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Abstrakt Cílem této diplomové práce je optimalizace rotoru z hlediska účinnosti. Pomocí 
RMXPRT je provedená analýza vlivů parametrů rotoru na účinnost┻ Je vytvořen genetický algoritmus pro nalezení optimálního řešení┻ Nalezená řešení jsou 
vyhodnocena a dle výsledků upravena. Je provedeno a vyhodnoceno měření na skutečném stroji pro ověření funkčnosti simulačních modelů┻ 
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Abstract 

The aim of this master thesis is optimization of the rotor in the terms of efficiency. 

An analysis of the effects of rotor parameters is performed by RMXPRT. A genetic 

algorithm is created to find the optimal solution. Solutions are evaluated and 

adjusted according to the results. Measurements on the actual machine are 

performed and evaluated to verify the functionality of the simulation models. 
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1 ÚVOD Zhruba polovina veškeré elektrické energie je spotřebována elektrickými pohony za pomocí elektrických motorů┻ Elektrické pohony jsou nejlepším prostředkem┸ který doká:e adekvátně převádět elektrickou energii na mechanickou s ohledem na potřebu různorodých výrobních či spotřebních procesů┻ Správně navr:ený elektromotor ve spojení s pohonem mů:e ušetřit velké mno:ství energie┻ [1] V dnešní době nejsou elektrické pohony součástí pouze výrobních strojů┻ 
Začínají hrát významnou roli také v automobilovém průmyslu┸ který otevírá nový přístup k po:adavkům na elektrické stroje┻ Jeliko: přes elektromotory a jejich soustavy protéká značné mno:ství energie┸ mají dopad i na :ivotní prostředí┻ Proto je potřeba vyvíjet tlak na optimalizaci nových strojů a u dosavadních strojů se sna:it co nejefektivněji přeměňovat elektrickou energii v mechanickou. [1] Elektrickou energii přeměňujeme v mechanickou převá:ně pomocí točivých strojů┸ které nacházejí svou aplikaci v různých prostředích ゅvzdušných┸ plynných či kapalnýchょ a musejí být těmto podmínkám uzpůsobeny┻ Mohou být napájeny stejnosměrným či střídavým proudem┻ Z toho důvodu rozlišujeme mnoho druhů strojů na základě jejich tvarů┸ výkonů┸ otáček┸ velikosti či principu funkce┻ Motory obsahují otáčivou část┸ která se nazývá rotor, a nepohyblivou část nazývající se stator┻ Existují dva základní typy rotorů┻ Rotor s vyniklými póly a hladký 
rotor. [4], [5] Nejjednodušším a značně spolehlivým strojem je asynchronní motor (ASM), který je připojen na trojfázovou elektrickou soustavu. Trojfázová elektrická 
soustava ze samotné podstaty vytváří točivé magnetické pole┻ Strana statoru je připojena k síti a rotorová část je tvořena klecí┸ která se sna:í následovat magnetické 
pole statoru. 
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1.1 Základní vlastnosti ASM 

ASM s rotorem tvořeným klecí má tři přednosti┺ efektivita┸ spolehlivost a nízká pořizovací cena┻ Vysoká účinnost stroje je dána jeho schopností samoregulace. Samoregulace je přítomna na základě změny skluzu v závislosti na zátě:i┻ ASM s kotvou nakrátko má v porovnání s motorem s rotorem vinutým obvykle i vyšší účiník┻ [2] Příklad řezu typického asynchronního stroje s kotvou nakrátko 
nalezneme na Obr. 1.1. 

 
Obr. 1.1: Řez typického asynchronního motoru s kotvou nakrátko 

 ASM jsou známy svými velkými záběrnými proudy┸ proto je nutné v dané 
aplikaci nalézt optimální řešení k jejich maximálnímu mo:nému potlačení┻ Nabízí se mo:nost řízení ゅspínáníょ ASM pomocí sní:ení napětí přivedeného na svorky motoru┻ Toho lze nejjednodušeji dosáhnout buď přepínáním zapojení hvězda trojúhelník┸ zařazením spouštěcí impedance┸ spouštěcím autotransformátorem┸ napájením jen části statorového vinutí či předřazením tyristorově spínaného 
kapacitoru. [7], [8], [9] 

Tyto mo:nosti jsou prováděny pomoci vnějšího přístupu k danému stroji┻ Lze však měnit vnitřní uspořádaní stroje┸ které vede ke změnám výstupních charakteristik┸ mezi ně: patří i účinnost stroje┻ Tyto změny jsou nazývány optimalizací stroje┻ 
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2 OPT)MAL)ZACE STROJE Asynchronní stroje jsou v:dy optimalizovány za účelem zlepšení daného parametru 
s ohledem na co nejmenší zhoršující dopad na parametry ostatní. Tato kapitola je věnována jednotlivým mo:nostem optimalizace stroje za účelem zvýšení účinnosti stroje při jmenovitých otáčkách s ohledem na zachování momentové 
charakteristiky původního stroje┻ Práce se zabývá mo:ností optimalizovat pouze rotorovou část┸ tedy zachovat stávající stav statorové části┻ 
2.1 Změna velikosti vzduchové mezery Čerpáno ze zdroje [4]. Elektrický točivý stroj obsahuje dva typy magnetických polí┻ (lavní┸ jeho: magnetické siločáry se uzavírají kolem statorového i rotorového vinutí, 
a rozptylové┸ jeho: magnetické siločáry jsou uzavírány pouze kolem vinutí jednoho┻ Rozptylové pole se nepodílí na tvorbě momentu stroje a je tedy neu:itečné┻ (lavní magnetické siločáry ve stroji procházejí jhem statoru, zuby statoru, vzduchovou 

mezeru, zuby rotoru a jhem rotoru jako na Obr. 2.1. 

 
Obr. 2.1: Průběh střední délky magnetické siločáry strojem ゅpřevzato z [4] - upraveno) 

 Ka:dé prostředí┸ kterým se magnetický tok uzavírá, klade toku určitý odpor. Čím větší odpor klade cesta uzavírající hlavní momentotvorný magnetický tok┸ tím větší část toku bude uzavírána přes rozptylové cesty┻ Velkou roli ve výpočtu magnetických polí hraje tloušťka vzduchové mezery┻ Fyzická tloušťka je definována výrobními a mechanickými mo:nostmi┸ při kterých nesmí dojít ke kontaktu mezi rotorem a statorem. 

Do magnetického výpočtu stroje však není započtena pouze fyzická tloušťka vzduchové mezery. V teoretickém výpočtu je fyzická tloušťka navýšena o další vlivy deformující průběh magnetické indukce v mezeře┻ Pro rozlo:ené statorové vinutí je 

zub statoru 

zub rotoru 

jho statoru 

jho rotoru 

střední mag┻ siločára vzduchová mezera 
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charakteristická křivka rozlo:ení magnetické indukce blízká sinusoidě┻ Z této křivky je vyu:ita pouze část┸ která odpovídá velikosti skutečné šířce pólu stroje┻ 
Výpočetní navýšení tloušťky vzduchové mezery plyne z nerovnosti povrchu statoru a rotoru vlivem drá:kování┻ Přítomností drá:ek dochází k nerovnoměrnému rozlo:ení magnetického toku┸ kdy je v:dy větší hustota přidělena jednotlivým zubům plechů┻ Tento vliv navýšení magnetického odporu vzduchové mezery je respektován zavedením tzv┻ Carterova činitele┻ Carterův činitel bývá vypočten zvlášť pro rotorový a zvlášť pro statorový plech┻ Výsledný Carterův činitel je stanoven pomoci součinu dílčích činitelů┻ Vliv rozlo:ení magnetické indukce ve vzduchové mezeře dává konstruktérům celou škálu mo:ností┸ jak ovlivnit chování celého stroje. Pomocí úpravy tvaru statorového 

a rotorového plechu lze dosáhnout sní:ení rozptylových toků┸ a tedy i sní:ení vznikajících ztrát a navýšení účinnosti. 
2.2 Mo:nosti magnetického obvodu Čerpáno ze zdroje [2]. 

Statorové a rotorové magnetické obvody jsou vyráběna z tenkých křemičitých ocelových plechů s neorientovanými zrny, pro omezení ztrát hysterezních 
a vířivými proudy. Statorové a rotorové plechy mohou být buďto seskupeny 
v jednom svazku či rozděleny do více částí pro vytvoření radiálních průduchů pro zlepšení ventilačních procesů┻ Obě mo:nosti jsou zobrazeny na Obr. 2.2. Tyto radiální kanály mívají tloušťku kolem の a: なの mm a jednotlivé částí plechů pak tloušťku のど a: なのど mm┻ Celistvé svazky plechů bez ventilačních radiálních kanálů jsou tradičně pou:ívány ve strojích s výkonem do などど kW┸ ovšem výjimečně a: do výkonu に MW za předpokladu značného zlepšení axiální ventilace daného stroje┻ Dělených svazků je pou:íváno výhradně ve strojích┸ ve kterých je po:adavek na velký výkon ゅmomentょ┸ kterého je dosahováno prodlu:ováním svazků┻  Dělením svazků podpoříme lepší chlazení stroje, tedy odvod vyprodukovaných ztrát do okolí┸ na úkor nárůstu ztrát ve vinutích a: o など ガ┸ jeliko: vznikají tzv┻ hluchá místa┸ která se nepodílejí na tvorbě momentu┻ Dále dochází ke zvětšení rozptylové reaktance stroje┸ a tedy i zhoršení účiníku stroje┻ 
 



 5 

 

Obr. 2.2: Schéma motorů bez a s radiálnámi vzduchovými kanálky 
ゅpřevzato z [2] - upraveno) 

2.3 Změna tvaru drá:ky Vkládání vinutí ゅcívekょ do drá:ek má hlavní opodstatnění ve sní:ení magnetizačního 
proudu. Při výrobě značně zjednodušuje vkládání vinutí do stroje┻ Díky drá:kám je vinutí chráněno od mechanického poškození či namáhání a také zajišťuje lepší přenos tepla z materiálu vinutí┻ V neposlední řadě umo:ňují navýšení celkové magnetomotorické síly na jednotku délky obvodu┸ a tak efektivně tvoří konečný výkon motoru┻ Nevýhodou umísťování vinutí do drá:ek je znemo:nění vzniku čistě sinusového rozlo:ení magnetického pole podél vzduchové mezery┻ [2] Je mo:né modifikovat jak tvar drá:ky┸ tak její otevření ゅvelikost otevření drá:ky i její zapuštění do rotoru, a tedy její uzavřeníょ┻ Touto problematikou se zabývá literatura [17]. Ve většině případů je tvar drá:ky přímo závislý na typu vodiče┸ kterým je vinuté vinutí┻ V případě┸ :e je vinutí prováděno pomocí kruhového drátu┸ mů:e mít drá:ka tvar téměř jakýkoli┸ v případě pevného vodiče 
s obdélníkovým průřezem se vyu:ívá drá:ek s obdobným tvarem┻ Základní tvary drá:ky jsou obdélníky┸ rovnobě:níky a zaoblené rovnobě:níky┸ přičem: mohou být otevřené┸ polootevřené či uzavřené┻ [2] 

2.4 Počet drá:ek rotoru Správné navr:ení počtu drá:ek rotoru ゅpočtu tyčí kleceょ je jedním ze základních po:adavků při návrhu klece rotoru┸ společně s určením reaktance┸ odporu a tepelné 

kapacity┻ Počet tyčí se volí tak┸ aby nedocházelo k tvorbě momentových sedel 
v momentové charakteristice a nadměrné hlučnosti stroje┻ Tvorbou vibrací motoru, 

a tedy i jeho hlučnosti v zatí:eném stavu, se zabývá článek [15]. Historicky ゅChapman┸ Krondl┸ Adams┸ Carter┸ Lehmannょ jsou ji: navr:eny a otestovány empiricky získané vzorce a tabulky pro ‶správný╉ poměr rotorových a statorových drá:ek┻ Bylo vytvořeno pět základních pravidel┸ popsaných rovnicemi┸ kde Q1 je 

hřídel 
kostra rotorový paket 

statorový paket 
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počet statorových drá:ek┸ Q2 počet rotorových drá:ek a p počet pólových dvojic 
stroje. [10], [14] Pravidla jsou popsána následujícími vztahy┺ Počet statorových a rotorových drá:ek nesmí být shodný viz rovnice (2.1). 

 芸怠 塙 芸態 (2.1) Počet rotorových drá:ek musí být menší jak な┸にのnásobek rotorových drá:ek 
viz rovince (2.2). 

 芸態 判 な┸にの ゲ 芸怠 (2.2) Počet rotorových drá:ek nesmí byt roven následujícímu počtu viz 
rovnice (2.3)┸ jinak dochází k tvorbě velkých parazitních momentů v momentové 
charakteristice. Dále nesmí být počet rotorových drá:ek roven násobku はp. 

 芸態 噺 芸怠 髪 に喧 (2.3) 

K produkci výrazného chvění stroje dochází v případě┸ :e jsou splněny 
rovnice (2.4) a (2.5). 

 芸態 噺 芸怠 髪 な (2.4) 

 芸態 噺 芸怠 髪 岫に喧 罰 な岻 (2.5) 

K tvorbě vzájemně opačných sil dochází při počtech z rovnic (2.6) a (2.7). 

 芸態 噺 芸怠 罰 に (2.6) 

 芸態 噺 芸怠 罰 岫に喧 罰 に岻 (2.7) Při návrhu počtu tyčí rotoru je potřeba definovat proud tekoucí tyčí┸ který má přímý vliv na momentovou charakteristiku┸ ztráty v mědi ゅči hliníku v závislosti na pou:itém materiáluょ┸ ztráty v :eleze a účinnost┻ Dříve byl rotorový proud pova:ován za sinusový┻ Na základě novodobějších studií je zjištěno┸ :e rotorový proud získává značně nesinusovou podobu┸ a to v případech┸ kdy se stroj nachází ve vysokých otáčkách ゅotáčkách blí:ících se synchronnímょ┸ při značném proudovém zatí:ení 
stroje a v případě velmi malé velikosti vzduchové mezery. [11], [12] Příčiny vzniku nesinusového tvaru proudu jsou připisovány především magnetické saturaci v oblasti rotorových zubů. [13] V případě┸ :e dojde k navýšení počtu drá:ek┸ dojde i ke změně tvaru zubů a mů:e dojít k jejich nepřiměřenému přesycení┻ 
2.5 Úprava materiálů Pro asynchronní motory se základní frekvencí do ぬどど (z jsou převá:ně pou:ívány plechy o tloušťce ど┸の mm a generují se v nich ztráty od に do ね W【Kg při magnetické 
indukci 1 T a frekvenci 50 Hz. [2] Existují dva přístupy┸ jak zvýšit účinnost pomocí úpravy materiálů┺ 

 No Tooling Cost ゅNTCょ se zaměřuje na zlepšení vlastností stávajícího tvaru 
stroje. Například vlo:ení měděných tyčí do hliníkové klece rotoru┸ zvýšení 
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kvality pou:itých plechů┸ pomocí změny technologie při výrobě či zvýšení činitele plnění drá:ek. 

 (igh Tooling Cost ゅ(TCょ je zalo:en na principu nového navr:ení dané části┻ Tento druhý princip sebou většinou přináší větší finanční náklady┸ ovšem ne v:dy přinese lepší změny, ne: princip první┻ [19] Je nezbytné uvést┸ :e v případě neizolovaných rotorových vodičů┸ tedy 
v případě aplikace litých hliníkových klecí dochází k výraznému sní:ení účinnosti 
stroje. [16] 

2.5.1 Vkládání mědi do rotoru Přítomnost mědi v rotorových drá:kách umo:ňuje sní:ení odporu v kleci, z čeho: plyne sní:ení rotorových Joulových ztrát┻ Je důle:ité upozornit┸ :e je mo:né i přes sní:ení Joulových ztrát vhodným uspořádáním mědi v drá:ce negativně neovlivnit rozběhový moment a proud┻ [19] 

Chceme-li sní:it Joulovy ztráty, ale zachovat velikost rozběhového proudu 
a záběrného momentu, musí být uspořádání mědi v rotorových drá:kách navr:eno 
tak, aby byl v nich byl zaručen po:adovaný vliv skin efektu┻ 

V článku [19] bylo hledáno pro daný tvar rotorové drá:ky vhodné uspořádání měděných tyčí viz Obr. 2.3. Na teoretické úrovni pomocí MKP simulace 
byl pro všechny čtyři varianty určen odpor při průchodu SS proudu o 20 % ni:ší 
a vliv na rozběhové charakteristiky zanedbatelný. 

 
Obr. 2.3: Mo:nosti uspořádání měděných tyčí ゅpřevzato z [19] ‒ upraveno) 

 Výsledky experimentální analýzy však neukázaly významné zlepšení účinnosti motoru oproti jednoduché hliníkové lité kleci┸ jak je uvedeno na Obr. 2.4. Proto je zřejmé┸ :e je technologicky velmi náročné vlo:it měděné tyče do rotorových drá:ek a následně litím hliníku dosáhnout ideálních výsledků┻ 

a) b) 

c) d) 
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Obr. 2.4: Porovnání závislosti účinnosti motoru s litým hliníkovým rotorem a prototypem 

motoru s rotorem obsahující měď ゅpřevzato z [19] ‒ upraveno)  

 Důvody nedosa:ení zvýšení účinnosti motoru s měděnými tyčemi v rotoru jsou následující┺ 
 přítomnost vzduchových bublin uvnitř rotorových drá:ek z důvodu přítomnosti mědi v drá:ce, a tedy i zú:ení profilu┸ který neumo:ní perfektní odlití hliníku┻ (liník se nedostane do neju:ších prostor a vzniknou nevodivé 

bubliny 

 tvorba oxidační vrstvy na povrchu mědi vlivem velké teploty během lití hliníku┸ která zabraňuje dostatečnému elektrickému kontaktu mezi mědí 
a hliníkem 

 špatný kontakt mezi měděnými tyčemi a povrchem hliníku vlivem fyzikálních charakteristik obou kovů┻ Je nezbytné upozornit┸ :e hliník má velmi špatné svářecí vlastnosti┻ Přímým důsledkem tohoto jevu je nemo:nost vkládání měděných tyčí do hliníkových zkratovacích kruhů┻ 
2.5.2 Úprava plechů 

V článku [19] byl testován motor s plechy :íhanými i ne:íhanými podle normy )EEE 
Std.112-B┻ Výsledky jsou zobrazeny na Obr. 2.5┻ Je zřejmé┸ :e při jmenovitém napětí dochází ke sní:ení ztrát v :eleze a: o にの ガ┻ Ztráty v :eleze však obsahují i dodatečné ztráty bez zátě:e┻ 
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Obr. 2.5: Porovnání ztrát v :eleze pro :íhané a ne:íhané plechy ゅpřevzato z [19] ‒ upraveno) 

2.5.3 Činitel plnění drá:ek Činitel plnění drá:ek kdr je dán vztahem (2.8), kde Sv je průřez vodiče┸ Vd počet vodičů 
v drá:ce a Sd plocha drá:ky┻ Oblast v blízkosti vzduchové mezery je nutné vhodně vyu:ít jak z pohledu maximálního vyu:ití plochy drá:ky┸ tak její velikosti na úkor zubu plechů┻ Je nutné zachovat dostatečně velkou plochu zubů┸ aby nedocházelo 
k přesycování materiálu┻ Proto je potřeba maximálně vyu:ít a zmenšit plochu drá:ky┻  

 倦鳥追 噺 鯨塚 ゲ 撃鳥鯨鳥  (2.8) Čím větší je činitel plnění drá:ky┸ tím efektivnější je stroj┻ Bohu:el pro zvětšení tohoto činitele je potřeba u vsypávaného vinutí vyvinout větší tlak při vkládání vodičů do drá:ky a rapidně narůstá pravděpodobnost jejich poškození┻ Činitel plnění je přímo závislý na tloušťce izolace drá:ek i samostatných vodičů┻ Pro obdélníkové průřezy vodičů je mo:né přesně určit činitel plnění┸ pro vodiče vsypávané ゅkruhového průřezuょ není velikost činitele jistá┸ jeliko: není mo:né přesně předem určit pozici jednotlivých vodičů v drá:ce┻ [4] 

2.6 Zešikmení drá:ek Za účelem odstranění momentových sedel ゅkoging) bývají rotorové drá:ky zešikmeny o jednu statorovou drá:ku┻ Pro malé motory se tento princip stává 
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pravidlem┸ pro větší motory se aplikuje zešikmení drá:ek v závislosti na přání zákazníka┸ tedy s ohledem na danou aplikaci motoru┻ Při zavedení zešikmení mů:e dojít k navýšení ne:ádané rozptylové reaktance a ztrát. [16] 

V článku [17] je řečeno┸ :e k zamezení tzv┻ ‶kogingu╉ není v:dy potřeba zešikmit drá:ky┸ ale postačí správně zvolit počet drá:ek┻ Vliv saturace v :eleze je jen tě:ko posuzován┸ jeliko: je funkcí hustoty magnetického toku┸ magnetizační charakteristiky materiálu a konfigurací stroje┻ Celkové důsledky zešikmení drá:ek by bylo mo:né definovat pouze v případě simulace trojrozměrného magnetického pole ve vzduchové mezeře včetně jejích okrajů┻ To by však bylo mo:né pouze 
s aplikací mnoha zjednodušení zavádějících do výpočtu chyby. Na Obr. 2.6 je zobrazen základní princip zešikmení drá:ek┻ 
 

 

Obr. 2.6: Princip zešikmení drá:ek ゅpřevzato z [17] ‒ upraveno) 

 ) přes aplikaci navr:ení správného počtu drá:ek a zkrucování drá:ek 
v určitých otáčkách motoru dochází ke vzniku synchronních momentů┸ které mohou zapříčinit vznik lokálních sedel, vibrací či hlučnosti┻ Je tedy zřejmé┸ :e zešikmení drá:ek potlačuje vznik ‶kogingu╉┸ ovšem nedoká:e jej odstranit┻ Nabízí se mo:nost 
dvojitě zešikmené klece, kdy jednotlivá zešikmení jsou aplikována proti sobě┻ Díky 
tomu dochází k vyrušení některých vznikajících vyšších harmonických proudů jak ve statorovém┸ tak rotorovém vinutí┻ [18] 

Na Obr. 2.7 je zobrazen nezešikmený, zešikmený a dvojitě zešikmený rotor. Podle článku [18] byly rotory podrobeny měření se zjištěním┸ :e rotor nezešikmený měl potí:e ji: s rozběhem┸ zešikmený vykazoval velké protichůdné momenty 
a dvojitě zešikmený rotor vyšel z měření co se týče vzniku protichůdných momentů nejlépe┻ 

rotorová drá:ka 

statorová drá:ka 
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Obr. 2.7: Typy zkoumáných rotorů aょnezešikmený┸ bょ zešikmený a cょ dvojitě zešikmený 

ゅpřevzato z [18] ‒ upraveno) 

a) c) b) 
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3 VYTVOŘENÍ MODELU PRO S)MULAC) Součástí diplomové práce je vytvoření simulačního modelu pomocí RMXPRT, na jeho: základě je zkoumán asynchronní motor┻ 
3.1 ANSYS RMXPRT 

Software RMXPRT je součástí systému ANSYS┻ Jedná se o nástroj slou:ící návrhářům pro návrh elektrických strojů. Společně Maxwell a RMXPRT jsou vyu:ívány převá:ně ke zvyšování efektivity strojů a sni:ování jejich nákladů┻ RMXPRT vypočítává výkon stroje┸ provádí počáteční návrh stroje a stovky dalších analýz pomocí klasické analytické teorie elektrických strojů a odpovídajících metod magnetických obvodů┻ [20] Tento nástroj vyniká hlavně z důvodu rychlé analýzy a mo:nosti šablonového navr:ení téměř jakéhokoli točivého elektrického stroje┻ Dále se vyznačuje u:ivatelskou jednoduchostí. 
3.2 Tvorba modelu Pro tvorbu modelu byl vybrán program ANSYS Maxwell にどなの┻ Zde byl vybrán modul 
RMxprt Design a typ stroje Three-Phase Induction Motor. Nejprve byly dle výkresové dokumentace zadány rozměry statorového 
a rotorového svazku viz Tab. 3.1. 

 

Tab. 3.1┺ Tabulka údajů vkládaných do RMxprt pro statorový a rotorový svazek 

 Statorový svazek Rotorový svazek 

Vnější průměr [mm] 120,6 63,4 

Vnitřní průměr [mm] 64 20 

Délka svazku [mm] 60 60 

Počet drá:ek [-] 24 17 

Typ oceli M700-50A M700-50A 

Typ definované drá:ky 1 3 

 Jak statorové┸ tak rotorové plechy jsou tvořeny plechy Mばどど-のどA┸ které byly 
do knihovny RMXPRT vlo:eny a přesně nastaveny┻ Parametry daného plechu jsou volně ke sta:ení┻ Do modelu byly zadány hodnoty viz Tab. 3.2┻ Dále byla zadána 
hustota oceli 7800 kg/m3┸ tloušťka plechu ど┸の mm a měrná vodivost ね 000 000 S/m. 
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Tab. 3.2: Tabulka charakteristiky plechu M700-のどA při f = 50 Hz (viz [23]) 

B P H B P H 

[T] [W/Kg] [A/m] [T] [W/Kg] [A/m] 

0,1 0,05 67,8 1,0 2,57 164 

0,2 0,16 88,3 1,1 3,03 180 

0,3 0,37 99,2 1,2 3,55 206 

0,4 0,59 108 1,3 4,13 254 

0,5 0,84 116 1,4 4,83 363 

0,6 1,12 124 1,5 5,68 690 

0,7 1,43 132 1,6 6,54 1760 

0,8 1,77 142 1,7 7,29 4230 

0,9 2,15 152 1,8 7,81 8130 

 Materiál byl nastaven jako Elektrická ocel a ztráty určeny pro danou frekvenci┻ ANSYS tedy stanovil ztrátové koeficienty 計月 噺 ぬどに┸にばばぬ 岷伐峅  

a 計結 噺 なの┻なぬにの 岷伐峅. Pro získání rozměrů statorové drá:ky zadávaných do RMXPRT byl detail výkresové dokumentace překreslen v CAD systému viz Obr. 3.1┸ kde jsou černě značeny rozměry zadané a červeně zvýrazněné rozměry získané┻ 

 
Obr. 3.1┺ Detail statorové drá:ky se zobrazenými rozměry Po zadání rozměrů rotorové drá:ky byl změněn typ drá:ky na ‶User Defined Slot╉┻ To vytvoří přesně definovanou segmentovanou drá:ku┸ která je uzavřená a umo:ňuje vkládat další segmenty potřebné pro optimalizaci┻ 
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Statorové vinutí je nastaveno dle výkresové dokumentace jako:to jednovrstvé┸ ひに vodičů na drá:ku s průměrem vodiče ど┸のの mm┻ Rotorové vinutí je tvořené litou hliníkovou klecí┻ Materiál pro drá:kovou výplň i pro zkratovací kruhy je tedy vybrán z knihovny RMXPRT castｅaluminumｅばのC┸ který odpovídá vlastnostem hliníku při ばの ソC┻ Tloušťka zkratovacího kruhu je なぬ┸の mm a výška など mm dle výkresové dokumentace┻ V neposlední řadě byla nastavená analýza s parametry viz 

Tab. 3.3. 

 

Tab. 3.3┺ Tabulka parametrů analýzy 

Jmenovitý výkon [W] 600 

Jmenovité napětí [V] 400 

Jmenovité otáčky [ot/min] 2840 

Pracovní teplota いソCう 75 

 

Je nastaveno┸ aby model zobrazoval v:dy účinnost motoru jmenovitých otáčkách stroje. Tato hodnota je následně pou:ívána i dalšími aplikacemi┻ 
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4 ANALÝZA VL)VU PARAMETR0 ROTORU Na základě prvního bodu zadání diplomové práce jsou v této kapitole zobrazeny vlivy jednotlivých parametrů rotoru na účinnost a další výstupní charakteristiky zkoumaného motoru┻ Výsledky původního návrhu motoru budou v:dy 
v následujících grafických závislostech a tabulkách zaznačeny červenou barvou, aby bylo zřejmé┸ jak je zkoumaným parametrem ovlivněna výstupní veličina oproti výchozímu stavu┻ Jedná se o třífázový┸ dvoupólový asynchronní motor vyráběný firmou ATAS se jmenovitým výkonem はどど W┻ Jmenovité napájecí napětí je ぬねど - 460 V s frekvencí 
50 Hz a štítkovými hodnotami otáček にぱぬど ot【min┸ ovšem na základě měření na 
stroji bylo v simulacích přikloněno k vyhodnocování parametrů při otáčkách 
2840 ot/min. Tyto otáčky byly naměřeny na stroji┸ kdy: byl podroben měření pracovního bodu při jmenovitém zatí:ení. U asynchronního motoru je rotor tvořen hliníkovou klecí o daném počtu rotorových tyčí┸ plechy a rotorovými zkratovacími kruhy┻ Mo:nými parametry ovlivňujícími účinnost celého motoru pouze úpravou rotoru je změna počtu 
rotorových tyčí┸ změna šířky zkratovacích kruhů┸ změna výšky zkratovacích kruhů a mo:nost otevření drá:ek┻ 
4.1 Změna počtu drá:ek Pro přesné zkoumání vlivu počtu drá:ek na výstupní charakteristiky motoru bylo přistoupeno k analýze drá:ek vycházejících z původního tvaru drá:ky, při zachování konstantní plochy drá:ek a konstantní minimální šířky zubu┻ Na základě teoretických poznatků byly analyzovány následující počty drá:ek┺ 5, 9, 13, 17, 21, 

29 a 35. Drá:ky jsou kótovány dle Obr. 4.1. Ka:dá mo:nost počtu drá:ek je navr:ena na základě rovnice (4.1), kde Bs0, Bs1 a Bs2 představuje jednotlivé šířky drá:ky 
a Hs1 a Hs2 představují jednotlivé výšky částí drá:ky┻ Touto rovnicí je zajištěna konstantní plocha drá:ek┻ Konstantní šířka zubu je v:dy kontrolována pomoci modelu vytvořeného v programu Autodesk Inventor Professional 2015 viz Obr. 4.1, 

kdy byl pro ka:dý počet rotorových tyčí vymodelován rotorový plech s určenými rozměry drá:ek pro zachování konstantního průřezu drá:ek┻ Byla určena průměrná šířka zubu a jednotlivé šířky drá:ky byly zpětně upraveny dle vztahu (4.1), tak aby bylo dosa:eno jak konstantní plochy drá:ek, tak konstantní šířky zubu s přesností 
na setiny milimetru. 
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稽嫌な嫗 噺 券券嫗 岷稽嫌ど ゲ 茎嫌な 髪 稽嫌に ゲ 茎嫌に 髪 稽嫌な ゲ 岫茎嫌な 髪 茎嫌に岻峅茎嫌な 髪 茎嫌に 伐 

(4.1) 伐 稽嫌ど ゲ 茎嫌な 伐 稽嫌に嫗 ゲ 茎嫌に茎嫌な 髪 茎嫌に  

 
Obr. 4.1: a) kotování rotorových drá:ek b) příklad ověření konstantní šířky zubu Rozměry jednotlivých mo:nosti počtu drá:ek jsou zaznamenány v Tab. 4.1. Ka:dá mo:nost byla následně analyzována pomocí simulačního programu RMxprt 

a výsledky vyhodnoceny┻ 
 

Tab. 4.1┻┺ Tabulka rozměrů rotorových drá:ek pro definované počty 

n 

[-] 

b' 

[mm] 

c' 

[mm] 

5 19,07 10,20 

9 10,32 5,88 

13 7,07 4,05 

21 4,29 2,46 

29 2,93 1,94 

35 2,50 1,41 

 Účinnost jednotlivých variant exponenciálně roste┻ Z Obr. 4.2 je zřejmé┸ :e navýšení účinnosti nad účinnost výchozího uspořádáni stroje je ji: jen nepatrné┻ 
Výroba variant s vyššími počty rotorových tyčí mů:e být značně náročnější 
s ohledem na malé průřezy drá:ek i zubů.  

Se sni:ujícím se počtem drá:ek roste statorový i rotorový proud┸ co: se projeví značným nárůstem Joulových ztrát v obou vinutích viz Obr. 4.3 a má za následek pokles účinnosti celého stroje. Dle RMXPRT spolu s poklesem rotorových drá:ek narůstá i rozptylová reaktance rotoru┻ 

Bs0 

Bs1 

Bs2 

H
s1

 
H

s2
 

a) b) 
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V neposlední řadě při sni:ování počtu rotorových drá:ek dochází ke zhoršení všech výstupních charakteristik motoru jako jsou moment zvratu┸ záběrný moment┸ záběrný proud viz Obr. 4.4 a se stejnou tendencí i účiníku┻ Z výsledů získaných na základě simulací RMXPRT je patrná i přímá souvislost mezi velikostí záběrného 
momentu a záběrného proudu rostoucího s počtem drá:ek┻ 

 
Obr. 4.2┺ Grafické srovnání závislosti účinnosti motoru na počtu rotorových drá:ek 

 
Obr. 4.3┺ Grafická závislost Joulových statorových a rotorových ztrát na počtu rotorových 
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Obr. 4.4┺ Grafická závislost výstupních charakteristik motoru na počtu rotorových drá:ek 

4.2 Změna šířky kruhu Šířka kruhu byla analyzována v rozmezí od に do 21,6 mm pomocí funkce optimetrics 
v programu RMXPRT s lineárním rozlo:ením kroku o velikosti ど┸な mm┻ Toto nastavení 
reflektuje výkresové uspořádání rotoru tak┸ aby kruh nepřesahoval rozměr rotoru a zároveň nezasahoval do objemu hřídele┻ V následujících grafických závislostech jsou ručně nastaveny výpočetní body tak┸ aby měly co nejlepší vypovídací hodnotu┻ Na základě Obr. 4.5 je vidět :e účinnost motoru s rostoucí šířkou kruhu nelineárně roste┻ Základní myšlenkou změny šířky kruhu za účelem změny účinnosti motoru je fakt┸ :e s rostoucí šířkou kruhu roste průřez proudovodné dráhy 
rotoru┸ a tedy klesá její odpor a Joulovy ztráty┻ Graf závislosti odporu rotoru na šířce kruhu sk viz Obr. 4.6 opět ukazuje, jak 

s rostoucí šířkou kruhu klesá celkový odpor rotoru┸ přičem: výchozí rozměr šířky 
kruhu je volen v části┸ kde ji: pokles hodnoty odporu není tak výrazný┻ Za zmínku stojí i Obr. 4.7, který zobrazuje závislost jednotlivých momentů na šířce zkratovacích kruhů┻ Je zřejmé, :e všechny charakteristiky přecházejí od 
hodnoty 嫌倦 噺 の mm do lineární podoby┸ ovšem záběrný moment klesá┻ Původní model firmy Atas je volen ve středu této lineárně klesající charakteristiky, co: vypovídá o pravděpodobném kompromisu mezi účinnosti a velikosti záběrného 
momentu motoru. 

0

2

4

6

8

10

0

2

4

6

8

10

5 9 13 17 21 29 35

I z
[A

]

M
[N

m
]

n [-]

Mzv Mz Iz



 19 

 
Obr. 4.5┺ Grafická závislost účinnosti motoru na šířce kruhu 

 

 
Obr. 4.6┺ Grafická závislost odporu rotoru na šířce kruhu 
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Obr. 4.7: Grafická závislost momentu zvratu┸ záběrného a jmenovitého v závislosti na šířce 

kruhu 

4.3 Změna výšky kruhu Výška kruhu je obdobný parametr jako šířka kruhu┸ tudí: jsou očekávány obdobné výsledky jako pro šířku kruhu┻ Výška kruhu však oproti šířce významně ovlivňuje délku samotného rotorového svazku┻ S rostoucí výškou kruhu je třeba dbát na zvýšené mechanické po:adavky na lo:iska a materiál hřídele┸ aby nedošlo například 
k nedovolenému průhybu rotoru vlivem nedostatečné pevnosti hřídele┻ Výška kruhu byla podrobena stejným principům analýzy jako šířka kruhu 
s tím rozdílem┸ :e okrajové podmínky byly ve funkci optimetrics od 1 mm do 20 mm, opět s lineárním rozlo:ením kroku ど┸な mm┻ Do grafických závislostí jsou zanášeny jen ručně vybrané body┸ za účelem zvýšení přehlednosti┻ Účinnost se zvyšující se výškou zkratového kruhu roste┻ Výchozí motor je navr:en tak┸ aby šířka kruhu byla za kolenem charakteristiky viz Obr. 4.8 a vyu:il tak kompromisu mezi délkou rotoru a účinností┻ Grafická závislost momentů je obdobná jako u změny šířky kruhu┸ kdy dochází k linearizaci křivek┸ přičem: záběrný moment má klesající tendenci┻ Velikost rotorových ztrát viz Obr. 4.9 má v případě špatně zvolené výšky kruhu fatální dopad na účinnost celého motoru┻ Při nedostatečné výšce kruhu dochází k mnohonásobné produkci ztrát vlivem vysokého odporu zkratovacích kruhů┻ 
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Obr. 4.8┺ Grafická závislost účinnosti motoru na výšce kruhu 

 

 
Obr. 4.9┺ Grafická závislost Joulových ztrát v kleci na výšce kruhu 

4.4 Vliv otevření drá:ek Poslední rotorový parametr ovlivňující účinnost stroje je právě otevření drá:ek┻ 
V této podkapitole jsou zobrazeny vlivy otevření drá:ek pro model původního 
motoru a motoru s ぬの drá:kami┸ kdy je zachován tvar, průřez drá:ek a konstantní šířka zubu. Navíc je však přidán mezi segmenty drá:ky i segment otevření┸ který je 
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nastaven proměnný v intervalu 極ど┹ ど┸ぱひ玉 mm pro oba počty drá:ek. Z důvodu dosa:ení velké přesnosti je v:dy nastavena velikost kroku 0,01 mm. Pro upřesnění, výchozí model má počet drá:ek なば a drá:ku uzavřenou┻ Změna velikosti otevření drá:ky má na účinnost dopad viz Obr. 4.10. Pro oba počty je charakteristická první hodnota účinnosti┸ která odpovídá drá:ce uzavřené┻ Následně dochází k prudkému poklesu účinnosti pro malé otevření drá:ky. Pokles je vystřídán nárůstem┻ Pro variantu se 17 drá:kami dojde účinnost maxima při 
velikosti 稽嫌ど 噺 ど┸は mm a pro ぬの drá:kovou variantu 稽嫌ど 噺 ど┸のば mm┻ Dále obě charakteristiky účinnosti klesají┻ Strmější pokles je pak patrný pro variantu 

o 35 drá:kách┻ Touto úpravou by bylo mo:né dle RMXPRT dosáhnout navýšení účinnosti díky otevření drá:ky pro なば drá:kovou variantu na ぱど┸なぱ %, a pro 

35 drá:kovou variantu na ぱど┸ねど ガ┻ 

 
Obr. 4.10┺ Grafická závislost účinnosti pro なば a ぬの drá:ek na šířce otevření drá:ky 

 Otevření drá:ky má dopad na velikost rozptylové reaktance rotoru┸ která pro obě varianty v případě velikosti Bs0 blízké nule mnohonásobně vzroste viz Obr. 

4.11. Tomuto nárůstu rozptylové reaktance rotoru odpovídá i nárůst Joulových ztrát 
v rotoru i statoru. Průběh Joulových ztrát v rotoru je znázorněn pomocí Obr. 4.12. 

Obdobné charakteristiky májí i Joulovy ztráty ve statoru┸ ovšem ty na rozdíl od rotorových ztrát nepřecházejí do konstantních hodnot s narůstající šířkou Bs0. 

Joulovy ztráty ve statoru se zvyšující se velikostí Bs0 rostou┻ To je způsobeno rostoucí tendencí magnetizačních proudů viz Obr. 4.13. 
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Obr. 4.11: Grafická závislost velikosti rozptylové reaktance rotoru pro なば a ぬの drá:ek na 

šířce otevření drá:ky 

 

 
Obr. 4.12┺ Grafická závislost Joulových ztrát v rotoru pro 17 a 35 drá:ek na šířce otevření 

drá:ky 
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Obr. 4.13┺ Závislost magnetizačního proudu pro 17 a 35 drá:ek na šířce otevření drá:ky 
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5 OPT)MAL)ZACE ROTORU Z (LED)SKA 
ÚČ)NNOST) 

Tato kapitola pojednává o druhém bodu zadání diplomové práce┸ kdy má být pomocí 
programu RMXPRT optimalizován rotor asynchronního motoru z hlediska účinnosti┻  

Je-li dán vývojáři po:adavek na optimalizaci daného systému┸ vývojář zvolí optimalizační metodu┸ podle které se pokusí systém optimalizovat┻ Na základě doporučení vedoucího je v této diplomové práci přihlédnuto k optimalizaci pomocí tzv┻ genetického algoritmu ゅdále ji: jen GA). 

5.1 Optimalizační metoda ‒ genetický algoritmus (GA) Čerpáno ze zdroje [21] Nutnou podmínkou pro aplikaci GA je existence více variant řešení┸ která lze na základě pevně definovaných podmínek jednotně klasifikovat┻ To znamená přidělit číselnou hodnotu┸ dle které bude zřejmé┸ které řešení je pro danou problematiku lepší a které horší┻ To s sebou přináší nutnost simulačního modelu┸ který na základě vstupních parametrů vydá výstupní parametr váhově hodnotící vstupující 
parametry. Další nezbytnou podmínkou je mo:nost zapsat vstupní proměnné ovlivňující systém do digitální podoby a následně vyu:ít vhodné výpočetní techniky pro jejich zpracování┻ 

Jsou-li splněny tyto nutné podmínky je mo:né přistoupit k zvolení vhodné optimalizační metody┸ která je pro nalezení optimálního ゅpro danou problematiku nejlepšíhoょ řešení┻ Velkým úskalím všech optimalizačních metod je existence takzvaných lokálních extrému řešení┻ U mnohých optimalizačních metod pak dochází k uvíznutí právě v tomto lokálním extrému┻ Metoda se nedopracuje nalezení globálního extrému z toho důvodu┸ :e není schopna na základě svých výpočetních principu na optimální řešení ‶dohlédnout╉┻ 
GA pracuje┸ jak ji: název napovídá na bázi přírodních mo:ností genetického vývoje jedinců┸ vycházejících ze svých předků┻ Pro přehlednost je nutné ujasnit si určité pojmy vyskytující se v souvislosti s GA┻ Generací je nazvána skupina jedinců vycházející z předchozí generace ゅvyjma prvníょ┻ Ka:dá generace je tvořena stejným počtem jedinců┻ Pro ka:dého jedince pak platí┸ :e je charakterizován stejným počtem proměnných┻ Tyto proměnné jsou konečnými vstupními parametry pro simulační model┻ Grafické zobrazení tohoto popisu viz Obr. 5.1. Do modelu vstupují jednotlivě proměnné ka:dého jedince zvlášť┻ Simulační model následně přidělí ka:dému jedinci hodnotu┸ kterou dále genetický algoritmus zpracovává┻ 
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Obr. 5.1┺ Schéma optimalizační metody GA 

5.1.1 Kategorie GA Existuje několik typů GA┸ mezi ně: patří následující┺ 
 Pokus omyl Proces vkládání náhodných proměnných┸ které ovlivní výsledek bez ohledu na znalost průběhu procesu┻ 
 Jednorozměrný vs┻ vícerozměrný 

S rostoucím počtem proměnných se proces zeslo:iťuje a vede k sérii více jednorozměrných přístupů. 

 Dynamický vs┻ statický Zále:í┸ zda je proces závislý či nezávislý na čase┻ V případě hledání cesty z bodu A do bodu B se mů:e zdát problém triviální┸ započteme-li však do problému časově závislé předpoklady┸ problém se značně zkomplikuje┻ 
 Diskrétní vs┻ spojité proměnné Diskrétní proměnné mají konečný počet řešení na rozdíl od spojitých┻ 
 Omezené vs┻ neomezené proměnné Ohraničené optimalizace přidělují proměnným definované hodnoty na rozdíl od neohraničených┸ které umo:ňují proměnným nabývat jakýchkoli hodnot┻ 
 Minimální hledání vs┻ náhoda Některé algoritmy se pokoušejí minimalizovat náklady pomocí počátečních nastavení hodnot proměnných┻ Dochází však k častému zaseknutí na lokálních extrémech┻ Jedná se o tradiční metody┻ Přesun z jedné proměnné na druhou je definován pomocí dané sekvence kroků┻ Náhodné metody vyu:ívají pravděpodobnostní analýzu k nalezení souboru proměnných┻ Bývají pomalejší, ale úspěšnější při hledání globálního extrému. 
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5.1.2 Struktura GA 

Struktura všech modifikací GA je v:dy stejná┻ Jak ji: bylo zmíněno, GA se sna:í přizpůsobit přírodnímu vývoji┸ kdy v:dy následující generace jedinců vychází ze svých předků┻ Nejprve je buď náhodně či předem přesně definována počáteční generace┸ ze které vychází celý algoritmus┻ Na začátku je tedy určeno┸ kolik jedinců se nachází 
v generací a kolik proměnných tvoří daného jedince┻ Dále je přistoupeno k fázi┸ kdy ka:dý jedinec z výchozí generace je ohodnocen┻ Na základě tohoto hodnocení jsou vybrány páry┻ Ka:dý pár je tvořen dvěma jedinci┸ kteří se podílejí na tvorbě nových potomků┸ tvořících následující generaci┻ Při tvorbě nových potomků je vyu:ito tzv┻ kří:ení┻ Kří:ení je oblast GA┸ která by měla být v:dy správně nastavena┸ aby docházelo k tvorbě vhodných potomků┻ Po ukončení kří:ení je přistoupeno k mutaci┻ Mutace vnáší do nově vzniklých potomků určitý vliv náhodnosti┸ který právě dává GA tu výhodu┸ :e neuvízne tak snadno 
v lokálních extrémech řešení┸ ale doká:e směřovat k nalezení globálního extrému┻ Správné nastavení mutace je opět nezbytné pro nalezení optimálního řešení dané 
problematiky. 

5.2 Aplikace GA v práci 
V této části je popsán podrobný postup aplikace GA jako optimalizační metody pro zvýšení účinnosti asynchronního motoru pomocí úpravy tvaru rotorových drá:ek┻ 
GA je sepsán jako skript programu Matlab a jako simulační model je vyu:it nástroj 
RMXPRT programu ANSYS Maxwell. Jsou vytvořeny dvě varianty GA. 

5.2.1 První varianta GA 

Výstupem první varianty je třicet rozměrů┸ které jsou simulačním modelem přiděleny jednotlivým segmentům drá:ky v podobě šířky┻ Výška všech segmentů je v:dy konstantní a definovaná na 0,3 mm. V průběhu celého GA je konstantní počet segmentů drá:ky ゅtedy počet proměnnýchょ┸ počet jedinců generace ゅにどょ┸ procento mutačních změn ゅなどょ a poměrná mutační změna ゅなどょ┻ Výsledky ka:dého jedince napříč všemi ゅにどどょ generacemi jsou zaznamenávány do výstupní matice┻ Výstupní matice je po skončení GA k dispozici v ┻xls podobě┻ GA je pro přehlednost tvořen mnoha funkcemi┸ které jsou v průběhu těla GA volány┻ První funkce POCATECNI_SIRKA je volána při inicializaci první šířky segmentu všech jedinců┸ přičem: je zvolena náhodná velikost v intervalu 極に┸の┹ ぬ┸ぬ玉 

mm. Interval je stanoven tak, aby nedošlo k přesahu šířky segmentu mimo rotorový plech┻ Na základě šířky prvního segmentu jsou vytvořeny všechny následující šířky segmentů┻ Pro názornost je na Obr. 5.2 zobrazen náčrt jednoho segmentu 
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s charakterizujícímu parametry h1 a h2 představující šířky prvního a druhého 
segmentu. Šířka segmentu v:dy vychází z předchozí šířky tak┸ aby byla intervalu 
ц20 ガ předchozí┻ 

 
Obr. 5.2┺ Náčrt jednoho segmentu rotorové drá:ky Šířka segmentu musí splnit dvě další kritéria┻ Pro ka:dé z kritérií je vytvořená funkce┻ První s názvem ‶PRETECENI╉ zaručuje┸ :e rozměr segmentu nebude nikdy větší ne: rozměr tětivy sečny rotoru v místě segmentu┻ Toho je docíleno za pomocí vztahu (5.1) (5.2) a (5.3), kde hmax je maximální šířka segmentu┸ 

x je kolmá vzdálenost šířky segmentu od povrchu rotoru, rrot je poloměr rotoru┸ r je poloměr kru:nice┸ na ní: se nalézá první segment drá:ky a ns je pořadové číslo segmentu┸ přičem: jsou řazeny od vnějšku rotoru┻ 
 月陳銚掴 噺 岾紐捲 ゲ 岫に堅 伐 捲岻 伐 に峇 ゲ に (5.1) 

 堅 噺 堅追墜痛 伐 ど┸ぬ (5.2) 

 捲 噺 ど┸ぬ ゲ 岫券鎚 髪 な岻 (5.3) Druhému kritériu nále:í funkce ‶PREKRYTI╉┸ která zajišťuje┸ :e se jednotlivé drá:ky nepřekryjí┻ Opět v sobě funkce nese rovnici pro tento předpoklad┸ kde n je počet rotorových drá:ek┻ Rovnice je navr:ena tak┸ aby v rotoru zbyl dostatečný prostor pro rotorové zuby a nedocházelo tak k jejich přesycení┻ 
 月陳銚掴 噺 講 ゲ 捲券  (5.4) Takto je vytvořena matice ‶parametry╉ o rozměrech にどx32┸ kde prvních ぬど sloupců představují šířky drá:ek┸ následuje pevně daná výška segmentu a počet rotorových drá:ek┻ Po inicializování první náhodné generace je přistoupeno k samotnému tělu GA┻ Tělo GA je dáno do cyklu ‶for╉┻ Počet opakování je nastaven pomoci proměnné ‶pocetｅgeneraci╉┸ který mů:eme libovolně nastavit na začátku kódu┻ Pro získání optimálního řešení je v:dy nastaven na にどど generací┻ Matice ‶parametry╉ je v cyklu v:dy přepsána do proměnné ‶populace╉┸ se kterou je následně pracováno┻ Dále je volána funkce ‶VYPOCET_UCINNOSTI_JEDINCE╉┸ která v sobě obsahuje propojení programu skriptu Matlab se simulačním modelem┻ Modelu jsou předány jednotlivé šířky segmentů a počet drá:ek┻ Výstupními hodnotami modelu je účinnost daného jedince a proudová hustota drá:ky┻ Dojde-li ke změně velikosti proudové hustoty 

h1 

h2 

0,3 mm 
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oproti výchozímu modelu o více jak цなど ガ┸ je automaticky výstupní účinnost sní:ena na polovinu┻ Simulační model nedoká:e reflektovat změnu rezistivity rotorových drá:ek s ohledem na její proudovou hustotu a změnu oteplení┻ Po získání účinnosti všech jedinců v dané generaci je v:dy nutné simulační model ukončit┸ smazat všechny výsledky simulací┸ zavřít a smazat návaznost mezi Matlabem a simulačním modelem┸ jinak dochází k exponenciálnímu nárůstu času┸ potřebného pro získání výsledku simulace┻ Matici ‶populace╉ je přidán nový sloupec nesoucí hodnotu účinnosti jedinců┻ Na základě něj je matice seřazena od nejlepšího k nejhoršímu┻ Jeliko: je diverzita 

mezi jednotlivými účinnostmi nepatrná┸ jsou hodnoty umocněny┻ Získáme takto 
tedy hodnoty x1 a: x20┻ Dále je ka:dému jedinci přiděleno normalizované číslo Ni na základě rovnice (5.5). 

 軽沈 噺 捲沈デ 捲沈  (5.5) Prvnímu jedinci ponecháno číslo N1┻ Sestupně je ka:dému jedinci přiděleno číslo Na viz rovnice (5.6). 

 軽銚 噺 軽銚貸怠 髪 捲銚 (5.6) 

Takto je dosa:eno tzv┻ ruletového ohodnocení┻ Princip ruletového rozlo:ení spočívá v udělení jednotlivým jedincům určitý díl ruletového kola┻ Na základě velikosti dílu je určená pravděpodobnost výběru daného jedince┻ Vysvětlení na jednodušším případu zobrazuje Tab. 5.1 a Obr. 5.3. Uva:ujeme pouze 4 jedince 

s dostatečnou diverzitou účinnosti┻ Jednotlivé účinnosti jsou normalizované tak┸ aby součet normalizovaných hodnot byl roven jedné┸ viz Tab. 5.1 druhý sloupec┻ Dále jsou hodnoty sčítány v:dy s předchozím vyjma první viz Tab. 5.1 třetí sloupec┻ 
 

Tab. 5.1┺ Princip ruletového ohodnocení jedinců 

Pořadí 
jedince 

Normalizované 
hodnocení 

Ruletové 
ohodnocení 

1 0,4 0,4 

2 0,3 0,7 

3 0,2 0,9 

4 0,1 1 

 

Graficky je zjednodušený případ zobrazen na Obr. 5.3. Je zřejmé┸ :e v případě takového rozlo:ení ruletového disku by s největší pravděpodobností ruletová kulička zůstala na výseči prvního jedince a s nejmenší pravděpodobností čtvrtého 
jedince. Ruletovou kuličku v případě GA představuje náhodné číslo ゅnáhodné číslo randゅょ je v:dy v intervalu 極ど┹ な玉)┸ které určí výběr daného jedince na základě 
intervalu definovaného podle ruletového ohodnocení┻ Ve zjednodušeném případě by náhodné číslo ど┸ぬにのね vybralo právě prvního jedince┻ 
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Obr. 5.3┺ Ruletové rozlo:ení 

 Dále GA začíná s vytvářením nové generace jedinců┻ Pro zachování nejlepších výsledku simulace jsou v:dy dva nejúčinnější jedinci ponecháni do následující 
generace┻ Zbylých なぱ jedinců je vytvořeno na základě kří:ení devíti vybraných párů┻ Ka:dý pár se podílí na tvorbě dvou nových potomků┻ Páry jsou vybrány funkcí ‶VYGENERUJｅPARY╉ dle ruletového ohodnocení a zároveň tak┸ :e :ádná dvojice se 

neopakuje a dále dvojice není tvořena dvěma stejnými jedinci┻ V případě tvorby druhé generace ゅtedy na základě náhodné inicializační generaceょ nastávají komplikace┸ pokud pouze jeden či dva jedinci vyhoví podmínce na proudovou hustotu rotorové drá:ky┻ Zbylí jedinci inicializační generace mají poloviční účinnost a na základě získání vyšší diverzity ゅumocněním účinnostiょ dojde v ruletové selekci 
k tak vysokému přerozdělení┸ :e je prakticky nemo:né┸ aby náhodné číslo představující ruletovou kuličku uvízlo na některém z těchto jedinců a GA nekonečně ‶cykloval╉┻ Nedokázal toti: nalézt neopakující se dvojici┻ Bylo tedy zavedeno opatření┸ :e nedojde-li k vytvoření nové neopakovatelné dvojice┸ je vybrána náhodná dvojice┸ která splňuje podmínku pouze na rozdílnost jedinců tvořící dvojici┻ Po vybrání dvojic ゅtzv┻ rodičůょ je přistoupeno k funkci ‶KR)ZEN)╉┸ která vytvoří na základě vybraného páru v:dy dva nové jedince┻ Nejprve byl aplikován kří:ící vzorec na základě literatury [21] viz rovnice (5.7), kde が je náhodné reálné číslo v intervalu 極ど┹ な玉, pnew,i je daná proměnná nového jedince┸ pf,i je daná proměnná prvního z dvojice pro kří:ení a pm,i je daná proměnná druhého z dvojice pro kří:ení┻ 

 喧津勅栂┸沈 噺 紅 ゲ 喧捗┸沈 髪 岫な 伐 紅岻 ゲ 喧陳┸沈 (5.7) Tento způsob je však v tomto případě nedostatečný┸ jeliko: výsledná šířka segmentu mů:e být v:dy pouze v mezích minimální a maximální šířky daného segmentu náhodně vytvořeného v inicializační generaci┻ Proto bylo kří:ení rozšířeno o další variantu kří:ení┸ kdy opět na základě náhodného čísla je zvolen způsob kří:ení pro danou proměnnou┻ Druhý způsob kří:ení je dán rovnicí (5.8), kdy je k průměru šířky daného segmentu rodičů přičítán či odečítán jejich rozdíl vynásobený číslem 1,5 

1. 

2. 

3. 

4. 
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a náhodným číslem が┻ Je tak umo:něno vytvoření šířky segmentu větší či menší ne: výchozí stav┻ 
 喧津勅栂┸沈 噺 喧捗┸沈 髪 喧陳┸沈に 罰 な┸の ゲ 弁喧捗┸沈 伐 喧陳┸沈弁 ゲ 紅 (5.8) Nový způsob kří:ení sebou nese nové po:adavky na kontrolu potomků┻ Umo:ňuje toti: vznik rozměrů┸ které nejsou fyzicky mo:né┻ První problém nastává┸ kdy: vznikne rozměr┸ který nesplňuje ji: kontrolované podmínky funkcemi ‶PREKRYT)╉ a ‶PRETECENI╉┻ Nové kontroly však musely být aplikovány na případy┸ kdy rozměr byl menší jak に mm┸ co: by značně ztě:ovalo výrobní postupy┻ Rozměr však nemusel být pouze menší jak に mm┸ mohl být i záporný┸ co: ji: postrádá jakýkoli fyzikální význam a simulační model vrací nesmyslné výsledky┻ Proto v:dy kdy: rozměr překročí pomyslné meze┸ je mu přiřazen právě překročený mezní rozměr┻ Poslední části GA je ji: zmiňovaný mutační děj┻ Nejprve je přistoupeno 

k určení mno:ství mutujících proměnných┻ Na začátku kódu je mo:né zvolit maximální počet mutací v závislosti na celkovém počtu proměnných┻ Konečný počet mutačních hodnot je dán opět na základě náhodného čísla v intervalu od 0 do maximálního ručně nastaveného počtu┻ Následně jsou opět náhodně vybrány konkrétní proměnné podléhajících mutací┻ Vybrané proměnné jsou náhodně změněny v ručně zadávaném intervalu mutační změny┻ Nově vzniklé hodnoty jsou opět zkontrolovány na všechny mezní podmínky┻ Mutaci však nikdy nepodléhají dva nejlepší jedinci, aby v průběhu GA nebyli vlivem mutací ztráceni nejúčinnější jedinci┻ Takto je vytvořena nová generace┸ která je opět podrobena celému cyklu┻ 

 
Obr. 5.4┺ Průběh účinnosti nejlepšího jedince v závislosti na pořadí generace 
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Průběh účinností nejlepšího jedince generace napříč všemi generacemi je 
zobrazen na Obr. 5.4┻ Je zřejmé┸ :e nejprve dochází k rychlejšímu nárůstu účinností, nicméně od zhruba なはど generace ji: GA optimálnější řešení nenalézá┻ Konstantní části charakteristiky značí┸ :e napříč celým GA není nalezen optimálnější výsledek┻ Tato varianta GA nalezla optimální řešení pro なば rotorových drá:ek 
s výslednou účinnosti ぱど┸なば ガ┻ 
5.2.2 Druhá varianta GA Byl navr:en druhý způsob GA┸ jeho: výstupem ji: není ぬど šířek segmentu drá:ky┸ ovšem pouze tři rozměry odpovídající první variantě předdefinované drá:ky simulačního modelu┻ Jedná se o stejný typ drá:ky jako je zobrazen na Obr. 3.1. První výstupní proměnnou je šířka Bs1┸ druhou proměnnou je výška Hs2 

a třetí proměnnou je šířka Bs2┻ Oproti první variantě GA bylo zapotřebí jinak stanovit meze jednotlivých rozměrů┻ Byl určen maximální mo:ný rozměr Bs1max. na základě nalezení a vyřešení čtyř rovnic o čtyřech neznámých, vycházejících 
z geometrického uspořádání rotoru dle Obr. 5.5┻ Jedná se o rovnice (5.9), (5.10), 

(5.11) a (5.12)┸ kde proměnné x, a, b, c a ゎ vycházejí z kótování Obr. 5.5┻ Proměnná 堅 噺 堅追墜痛 伐 ど┸ぬ, kde rrot je poloměr rotoru┻ 
 

 捲 髪 潔 噺 堅 (5.9) 

 欠 髪 決 噺 堅 (5.10) 

 捲 噺 欠 ゲ tg岫糠岻 (5.11) 

 潔態 噺 欠態 髪 捲態 (5.12) Po vyřešení těchto rovnic dojdeme k určení mezní hodnoty Bs1max ze 

vztahu (5.13)┻ Výška Hs2max je nastavena na など mm┻ Pro šířku Bs2 platí opět stejný 
vzorec (5.13), s tím rozdílem┸ :e r je vyjádřeno dle rovnice (5.14). 

 稽嫌な陳銚掴 噺 嵜伐に堅 髪 俵ね堅態 髪 ね堅態tg態岫糠岻崟 ゲ tg態岫糠岻 (5.13) 

 堅 噺 堅追墜痛 伐 ど┸ぬ 伐 稽嫌なに 伐 茎嫌に (5.14) 

 Úvaha, na základě ní: jsou tvořeny tyto rovnice vychází z rozdělení rotorového plechu do určitého počtu výsečí┸ vycházejícího z počtu rotorových drá:ek┻ Úhel ゎ vychází z tohoto počtu┸ který respektuje i nutnost existence rotorových zubů┻ Vzorec pro určení úhlu ゎ představuje vztah (5.15), kde n je počet rotorových drá:ek┻ 
 糠 噺 ぬはどね ゲ 券 噺 ひど券  (5.15) 
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Obr. 5.5┺ Rotorový náčrt pro aょ zobrazení rotorové drá:kové výseče┸ bょ určení 

rozměru Bs1max Takto upravený GA byl aplikován na pět variant počtu drá:ek┻ Všechny kódy byly nastaveny na にどど generací┻ Doba potřebná pro výpočet jedné generace 
(20 jedincůょ je dlouhá okolo ね minut┻ Výsledky jsou zaznamenány v Tab. 5.2 a pro znázornění průběhu GA je přilo:en i Obr. 5.6, který popisuje průběh prvních 
45 generací┻ Pro tyto generace je ještě zřetelné navyšovaní účinnosti┻ Pro další generace je ji: navýšení účinnosti nepatrné┻ 

 

Tab. 5.2┺ Výsledky jednotlivých simulací v průběhu にどど generací 

Počet drá:ek [-] 9 13 17 21 35 

Počáteční účinnost [%] 79,14 79,67 79,87 80,30 80,31 

Konečná účinnost [%] 79,60 80,11 80,26 80,34 80,44 

 

Bs1max Bs1 

x 

x 

c 
a) b) 

ゎ 
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Obr. 5.6┺ Průběhy nárůstu účinností u jednotlivých počtů drá:ek 
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6 OVĚŘENÍ A POROVNÁNÍ VÝSLEDK0 
ZÍSKANÝC( Z RMXPRT A POMOCÍ MKP Tato kapitola se věnuje ověření výsledků získaných analogickým výpočetním simulačním programem a analýzou pomocí metody konečných prvků dle třetího 

a čtvrtého bodu zadání┻ 
6.1 Parametry modelu MKP Pro ověření výsledků získaných z RMXPRT bylo zapotřebí vytvořit modely motorů odpovídající analyzovanému modelu. U všech modelů je striktně dodr:ované stále stejné nastavení odpovídající následujícímu popisu┻ Analyzovaný model v MKP je v:dy přímo generován z RMXPRT. Jedná se v:dy o tranzientní analýzu stroje┻ Je odstraněn předdefinovaný ‶Band╉ a nahrazen vlastním o poloměru ぬな┸ばの mm ゅu ověření otevření drá:ek ぬな┸ぱど mmょ┻ Je vytvořeno mezikru:í odpovídající vzduchové vrstvě a zajišťující dostatečné mno:ství elementů výpočetní sítě┻ Maximální mo:ný krok sítě ve vzduchové mezeře je ど┸どば mm┸ tudí: jsou v:dy alespoň ぬ uzly po celé délce vzduchové mezery┻ Výpočetní síť je oproti výchozí zesílená i v ploše rotorový a statorových plechů ゅmaximální délka kroku 
2 mmょ┻ Příklad takto nastavené sítě je na Obr. 6.1 s detailem na vzduchovou mezeru. Počet uzlů výpočetní sítě je s ohledem na rozdílnost rozměrů modelu v:dy kolem 
80 000. 

 
Obr. 6.1┺ Nastavení výpočetní sítě s detailem na vzduchovou mezeru 

A 

A 
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Dále je nastavena celková doba řešení na ど┸なね s┸ kdy ji: dojde k ustálení přechodných dějů┻ Krok simulace je zvolen na základě následující úvahy: chceme zaznamenat průběh s tak velkým krokem┸ aby byl zaznamenán i vliv harmonických vznikajících statorovým drá:kováním ゅdeseti bodů na perioduょ┻ Frekvence sousledné slo:ky statorových drá:ek je なにのど Hz. S po:adavkem など bodů na periodu je tedy délka kroku な なにのどど 噺 ど┸ぱ づsエ . 

V modelech je zadán po:adavek na výpočet ztrát v pleších a rotorových drá:kách┻ Veškeré hodnoty jsou odečítány z průměrných hodnot získaných 
v časovém intervalu 極などど┹ なねど玉 ms┸ kdy jsou ji: přechodné děje ustáleny┻ 
6.2 Ověření výsledků získaných pomocí GA 

V programu RMXPRT jsou vytvořeny všechny navr:ené modely a je získána jejich účinnost┻ Výsledné hodnoty GA určující tvar drá:ky jsou shrnuty v Tab. 6.1.  

 

Tab. 6.1┺ Tabulka rozměrů drá:ek pro jednotlivé počty drá:ek navr:ených přímo GA 

Počet drá:ek [-] 9 13 17 21 35 

Bs1 [mm] 6,70 6,14 4,84 3,99 2,53 

Hs2 [mm] 1,89 2,05 3,06 3,79 4,83 

Bs2 [mm] 8,88 6,33 4,78 3,82 2,23 

 

Modely jsou následně převedeny do MKP┸ kde je opět určená účinnost┻ Účinnost je vypočtena na základě příkonu získaného určením střední hodnoty ze součtů okam:itých příkonů jednotlivých fází┻ Výsledný výkon je získán odečtením ztrát mechanických od výkonu vypočteného na základě otáček a momentu určeného pomocí MKP┻ Mechanické ztráty vycházejí z měření na reálném stroji viz dále v práci jsou určeny na なの┸ねぬね W. Joulovy ztráty v kruzích nutné pro určení celkových ztrát 
v kleci jsou určeny na základě odečtené hodnoty odporu segmentu kruhu a velikosti rotorového proudu získané ze zdroje [24]. Efektivní hodnota proudu Ief_k je závislá na počtu tyčí n. V této práci je pro případ n < 17 uva:ovaná hodnota ぬぱど A, pro n = 17 tyčí ぬのの A a pro případ n > 17 hodnota 340 A. Příklad výpočtu ztrát v kruzích rotoru je uveden ve vztahu (6.1). V Tab. 6.2 

jsou vypsány všechny hodnoty potřebné pro správné určení účinnosti jednotlivých modelů a červeně jsou zvýrazněny hodnoty výchozího modelu┻ 
 弘鶏賃 噺 に ゲ 券 ゲ 迎鎚勅直 ゲ 荊勅捗ｅ賃  (6.1) 
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Tab. 6.2┺ Tabulka odečtených parametrů z MKP nutných pro určení účinnosti modelů 

Počet drá:ek [-] 9 13 17 21 35 17 

Rseg いづɏ] 5,54 3,84 2,93 2,38 1,43 2,93 

つPk [W] 14,40 14,42 12,55 11,56 11,57 12,55 

P1 [W] 703,92 720,62 722,96 728,38 727,44 737,72 

P2 [W] 568,03 583,32 585,79 595,82 593,06 601,00 Na základě simulací prováděných na GA optimalizovaných modelech motoru pomocí RMxprt a MKP byla sestavena srovnávající Tab. 6.3 účinnosti jednotlivých modelů ゅčerveně zvýrazněny hodnoty původního modeluょ. 

 

Tab. 6.3┺ Tabulka srovnávající účinnosti získaných RMXPRT a MKP 

Počet drá:ek [-] 9 13 17 21 35 17 

ɻRMxprt [%] 79,60 80,11 80,26 80,34 80,44 79,94 

ɻMKP [%] 80,70 80,95 81,02 81,80 81,53 81,47 

 Výstupní tvary drá:ek navr:ených pomocí GA jsou znázorněny na Obr. 6.2, kde je zřejmé┸ :e dochází ke zú:ení rotorových zubů┸ co: mů:e způsobit lokální magnetické přesycení materiálu┻ 
 

 
Obr. 6.2┺ Navr:ené drá:kování rotoru pro aょ ひ tyčí┸ bょ なぬ tyčí┸ cょ なば tyčí┸ dょ にな tyčí a eょ ぬの tyčí 

 

Potvrzení předpokladu┸ :e vlivem zú:ení rotorového zubu dochází 
k lokálnímu přesycení plechu dokládá i Obr. 6.4┻ Nerovnoměrné rozlo:ení magnetické indukce v rotorovém zubu znamená nevhodně navr:ený tvar rotorových plechů a potenciál materiálových vlastnosti pak není u:itečně vyu:itý┻ 

a) b) c) 

d) e) 
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Proto byly ručně navr:eny tvary drá:ek pro počty drá:ek なば a více┻ Byly v:dy odečteny krajní šířky zubu a na jejích základě udělán průměr┻ To znamená v:dy rozšíření drá:ky u okraje rotoru a zú:ení drá:ky v oblasti blí:e ke hřídeli┻ Příklad úpravy rotorových drá:ek je znázorněn na Obr. 6.3 pro なば rotorových tyčí┻ 

 
Obr. 6.3┺ Příklad aょ rotorového plechu navr:eného GA a bょ upraveného rotorového plechu 

pro zachování střední šířky zubu rotoru 

 
Obr. 6.4┺ Zobrazení zubu rotoru pro なば drá:ek navr:ených pomocí GA 

 

Na Obr. 6.5 je znázorněn detail rotorového zubu a je zřejmé┸ :e bylo dosa:eno konstantní hodnoty magnetické indukce v celém průřezu rotorového zubu┻  

a) b) 

C 

C 
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Obr. 6.5┺ Zobrazení zubu rotoru pro なば drá:ek upravených na konstantní šířku zubu 

 

Z Tab. 6.4 je patrné┸ :e u počtu drá:ek なば, 21 a 35 v:dy došlo k po:adovanému nárůstu účinnosti┻ Dále je zřejmé┸ :e nedošlo ke změně sklonu momentové charakteristiky┸ jeliko: při daných otáčkách je velikost jmenovitého momentu zachována┻  
 

Tab. 6.4┺ Tabulka srovnání přímo navr:ených modelů pomocí GA a jejich úprav 

 Navr:eno přímo GA 
Původní 

model 
Konstantní šířka zubu 

Počet drá:ek [-] 17 21 35 17 17 21 35 

と [%] 80,26 80,34 80,44 79,94 80,24 80,32 80,42 

と [%] 81,02 81,80 81,53 81,47 82,20 82,57 82,05 

P2 [W] 599,99 600,02 600,05 599,99 600,00 599,96 600,02 

P2 [W] 585,79 595,82 593,06 601,00 583,22 592,05 591,63 

P1 [W] 747,07 746,12 745,16 749,23 747,65 746,42 745,3 

P1 [W] 722,96 728,38 727,44 737,72 709,52 717,13 721,03 

つPFE [W] 30,84 30,87 30,89 30,72 30,85 30,86 30,89 

つPFE [W] 22,61 21,82 21,82 23,05 22,35 21,69 21,72 

つPN1 [W] 63,18 62,63 61,737 66,87 63,28 62,67 61,87 

つPN1 [W] 64,17 63,95 62,18 72,18 62,57 62,66 61,95 

Mn [Nm] 2,02 2,01 2,01 2,01 2,02 2,02 2,01 

Mn [Nm] 2,07 2,09 2,08 2,12 2,06 2,08 2,08 

n [ot/min] 2842,2 2844,3 2844,9 2848,8 2840,1 2842,8 2844,7 

n [ot/min] 2840,0 2840,0 2840,0 2840,0 2840,0 2840,0 2840,0 Zabarvené buňky tabulky zobrazují hodnoty získané z RMXPRT. 

D 

DC 
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Nesouhlas mezi uvedenou účinností v Tab. 6.4 zapsanou v prvním zvýrazněném řádku a účinností získanou na základě poměru výkonu ku příkonu je 
z důvodu získáni účinnosti pro konstantní otáčky motoru にぱねど ot【min┻ RMXPRT ovšem v:dy sám určí jmenovitý bod motoru a získané výkony jsou vzta:eny právě 
k tomu bodu. 

Tab. 6.4 dokazuje┸ :e nedošlo vlivem úpravy vygenerovaných drá:ek dle GA na konstantní šířku zubu ke změně momentu┻ Změna by byla očekávána v případě rozšíření plochy drá:ek┻ Došlo by tak ke sní:ení elektrického odporu rotoru┸ co: 
vede k nárůstu jmenovitých otáček při konstantním zatě:ovacím momentu┻ Tato skutečnost byla ověřena v průběhu zpracovávání diplomové práce┸ kdy byly chybně zadány rozměry drá:ky┻ 
6.3 Ověření výsledků při otevření drá:ky 

V této kapitole jsou ověřovány výsledky simulačních modelů RMXPRT a MKP pro vliv otevření rotorové drá:ky na výslednou účinnost motoru. Jsou ověřovány čtyři varianty motoru┺ výchozí model a modely vycházející z GA s konstantní šířkou zubu pro počty rotorových drá:ek なば┸ にな a ぬの┻ Ka:dý model má v programu RMXPRT nastaven ‶Optimetrics╉ hledající optimální šířku Bs0 v intervalu 極ど┹ ど┸ぱひ玉 mm a krokem 0,01 mm. Následně je nalezené maximum vlo:eno do MKP a opět zjištěná účinnost┻ (odnoty účinností těchto modelů se zvolenou šířkou otevření drá:ky jsou zaznamenány v Tab. 6.5. Modře zabarvené buňky znázorňují otevření drá:ek a červeně jsou uvedeny hodnoty původního modelu┻  Za účelem získání účinnosti v MKP je nutno od výkonu v:dy odečíst ztráty mechanické a Joulovy ztráty v rotorových kruzích┻ (odnoty odporu segmentů daných modelů s otevřenými drá:kami opět odpovídají hodnotám viz  Tab. 6.2.  

Dle RMXPRT dosahuje maximální účinnosti ぱど┸のは ガ upravený rotor na konstantní šířku zubu s ぬの drá:kami┻ MKP pak připisuje nejvyšší účinnost ぱに┸ばな % upravenému rotorovému plechu se なば drá:kami┻ Otevřením rotorových drá:ek 
došlo ke zvýšení účinnosti jak dle RMXPRT, tak dle MKP u všech variant┻ 

 

Tab. 6.5┺ Tabulka ověření hodnot otevření drá:ek 

 Výchozí tvar Konstantní šířka zubu 

Počet drá:ek [-] 17 17 17 17 21 21 35 35 

とRMxprt [%] 80,06 79,94 80,34 80,24 80,43 80,32 80,56 80,42 

とMKP [%] 81,98 81,47 82,71 82,20 82,74 82,57 82,32 82,05 

Bs0 [mm] 0,40 0,00 0,42 0,00 0,38 0,00 0,26 0,00 

Zabarvené buňky tabulky označují otevřený typ drá:ek 
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7 POROVNÁNÍ S)MULACÍ A MEŘENÍ NA 
SKUTEČNÉM STROJ) Součástí práce bylo měření na skutečném stroji viz Obr. 7.1 se štítkovými hodnotami 

viz Tab. 7.1. Jedná se o klasický asynchronní stroj s litou hliníkovou klecí┻ Měření 
bylo provedeno na základě ČSN normy [22]. 

 

Tab. 7.1: Tabulka se štítkovými údaji měřeného motoru 

U 

[V] 

P2 

[W] 

P1 

[W] 

n 

[ot/min] 

I 

[A] 

cos ぺ 

[-] 

340-460 600 720 2830 1,6 0,83 

 

 
Obr. 7.1┺ Průběh měření asynchronního motoru 

 Měření bylo dle normy vyhodnoceno a protokol se skládá z Tab. 7.2, Tab. 7.3, 

Tab. 7.4 a Tab. 7.5. 

 

Tab. 7.2┺ Tabulka výchozího stavu a zkoušky při jmenovitém zatí:ení 

Výchozí stav motoru  Zkouška při jmenovitém zatí:ení Zkušební odpor Ri よ 23,67  Zkušební odpor RN よ 27,85 Teplota vinutí 校0 ソC 22,5  Teplota vinutí 校N ソC 68,1 

Teplota okolí 校a ソC 22,5  Teplota okolí 校a ソC 24,4 
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Tab. 7.3┺ Tabulka zkoušky křivky zatí:ení 

Zkoušky křivky zatí:ení 
Zkušební odpor před zkouškou při zatí:ení R よ 27,85 Jmenovitý výkon  % 125 115 100 75 50 25 Točivý moment T Nm 2,55 2,35 2,25 1,54 1,04 0,53 Příkon P1 W 1007,10 925,30 884,70 613,70 432,30 258,10 Fázový proud I A 1,72 1,61 1,55 1,22 1,04 0,92 Provozní otáčky n ot/min 2785,60 2805,50 2815,20 2880,00 2921,80 2959,40 Svorkové napětí U V 399,39 399,40 399,40 399,42 399,43 399,44 Kmitočet f Hz 50,00 50,00 50,00 50,00 50,01 50,01 Teplota vinutí 校w ソC 70,3 69,4 68,0 65,8 63,5 61,2 

 
Zkušební odpor po zkoušce při zatí:ení R よ 27,23 

 

Tab. 7.4: Tabulka zkoušky naprázdno 

Zkouška naprázdno 
Zkušební odpor před zkouškou naprázdno 

R っ 26,51 Jmenovité napětí  % 110 100 95 90 60 50 40 30 Příkon P0 W 124,00 89,60 76,90 66,90 49,68 31,43 26,99 23,05 Fázový proud I0 A 1,22 0,93 0,81 0,71 0,55 0,35 0,29 0,23 Svorkové napětí U0 V 439,38 405,41 387,07 365,86 300,91 224,27 184,74 142,64 Kmitočet f0 Hz 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,01 49,99 50,00 Teplota vinutí 校w ソC 53,49 52,88 52,76 52,64 51,93 51,70 51,46 51,10 

 Zkušební odpor po zkoušce naprázdno 
R よ 26,29 

 

Tab. 7.5┺ Tabulka určení účinností 

Určení účinnosti  Korigovaný jmenovitý výkon P2,し % 125 115 110 75 50 25 Korigovaný výkon P2,し W 742,53 690,29 662,09 464,44 318,16 164,53 Korigovaný skluz sし - 0,07 0,06 0,06 0,04 0,03 0,01 Korigovaný příkon P1,し W 1007,44 925,60 884,98 613,86 432,41 258,17 Ztráty v :eleze Pfe W 30,80 31,71 32,01 33,80 35,12 36,43 Korigované ztráty třením a korigované ventilační ztráty 
Pfw͕ɽ W 12,82 13,05 13,17 13,94 14,44 14,91 Přídavné ztráty při zatí:ení PLL W 30,80 26,24 23,97 11,27 5,14 1,34 Korigované ztráty ve statoru Ps͕ɽ W 124,44 108,38 100,69 61,64 44,42 34,50 Korigované ztráty v rotoru Pr ͕ɽ W 61,04 51,04 46,37 20,74 9,25 2,57 Účiník cosl - 0,85 0,83 0,82 0,73 0,60 0,41 

Účinnost ɻ % 0,74 0,75 0,76 0,77 0,75 0,65 

 Porovnání účinnosti výchozího stroje je zaznamenaná v Tab. 7.6, z čeho: je zřejmé┸ :e simulační model se velmi blí:í skutečnému stroji┻  
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Tab. 7.6┺ Porovnání získaných účinností výchozího stroje 

 měření RMXPRT MKP 

ɻ [%] 76,27 79,94 81,47 

 Za účelem ujištění se o blízkosti modelu RMXPRT s měřeným strojem byly sestaveny následující srovnávací grafy┻  

 
Obr. 7.2┺ Grafická porovnání závislosti momentu na otáčkách motoru 

 
Obr. 7.3┺ Grafické porovnání statorového proudu na momentu motoru 
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Obr. 7.4┺ Grafické porovnání příkonu na výkonu motoru 

 Na základě grafu viz Obr. 7.2 je zřejmé┸ :e při daných otáčkách stroje vytváří v:dy nepatrně vyšší moment model stroje oproti měření┸ co: odpovídá i výsledkům účinnosti. Na Obr. 7.3 je zřejmé┸ :e odebíraný proud ze sítě má model opět v ka:dém momentovém bodě srovnatelně menší┻  Na Obr. 7.4 je zobrazena charakteristika příkonu v závislosti na výkonu┻ ) tato závislost ukazuje┸ :e model se stroji značně blí:í┸ ovšem v reálném stroji se nejspíš projevují ztráty┸ se kterými není v modelu počítáno nebo jsou větší┸ ne: ztráty v modelu definovány┻ 
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8 ZÁVĚR Na začátku diplomové práce bylo upozorněno na nutnost zvyšování účinnosti strojů 
z důvodu jejich širokého uplatnění┻ V navazující kapitole byly popsány mo:nosti 
optimalizace asynchronních motorů z hlediska úpravy rotorové části┻ Byly zmíněny mo:né úpravy drá:ek ve smyslu otevření a uzavření┸ členění rotorového svazku 
z důvodu chlazení┸ úprava tvaru rotorových drá:ek a jejich počtu┻ Byla uvedena 
i zmínka o tzv┻ NTC optimalizaci pomocí vkládání mědi do hliníkové klece┸ úpravy plechů a zvyšování činitele plnění drá:ek┻ Ve třetí kapitole byl popsán detailní způsob vytvoření simulačního modelu 
v programu RMXPRT┸ který odpovídá skutečnému stroji┸ jen: byl v této práci optimalizován┻ Kapitola čtvrtá pojednávala o jednotlivých faktorech ovlivňující účinnost stroje┻ Je zřejmé┸ :e navýšením počtu rotorových drá:ek┸ zvětšením šířky 
a tloušťky a otevřením drá:ek mů:e dojít ke zlepšení účinnosti motoru┻ Při těchto způsobech zvyšování účinnosti je nezbytné nepřekročit materiálové a výrobní mo:nosti rotoru┻ Při navýšení šířky a výšky kruhu dochází ke sní:ení odporu rotoru┸ co: má vliv na průběh momentové charakteristiky a sni:uje Joulovy rotorové ztráty┻ Otevření rotorových drá:ek má opět kladný vliv na účinnost ovšem a: od určitých velikostí otevření┸ při kterých dochází ke zmenšení rozptylových reaktancí rotoru┻ Tyto meze odpovídají i výrobním mo:nostem rotoru┻ 

V páté kapitole byla popsána optimalizační metoda genetického algoritmu┸ 
napojená na simulační model v RMXPRT┻ Byly uvedeny dva způsoby kódu┻ První 
v návaznosti na RMXPRT účinnost stroje zvyšoval┸ ovšem výsledný tvar drá:ky byl natolik pilovitý┸ :e od tohoto způsobu optimalizace bylo upuštěno┻ RMXPRT není schopen správně určit účinnost modelu┸ jsou-li prováděny změny pouze 
v jednotlivých segmentech drá:ek rotoru┻ Proto byl vytvořen druhý kód vyu:ívající předdefinovaný tvar se zadáváním pouze tří parametrů┻ 

V šesté kapitole byly navr:ené modely dle druhého kódu ověřeny pomocí MKP a porovnány┻ Navr:ené modely byly upraveny na konstantní šířku zubu a opět vyhodnoceny┻ Účinnost původního motoru dle MKP byla ぱな┸ねば ガ┻ Pro případ konstantní šířky zubu a uzavřené drá:ky bylo dosa:eno nejvyšší účinnosti 82,57 % pro にな drá:ek┻ Při otevření drá:ek u konstantních šířek zubů bylo dosa:eno nejlepší účinnosti ぱに┸ばね % opět pro 21 drá:ek rotoru┻ Poslední kapitola práce uvádí záznam o měření na skutečném stroji┸ prováděného dle ČSN normy┸ pro ověření platnosti simulačních modelů┻ 
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Seznam symbolů┸ veličin a zkratek 
Zkratka Význam 

ASM Asynchronní motor 

GA Genetický algoritmus 

HTC High Tooling Cost 

MKP Metoda konečných prvků 

NTC Not Toolig Cost 

 

Symbol Název Jednotka 

B Magnetická indukce [T] 

Bs0 Šířka krčku drá:ky [mm] 

Bs1 Šířka drá:ky な [mm] 

Bs2 Šířka drá:ky に [mm] cos 奄 Účiník [-] 

f frekvence [Hz] 

H Magnetická intenzita [A/m] 

H Výška drá:ky [mm] 

h1 Šířka prvního segmentu [mm] 

h2 Šířka druhého segmentu [mm] 

hmax Maximální šířka segmentu [mm] 

Hs0 Výška krčku drá:ky [mm] 

Hs1 Výška drá:ky な [mm] 

Hs2 Výška drá:ky に [mm] 

I0 Fázový proud [A] 

Ief_k Efektivní hodnota proudu [A] 

Iz Záběrný proud [A] 

Iづ Magnetizační proud [A] 

kdr Činitel plnění drá:ek [-] 

Ke Ztrátový koeficient [-] 

Kh Ztrátový koeficient [-] 

M Moment [Nm] 

Mz Záběrný moment [Nm] 

Mzv Moment zvratu [Nm] 

n Otáčky [ot/min] 

n Počet [-] 

Ni Normalizované číslo [-] 

ns Pořadové číslo segmnetu [-] 

p Počet pólových dvojic [-] 

p Měrné ztráty [W/Kg] 

P0 Příkon [W] 
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P1 Příkon [W] 

Pな┸ず Korigovaný příkon [W] 

Pに┸ず Korigovaný výkon [W] 

pf,i Daná proměnná prvního z dvojice kří:enců [-] 

Pfw┸ず Korigované ztráty třením a ventilační [W] 

PLL Přídavné ztráty při zatí:ení [W] 

pm,i Daná proměnná druhého z dvojice kří:enců [-] 

pnew,i Daná proměnná nového jedince [-] 

Pr┸ず Korigované ztráty v rotoru [W] 

PS┸ず Korigované ztráty ve statoru [W] 

Q1 Počet statorových drá:ek [-] 

Q2 Počet rotorových drá:ek [-] 

r Poloměr kru:nice [mm] 

Ri Zkušební odpor いよう 

RN Zkušební odpor いよう 

Rrot Odpor rotorovu いよう 

rrot Poloměr rotoru [mm] 

Rseg Odpor segmentu zkratovacího kruhu いよう 

Sd Plocha drá:ky [mm2] 

sk Šířka kruhu [mm] 

Sv Průřez vodiče [mm2] 

sず Korigovaný skluz [-] 

U Napětí [V] 

U0 Svorkové napětí [U] 

Vd Počet vodičů v drá:ce [-] 

vk Výška kruhu [mm] 

x Kolmá vzdálenost [mm] 

xa Daná proměnná jedince [-] 

xi Ohodnocení jedince [-] 

Xr2 Rozptylová reaktance rotoru いよう が Náhodné číslo [-] つP Ztráty [W] つPfe Ztráty v :eleze [W] つPk Joulovy ztráty ve zkratovacích kruzích [W] つPN1 Joulovy ztráty ve vinutí statoru [W] つPN2 Joulovy ztráty v kleci [W] と Účinnost [-] とMKP Účinnost dle MKP [%] とRMxprt Účinnost dle RMXPRT [%] 
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園0 Teplota vinutí いソCう 園a Teplota okolí いソCう 

 


