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Abstract: The purpose of this paper is to introduce an interpolation adopting radial basis functions, 

that was used to analyze permanent magnet synchronous motor for aerospace application. Data used 

for this interpolation were obtained by performing an electromagnetic calculation using the finite 

element method.  
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1 ÚVOD 

Využití radiálních bazových funkcí (RBF) je podle [1] zajímavou metodou interpolace, kterou lze 

využít například pro neuronové sítě, řešení parciálních diferenciálních rovnic nebo rekonstrukci ob-

razu. V této publikaci budou nejdříve představeny radiální bazové funkce, které budou následně apli-

kovány v interpolaci případové studie zahrnující analýzu synchronního stroje s permanentními mag-

nety navrženého pro aplikaci v letectví. 

Podle [2] je možné RBF interpolant 𝑠(𝑥) pro N uzlových bodů hodnot {𝑓𝑘}𝑘=1
𝑁  umístěných v {𝑥𝑘}𝑘=1

𝑁  

definovat následovně  

𝑠(𝑥) = ∑ 𝑐𝑘𝜑(‖𝑥 − 𝑥𝑘‖)𝑁
𝑘=1     (1) 

kde výraz 𝜑(‖𝑥 − 𝑥𝑘‖) lze zjednodušit jako 𝜑(𝑟) a odpovídá příslušné bazové funkci. Jako příklad 

lze uvést následující thin-plate spline popsaný v [3] vhodný pro interpolaci funkce dvou proměnných. 

𝜑(𝑟) = 𝑟2 log (𝑟)     (2) 

Pro lepší vizualizaci RBF je proces interpolace vyobrazen na Obrázku 1.  Radiální bazová funkce 

typu thin-plate spline byla využita při analýze stroje a následné interpolaci dat, která je popsána v třetí 

kapitole. 

 

 

Obrázek 1: Interpolace s využitím radiálních bazových funkcí [2, upraveno]. 
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2 PŘÍPADOVÁ STUDIE 

   ANALYZOVANÝ STROJ 

Analyzovaný stroj vychází ze stroje popsaného v publikaci [4]. Jedná se o synchronní stroj s perma-

nentními magnety, který byl navržen pro letecký průmysl, konkrétně pro elektrohydraulický systém. 

Stroj pracuje s rotorem ponořeným v kapalině, má tři fáze, devět drážek, šest pólů a dosahuje mo-

mentu 13,75 Nm při 6000 otáčkách za minutu. 

Materiály nebyly autorem v publikaci [4] definovány. Jejich volba proběhla s ohledem na podmínky 

dané normou RTCA-DO160G, která zohledňuje aspekty uvedené v [5] pro aplikaci v letectví. Plechy 

statoru a rotoru byly realizovány z materiálu M250-35A a byly využity permanentní magnety ze 

slitiny Samarium-Kobalt, konkrétně magnety Recoma® 18, které zajistily vynikající odolnost vůči 

vysokým teplotám [6]. 

   ELEKTROMAGNETICKÝ VÝPOČET 

Elektromagnetický výpočet byl proveden pomocí metody konečných prvků v programu Ansys Ma-

xwell 2D. Model včetně sítě pro výpočet metodou konečných prvků je vyobrazen na Obrázku 2 

vlevo. Na Obrázku 2 vpravo je vyobrazeno rozložení magnetické indukce ve stroji. Díky symetrii je 

zřejmé, že bylo možné simulovat pouze třetinu stroje.  

Elektromagnetický výpočet byl proveden pro různé hodnoty proudů v d- a q- ose. Cílem bylo popsat 

chování stroje při změně těchto proudů pomocí 3D grafů. Dále bylo zjišťováno chování stroje při 

změně otáček a momentu a cílem bylo sestrojit účinnostní mapu pro oblast konstantního momentu.  

Výpočet probíhal diskrétně pro různé hodnoty proudů, momentů, otáček, a proto bylo nutné provést 

interpolaci vypočtených hodnot pro získání většího množství dat pro tvorbu grafických výstupů. 

K tomu byl využit skript v programovacím jazyku Python, který provedl interpolaci pomocí RBF.  

  

 

Obrázek 2: Ukázka modelu a jeho sítě pro výpočet metodou konečných prvků (vlevo) a rozložení 

magnetické indukce ve stroji společně s magnetickými siločarami (vpravo). 

3 VÝSLEDKY INTERPOLACE POMOCÍ RBF 

   ANALÝZA POMOCÍ PROUDŮ V D- A Q- OSE 

Pro popis chování stroje při změně proudů v d- a q- ose byla vybrána množina těchto proudů, pro 

které proběhl elektromagnetický výpočet. Tyto body byly následně interpolovány pomocí RBF a 

došlo k vytvoření 3D grafů vyobrazující vzájemné závislosti mezi momentem, toky, a proudy v d- a 

q- ose. Vytvořené závislosti jsou vyobrazeny na Obrázku 3. Interpolace odpovídala teoretickému 

předpokladu, tedy že pro synchronní stroj s permanentními magnety na povrchu byl momentotvorný 

proud v q- ose. Proudy poté tvořily magnetické toky ve svých příslušných osách. Změna proudu v d- 

ose dle předpokladu vedla pouze ke změně buzení stroje. 
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Obrázek 3: 3D grafy vytvořené s využitím RBF interpolace 

   ANALÝZA ÚČINNOSTI A TVORBA ÚČINNOSTNÍ MAPY 

Na rozdíl od analýzy proudů v d- a q- ose byly výstupem této analýzy 2D grafy s izoliniemi, které 

zachycují oblasti určité úrovně hodnot dané veličiny. Při analýze účinnosti nebyly data, ze kterých 

probíhala interpolace srovnány přibližně do roviny, jak tomu bylo v minulém případě, což značně 

ovlivnilo stabilitu výsledků provedené interpolace. Pokud by byla nevhodně zvolena konkrétní radi-

ální bazová funkce došlo k rozkmitání interpolovaných hodnot daleko mimo množinu hodnot, které 

jsou předpokládané. Tuto nestabilitu také způsoboval nepoměr mezi měřítky veličin vyobrazených 

na různých osách, což se projevilo nejvíce u účinnostní mapy, kde se na y-ose nachází hodnoty v roz-

sahu desítek Nm a na x-ose hodnoty v rozsahu tisíců otáček za minutu.  

Jako velmi účinným nástrojem k eliminaci této nestability se ukázal převod veličin do poměrných 

jednotek vztažených k jmenovitým hodnotám. Tak bylo zajištěno, že obě osy budou v řádech jedno-

tek příslušných veličin. Výsledkem byly 2D izoliniové grafy vyobrazené na Obrázku 4. 

 

Obrázek 4: Závislost účinnosti na proudech v d- a q- ose (vlevo) a účinnostní mapa pro oblast 

konstantního momentu (vpravo). 
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Pomocí interpolace RBF bylo znázorněno, jak závisí účinnost stroje na proudech v d- a q- ose (Ob-

rázek 4 vlevo). Zároveň bylo využito výše zmíněného převodu do poměrných jednotek pro sestrojení 

účinnostní mapy (Obrázek 4 vpravo), kde bylo pomocí RBF funkcí ověřeno, že stroj dosahuje velmi 

dobré elektromagnetické účinnosti v širokém spektru otáček a dodávaného momentu.   

4 ZÁVĚR 

Tato publikace ukázala, že radiální bazové funkce mají velký potenciál pro uplatnění v oblasti ana-

lýzy elektrických strojů, jelikož jsou schopné interpolovat data, která by se výpočtem metodou ko-

nečných prvků získávala velmi pomalu. Další jejich výhodou je, že lze jednoduše přizpůsobit podobu 

výsledného interpolantu pomocí volby konkrétní radiální bazové funkce tak, aby odpovídal teoretic-

kému předpokladu. V této studii bylo nejlepších výsledků dosaženo pomocí thin-plate spline, ostatní 

(Gaussova, kubická, lineární aj.) nebyly pro tento konkrétní případ vhodné.  Nevýhodou interpolace 

pomocí radiálních bazových funkcí je jejich nestabilita, která způsobuje, že interpolované hodnoty 

se nachází mimo rozsah požadovaných nebo fyzikálně možných hodnot. Tomuto problému se dá 

předejít vhodnou volbou radiální bazové funkce. Pozitivní vliv na stabilitu interpolace má také pře-

vod dat do poměrných jednotek, což zajistí, že jsou spolu porovnávány hodnoty blízkých nebo stej-

ných řádů. Radiální bazové funkce lze velmi jednoduše využít při interpolaci pomocí jazyku Python.  
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