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Učni cilj: spoznati osnovne koncepte v modeliranju 
in analizi časovno zveznih dinamičnih sistemov na 
področju elementarnih elementov, električnih 
vezij, elektromagnetnih in elektromehanskih
naprav. 
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Vsebina:

Predavanja:

 Uvod

 Energija, energijski akumulatorji, 
spremenljivke stanja, modeli
elementarnih elementov in vezij.

 Analogije električni-elektromenski 
elementi in sistemi in dualnost.

 Lagrangeova funkcija, Euler-
Lagrangeova metoda.

 Analitična rešitev, homogena in 
partikularna rešitev, standardni
vzbujalni signali.
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Vaje:

 Obravnava primerov iz področja 
elektromehanskih sistemov.

 Uporaba programskega orodja
MATLAB/SIMULINK v analizi
dinamičnih sistemov.

Pričakovano predznanje: osnove matrične 
algebre, diferencialne enačbe, Laplace-ova
transformacija.



Obveznosti in preverjanje:

Preverjanje znanja (delež ocene):

 zagovor vaj (30%),

 dva kolokvija ali izpit  (40%),

 ustni zagovor (30%).
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Obveznosti:

 sodelovanje na predavanjih,

 prisotnost na vajah (>80%),

 poročilo o vajah.

Gradiva:
• D. Rowel, D. N. Wormley: System Dynamics, An Introduction, Pearson Education, 2002
• B. Fabien: Analytical Sytem Dynamics, Modeling and Simualtion, Springer, 2009
• A. Salihbegović: Modeliranje dinamičkih sistema, Svjetlost, 1985



Področje in cilji (1):

Elektromagnetne in elektromehanske naprave (transformatorji, motorji, 
generatorji, pogoni,...) in sisteme (elektroenergetski sistemi) lahko 
obravnavamo v ustaljenih ali prehodnih stanjih. Ustaljena stanja karakterizira 
ravnotežje dovedene in porabljene energije, prehodna stanja pa nastopijo pri 
spremembah ravnotežnih stanj zaradi: 

 spremembe obremenitve,

 spreminjanja krmilnih (vhodnih, vzbujalnih) količin,

 vpliva okolice (motnje),

 spremenjene strukture in parametrov,

 pri vklopih, izklopih in kratkih stikih,

 pri nastanku nesimetrije v trifaznih sistemih,  ...
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Področje in cilji (2):

Obravnava prehodnih stanj zahteva poznavanje fizikalnega dogajanja in 
matematičnih postopkov za analizo. Drugi del predmeta je zato namenjen 
splošnim matematičnim postopkom in metodam, ki jih potrebujemo v analizi 
prehodnih stanj elektromagnetnih in elektromehanskih naprav in sistemov. V 
obravnavi se bomo omejili na kavzalne, časovno zvezne sisteme pri katerih je 
izhod:

 odvisen le od trenutnih in predhodnih vzbujanj,

 in notranja stanja so zvezne funkcije časa.   
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Dinamični sistemi:
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Tehnološki 
proces

SenzorjiAktorji

Krmilno-regulacijske 
naprave

Energijsko-
masni tok

Informacijski tok

Začetno 
stanje

Končno 
stanje

OKOLICA

Motnje (veličine na katere na 
moremo vplivati s krmilno-

regulacijskimi napravami)

Tehnološki proces je zbirka elementov in notranjih povezav, ki omogočajo  energijsko-
masne pretvorbe. Tehnološke procese opisujemo s fizikalnimi količinami. Tehnološki 

procesi so praviloma v interakciji s svojo okolico. 

Poleg tehnoloških velja omeniti še biološke, kemijske, in nematerialne (sociološke,  
ekonomske, informacijske), ...  



Dinamični sistemi:
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Tehnološki 
proces

SenzorjiAktorji

Krmilno-regulacijske 
naprave

Energijsko-
masni tok

Informacijski tok

Začetno 
stanje

Končno 
stanje

OKOLICA

Motnje (veličine na katere na 
moremo vplivati s krmilno-

regulacijskimi napravami)

Sistemi pri katerih so izhodi in notranja stanja vsak trenutek odvisni od trenutnih in 
vseh predhodnih vhodov (vzbujanj) so dinamični sistemi. 

 Dinamični sistemi vsebujejo energijske akumulatorje oziroma elemente, ki 
omogočajo hranjenje različnih vrst energije.

 Spremenljivke, ki opisujejo stanja neodvisnih energijskih akumulatorjev 
imenujemo spremenljivke stanja sistema.  

Sistemi pri katerih so 
izhodi in notranja stanja 
vsak trenutek odvisni le 
od trenutnih vhodov 
(vzbujanj) so statični
sistemi.



Dinamični sistemi:
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Tehnološki 
proces

SenzorjiAktorji

Krmilno-regulacijske 
naprave

Energijsko-
masni tok

Informacijski tok

Začetno 
stanje

Končno 
stanje

OKOLICA

Motnje (veličine na katere na 
moremo vplivati s krmilno-

regulacijskimi napravami)

Dinamika sistemov- znanstvena disciplina, ki  opisuje obnašanje sistema ob 
prehajanju iz ravnotežnih stanj pod vplivom sprememb (krmilnih) vhodov, motenj, 

parametrov ali notranje strukture. 



Dinamični sistemi:

Proučevanje dinamike sistemov zahteva:

 definiranje sistema, njegovih vhodov, izhodov in interakcij z okolico,

 postavitev matematičnega modela, ki ga izpeljemo na osnovi fizikalnih zakonitosti,

 analizo dinamičnega obnašanja, vplivnih veličin, strukturnih lastnosti,

 na snovi spoznanj iz analize morebitne spremembe konstrukcije, strukture ali 
parametrov sistema in načrtovanje vodenja. 
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Tehnološki 
proces

SenzorjiAktorji

Krmilno-regulacijske 
naprave

Energijsko-
masni tok

Informacijski tok

Začetno 
stanje

Končno 
stanje

OKOLICA

Motnje (veličine na katere na 
moremo vplivati s krmilno-

regulacijskimi napravami)



Dinamični sistemi:

Klasifikacija dinamičnih sistemov:

 eno- ali več-vhodni,

 linearni ali nelinearni,

 s koncentriranimi ali porazdeljenimi parametri,

 časovno zvezni ali časovno diskretni in 

 s konstantnimi ali spremenljivimi parametri.
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Dinamične sisteme pa lahko razdelimo tudi glede na fizikalno naravo 
spremenljivk in parametrov s katerimi je sistem opisa:

 elektriški, 

 mehanski, 

 termični, 

 hidravlični, 

 elektromehanski, ...



Dinamični sistemi:

Izhodiščna faza pri obravnavi dinamičnih 
sistemov je (fizikalno) modeliranje, ki 
povzema “bistvene” lastnosti sistema in 
vodi na določeno obliko matematičnega 
modela.  

Modeliranje je pogosto iterativni proces 
v katerem matematični model postopno 
dopolnjujemo, da dovolj natančno 
opišemo lastnosti sistema, ki jih želimo 
analizirati. 
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Sistemska teorija nam omogoča, da za sisteme z različno fizikalno naravo izpeljemo 
enakovredne oblike matematičnih modelov, ki jih lahko formalno analiziramo na 
poenoten način, tako v smislu dinamičnega obnašanja kot tudi z vidika njihovih 

strukturnih lastnosti. 



Dinamični sistemi:
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Matematični modeli so lahko:

 parametrični (parametri sistema 
nastopajo v eksplicitni obliki) ali

 neparametrični (utežna funkcija, 
impulzni odziv), kjer se vpliv 
parametrov obravnavanega sistema 
kaže v implicitni obliki,

 sisteme s koncentriranimi 
parametri opišemo z linearnimi ali 
nelinearnimi diferencialnimi 
enačbami,

 sisteme s porazdeljenimi parametri 
opišemo s parcialnimi 
diferencialnimi enačbami,

 če se omejimo na analizo 
ravnotežnih stanj opišemo takšne 
sisteme z linearnimi ali 
nelinearnimi algebrajskimi 
enačbami. 


