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 Racionāla eksperimentu plānošana, metamodeļu sintēze un pētāmās sistēmas
optimizācija ir trīs atsevišķi uzdevumi, kurus apvienojot ir iespējams sasniegt
uzdotos optimizācijas mērķus.

 Apvienojot atsevišķos uzdevumus ir jāņem vērā virkne nosacījumu, kuru
ignorēšana var būtiski ietekmēt gaidāmo rezultātu.

 Lai veiktu kaut kāda objekta vai sistēmas optimizāciju ir nepieciešams veikt
sākotnējo pētījumu, nosakot iespējamās problēmu vietas.

 Tādējādi racionālo eksperimentu plānošanu, metamodeļu sintēzi un pētāmās
sistēmas optimizāciju vislabāk apskatīt kā metodisku darbu kopumu ar
konkrēta piemēra palīdzību.

 Dotajā gadījumā tiks apskatīta sinhronā ģeneratora magnētiskā sistēma
(šaurākā nozīmē to sauc arī par magnētvadu), kura paredzēta magnētiskās
plūsmas koncentrēšanai, virzīšanai noteiktā virzienā, magnētiskās pretestības
samazināšanai, nodrošinot ierīcē noteikta lieluma un rakstura magnētisko
lauku. Magnētiskās sistēmas konstruktīvais izveidojums un tās atsevišķu
elementu forma un ģeometriskie izmēri būtiski nosaka ierīces
elektromagnētiskos raksturlielumus, kā arī tās tehniski ekonomiskos rādītājus.
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 Problēmas, kas saistītas ar magnētisko sistēmu un tās atsevišķu elementu
izvēli, projektēšanu un izveidošanu, visaktuālākās ir tieši
elektromehāniskajos pārveidotājos. Tajā pašā laikā magnētisko sistēmu
optimizācijas metodoloģiskie pamati, kā arī matemātiskais aparāts ir
izmantojams arī visdažādākajiem objektiem vai sistēmām.

 Tiek piedāvāta resursus (materiālus) taupoša metodiska pieeja ģeneratora
konstrukciju elementu (zobu zonas) formas optimizācijai, izmantojot
metamodeļus lokālo polinomiālo aproksimāciju veidā. Metodika paredz
pielietot plaši zināmās CAD (Computer-aided design) programmatūras, kā
arī primitīvu programmu QuickField (iespējams izmantot arī citas)
magnētisko lauku matemātiskajai modelēšanai, ActiveField™ Technology
rīku objektu automatizētai ģeometrisko parametru konfigurēšanai,
programmu MATLAB eksperimentu plānošanai un metamodeļu
sintezēšanai un MS Excel Solver iegūto datu optimizācijai.
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1. Mērķis un uzdevumu nostādne

Darbā veikta sinhronā ģeneratora eksperimentālā optimizācija ar mērķi 
paaugstināt tā īpatnējo momentu (Nm/kg).

Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
- Ģeneratora konstrukcijas izvēle un ģeometrisko parametru definēšana;

- Optimizācijas kritēriju, mainīgo faktoru, mainīgo parametru izmaiņas diapazonu un
ierobežojumu izvēle;

- Optimizējamās ģeneratora konstrukcijas robežu noteikšana;

- Eksperimentu racionāla plāna sagatavošana;

- Magnētisko lauku matemātiskā modelēšana;

- Metamodeļu sintēze;

- Pētāmās sistēmas optimizācija;

- Iegūto rezultātu novērtējums.
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2. Ģeneratora konstrukcijas izvēle un ģeometrisko parametru 
definēšana

 Magnētisko sistēmu racionāla un optimāla izveidošana ir atkarīga no vairākiem
faktoriem, kas raksturo elektromehāniskā pārveidotāja darbību. Ievērojot šos
faktorus, var formulēt virkni vispārīga rakstura kritērijus, pēc kuriem būtu jāvadās
izvēloties un projektējot dažādas elektromehānisko pārveidotāju magnētiskās
sistēmas. Galvenie no šiem kritērijiem ir:

 a) elektromagnētiskie raksturlielumi;

 b) termiskie raksturlielumi;

 c) izgatavošanas tehnoloģija;

 d) ģeometriskie izmēri un masa;

 e) materiālu izvēle;

 f) izgatavošanas un arī ekspluatācijas izmaksas.

 Nodrošināt magnētiskās sistēmas vislabvēlīgākos elektromagnētiskos
raksturlielumus nozīmē izveidot magnētisko sistēmu tā, lai būtu iespējami mazāka
izkliedes plūsma un mazāks magnētiskās plūsmas ceļa garums.
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Darbā pētīšanas objekts ir RTU
projektētais sinhronais
ģenerators ar ierosmi no augsti
enerģētiskiem pastāvīgajiem
magnētiem (NdFeB).
Vējģenerators sastāv no zobota
statora (1), uz kura divdesmit
četriem zobiem (2) izvietotas
divdesmit četras enkura trīsfāzu
tinumu spoles (3). Katra enkura
spole aptver vienu statora zobu.
Tinums ir koncentrisks,
vienzobspoles. Uz rotora (4)
izvietoti divdesmit divi poli (5),
t.i. par četriem mazāk nekā
statora zobu.
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Pētāmā vējģeneratora galveno magnētisko plūsmu, kas savukārt nosaka ģeneratora
elektromagnētisko momentu, galvenokārt ietekmē parametri, kuri apkopoti tabulā.
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Parametri Apzīm. Vērtība Mērv.

Statora ārējais diametrs Ds 27 cm
Statora izvirpotais diametrs Da 19,4 cm
Gaisa sprauga δ 0,1 cm
Rotora diametrs Dr 19,2 cm
Rotora ieliktņa apvirpotais diametrs Dra 17 cm

Rotora ieliktņa iekšējais diametrs Di 14,8 cm

Statora jūga augstums Hsj 1,1 cm
Rotora jūga augstums Hrj 1,1 cm
Statora zoba platums Bsz 1,27 cm
Statora zoba augstums Hsz 2,7 cm
Magnēta platums Bm 2,0 cm
Magnēta augstums Hm 1,1 cm
Rotora zobu solis Trz 2,719 / 16,37o cm / grādi

Statora zobu solis Tsz 2,532 / 15o cm / grādi
Statora (rotora) aktīvais garums Lz 5,08 cm
Koercitīvais spēks (NdFeB N42H) Hc 955000 A/m

Magn. caurlaidība (NdFeB N42H) µ 1,06713 relat.
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3. Optimizācijas kritēriju, mainīgo faktoru, mainīgo parametru izmaiņas
diapazonu un ierobežojumu izvēle

Pēc parametru definēšanas var noteikt, ka plūsma gaisa spraugā ir atkarīga no:
gaisa spraugas lieluma δ, statora zoba platuma Bsz, statora zoba augstuma
Hsz, statora jūga augstuma Hsj, magnēta platuma Bm, magnēta augstuma Hm,
rotora jūga augstuma Hrj, izvēlētā magnēta koercitīvā spēka Hc un magnēta
relatīvās magnētiskās caurlaidības µ, uzdotā strāvas blīvuma enkura spolē ja,
statora zobu soļa Tsz un rotora zobu soļa Trz.

Ģeneratora galvenā magnētiskā lauka plūsmas atkarību no dotajiem
parametriem var pierakstīt:

- magnētiskās plūsmas pamatharmonikas amplitūda.

Pēc noteikto parametru prioritāšu noteikšanas, vējģeneratora galvenā 
magnētiskā lauka plūsmas atkarību no dotajiem parametriem var pierakstīt:

Ierobežojumi: ģeometrisko parametru diapazoni.
Rīgas Tehniskā universitāte
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4. Eksperimentu racionāla plāna sagatavošana

Skaitlisko eksperimentu plāna sastādīšanai no katra mainīgā lieluma pētāmā apgabalā ir
izvēlētas piecas vērtības, kuras ir norādītas tabulā. Sadalījums tiek izvēlēts ar diskrētu
soli.

Izmantojot racionālo eksperimentu plāna sastādīšanas metodi, tiek sastādīts skaitlisko
eksperimentu plāns, kurš sastāv no 25 mainīgo parametru kombinācijām. Plānā
aprakstītie eksperimentālie punkti ir izvietoti vienmērīgi visā pētāmā apgabalā.
Eksperimentu plāns dots tabulā.
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Bm, 
cm

Hm, 
cm δ, cm

Hsj, 
cm

Hrj, 
cm

X1 1,700 0,800 0,070 1,000 0,900
X2 1,800 0,900 0,080 1,100 1,000
X3 1,900 1,000 0,090 1,200 1,100
X4 2,000 1,100 0,100 1,300 1,200
X5 2,100 1,200 0,110 1,400 1,300

Nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Bm, cm 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2 2 2 2 2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Hm, cm 1,1 0,8 1,2 0,9 1 0,8 1,2 0,9 1 1,1 1,2 0,9 1 1,1 0,8 0,9 1 1,1 0,8 1,2 1 1,1 0,8 1,2 0,9

δ, cm 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11

Hjs, cm 1,2 1,3 1 1,4 1,1 1,1 1,2 1,3 1 1,4 1,4 1,1 1,2 1,3 1 1 1,4 1,1 1,2 1,3 1,3 1 1,4 1,1 1,2

Hjr, cm 1,1 1,2 1,3 1 0,9 1,3 0,9 1 1,2 1,1 1,2 1,3 0,9 1,1 1 0,9 1 1,1 1,3 1,2 1 1,1 1,2 0,9 1,3
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5. Magnētisko lauku
matemātiskā
modelēšana

Skaitliskie
eksperimenti, kas
saistīti ar vējģeneratora
magnētiskā lauka
aprēķiniem, ir efektīvi,
ja to realizēšanai
izmanto specializētas
datorprogrammas.
Pētījumu un elektrisko
mašīnu projektēšanas
procesā plaši izmanto
daudzfunkcionālu
datorprogrammu
QuickField, kas
paredzēta
plakanparalēlu un
aksiālsimetrisku
magnētisko lauku
aprēķiniem, izmantojot
galīgo elementu metodi.
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6. Metamodeļu sintēze

Metamodeļu sintēzes pamatā ir eksperimentālo datu aproksimācija. Aproksimācijas
mērķis ir iegūt instrumentu (relatīvi vienkāršu matemātisku modeli) sarežģītas vai ar
lieliem izdevumiem saistītas sistēmas analīzei. Galvenā aproksimācijas būtība ir
prognozēt, kāda ir reālā vai matemātiskā modeļa reakcija uz mainīgiem faktoriem
tādām faktoru kombinācijām, kurām nav veikti eksperimenti.

Parasti aproksimācijā izmantotajam modelim ir koeficienti, kuri ir jāpielāgo, lai šis
modelis pēc iespējas labāk atbilstu eksperimentos iegūtajiem rezultātiem. Šo
pielāgošanu sauc par regresijas analīzi.

Eksistē daudz dažādu aproksimācijas metožu. Populārākās metodes datoreksperimentu
aproksimācijai ir polinomiālā regresija, mākslīgo neironu tīkli un Gausa procesa
regresija (jeb krigings).

Polinomiālā regresija ir vēsturiski pirmā aproksimācijas metode, un tā ir populārākā
eksperimentu apstrādes metodika. Kā liecina nosaukums, regresijas funkcija šajā
me¬todē ir polinoms. Vairāku argumentu gadījumā tas parasti ir zemas kārtas polinoms,
visbiežāk pirmās kārtas polinomi (lineāras aproksimācijas) un otrās kārtas polinomi
(kvadrātiskās aproksimācijas). Dažreiz vairāku argumentu gadījumā arī lieto augstākas
kārtas polinomus, piemēram, kubiskos.

Rīgas Tehniskā universitāte



1212

Kvadrātiskās aproksimācijas gadījumā aproksimētā funkcija ir formā

kur ar ε tiek apzīmēta gadījuma mērījumu kļūda, parasti pieņemot, ka tai ir 
normālais sadalījums, nulles vidējā vērtība un kovariācija.

Metamodeļu sintēzei izmantosim aproksimāciju ar otrās kārtas polinomu.
Metamodeļu sintēzei iespējams izmantot programmu MATLAB un
apakšprogrammu MultiPolyRegress. Balstoties uz magnētiskā lauka skaitlisko
aprēķinu rezultātiem, tika sintezēti metamodeļi
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Pārbaudes rezultāti parādīja, ka metamodeļu relatīvās kļūdas vērtības plānā
iekļautajos punktos nepārsniedz 0,2 %.
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7. Pētāmās sistēmas optimizācija

Pētāmās sistēmas optimizācijai iespējams izmantot MS Excel
pievienojumprogrammu Solver un veicot magnētiskās plūsmas funkcijas
maksimizācijas uzdevumu, ņemot vērā magnētiskās sistēmas piesātinājuma
ierobežojumus izvēlētajam elektrotehniskajam tēraudam tā, lai aprēķinātās
magnētiskās indukcijas vērtības nebūtu mazākas par 1,85 T statora zobā un 1,8
T statora un rotora jūgos. Atrastās pētāmā ģeneratora mainīgo parametru
optimālās vērtības, kuras nodrošina maksimālo magnētisko plūsmu, ir dotas
tabulā (dotās vērtības ir noapaļotas).
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8. Rezultātu novērtējums

Optimizācijas mērķis ir paaugstināt vējģeneratora īpatnējo momentu (M/kg).
Tādēļ ir nepieciešams veikt sākotnējā un optimizētā vējģeneratora momenta un
masas aprēķinu salīdzināšanu. Iegūtie rezultāti ir apkopoti tabulā.
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9. Rezultātu vizualizācija
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Paldies par uzmanību!
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