise du facteur de
protection en parfait accord avec la valeur socio-économique des objectifs protégées.

MODELAREA ENTROPIC
A UNOR FENOMENE NATURALE
Prof. dr. ing. Alexandru STAMATIU
Universitatea Tehnic de Construc ii Bucure ti

Rezumat
În lucrare se prezint principalele elemente ale metodelor
matematice pe care le-am elaborat în ultimii ani în scopul explic rii unor
fenomene din natur . Pentru ansamblul acestor metode am ales denumirea
“modelare entropic ” deoarece ele se bazeaz pe noul formalism
matematic pentru determinarea entropiei pe care l-am conceput i
comunicat în anul 1999.
Dintre conceptele noi pe care le-am introdus, entropia maxim
egal cu e-1, media entropic , graful entropic în pa i temporali i evolu ia
distribu iei de probabilitate între st rile unui sistem ofer modele simple i
eficiente pentru exprimarea analitic a unor fenomene i procese din
aproape toate domeniile tiin ei.












“Adev rata logic a lumii
st în calculul probabilit ilor”
James Clerk Maxwell

1. INTRODUCERE
Prin modelare entropic se în elege în cele ce urmeaz orice procedeu pentru analiza
performan elor unui sistem, care se bazeaz pe cel de al doilea i cel de al treilea principiu al
termodinamicii i pe formula S
p ln p pentru evaluarea numeric a entropiei func ie de
probabilitatea p a st rii în care se afl sistemul.
Entropia ca no iune a ap rut dup cum se tie la mijlocul secolului al XIX-lea în
termodinamic ca urmare a primei formul ri matematice a celui de al doilea principiu de c tre
Rudolf Clausius. Ast zi, dup peste 150 de ani, exprim rile fenomenologic i analitic ale
acestui principiu se cunosc înc sub o mare diversitate de forme. Cauza acestei diversit i nu se
datoreaz faptului c între timp principiul a dep it cadrul termodinamicii i i-a g sit aplica ii
în aproape toate domeniile tiin ei i tehnologiei (poate cu excep ia, deocamdat , a fizicii
cuantice), ci se pare c trebuie c utat în insuficien a cuno tin elor noastre în acest domeniu.
James Clerk Maxwell a fost printre primii (poate chiar primul) care au încercat s aplice
entropia în alt domeniu decât cel în care ea a luat na tere. El a introdus no iunea de entropie
electric cu ajutorul c reia a reformulat apte articole din Elementary Treatis on Electricity
(1881) [1]. Acestea apar în ambele forme (art. 164-173 în exprimarea clasic se repet în
continuare în exprimarea cu ajutorul celui de al doilea principiu al termodinamicii în art. 174180).
J. C. Maxwell consider în aceea i lucrare entropia ca
“UN INSTRUMENT
AL GÂNDIRII TIIN IFICE care ne ajut s exprim m succint i convenabil unele
fenomene…”.
Fizicianul L.D. Landau, laureat al Premiului Nobel, a apreciat c “entropia se poate numi
managerul bog iilor naturii iar energia este contabilul s u”. Un alt laureat al Premiului Nobel,

fizicianul Max Born a afirmat c : ”nu este deloc simplu s descrii aceast m rime misterioas , pe
care a numit-o entropie, cu ajutorul unor m rimi care pot fi observate direct”. Sub titlul
“misterioasa entropie” g sim un capitol foarte interesant într-una din lucr rile cunoscutului
fizician George Gamov, i el laureat al Premiului Nobel. Lista laurea ilor Premiului Nobel care
nu numai c au avut preocup ri în acest domeniu dar au i aplicat în lucr rile lor entropia, poate
continua cu Max Planck (la descoperirea legii radia iei, entropia a avut un rol hot râtor), Albert
Einstein (a determinat probabilitatea func ie de entropia exprimat cu formula celebr a lui
Boltzmann), Max von Laue (în cunoscuta sa lucrare Istoria Fizicii), Richard Feynman (în Fizica
Modern ), etc.
O sintez a implica iilor actuale ale legii cre terii entropiei în procesele ireversibile (una
din exprim rile principiului al doilea) se desprinde din lucrarea profesorului rus, doctor docent
V. M. Brodianskii intitulat “Termodinamica clasic la începutul secolului XXI” ap rut la
sfâr itul anului 2002 [2]. Pot fi re inute urm toarele idei:
- Una din particularit ile termodinamicii clasice este aceea c ea face abstrac ie de
no iunea de timp, eliminând din analiz to i factorii care in de durata i viteza de
desf urare a proceselor. Ca urmare au ap rut domenii tiin ifice noi dintre care
“termodinamica la neechilibru”, legat de introducerea în transform rile energetice a
no iunii de timp (sub forma de interval) sau “termodinamica proceselor ireversibile” cu
rezultate importante în biologie.
- Toate încerc rile de a crea o anume “termodinamic general ” introducând no iunea de
timp au suferit un e ec.
tiin a modern nu dispune de posibilitatea determin rii directe a m surii cantitative a
entropiei i, respectiv, energiei materiei vii. Totu i, succesele biologiei moleculare permit
aprecierea aproximativ a acestor m rimi ceea ce este deja foarte important pentru
practic .
- La analiza termodinamic a sistemelor biologice este necesar s se in seama c
procesele din aceste sisteme se dezvolt în timp (pe care termodinamica clasic nu-l
cunoa te).
Prezentarea acestor probleme f r a intra în detaliile defini iilor i formalismelor
matematice pentru entropie (de ordinul zecilor) ap rute pân la sfâr itul secolului XX necesit un
spa iu care dep e te cu mult scopul acestei lucr ri. O prim concluzie este îns evident ,
problema evalu rii numerice a entropiei are ast zi în toate domeniile tiin ei o importan
fundamental ceea ce justific dezvoltarea i aprofundarea cercet rilor în acest domeniu.
Apreciez c aici este locul i pentru cele scrise de Einstein într-un articol din 19151):
“Discu ia principiului al doilea este destul de plicticoas i subtil dar efortul de a gândi (cerut
pentru a o în elege) este r spl tit din bel ug de importan a i frumuse ea subiectului”.
2. O NOU EXPRIMARE ANALITIC PENTRU ENTROPIE
În comunic rile “Entropie i fiabilitate” [4], “Schimbare i entropie” [5] i “Implica ii ale
legii entropiei în fiabilitatea sistemelor [6] am prezentat un nou formalism matematic pentru
evaluarea entropiei
(1)
S
p ln p
în care S este entropia iar p este probabilitatea st rii unui sistem.
Considera iile i exemplele prezentate în lucr rile respective au r spuns la întreb rile care
se pot pune în leg tur cu necesitatea i posibilitatea model rii entropice cu ajutorul acestei
formule.
În aplicarea formulei (1) este esen ial renun area la ipoteza aditivit ii entropiei respectiv
considerarea entropiei ca o m rime cu cardinalitate slab [7, p. 147] de aceea i natur cu timpul

1)

Einstein, A. – Theoretische Atomistik, Editura E. Lecher, Teubner, Leipzig, 1915, dup [3, p. 152]

ordinal i temperatura, m rimi pentru care numai diferen ele au sens iar sumele nu au nici un
sens.
Formalismul S
p ln p pentru evaluarea entropiei conduce la posibilitatea definirii
entropiei unei st ri a unui sistem prin func ia:
1

S
pp

1
dx
x

(2)

unde p este probabilitatea st rii.
Aria dublu ha urat din figura 1 reprezint entropia S din rela ia (2) i este egal cu
S
p ln p . Aria maxim este e 1 pentru p e 1 , respectiv min( p p ) 0,6922 .
Se tie c aria de sub curba, între p i 1 este egal cu ln p , astfel încât se observ i
geometric faptul c entropia este o parte din logaritmul natural.
Acest fapt rezult i din formula lui Boltzmann, S k ln p . Boltzmann a considerat îns
aceast parte constant i egal cu k – constanta lui Boltzmann, în loc de p, încercând s
stabileasc o coresponden a cu formula din domeniul macroscopic în care entropia are
dimensiunea energiei (încercare considerat azi nereu it ).
Idea lui Boltzmann a fost corect pân la faptul c entropia trebuie s fie propor ional cu
logaritmul natural al probabilit ii st rii.
1
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Fig.1. Aria dublu ha urat reprezint
entropia st rii cu probabilitatea p

2

3

x

Fig. 2. Aria ha urat reprezint
entropia maxim

În figura 2 este prezentat func ia S (ca arie) pentru valoarea sa maxim .

3. MODEL ENTROPIC PENTRU EVOLU IA UNUI SISTEM COMPUS DINTR-UN
SINGUR ELEMENT ÎN DOU ST RI
Acest model simplu poate fi considerat ca model de baz pentru celelalte modele.
Graful entropic corespunz tor este prezentat în figura 3.
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Fig. 3. Model entropic pentru evolu ia unui sistem
compus dintr-un singur element în dou st ri

St rile sunt notate cu 0 i 1, probabilitatea de trecere din starea 0 în starea 1 dup un anumit
interval de timp, este notat cu 1 – R iar complementarea acesteia 1 – (1 – R) = R. Aceast
nota ie este conven ional i este explicat prin faptul c ea are ca surs nota iile uzuale din
teoria fiabilit ii sistemelor în care acest model entropic a fost folosit pentru prima dat [8].
Alternativa la aceast nota ie poate fi cea în care st rile sunt notate cu 1 i 2, probabilitatea de
trecere din starea 1 în starea 2 este notat cu p12 iar cea de r mânere în starea 1 este notat cu p11.
Aceast nota ie este mai natural i mai adecvat pentru generalizare, pentru sisteme mai
complicate, cu ajutorul calcului matricial. În cele ce urmeaz voi folosi îns nota ia din figura 3,
pentru a putea folosi rezultatele ob inute pân acum în cazul oarecum particular al teoriei
fiabilita ii2).
Este necesar precizarea c în graful din figura 3 nu s-a presupus posibilitatea revenirii
sistemului din starea 1 în starea 0 ca în grafurile asociate proceselor de tip Markov pentru
modelarea “sistemelor cu restabilire” din teoria fiabilit ii deoarece urm rim s model m un
proces ireversibil. În cazul în care fenomenul fizic modelat impune luarea în considerare i a
acestei posibilit i, acest proces poate fi reprezentat printr-un graf entropic de tipul celui elaborat
pentru procese cu restabilire în [8] i care nu aduce nout i din punct de vedere principial, motiv
pentru care nu este prezentat în aceast lucrare.
Tot prin conven ie i conform nota iei uzuale pentru grafurile asociate lan urilor Markov
finite am alocat st rii ini iale a procesului probabilitatea egal cu 1 iar pentru calculul
probabilit ilor celorlalte st ri am folosit regula de înmul ire a probabilit ilor st rii precedente
cu probabilitatea de trecere.
Dup un anumit interval de timp sistemul (procesul) se va g si fie în starea 0 cu
probabilitatea 1 = R, fie în starea 1 cu probabilitatea 1 (1 – R) = = 1 – R.
Dup un nou interval de timp, procesul se repet . a. m. d.
Am ales pentru fiecare interval de timp denumirea de “pas temporal”, dup sugestia
oferit în lucrarea matematicianului american Gutzwiller [9, pag.182] care spune c “evolu ia
unui sistem dinamic are loc în pa i temporali consecutivi … cel pu in în ceea ce numim punctul
de vedere Lagrange asupra naturii”. De i într-un alt context, am considerat potrivit (cel pu in
deocamdat ) aceast denumire.
Fa de cele expuse pân aici graful din figura 3 nu are nici o leg tur cu entropia.
Problema care se pune în aproape toate domeniile tiin ei este determinarea duratei de
trecere a unui sistem dintr-o stare într-o alt stare (mai exact a duratei medii). Problema se pune
atât în domeniul macroscopic cât i în domeniul microscopic. De obicei se folose te în acest scop
“media statistic ” a rezultatelor experimentale în cazul în care acestea exist (sau se pot ob ine)
sau valoarea medie din modelele teoretice pentru distribu iile de probabilitate. În ambele cazuri
este necesar fie determinarea distribu iei pe baza ipotezelor statistice f cute i testate
(verificate) folosind datele experimentale, fie postularea unei distribu ii teoretice a c rei medie
( i eventual dispersie) se calculeaz i apoi se verific experimental (dac acest lucru este
posibil).
Graful din figura 3 pe care l-am numit “entropic” ofer posibilitatea determin rii mult
mai simplu a duratei procesului de trecere între cele dou st ri cu ajutorul formulei (1) pe care
am stabilit-o pentru evaluarea entropiei.

2)

De altfel o astfel de “conservare” a unei conven ii de nota ie s-a f cut i în electrotehnic pentru sarcina electric
i sensul curentului electric i nu a condus la confuzii.






Orice proces natural evolueaz mai probabil, pân ajunge la entropia maxim , conform
celui de al doilea principiu al termodinamicii care poate fi generalizat în sensul extinderii
domeniului de aplicare i în afara termodinamicii (ca i primul principiu).
1
Conform rela iei (1) entropia maxim este egal cu e i corespunde st rii care are
1
probabilitatea egal cu e .
Din graful din figura 3 rezult c dup un num r de pa i temporali probabilitatea st rii
B
ini iale (notat cu zero) este R . Din egalitatea R
e 1 rezult

B

1
ln R

(3)

astfel încât se poate afirma c durata procesului de evolu ie a sistemului în starea zero (starea
ini ial ) este egal cu pa i temporali. Pentru durata a unui pas temporal rezult durata în
unit i de timp a procesului pe care am numit-o “medie entropic ”.

m entropica

ln R

(4)

Se poate pune acum întrebarea: de ce este necesar entropia exprimat sub forma
S
p ln p i nu se putea formula entropia direct prin p i postula p e 1 S pentru entropia
maxim ? De fapt aceast idee o reg sim, sub o form u or modificat , în formula lui Boltzmann
S k ln W pentru entropie în sistemele termodinamice în domeniul microscopic. Factorul k a
fost introdus pentru a face leg tura cu entropia sub forma existent în termodinamica sistemelor
macroscopice iar logaritmul, dup unele p reri, pentru u urarea calculelor. Ceea ce trebuie privit
cu rezerv în formula lui Boltzmann este introducerea no iunii de “probabilitate termodinamic ”
exprimat prin coeficientul termenului general al distribu iei multinomiale din statistica
matematic , [10, p. 180] cu valori mult mai mari decât unu. Înlocuirea acestui coeficient cu
îns i termenul general al distribu iei multinomiale (prin multiplicarea cu produsul corespunz tor
de probabilit i), ar fi condus la probabilitatea matematic . Chiar i în acest caz, o formul pentru
entropie exprimat printr-o func ie care nu are un maxim nu este în concordan cu legea
cre terii entropiei pân la atingerea unui maxim.
În încerc rile sale de a stabili o coresponden cu formularea entropiei în termodinamica
macroscopic Boltzmann a f cut i eroarea de a considera entropia ca o m rime aditiv , idee care
îns nu-i apar ine.
N. Georgescu Roegen [7, p. 148] afirm c aditivitatea entropiei a fost
postulat de Planck i nimeni nu a pus-o la îndoial . Din cercet rile pe care le-am f cut am g sit
aceast idee exprimat cu mult înaintea lui Planck în tratatul lui Maxwell [1] care afirm c
“entropia unui sistem este egal cu suma entropiilor p r ilor sale”.
Marele merit al formulei lui Boltzmann r mâne îns postularea pentru prima dat a
leg turii dintre entropie i probabilitate, idee pe care se bazeaz de fapt i modelarea entropic
care face obiectul prezentei lucr ri.
Cu referire la e ecul încerc rilor de a stabili o coresponden între formul rile pentru
entropie în termodinamica macroscopic i microscopic este sugestiv aici i punctul de vedere
al unui dintre cei mai mari speciali ti ai teoriei probabilit ilor, matematicianul A. I. Hincin
conform c ruia toate încerc rile de a stabilii echivalen a formulelor S k ln W i
-S -Q T se bazeaz pe o mul ime de erori logice i matematice i o confuzie general în
definirea cantit ilor fundamentale3).
Aceste considera ii nu r spund îns la întrebarea pus mai sus asupra insuficien ei rela iei
B
R e 1 pentru determinarea num rului de pa i temporali dup care are loc tranzi ia. Explica ia
este legat de faptul c rela ia (3) nu are solu ie în numere întregi i ca urmare pentru
determinarea microst rii (starea 0 este descompus în + 1 microst ri) corespunz toare din care
se face tranzi ia într-o alt stare sunt posibile dou solu ii, microstarea precedent sau ce
3)

A. I. Hincin, Matematical Foundation of Statistical Mechanics, New York, 1949, dup [ 7]

ulterioar . Solu ia corect nu este dat de microstarea cu probabilitatea cea mai apropiat de
valoarea e-1 ci de microstarea cu entropia cea mai mare! Acesta este i motivul pentru care
folosim no iunea de “entropia cea mai mare” în acest caz în locul “entropiei maxime”.
Se poate spune c lipsa de simetrie a func iei S( p)
p ln p contribuie la posibilitatea
model rii entropice.
O alt întrebare care se poate pune în leg tur cu modelul entropic din figura 3 este cea
legat de faptul c am considerat constant probabilitatea R pe durata fiec rui pas temporal.
Aceast ipotez nu poate fi considerat general valabil dar ea corespunde unui nare num r de
sisteme din natur . În termenii teoriei probabilit ilor între aceste sisteme sunt cele care pot fi
analizate pe baza modelului urnei f r revenire. Se tie c probabilitatea extragerii unei particule
de un anumit fel dintr-o urn (sistem) în care exist particule de mai multe feluri r mâne
constant dup fiecare extragere indiferent de faptul c particula revine sau nu în urn . Faptul
este oarecum contrar intui iei noastre care ne sugereaz c probabilitatea r mâne aceea i
(constant ) numai dac particula revine în urn dup fiecare extragere. Singura condi ie ca
probabilitatea s r mân constant i în cazul în care particula nu revine în urn dup o extragere
este ca noi s nu tim ce fel de particul a “fost extras ” (!), condi ie care este îndeplinit în
fenomenele naturale care se supun acestor modele.
4. ALTE SOLU II DE MODELARE ENTROPIC
În lucrarea [8] am prezentat o solu ie posibil a unui graf entropic pentru un sistem
compus din dou elemente care se pot g si fiecare în dou st ri iar în lucrarea [11] am prezentat
o solu ie posibil a unui graf entropic pentru un sistem compus din trei elemente care se pot g si
fiecare în dou st ri. Acesta din urm este prezentat în figura 4. Aceste solu ii nu sunt unice,
condi ia principal pe care trebuie s o îndeplineasc un astfel de graf este ca suma
probabilit ilor corespunz toare st rilor posibile în care se poate afla sistemul dup fiecare pas
temporal s îndeplineasc condi ia de normare > p i 1 . În graful din figura 4 dup primul pas
temporal sistemul se poate afla în 4 st ri, dup cel de al doilea pas temporal sistemul se poate
afla în 7 st ri, între pa ii 3 i sistemul se poate afla în 8 st ri .a.m.d.
Graful entropic ofer traiectoria cea mai probabil a sistemului în mul imea st rilor
posibile, num rul de pa i temporali dup care au loc cel mai probabil tranzi iile, durata (în num r
de pa i temporali) procesului i distribu ia de probabilitate între st rile sistemului dup fiecare
pas temporal! Se constat c distribu ia de probabilitate se schimb dup fiecare pas temporal (!)
i ea poate fi foarte u or calculat cunoscând probabilit ile ini iale ale st rilor.
În lucrarea [12] este prezentat o solu ie posibil a unui graf entropic pentru un sistem
compus din patru elemente care se pot g si fiecare în dou st ri, cu aplica ii în domeniul
fiabilit ii instala iilor energetice.
O alt solu ie de modelare entropic , în domeniul demografiei, este prezentat în [8].
Aceast solu ie nu presupune elaborarea unui graf entropic fapt ce justific prezentarea ei în cele
ce urmeaz .
În monografia asupra distributiei Weibull [13] sunt prezentate câteva aplica ii pentru
calculul unor indicatori demografici prin metode clasice cunoscute.
Este interesant s vedem dac i în acest caz se pot folosi metode entropice.
Într-o prim aplica ie, pe baza datelor din coloanele 1 i 2 ale tabelului 1, s-au estimat i
validat parametrii unui model Weibull biparametric ' 0,02437 i C 1,0987 .
Tabelul 1
Num
rul
Grupa de
Probabilitatea
Entropia
popula iei
vârst
de supravie uire
S
p ln p
p
ni
(ani)
0
1

1
-5

2
1.971.667

3
0,94915

4
0,04953

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-

>n

i

2.215.804
1.372.837
1.624.313
1.844.731
1.659.825
1.259.556
1.442.404
1.538.685
1.482.244
1.345.236
887.194
840.499
874.607
639.292
653.675
n

0,81325
0,68817
0,57813
0,48316
0,40214
0,31887
0,26168
0,22759
0,18733
0,15387
0,12615
0,10324
0,08436
0,06883
0,05607

0,16811
0,25718
0,31679
0,35145
0,36633
0,36446
0,35082
0,33688
0,31376
0,28799
0,26117
0,23413
0,20859
0,18420
0,16155

21.657.569
"

Cu formula cunoscut DM

C' x C 1e

'x C

dx

' 1 / C D 1/ C 1 rezult durata medie

0

de via de 28,36 ani [13, p.135].
Pe baza valorilor lui si am calculat probabilit ile de supravie uire (coloana 3) i
entropiile (coloana 4) corespunzatoare vârstelor medii ale grupelor de vârst , cu formulele

p e(

* xC )

iS
p ln p .
Se observ c entropia grupelor de vârst cre te pân la grupa 25-29 ani (calculat pentru
x 27 ani) dup care scade, iar probabilitatea scade continuu. Entropia maxim poate fi
calculat
prin interpolarea valorilor probabilit ilor sau prin rezolvarea ecua iei
0 , 02437 x1 , 0987

e

e

1

i rezult

x

29,39 ani. Aceasta valoare poate fi considerat medie

entropic .
Calculând i media aritmetic , se ob ine x 32,54 ani.
Într-o alt aplica ie se determin durata normal a vie ii pe baza unui tabel de date al
num rului de supravie uitori grupa i pe diferite vârste [13, p.137].
Durata normal a vie ii reprezint vârsta la care au loc cele mai numeroase decese [14,
p.60].
Pe baza datelor din primele dou coloane ale tabelului 2, [14, p.60], s-a estimat i validat
un model Weibull, cu ajutorul c ruia rezult o durat normal a vie ii de 79,2 ani, care este
comparat cu cea calculat prin metodologia standard i care este egal cu 81 ani.
Pentru a aplica metoda entropic în acest caz, observ m c , datorit num rului mare de
locuitori care a fost luat în considerare la alc tuirea tabelului 2, putem s aproxim m
probabilit ile prin rapoarte i s calcul m entropiile corespunz toare fiec rei grupe de vârst .
Tabelul 2
Vârsta
(ani)
0
1
2
3

1
0
1
5

Num r
locuitori
2
100.000
97.332
96.695

Probabilitatea
p

Entropia
S p ln p

3
1
0,97332
0,96695

4
0
0,02631
0,03249

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

10
20
30
40
50
60
70
80
90
pân la 100

96.383
95.694
94.886
93.622
90.382
82.160
65.385
36.692
10.617
1.557

0,96383
0,95694
0,94886
0,93622
0,90382
0,82160
0,65385
0,36693
0,10617
0,01557

0,03550
0,04212
0,04980
0,06170
0,09139
0,16145
0,27780
0,36787
0,23810
0,06480

Se observ cre terea entropiei pân la vârsta de 80 ani, pentru care se ajunge foarte
aproape de entropia maxim (cinci cifre zecimale exacte!). Durata normal a vie ii, determinat
în acest fel i care poate fi considerat medie entropic , este între celelalte dou durate (79,2 ani
i 81 ani) ob inute prin celelalte metode, la fel ca în cazul precedent.
Din acest exemplu rezult avantajul pe care îl prezint modelele entropice în aplica iile
pentru determinarea unor valori medii, datorit faptului c valoarea entropiei maxime este
independent de func ia de distribu ie.
O ultim aplica ie în acest domeniu este cea în care se determina probabilitatea de
supravie uire pân la vârsta x. Pe baza datelor din primele dou coloane ale tabelului 3 [14, p.
61], s-a estimat i validat o distribu ie Weibull cu parametrii ' 0,02277 i C 1,069 , cu
ajutorul c rora s-au calculat probabilit ile de supravie uire din coloana 3.
Tabelul 3
Popula ia
Centru
S p ln p
Probabilitatea
interval
stabil
0
1
2
3
4
1
2,5
87.102
0,94116
0,05707
2
7,5
83.245
0,82181
0,16127
3
12,5
80.215
0,71262
0,24144
4
17,5
77.215
0,61540
0,29877
5
22,5
74.257
0,52990
0,33652
6
27,5
71.419
0,45518
0,35826
7
32,5
68.693
0,39026
0,36721
8
37,5
65.914
0,33404
0,36627
9
42,5
62.986
0,28552
0,35788
10
47,5
59.765
0,24372
0,34407
11
52,5
56.078
0,20781
0,32649
12
57,5
51.730
0,17700
0,30649
13
62,5
47.082
0,15061
0,28511
14
67,5
39.764
0,12805
0,26319
15
72,5
33.212
0,10877
0,24131
16
77,5
23.605
0,09232
0,21995
17
82,5
14.548
0,07831
0,19946
18
90
3.170
0,06109
0,17077
Aplica ia din lucrarea men ionat se încheie aici. Evident, se poate determina i
durata medie de via cu formula folosit în prima aplica ie i se ob ine DM 35,97 ani.
Pe baza probabilit ilor de supravie uire se calculeaz entropia în coloana 4. Se observ i
în acest caz c entropia cre te pân la o valoare maxim dup care scade. Valoarea maxim a
entropiei corespunde duratei medii de via , durat dup care, în medie, are loc schimbarea

st rii. Se g se te pentru entropia maxim durata medie de via egal cu 34,4 ani, media
entropic .
Calculând i media aritmetic , g sim 34,32 ani.
Se constat c , în toate cele trei aplica ii, s-au ob inut cu ajutorul entropiei maxime – de
fapt cu diferen a de entropie între starea ini ial i starea în care are loc schimbarea – valori
pentru ceea ce putem numi media entropic situate între valorile mediei aritmetice i mediei
statistice.
O ultim aplica ie pe care consider necesar s o men ionez aici, de altfel prima realizat
în ordine cronologic cu ajutorul formulei S
p ln p , este cea a model rii entropice a unui lan
Markov finit i omogen. Am considerat o problem rezolvat folosind teoria lan urilor Markov,
publicat în anul 1960, de matematicienii americani J. V. Kemeny i J. L. Snell [15] i reluat
într-o lucrare a academicianului M. Iosifescu [16]. Solu ia ob inut prin modelare entropic în
[6], [17] i [18] difer cu mai pu in de 2% de cea din lucrarea de referin ceea ce a constituit o
prim i foarte bun confirmare practic concret în favoarea valid rii formulei S
p ln p
pentru evaluarea mediei entropice.
CONCLUZII
&

&
&
&
&
&
&
&
&
&

&

Modelarea entropic bazat pe formula S
p ln p în ipoteza neaccept rii
aditivit ii entropiei poate constitui o solu ie bun pentru rezolvarea analizei st rilor
de neechilibru i a evalu rii duratei medii a unor fenomene i procese din diferite
domenii.
Media entropic se poate ad uga celorlalte tipuri de medii cunoscute.
Grafurile entropice în pa i temporali pun în eviden traiectoria medie între st rile
prin care poate trece un proces, durata medie a procesului i evolu ia distribu iei de
probabilitate între st rile posibile ale procesului.
Media entropic poate fi o bun evaluare a mediei unei popula ii statistice.
Media entropic nu depinde de forma distribu iei de probabilitate, cel pu in pentru
clasa distribu iilor de tip Weibull.
Cele prezentate în prezenta lucrare pot fi aplicate atât în domeniul macroscopic cât i
în cel microscopic.
Modelele entropice nu sunt unice. Este necesar g sirea unor solu ii specifice pentru
fiecare problem pe baza principiilor prezentate în lucrare.
Înlocuirea probabilit ii termodinamice cu probabilitatea matematic poate fi o solu ie
pentru dezvoltarea “termodinamicii la neechilibru”, a “termodinamicii generale” i a
fizicii st rilor de neechilibru.
Calculul entropiei se reduce la calculul probabilit ilor matematice.
Evolu ia în pa i temporali poate conduce la discretizarea timpului, postulat de altfel
implicit i chiar explicit în unele lucr ri. În [19, p. 20] se afirm c : “din punct de
vedere matematic timpul este un spa iu unidimensional, de regul considerat
continuu, dar care poate fi cuantificat în unit i discrete numite chronos”.
Discretizarea timpului poate fi o solu ie i pentru înl turarea paradoxului din teoria
probabilit ilor conform c ruia probabilitatea unei valori oarecare a unei variabile
aleatoare continue este egal cu zero.
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STUDIUL CÂMPULUI ELECTRIC
ÎN VECIN TATEA UNUI CON CIRCULAR CONDUCTOR
SITUAT ÎNTR-UN CÂMP ELECTRIC UNIFORM PARALEL CU AXA
CONULUI
ef lucr. univ.dr.ing. ELEONORA TEF NESCU – U.T.C.B.
Lector univ.dr.ing. EMANUEL DARIE – ACADEMIA DE POLI IE –
„Al. I. Cuza”
1. Problema enun at prezint importan pentru aprecierea modului în care
variaz câmpul electric în vecin tatea corpurilor ascu ite. În zona din jurul vârfului
acestor corpuri intensitatea câmpului electric cre te considerabil, fenomen care este
utilizat de exemplu de c tre instala iile de paratr snet; pe de alt parte intensit ile mari
ale câmpului pot determina incendii, explozii i accident ri.
Studiul câmpului electric va fi efectuat analitic i numeric.
2. Se au în vedere dou ipoteze, reprezentate schematic în figura 1.
În cazul reprezentat în figura 1,
a. se consider
c , înainte de
introducerea conului în locul prev zut,
câmpul electric în spa iu este uniform,
stabilit între dou suprafe e (arm turi ale
unui condensator) infinite paralele
electroconductoare, aflate la mare
b.
a.
distan între ele i la poten iale diferite:
Fig.1. Variante de studiu al câmpului electric
diferen a poten ialelor celor dou
în zona conului: a. con în pozi ie oarecare,
suprafe
e este i ea foarte mare, astfel
legat la p mânt; b. con de în l ime infinit ,
încât
în
spa iul dielectric dintre ele
legat la p mânt.
câmpul electric are o intensitate
apreciabil , fiind uniform i dirijat dinspre
suprafa a superioar spre suprafa a inferioar (fig. 2). În cele ce urmeaz distan a dintre
arm turi va tinde spre infinit, odat cu diferen a de poten ial dintre ele, astfel încât
intensitatea câmpului r mâne con=
V
"
stant , diferit
de zero; arm turii
1
inferioare a condensatorului i se atribuie
poten ialul zero.
H
În spa iul ocupat de acest câmp
se introduce conul electro-conductor, a
c rui ax este paralel cu liniile de
câmp.
Conul are dimensiuni finite i
=0
V
2
exist o leg tur electric între con i
Fig. 2. Câmp electric uniform:
suprafa a limit inferioar .
dV
E0
const.
În figura 1, b. conul are
dH
în l imea infinit , baza sa este situat
pe suprafa a limit
inferioar , de
poten ial nul.










Conul are în toate cazurile unghiul la vârf egal cu 2·*; pentru cazul a. în l imea
conului, h , este finit iar în cazul b., în l imea
conului este infinit , h " (fig. 3).
3. Suprafe ele echipoten iale care se
2.
2.
h
formeaz în spa iul de interes se de-formeaz
h=
continuu. Dat fiind c arm turile i suprafa a
conului formeaz
o configu-ra ie cilindric ,
intersec iile suprafe elor echipoten iale cu orice
plan care trece prin axa conului vor reprezenta o
Fig. 3. Dimensiunile conului
familie de linii echipoten iale, indiferent de
în cazurile din figura 1.
orientarea planului. Familia de suprafe e de
câmp, ortogonale la familia de suprafe e
echipoten iale, în sec iune va fi reprezentat
i ea printr-o familie de linii de câmp.
Aceast observa ie important permite ca studiul problemei s se simplifice
considerabil, trecându-se de la spa iul tridimensional la un spa iu cu dou dimensiuni1.
Studiul analitic con ine dou grupe de pa i: o prim grup se refer la o
transformare geometric , cea de a doua grup – la studiul propriu–zis al câmpului
electric.
a): Transformarea geometric const în desf urarea conturului sec iunii
triunghiulare prin con, sec iune aflat într-un plan complex z, de-a lungul axei reale
dintr-un al doilea plan complex ? , folosind formula de transformare Schwarz Christoffel. Formula de transformare are, în general, urm torul aspect:




z

În rela ia (1) A

A

f ?

d?

B.

(1)

i B sunt constante de integrare iar f ?

este func ia de

structur , a c rei expresie depinde de forma conturului dat. În expresia lui z apar ni te
constante, ale c ror valori se determin punând în coresponden puncte omoloage din
cele dou plane, z i ? . Problema este tratat pe larg în literatura de specialitate (v. de


exemplu [1, 2, 3, 4]).
b): Dup ce transformarea geometric a fost încheiat , se studiaz câmpul
electric, studiu ce are la baz faptul c , în punctele omoloage din planele z i ? ,
poten ialul complex W este acela i. Ca urmare, intensitatea câmpului electric într-un
punct din planul z se calculeaz cu rela ia
dW d ?
d? d z

dW
dz

Ez*

1
A f ?

E? *

2

,

(2)

unde s-a f cut uz de rela ia (1) iar

E? *

dW
d?

(3)

1

Prin rotirea liniilor echipoten iale în jurul axei de simetrie se ob ine familia de suprafe e echipoten iale de
rota ie; exist i posibilitatea ca figura plan format din sec iunea triunghiular i liniile echipoten iale s
fie translatat paralel cu ea îns i, ob inându-se o familie de suprafe e echipoten iale cilindrice. În cazul
dat, se utilizeaz numai sistemul de coordonate de rota ie.
2
M rimile notate cu asterisc * reprezint valorile conjugate ale m rimilor complexe.






















reprezint intensitatea câmpului în planul ? . Dat fiind c prin transformarea Schwarz –
Christoffel conturul echipoten ial desf urat a devenit liniar, paralel cu linia de poten ial
constant + 1 , câmpul electric în planul ? este uniform peste tot,
E?

E? 0

(4)

const .

Într-un punct particular oarecare z 0 (respectiv ? 0 ) intensitatea câmpului va fi

E z0 *

E? 0 *

1
.
A f ?0

(5)

Împ r ind între ele expresiile (2) i (5) i observând rela ia (4), se determin
intensitatea relativ a câmpului electric în planul z prin formula


Ez *
E z0 *

ez*

f ?0
f ?

.

(6)

Prin urmare, intensitatea relativ a câmpului electric într-un punct din planul z ,
e z , se exprim prin intermediul parametrului ? , a c rui valoare se determin în func ie
de z prin intermediul formulei (1).
4 a). În continuare se studiaz cazul din figura 1,a. Schi a detaliat
reprezentat în figura 4, a. Expresia func iei de structur este

f ?

?

1 2k

?2

este

1 2k

a2

,

(7)

unde s-a notat
k

*

.

(8)

Prin transformarea (1), conturul triunghiului a fost desf urat de-a lungul axei
reale a planului complex ? (fig. 4, b).
Expresia (7), introdus în formula (1), permite, în principiu, s se determine
rela ia între coordonatele complexe z i , constantele A, B i a urmând a fi determinate
în func ie de dimensiunile triunghiului.

=


În cazul dat, integrala care apare în
formula (1) nu poate fi rezolvat pe cale
analitic , valorile constantelor vor fi aflate pe
cale numeric 3.
Cunoscându-se
valoarea
coordonatei a, expresia (6) prime te forma
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Se observ c intensitatea câmpului
devine infinit pentru ? 0 i ? ) a , adic
A



1 2k

1 2k

? 02

=0

h

2

2k

A
-a

M”

A’

O

b.

a

Fig. 4. Transformarea Schwarz –
Christoffel a conturului triunghiular
aflat în planul z din figura a în axa
absciselor a planului din figura b.

în vârfurile triunghiului. Pe de alt parte,
câmpul se anuleaz pentru ? " . În figura 5
este desenat
alura varia iei modulului
intensit ii relative a câmpului de-a lungul
laturilor triunghiului. Se observ c pe fiecare
latur exist un punct în care câmpul ob ine o
valoare minim
(de-a lungul laturii AA’
aceast valoare este egal cu zero).
În principiu, pozi ia punctului de
referin
z 0 (respectiv ? 0 ) poate fi alea-s
oarecare. Este avantajos îns ca acest punct
s se g seasc undeva pe o latur a
conturului, pentru c , în acest caz, ? 0 are o
valoare real , ? 0

: 0 . Pe de alt parte, este

foarte util s se observe c , de-a lungul
laturilor triunghiului, intensitatea câmpului
electric are direc ie normal fa de aceste laturi; de aceea, în aceast zon , se poate
renun a la urm rirea orient rii intensit ii câmpului, adic , în rela iile de calcul al
intensit ii, se poate lucra cu modulul acesteia, ceea ce u ureaz în mod sensibil
calculele. Astfel, de-a lungul laturilor triunghiului, formula (9) ob ine expresia simplificat


: 01
ez

:1

2k

2k

1 2k

:02

a2

:2

a2

.

1 2k

(10)

3

Pentru calculul rela iei dintre pozi iile punctelor omoloage din cele dou plane, unora dintre constante li
se pot atribui valori arbitrare (v. [1, 2, 3, 4]). Pentru calculul intensit ii câmpului este necesar
cunoa terea valorilor de tipul a din planul ? , care corespund pozi iilor vârfurilor conturului (v. rela ia 6).










: 0 este valoarea lui : pentru care
O

intensitatea câmpului este minim ; ea se
calculeaz anulând derivata în raport cu :
a expresiei (10), adic , de fapt, pentru
d
:1
d:

:2

2k

a2

1 2k

0.

Efectuând calculele, se g se te c
A’

A

Fig. 5. Alura modului de varia ie
a intensit ii câmpului electric
de-a lungul laturilor triunghiului.
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pentru :

expresie care se anuleaz

:0

)

1 2 k
a . Cu aceste valori pentru : 0 ,
2

expresia (10) prime te forma
k

ez

1 4 k2
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:

:
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2
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1

a

Expresia (12) arat din nou c e z " pentru : 0 i : a i c e z 0 dac
: " , ceea ce este în conformitate cu cele ar tate în leg tur cu figura 5.
Într-un punct oarecare de afix z, intensitatea câmpului se calculeaz cu rela ia
(9), în care ? 0 se înlocuie te prin : 0 :
k

ez*

1 4 k2
2
?

?

a

a

1 2 k
2

1

?

2

1

a

2

.

(13)

1

Pentru a se determina intensitatea câmpului electric într-un punct de afix z, pe
baza rela iei (1) se determin valoarea corespunz toare a lui i aceasta se înlocuie te
în formula (13), ob inându-se componentele intensit ii relative a câmpului electric dup
axele Ox i Oy4.
4

Formula (13) furnizeaz componentele lui e z dirijate în sensul pozitiv al axei Ox i în sensul negativ al
axei Oy.

5. Rezolvarea numeric [5] a problemei este realizat cu programul MATLAB
6.0, prin metoda elementelor finite. În primul rând s-au introdus datele pentru precizarea
formei i dimensiunile frontierei domeniului i subdomeniului. S-au precizat condi iile de
frontier (condi ii Dirichlet pe laturile inferioar i superioar ale domeniului i condi ii
Neumann pe laturile verticale) , tipul de ecua ie diferen ial i coeficien ii acesteia, s-a
ini iat re eaua de triunghiuri i s-a rezolvat ecua ia diferen ial . Prin procesarea solu iei
s-a ob inut modul de varia ie a intensit ii câmpului electric. Pentru rezolvarea numeric
a problemei s-a adoptat pentru arm tura superioar valoarea de 1000 V.
Intensitatea câmpului electric - E

E (V/m)

Intensitatea câmpului electric - E

2500
2000

500
a.
b.
Fig. 6. Distribu ia modului de varia ie a intensit ii câmpului
electric de-a lungul laturilor triunghiului, în cazul figurii, 1,a.






În figura 6, a este reprezentat distribu ia în spa iu a intensit ii câmpului electric.
A a cum s-a ar tat, triunghiul este legat la p mânt (pe laturile lui s-a aplicat poten ialul
zero).
În figura 6, b mai sunt reprezentate (cu culoare neagr ) liniile de-a lungul c rora
modulul intensit ii câmpului electric ia valori constante iar cu s ge i ro ii – linii ale
intensit ii câmpului electric.
Domeniul con ine 1088 noduri i 2048 de triunghiuri.
Intensitatea câmpului electric - E

E (V/m)

Intensitatea câmpului electric - E

6000
2000

1000
b.
a.
Fig. 7. Distribu ia modului de varia ie a intensit ii câmpului electric dea lungul laturilor triunghiului aflat la un poten ial: a. apropiat de cel al
arm turii inferioare (50 V) i b. de cel al arm turii superioare (950 V).








Domeniul con ine 1088 noduri i 2048 de triunghiuri.

E (V/m)

Intensitatea câmpului electric - E

Intensitatea câmpului electric - E

4500
2000

500
a.
b.
Fig. 8. Distribu ia modului de varia ie a intensit ii câmpului
electric de-a lungul laturilor triunghiului, în cazul figurii, 1, b.






În figura 8, a este reprezentat distribu ia în spa iu a intensit ii câmpului electric.
Triunghiul de în l ime infinit este legat la p mânt (pe laturile lui s-a aplicat poten ialul
zero).
În figura 8, b mai sunt reprezentate (cu culoare neagr ) liniile de câmp de-a
lungul c rora intensitatea câmpului electric ia valori constante iar cu s ge i ro ii - sensul
intensit ii câmpului electric.
Domeniul con ine 2737 noduri i 4724 de triunghiuri.
Rezumat
În lucrare se studiaz analitic i numeric câmpul electric în vecin tatea corpurilor ascu ite i
anume cazul unui con circular conductor situat într-un câmp electric uniform paralel cu axa conului. În
zona din jurul vârfurilor acestor corpuri intensitatea câmpului electric cre te considerabil, fenomen care
st la baza func ion rii instala iilor de paratr snet. Intensit ile mari ale câmpului pot determina incendii,
explozii i/sau accidente.








L’étude du champ électrique autour d’un cône conducteur situé dans un champ électrique
uniforme, parallèle à l’axe du cône
Résumé
Dans l’article est étudié par voies analytique et numérique le champ électrique dans la zone des
corps a angles aigus, notamment autour d’un cône circulaire conducteur, situé dans un champ électrique
uniforme, parallèle à l’axe du cône. Dans la zone située dans le voisinage des sommets de ces corps
l’intensité du champ s’accroît considérablement, phénomène mis à la base du fonctionnement des
installations de paratonnerre. Les grandes intensités du champ électrique peuvent déterminer des
incendies, des explosions et/ou des accidents.
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1. Introducere
Conceptul Bioelectromagnetismului (BEM) presupune o disciplina care studiaza
fenomenele de tip electric, magnetic sau electromagnetic care au loc in tesuturile biologice.
Aceste fenomene includ:
- comportarea tesuturilor excitabile (sursele);
- curentul si potetialul electric in volumul conductor;
- campul magnetic in interiorul si in jurul corpului;
- raspunsul celulelor excitabile la stimularea electrica si magnetica;
- proprietatile electrice si magnetice ale tesuturilor.
Avand ca baza teoretica doua principii universale: sistemul ecuatiilor Mawxell si principiul
reciprocitatii, din punct de vedere conceptual, luand in considerare tipul de fenomene puse in
discutie, bioelectromagnetismul are ca diviziuni bioelectricitatea, bioelectromagnetismul si
biomagnetismul.

Bioelectromagnetismul cerceteaza fenomene bioelectrice, biomagnetice sau
bioelectromagnetice si metodologia de masurare si stimulare, fiind, prin definitie, interdisciplinar
si asociind stiintele vietii (biologie si medicina) cu cele fizice si ingineresti.
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Disciplinele cuprinse de acest concept sunt:
E Biofizica: stiinta care se ocupa cu solutionarea problemelor biologice in termenul conceptelor
fizice.
E Bioinginerie: consta in aplicarea stiintelor ingineresti in dezvoltarea si cercetarea aparaturii
medicale, in analiza sistemelor biologice, in fabricarea produselor tehnologice avansate din
acest domeniu.
E Biotehnologia: se ocupa cu studiul tehnologiei proceselor microbiologice, avand ca principal
camp de aplicare agricultura, precum si productia de alimente si medicamente.
E Electronica medicala: o ramura a ingineriei biomedicale care priveste aparatura electronica
si metodele medicale corespunzatoare acesteia.
E Fizica medicala: o stiinta bazata pe problemele fizice care apar in medicina clinica.
E Ingineria biomedicala: o disciplina inginereasca privitoare la aplicatii ale stiintei si
tehnologiei (aparatura si metode) in biologie si medicina.

2. Scurt istoric – aplicabilitatea si importanta bioelectromagnetismului
Fenomenele bioelectrice au facut parte din medicina de-a lungul istoriei. Primele documente
scrise referitoare la fenomene bioelectrice sunt hieroglifele egiptene de acum 6000 de ani,
despre pesti cu proprietati electrice.
Bazat pe teoria generala a electromagnetismului, bioelectromagnetismul isi confunda istoria
cu a acestuia pana la mijlocul secolului XIX. Din punct de vedere al stiintei moderne,
fenomenele biolectrice si-au conturat valoarea stiintifica in ultimii 200 de ani, multe din
contributiile fundamentale la teoria BEM-ului fiind facute la inceputul acestei perioade.
In decursul ultimelor decenii noutatile in teoria si tehnologia ingineriei electrice moderne (in
special a electronicii) a condus la imbunatatiri in diagnosticarea medicala si metodele
terapeutice si, ca rezultat al acestora, fenomenele bioelectrice si biomagnetice au devenit din
ce in ce mai importante.
Este greu de imaginat astazi un spital fara electrocardiograf sau electroencefalograf.
Dezvoltarea microelectronicii a dus la realizarea unor astfel de echipamente portabile si a
msrit capacitatea lor de diagnosticare.
Defibrilatoarele cardiace externe au readus la viata pacienti in stare critica iar stimulatoarele
cardiace implantabile (pacemaker) au permis intorcerea la un trai normal a milioane de
oameni cu afectiuni cardiace cronice.

Ecograful si tomograful si-au aratat utilitatea in aproape toate ramurile medicinei moderne
iar microchirurgia s-a dezvoltat pe baza unei aparaturi electronice din ce in ce mai
perfectionate.
Dezvoltarea tehnologiei materialelor superconductoare a facut posibila detectarea campurilor
biomagnetice de slaba intensitate, induse de biocurenti. Ultimele descoperiri in materie de
masurare a curentilor electrici ce traverseaza canalul ionic al membranei celulare au deschis
drumul unor noi aplicatii ale bioelectromagnetismului, mergand pana la biologia moleculara
si, mai departe, la descoperirea de noi medicamente.
Fenomenele electrice din membrana celulara reprezinta functii vitale pentru organismele
vii. Celula isi utilizeaza potentialul membranei in diferite moduri, prin deschiderea si inchiderea
canalelor de ioni de potasiu si sodiu. Celulele sistemului nervos comunica una cu cealalta prin
semnale electrice. In general, se pot evidentia fenomene electrice usor masurabile, si deci direct
abordabile sau fenomene care pot fi convertite in semnale electrice.
Se poate spune ca teoria bioelectromagnetismului are de a face in principal cu modelele
electrofiziologice ale generatoarelor biolectrice, cu gradul de excitabilitate a tesuturilor, cu
comportamentul campurilor din organism.
In contrast cu alte variabile biologice, fenomenele bioelectrice si biomagnetice pot fi
detectate in timp util prin metode neinvazive, pentru ca informatia transmisa de acestea se
manifesta imediat in interiorul si in jurul volumului conductor format de corp.
Sursele care le produc pot fi investigate prin aplicarea teoriei moderne a volumului-sursa si
a volumului-conductor, utilizand posibilitatile performante de rezolvare ale calculatoarelor
moderne.
Din cauza naturii acestor surse biolectrice si a volumului conductor, teoria si metodele analitice
ale BEM sunt diferite de cele ale electromagnetismului general, cu toate ca ele raman strans
legate de sistemul ecuatilor Maxwell.

3. Ingineria biomedicala - aplicatii si modele
In ingineria biomedicala, una dintre cele mai importante discipline cuprinse in conceptul BEM,
pentru rezolvarea problemelor din biologie si medicina sunt utilizate metode ingineresti cu
caracter cantitativ, analitic si integrativ, aplicate de la nivelul molecular pana la intregul
organism, cu scopul de a intelege mai bine procesele biologice de baza si de a dezvolta tehnici
noi de prevenire, diagnosticare si tratare a afectiunilor din domeniul medical.
3.1.Stimularea electrica si magnetica a inimii

O subdiviziune importanta a bioelectromagnetismului o reprezinta electro si magneto-biologia
cu aplicatii in cardiologie. Stimularea electrica a tesutului cardiac are ca importante aplicatii
clinice pacing-ul si defibrilarea cardiaca.
Exista, la nivel mondial, si incercari de a atinge rezultatele acestor proceduri medicale prin
stimulare magnetica - efectul acestora este deocamdata limitat, dar au fost conturate numeroase
modele teoretice in acest sens.
3.1.1. Electrostimularea cardiaca

Stimularea cardiaca artificiaaa are o istorie destul de
veche, care a avansat practic odata cu descoperirea si
stspanirea fenomenelor electromagnetice.

Astfel, prima aplicare transtoracica de impusuri electrice in scopuri terapeutice s-a realizat
acum mai bine de doua secole, utilizand o masina electrostatica.
Tehnicile de aplicare a acestei proceduri au evoluat in timp, folosind metode diverse
(inductie magnetica, impulsuri provenind de la circuite oscilante, aplicare de tensiune alternativa
etc.)
In practica medicala contemporana, procedura de stimulare electrica a fost adoptata pe o
scara larga diferentiindu-se corespunzator si aparatura utilizata.
Astfel, stimulatorul de tip pacemaker are un rol permanent si este in general implantat
(exceptand varianta extracutanata, cu utilizare temporara in cazul interventiilor chirurgicale sau
tratamentelor).
Scopul pacing-ului cardiac este de a mentine ritmul inimii la un nivel suficient, chiar in
eventualitatea in care activitatea nodului sinusal nu ajunge la musculatura ventriculara, datorita
unei intreruperi in sistemul conductor. Riscurile unui ritm scazut sunt de a nu furniza o presiune
sanguina suficient de mare pentru mentinerea in organism a unei concentratii vitale de oxigen.
Pacemaker-ul are in compunere un circuit electronic alcatuit dintr-un generator de
impulsuri comandat, o baterie, o tija cu electrozi si conexiuni necesare ancorarii acesteia.
Datorita diferitelor afectiuni cardiace care trebuie corectate, aparatul a cunoscut o evolutie foarte
rapida, cu variante constructive de o larga diversitate.
Peformantele sale se datoreaza caracteristicilor prezentate, si anume adaptarea la fiziologia
naturala a cordului si sincronizarea cu semnalele acestuia, fiabilitatea crescuta (care reduce
numarul de interventii asupra bolnavului), compatibilitatea implantului cu tesuturile
inconjuratoare etc.
In practica medicala moderna se utilizeaza o noua generatie de stimulatoare cardiace
implantabile, indeplinind triplu rol : defibrilator, pacemaker si senzor.
Functia de “sensing” depisteaza activitatea ventriculara proprie a pacientului, declansand
automat electrostimularea cand ritmul cardiac scade sub frecventa prestabilita, respectiv
intrerupand-o, cand acesta creste.
Datorita individualitatii fiecarui caz in parte, implantul stimulatorului se face respectand
parametrii care depind de fiziologia si patologia locala (gradul de excitabilitate al tesutului
conductiv, disfunctiile acestuia, localizarea exacta a electrozilor etc.)
Unul dintre acesti parametri este nivelul minim al stimulului necesar obtinerii efectului de
depolarizare sau pragul de captura, care este supraapreciat in momentul implantarii, si se
stabilizeaza in cateva zile, ca urmare a adaptarii cordului la noile conditii.
{n scopul restaurarii ritmului normal al cordului in situatii de urgenta (fibrilatie
ventriculara, stop cardiac etc.), resuscitarea se
face utilizand stimulatoarele cardiace cu aplicare
externa (defibrilatoare).
Defibrilatorul este un generator de
impulsuri de mare putere, aplicate transtoracic,
prin electrozi plasati pe piele, pentru a restabili
ritmul cardiac normal in cazul fibrilatiei
ventriculare, caracterizata de cresterea frecventei si scaderea amplitudinii contractiilor
miocardului. In lipsa masurilor de reanimare, in cateva minute fibrilatia ventriculara poate duce
la pierderea totala a activitatii de pompare, la o scadere dramatica a presiunii sanguin si in final
se poate produce stopul cardiac.
In aceasta procedura, impulsurile de tensiune cu o durata de 3-10 ms se aplica intre doi
electrozi plasati pe toracele pacientului in cel mai scurt timp de la declansarea fibrilatiei,
succedandu-se la un interval de cel mult 30 de secunde,
intr-un ritm crescator al transferului de energie de la 200 J
pana la dublarea acestei valori si intrerupandu-se la
refacerea ritmului natural.

Socul se aplica intre cei doi electrozi astfel incat circuitul sa fie izolat de orice potential de alta
valoare (masa sau pamant), pentru evitarea oricaror alte descarcari electrice.
In asistenta medicala de urgenta electrodul pozitiv se aplica pe stern si electrodul negativ in
dreptul apexului, dar studii pe modele bidimensionale au confirmat o asezare optima a
electrodului pozitiv in spate, in zona subscapulara dreapta. Suprafata
uzuala a electrozilor este de 40-70 cm2. O problema inca de actualitate
ramane gasirea pozitiei si marimii optime a electrozilor, astfel incat
efectul defibrilator sa se produca la un curent minim transferat prin
corpul uman.
In ceea ce priveste simularile, au fost studiate probleme de
camp electromagnetic (in regimuri stationare sau variabile in timp) pe
modele geometrice bidimesionale (reprezentand sectiuni ale toracelui
la nivelul inimii) sau chiar tridimensionale, urmarind cat mai exact
structura anatomica si optimizand diferite functii ale procedurii de
defibrilare externa sau interna, cu rezultate semnificative si apropiate
de realitatea clinica.

3.2. Stimularea electrica si magnetica a creierului
3.2.1 Stimularea magnetica a creierului

Stimularea magnetica este o metoda aplicata tesutului neuronal excitabil folosind un curent
electric indus de un camp magnetic exterior variabil in timp.
Este important de mentionat ca, la fel ca la
detectia magnetica si electrica a activitatii
bioelectrice a tesuturilor excitabile, atat metodele
de stimulare electrica cat si cele de stimulare
magnetica presupun excitarea membranei
celulare cu un curent electric.
Motivul pentru care se foloseste campul
magnetic variabil in timp pentru inducerea unui
curent de stimulare este atat distributia diferita a
acestuia, cat si faptul ca un camp magnetic
penetreaza neatenuat regiuni cum ar fi craniul care este izolator electric, acest lucru permitand
evitarea unei densitati mari de curent in sistemul nervos central, si deci la evitarea senzatiiloe
dureroase. De asemenea, un alt avantaj il constituie faptul ca nu este necesar un contact fizic
intre aparatura de stimulare si tesutul vizat, spre deosebire de stimularea electrica.
Una dintre cele mai interesante aplicatii in acest domeniu este stimularea transcraniala a
cortexului, prima incercare de acest gen fiind facuta in anul 1985.
3.2.2 Stimularea electrica a tesuturilor nervoase periferice si a creierului

Stimularea electrica a tesuturilor nervoase periferice, folosita in special pentru producerea
activitatii musculare, este unul dintre domeniile avansate si cu o istorie veche si bogata din punct
de vedere al aplicatiilor clinice.
De-a lungul timpului au fost create diferite modele ale stimularii sistemului nervos, bazate pe
pe principiile electrofiziologiei.
Celulei nervoase i s-au dedicat in ultimii ani nenumarate articole, incepand cu lucrarile de
referinta ale cercetatorilor britanici Hodgkin si Huxley, care au propus un model neuronal ce se
refera exclusiv la transferul ionic de la nivelul membranei. In cadrul unui amplu program
experimental ei au stabilit corelatile care formeaza modelul matematic si fizic, elucidand totodata

o serie de procese de baza in electrofiziologia celulara si stimuland interesul cercetatorilor pentru
aceasta ramura.
Una din noutatile acestui domeniu este insa stimularea creierului, metoda numita in literatura
de specialitate "deep brain stimulation" (DBS). Metoda este folosita in cazul afectiunilor
neuromotoare (Parkinson, Alzheimer).
Este o tehnica noua, care se raspandeste rapid, dovedindu-se extrem de eficienta,
pacientii recapatandu-si in mare proportie toate capacitatile unei vieti normale.
In principiu, aceasta procedura are la baza
doua aspecte:
Primul consta in localizarea
zonei care urmeaza sa fie stimulata; uzual,
zona este STN (sub-thalamic nucleus), existand
de fapt doua astfel de zone, asezate simetric,
adanc in creier, avand o forma elipsoidala cu
diametru minim de 2 cm si maxim de
aproximativ 4 cm.
In prezent, in timpul operatiilor localizarea
se face mai degraba subiectiv, neautomatizat,
prin "ascultarea" activitatii neuronale cu ajutorul unui “manunchi” de aproximativ 5 electrozi,
introdusi si avansati treptat in creier, mergand spre zona respectiva (folosind ca informatii datele
atlaselor anatomice, ale MRI (Magnetic Resonance Imaging) si nu in ultimul rand evaluarea
chirurgului.
Criteriile de evaluare actuale sunt aceste masuratori de spike-uri neuronale inregistrate la
diferite nivele ale electrozilor, si raspunsul pacientului la tentative de stimulari cu electrozii in
diferite pozitii.
Aceasta tehnica lasa loc de cercetari si imbunatatiri care sa reduca gradul de subiectivitate
in aprecieri, viteza de decizie, precizia localizarii. Cercetarea in acest domeniu merge in directii
ca: optimizarea formei/configuratiei electrozilor de detectie (au aparut si idei bazate pe
aranjamente de multi-microelectrozi depusi pe Si), algoritmi de procesare de date pentru
extragerea informatiei utile ("unde se afla STN-ul?") din semnale neuronale inregistrate,
modelarea electrica/electromagnetica a sistemului electrod-tesut exterior-neuron, sau propunerea
altor metode electrice/chimice de localizare.
In prezent, cu foarte putine exceptii, specialistii ss medicii din domeniu se multumesc cu
metodele "rudimentare" de localizare, care se dovedesc nu intotdeauna bune, ducand la aparitia
diferitor efecte secundare post-operatorii, din cauza erorilor de localizare.
Al doilea aspect consta in declansarea stimularii propriu-zise; de obicei se folosesc
aceiasi electrozi cu care s-a facut cautarea din prima faza a operatiei.
Acestia se conecteaza la un stimulator care genereaza pulsuri bipolare de tensiune/curent, cu
frecventa intre 100-150 Hz, si valori de mV/mA. Stimulatorul devine similar cu cel cardiac:
stimuleaza permanent, se plaseaza in interiorul corpului prin operatie, se poate controla/regla
prin unde radio din exterior.
In principiu, prin acest camp de stimulare se urmareste inhibarea sau excitarea activitatii
neuronale din zona/zonele respective.
Pacientii supusi unor astfel de operatii traiesc o viata aproape normala, cu electrozi activi
implantati in creier.
Problema principala in cazul simularilor si crearii de modele de camp pentru dezvoltarea
acestor tehnici inovatoare este complexitatea experimentala, care presupune o colaborare stransa
intre electronica aplicata, mecanica fina, inginerie electrica, toate avand la baza un fundament
matematic, fizic si biologic fara de care fenomenologia respectiva nu ar putea fi inteleasa si
aprofundata.

4. Concluzii
Toate aceste exemple ilustreaza faptul ca BEM-ul este o parte vitala a vietii noastre de zi cu
zi. Este totodata evident, luand in considerare cele de mai sus, ca studiul fenomenelor
electrice si magnetice din tesuturile vii nu trebuie tratat separat si ca este bine sa fie
considerate parte integranta a acestei stiinte interdisciplinare. Este de asemenea de asteptat ca
aceasta interdisciplinaritate a conceptului de bioelectromagnetism sa contribuie in continuare
la dezvoltarea unor cercetari si tehnici existente si la aparitia unora inovatoare.
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Abstract - The measurements of the active and reactive powers and
energies in
the electrical networks imposes the use of the instrument
transformers. The
transformers (current/tension) allow the measurement of
the effective value but,
in certain cases, one can note errors to the
measurement of the electric power and
energy. The work presents the
explanations of theories and proposes methods of correction of the
errors of energy measurement due to the instrument transformers.

1. INTRODUCTION
In general case, the active P and reactive Q powers in an electric system are written:
n

P

> U k I k cos + k

Q

>

U k I k sin + k

(1)

k 1

Uk , Ik and +k are associated with the harmonics of the tension and current. The powers are linked
to active energy ( E P

Pdt ) and reactive energy ( EQ

Qdt ).

The errors of measurement of the U, I and + determines errors of measurement for the P
and Q powers and EP and EQ energies. The instrument transformers (current/tension) introduced
in the measuring equipment, with their errors of amplitude and phase, determine strongly the
results of measurements [3].
In certain cases, when the current are small (I<<In), or a considerable phase between the
current and the tension exists, or the current is not sinusoidal, one can note errors of 10-40 % to
the measure of energy.
From P UI cos + , one can define the relative errors to the measure of the powers. For a
single-phase circuit [4]:

-P
P

k In kUn Ps

Pp

(2)

Pp

where Ps and Pp are the powers (secondary and primary), kIn, kUn are the ratio of transformation.
The relative error of power measurement is:

-P1
%
P1

#I %

#U %

100

U

I

tg+

(3)

where the uncertainties of instrument transformers are usually in the range 0.5 - 3 % for ratio
( # I , # U ) and 1 - 3 º for phase angle (

I

,

U

), more significant than the angle of phase + is large.

For the reactive power:
-Q1
%
Q1

#I %

#U %

100

U

I

ctg+

(4)
The curves of the errors of measurement of active powers are designed on figure 1. For the
three-phase systems the total error can be larger, especially in the cases when the phase is
significant [2].

a)
b)
Figure 1. Errors of measurement on the electrical power: a) active; b) reactive

2. UNCERTAINTY DUE TO THE CURRENT TRANSFORMER
The block diagram of the SIMULINK software is presented in figure 2.

Figure 2. SIMULINK model for the current transformer.
The results of simulations are presented in figure 3.

Figure 3. Errors of the instrument transformer.
Let us analyze the propagation of the errors affecting the measurement of powers and
energies one can use a simply model of current transformer- figure 4.

Figure 4. Model of current
transformer

One can determine easily the frequency response H(j ):
-

the amplitude response:

L ( R r )2 ( L
l )2
(4)
(R r )2 ( L
l )2
corresponds to the ratio of real transformation (kI) and it is related to L , l , , R’= R+r - figure 5.
H

The perfect conditions for a current transformer are: inductance L has an infinite value, the
values of l and R’ negligible.

Figure 5. Errors in the measurement of active power due to H
-

the phase response:

R r
(5)
L
l
The phase F is the image of the phase between the primary current and the current on
F

arctan

resistance R’. The evolution of F according to L, l,

and R’ has paces obtained by calculation

(Figure 6). Inductance L influences much more the phase; a low value increases F. The
inductance l must be limited. The resistance of the shunt R must be low.

Figure 6. Errors occurring in the measurement of active power due to F.

3. METHODS FOR COMPENSATION
A correct compensation is carried out only for one fixed configuration: type of
transformer, wiring and measuring apparatus [6]. Another correction has to use a passive
network –figure 7 - or an active circuit [1] in order to compensate for errors caused by the
transformer. As the phase is well informed inductance L, one can cancel this current with a
capacity component. The results of compensation for small current are presented in figure 8.

Figure 7. SIMULINK model for passive compensation of current transformer.

a) without C: # I

8,2 % I 7,5º;
b) C = 100 F : # I 8,0 %
Figure 8. Passive compensation, I1 = 1 % I1n.

I

6,5º

4. CONCLUSION
The measuring equipment of the electric power, with instrument transformers presents errors
due to the specific condition (phase, the shape of the current, amplitude of the current). This
analysis explains the sources of errors and the possibilities of compensation of uncertainties.
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MODEL DE CALCUL AL CAPACITATILOR PARAZITE
DISTRIBUITE PENTRU TRANSFORMATORUL DE IZOLARE CU
ECRANE MULTIPLE
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Rezumat
Capacitatile parazite care sunt semnificative la frecvente inalte afecteaza comportamentul
transformatorului si sunt responsabile pentru frecventele de rezonanta. De aceea calculul acestor
capacitati, pentru a realiza o predictie precisa a raspunsului transformatorului este important .

1. Introducere
Comportamentul la inalta frecventa
este diferit de cel la frecvente joase. Efectul
pelicular si de proximitate cauzeaza o
crestere a rezistentei infasurarii cu
aproximativ
si o descrestere a
f
inductantei odata cu cresterea frecventei.
Mai mult decat atat capacitatile parazite nu
pot fi neglijate la inalta frecventa.. Deoarece
capacitatile parazite sunt cu parametrii
distribuiti, predictia raspunsului la frecventa
devine o sarcina destul de dificila.

2. Calculul capacitatii parazite
totale

C en

C

C en 1

C

1
2
C

1
Cn 1

(1)
Se observa ca se poate calcula capacitatea
echivalenta cu o formula de recurenta. In
urma calculului in functie de numarul de
spire s-a obtinut ca aceasta capacitate
echivalenta este egala cu capacitatea C
inmultita cu un coeficient * care este
reprezentat grafic in fig.2. Se poate observa
ca acest coeficient este variabil pana la 10
spire. Pentru un bobinaj cu mai mult de 10
spire coeficientul * devine constant

Pentru a calcula capacitatea parazita
totala a unei bobine cu doua straturi se
constituie un circuit echivalent asa cum este
prezentat in fig.1.

Fig.1Circuitul echivalent pentru bobina cu
doua straturi
Capacitatea in fig.1. reprezinta
capacitatea echivalenta intre doua puncte
corespunzatoare unei perechi de spire
adiacente. Este de fapt capacitatea spiraspira intre spirele adiacente de pe acelasi
strat si de pe straturile alaturate.
Capacitatea spira-spira s-a notat cu C.
Capacitatea echivalenta:

Fig.2.Variatia * pentru capacitatea spiraspira
Deci capacitatea echivalenta pentru
bobina cu doua straturi este data de formula:
Cen 1,366C
(2)

Daca bobinajul este inconjurat de un
ecran circuitul echivalent este prezentat in
fig.3.

doua fire imagini C1 si C2 incarcate cu
sarcinile / l si - / l pe unitatea de lungime,
plasate ca in fig.6.(la distanta x de axele
respective), pentru ca suprafetele cilindrilor
sa ramana echipotentiale.

Fig.3. Circuitul echivalent pentru bobinajul
primar cu doua straturi
Circuitul contine capacitati spira-spira
corespunzatoare
perechilor
de
spire
adiacente si capacitati spira-ecran.
Se
aproximeaza
capacitatea
echivalenta ca fiind egala cu cu cele trei
capacitati echivalente C AB , C BC , CCD conectate
in serie.
si se aproximeaza cu
C AB C CD nCts
capacitatea echivalenta a capacitatilor spiraecran C ts conectate in paralel(n este
numarul de spire pe strat).
C BC

C AD

1,366C tt

Fig.6.Sectiune transversala prin cilindrii
infinit lungi
Potentialul perechii de fire intr-un
punct P are expresia:
r
1
/ l ln 2
2 #
r1

V p

(3)

Bobinajul secundar, avand constructie
asemanatoare se poate calcula similar.
Din formula (3) se observa ca pentru a
calcula capacitatea parazita totala
a
bobinajului primar sau secundar este necesar
sa se cunoasca valorile capacitatilor spiraspira si spira-ecran.

r2
r1

Se presupune ca poate fi asimilata
capacitatea intre doua spire adiacente Ctt cu
capacitatea pe unitatea de lungime a doi
cilindrii conductori infinit lungi plasati intrun mediu omogen. Cilindrii sunt de raze
si au axele paralele,
egale R1 R2 a
distanta intre axe fiind: D 2 R
Cilindrii fiind foarte lungi campul este
plan paralel. Pentru rezolvare se foloseste
metoda imaginilor. Se inlocuiesc cilindrii cu

(4)

2 #

e /l

'

V V0

fiind cercurile Apollonius referitoare la
segmentul C1 C 2 . Suprafetele pot fi deci
echipotentiale in campul imaginilor, daca
pozitia acestora este convenabil aleasa.
Scriind echipotentialitatea punctelor B si
B ' , respectiv A si A' se obtine:
'1

3. Calculul capacitatii spira-spira si spiraecran

const.

liniile echipotentiale:

conform (2)

1,366Ctt 9 2 9 nCts
1,366Ctt 2 9 nCts

V0 V0

'2

r2
r1
r2
r1

B

A

D a x
a x

r2
r1

a x
D a x

r2
r1

B

D a x
a x

'

A

'

(5)

a x
D a x

Se face calculul si se obtin radacinile lui x :
Pentru: x D
2

D2
4

pentru '1 .
'1

D

D2
2a

4a 2

a2

se obtine valoarea

Potentialele celor doi cilindrii vor fi:
V1

1
/l ln '1 V0
2 #

V1

1
/l ln '2 V0
2 #

/l
2 #

2a

ln

V0

D2 4a 2

D

considerand izolatia ( Cc ) si aerul C g .
Rezulta:

(6)

(11)

#l

Cg / l

V1 2V0

ln

d
2r

d
2r

2

1

Tensiunea dintre cei doi cilindrii:
/l
ln
# D

2 V1 V0

U12 V1 V2

2a

(7)

Capacitatea specifica(pe unitatea
lungime) a cilindrilor rezulta:
Cs

/l

#

U 12

2a

ln

d

D 2x

D

4a

2 #l
a r
ln
r

2 #l
a
ln 1
r

Cc / l

2 #
ln 1

a
r

Capacitatea echivalenta este :
Cec

Cc C g
Cc

2C g

4a 2

Capacitatile spira-spira si spira – ecran :

Distanta dintre firele imagini este:
2

2 #l
r
ln 2
r1

de

(8)

D2

D

Cc

D2 4a2

# 0l

Ctt

2

1

Capacitatea spira-ecran poate fi
asimilata capacitatii unui cilindru fata de un
plan conductor. Dupa introducerea a doua
fire imagini se obtine aceeasi expresie a
potentialului, suprafata pamantului fiind
planul de simetrie.

a
1
r

ln
d
2r
a
1
r

D

V1 V0

/l
2 #

/l

ln '1

2 #

D

D2

2 #
a

ln

H2

H

(9)
4a 2

Se observa ca avem Cts 2C s , deoarece in
cazul celor doi cilindrii putem considera ca
punem in serie doua capacitate de tipul C sb .
Pentru D d
(10)
#l
#l
C

2r

ln
d

a
1
r

ln

/l

d

2

4r

2

1

ln
d
2r

d
r

1

1

4a 2

2H

U 12

2

2a

ln

Capacitatea in acest caz:
C ts / l

d
2r
a
1
r
2 # 0l

Cts

U 12

#r

2

1

Capacitatea echivalenta este data de
combinatia serie a capacitatilor dintre spire

d
2r
a
1
r

#r

d
2r
a
1
r

2

1

(12)

S-a considerat r ' r a
Se observa ca
C ts 2 9 Ctt
(13)
Pentru calculul capacitatii echivalente
primar secundar se foloseste schema din
fig.7.

Fig.7. Circuitul echivalent pentru
bobinajul primar-secundar cu doua straturi
Capacitatea echivalenta este data
inserierea a trei capacitati echivalente:
C AB

1
C AA'

1
1
C BB '

de

1
C A'B '

(14)
- C AA' este capacitatea echivalenta primar –
ecran
- C BB ' este capacitatea echivalenta secundar
–ecran
- C A'B ' este capacitatea echivalenta ecranecran.
Capacitatea ecran-ecran se calculeaza
prin inserierea celor doua capacitati C1 ,C 2 ,
care se calculeaza dupa formula de calcul a
capacitatii cilindrice:
(15)
2 #l
C

spire. Pentru un bobinaj cu mai mult de 10
spire coeficientul * devine constant.

R
ln e
Ri

Pentru a calcula capacitatea echivalenta de
la bobina la ecran se considera circuitul
echivalent cu ecran prezentat in fig.8.

Fig.9. Variatia * pentru capacitatea spiraecran
Deci capacitatea echivalenta pentru bobina
cu doua straturi este data de formula:
(17)
Cen 2,302C
Din datele de proiectare se calculeaza
capacitatile spira-spira si spira-ecran. Apoi
se determina capacitatea echivalenta
conform (23).
In acest moment se pot determina
capacitatile parazite ale transformatorului.
Din datele de proiectare ale modelului de
3,5kVA s-au calculat capacitatile parazite.
C prmar

0,6 9 10 9 F C sec undar
C primar

Fig.8.Circuitul echivalent cu ecran
S-a notat cu C capacitatea spira-spira si cu
2C capacitatea spira-ecran conform formulei
(13).
Capacitatea echivalenta:
C en

2C

C en 1

2C

1
1
C

(16)

1
Cn 1

Se observa ca se poate calcula capacitatea
echivalenta cu o formula de recurenta. In
urma calculului in functie de numarul de
spire s-a obtinut ca aceasta capacitate
echivalenta este egala cu capacitatea C
inmultita cu un coeficient * care este
reprezentat grafic in fig.9. Se poate observa
ca acest coeficient este variabil pana la 10

0,62 9 10 9 F

0,4 9 10 9 F

sec undar

Valorile capacitatilor masurate pe modelul
fizic au fost :
C prmar

0,68 9 10 9 F C sec undar
C primar

sec undar

0,56 9 10 9 F

0,355 9 10 9 F

4. Concluzii
In lucrare este prezentata o metoda de calcul
a capacitatilor parazite cu parametrii
distribuiti in scopul de a obtine o predictie
teoretica a raspunsului transformatorului la
frecventa. Acest lucru este necesar deoarece
aceste capacitati care sunt neglijabile la
joasa frecventa, la inalta frecventa afecteaza
comportamentul transformatorului. Valorile

calculate au fost comparate cu valorile
masurate pe modelul fizic.
Se poate observa ca metoda folosita pentru
calcul aproximeaza valorile masurate pe
model.
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SIMULAREA COMPORTAMENTULUI TRANSFORMATORULUI
DE IZOLARE CU ECRANE MULTIPLE LA INTERFERENTE
COMMON MODE
Doina Marin, Vasile Trusca
Universitatea “Politehnica” Bucuresti

Rezumat
Comportamentul transformatorului de izolare cu ecrane multiple la interferente de mod
comun poate fi simulat cu ajutorul functiei de transfer. Rezultatul simularii este comparat
cu rezultatul masuratorilor interferentelor de mod comun.
1. Introducere

2. Exemplu

Interferentele de mod comun sunt
intereferente electrice intre
sfarsitul
infasurarii(linie sau neutru) si impamantare.
Aceste interferente sunt raspunzatoare
adesea pentru functionarea defectuasa a
echipamentelor. Ecranele electrostatice ale
transformatorului de izolare maximizeaza
reducerea interferentelor de mod comun prin
reducerea capacitatii infasurarilor.
In present metoda folosita pentru a masura
interferentele de mod comun este montajul
asimetric. Acest tip de montaj modeleaza
curentii de circulatie.
Masuratorile pot fi completate cu simulari
pe computer folosind programe dedicate
(programul
educational
de
simulari
simbolice) SAPWIN.
Pornind de la circuitul electric echivalent,
valorile parametrilor electrici concentrate, se
obtine functia de transfer si performanta de
atenuare a interferentelor de mod comun
transformatorului.
Cu valorile masurate ale parametrilor elctrici
SAPWIN simuleaza functia de transfer.
Cu valorile masurate ale tensiunilor de
intrare si de iesire la aceeasi frecventa se
poate reperezenta atenuarea functie de
frecventa.
Masuratorile au fost facute pe un model cu
urmatorii parametrii:

Primul pas al simularii consta in stabilirea
circuitului echivalent, asa cum este aratat in
fig.1.

Sn = 3.5kVA; U1n = 220V; U2n = 220V;

Fig.1 Circuitul echivalent al
transformatorului de izolare cu ecrane
Parametrii circuitului sunt:
R1 = 0.25 ; R2 = 0.3 ; R3 = 1820 ; R4 =
50 ;
R5 = 50 ; L1= 0.5mH; L2= 0.6mH; L3=
1.75H;
C1= 3nF; C2= 3.475nF; C3= 3nF;
Semnificatia acestor parametrii este:
- R1 - resistenta primar;
- R2 - resistenta secundar;
- R3 -impedanta;
- L1 - inductivitate primar;
- L2 - inductivitate secundar;
- L3 -susceptanta;
- C1-capacitate primar-secundar;
- C2-capacitate primar-masa
- C3 –capacitate secundar-masa
parametrii masurati ai transformatorului

-R4 si R5 – sunt impedante uzuale folosite in
montajul asimetric
Cu aceste valori, folosind schema electrica
din fig. 1 SAPWIN calculeaza functia de
transfer.

Programul ofera informatii despre polii si
zerourile functiei de transfer.
Polii si zerourile functiei sunt reprezentati
i9n fig.2 .

Fig.2. Polii si zerourile pentru schema din
fig.1
unde:* reprezinta polii
o reprezinta zerouri
Valorile polilor si zerourilor
urmatoarele:

Pole
Pole
Pole
Pole
Pole
Zero
Zero
Zero
Zero

Real
-1.0967e+07
-1.8777e+06
-7713.8
-0.5
-0.067412
-7713.8
-0.5
0
-0.067412

sunt

Imag
0
0
0
0
0
0
0
0
0

In fig.3 este reprezentat defazajul functie de
frecventa

Fig.3. Defazajul functie de frecventa
Performantele de atenuare a interferentelor
de mod comun sunt aratate in fig.4.
A(dB)

f(Hz)
Fig.4 Atenuarea interferentei de mod comun
obtinuta prin simularea functiei de transfer a
circuitului din fig.1.

Valorile atenuarii sunt urmatoarele:
Frecv. (Hz) Atenuare (dB)
100
-80.515
200
-74.494
400
-68.473
800
-62.453
1600
-56.432
3200
-50.412
6400
-44.393
12800
-38.379
25600
-32.382
51200
-26.459
1.024e+05
-20.806
2.048e+05
-16.019
4.096e+05
-13.092
8.192e+05
-12.413
Polii sunt reprezentati de punctele de
inflexiune ale graficului de atenuare.
In cazul montajului asimetric la inalta
frecventa ceea ce conteaza sunt capacitatile
C1; C2; C3, variatia R1; R2; R3; L1; L2 nu
influenteaza atenuarea deoarece la inalta

frecventa impedanta inductive creste foarte
mult si poate fi neglijata.
Deci pentru montajul asimetric schema
echivalenta este prezentata in fig.5.

unde:* reprezinta polii
o reprezinta zerourile
Valorile polilor
urmatoarele:

Pole
Pole
Zero

Fig.5 Circuitul echivalent simplificat
Parametrii circuitului sunt urmatorii:
C1= 3nF; C2= 3.475nF; C3= 3nF
R4 = 50 ; R5 = 50
unde:
C1(capacitatea primar-masa)
C2(capacitatea secundar-masa)
C3(capacitatea primar-secundar)
Sunt
parametrii
masurati
ai
transformatorului si R4; R5 sunt impedante
uzuale in montajul asimetric.
Pentru circuitul echivalent simplificat
programul calculeaza functia de transfer si
reprezinta polii si zerourile, defazajul
funcite de frecventa si performanta de
atenuare a interferentelor de mod comun.
Functia de transfer:

si

zerourilor

sunt

Real
Imag
-6.1956e+06 0
-2.1629e+06 0
0
0

In fig.7 este reprezentat defazajul functie de
frecventa

Fig.7. Defazajul functie de frecventa
Performanta de atenuare a interferentelor de
mod comun este aratata in fig.8.

A (dB)

Polii si zerourile sunt reprezentati in fig.6

f (Hz)

Fig.6. Polii si zerourile pentru schema din
fig.5

Fig.8. Performanta de atenuare a
interferentelor de mod comun obtinuta prin
simularea functiei de transfer pentru
circuitul din fig.5.
Valorile atenuarii sunt urmatoarele:

Frecv. (Hz) Atenuare (dB)
100
-80.515
200
-74.494
400
-68.473
800
-62.453
1600
-56.432
3200
-50.412
6400
-44.393
12800
-38.377
25600
-32.377
51200
-26.436
1.024e+05
-20.723
2.048e+05
-15.787
4.096e+05
-12.789
8.192e+05
-12.763
Performanta de atenuare a interferentelor de
mod comun a transformatorului reprezentat
prin circuitul echivalent din fig.8 este
reprezentata in fig.4.

3. Concluzii
Prin suprapunerea celor doua rezultate
simulare si masuratori in acelasi graphic se
poate observa ca simularea aproximeaza
suficient masuratorile in intervalul de interes
10kHz ÷ 100kHz. La ianlta frecventa
simularile
difera
comparative
cu
masuratorile deoarece modelul folosit la
simulari a fost simplu. Capacitatile sunt
distribuite si in prima etapa au fost
considerate concentrate. Mai sus de 1 kHz
performanta de atenuare a transformatorului
de izolare obtinuta prin simulare difera
difera in comparatie cu masuratorile datorita
erorilor de masura. Similar poate fi simulate
interferentele de mod transversal folosind
montajul nesimetric.
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CARACTERIZAREA MATERIALELOR AMORFE PENTRU CAPETE
MAGNETICE
VERONICA M NESCU, GEORGE P LTÂNEA
Universitatea “Politehnica” din Bucure ti, Facultatea de Electrotehnic

1.1 Generalit i
S-a ales ca material utilizat in
proiectarea capului magnetorezistiv de
înregistrare magnetic un aliaj amorf,
deoarece aliajele amorfe au propriet i net
superioare materialelor cristaline. Din
literatura de specialitate referitoare la
aspectele teoretice i experimentale ale
studiului aliajelor amorfe folosite la capetele
de înregistrare magnetic s-au constatat
urm toarele:
& Modelele feromagnetismului sunt adaptate
la aliajele amorfe, plecând de la modific rile
ce apar la amorfizare:
dispari ia ordinii la mare distan ;
schimbarea configura iei electronice i a
ordinii la mic distan ;
- m rirea volumului.
Aceste schimb ri afecteaz m rimile
implicate în magnetism i, de aceea,
modelele propuse pentru feromagnetismul
amorf in seama c :
- l imea benzilor se modific la m rirea
volumului;
- amorfizan ii altereaz banda d;
- undele de spin se propag diferit într-un
mediu cristalin fa de unul amorf;
- fluctua iile termice de spin pot fi tratate
cantitativ numai pe baza unui model
structural de ordine la mic distan ;
- formarea cu vitez foarte mare a fazei
solide favorizeaz apari ia sticlelor de
spin i a micromagnetismului.
& Procesele de magnetizare a aliajelor
amorfe, datorit
absen ei anizotropiei
cristaline, sunt caracterizate de celelalte
forme de anizotropie magnetic
care
determin structura domeniilor i evolu ia
lor la aplicarea unui câmp exterior, deci
forma curbei B = f(H) i m rimile ce
caracterizeaz u urin a de magnetizare a
materialului (Hc, permeabilitatea magnetic ,
-

pierderile la remagnetizare, induc ia de
satura ie).
& Pentru realizarea miezurilor capetelor
magnetice se cer materiale cu urm toarele
propriet ii:
- momente magnetice spontane mari;
- coeficien i de magnetostric iune nuli;
- constante de anizotropie local mici;
- câmp coercitiv mic;
- permeabilitate magnetic cu valori mari
pân la frecvente înalte i foarte înalte;
- pierderi de remagnetizare mici;
- induc ie de satura ie mare (peste 1T);
- stabilitatea proprit ilor magnetice.
Cerin ele de mai sus sunt îndeplinite
de trei clase de materiale metalice amorfe:
a) aliaje amorfe bogate în Co (70G80 %) cu
con inut redus de Fe i cu metaloizi
amorfizan i P, B, Si, C (20%);
b) aliaje amorfe bogate în Co cu metale
rare (Zr, Nb, Nd, Tb, Dy, Ta, Hf);
c) aliaje amorfe Co-Fe (în propor ii
comparabile) cu adaosuri de metaloizi
sau metale rare.
În clasa b) se situeaz materialele
amorfe cele mai performante ce tind s
ocupe un loc important în dezvoltarea
viitoare a dispozitivelor de înregistrare
magnetic .

1.2 Ob inerea aliajelor amorfe
Având în vedere tendin ele actuale
ale dezvolt rii tehnicilor de înregistrare
magnetic , a fost aleas ca metod de
ob inere a aliajelor amorfe metoda
electrolitic , deoarece ofer posibilitatea
producerii de filme sub iri (< 2 m), cu
magnetostric iune practic nul prin utilizarea
unei aparaturii u or accesibile care permite
existen a unor sisteme automate de control.
Au fost folosite e antioane monostrat,
multistrat, strat compozit sau strat din
particule fine confec ionate din CoFePM i
CoFeP.

Depunerea electrolitic se face pe
lame de cupru cu l imea de 0.25 cm i
lungimea de 1 cm stabilindu-se urm torii
parametrii de lucru:
- compozi ia electrolitului care s impun
anumite compozi ii aliajului (pot fi
folosite
ca
solu ii
urm toarele:
Co(SO3NH2)24H2O, Fe(SO3NH2)2nH2O,
NaH2PO2H2O etc);
- densitatea de curent j>0.2 A/cm2, destul
de mare pentru ca viteza de formare a
stratului catodic s fie proprie producerii
amorfiz rii;
- temperatura de electrodepunere t =
50HC, pentru a favoriza degajarea rapid
a hidrogenului i a realiza depozite cu
aspect metalic
- durata electrolizei între 15s i 150s, dup
grosimea dorit pentru filmul catodic,
urm rindu-se un contact cât mai scurt
dintre pelicula de material feromagnetic
i hidrogenul degajat, gaz care d uneaz
propriet ilor materialelor magnetic moi.
Prin aceast metod se pot ob ine
monostraturi de aliaje amorfe CoFeP i
CoFePM cu diferite frac ii molare în solu ie
i în aliaj, în func ie de solu ia utilizat . De
exemplu prin utilizarea unei solu ii de
Co(SO3NH2)24H2O (pH de 2.5) în cazul
aliajului Co-Fe-P s-au g sit urm toarele
frac ii molare xCo = 0.77 xFe = 0.05 xP = 0.18
în solu ie, iar în aliaj xCo = 0.81 xFe = 0.02 xP
= 0.18.

1.3 Propriet i magnetice ale aliajelor
amorfe ob inute pentru capete magnetice
magnetorezistive
Testarea aliajelor amorfe ob inute se
face prin m surarea propriet ilor magnetice
care determin posibilitatea utiliz rii lor la
capetele magnetice. Acestea sunt: induc ia
de
satura ie,
câmpul
coercitiv,
permeabilitatea magnetic i stabilitatea.
1.3.1 Magnetostric iunea

P trunderea aliajelor bogate în cobalt
în fabricarea capetelor magnetice s-a datorat
în primul rând posibilit ii realiz rii unor
compozi ii la care coeficientul liniar de
magnetostric iune este nul. Se poate constata

c linia de magnetostric iune nul trece prin
punctele corespunz toare compozi iilor 95%
Co i 5% Fe. Majoritatea probelor de aliaje
amorfe CoFeP i CoFePM au în compozi ie
raportul Co/Fe în jurul valorii de 95/5
asigurându-se astfel valori foarte mici pentru
Aliajele
electrodepuse
au
's.
magnetostric iunea dependent liniar de
compozi ie, în primul rând de con inutul de
fier.

Figura 2.1. Magnetostric iunea de satura ie a
aliajelor amorfe CoFeP în func ie de
con inutul în Fe.
Controlul valorilor constantei de
magnetostric iune la aliajele realizate s-au
f cut printr-o metod de determinare a
efectului magnetomecanic direct. Pentru
m surarea alungirii probei în câmp
magnetic, e antioanele au fost plasate în
câmpul unui electromagnet cu o mi care de
rota ie. La un cap t e antionul a fost fixat,
iar la cel lalt l sat liber. Varia ia periodic a
câmpului produce o varia ie periodic în
lungime, ceea ce înseamn o deflec ie a
cap tului liber al probei. Aceast deplasare a
fost m surat cu un senzor interferometric.
M sur rile au ar tat o sc dere a
constantei 's cu raportul între frac iile
molare ale Co i Fe numai în domeniul
compozi iilor cu xFe = 0.01G0.06, doar cu
astfel de compozi ii se pot realiza valori
acceptabile
ale
constantei
de
magnetostric iune i aceste materiale pot fi
folosite în înregistr ri magnetice.
Adaosuri mici de metale afecteaz în
general, nesemnificativ magnetostric iunea,
în afar de Cr care, ad ugat pentru
îmbun t irea propriet ilor mecanice ridic
mult 's.
S-a constatat c magnetostric iunea
este dependent i de tensiunea mecanic
aplicat e antioanelor, influen ce scade cu

temperatura, iar din cauza dificult ii
practice de stabilire a unei rela ii coerente
's( ) s-a determinat magnetostric iunea
liniar
prin
m surarea
efectului
magnetomecanic direct.
1.3.2 M rimi magnetice determinate

Magnetiza ia de satura ie
Folosirea aliajelor amorfe pe baz de
Co întâmpin
o singur
dificultate:
realizarea unei magnetiza ii de satura ie
ridicat , a a cum se cere în cazul capetelor
magnetice. Cobaltul, având un num r de
spini necompensa i mai mic decât fierul,
determin un moment magnetic mai mic la
aliajele sale decât al celor de fier. S-a studiat
dependen a de compozi ie a induc iei de
satura ie. În aliajele amorfe de Co alierea cu
Fe
a fost limitat
de cre terea
magnetostric iunii care, pentru capete
magnetice trebuie s fie nul . Metaloizii
necesari amorfiz rii scad momentul
magnetic i se caut concentra ia optim de
fosfor. S-a constatat c sub 10% P
capacitatea de amorfizare scade foarte mult,
o amorfizare este posibil în intervalul 2010%P.

Figura 2.3. Influen a concentra iei
metaloidului amorfizant asupra induc iei de
satura ie.
Analizând aceste aliaje s-a constatat
sc derea magnetiza iei de satura ie cu
temperatura utilizând magnetometrul cu
prob vibrant . Acest aparat are posibilitatea
de a determina dependen a momentului
magnetic
de
temperatur .
Curbele
magnetiza ie-temperatur , înregistrate de
acest aparat, la aliajele electrodepuse sunt
liniare în intervalul 300G600 K, prezentând
pante mari la cre terea con inutului de fier.
La amorfe sc derea are loc mai brusc la o
temperatur mai mic decât la cristaline,

deoarece i temperaturile Curie scad cu
con inutul de cobalt, în timp ce
temperaturile de tranzi ie de faz cresc.
În regim dinamic se analizeaz
dependen a induc iei de satura ie de
frecven . Filmele electrodepuse cu con inut
sc zut de fier care au, la 50 de Hz, induc ia
de satura ie mai mic de 0.7 devin
necorespunz toare la frecven
mare.
Valorile induc iei de satura ie la aliajele
alese se situeaz între 0.7 i 1.1 T.

Figura 2.5. Varia ia induc iei cu frecven a la
filmul electrodepus Co80Fe2P18

Câmpul coercitiv
Calitatea principal
a aliajelor
amorfe bogate în cobalt este concretizat
într-un câmp coercitiv Hc mic. S-a pus în
eviden
sc derea câmpului coercitiv la
mic orarea constantei de anizotropie
uniaxial . S-a stabilit c
principala
contribu ie la Hc provine din fluctua iile
anizotropiei rezultate din magnetostric iune.
Aliajele studiate intr în categoria celor de
joas magnetostric iune, a a c este de
a teptat ca ele s prezinte câmpuri coercitive
mici. Câmpurile coercitive au fost
determinate din curbele de histerezis,
ob inute, cu magnetometrul cu prob
vibrant .

Figura 2.6. Varia ia câmpului coercitiv cu
magnetostric iunea la aliaje amorfe
electrodepuse.

S-a analizat influen a compozi iei i
s-a v zut c la cre terea concentra iei de
cobalt i la mic orarea con inutului de fier i
metaloid amorfizant câmpul coercitiv scade.
Corela ia valorilor câmpului coercitiv cu
magnetostric iunea justific
comportarea
materialelor magnetic moi ce con in un
num r redus de incluziuni i defecte.
În ceea ce prive te influen a grosimii
stratului asupra câmpului coercitiv este o
caracteristic a remagnetiz rii straturilor
sub iri. Nu a putut fi eviden iat
experimental la aliajele ob inute decât în
cazul monostraturilor foarte sub iri depuse
electrolitic.
Permeabilitatea i susceptibilitatea
magnetic
Permeabilit ile relative r i implicit
susceptivit ile au fost m surate:
- la semnal mic (permeabilit i relative
ini iale)
- la semnal mare (permeabilit i relative
maxime), în regim cvasistatic (frecven e <
60 Hz) i în regim dinamic (la frecven e de
1-20 kHz). La frecven
înalt ,
m sur torile au fost efectuate de la 1 MHz
pân la 100 MHz, domeniul în care se
încadreaz
func ionarea
capetelor
magnetice.
Permeabilitatea relativ ini ial .
E antioanele de aliaje amorfe sunt depuse pe
lame de cupru i sunt introduse în loca ul
pentru probe din magnetometrul cu prob
vibrant . Aparatul poate furniza dependen a
momentului magnetic m [emu] în func ie de
intensitatea câmpului magnetic H [kOe].
Pentru a calcula susceptivitatea magnetic
ini ial
se calculeaz raportul dintre
magnetiza ia probei (momentul magnetic în
unitatea de volum) i intensitatea câmpului
magnetic inând cont de faptul c
1
emu/cm3 = 103 A/m, 1kOe = 79600 A/m i
volumul probei este egal cu produsul dintre
grosimea probei i aria acesteia. Încerc rile
experimentale
relev
cre terea
permeabilit ii relative ini iale cu con inutul
de cobalt.

Figura 2.7. Permeabilit ile relative ini iale
în func ie de con inutul de cobalt pentru
diferite grosimi ale aliajelor electrodepuse.
Permeabilitatea relativ maxim .
Valorile acestui parametru pentru straturile
electrodepuse CoFeP, se situeaz pregnant
la un nivel superior permalloyurilor.
Pe lâng acestea, r mân preactic
neafectate de cre terea frecven ei pân la 20
kHz, sc derea ulterioar fiind de asemenea
nesemnificativ , într-un domeniu în care
feromagneticele cristaline de aceea i
compozi ie pierd performan ele. La o
anumit
frecven
(10kHz) au fost
reprezentate
varia iile
permeabilit ii
relative cu câmpul inductor, aplicat pe axa
de grea magnetizare, pân la atingerea
valorilor maxime, la un monostrat de aliaj
electrodepus din CoFeP.

Figura 2.9. Dependen a permeabilit ii
relative de câmpul inductor la frecven a de
10kHz.
Se constat c partea real a
permeabilit ii este practic constant pân la
atingerea unei anumite valori critice a
câmpului, domeniul în care magnetizarea
este datorat proceselor de rota ie, dup
care, intervenind contribu ia deplas rii
pere ilor
domeniilor
permeabilitatea
magnetic cre te. Permeabilitatea magnetic
fiind puternic dependent de istoricul
ob inerii e antionului este foarte greu s se
ob in o bun reproductibilitate a datelor.
S-a analizat i comportarea în înalt
frecven a aliajelor amorfe i s-a constatat
c propriet ile feromagneticelor depind
esen ial de timp i aceast dependen se

manifest chiar la magnetizarea cvasistatic .
La viteze mari de varia ie a sensului i
m rimii câmpului inductor sunt afectate cele
dou mecanisme ale magnetiz rii. Apare o
puternic
amortizare atât în rotirea
momentelor magnetice ale domeniilor cât i
în
deplasarea
pere ilor
acestora.
Ireversibilitatea magnetiz rii se manifest
mai pregnant în câmpuri puternic variabile
în timp. În câmpuri de frecven mare se pot
sesiza urm toarele fenomene: modificarea
permeabilit ii
magnetice,
rezonan e
feromagnetice, fenomene de postefect
magnetic i de îmb trânire. În structurile
amorfe, absen a re elei cristaline face ca atât
rota ia momentelor magnetice cât
i
deplasarea pere ilor domeniilor s întâmpine
rezisten e mai mici. Ceea ce înseamn c
materialul are o vâscozitatea magnetic mai
mic i valorile permeabilit ii se modific
mai pu in la cre terea frecven ei.
Rezultatele m sur torilor în înalt
frecven a a permeabilit tii relative au fost
ob inute sub forma unor curbe de varia ie cu
frecven a.

Figura 2.10. Dependen a de frecven a
permeabilit ii relative la semnal mic pentru
Co80Fe4SnP17.
Unele aliaje amorfe prezint o
deteriorare în frecven
care le scade
calit ile, chiar dac pân la 1 MHz
prezentau o permeabilitate ridicat . În astfel
de cazuri grosimea optim se situeaz pe un
maxim, existând straturi mai sub iri cu
permeabilitate mai sc zut dar persistent la
frecven e mai mari. Deteriorarea mai mic
în frecven , la semnal mic, poate fi pus pe
seama predominan ei rota iilor, c ci
deplasarea pere ilor domeniilor, cauzând
pierderi prin curen i turbionari locali,
mic oreaz rapid valorile permeabilit ii. În
acela i mod se pot explica i valorile mai
mari ale permeabilit ii la multistraturi fa
de cele ale monostraturilor, chiar la grosimi

superioare, prezen a p turilor cu rezisten
electric mai mare sc zând pierderile.
Anizotropia magnetic

În materialele amorfe, caracterizate
prin absen a anizotropiei magnetocristaline
principala contribu ie la anizotropie o are
deformarea magnetostrictiv , la care se
adaug , în valoare mult mai mic ,
anizotropia magnetostatic determinat de
forma e antionului. La probe supuse
tratamentelor termomagnetice sau lamin rii
apar i anizotropiile induse corespunz toare.
Caracterizarea
fenomenologic
a
anizotropiei s-a f cut prin determinarea
constantei de anizotropie, printr-o metod
energetic , bazat pe caracteristica de
magnetizare. Dac anizotropia materialului
este de tipul uniaxial i câmpul se aplic pe
direc ia de cea mai u oar magnetizare,
curba de magnetizare este o linie dreapt .
Energia necesar magnetiz rii, pe unitatea
de volum, reprezint
constanta de
anizotropie uniaxial . Metoda este limitat
la cazul materialelor cu histerezis magnetic
neglijabil. În caz contrar, densitatea de
energie nu mai poate fi evaluat în mod
univoc. Curbele de magnetizare ale aliajelor
amorfe CoFeP ob inute electrolitic au un
pronun at caracter antihisteretic. Ridicarea
unei astfel de curbe s-a f cut cu
magnetometrul cu prob vibrant , câmpul
fiind aplicat pe axa de grea magnetizare. S-a
constatat c axa de u oar magnetizare este
direc ia curentului electric, iar cea de grea
magnetizare se situeaz perpendicular pe ea,
în planul filmului.
inând seama de aceste propriet i
studiate
s-a
ales
aliajul
Co80Fe3Cr0,5MoSnP14,5 deoarece are raportul
Co/Fe de o valoare care s confere o
magnetostric iune nul ; este amorfizabil,
deoarece concentra ia metaloidului este
suficient de mare; are rezisten la coroziune
foarte bun ; microduritatea i rezisten ele la
rupere sunt corespunz toare utilizarii la
capete magnetice; cantitatea de crom este
foarte mic
i ridic
nesemnificativ
magnetostric iunea; con ine un num r de
ase componen i, ceea ce înseamn o bun
stabilitate termodinamic . Numai dup

stabilirea compozi iei optime, au fost
realizate depuneri electrolitice pe suport de
sticl cuprat , pentru a ob ine rezistentele
electrice cerute de utilizarea la capete
magnetice. Lamelele de sticl au fost
cuprate într-o solu ie de sulfat de cupru,
c reia i s-a ad ugat drept reduc tor tiosulfat
de sodiu. Pe aceste lamele au fost depuse
electrolitic monostraturi din materialul
amorf ales, sau multistraturi formate

alternativ din pelicule amorfe. Studiind
adaosurile care pot îmbun t ii propriet ile
mecanice i rezisten a la coroziune a
aliajelor amorfe CoFeP care prezint cele
mai bune propriet i de materiale magnetic
moi, s-a stabilit c , dintre metalele ce pot fi
electrodepuse împreun cu cobaltul, fierul i
fosforul, cele mai eficiente sunt: cromul,
molibdenul i staniul.

CONSIDERA II ASUPRA SURSELOR DE EROARE IN CALCULUL
OPTIMULUI TEHNICO-ECONOMIC AL
AUTOTRANSFORMATORULUI DE PORNIRE
Dr. ing. Marin, C. V. - Universitatea “POLITEHNICA” Bucuresti.
Ing. Marin, D., -drd. Universitatea “POLITEHNICA” Bucuresti.

Rezumat: Lucrarea analizeaza sursele de erori care pot interveni în calculul optimului tehnicoeconomic in constructia si exploatarea autotransformatorului de pornire. Erorile, de obicei mici,
de ordinul procentelor sunt erori de metod datorate expresiilor de calcul adoptate sau erori care
pot apare în urma cunoa terii grosiere a unor elemente ce intervin la determinarea optimului
tehnico-economic. Exemple ilustrative sunt prezentate in scopul stabilirii unor rezultate concrete
care s permit compara ia cantitativ între diferite solu ii posibile. Solu ia determinat se
apropie de optimul real cu atât mai mult cu cât se cunosc mai în detaliu i mai exact condi iile de
realizare i de exploatare ale ATP.

1. Introducere
Problema
determin rii
optimului
tehnico-economic al transformatoarelor si
autotransformatoarelor a fost analizat în
lucr ri ca [1, 2, 3]. În [4] se analizeaz
posibilit ile de proiectare economic pentru
transformatoare trifazate de mic i medie
putere, în [5] se prezit modul de determinare
a optimului tehnico-economic pentru bobinele
de reactan pentru sisteme energetice iar în
[6] se prezint modul de determinare a
solicit rilor electrice
i magnetice la
inductan ele de curent continuu din condi ia
minimiz rii volumului efectiv.
În lucrarea de fa , metoda de
determinare a optimului tehnico-economic în
construc ia
i
exploatarea
autotransformatoarelor de pornire (ATP)
expus în [3], s-a aplicat la analiza unui ATP
cu puterea de 250 kVA i tensiunile de
380/190 V. Prin aceasta s-a urm rit ilustrarea
influen ei varia iei diferitelor elemente i
condi ii de calcul asupra optimului tehnicoeconomic i stabilirea unor rezultate concrete
care s permit compara ia cantitativ între
diferite solu ii posibile. În exemplul ilustrativ
prezentat, ATP în perioada pornirii
func ioneaz în sistem cu un MA cu rotorul în
scurtcircuit tip MAB-MV 110 F 940-6 cu
datele tehnice din [7].
Primul pas al metodei, îl constituie
determinarea puterii de calcul a ATP în func ie

de datele tehnice i caracteristicile motorului
asincron MA cu care ATP func ioneaz în
sistem în perioada pornirii, de raportul dintre
curentul de pornire la cuplare a MA în re ea i
curentul în re ea la pornirea MA cu ATP i de
durata de ac ionare DA. Puterea de regim
permanent a ATP rezult din [3]:
k I p DA
PN
.
S p AT
2
@ N cos+ N k AT
100
(1)
Considerând cazul concret al unui ATP
cu un raport de transformare k AT 2 , care
func ioneaz în regim de porniri succesive cu
durata de ac ionare DA 5 % , din rela ia de
mai sus rezult puterea de regim permanent a
ATP, S p AT 237,88 kVA . S-a ales valoarea cea
mai apropiat
normalizate S p AT

irul
250 kVA .
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i un ciclu cu durata t c 4 8 ,8 secunde. La
puterea i tensiunea autotransformatorului de
pornire, s-au adoptat pentru coeficien ii k s ,
k i , k+ i k h urm toarele valori: k s 1,05 ,
0,65 , k +

ki

0 ,375 , k h
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2. Analiza influen ei diferi ior parametrii

0.6

Pentru determinarea optimului tehnicoeconomic la solicitari termice variabile s-au
considerat tensiunea de scurtcircuit reactiv
egal cu valoarea minim admisibil din
considerente de rezisten mecanic pentru
autotransformator u kr 1,5 % i un ciclu de
lucru constituit spre exemplu dintr-un num r
n p 50 de porniri succesive, variindu-se
temperatura I it între 40 0 C
i 130 0C .
Costurile au fost determinate în mii lei notat
[u.], cu valorile pre urilor la materiale i
energie la 31.03.1997. S-au calculate vari iile
m rimilor D , H , B , j , pre ul de cost total
Cef precum i componentele sale, costul
materialelor active - al fierului C Fe i al
înf ur rilor Ci - al pierderilor de putere
activ la func ionarea în gol C p 0 i în sarcin
CQs în func ie de I it . Costul total al
materialelor active precum i masa total a
acestora sunt: Cma CFe Ci i Gma G Fe Gi ,
iar sumele Cef' i Cef" sunt date de rela iile:
Cef'
C

"
ef

Ci

C Fe
C pk

C p0

i

CQ 0

CQs .

Rezulta solutia optima pentru valorile:
I it 100 0 C , D 15,717 cm , H 45,12 cm ,
j 2,187 A / mm 2 , B 1,494 T , Cef 14558,21 u. ,
C ef'

C p0

C

"
ef

C Qs

3480 ,629 u . ,

1140 , 069 u . , C Q 0

C Fe

1661,705 u. ,

678 ,8549 u . ,

11077,58u. , C i

1425,294 u. , C pk

1425,0 u. , G Fe

347,78 kg , Gi

8227,286 u. ,

140,31 kg .
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Fig. 1.
În fig. 1. sunt prezentate grafic în
unit i relative raportate la solu ia cu Cef
minim, varia iile lui D , H , B , j , Cef în
func ie de I it , iar în fig. 2. sunt prezentate
grafic în unit i relative raportate la solu ia cu
Cef minim, varia iile lui Gi , G Fe , Gma , Cma ,
Cef , în func ie de I it .
Pe baza curbelor din figurile 1 i 2 se
pot face urm toarele observa ii:
a)
Varia iile
temperaturii
I it
influen eaz parametrii care definesc solu ia
tehnico-economic : H i j în limite largi, D ,
B , Cef în limite relativ restrânse. Cre terea
solicit rilor termice conduce la ATP cu
diametre lin cresc toare, cu în l imi
descresc toare în limite largi i solicit ri
electromagnetice sporite.
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GFe
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[u.r.]

2

1.5
1
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Fig. 2.
b) Varia ii ale solicit rilor termice în
limite largi conduc la varia ii relativ mici ale
pre ului total Cef . Exist o plaj relativ larg de
varia ie a temperaturii în jurul punctului de
optimum pentru care varia iile lui Cef sunt
foarte mici, de ordinul procentelor, deci din
punct de vedere economic practic este
indiferent care dintre solu ii se alege în aceast
plaj , solu ia putându-se astfel alege i pe baza
unor considera ii suplimentare cum ar fi
gabaritul
minim,
masa
minim
a
materialelor active, durata de via a i utilizarea
ra ional a materialelor electroizolante etc.
c) Pre ul de fabrica ie C f , apreciat prin

f) Dup cum rezult din fig. 1,
cre terea solicit rilor termice I it conduce la
solu ii cu mase ale înf ur rilor Gi i costuri
ale materialelor active Cma descresc toare în
limite largi, mase ale materialelor active Gma
descresc toare i mase ale miezurilor G Fe
cresc toare în limite relativ restrânse. Solu ia
cu Cef minim nu coincide cea cu consum de
materiale active minim sau cu cea cu cheltuieli
pentru materiale active minim.
g) Analiza influen ei solicit rii termice
asupra optimului tehnico-economic prezint
mare
importan
practic
atât pentru
constructor cât i pentru utilizator deoarece pe
baza analizei acestui element pot fi corect
rezolvate unele probleme cum ar fi: alegerea
judicioas
a
solicit rilor
termice
i
dimensionarea corespunz toare a diferitelor
elemente ale ATP, alegerea graficului de
sarcin i a regimului de exploatare etc.
Pentru un alt ciclu de lucru spre
exemplu cu durata t l 30 minute, ceea ce
revine în cazul motorului considerat i
DA 5 % unui num r n p 37 de porniri
succesive, optimul tehnico-economic rezult
pentru alt solicitare termic . Rezulta solutia
optima pentru valorile:
I it 74 0 C ,
D 15,718 cm , H 45 ,124 cm , j 2,187 A / mm 2 ,
B 1,495 T ,
Cef 14558,20 u. , C ef' 3480 , 490 u. ,
C Fe

1661,780 u. ,

C p0

1140 , 011 u . ,

suma CFe Ci este în raport cu I it o func iune
continuu descresc toare.
d) Optimul tehnico-economic se ob ine
la I it 100 0 C pentru care pre ul total
Cef 14558,21 u. este minim. Aceast variant
considerat
ca variant
de baz
este
caracterizat
de urm toarele valori ale
parametrilor
constructivi:
F 12,997 cm ,
D 15,717 cm , H 45,12 cm , j 2,187 A / mm2 ,
B 1,494 T .
e) Cre terea solicit rilor termice ale
înf ur rilor nu este înso it întotdeauna de o
descre tere a pre ului total Cef . În cazul

are o valoare foarte mic

analizat pentru I it
100 HC cre terea
temperaturii conduce la o u oar cre tere a lui
Cef .

pentru calculul înc lzirii finale a unui
ciclu, poate fi, cu o aproxima ie suficient ,
scris sub o form simplificata rezultînd:

C Q0

678 ,699 u. , Cef"

C pk

8227,286 u. ,

G Fe

347,798 kg , G i

11077,71u. ,

Ci

C Qs

1425,0 u. ,

1425,0 u. ,

140,326 kg .

Datele arat c parametrii care definesc
solu ia tehnico-economic
r mân practic
neschimba i.
Totodat raportul I it este acela i
np

pentru cazul analizat, fapt care are urm toarea
explica ie. În cazul în care raportul dintre
timpul de pauz i constanta de timp termic
tr
. 10 2 ,
T

rela ia

I it

n pI 1 .
(5)
În fig. 3 este prezentat
varia ia
func iei cost total în func ie de diametrul
coloanei D la I it 100 0C ct . , ukr 1,5 % ct .
i n p 50 i varia ia derivatei de ordinul întâi a
func iei cost Cef în raport cu diametrul
coloanei D . Se remarc valorile negative i
mai mari ale derivatei pe prima parte a
intervalului, datorit faptului c pe acest
interval Cef este c z toare iar varia ia mai
rapid . În preajma zonei în care întâlne te axa,
derivata are valori foarte mici ce se datoreaz
faptului c func ia cost variaz foarte lent pe
un interval destul de larg în jurul punctului de
minim.
În fig. 4 este prezentat varia ia
costului total Cef simultan în func ie de
temperatur i diametrul coloanei la u kr ct .
i n p ct . Valorile cele mai mici ale costului
Cef sunt date de perechea I it , D care
reprezint solu ia cu cost minim pentru cazul
dat.
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C ef= f(D , tem p .) / ukr= 1 .5% , N p= 5 0
C ef [u.]
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Se remarc cre terea important a lui
Cef o dat cu cre terea I it pentru D mici.
Deci la sc derea diametrului, cre terea
în l imii coloanei, cre terea num rului de
spire, la cre terea solicit rii electrice a
bobinajului, la varia ii mici ale solicit rii
magnetice, costul total Cef prezint costuri
importante.
Datorit influen ei evidente pe care
parametrul n p o are asupra optimului tehnicoeconomic al ATP , s-a cosiderat necesar
eviden ierea
acesteia.
Astfel
pentru
determinarea optimului tehnico-economic s-au
considerat solicitarea termic constant , egal
cu înc lzirea maxim admis în condi ii de
sarcin continu pentru clasa de izola ie F ,
i tensiunea de scurtcircuit
I it 100 0 C
reactiv egal cu valoarea minim admisibil
din considerente de rezisten mecanic pentru
autotransformator ukr 1,5 %, variindu-se
num rul de porniri succesive, n p .
În fig. 5 i fig. 6 sunt prezentate
vari iile m rimilor D , H , B , j pre ul de cost
total Cef precum i componentele sale, costul
materialelor active - al fierului C Fe i al
înf ur rilor Ci - al pierderilor de putere
activ la func ionarea în gol C p 0 i în sarcin
C pk în func ie de n p , pentru I it
np

100 0 C .

Rezulta solutia optima pentru valorile:,
,
H 45,12 cm ,
D 15,717 cm ,
50

2,187 A / mm 2 , B

j
C

'
ef
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u. ,
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14558,21 u. ,

C Fe
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Pe baza datelor se pot face urm toarele
observa ii:
a) Varia iile num rului de porniri
succesive n p influen eaz parametrii care
definesc solu ia tehnico-economic : H i j în
limite largi, D , B , Cef în limite relativ
restrânse. Cre terea num rului de porniri
succesive conduce la ATP cu diametre lin
descresc toare, cu în l imi H cresc toare în
limite largi i solicit ri electromagnetice
descresc toare.
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0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
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Fig. 6
b) Varia ii ale num rului de porniri
succesive în limite largi conduc la varia ii
relativ mici ale pre ului total Cef . Exist o
plaj relativ larg de varia ie a lui n p în jurul
punctului de optimum pentru care varia iile lui
Cef sunt foarte mici, de ordinul procentelor,
deci din punct de vedere economic practic este
indiferent care dintre solu ii se alege în aceast
plaj .
c) Pre ul de fabrica ie C f , apreciat
prin suma CFe Ci este în raport cu n p o
func iune continuu cresc toare.
d) Analiza influen ei num rului de
porniri succesive asupra optimului tehnicoeconomic prezint mare importan practic
atât pentru constructor cât i pentru utilizator
deoarece pe baza analizei acestui element pot
fi corect rezolvate unele probleme cum ar fi:
alegerea graficului de sarcin i a regimului de
exploatare, alegerea judicioas a solicit rilor
termice i dimensionarea corespunz toare a
diferitelor elemente ale ATP, etc.
În cazul în care num rul de porniri
succesive n p ale ciclului de lucru nu este
impus prin graficul de lucru, aceast
nedeterminare se rezolv
prin alegerea
solicitarii termice I it i a tensiunii de

scurtcircuit reactive
u kr , urmate de
determinarea num rului optim de porniri din
condi ia Cef minim.
Cef=f(D, Np) / ukr=1.5%, temp.=100 H C
Cef [u.]

remarc zona de minim de forma unui pliu
determinat de perechile I it i n p al c ror
raport este aproximativ 2. Fa de varianta
optim la care Cef este minim pentru perechea
I it
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În fig. 7 este prezentat varia ia
costului total Cef în unit i [u.] simultan, în
func ie de diametrul coloanei D i de num rul
de porniri n p , Cef f D, n p , la tensiune de
scurtcircuit reactiv constant u kr ct . i
solicit ri termice constante I it ct . Se
remarc cre terea important a lui Cef o dat
cu sc derea simultan a lui n p i D , costul
maxim înregistrându-se pentru valorile
minime ale lui n p i D . Cre terea individual
sau simultan a lui D i n p duce la cre terea
u oar a lui Cef . La valori mari ale lui D ,
deci în cazul ATP cu dimensiuni ale miezului
magnetic mai mari, varia ii în limite largi ale
num rului de porniri n p duc la varia ii mici
ale lui Cef . La valori mici ale lui D , deci în
cazul ATP cu fier mai pu in i cupru mai mult.
Cef scade foarte repede cu cre terea
num rului de porniri n p .
În fig. 8 este prezentat varia ia
costului total, în func ie de num rul de porniri
np
i înc lzirea I it , Cef f n p ,I it , la
diametrul coloanei D ct . i la tensiunea de
scurtcircuit reactiv constant u kr ct . Se

m rimi influen ând Cef în sensuri opuse cu
ponderi variabile în func ie de pozi ia fa de
optimum. Rezult c atât subdimensionarea
cât
i supradimensionarea exagerat
a
bobinajului, respectiv a solicit rii electrice fa
de j optim, conduce la cre teri importante ale
lui Cef .
Cef=f(Np, temp.) / D=15,7 cm, ukr=1.5%
Cef [u.]
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Pentru a ilustra influen a tensiunii de
scurtcircuit reactive asupra parametrilor care
caracterizeaz optimul tehnico-economic s-au
determinat varia iile m rimilor D , H , B , j
pre ul de cost total Cef
precum
i
componentele sale, costul materialelor active al fierului C Fe i al înf ur rilor Ci - al
pierderilor de putere activ la func ionarea în
gol C p 0 i în sarcin CQs în func ie de u kr .
Pentru I it 100 0C ct . , s-au
re inut
variantele de calcul acceptabile din punct de

vedere tehnic, plecând de la valoarea minim
admisibil u kr 1,5 % .
În fig. 9 sunt prezentate grafic, în
unit i relative raportate la solu ia cu Cef
minim, varia iile lui D , H , B , j

i Cef în

func ie de u kr .
Rezulta solutia optima pentru valorile:
u kr 1,5 % , D 15,717 cm , H 45,12 cm ,
j 2,187 A / mm 2 , B 1,494 T , Cef 14558,21 u. ,
C ef'

C p0

3480 ,629 u . , C Fe

1661,705 u. ,

1140 , 069 u . , C Q 0
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678 ,855 u. ,
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11077,58u. , C i

1425,294 u. , C pk
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1425,0 u. , G Fe

347,782 kg , G i

140,312 kg .

Pe baza datelor se pot face urm toarele
observa ii:
a) Varia ia tensiunii de scurtcircuit
reactive influen eaz parametrii care definesc
solu ia tehnico-economic : D , B , Cef în
limite largi, H i j în limite relativ restrânse.
Cre terea tensiunii de scurtcircuit reactive
conduce la ATP cu diametre descresc toare,
cu în l imi i costuri totale cresc toare în
limite largi.
b) Studiul influen ei varia iei lui u kr
asupra optimului tehnico-economic este
recomandabil îndeosebi la valori cresc toare
fa de o valoare considerat minim admisibil
din punctul de vedere al rezisten ei ATP la
ac iunea for elor de scurtcircuit, deoarece
autotransformatoarele au tensiunea de
scurtcircuit mai mic decât transformatoarele
cu aceea i geometrie. În cazul de fa dup
cum se observ , cre terea relativ a lui u kr
conduce la cre terea important a cheltuielilor
totale. În consecin
rezult c optimul
tehnico-economic va fi ob inut pentru valoarea
valoarea minim admisibil a lui u kr .
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Fig. 9
Pentru determinarea complet
a
problemei, s-a analizat i modul cum
influen eaz
optimul
tehnico-economic
varia ia simultan a tensiunii de scurtcircuit
reactiv i a solicit rilor termice. Rezult c
cele dou m rimi u kr i I it , influen eaz în
sensuri opuse i cu ponderi apropiate optimul
tehnico-economic. În consecin , în cazul în
care se impune dintr-un motiv sau altul
cre terea sau descre terea lui u kr , prin varia ia
corespunz toare a lui I it , ce poate fi variat în
ambele sensuri prin schimbarea construc iei
înf ur rii, varianta stabilit poate fi men inut
în apropierea optimului.
În fig. 10 este prezentat varia ia
costului total Cef în unit i [u.] simultan în
func ie de tensiunea de scurtcircuit reactiv
i diametrul coloanei D la I it ct . i
u kr
n p ct . (notate în grafic u kr , Dcol , temp. i
N p ). Indiferent de diametrul coloanei D,

cre terea
determin

tensiunii de scurtcircuit u kr
cre terea costului total Cef . La

valori mari ale lui u kr , cre terea diametrului
coloanei produce o u oar cre tere a costului
total Cef . Cele dou m rimi influen eaz Cef
în acela i sens, dar cu ponderi diferite,
ponderea major revenind u kr .

Cef=f(D, ukr) / temp.=100 H C, Np=50
Cef [u.]
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În fig. 11 este prezentat varia ia
Cef
f ukr ,I it în condi iile D ct . , n p ct .
Ca i în fig. 1 se remarc faptul c pentru
u kr 1,5 % în jurul punctului de optim costul
Cef are o varia ie foarte lent într-o plaj larg
de temperatur cuprins între 70 0C i 130 0 C ,
respectiv pentru o plaj important de varia ie
a solicit rii electrice j . Indiferent de valoarea
temperaturii, Cef cre te permanent la cre terea
lui u kr . Pentru valori ale lui I it mai mici
decât cea corespunz toare optimului, costul
total Cef cunoa te o cre tere important .
Valoarea maxim pentru Cef rezult pentru
valori mici ale solicit rilor termice i valori
mari ale tensiunii de scurtcircuit reactive u kr ,
ceea ce constructiv corespunde unui bobinaj
supradimensionat, cu în l imea mai mic
i
diametrul mediu mai mare. În concluzie
condi ia costului Cef minim conduce la solu ii
constructive de ATP cu alur svelt .
Îndeplinirea condi iei Cef
minim
conduce la solu ii ATP cu num r de spire mai
mic, în l imea coloanei mai mare i diametrul
bobinei cât mai mic, deci constructiv cu alur
svelt (un coeficient de alur mare).

0

2
1.5
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Fig. 11
În fig. 12 este prezentat varia ia
func iei Cef
f u kr , n p în condi iile I it ct .
i D

ct . Indiferent de n p , cre terea lui u kr

determin cre teri importante ale lui Cef . La
valori mici ale lui u kr , se remarc în jurul
punctului de optim o varia ie foarte lent a
costului Cef , într-o plaj foarte larg de
varia ie a lui n p . La valori foarte mari ale lui
u kr , Cef cre te o dat cu cre terea n p . Valorile

maxime ale
maxime ale lui

Cef
np

rezult

pentru valorile

i u kr , cele dou m rimi

influen ând Cef în acela i sens dar cu ponderi
diferite, influen a n p la I it
mic .

ct . fiind foarte
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Pentru a putea determina abaterile care
pot interveni în urma aprecierii grosiere a
coeficien ilor de calcul k i , k+ i k h s-a
procedat la recalcularea variantei optime
variind valorile acestor coeficien i cu ± 5 i 10
%. S-a analizat de asemenea influen a l imii
ferestrei F aspra valorilor parametrilor
constructivi procedând la recalcularea
variantei optime a ATP variind valorile lui F
cu ± 5, 10 i 20 % . Rezultatele de calcul sunt
prezentate în fig. 13-16.
Datele arat c abaterile parametrilor
constructivi care intervin sunt de ordinul
procentelor . 10 % , aprecierea atent ini ial a
parametrilor k i , k + i k h conducând la
rezultate suficient de exacte.
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fig.17 sunt prezentate pentru
u kr 1,5 % i I it 100 0 C valorile parametrilor
constructivi ai solu iilor de optimum,
determinate pentru varia ia procentul a
valorilor lui q 0m fa de valorile folosite la
solu ia de baz cu ± 5, 10 i 20 %.
În cazul extrem, -q om = -100 %, când
q 0m este nul, solu iile rezultate sunt
caracterizate de diametre mult mic orate, cu
în l imi ale ferestrei i induc ii ale miezului
relativ mari. Solu ia în acest caz se
îndep rteaz de optimul anterior stabilit.
Varia ii
normale
ale
acelora i
parametri de ± 5, 10 i 20 %, determin
varia ii relativ mici ale optimului - de ordinul
procentelor - ceea ce arat c aprecierea
aproximativ a caracteristicilor tablei poate
conduce la rezultate suficient de exacte.
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Parametrii
constructivi
care
caracterizeaz varianta optim sunt puternic
influen a i de varia ia lui F doar în cazul unor
valori extreme de ordinul ± 20 %. În acest
interval abaterile parametrilor constructivi
sunt, cu excep ia lui H mici, de ordinul
procentelor.
În expresia pre ului de cost [1]
cheltuielile corespunz toare pierderilor de
putere reactivã intervin cu o pondere relativ
mic - de ordinul procentelor: valorile maxime
reprezint circa 10 % -; de aceea este
interesant
analiza
influen ei
varia iei
caracteristicilor tablei utilizate asupra solu iei
optime.
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Fig. 17
O alt cauz care poate genera abateri
ale parametrilor constructivi poate fi i
aprecierea grosier a costurilor specifice, cum
este aceea a costului specific al înf ur rii
determinat de faptul c pre ul pe kg al
conductorului de bobinaj variaz cu sec iunea
care ini ial nu poate fi decât estimat .
Pentru a putea determina abaterile care
pot interveni în urma aprecierii grosiere a
costurilor specifice c Fe , ci , ce i cq s-a
procedat la recalcularea variantei optime
variind valorile acestor coeficien i cu ± 10 i

20 %. Deoarece în tarifele RENEL cq este dat
în func ie de ce , el reprezentând 10 % din
valoarea acestuia, s-au analizat efectele
simultane ale varia iei acestor costuri
specifice. Rezultatele de calcul sunt prezentate
în fig. 18-20.
Datele arat c abaterile parametrilor
constructivi care intervin sunt mici, de ordinul
procentelor, cu excep ia lui H pentru care
rezult abaterea maxim de 11,12 % i ca
urmare erori normale ale valorilor costurilor
specifice în jur de ± 10 % conduc la rezultate
suficient de exacte. Abaterile parametrului I it
pot fi u or compensate ac ionând a a cum s-a
ar tat asupra lui u kr sau n p .
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Totodat se remarc c varia iile
procentuale ale costurilor specifice ale energiei
active i reactive ce i cq , determin varia ii
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procentuale ale costului total Cef de câteva ori
mai mari decât varia iile procentuale de
aceea i m rime ale costurilor specifice ale
materialelor principale c Fe i ci .
În cazul în care toate costurile specifice
variaz în aceea i direc ie i cu acela i
procent, cum ar fi situa ia determinat de
infla ie sau stabilizare monetar , valorile
parametrilor constructivi nu se modific fa
de solu ia de baz iar costul total Cef variaz
în aceea i direc ie i cu acela i procent ca i
costurile specifice.
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3. Concluzii
Elementul din cadrul sistemului
autotransformator
de
pornire-ma in
asincron , format în procesul pornirii,
optimizat tehnico-economic este ATP. Acesta
trebuie îns s fie privit în leg tur cu MA pe
care îl deserve te i cu tipul serviciului.
În lucrare s-a expus o metod obiectiv
de determinare a optimului tehnico-economic
prin considerarea în mod unitar a condi iilor
tehnice i de exploatare a ATP.
Metoda, formulat matematic, a fost
utilizat la realizarea unui program de calcul
pentru a fi utilizat la proiectarea ATP cu
ajutorul computerelor.
Metoda este riguroas
i poate fi
aplicat cu rezultate suficient de exacte chiar
în cazul în când se cunosc în mod aproximativ
unele elemente care caracterizeaz construc ia
i exploatarea ATP. Solu ia determinat se
apropie de optimul real cu atât mai mult cu cât
se cunosc mai în detaliu i mai exact condi iile
de realizare i de exploatare ale ATP.
Erorile care pot interveni în calcule, de
obicei mici, de ordinul procentelor sunt erori
de metod datorate expresiilor de calcul
adoptate sau erori care pot apare în urma
cunoa terii grosiere a unor elemente ce

intervin la determinarea optimului tehnicoeconomic.
Pentru proiectarea complet , de
detaliu, a ATP metoda de determinare a
optimului tehnico-economic descris a fost
coroborat cu metodica de proiectare a
transformatoarelor rezultând în final un
program de calcul pentru proiectarea optimal
a ATP cu ajutorul computerelor. Proiectarea
optimal este tratat în lucrare, sub aspectul
program rii, ca o analiz repetat ata at unei
metode matematice, pa ii succesivi având
rolul dirij rii rezultatului spre solu ia optim în
raport cu criteriul stabilit. Problema proiect rii
optimale a ATP ce func ioneaz în sistem cu
MA în procesul pornirii, este abordat cu
considerarea aspectelor electromegnetic i
termic, în prezen a restric iilor func ionale i
tehnologice precum
i cu considerarea
interdependen elor existente între parametrii
func ionali ai ATP i caracteristicile MA:
putere nominal , alunecare nominal , cuplu de
pornire, cuplu critic, alunecare critic , moment
de iner ie, randament, factor de putere, num r
de porniri, grafic de lucru.
Metodica prezentat în lucrare a fost
aplicat la lucr rile "Echipament de pornire cu
autotransformator pentru electromotorul de
600 kW al instala iei de bow-thruster a navei
ferry-boat
Eforie"
i
"Serie
de
autotransformatoare de pornire a motoarelor
asincrone cu rotorul în scurtcircuit", care au
f cut obiectul unor contracte de cercetare ale
ICPE-ME SA.
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CONSIDERATII ASUPRA CALCULULUI OPTIMULUI TEHNICOECONOMIC AL AUTOTRANSFORMATORULUI DE PORNIRE
Dr. ing. Marin, C. V. - Universitatea “POLITEHNICA” Bucuresti
Ing. Marin, D., -drd. Universitatea “POLITEHNICA” Bucuresti

Rezumat: În lucrare se expune o metod de determinare a optimului tehnico-economic în
construc ia i exploatarea autotransformatorului destinat pornirii motorului asincron. Se stabilesc
expresiile cheltuielilor totale necesitate de fabrica ie i exploatare si condi iile tehnice i de
siguran în exploatare. Metoda, formulata matematic, este riguroas , si poate fi utilizata la
proiectarea ATP cu ajutorul computerelor.
1. Introducere
Autotransformatorul de pornire
(ATP), destinat pornirii motorului asincron
(MA), este definit de m rimi considerate ca
elemente de baz : puterea aparent maxim
de scurt durat , durata de ac ionare, puterea
de regim permanent, tensiunile de intrare i
de ie ire, pierderile
i curentul la
func ionarea în gol, pierderile i tensiunea
de scurtcircuit. În afara acestor elemente,
pentru definirea complet a ATP, mai sunt
necesare preciz ri în leg tur cu solicit rile
termice i mecanice admisibile i cu
caracteristicile MA care urmeaz a fi pornit
prin intermediul ATP, precum i indica ii
asupra regimului tip de func ionare.
Evaluarea cantitativ a acestor elemente este
necesar pentru ca ATP s asigure cerin ele
de transformare a energiei electrice dup un
program dat, i s prezinte totodat un grad
de siguran
i o durat de via
în
exploatare satisf c toare.
Precizarea cantitativ a elementelor
enumerate reprezint o problem complex
a c rei solu ie prezint interes atât pentru
utilizator cât i pentru constructor. Aceasta
rezult
din strânsa interdependen
a
parametrilor func ionali, care definesc ATP
din punct de vedere tehnic i economic, unii
care intereseaz
direct exploatarea i
economicitatea ATP, al ii care privesc direct
proiectarea i construc ia ATP i care
definesc în ultim analiz pre ul s u de cost.
Economicitatea ATP reprezint un
element caracteristic fundamental al unei
construc ii i ea poate fi exprimat suficient
de exact de c tre constructor prin
intermediul pre ului de fabrica ie, iar de

c tre utilizator prin aprecierea cheltuielilor
de exploatare.
Rezult deci c problema de baz ,
pus în fa a constructorului i utilizatorului
de ATP, const în determinarea optimului
tehnico-economic, care s rezulte din
considerarea cerin elor de natur tehnic , de
securitate i economicitate în produc ia i
exploatarea ATP.
Problema determin rii optimului
tehnico-economic al transformatoarelor de
putere a fost analizat în lucr ri ca [1, 2]. În
[1] se expune o metod de determinare a
optimului tehnico-economic în construc ia i
exploatarea transformatoarelor de putere,
prin considerarea simultan a elementelor de
natur tehnic , de siguran
i economic .
În [3] se analizeaz posibilit ile de
proiectare economic pentru transformatoare
trifazate de mic i medie putere, în [4] se
prezit modul de determinare a optimului
tehnico-economic pentru bobinele de
reactan pentru sisteme energetice iar în [5]
se prezint modul de determinare a
solicit rilor electrice i magnetice la
inductan ele de curent continuu din condi ia
minimiz rii volumului efectiv.
În lucrarea de fa se prezint o
metod de calcul pentru determinarea ATP
optim prin considerarea simultan
a
elementelor principale de natur tehnic , de
siguran
i economic care intervin în
fabrica ia i exploatarea ATP.

2. Principiile de baz ale rezolv rii
problemei
O ma in electric este proiectat
prin luarea în considerare a unor condi ii de

natur diferit : func ional , siguran
i
durat de via în exploatare, economicitate
în produc ie i exploatare, condi ii stabilite
de c tre exploatant
i constructor.
Satisfacerea simultan a acestor condi ii
trebuie s conduc la definirea solu iei
optime în construc ia i exploatarea acesteia.
Rezult deci, c se poate defini ca optimum
acel
autotransformator
care
asigur
caracteristici
i grad de siguran
satisf c toare, necesitând totodat cheltuieli
minime pentru producerea i exploatarea sa.
Determinarea prin calcul a acestui optim
poate fi efectuat [6] urmând etapele
prezentate în continuare.
Chetuielile totale, necesitate de
fabrica ia i exploatarea transformatorului se
exprim prin intermediul unei func ii de
forma:
C C x1 , x2 ,..., xm ,
(1)
în care variabilele reprezint m rimile care
definesc ma ina într-o prim aproxima ie
din punct de vedere electric i magnetic cum
sunt dimensiunile principale, induc ia
magnetic i densitatea de curent. Cerin ele
de natur func ional ca i siguran a în
exploatare sunt definite prin intermediul a i
func ii de forma:
(2)
+ i x1 , x2 ,..., xm 0 .
Determinarea minimului func iei (1)
prin considerarea condi iilor exprimate de
func iile (2) reprezint o problem de minim
relativ care se rezolv prin eliminarea a
m 1 variabile i rezolvarea ecua iei:
dC
.
0
dxm
(3)
Determinarea minimului func iei (1)
reprezint , în cazul problemei de fa ,
calcularea valorilor variabilelor x m , deci a
m rimilor de baz care definesc ma ina cu
cheltuieli minime de fabrica ie i în
exploatare i care satisface totodat condi ile
tehnice i de siguran exprimate de rela iile
(2); se determin astfel prin calcul optimul
tehnico-economic definit la început. Func ia
(1), a cheltuielilor totale C x m necesitate
de
fabrica ia
i
exploatarea
autotransformatorului, pentru a putea fi
utilizat la determinarea optimului tehnico-

economic trebuie raportat la o perioad de
timp bine determinat . În cazul general,
varianta economic este reprezentat de acea
solu ie caracterizat de cheltuieli totele
minime. De aici rezult c în expresia (1), al
c rei minim determin optimul tehnicoeconomic, trebuie s intervin cheltuielile
totale necesare realiz rii produsului ca i
cheltuielile de exploatare raportate la durata
de func ionare. Cheltuielile de între inere
uzuale
pe
care
le
necesit
autotransformatorul pentru întreaga sa
durat de via sunt atât de mici, încât aceste
costuri pot fi neglijate.
Pre ul
de
cost
efectiv
al
autotransformatorului Cef , poate fi exprimat
în func ie de pre ul de cost corespunz tor
cheltuielilor de fabrica ie C f i pre ul de
cost Ce corespunz tor cheltuielilor de
exploatare în timpul de utilizare Tn prin
rela ia:
Cef C f Ce
(4)
Pre ul de cost corespunz tor
cheltuielilor de fabrica ie prin considerarea
doar a elementelor care pot varia în limite
largi în cazul când variaz dimensiunile
principale ale autotransformatorului ca i
solicit rile electrice, magnetice i termice
ale materialelor utilizate poate fi exprimat în
func ie de costul specific c Fe al materialului
feromagnetic i ci al înf ur rilor i G Fe
masa miezului feromagnetic,
respectiv
masa inf ur rilor Gi prin rela ia:
,
C f c Fe G Fe ci Gi
(5)
Pre ul de cost corespunz tor
cheltuielilor totale în exploatare poate fi
exprimat sub forma:
4

Ce

>C

ei

,

i 1

(6)
unde: - Ce1 este pre ul de cost al pierderilor
active în miezul magnetic al ATP care în
func ie de pierderile active de mers în gol
P0 , costul specific al energiei electrice
active ce , timpul de racordare al
autotransformatorului la re ea Tn , durata de

ac ionare DA i constanta de sarcin # 0 s (ce
reprezint raportul dintre timpul tU în care
ATP este alimentat i timpul de pornire al
motorului t p , pe durata unei ac ion ri), are
expresia:
DA
Ce1 ce P0 # 0 s
Tn
,
100
(7)
- Ce2 este pre ul de cost al pierderilor
active în bobinajul ATP care în func ie de
pierderile medii de putere activ în
înf ur ri în timpul pornirii Pmp are
expresia:
Ce2

ce Pmp

DA
Tn
100

,

(8)
- Ce3 este pre ul de cost al pierderilor
de
putere
reactiv
corespunz toare
curentului de magnetizare care în func ie de
pierderile active de mers în gol Q0 i costul
specific al energiei electrice reactive cq are
expresia:
DA
Ce3 cq Q0 # 0 s
Tn ,
100
(9)
- Ce4 este pre ul de cost al pierderilor
de
putere
reactiv
corespunz toare
componentei reactive a tensiunii de
scurtcircuit care în func ie de pierderile
medii de putere reactiv datorit sarcinii pe
durata timpului de pornire Qms , are expresia:
DA
Tn ,
(10)
100
Prin însumarea termenilor defini i de
expresiile (5), (7), (8), (9) i (10) rezult
pentru Cef expresia:
Ce 4

cq Qms

Cef

cFeGFe ci Gi

(11)

$c

e

# 0 s P0

Pmp

c q # 0 s Q0

Qms

DA
%100
T

n

.

Expresia cheltuielilor totale astfel stabilit
urmeaz a fi utilizat la determinarea
optimului tehnico-economic dup prealabila
ei derivare în raport cu o m rime
caracteristic a ATP considerat variabil

independent . Intereseaz structura expresiei
(11) i faptul ca ea s cuprind to i termenii
larg variabili la varia iile m rimii sau a
m rimilor
considerate
variabile
independente. Expresia (11) poate fi
utilizat i direct, sub forma stabilit , pentru
compararea diferitelor variante de calcul,
opera ie care nu trebuie îns echivalat cu
determinarea exact a cheltuielilor totale
necesitate de fabrica ia i exploatarea
autotansformatorului de pornire, deoarece
pot interveni erori provocate pe de o parte
de neglijarea anumitor cheltuieli constante
sau de ordin foarte mic, iar pe de alt parte
datorit
posibilit ii de apreciere cu
sensibilitate redus a unora din m rimile
care intervin în expresie. Expresia (11) poate
fi utilizat pentru determinarea optimului
tehnico-economic,
deoarece
termenii
constan i sau u or variabili pot fi negija i
interesând varia ia lui Cef i nu valoarea sa
efectiv , iar varia iile m rimilor care pot fi
doar grosier apreciate în expresie nu
influen eaz
sensibil solu ia stabilit .
Rezult deci c la determinarea optimului
poate fi utilizat expresia (11) sub forma
dat sau transformat , rezultatele stabilite în
acest mod fiind suficient de exacte. Sursa
erorilor ca i aprecierea lor cantitativ sunt
abordate în cuprinsul lucr rii.
Condi iile tehnice i de siguran în
exploatare
ale
transformatoarelor
i
autotransformatoarelor se formuleaz de
obicei [1] prin precizarea urm toarelor
elemente principale: tensiunile înf ur rilor
i gama de reglare a acestora, puterea de
transfer în regim permanent, pierderile în
gol i la scurtcircuit, curentul în gol i
tensiunea de scurtcircuit, solicit rile termice
i mecanice, domeniul de utilizare i regimul
tip de func ionare. La precizarea condi iilor
tehnice i de siguran constructorul i
exploatantul mai pot considera i alte
elemente cum ar fi încadrarea produsului în
seriile unitare fabricate i utilizarea pentru
fabrica ie a utilajului existent, greutatea
total i gabaritul, realizarea unui grafic de
sarcin cu un motor asincron de alt putere
etc.
Pentru stabilirea condi iilor tehnice
i de siguran în exploatare necesare pentru
formularea func iilor + i care intervin în

rezolvarea
problemei
s-au
utilizat
urm toarele criterii:
a) condi iile alese trebuie s fie
reprezentative pentru rezolvarea problemei,
s fie de sine st t toare i s nu conduc la
solu ii imposibile;
b) num rul condi iilor alese s fie
redus la minimum pentru simplificarea
rezolv rii problemei f r îns ca prin aceasta
s se lase un grad de libertate prea mare la
stabilirea solu iei.
Procedând în acest mod s-a
considerat c tensiunile înf ur rilor, gama
lor de reglare,
domeniul de utilizare,
regimul tip de func ionare, încadrarea ATP
în seriile unitare existente etc., sunt
elemente cunoscute, iar influen a lor asupra
solu ion rii problemei se manifest indirect
prin alegerea convenabil a anumitor
parametri de calcul constan i. S-a avut în
vedere de asemenea, c valorile pierderilor
în gol i la scurtcircuit sunt m rimi care
rezult prin determinarea cheltuielilor totale
minime, iar precizarea ini ial a unor valori
sub forma unor condi ii tehnice poate
conduce la constituirea unui sistem
imposibil. Întrucât din minimul cheltuielilor
totale rezult atât P0 cât i Q0 , condi ia
curentului în gol nu poate constitui o
condi ie de sine st t toare, curentul în gol
putând fi determinat prin intermediul celor
dou componente I 0a i I 0r .
Procedând în acest mod s-au re inut
pentru formularea func iilor + i urm toarele
condi ii:
a) Puterea autotransformatorului care
trebuie dezvoltat
în condi iile de
func ionare nominale;
b) Componenta reactiv a tensiunii
de scurtcircuit, ca element ce determin cu
suficient exactitate tensiunea de scurtcircuit
a autotransformatorului i a c rei valoare are
implica ii directe asupra solicit rilor
mecanice ale autotransformatorului la
scurtcircuit i asupra comport rii sistemului
energetic
la
care
este
conectat
autotransformatorul;
c) Solicitarea termic a înf ur rilor,
valorea acesteia influen ând direct gabaritul
i nivelul pierderilor, putând totodat oferi
indica ii asupra leg turii dintre durata de

via a
i
economicitatea
autotransformatorului.
Condi ia solicit rilor mecanice nu sa re inut printre condi iile fundamentale
deoarece solicit rile înf ur rilor, care
constituie de obicei obiectul verific rii
autotransformatorului din punct de vedere
mecanic, sunt pe de o parte determinate
indirect prin valoarea adoptat pentru
tensiunea de scurtcircuit pentru solicit rile
radiale, iar pe de alt parte solicit rile axiale
la tensiune de scurtcircuit dat pot fi aduse
în general la valori admisibile prin alegerea
adecvat a construc iei înf ur rilor.
De i ar fi prezentat interes nu s-a
re inut nici condi ia greut ii totale i a
gabaritului ATP, deoarece prin aceasta s-ar
fi îngreunat rezolvarea problemei, iar
indica iile suplimentare care s-ar ob ine nu
ar fi justificat acest lucru.
Din
cele
expuse rezult , c problema poate fi
rezolvat cu suficient exactitate prin
utilizarea expresiei (11) i a condi iei
+ i x m 0 , unde i = 1, 2, 3, condi iile
respective reprezentând puterea de transfer
în regim permanent, componenta reactiv a
tensiunii de scurtcircuit
i solicitarea
termic a înf ur rilor ATP.

3. Expresiile de calcul ale cheltuielilor
totale
Expresiile de calcul ale cheltuielilor
totale i ale condi iilor tehnice i de
siguran în lucrare sunt stabilite pentru
autotransformatorul trifazat cu trei coloane
echipat cu înf ur ri cilindrice cu dispunere
concentric cu miez feromagnetic realizat
din tabl silicioas cu gr un i orienta i cu
înf ur ri din cupru.
Considerând
ca
dimensiuni
principale
ale
autotransformatorului:
diametrul coloanei D , în l imea ferestrei
H , i l imea ferestrei F , iar ca solicit ri
magnetice i electrice induc ia în miez B ,
respectiv densitatea de curent medie j ,
corespunz toare puterii de regim permanent,
expresiile G Fe , Gi , P0 , Pmp , Q0 i Qms pot
fi puse sub urm toarea form :
- greutatea total a miezului feromagnetic:

G Fe

Fe

$

k Fe 3H

2 2F

%

3D r D 2 ,

(12)
- greutatea total a înf ur rilor:
F
Gi
FH ,
i k ub k uf D
2
(13)
- pierderile la func ionarea în gol(14);
B
4F
1
P0 kc Fe FekFe 3H
D D2
3k r
r
r
Br
- pierderile de putere activ
ale
autotransformatorului la func ionare în
regim permanent:
F
Pk k s / i k i k uf D
FHj 2 ,
2
(15)
- pierderile medii de putere activ în
înf ur ri, în perioada ponirii (16):
F
100
100
Pmp Pk
k s / i k i k uf D
FHj 2
DA
DA
2
- puterea de magnetizare la func ionarea în
gol (17):

2

reprezint raportul dintre sec iunea efectiv
a materialului conductor i sec iunea
înf ur rii;
3
- k uf
k + - unde k + reprezint raportul
2
dintre sec iunea înf ur rii i a ferestrei
ATP
a1 a 2 H 2 h
mc 1 H 2h c
k+
F
H
2
- mc - reprezint num rul canalelor axiale
de r cire inclusiv canalul de sc p ri;
- c - reprezint l imea canalelor axiale de
r cire.

2

B
1 nq
i 0i
Q0 q0m FekFe 3H 2 2F 3D 4
D2
Brq
r
Feq0m
- pierderile medii de putere reactiv
datorit sarcinii pe perioada pornirii:
ukr 100 u scr
Qms
Pk
Pmp ,
uka DA u sca
(18)
Nota iile utilizate în expresiile (12),
(13), (14), (15), 16), (17) i (18) au
urm toarele semnifica ii:
- greutatea specific a tablei
Fe
utilizate;
- r S j S c - raportul între sec iunea
jugului S j i sec iunea coloanei S c ;
- k Fe

k uFe k ui - coeficientul total de
4
umplere al miezului, definit de coeficien ii
care aprecieaz sec iunea miezului fa de
sec iunea circular
respectiv izola ia
tablelor ;
- i - greutatea specific a materialului
conductor;
- unde k s reprezint
- k ub k s k i
coeficientul de spor al greut ii materialului
activ datorit prezen ei izola iei i k i

Fig. 1
- Fe - reprezint pierderile specifice în
fier la induc ia de referin
Br i la
frecven a dat ;
- k - coeficientul de spor al pierderilor în
zona înbin rilor datorit neconcordan ei
liniilor de câmp i a direc iei de u oar
magnetizare corespunz toare lamin rii
materialelor.
- j t este densitatea de curent variabil
în timpul pornirii;
- q 0m i q 0i reprezint puterea de
magnetizare specific a miezului i jugului,
respectiv a înbin rilor, la induc ia de
referin Brq ;
- ni este num rul înbin rilor;

- u scrAT i u scaAT reprezint componente
reactiv respectiv activ a tensiunii de
scurtcircuit.
Expresia (12) s-a stabilit în premiza c jugul
are sec iunea S j i lungimea egal cu
2F

3D iar expresia (13) în premisa c

a11
a 20 a 2 , unde a1 , a11 , a 20 i a 2
2
sunt indicate în fig. 1. Legea de varia ie
adoptat
pentru
pierderile
specifice
2
, este valabil în întreg
Fe B
Fe B / Br
domeniul de varia ie al induc iilor
B 1 G 1,8 T cu erori sub 5%.
a1

4. Expresiile condi iilor tehnice i de
siguran în exploatare
Condi iile tehnice i de siguran în
exploatare pot fi exprimate în func ie de
acelea i m rimi D , H , F , B , j .
a)Puterea transferat de regim permanent
a autotransformatorului i puterea aparent
conven ional
1. Puterea de regim permanent a
autotransformatorului
3 2 ki k Fe f k h k+
Snp
F mc 1 c HD2 Bj
kh
2
(19)
2. Puterea aparent conven ional . ATP au
un regim de func ionare interminent,
specific procesului de pornire, pe care
trebuie s -l asigure. Atunci când înc lzirea
este cea maxim admis de clasa de izola ie
Tmax , se ob in regimuri termic echivalente
maximale. Deoarece la o aceea i durat
relativ DA temperatura maxim atins Tmax
depinde de durata ciclului Tc , se utilizeaza
puterea aparent conven ional S c ca putere
aparent
corespunz toare unui regim
periodic cu o durat relativ DA i o durat
a ciclului t c data de relatia:
S c DA

S np 100 ,

(20)
b) Componenta reactiv
tensiunii de scurtcircuit.

i activ a

1) Componenta reactiv , este dat de
expresia (21):
k AT 1 8 210 7
F
a ki j
ukr
D
a12
a
k AT
2
3 kFe BD2
2 2
unde:
a11
a 20 a12
mc 1 c
F
2
,
2
1 k h k+
(22)
2) Componenta activ , este dat de expresia
(23):
uka

k AT 1
k AT

F
F
2
j
BD2

D

ksp /i k+ kh
k+ kh

2 kFe f

2

F

mc 1

c

c. Condi ia solicit rii termice a înf ur rii
autotransformatorului [4] este:

I it

j

2

100
DA
1 kw

k s / i ki k+ k h F
2* c mc

t p 100

9 np

np 1 1 e

T DA

tp

1 e

T

1

T
tp

1 9

1

.

(24)
Nota iile utilizate în expresiile (19), (20),
(21), (22), (23) i (24) au urm toarele
semnifica ii:
H
- kh
este coeficientul de corec ie
H 2h
egal cu raportul dintre în l imea ferestrei i
în l imea înf ur rilor;
- mc este numarul de canale axiale de r cire
între înf urarea comun
i înf urarea
restant , si care in lucrare pentru
simplificarea expresiilor s-a luat mc 1 ;
- a este grosimea total a înf ur rilor,
dedusa in premisa înf ur rilor de în l ime
egal i prin considerarea coeficientului lui
Rogowski egal cu unitatea, rezultand
expresia:
k h k+
a
F mc 1 c
,
2
(25)
- T este constanta de timp termic a
înf ur rilor autotransformatorului care cu
nota iile din fig. 2. este:

T

c i k i k+ k h
4* c k w mc 1

F,

(26)
- * c este coeficientul de transmisie
caldurii prin conductie si convectie;
- t p este durata timpului de pornire;

a

- t r este durata timpului de pauz ,
carebdepinde de timpul de pornire i de
durata de ac ionare dup rela ia:
tr

tp

100
1 ,
DA

(27)
Pentru determinarea rela iilor de
calcul ce descriu înc lzirea bobinajului ATP
în timpul pornirii, se fac urm toarele ipoteze
simplificatoare:
- a) Se admite c tura ia motorului
asincron cu care ATP func ioneaz în sistem
în timpul pornirii, are o varia ie liniar
cresc toare în func ie de timp;
- b) Se admite c intensitatea
curentului primar al MA în timpul pornirii
t p , egal cu intensitatea curentului de ie ire
al ATP, variaz în func ie de timp
descresc tor dup
o parabol
i în
consecin intensitatea cu care se dezvolt
2
pierderile P Ri t
în bobinajul ATP
variaz în timp descresc tor dup o dreapt ;
- c) Se admite c energia termic se
transmite în perioada pornirii de la bobinajul
ATP numai mediului de r cire cu
coeficientul de transmisie a c ldurii prin
conduc ie i convec ie constant;
- d) Se admite c temperatura
aerului în lungul bobinajului ATP este
constant tot timpul pornirii i egal cu
temperatura mediului ambiant.
Se consider ipoteza c în procesul
pornirilor succesive condi iile ini iale de
pornire sunt identice ceea ce conduce la
înc lziri identice. Procesul de înc lzire
pentru n p porniri succesive, cu durate
identice t p , cuprinde i n p 1 r ciri
intercalate cu durate egale.
5. Rezolvarea problemei de determinare a
optimului tehnico-economic

În expresiile stabilite (19), (21) i
(24) intervin m rimi de natur diferit :
dimensiunile
principale
i
sarcinile
D, H , F , B , j ,
electromagnetice
m rimi constructive aproximativ constante
la tensiune
i putere a ATP date
( a 20 , a11 , a12 , h, c , mc , ni ),
m rimi
caracteristice ale materialelor active
utilizate, practic constante la materiale date
( Fe , i , / i , Fe , q om , q oi ),
m rimi
caracteristice procesului de pornire i
motorului ac ionat, practic constante pentru
un motor dat i grafic de func ionare date
( t p , Tc , DA, I N mot , k Ip , n p ), i în sfâr it
m rimi de calcul, variabile în limite relativ
mici
cum
sunt
r1 , k Fe , k c , k c , k J , k s , k h , sau mai mari
cum sunt k i , k uf , în func ie de puterea,
tensiunea i tipul constructiv al înf ur rilor,
a miezului sau jugului ATP. Întrucât la
putere, tensiune, motor i grafic de lucru i
construc ie date, varia ia m rimilor amintite
fa de anumite valori, considerate valori
medii, poate fi în mod obi nuit de ordinul a
(5 - 20 %) ele se pot considera într-o prim
aproxima ie m rimi constante.
În cazul când aceste m rimi sunt
date i constante, l imea ferestrei ATP F
rezult din rel. (22) i astfel problema poate
fi rezolvat prin considerarea urm toarelor
variabile independente: diametrul D ,
în l imea ferestrei H , induc ia în miez B ,
i densitatea medie a curentului din
înf ur ri j . În expresia matematic a
condi iilor tehnice i de siguran (19), (21)
i (24) intervin: puterea nominal a
autotransformatorului
pentru
regim
permanent S p , componenta reactiv a
tensiunii de scurtcircuit u kr i solicitarea
termic I it . Puterea S p pentru regim
permanent a ATP este o m rime dat ,
constant . Se pot adopta de asemenea,
conform prescrip iilor na ionale sau
interna ionale,
anumite
valori
bine
determinate i pentru uk respectiv u kr i
I it . Problema se poate rezolva în acest caz,
optimul determinat corespunzând valorilor
ini ial impuse.

Teoria general a func iilor cu
minim relativ arat îns , c în cazul când
între func iile + i x exist rela ii de
leg tur prin intermediul unei variabile
independente - în cazul de fa func iile (21)
i (24) de exemplu sunt legate între ele prin
intermediul lui j - minimul relativ real
trebuie determinat prin varia ia tuturor
parametrilor introdu i deci i u kr i I it .
Cum în cazul analizat intereseaz nu atât
respectarea
anumitor
norme,
ci,
determinarea în mod obiectiv, a unui optim
tehnico-economic - care eventual în m sura
rentabilit ii poate s serveasc la fixarea a
noi norme - rezult c în cazul general
urmeaz a se face prin considerarea
m rimilor u kr
i I it
ca variabile
independente între limite acceptabile din
punct de vedere tehnic.
De aici rezult c pentru rezolvarea
problemei în cazul general ar trebui
considerate ca variabile independente
urm toarele ase m rimi: D , H , B , j ,
u kr , I it ; num rul condi iilor tehnice i de
siguran - redus la trei - nu permite îns
acest lucru, de aceea problema se va rezolva
la u kr i I it ini ial constante urmând ca
ulterior s fie variate succesiv, iar solu ia
optim s se determine corespunz tor
f I it , respectiv
minimului func iei Cef
Cef
f u kr
se simplific
teoretic dat
a func iilor

. Analiza cazurilor din practic
îns cu mult fa de acest caz
fiind varia ia practic insensibil
f I it i f u kr la varia ii ale

lui I it i u kr cuprinse între limitele
acceptabile din punct de vedere tehnic.
Problema se rezolv deci prin considerarea
expresiei (11) i a condi ilor (19), (21) i
(24) la u kr i I it constan i, urmând ca
ulterior ultimele dou m rimi s fie variate
succesiv.
Dac în expresia (11) se
introduc expresiile m rimilor G Fe ,, Gi ,
P0 , Pmp , Q0 i Qms expresiile (11), (19),
(21) i (24) iau forma:

Cef

A f1 H

2
F
3

Af2 D

D2

F
H Ap1 H Ap2 Ap3 D D2 B2
2
F
F
Ak D
Hj 2 Aqk D
Hj 2
2
2

Ai D

Aq1 H

2
F
3

Aq2

Aq3 D 2 B 5 ,

D

(28)
BD 2 Hj

A6 ,

(29)
F
j
2 BD 2

D

A7 ,

(30)

I it

j2

A8

,

(31)
în care pentru simplificare s-au facut
urm toarele nota ii de calcul:
A f1 3c Fe Fe k Fe , A f 2 2rA f1 ,
Ai
Ap1

3ce k c

ci
Fe

i

k ub k uf F ,

1
Fe k Fe Tn
Br

2

# 0s

DA
,
100

1
4F
A p1 ,
AP1 , Ap3 k r
r
3r
Ak ce Tn k sp / i k i k uf F ,

A p2

5

Aq1

3cq Tn q om

cq Tn
A6

k Fe

2
Aq , Aq3
r4 1

Aq2
Aq K

Fe

4

2

10
k+ kh

S max
u kr

A7
8

1

DA
,
100

ni q oi
Aq ,
3 Fe q om 1

k sr k i2 k uf f a12

k AT
2

k q # 0s

7

DA
100 3 2

k AT

1
Brq

a 2
a ,
3

kh

,

f k i k Fe k a

2 2 k Fe 10 7

k sr k i a12

a
a
3

,

(32)

100
DA
1 kw

k sp / i k i k+ k h F
A8

2* mc

t p 100

9 n

T

n 1 1 e

DA

tp

1 e

T
1
tp

T

1 9

1

.

Sistemul format din rela iile (28),
(29), (30) i (31) reprezint expresia
matematic a problemei ce trebuie relzolvat
în premisele stabilite anterior.
Sistemul se rezolva cu ajutorul
calculatoarelor i al progamelor adecvate
rezultând valorile lui D , j , B i H pentru
care ATP astfel determinat reprezint solutia
optim din punct de vedere tehnicoeconomic c utat .
Sistemul se poate rezolva i pe cale
direct caz în care din (29) , (30) i (31)
se exprim j , B , i H în func ie de D i se
înlocuiesc în (28), care derivat în raport cu
D i egalat cu zero, determin valoarea lui
D , respectiv a lui j , B i H pentru care
ATP dat reprezint
optimul tehnicoeconomic. Rezult :
F
D
1
2 ,H A
,
j A13 , B A14
15
2
F
D
D
2
2
D
2
Cef A f 3
Af 2 D
F D2
F
3
D
2
F
2
D
Ap 5 Ap 6
F
2
Ai A15 Ap 4
D
D
2
D2
D2
D
2
13

Ak A15 A

Aq 4

F
2

,

D8
F
2

5

D
2
Aq 5 F D
Aq 6
3
D8
cu coeficien ii de calcul constan i :
A f 3 A f1 A15 , Ap 4 Ap115 A142 , A p 5
Aq 5
(34)

A p 3 A142 Aq 4

A145 Aq2 , Aq 6

E13
E11
E10

E8

Aq 1 A15 A142 ,

A145 Aq 3 ,

Aq k A15 A13
A142 A p 2

3 A f 2 , E12

13
FA f 2 ,
3

25 2
F A f 2 A f 3 Ap 6 ,
12
F3
A f 2 F A f 3 Ap 6 ,
3
E9
Ap 5 F Ap 4 ,

2 FA p 4

3 2
F Ap 5
2

F3
Ap 6
4

2 Aq 5

E7

5 2
3 3
23
F4
F Ap 4
F Ap5
Ap6
FAq5 3Aq6
4
4
16
2

E6

F3
F4
80 2
Ap4
Ap5 4 Aq 4
F Aq5 13FAq 6
4
8
3

E5

14 FAq 4

E4

20 F 2 Aq 4

E3

15F 3 Aq 4

E2

25 4
F Aq 4
4

4

(33)

, Ap 6

Derivând Cef în raport cu D i
egalând cu zero rezult (36):
E13D13 E12 D12 E11D11 E10D10 E9 D9 E8D8 E7 D7
E6 D6 E5 D5 E4 D4 E3 D3 E2 D2 E1D E0 0
în care A13 , A14 , A15 , E 0 ,..., E13 sunt
constante de calcul i au urm toarele
semnifica ii:
I it
A13
A6
, A14
, A15
,
A13
A8
A7
A13 A14

205 4
F Aq 5
8

93 2
F Aq 6 ,
4
45 3
F Aq 6
2

1171 5
205 4
F Aq 5
F Aq 6
96
16
3761 6
69 5
F Aq 6
F Aq 6
1056
16

7 7
35 6
F Aq 5
F Aq 6
12
44
,
1 6
4 8
2 7
E0
F Aq 4
F Aq 5
F Aq 6 .
8
99
33
Coeficien ii de calcul s-au afectat cu
indici, care indic provenien a lor. Astfel f
afecteaz coeficien ii de calcul cu implica ii
directe asupra costului fabrica iei, indicele
p pierderile de putere activ , iar q
pierderile de putere reactiv la func ionarea
în gol a autotransformatorului.
E1

11 5
F Aq 4
8

269 3
F Aq 5
8
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CONSIDERATII ASUPRA ÎNCALZIRII BOBINAJELOR MULTISTRAT
ÎN REGIM TRANZITORIU
Dr. ing. Marin, C. V. - Universitatea “POLITEHNICA” Bucuresti.
Ing. Marin, D., -drd. Universitatea “POLITEHNICA” Bucuresti.
Rezumat: În lucrare se analizeaza încalzirea bobinajelor multistrat în regim tranzitoriu utilizand
metoda elementului finit. Ca exemplu ilustrativ s-a ales încalzirea în înf urarea unui
autotransformator de pornire. Analiza termic i încerc rile f cute pe modelul redus duc la
cunoa terea cât mai exact a solicit rilor termice ale izola iei electrice a autotransformatorului în
diferite condi ii de sarcin i r cire.

1. Introducere
În timpul scurt al pornirii, puterea
transferat prin autotransformator dep e te
de câteva ori puterea de regim permanent,
valorile solicit rilor termice ale înf ur rilor
crescând foarte repede. Cunoa terea
valorilor
solicit rilor
termice
ale
înf ur rilor ATP în func ie de sarcin i
regimul de func ionare (num r de porniri pe
or ), are o mare importan
datorit
influen ei solicit rilor termice asupra
optimului
tehnico-economic.
Analiza
termic
i încerc rile f cute pe modelul
redus duc la cunoa terea cât mai exact a
solicit rilor termice ale izola iei electrice a
autotransformatorului în diferite condi ii de
sarcin i r cire.

2. Ecua iile i algoritmul MEF pentru
problemele axial simetrice
2.1. Ecua ia diferen ial a conduc iei
c ldurii
Varia ia temperaturii în spa iu i în
timp în interiorul unui corp sau unui mediu
este [1], exprimat de ecua ia diferen ial a
conduc iei sau ecua ia lui Fourier(1) :
1I
1I
1
1I
1
1
1
cI
M
'z
'y
'x
1z
1y 1z
1x 1y
1x
1t
unde:
- I este temperatura, în K sau 0C ;
- t este timpul, în s sau în h;
- c este c ldura specific , în J kgK
sau în kcal daN 0C ;

este masa specific , în kg m 3
sau greutatea specific în daN m 3 ;
- ' x , ' y , ' z sunt coeficien ii de
conductivitate termic dup direc iile x, y i
z în W mK sau în kcal mh 0C ;
- M este debitul surselor interioare
de c ldur , în W m 3 sau în kcal m3 h .
Ecua ia
lui
Fourier
descrie
fenomenul conduc iei c ldurii în forma cea
mai general . Pentru
singularizarea
cazurilor concrete studiate, se cer ad ugate
condi iile la limit , care sunt de timp i
spa iale. Condi iile la limita de timp
(temporale)
stabilesc
distribu ia
de
temperatur la începutul procesului (condi ii
ini iale):
(2)
I f x, y, z, t 0 f x, y, z .
Condi iile la limite spa iale stabilesc
parametrii schimbului de c ldur
pe
frontierele corpului studiat. Principalele trei
tipuri sunt urm toarele:
a) Temperatura impus (cunoscut )
pe suprafa a S1 a corpului:
-

IS

f x, y, z, t .

(3)
b) Fluxul termic impus pe suprafa a
S 2 a corpului:
1I
1I
1I
(4)
q 'x
nx ' y
ny ' z
nz ,
1x
1y
1z
în care n x , n y , n z sunt cosinusurile
1

directoare ale normalei la suprafa a S 2 .
c ) Schimb de c ldur prin convec ie
, cu parametrii cunoscu i pe S 3 .
*c I

IE

în care:

'x

1I
nx
1x

'y

1I
ny
1y

'z

1I , (5)
nz
1z

- * c este coeficientul de transmitere
a c ldurii prin convec ie de la suprafa a S 3
la mediul înconjur tor sau invers
în W / m 2 K .
- I E este temperatura mediului
exterior, K sau 0C .
Integrarea ecua iei diferen iale a
conduc iei c ldurii (1) în condi iile la limit
corespunz toare problemei de rezolvat
permite determinarea temperaturii în orice
punct al corpului i în orice moment.
Integrarea este posibil în cazul problemelor
simple, ca de exemplu conduc ia prin pere i
plani, cilindrici sau sferici. Opera ia este
dificil în cazul corpurilor cu forme
geometrice complicate, din materiale
neomogene i anizotrope. În cele mai multe
probleme practice, concrete, integrarea
analitic este dificil sau chiar imposibil .
2.2.
c ldurii

Func ionala

conduc iei

O alt
cale de rezolvare a
problemelor de conduc ie termic este
oferit de metoda elementelor finite. În
abordarea varia ional a metodei, integrarea
ecua iei diferen iale a c ldurii (1), în
condi iile la limit
(2), (3), (4), (5), este
echivalent cu minimizarea func ionalei:
J
V

1I
1
'x
1x
2

M

c

V

1
* cI I
2
S3

2

1I
'y
1y

1I
I dV
1t
I E dS .

2

1I
'z
1z

în parte. În cazul problemelor de conduc ie
termic , în fiecare nod exist un singur
parametru-temperatura, o m rime scalar .

2.3. Forma general a ecua iei
elementelor finite pentru probleme axialsimetrice
de
transfer
conductiv
bidimensional de c ldur , în regim
nesta ionar

În transferul nesta ionar de c ldur ,
temperatura nu este constant în timp.
Pentru probleme
bidimensionale
temperatura nu variaz în direc ia z, încât
dI dz
0 . Dac forma geometric
i
înc rcarea termic a structurii prezint
simetrie axial , problema se poate studia ca
un caz bidimensional. Temperatura corpului
variaz numai dup axa Ox i Oy.
Elementul finit este un tor cu
sec iunea triunghiular . În lucrare s-a utilizat
elementul finit triunghiular cu trei noduri.
În acest caz func ionala (6) cap t forma:
J
V

M

dV

qI dS
S2

(6)

Toate m rimile care intervin în (6)
au fost definite. Semnul pentru q este pozitiv
când p trunde în corp dinspre mediul
exterior i negativ când iese din corp spre
mediul exterior; * c este pozitiv pe
suprafe ele care cedeaz c ldura mediului
exterior i negativ pe cele care absorb
c ldura de la mediul exterior; M este pozitiv
dac sursele interioare debiteaz c ldura i
negativ dac absorb c ldura. Minimizarea
func ionalei se face pe elemente finite,
efectul de ansamblu ob inându-se prin
cumularea contribu iei fiec rui element finit

c

V

* cI

2

2

1I
1
x' x
1x
2

S3

1I
1y

x' y

1I
I dV
1t

2

dV

q I dS
S2

1
I I E dS .
2

(7)

În expresia func ionalei apare raza x,
variabil pe suprafa a elementului finit.
Dac se evalueaz raza în centrul de greutate
C al elementului, opera iile de integrare se
simplific . Raza centrului de greutate este:
x r
xi x j x k .
(8)
Func ionala pentru un element finit
toroidal este:
1I
1
r
'x
1x
V 2

Je

MI e dV
Ve

Ve

* cI e
S3 e

c

2

'y

1I
IdV
1t

1
I e I E dS .
2

1I
1y

2

dV

qI e dS
S 2e

(9)

Deoarece func ia conven ional prin
care se aproximeaz temperatura nu este

continu pe toat structura ci numai pe
cuprinsul elementelor finite, integrala din
(7) trebuie efectuat pe elemente finite.
Func ionala J pentru toat structura se scrie
ca o sum de func ionale pentru m elemente
finite în care a fost a fost divizat structura:
m

>J

J

(10)

e

1

7< 1
1I
>1 6r 2 'x 1xe
<5 Ve
m

J

MI e dV
Ve

qI e dS
S 2e

c

e

Ve

2

4<
1I e
I e dV 3 .
1t
<2

1I e
'y
1y

*c
S 3e

I e2
2

2

dV

I eI E dS
(11)

În (11) indicele "e" precizeaz
referirea la un element finit
3. Formularea problemei de conduc ie a
c ldurii
3.1. Ipotezele de calcul

a) Forma geometric i înc rcarea
termic a structurii prezint simetrie axial ,
temperatura variaz numai dup axele x i
y i problema se poate studia ca un caz
bidimensional.
b) La stabilirea debitului surselor
interioare de c ldur s-au luat în considerare
pierderile m surate la func ionarea în
scurtcircuit a autotransformatorului din
Buletinului
de
încercare
al
autotrasformatorului de 20 KVA nr.
175/02.05.1995, emis de ICPE-ME SA
Bucure ti.
Pentru un curent de 129 A a rezultat
un debit M 3969300 W / m 3 . În ipoteza
regimului adiabatic, un conductor de cupru
8900 kg / m 3 i c 390 J / kg 0 C
cu
are o cre tere de temperatur :
3969300
0
114356
,
C / sec
8900 9 300
c) Din [5] pentru materiale
electroizolante tip suport es tur de sticl
i r in epoxidic modificat clas F a
rezultat
1600 kg / m 3 i conductivitatea

I

termic
specific

'

0.31 W / mK ,
pentru
r in

i

c ldura
epoxidic

2,2 9 10 6 Ws / m 3 0 C din [4].
d) Din motive de programare s-a
analizat numai o por iune de înf urare,
situat la marginea de jos a bobinei
exterioare, cuprinzând patru spire, egalizorul
de cap t i izolatorul de presare.
e) Schimbul de c ldur cu mediul de
r cire se face prin conduc ie i convec ie pe
suprafa a bobinei. Valoarea coeficientului de
transmitere a c ldurii prin conduc ie i
convec ie este determinat în func ie de
pozi ia suprafe ei care cedeaz c ldura
astfel:
- pentru suprafa a interioar a
bobinajului s-a utilizat rela ia (7) dedus la
cap. 3;
- pentru suprafa a exterioar a
bobinei s-a utilizat din [3] rela ia:
(12)
* c 2,42 4 I ;
- pentru suprafa a orizontal a
cap tului inferior al bobinei s-a utilizat din
[3] rela ia:
(13)
* c 3,254 I .
f) Datorit pozi iei por iunii de
înf urare analizat pe timpul procesului,
temperatura mediului de r cire a fost
considerat constant , egal cu
20 0
Celsius.
g) Pe suprafa a de separa ie dintre
por iunea de bobinaj analizat
i restul
înf ur rii fluxul termic q s-a considerat
nul.
c1

3.2. Împ r irea domeniului de analiz în
elemente finite
Opera ia de discretizare const în
alegerae tipului de element finit i
împ r irea structurii în elemente finite.
Op iunea f cut în lucrare pentru
elementele finite triunghiulare de ordinul
întîi s-a bazat pe urm toarele argumente:
- num rul minim de noduri
caracteristice
elementului
triunghiular
curent;
- posibilitatea afân rii discretiz rii în
zonele cu gradient accentuat al func iei
poten iale, în detrimentul zonelor de câmp
practic uniform;

- structura simpl

a func iilor de

form ;
- generarea f r
dificultate, a
matricei extinse a coeficien ilor i a
vectorului termenilor liberi;
- ob inerea prin indexarea global ,
convenabil a nodurilor triangula iei, a unei
structuri de tip band pentru matricea
extins a coeficien ilor.

- fiecare latur
a triunghiului
coincide cu latura unui triunghi adiacent sau
apar ine integral frontierei domeniului,
respectiv, conturului poligonal care o
aproximeaz ;
- eventualele interfe e ale mediului
neomogen de câmp coincid integral cu
frontierele interelementale.
În urma opera iei de discretizare a
rezultat
pentru
domeniul
considerat
triangula ia prezentat în fig. 1., cu 112
elemente finite i 1 de noduri.

4. Rezultate i concluzii

Fig. 1.

O triangula ie a domeniului de câmp
bidimensional
în
elemente
finite
triunghiulare de ordinul întâi este
caracterizat de urm toarele propriet i:
- orice element finit reprezint un
triunghi închis i nedegenerat, adic de arie
nul , definit prin vârfurile sau nodurile sale
indexate local cu i, j, k;
- prin reuniunea tuturor celor m
triunghiuri ale discretiz rii se reconstituie
univoc domeniul de câmp;

Programul de calcul utilizat în
lucrare pentru rezolvarea cu elemente finite
este descris în lucr rile [1, 2]. Programul
folose te elementul finit triunghiular cu trei
noduri.
Utilizând programul TRAN1 s-a
analizat pe computer câmpul termic al ATP
de 20 kVA , în regim de func ionare de
scurt durat cu urm toarele date: trei
înc rc ri la un curent primar de 129 A cu
durata de 10 sec cu pauz între ele de 10 sec.
Prin rularea programului TRAN1 se
ob in temperaturile în toate cele 72 de
noduri ale structurii pentru fiecare pas de
timp.
Structura
analizat
reprezint
por iunea inferioar a bobinajului exterior a
unui autotransformator de 20 kVA. Prin
prelucrarea informa iei se ob ine câmpul de
temperatur pentru fiecare pas de timp.
În fig. 2. s-a prezentat spectrul
izotermelor în sec iunea inferioar
a
înf ur rii ATP la sfâr itul primei perioade
de ac ionare, la timpul t=10 sec.. Acela i
lucru s-a prezentat în fig. 3 i 4, dar la
sfâr itul celei de a doua respectiv a treia
perioade de ac ionare, la timpul t=30 sec.,
respectiv timpul t=50 sec.. Informa iile au
fost postprocesate cu programul MATLAB.
Se
constat
c
temperatura
conductorilor dinspre cap tul inferior al
bobinajului cre te mai lent în perioada
încerc rii decât ceilal i conductori. Acest
fapt se datoreaz
în bun
m sur
egalizatorilor de cap t spre care conductorii
cedeaz c ldura prin conduc ie. Totodat ,
temperatura conductorilor plasa i spre

Câmpul de temperatur al bobinajului ATP la t=50 s


exteriorul bobinajului cre te mai lent decât
temperatura conductorilor plasa i spre
canalul de r cire. Acest fapt se datoreaz
condi iilor diferite de disipare a c ldurii
c tre mediul de r cire, mai bune pentru fa a
exterioar a bobinajului.
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Câmpul de temperatur al bobinajului ATP la t=30 s
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În fig. 5 s-a prezentat varia ia în timp
7.5
a temperaturii medii a conductorilor din
por iunea de bobinaj analizat , rezultat din
media aritmetic a temperaturilor din
nodurile corespunz toare conductorilor de
cupru. Se remarc alura rapid cresc toare a
por iunilor de curb corespunz toare zonelor
de ac ionare. Temperatura medie la sfâr itul
celor trei cicluri de ac ionare, la timpul t =
50 sec. determinat
prin aplicarea
programului TRAN1 a fost de 45,08917 0C
respectiv o înc lzire de 25 0 .
La verificarea experimentarl a
înc lzirii autotransformatorului de 20 kVA,
în regim de scurt durat la un curent primar
de 129 A, bornele secundare fiind în
scurtcircuit în urm torul ciclu: trei treceri de
curent cu durata de 10 sec cu pauz între ele
de 10 sec, înc lzirea final a înf ur rii
7.5
determinat prin metoda varia iei de
rezisten a fost de 28 0 C.
Deci înc lzirea medie a por iunii
analizate determinat prin calcul, a rezultat
mai mic
decât cea determinat
experimental cu aproximativ 3 0 C, respectiv
cu 10,4%. Acest lucru se explic în primul
rând prin condi iile mai bune de disipare a
c ldurii pe care le are bobinajul cu suprafa
de r cire exterioar fa de cel interior i în
special por iunea inferioar a bobinajului
care pe de o parte este în contact direct cu
izolatorii de cap t iar pe de alt parte nu este
afectat de înc lzirea aerului de r cire în

contact cu bobinajul, cum are por iunea
superioar a bobinajului. Deci fa de acest
caz extrem, luând în considerare o por iune
mai mare de bobinaj, eroarea între înc lzirea
medie determinat prin calcul i cea cea
determinat experimental rezult mai mic ,
fiind de ordinul procentelor, ceea ce
confirm
astfel juste ea rela iilor
i
eficacitatea metodei de analiz termic
utilizat în lucrare.

Fig. 5.
Analiza termic i încerc rile f cute
pe modelul redus duc la cunoa terea cât mai
exact a solicit rilor termice ale izola iei
electrice a autotransformatorului în diferite
condi ii de sarcin
i r cire. Baza de
informa ii astfel realizat a fost utilizat
pentru dimensionarea corect i economic a
unei serii unitare de autotransformatoare de
pornire cu puteri cuprinse între 20 i 250
kVA. Totodat
utilizarea programului

TRAN1 poate da informa ii privind
caracteristicile
i
performan ele
echipamentului de investigare ce trebuie
utilizat pentru a surprinde particularit ile
proceselor termice. În concluzie metoda
MEF împreun cu programe i calculatoare
performante reprezint
un instrument
deosebit de eficace pentru anliza
problemelor de conduc ie a c ldurii în
special în situa ii în care m sur torile
practice sunt dificil de realizat fie datorit
evolu iei foarte rapide în timp a fenomenelor
fie accesului dificil la obiectul de m surat.
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CONSIDERA II ASUPRA ÎNC LZIRII BARELOR DIN ROTORUL UNUI
MOTOR ASINCRON ÎN TIMPUL PORNIRII
Dr. ing. Marin, C. V. - Universitatea “POLITEHNICA” Bucuresti.
Ing. Marin, D., -drd. Universitatea “POLITEHNICA” Bucuresti.
Rezumat: În lucrare se analizeaza incalzirea barelor din rotorul unei ma ini asincrone cu rotorul
in scurtcircuit in perioada pornirii, cu luarea in considerare a refularii, a saturatiei si a variatiei
rezistivitatii cu temperatura. Se prezinta relatiile necesatre pentru formularea problemei si un
exemplu ilustrativ.
1. Introducere

În exploatarea motorelor asincrone
exist regimuri de func ionare, cum sunt, de
exemplu, func ionarea în regim intermitent
periodic cu durat de pornire ( S4 ) sau în
regim intermitent periodic cu durat de
pornire i de frânare electric ( S5 ), în care
solicit rile termice i electromagnetice sunt
mai mari decât cele nominale. Cunoa terea
solicit rilor termice la pornirea motorului
poate fi determinant
pentru g sirea
solu iilor optime de dimensionare, de
proiectare economic , legate de durata
relativ de func ionare, de frecven a orar a
ciclului, de solicit rile termice admisibile
ale materialelor utilizate, de siguran a în
exploatare. Solu ionarea aceastei probleme
constituie o preocupare de lung durat a
literaturii de specialitate. În lucrarea [1] se
prezint calculul înc lzirii în înf urarea de
pornire a unui motor sincron în ipoteza c
energia se degaj
uniform în masa
înf ur rii. În lucrarea [2] se prezint i se
utilizeaz metoda nodal modificat pentru
determinarea câmpului termic în statorul
ma inii asincrone trifazate cu rotorul în
scurtcircuit, în perioada de pornire, prin
modelarea acestuia prin rezisten e termice,
capacit i termice i pierderi concentrate. În
lucrarea [3] sunt analizate solicit rile
termice ale izola iei în perioada pornirii i,
în ipoteza înc lzirii adiabatice, se stabilesc
rela ii
simple
pentru
cre terea
supratemperaturii în perioade pornirii, pe
baza c rora se pot stabili num rul de porniri
i intervalele de timp în care au loc aceste
porniri f r a fi dep it supratemperatura
admisibil . În lucr rile [4] i [5] se
utilizeaz metoda elementelor finite pentru a
analiza înc lzirea rotorului blocat al ma inii

asincrone de induc ie de purere, pentru
sec iuni ale barelor rotorice de diferite
forme. În lucrarea [6] se prezint
determin ri experimentale ale înc lzirii
rotoarelor unor motoare de curent alternativ
de putere mare având tura ii înalte i
momente de iner ie mari, la pornire prin
cuplare direct la re ea. În lucrarea [7] se
prezint considera ii asupra comport rii
motoarelor asincrone la porniri repetate.
Aspecte ale problematicii sunt abordate în
lucr ri ca [8, 9, 10].
În lucrare se utilizeaza metoda
elementelor finite (MEF), pentru analiza
termic
a
transferului
de
c ldur
bidimensional în regim tranzitoriu, în rotorul
unei ma ini asincrone cu bare înalte, la
pornire. Analiza procesul termic în rotorul
unei ma ini electrice la pornire a revelat o
problem
complex .
Neuniformitatea
reparti iei densit ii de curent pe în l imea
barei în func ie de alunecare i prin urmare
neuniformitatea reparti iei debitului surselor
interioare în sec iunea conductorului din
crest tur , dimensiunile geometrice diferite
i diferitele condi ii de disipare a c ldurii în
mediul de r cire a por iunilor de bar
rotoric , varia ia rezisten ei cu temperatura,
sporesc dificultatea problemei. Cum
solicit rile
termice
ale
înf ur rilor
influen eaz direct solicit rile electrice ale
înf ur rilor, analiza regimului termic la
pornirea motorului ce surprinde o serie de
particularit i ale proceselor termice, poate
fi determinant pentru g sirea solu iilor
optime de dimensionare, de proiectare
economic , legate de num rul de porniri pe
or , de solicit rile termice admisibile ale
materialelor utilizate, de siguran a în
func ionare.

Desigur c în cadrul problemei
experimentul r mâne necesar, dar acest
proces merit s fie investigat, analiza
termic constituind un ghid de abordare a
unei probleme complexe.
In lucrare s-a ales ca exemplu
ilustrativ un motor asincron cu rotorul în
scurtcircuit cu PN 500 kW , U N 6000 V ,
n1 1500 rot / min , prezentat ca exemplu
de calcul în [11].
2. Formularea problemei de conduc ie a
c ldurii
2.2. Pierderile electrice în rotor în
decursul pornirii în gol
2.2.1. Energia consumat sub form de
pierderi Joule în înf urarea rotoric

La pornirea în gol a unui motor
asincron, neglijând pierderile mecanice, din
totalul energiei electromagnetice cedate
rotorului pe durata pornirii, jum tate se
înmagazineaz
sub form
de energie
cinetic , iar jum tate se consum sub form
de pierderi Joule în înf urarea rotoric .
O consecin
important pentru
calculul termic este c rezultatul nu depinde
de tipul pornirii adic cuplare direct ,
varia ia tensiunii primare etc.- c ci R2 sau
U b 1 nu intervin explicit în expresia lui M i
nici de durata pornirii t p , deoarece e
independent de t p care nu apare în final, cu
o abatere mic de cel mult 1%.
2.2.2. Puterea surselor în func ie de
alunecare

În perioada pornirii curen ii depind
de alunecarea motorului printr-o formul
simpl , dat de rel.
I sc

I
1

sm
s

(1)
2

Pentru curentul rotoric, aceast rela ie este
riguroas pentru curentul statoric ea este
aproximativ , deoarece s-a neglijat curentul
de magnetizare, al c rui efect este foarte mic
în compara ie cu efectul curen ilor mari de
pornire.

Pierderile de putere în perioada
pornirii:
tp

s

2

Q

RI dt
0

Isc2 RTm s
1 s2
(2)
ds Isc2 RTm
2 1 sm
4sm

Deci func ia Q f s
este o
parabol în func ie de vitez . Cantitatea de
c ldur atinge o valoare limit , finit , la
sfâr itul pornirii când I devine foarte mic.
Cantitatea de c ldur total dezvoltat în
timpul pornirii, pentru s f . 0 , este din [12]:
Q

I sc2 R

Tm
.
4 sm

(3)

2.3. Determinarea rela iilor pentru
calculul înc lzirii

Pentru determinarea rela iilor pentru
calculul înc lzirii în înf urarea în
scurtcircuit a rotorului, la pornirea unui
motor asincron în gol, se fac [1] urm toarele
ipoteze simplificatoare:
a) Se admite c tura ia n are o
varia ie liniar în func ie de timp, respectiv
cre te cu timpul;
b) Se admite c parametrii ma inii
sunt constan i pe perioada pornirii;
c) Se admite c
intensitatea
curentului de pornire în timpul pornirii,
curent care dureaz t p secunde, variaz în
timp dup o parabol , respectiv descre te cu
timpul. În consecin intensitatea cu care se
dezvolt c ldura Q ri 2 în bobinajul
secundar, variaz în timp descresc tor dup
o dreapt ;
d) Ca urmare a faptului c pierderile
în fierul rotorului sunt foarte reduse, iar
masa fierului rotorului i prin urmare i
capacitatea lui termic este foarte mare în
compara ie cu capacitatea termic a coliviei,
se poate admite c temperatura fierului
rotorului este constant tot timpul pornirii i
egal cu temperatura mediului ambiant;
e) Ca urmare a posibilit ilor relativ
reduse pe care o au p r ile frontale ale
înf ur rii secundare de a evacua c ldura în
compara ie cu conductibilitatea termic pe
drumul de la conductorul coliviei spre fierul
rotorului, se poate admite neglijarea
evacu rii c ldurii de c tre leg turile

frontale, considerând c energia termic se
transmite în perioada pornirii numai fierului
rotorului;
f) Se admite c intensitatea degaj rii
pierderilor în toate p r ile bobinajului
secundar, adic în bare i în inele, este
aceea i.
Aceste ipoteze permit s se dea
urm toarea form matematic problemei
puse.
Rezulta expresia supraînc lzirii în
func ie de timp:
2E

I

t p' S

T
1
tp

1 e

t
T

t
tp

,

(4)

unde :
- E este energia în W / sec
- t p este timpul pornirii in secunde ;
- T este constanta termic de timp a
înf ur rii dat de rela ia:
T

cG
,
'S

(5)

În func ie de influen a fenomenului
de refulare, asupra parametrilor rotorului,
practic, intervalul de pornire a motorului
asincron se poate împ r i în dou etape:
- etapa de pornire pentru valori ale
alunec rii cuprinse între momentul pornirii i
alunecarea critic
corespunz toare valorii
maxime a cuplului produs de motor, când
parametrii rotorului sunt afecta i de refularea
curentului;
- etapa de func ionare pentru
alunec ri egale sau mai mici decât alunecarea
critic , când parametrii rotorului nu mai sunt
practic afecta i de refularea curentului.
Pentru o bar conductoare dreapt de
sec iune dreptunghiular de l ime b , în l ime
h i lungime l egal cu unitatea, parcurs
axial de curentul sinusoidal I , modulul
densit ii de curent calculat la distan a x fa
de baza crest turii din [13]:
I ch2* x cos 2* x
J x
2*
. (6)
b ch2* h cos 2* h
unde :
-*

2.4.

2

Debitul surselor func ie de

timp

-

Debitul surselor interioare depinde
de alunecare. Ecua ia care stabile te
dependen a alunec rii de timp este
transcendent .
Solu ia
ecua iei
este
determinat în program utilizând metoda
înjum t irii intervalului. Astfel se determin
dependen a alunec rii de timp i implicit
dependen a debitului surselor de timp.
2.5. Reparti ia în spa iu a debitului
surselor

Fenomenul de refulare a curentului
se manifest cu amploare în barele coliviei cu
bar înalt , în procesul de pornire a MA.
Acest fenomen face ca la alunec ri mari, deci
frecven mare, reparti ia densit ii de curent
pe în l imea barei s nu fie uniform i în
consecin parametrii rotorului s prezinte alte
valori decât acelea din timpul func ion rii
ma inii în regim nominal când alunecarea i
deci frecven a din rotor este mic .

1

/

,

(7)

este conductivitatea electric ;

este permitivitatea absolut a
materialului.
Factorul de majorare a rezisten ei din [11]:
sh2* h sin 2* h
.
(8)
kR * h
ch2* h cos 2* h
Factorul de reducere a inductivit ii
interioare a barei este:
3 sh2* h sin 2* h
.
(9)
kX
2* h ch2* h cos 2* h
Totodat * depinde de pulsa ia
dup rel
(11)
2 f 2 2 f1s ,
unde f 2 este frecven a curen ilor indu i în
secundar de câmpul învârtitor, iar f 1 este
frecven a tensiunii de alimentare. Rezult
pentru * o dependen de alunecare de
forma:
(12)
* C s.
Deci reparti ia în spa iu a densit ii
de curent depinde de alunecare i deci de
timp. Se ob ine astfel curba de distribu ie a

densit ii de curent în bar pentru diferite
valori ale lui x i pentru diferite frecven e. La
valori mari ale alunec rii se remarc o
accentuat
neuniformitate a reparti iei
densit ii de curent pe în l imea barei, cu
valori mici la baza crest turii i valori mari
spre fereastr . Aceast
neuniformitate
determin factorul de majorare a rezisten ei în
curent alternativ. La sc derea frecven ei,
respectiv a alunec rii, scade neuniformitatea
reparti iei densit ii de curent astfel încât
pentru alunec ri mai mici decât 0,1 reparti ia
densit ii de curent este practic uniform în
sec iunea conductorului din crest tur .
Puterea activ absorbit este propor ional cu
p tratul densit ii de curent i în consecin
debitul surselor interioare este neuniform
repartizat în sec iunea conductorului din
crest tur , în perioada pornirii MA. Spre
exemplu, conductorul fiind împ r it în 8 p r i
egale pe în l ime, pentru alunecarea s 1 , în
optimea de la baza crest turii (jum tate din
domeniu fiind format din elementele finte 79,
80, 81 i 82 din Fig. 1) se debiteaz 1,3 %
din puterea total iar în optimea dinspre
fereastra crest turii (jum tate din domeniu
fiind format din elementele finte 9, 10, 11 i
12 din Fig. 1) se debiteaz 48 % . Similar i
factorul de majorare a rezisten ei respectiv
factorul de reducere a inductivit ii interioare
a barei variaz prin intermediul lui * cu
alunecarea.
2.6. Influen a înc lzirii asupra rezisten ei
electrice a rotorului

Calculul solicit rilor termice s-a f cut
in urm toarele ipoteze:
a) Procesul termic al conductorului
este nesta ionar;
b) Conductorul este alc tuit din
segmente legate în serie, având diferi i
parametrii geometrici i diferite condi ii de
disipare a c ldurii în mediul de r cire;
c) Datorit timpului foarte scurt al
pornirii s-a considerat cazul în care nu exist
flux termic longitudinal egalizator, curentul
care trece prin conductor are o valoare
variabil cu timpul;
d) Pentru por iunea de conductor din
crest tur
temperatura este distribuit
neuniform în sec iunea transversal ;

e) Pentru por iunile de conductor din
afara crest turii func iile temporale ale
înc lzirii i r cirii sunt curbe exponen iale;
f) Coeficientul de transmitere a
c ldurii este variabil cu alunecarea;
g) S-a neglijat varia ia cu
temperatura a rezisten ei active a statorului
datorit m rimii ei relativ mici.
Rezisten a pe faz a înf ur rii
rotorului cu influen a reful rii în bar din
[11] este:
l
L l Fe
Ri
, (13)
R2 k r / Fe /
p
Sb
Sb
2
2 sin
Z 2
unde Sb este sec iunea barei de aluminiu.
Se considera ca rezistivitatea electric a
conductorilor cre te liniar cu temperatura.
În cazul por iunilor de bar
exterioare crest turii, adic capetele de bar ,
por iunile de inel i por iunile de bar din
canalele de r cire, pentru transferul de
c ldur
(prin
conduc ie
exterioar )
dezvoltat prin efect electrocaloric, din [14],
s-a utilizat rela ia:
*A t
*A t
Pj
cM
I I0 Ii I0 e
1 e cM , (14)
cM
unde:
- I - temperatura corpului în grade
Celsius;
- I 0 - temperatura mediului;
- I i - temperatura in ial a corpului;
- * - conductibilitatea exterioar a
c ldurii;
- c -c ldura specific ;
- A - suprafa a de r cire;
- M - masa corpului;
- t -intervalul de timp;
- Pj - puterea dezvoltat prin efect
electrocaloric în [W], considerat constant
pe intervalul t.
2.7. Influen a satura iei magnetice asupra
parametrilor

O problem destul de dificil o
reprezint influen a pe care o are asupra
parametrilor satura ia magnetic . Ca i
fenomenul de refulare, satura ia magnetic
afecteaz valoarea parametrilor, respectiv a

reactan elor statorului i rotorului în primul
rând în etapa pornirii. Spre deosebire de
refulare a c rei intensitate depinde de
frecven a curentului din bara rotorului,
influen a satura iei depinde de m rimea
curentuluidin conductoare, deci de modul în
care se face pornirea: prin conectare direct la
re ea la tensiunea nominal
sau prin
intermediul mijloacelor de reducere a
tensiunii de alimentare - autotransformator,
comutator stea-triunghi, tensiune variabil
etc. De re inut c inflen a satura iei magnetice
se consider numai în cazul pornirii prin
conectare direct la re ea, când curentul de
pornire este mare, I p 3I n .
Calculul reactan elor de sc p ri în
ipoteza neglij rii satura iei magnetice, are la
baz ipoteza c tensiunea magnetic a
fluxului de sc p ri în fier, este neglijabil în
raport cu cea din aer. Acesta este cazul când
curen ii nu sunt cu mult mai mari decât
curentul nominal, adic 1,5 G 2 I n , ceea ce se
întâmpl în func ionare sau chiar la pornirea
cu mijloace de reducere a curentului de
pornire. La curen i mai mari îns , datorit
satura iei circuitului feromagnetic, are loc o
cre tere a reluctan ei circuitului magnetic,
dup care se închid atât liniile fluxului
transversal de sc p ri în crest tur , cât i
liniile câmpului produs de armonicile
superioare ale câmpului magnetic în întrefier.
Ca urmare, în func ie de gradul de
satura ie de-a lungul liniei de câmp de
sc p ri, X s1 i X s2 xi , astfel încât pentru
rotorul în repaus
i cu înf urarea
scurtcircuitat , la cuplare direct , cum este
cazul pornirii pornirii prin cuplare direct la
4,5 G 6,5 I n , acestea pot s
re ea, când I p
scad pân la aproximativ 70 %. Deci
mic orarea reactan elor de sc p ri ale
statorului X s1 i rotorului X s2 xi la pornire
se produce datorit
mic or rii atât a
permean elor de sc p ri în crest tura ' c1 i

'c

2

xi cât i a permean elor de sc p ri

diferen iale ' d1 i ' d 2 . Un calcul exact al
acestor mic or ri prezint mari dificult i.
Dup cum rezult din [15] i [16], pe
în l imea unui dinte, liniile câmpului de
sc p ri a dou crest turi vecine sunt de

sensuri contrare astfel c efectul de satura ie
al dintelui pe în l imea crest turii este
neglijabil, considerând cele dou fluxuri
aproximativ în faz . Rezult c fluxul de
sc p ri al crest turilor influen eaz în special
satura ia istmului crest turilor. Totul se
întâmpl ca i cum aceast influen de
mic orare a permean ei istmului crest turii
datorit fluxului tranvsersal al crest turilor, ar
fi echivalent cu o cre tere a l imii istmului
crest turii, de la a s ,r ori b0 la colivii la a s",r
ori b0" . Având în vedere c acest câmp de
sc p ri se suprapune peste câmpul magnetic
principal în din i, se poate admite o valoare
echivalent a permeabilit ii magnetice a
dintelui, a c rei expresie, dac se ine seama
i de câmpul principal în din i, din [11] este:
Bd k
,
(15)
H d k k p AN
unde:
- A N - p tura de curent determinat
pentru curentul nominal în A/m;
Ip
-kp
- valoarea relativ a
IN
curentului de pornire; pentru curentul I p din
aceast rela ie, se poate folosi valoarea
estimativ determinat cu parametrii f r
influen a satura iei magnetice;
- Bd k , Hd k
- valoarea critic a
induc iei magnetice în
T
i respectiv
valoarea critic
a intensit ii câmpului
magnetic, în A/m.
2.8. Pierderile principale în miezul
feromagnetic în timpul pornirii motorului
2.8.1. Reparti ia în spa iu a debitului
surselor interioare

Pierderile principale în o el sunt
pierderile prin histerezis i curen i turbionari,
produse de armonica fundamental de timp a
induc iei magnetice din o el.
Densitatea de volum a pierderilor
prin histerezis în W / kg din [17]:
(16)
PH k H H f B 2 ,
unde:

- H 3,8 9 10 2 - constanta ce
depinde de calitatea o elului;
- k dH 1,2
pentru
calculul
pierderilor din o elul din ilor;
- k jH 2,4
- pentru calculul
pierderilor din o elul jugului;
- B - valoarea maxim în timp i
medie din sec iune a induc iei în T.
Densitatea de volum a puterii prin
curen i turbionari în W / kg din [17]:
2

pF

km

f 2 -2 B 2
6/

km

F

-2 f 2 B 2 ,

(17)

în care:
- / - rezistivitatea electric ;
- - masa specific ;
- - 0,5 mm este grosimea tolei;
6,4 9 10 2 ;
- k dF 1,5 ;
- k jF 2,4 .
2.8.2. Debitului surselor în func ie de
alunecare, în perioada pornirii

Frecven a tensiunii electromotoare
indus în înf urarea secundar de faz
variaz liniar cu alunecarea f 2 f 1 s .
Pierderile în fier depind de alunecare din
[18] dup rela ia:
p Fe2 sp H2 s 2 p F2 ,
(18)

3. Ipotezele de calcul si împ r irea
domeniului de analiz în elemente finite

a) Se neglijeaz schimbul de c ldur
pe fe ele frontale ale rotorului în raport cu
schimbul de c ldur prin suprafe ele laterale
cilindrice, problema fiind studiat ca un caz
bidimensional.
b) Din motive de simetrie se studiaz
un singur sector, care cuprinde o bar
conductoare, deoarece prin suprafe ele
limit ale sectorului schimbul de c ldur
este nul. La rândul s u sectorul este simetric
fa de planul median al barei conductoare,
pe care fluxul termic este de asemenea nul,
astfel c se poate studia numai jum tate de
sector.

c) Temperatura aerului i a rotorului
la începutul procesului I 0 20 0 C .
d) Prin suprafa a DE din fig. 1., axa
de simetrie a sectorului studiat, nu are loc
schimb de c ldur , fluxul termic q fiind
considerat nul.
e) Prin suprafa a ABCD fig. 1., are
loc schimb de c ldur convectiv de la metal
la aer.
f) Imperfec iunea contactului barei
conductoare cu rotorul din o el este simulat
prin considerarea unui strat de aer între cele
dou materiale. Prin aceste strat de aer,
c ldura se propag prin conduc ie de la bar
la miez.
g) Pentru rotorul tip colivie,
construc ii cu barele izolate de tole nu se fac
decât în cazuri speciale. În construc iile
uzuale barele nu sunt izolate de tole, [19].
Barele pot fi realizate din cupru, alam sau
aluminiu, iar tolele din o el aliat cu siliciu,
de aceea rezistivitatea electric a tolelor este
mult mai mare decât aceea a barelor, încât
într-o prim aproxima ie colivia poate fi
considerat izolat de tole. În realitate îns ,
barele nu sunt bine izolate de tole i de
aceea, curen ii se închid de la o bar la alta
nu numai prin inelele de conexiune ale
coliviei, dar i prin tole. Ace ti curen i care
se închid de la o bar la alta prin tole, se
numesc curen i transversali ai coliviei
rotorice [19].
Op iunea
de
discretizare
a
domeniului este realizat pentru elementele
finite triunghiulare de ordinul întâi.

-t secunde. Prin prelucrarea acestor
informa ii se ob ine câmpul de temperatur
pentru fiecare pas de timp.
Totodat
programul
permite
determinarea pentru fiecare pas de timp a
urm toarelor m rimi cu nota ia din program:
alunecarea ESE, curentul electric CNO,
cuplul MME, rezisten a secundar raportat
RED, rezisten a total REZ, reactan a total
cu influen a reful rii i a satura iei
magnetice dac este cazul XDI, puterea
disipat în diferitele por iuni ale barei PCB,
PCC, PCA i PCI.
2
X [K
K ]Rfe
R
[K
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L]
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2000

Pentru problem s-a considerat un
sistem de coordonate având axa Ox în
direc ia razei rotorului, dinspre exterior c tre
centru, fiind în acela i timp i axa de
simetrie a barei din crest tura i axa Oy
tangent la cercul exterior al rotorului în
sec iune transversal .
În urma opera iei de discretizare a
rezultat
pentru
domeniul
considerat
NE 130 de elemente finite i NN 86 de
noduri. În fig. 1. este prezentat partea
principal a domeniului ce con ine bara i
crest tura.

1000
0

4. Rezultate i concluzii

Prin rularea programului TRAN2,
descris în lucr rile [5, 20], se ob in pentru
problemele puse temperaturile în toate cele
86 de noduri ale structurii pentru fiecare din
cei NIT de pa i de timp cu durata
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În figura 2. pentru cazul unei porniri
în gol a unui motor asincron cu rotorul în
scurtcircuit sunt prezentate varia iile
urm toarelor m rimi în
func ie
de
alunecare:
- curentul secundar raportat I 2 f s ;

- momentul M

f s ;

- rezisten a secundar raportat R2 f s ;
- rezisten a raportat a por iunii de bar
aflat în crest tura rotoric R fe f s ;
- reactan a total X f s ;
- puterea disipat în circuitul secundar
P2 f s ;

- coeficientul de majorare cu temperatura a
rezisten ei corespunz toare por iunii de bar
aflat în crest tura rotoric k t f s .
Curbele R2 s i R fe s prezint o
alur
descresc toare datorit
influen ei
preponderente a fenomenului de refulare. Pe
por iunea de mijloc a curbelor se remarc
o diminuare a caracterului descresc tor
datorit influen ei procesului de înc lzire a
barei.
Reactan a ma inii are în func ie de
alunecare o caracteristic determinat atât de
fenomenul de refulare cât i de satura ia
magnetic . Curba este lent cresc toare pân
la aproximativ s 0,5 . Datorit influen ei
satura iei magnetice varia ia devine mai
pronun at dup s 0,2 .
Curba ce reprezint varia ia cu
alunecarea a pierderilor disipate în circuitul
secundar este u or descresc toare pe prima
parte i accentuat descresc toare pe a doua
parte, mai ales sub s 0,3 . Dup cum se
observ , la ma ina cu parametrii variabili
curba P2 f s este departe de a fi liniar
descresc toare cu alunecarea, ipotez
simplificatoare f cut la punctul 2.3. la
determinarea rela iilor pentru calculul
înc lzirii în rotorul unei ma ini la pornire, în
ipoteza ma inii cu parametrii constan i, ceea
ce face ca aceste rela ii s conduc la
rezultate foarte aproximative în cazul
aplic rii la pornirea ma inii cu parametrii
variabili.
Por iunea de bar din crest tura
rotoric prezint din punctul de vedere al
înc lzirii o situa ie special . Datorit
fenomenului de refulare, densitatea de
curent în sec iunea barei este neuniform
distribuit . În consecin debitul surselor
interne este distribuit neuniform în sec iunea
barei i deci înc lzirile sunt diferite, zonele
cu temperaturi mai mari corespunzând
zonelor cu densitate de curent mai mare,
respectiv cu pierderi mai mari. Cum
rezistivitatea materialului conductor cre te
liniar cu înc lzirea pe intervalul de
temperaturi din problem , rezult c pentru
elementele finite cu densitate de curent mai
mare i rezistivitatea va cre te mai repede
datorit cre terii temperaturii. Dar puterea
activ absorbit de un conductor parcurs de

un curent sinusoidal este egal cu integrala
de volum a produsului dintre rezistivitate i
p tratul densit ii de curent. Rezult c
factorul global de majorare cu temperatura a
rezisten ei în curent alternativ a unui
conductor care prezint
o reparti ie
neuniform în sec iune a densit ii de curent,
cre te mai repede decât în cazul în care
acesta ar fi determinat utilizând ca
temperatur
global
de calcul media
aritmetic
a temperaturilor medii ale
elementele finite. În consecin , func ia
k t f s prezint o cre tere rapid pe
prima por iune a curbei. În continuare,
tendin a de uniformizare a reparti iei
densit ii de curent tempereaz aceast
cre tere pe por iunea median a curbei. În
final, reducerea accentuat a densit ii de
curent datorit sc derii curentului
I2 ,
precum i tendin a de uniformizare a
temperaturii în sec iunea conductorului sub
influen a conduc iei termice, imprim curbei
o alur u or descresc toare.
În continuare s-a studiat cazul a trei
porniri succesive cu perioada de 10 secunde.
Câmpul de temperatur temp.=f(t,NN)/ 0<t<10 s

temp. [H C]
70
60
50
40
30
20
54
48
42

10
36
30
24

18
12

NN

9

0

Fig. 5.3.a.

t [s]

Câmpul de temperatur temp.=f(t,NN)/ 10<t<20 s
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În figurile 3.a, 3.b i 3.c s-a
reprezentat varia ia temperaturii în func ie
de timp în planul median al barei
conductoare din crest tura rotorului,
respectiv în nodurile 9, 12, 18, 24, 30, 36,
42, 48 i 54. Se constat c alura curbelor
este diferit pentru nodurile din planul
median al barei. Pentru nodurile: 9, 12 i 18
aflate spre fereastra crest turii, temperatura
cre te rapid pân la un punct maxim dup
care începe s scad c tre sfâr itul timpului
de pornire. Deci în perioada de pornire
curba are un maximum. Temperaturile din
celelalte noduri au o cre tere cu atât mai
lent cu cât sunt mai apropiate de baza
crest turii, dup cum era de a teptat.
Cre terea temperaturii în aceste noduri
continu i dup terminarea pornirii când
debitul surselor interioare este practic nul.
Aceast cre tere se face prin conduc ie
termic de la p r ile cu temperatura mai
ridicat la cele cu temperatura mai sc zut .
Dup cum se constat din figurile 3.a, 3.b i
3.c acest proces de uniformizare este realizat
pentru exemplul de fa dup aproximativ 8
secunde din momentul pornirii. Totodat se
observ c pentru nodul nr. 9 din planul
median al barei, spre fereastra crest turii, la
a treia pornire vârful termic atinge deja o
valoare important de 107,55 0 C .

NN

18
12
9

20
t [s]

Fig. 3.c.

Se remarc în continuare analizând
figura c pentru fiecare pornire succesiv
diferen a între temperatura ini ial i vârful
termic cre te succesiv, de la 40,84219 0 C la
prima pornire, la 52,2165 0 C la a doua
pornire, la 56,2181 0 C , la a treia pornire.
Totodat diferen a între vârful termic i
temperatura de uniformizare, realizat în
cazul exemplului dup aproximativ 8
secunde din momentul pornirii, cre te
succesiv de la 28,85 0 C la prima pornire, la
35,872 0 C la a doua pornire, la 39,044 0 C
la a treia pornire. În concluzie, vârful termic
tinde s se accentueze cu fiecare pornire.

Fig. 4.
În Fig. 4. este prezentat campul
termic in sectiunea barei la sfarsitul primei
porniri. Se remarca neuniformitatea
accentuata a incalzirii in sectiunea barei;
valoarea cea mai mare a incalzirii se afla
situata in portiunea de bara aflata spre
fereastra crestaturii.
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CONSIDERATII PRIVIND ESTIMAREA UZURII MATERIALELOR
ELECTROIZOLANTE SUB AC IUNEA SOLICIT RII TERMICE VARIABILE IN
TIMP

Dr. ing. Marin, C. V. - Universitatea “POLITEHNICA” Bucuresti.
Ing. Marin, D., -drd. Universitatea “POLITEHNICA” Bucuresti.
Rezumat: In lucrare se prezinta o metod de estimare a uzurii materilelor
electroizolante dup criteriul solicit rii termice a izola iei supus ac iunii temperaturii
variabile în timp. Pentru ilustrarea metodei s-a ales exemplul unui autotransformator de
pornire (ATP) destinat cuplarii in retea a unui motor asincron cu rotorul in scurtcircuit.
Importan a utiliz rii acestei metode const în faptul c determinarea performan elor
autotransformatorului se face în func ie de uzura materialelor electroizolante utilizate.

1. Solicit ri termice variabile in timp

Masinile si aparatele electrice care
func ioneaza in regim intermitent datorita
procesului de lucru pe care trebuie s -l
asigure, suport un regim termic specific,
deoarece temperatura variaz în timpul
ciclului de lucru.
Fie serviciul de func ionare
intermitent cu un curent I considerat
constant pe durata functionarii in sarcina,
conform fig. 1.a, care are durata relativ de
functionare DA dat de rela ia :
(1)
DA t p / t c t p / ( t p t r ) ,
unde:
- t p este timpul de functionare in
sarcina ;
- t r este timpul de pauz ;
- t c este durata ciclului de
functionare;

Fig. 1.
Temperatura variaz în cadrul
fiec rui ciclu de functionare conform
fig.1b,
varia ia
temperaturii
fiind
caracterizat de o lege de evolu ie care
depinde de t p , t c i T precum i de o
valoare maxim
i una minim
a
temperaturii. M rimea T este constanta
termic a bobinajului.
Durata unui ciclu de lucru t l format din n p

porniri i din n p
este:

tl

1 perioade de r cire
n pt p

np

1 tr

,

(2)
Valoarea maxim a temperaturii
depinde de valoarea curentului de sarcina,
de durata functionarii in sarcina i de
durata ciclului de functionare. Aceast
temperatur este limitat de clasa de
izola ie a materialelor electroizolante

utilizate i nu trebuie dep it . De aici
apare necesitatea corel rii puterii nominale
în func ie de temperatura maxim pe care o
suport izola ia i necesitatea definirii unei
m rimi conven ionale.
2. Dependen a puterii aparente
nominale de temperatura impus de
clasa de izola ie

Rela ia pentru determinarea puterii
aparente nominale deriv din rela ia de
echivalare termic a regimului de pornire,
caracterizat printr-o putere S1 max i o
durat relativ DA, cu cel permanent
caracterizat printr-o putere S p i o durat
relativ 100% :
S1 max

Sp

1 e

tc
T

DA 9 t c
100 T

,

(3)

1 e
unde t c , DA i T au semnifica iile
definite mai sus.
Dezvoltând în serie exponen iala,
re inând numai primii doi termeni i
introducând un factor de corec ie k ce ine
seama de neglijarea celorlal i termeni,
rela ia (3) devine:
100
S1 max kS p
.
(4)
DA
Valoarea lui k depinde de:
-temperatura maxim admis de
clasa
de
izola ie
a
materialelor
electroizolante, apreciat
prin durata
ciclului t c ;
-iner ia termic a bobinajului prin
constanta sa de r cire T .
Lucr rile [1, 2], care trateaz
problematica transformatoarelor uscate cu
regim de func ionare intermitent propun
pentru determinarea lui k nomograme, în
care se prezint varia ia k f DA la
diferite valori ale raportului t c / T . Pentru
valori t c / T 0,25 valoarea lui k este
aproximativ unitar .

3. Definirea puterii conven ionale
dependent implicit de temperatura
impus de clasa de izola ie

Se pot defini o infinitate de
regimuri care produc aceea i înc lzire I ,
numite termic echivalente. Atunci când
înc lzirea este cea maxim admis de clasa
de izola ie I max , se ob in regimuri termic
echivalente maximale, între care se
stabileste relatia:
S1 max DA1 S 2 max DA2 ...S n max DAn
S p 100
(5)
Astfel daca se cunoa te puterea aparent
nominal S1n la durata relativ DAn i
puterea aparent necesar într-o aplica ie
S x max , se poate determina durata relativ
maxim DAx max care nu trebuie dep it .
Deoarece la o aceea i durat relativ DA
temperatura maxim atins I max depinde
de durata ciclului t c se introduce no iunea
de putere aparent conven ional S c , ca
putere aparent
corespunz toare unui
regim periodic cu o durat relativ DA i o
durat a ciclului t c secunde.

Puterea aparent conven ional S c
apreciaz corect temperatura maxim la
care ajunge bobinajul i determinarea sa se
face prin m sur tori în regim periodic
corespunz tor. Dac este mai u or, se pot
face m sur tori în regim permanent (sau
alt regim intermitent) caz în care se
determin puterea aparent S p în regim
permanent S1 , i se calculeaz
rela ia (3) sau (4).

S c cu

4. M rimi caracteristice procesului de
îmb trânire termic a materialelor
electroizolante

Legea duratei de via
[3] a
materialelor electroizolante sub ac iunea
stresului termic este data de relatia:
B

D

Ae T ,

(5)

unde:
- D este durata de via
a
materialului electroizolant exprimat în h ;
- T este temperatura absolut la
care se expune materialul în K ;
- A
i B sunt constante
caracteristice materialului electroizolant
sau sistemului de izola ie.
Într-un interval de timp
-t ,
Aceea i varia ie a parametrului C
în intervalul de timp -t N i rezult :
Îmb trânirea termic relativ sau
uzura termic relativ se define te prin
raportul:
-t N
u
.
(6 )
-t
unde :
- -t este intervalul de timp în care
temperatura I t variaz în raport cu
timpul ;
- -t N este intervalul de timp in
care materialul sufera aceeasi uzura dar la
temperatura constant TN .
Îmb trânirea termic relativ se
poate exprima prin relatia :
B

i

> -t

(9)
i

i 1

Rela iile (6) i (7) definesc factorul
relativ de îmb trânire termic
i
îmb trânirea
termic
relativ
în
concordan cu legea duratei de via
exprimat prin rela ia (5).
În general [3] rela ia (5) se
folose te sub forma:
B
ln D ln A
,
(10)
T
a c rei reprezentare grafic , în raport cu
temperatura, este o dreapt . Aceast
dreapt se traseaz experimental, prin
efectuarea de încerc ri de îmb trânire
accelerat a izolan ilor i prezint o
importan
deosebit pentru aprecierea
comport rii materialelor electroizolante, în
timp, în func ie de temperatur .
D [h]

D cls. F [h]
D cls. H [h]

10000

1000

B

100

(7)

27
0

10
25
0

Rezult :
-t
1
u
R t dt .
(8)
-t 0
Deci, îmb trânirea termic relativ ,
considerat pe o anumit perioad , este
valoarea medie a factorului relativ de
îmb trânire termic pe acea perioad .

23
0

.

21
0

IN I t

19
0

e

i

i 1
n

u

17
0

R

> u -t

100000

B

1
T
T t
u
e N
dt .
(6)
-t 0
Factorul relativ de îmb trânire
termic sau factorul relativ de uzur
termic
R , este o m rime ce
caracterizeaz gradul de solicitare termic
a unui material electroizolant la un
moment dat, când temperatura are valoarea
T si este definit prin relatia:
B

n

15
0

-t

Astfel, dac se iau în considerare
mai multe intervale de timp i se determin
valoarea lui u pentru fiecare interval
separat, îmb trânirea termic relativ pe
toat perioada considerat rezult :

tem p. [grd. C]

ce

Fig. 2.
În figura 2. sunt prezentate dreptele
exprim durata de via
D a

materialului electroizolant exprimat în h
în func ie de temperatur exprimat în H C
pentru dou sisteme de izola ie în clas F
i
determinate prin încerc ri
H
experimentale [4, 5].
5. Stabilirea func iei de solicitare
definitorie

Func ia de solicitare definitorie
este o m rime sau un set de m rimi care
caracterizeaza starea unei izola ii inând
cont de factorul termic considerat
predominant. Ca func ie de solicitare
definitorie este utilizat [6, 7] o m rime
scalar u numit "uzur relativ " sau
"îmb trânire termic " dat de rel. (6).
Varia ia temperaturii bobinajului
urmeaz o lege exponen ial i decurge
diferit de-a lungul unui ciclu t c . De
exemplu,
înf urarea
unui
autotransformator de pornire(ATP) se
înc lze te în timpul procesului de pornire
tp
i se r ce te în timpul de pauz
t r t c t p . Legea de varia ie a
temperaturii în timp se exprim analitic
printr-o func ie I t definit pe dou
intervale:
t
7
<I1 t Imax Imax Imin e T t 0Gtp
It 6
t
<I t I
T
I
I
e
t t p Gtc
min
max
min
52

(11)
Pentru fiecare temperatur

Ii t

corepunz toare intervalului de timp -t i se
determin uzura relativ ui utilizând rel.
(6), integrala fiind rezolvat numeric. Se
consider
c Ii t
este temperatura
punctului cel mai fierbinte, egal cu suma
dintre I t determinat de rel. (11) ca fiind
înc lzirea medie a înf ur rii, I a
temperatura mediului ambiant la care se
adaug diferen a -I hs , cu valori în func ie
de temperatura înf ur rii conform [8]:

Ii t

It

Ia

-I hs ,

(12) Din

[8], I a 40 o C ,iar în Tab. 1. sunt
prezentate temperatura clasei de izola ie
egal cu temperatura maxim a punctului
cel mai fierbinte I N
i
I i t max
înc lzirea

I max

maxim
I t max .

I N [ C ] 10
5
(A)
I max [ K ] 60

Tabelul
12 13
0
0
(E) (B)
75 80

a

înf ur rii

1.
15
5
(F)
10
0

18 22
0
5
(H) (C)
12 15
5
0

Valoarea lui -I hs rezult din rel.
(12) scris sub forma:
(13)
-I hs I N I max I a .
Se exprim func ia de solicitare
definitorie, adic uzura relativ u prin
rela ia (9).
6. Determinarea uzurii materialelor
electroizolante sub ac iunea solicit rii
termice variabile

Majoritatea lucr rilor [9, 10, 11,
12, 13], analizeaz îmb trânirea termic a
materialelor electroizolante ca proces ce se
desf oar la o temperatur constant sau
cu varia ie lent în timp
Uzura relativ este o m rime
scalar potrivit pentru a caracteriza
solicit rile termice ale unui material
electroizolant prin contorizare; astfel la o
solicitare normal , conform [1], [2], [6],
[7], u trebuie s aib valoarea 1. Prin
urmare metoda poate fi utilizat atât pentru
verificarea corectei înc rc ri termice din
condi ia ca uzura relativ s fie mai mic ,
cel mult egal cu 1, cât i pentru estimarea
rezervei termice.
Pentru ilustrarea metodei s-a ales
exemplul unui ATP de 250 kVA destinat
cuplarii in retea a unui motor asincron cu
rotorul in scurtcircuit cu puterea de
600 kW prezentat in [14]. Pentru
evaluarea costului total Cef în func ie de

solicitarea termic cu luarea în considerare
a varia iei rezistivit ii cu temperatura in
lucrarea [14] s-a elaborate programul
ATOP.
Determinarea
performan elor
autotransformatorului definit prin puterea
de durat S p , durata relativ de ac ionare
DAn i clasa de izola ie inând cont de
legea de varia ie a temperaturii pe durata
ciclului t l , se face punând condi ia ca u s
fie cel mult egal cu 1.

7. Rezultate i concluzii

Programul
ATOP
permite
evaluarea uzurii corelat cu solicitarea
termic . Plecând de la num rul de porniri
succesive
corespunz toare
înc lzirii
0
înf ur rii I it 100 C , s-a variat n p i
implicit I it , i prin rularea programului
ATOP s-au determinat uzura relativ u i
costul total Cef .
it

1.4

Cef
[u,r.]

[u.r.]

u

1.2

[u.r.] 1

1.04

I

0.8

C ef
u

0.6
0.4
0.2
1

0
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

np [u.r.]

Fig. 3.
În fig. 3 sunt reprezentate în unit i
relative m rimile I it f n p , u f n p ,
Cef

f n p , m rimile de referin

Cef ref

i n p ref fiind cele corespunz toare

pentru I itref

100 0 C

pentru

iar pentru uzura

relativ valoarea maxim uref

1.

Pe baza datelor reprezentate în
figur se pot face urm toarele observa ii:
a) Cheltuielilor totale cresc
constant. Aceata se datoreaz cre terii
costului consumului de energie ce are drept
cauz
majorarea cu temperatura a
rezistivit ii conductorului de bobinaj.
b) Cre terea cheltuielilor totale este
lent , varia ii ale temperaturii cu 5 %
respectiv ale n p cu 10 % genereaz
cre teri ale costului mai mici de 1 % .
c) Cum la temperatura de referin
I N a clasei de izola ie (exemplu pentru
cls. F, I N 1550 C ) se ob ine durata de
via normal a materialului electroizolant
Tn (exemplu: Tn 20000 h ), în cazul în
care un ATP ce func ioneaz în regim de
porniri succesive nu ajunge în regim de
stabilitate termic , deci pe parcursul
ciclului temperatura cre te permanent pân
la
temperatura maxim
corespunz toare
sfâr itului ultimei porniri n p , deci pentru
cea mai mare parte a timpului de
func ionare temperatura de lucru a
bobinajului este mai mic
decât
temperatura de referin I N a clasei de
izola ie, este evident c uzura pentru durata
de via
Tn este mai mic de 1. În
consecin
într-un astfel de caz este
posibil fie cre terea duratei de func ionare
Tn , fie pentru acela i Tn cre terea
solicit rii termice respectiv cre terea
num rului de porniri pentru ciclul de lucru.
In lucrare s-a dezvoltat o metod
care estimeaz uzura ATP ce func ioneaz
în regim de porniri succesive dup criteriul
solicit rii termice a izola iei supus
ac iunii temperaturii variabile în timp.
Importan a utiliz rii acestei metode
const
în faptul c
determinarea
performan elor autotransformatorului se
face în func ie de uzura materialelor
electroizolante utilizate.
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ANALYSIS OF DNA AND RE-ORIENTED READING FRAME
GENOMIC SIGNALS
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Abstract: Complex representation of nucleotides is used to convert sequences of nucleotides
into complex digital genomic signals. This approach allows using signal processing methods
for handling and analyzing genomic information at nucleotide, codon and amino acid levels in
a multiresolution approach. Some basic features of nucleotide sequences can be elicited using
these signal representations. Specifically, by using phase analysis, we establish global and
large scale features of eukaryote and prokaryote DNA genomic signals that reveal statistical
regularities of base and base-pair distributions along DNA strands.
Keywords: Genomics, Genomic signals, Complex representation, Phase analysis
DNA SEQUENCES
DNA is a two-stranded heteropolymer macromolecule.
Each strand is a polynucleotide and has a positive direction.
The two strands of DNA run antiparallel; 5' -> 3', 3' -> 5'.

A nucleotide, has three components:

• phosphate,
• deoxyribose,
• nitrogenous base.
The nucleotides differ by the nitrogenous bases they contain

G (guanine)

A (adenine)

C (cytosine)

T (thymine)

.

S (strong link)

R (pu

Y (p

W (weak link)

Model of DNA Structure

Phosphate

Single Stranded DNA

Sugar
Base

Double Stranded DNA

Double Helix DNA

Nucleotide Tetrahedron

a

i

j k

c

i

j k,

g

i

j

t

i

j k.

k,

Nucleotide quadrantal complex representation

t = 1 – j,
c = – 1 – j,
a = 1 + j,
g=–1+j

Codon Tetrahedron
Amino Acid Tetrahedron

Codon
Complex Representation

Amino Acid
Complex Representation

GENOMIC SIGNAL PHASE ANALYSIS
Phase of a complex number is a periodic multi-valued magnitude.
Adding or subtracting a multiple of 2 does not change the complex number
The standard convention restricts the phase to the domain (Cumulated phase - sum of the phases from the first to the current
element in a sequence.

sc

4

$3

fG

fC

f A% fT

Unwrapped phase - corrected phase of elements in a sequence, so that the absolute value of the difference between the phase of an element in
the sequence and the phase of its preceding element is kept smaller than .

Positive transitions: A!G, G!C, C!T, T!A Negative transitions: A!T, T!C, C!G, G!A

su

2

f

f

LARGE SCALE FEATURES OF GENOMIC SIGNALS

1) sc . 0
First order statistics:
Approximate overall balance of
purines and pyrimidines
! Chargaff’s second rule.
2) su . 0.0667 rad/bp
Second order statistics:
! Along a strand of nucleic acid (f+ f-) tends to be small, constant and
taxon & chromosome specific.

Hom o sapiens chr 11

GENOMIC SIGNAL HELIX

The linear increase of the unwrapped phase of a sequence of nucleotide complex representations along the corresponding DNA strand shows
that the complex representations form on the average a counterclockwise helix that completes a turn over the spatial period:

L

2
su

,

where su is the slope of the unwrapped phase.
For homo sapiens chr 11 it results the average value of the helix step L . 94 bp.

It is remarkable that the trend of variation of the unwrapped phase is maintained over distances of tens of millions of bases, revealing a statistical
regularity in the distribution of the succession of bases (base-pairs), not only in the distribution of the bases themselves.
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x 10

6

Mus musculus chr11 all concatenated contigs
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Unwrapped Phase
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Cumulated Phase
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4

Mus m usculus chr 11
concatenated contigs ( su = 0.086 rad/bp, helix step L . 73.1 bp).
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A.Thaliana chr.1 all concatenated contigs
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Cumulated Phase
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Unwrapped Phase
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Arabidopsis thaliana chr 1
concatenated contigs of (su = -0.029 rad/bp, clockwise helix of step L . 216.7 bp)

3
x 10

7

Origin of
replication:

3,923,500 bp
Cumulated phase minimum:
3,923,225 bp

Terminus of replication:
1,588,800 bp
Cumulated phase maximum:
1,550,413 bp

Escherichia coli circular chromosome

Complete circular chromosome

Vibrio Cholerae circular chrom osome

Complete circular chromosome

Yersinia Pestis

Complete circular chromosome
Genomic Signals of Re-Oriented Reading Frames

Effect of segment reversal and strand switching on positive and negative nucleotide-to-nucleotide transitions: An even number of transforms do
not change the type of the transitions.

Escherichia coli
Phase analysis of the 4288 concatenated re-oriented coding regions of the complete genome

Vibrio Cholerae circular chrom osome

Phase analysis of the 2736 concatenated re-oriented coding regions of the complete genome

Yersinia Pestis
Phase analysis of the 89 concatenated re-oriented coding regions of the complete genome

Cumulated and unwrapped phase of the genomic signal for the complete sequence of the Agrobacterium tumefaciens strain C58 circular
chromosome (accession number AE007869 [12, 14], 2,841, 581 bp) and for its 2722 re-oriented coding regions (2,539,788 bp).

Cumulated and unwrapped phase of the genomic signal for the complete sequence of the Agrobacterium tumefaciens strain C58 linear
chromosome (accession number AE007870 [12, 14], 2,074, 782 bp) and for its 1834 re-oriented coding regions (1,897,575 bp).

Cumulated and unwrapped phase of the genomic signal for the plasmid AT of the Agrobacterium tumefaciens strain C58 (accession number
AE007872 [12, 14], 542,869 bp), and for its concatenated re-oriented 547 coding regions (465,906 bp).

Schematic representations of the link between direction reversal and
strand switching for a DNA segment:
(a)
Initial state in which the two antiparallel strands have the
chains (A0A1)(A1A2)(A2A3) and (B0B1)(B1B2)(B2B3),
respectively, ordered in the positive directions;
(b)
Forbidden reversal of the middle segment without the
corresponding switching of its strands, resulting in the chains
(A0A1)(A2A1)(A2A3) and (B0B1)(B2B1)(B2B3) that violate the
condition of alignment in the positive direction;
(c)
Simultaneous direction reversal and strand switching of the
middle segment producing the chains (A0A1)(B1B2)(A2A3)
and (B0B1)(A1A2)(B2B3) that comply with the positive
alignment condition.

CONCLUSIONS

&

DNA sequences can be converted in genomic signals by using a nucleotide complex representation derived from the nucleotide tetrahedral
representation.

&

There are large scale second order statistical regularities that generalize Chargaff’s law: The difference between the frequency of occurrence
of positive nucleotide-to-nucleotide transitions (A!G, G!C, C!T, T!A) and that of negative transitions (the opposite ones) along a
strand of nucleic acid tends to be small, constant and taxon & chromosome specific.

&

Combining DNA segments of opposite orientation to generate certain slopes of the phase, i.e., certain densities of the first and second order
repartition of nucleotides, has an important functional role at the level of the chromosome, must probably linked to the crossing-over /
recombination process, the identification of interacting regions of chromosomes, and the separation of the species
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