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Abstrakt Tato bakalářská práce pojednává o elektromagnetickém výpočtu pomocí opensource programů. Je provedena simulace trojfázového synchronního stroje s permanentními magnety na rotoru v opensource programech. Výsledky simulací jsou porovnány s profesionálním systémem ANSYS Maxwell i s měřením na stroji. Všechny použité programy v této práci pracují s metodou konečných prvků.    
Klíčová slova Opensource program, metoda konečných prvků, permanentní magnet, geometrie, stator, rotor, indukované napětí, vzduchová mezera      Abstract This bachelor thesis deals with electromagnetic computation by opensource softwares. The simulation of three-phase permanent magnet synchronous motor is made using opensource programs. Results of simulations are compared with professional software ANSYS Maxwell and with measurements on the machine.  All softwares in this thesis use the finest element method for a computation.    Keywords Opensource software, finest element method, permanent magnet, geometry, stator, rotor, inducted voltage, air gap   
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ÚVOD V dnešní době jsou nároky na konstruktéry ve všech průmyslových odvětvích obrovské. Nejen že se od nich očekává nejvyšší možná kvalita a rychlost, ale velmi důležitými částmi technického návrhu je ekonomika a technická proveditelnost výroby. Žijeme v prostředí tržní ekonomiky, a proto je cena technického návrhu jedním ze stavebních kamenů úspěšnosti finálního produktu na trhu. Ekonomickou stránku projektu lze efektivně omezit snížením počtu fyzicky vyrobených prototypů. Před hromadnou výrobou se však musí výrobek velmi podrobně vyzkoušet. V první fázi testování se používají softwarové metody. Pomocí těchto simulací se dají zjistit základní hodnoty důležitých proměnných, které jsou nutné pro správnou funkci zkoušeného technického výrobku. Jednou z  nejvíce používaných metod zkoumání statických i dynamických veličin jsou programy pracující na principu metody konečných prvků, jenž bude v práci použita.  V této práci jsou uvedeny informace o nejpoužívanějších opensource programech používaných pro výpočet elektromagnetických veličin metodou konečných prvků. Prakticky je proveden elektromagnetický výpočet pomocí vybraných opensource programů. Práce zahrnuje simulaci od vytvoření geometrie až po zobrazení výsledků. Na počátku se vytvoří geometrie zkoumaného elektrického stroje buď přímo v daném programu nebo se importuje z jiného CAD programu. Poté se nastaví parametry, konstanty a okrajové podmínky. Na závěr se provede srovnání výsledků s profesionálním programem i porovnání s měřením na stroji.   
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1 METODA KONEČNÝCH PRVKŮ  1.1 Numerické řešení úloh Pro řešení základních úloh v D prostředí je použitelné analytické řešení, protože je proveditelné v konečném čase pomocí řešitelného počtu rovnic. Tento druh úloh se však v praxi vyskytuje v naprosto minimálním počtu příkladů. Velká většina simulací se provádí v D a D prostředí. K vyřešení komplexních úloh v těchto prostředích by musel uživatel disponovat výbornými znalostmi z  teorie řešení parciálních diferenciálních rovnic. Analytické řešení je možno použít pro základní symetrické tvary, které se v přírodě vyskytují. Tyto tvary jsou v  moderních výrobcích použity minimálně, protože neumožňují nejlepší technické řešení. Každý vědec a konstruktér se snaží ze svého produktu dostat maximální parametry za cenu nejnižších nákladů, a proto se snaží najít originální východisko za použití složitějších a složitějších geometrických tvarů objemů. Časová náročnost analytického řešení při zkoumání složitých technických problémů by se limitně blížila nekonečnu, a proto se v praxi absolutně nepoužívá. [ ] 1.2 Metoda konečných prvků Nejpoužívanější metodou pro softwarové řešení složitých technických problémů je metoda konečných prvků zkr. MKP , v angličtině Finite element method (zkr. FME . Poprvé byla popsána německo-americkým matematikem Richardem Courantem ve . letech . století. Prvního opravdového použití se dostalo této metodě na konci . let minulého století, kdy byla využita při kosmickém výzkumu v programu Apollo. Je tedy možné, že tato metoda významně přispěla k letu člověka do vesmíru a na Měsíc. Další použití přinesl letecký průmysl a americká společnost Boeing. Tak jako každá významná technologie se ani tato metoda nevyhnula použití ve vojenském průmyslu. K masivnímu používání MKP však došlo až s rozvojem počítačů v posledním čtvrtletí minulého století. Stále se zvyšující výkon počítačů přispěl k pravidelnému používání metody v průmyslu a na univerzitách po celém světě. Princip MKP je používán v oblastech silového namáhání materiálů, vyšetřování elektromagnetických a tepelných polí, dynamiky tekutin apod. Pomocí MKP lze popsat i sdružené problémy, v kterých hrají roli různá fyzikální pole, například elektro-magneticko-tepelné úlohy. [ ]  Aplikací konečně prvkových metod v  problematice elektrických strojů se zabývá publikace [2].  Princip metody MKP je vcelku jednoduchý a skládá se z několika po sobě jdoucích kroků. Oblast uvnitř i kolem počítaného objektu se proloží sítí konečných prvků. V těchto uzlech se aproximuje hledaná veličina pomocí vhodně zvolené 
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aproximační funkce. Přesnost řešení závisí na počtu a tvaru prvků sítě a na volbě aproximační funkce. Diskretizací rovnic dostaneme soustavu rovnic pro neznámé uzlové hodnoty. Vyřešením soustavy rovnic se dají vypočítat další veličiny na základě známých fyzikálních vzorců. Podle [3] je možno celý princip rozdělit do pěti základních kroků: 
• Generace sítě prvků 
• Aproximace potenciálu na jednotlivých prvcích z  uzlových hodnot 
• Sestavení rovnic pro neznámé uzlové hodnoty  
• Vyřešení soustavy rovnic 
• Výpočet dodatečných veličin a zobrazení výsledků 1.2.1 Generace prvků sítě Zkoumaná oblast Ω se proloží konečným počtem prvků o různých tvarech a objemech. Příklad sítě konečných prvků je možno vidět na obr. .1. Vrcholy, v nichž se jednotlivé prvky setkávají, se nazývají uzly.   Obr.1.1: Síť konečných prvků [3]     Obr.1.2: Příklady různých konečných prvků sítě [3]   
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Jednotlivé prvky sítě mohou mít v D prostředí tvar lineárních nebo parabolických trojúhelníků nebo čtyřúhelníků. Na obr . a  je možno vidět příklady rovinných konečných prvků. V případě D prostředí se vytvářejí konečné prvky tvaru čtyřstěnu, pětistěnu nebo šestistěnu, jako je možno vidět na obr . .b . Další tvary konečných prvků jsou samozřejmě možné, ale jejich použitelnost je vysoce specifická.  Zaměříme-li se na nejčastější rovinný prvek sítě, tedy trojúhelník, existují určitá pravidla, podle kterých preprocesor výpočtovou síť vytváří. Pro trojúhelníkovou síť musí nastat vždy jedna z těchto možností: 
• Trojúhelníky jsou disjunktní tj. nemají žádný společný bod  
• Trojúhelníky mají společnou jednu celou stranu 
• Trojúhelníky mají společný jeden vrchol neboli uzel sítě  Hustota prvků sítě zvyšuje přesnost výsledku simulace. Vysoká hustota však zvyšuje náročnost výpočtu a prodlužuje čas výpočtu. V praxi se tak zvýšená hustota nepoužívá v celém obsahu či objemu tělesa, ale pouze u částí, kde se předpokládá největší změna počítané veličiny, například u vrcholů a hran těles. Na obr .3 lze vidět zvýšenou hustotu na koncích mikropáskového vedení. [3]   Obr.1.3: Vyšší hustota sítě prvků kolem hran mikropáskového vedení [3]  1.2.2 Aproximace potenciálu na jednotlivých prvcích z uzlových hodnot sítě Metoda konečných prvků používá lineární nebo kvadratickou aproximaci. Podle [3] nejsou kubické a vyšší stupně vhodné, protože řešení může s vyšší pravděpodobností oscilovat. 1.2.3 Sestavení soustavy rovnic Řešená oblast Ω může obsahovat různé dimenze, může být D úsečka , D (rovina), 3D (prostor . Ohraničení celé pracovní oblasti představuje prvek Γ, který 
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je v různých dimenzích představován různými částmi plné oblasti. V 1D prostoru jsou to krajní body úsečky, v D uzavřená křivka a v D uzavřená plocha. [3]  MKP je vhodná pouze pro řešení polí v uzavřeném prostoru. Výpočet otevřených polí vyžaduje doplňující podmínky pro řešení. Použitím Galerkinovy metody se sestrojí soustava rovnic ve tvaru:  𝐾 ⋅ 𝜑 = 𝐹 (1.1)  kde K je čtvercová matice koeficientů, ϕ je potenciál a F jsou vektory pravé strany. 1.2.4 Řešení soustavy rovnic Soustava rovnic je velice řídká a symetrická podle diagonály. Nenulové prvky jsou pouze ty, které obsahují současně uzel v souřadnicích x i y. Při řešení soustavy rovnic v řádech až miliónů rovnic se dává přednost iteračním metodám, protože uchovávají pouze nenulové koeficienty rovnic. Soustava se tedy redukuje na mnohem menší a řešitelnější verzi oproti její původní. [3] 1.2.5 Výpočet dodatečných veličin a zobrazení výsledků Z uzlových potenciálů se vypočte potenciál na jednotlivých prvcích a poté se může vypočítat intenzita v každém prvku sítě. Ze známé intenzity lze vypočítat hustotu energie na prvku, celkovou energii prvku a integrálem přes všechny prvky celkovou energii. Z energie lze vypočítat další veličiny, například kapacitu. [3] 1.3 Okrajové podmínky Pro správný elektromagnetický výpočet je nutné specifikovat okrajové podmínky. V některých případech může dokonce vhodně implementovaná okrajová podmínka zmenšit dobu výpočtu. Při elektromagnetickém výpočtu se stanovují tři základní druhy okrajových podmínek: [ ]   
• Dirichletova podmínka okrajová podmínka . druhu  – Jedná se o nejčastěji používanou okrajovou podmínku, kdy známe hodnotu potenciálu na této křivce. Většinou se umisťuje mimo počítanou oblast do dostatečné vzdálenosti nebo na vnější okraj oblasti např. vnější obvod statoru . Ukázka aplikace této podmínky je znázorněná na obr. .  b). Tato podmínka zajistí, že např. siločáry jsou rovnoběžné se stranou kde je podmínka aplikována.  
• Neumannova podmínka okrajová podmínka . druhu  – Používá se v případě, kdy známe hodnoty na obou okrajích vnější oblasti. Například na jedné straně se nachází potenciál o hodnotě ϕ a na druhé straně o hodnotě . 
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Okrajová podmínka se tak vypočítá jako derivace ve směru normály δϕr/δn. Ukázka aplikace této podmínky je znázorněná na obr. .  a). Tato podmínka zajistí, že např. siločáry jsou kolmé ke straně, kde je podmínka aplikována.  
• Smíšená okrajová podmínka – Na jedné straně křivky se může nacházet Dirichletova podmínka a na druhé straně Neumannova podmínka. V takovémto případě použijeme kombinaci obou předchozích podmínek.  

  a) b) Obr.1.4: Zvýrazněné okrajové podmínky [4] a) Neumannova podmínka b) Dirichletova podmínka 1.4 Řešení pomocí moderních softwarových produktů Rozmach moderních programů pro řešení složitých technických simulací je založen na jednoduchém principu. Pro maximalizaci efektivnosti práce se do vývoje a testování musí zapojit co nejvíce pracovníků, vzdělaných v zmíněných odvětvích. Většina konstruktérů však nemá matematické znalosti k řešení velmi složitých problémů. Jejich prací ani není vymýšlet nové způsoby výpočtu řešení. Úkolem většiny konstruktérů je splnit výsledek zadání na základě vstupních parametrů. Díky novým programům si můžou své technické nápady vyzkoušet pomocí počítačové simulace. Ve velmi krátkém čase tak mohou vidět prospěšnost svého nápadu pro finální řešení, protože výstupem simulací jsou soubory hodnot různých veličin, které se dají přímo porovnat se zadáním úkolu.   
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Podle předcházejícího odstavce může vzniknout názor, že moderní softwarové produkty může používat úplně každý. Stačí zadat vstupní parametry a program za konstruktéra vypočítá úplně vše. Opak je však pravdou! Největší chybu, kterou může uživatel udělat, je slepě interpretovat výsledky, které program vypočetl. Konstruktér musí mít jisté znalosti v  dané problematice, aby mohl správně zpracovat výsledky programu. Jeho úkoly tedy jsou:  
• Sestavit správný výpočtový model zadání vstupních parametrů v příslušných jednotkách, vymezení definiční oblasti, stanovení okrajových podmínek, dosazení materiálových konstant a závislostí  
• Správná interpretace výsledků na základě teoretických znalostí a předešlých zkušeností se zkoumanou problematikou  Uživatel musí znát přibližný interval výstupních parametrů. Například při řešení elektromagnetických polí musí být schopen ihned rozeznat nesmyslný výsledek (magnetická indukce  T apod. . [ ] 1.5 Struktura současného profesionálního softwaru Podle [ ] se každý program sloužící k řešení složitých výpočetních operací skládá ze tří základních částí, které spolu musí bezchybně spolupracovat pro splnění funkce programu: 
• Preprocesor 
• Procesor 
• Postprocesor 1.5.1 Preprocesor Slouží k zpracování vstupních dat daného problému. Velmi důležitými vlastnostmi preprocesoru jsou přehlednost a intuitivnost. Při špatném zadání vstupních dat by vznikla enormní chyba hned v úvodu řešení problému. Daný omyl při zadávání dat by se samozřejmě přenesl do ostatních částí řešení a výsledek by byl určitě nesprávný. Programátor navrhující software by měl myslet na budoucího uživatele jeho programu a měl by mu používání softwaru co nejvíce usnadnit. Ve všech profesionálních programech se počítá s přítomností nápovědy pro správné zadání parametrů. Častým problémem bývá zadání nesprávného oddělovacího znaku mezi jednotlivými hodnotami vstupních parametrů, například použití desetinné tečky, čárky, středníku, tabulátoru atd. Uživatel může být zvyklý na jiný druh programu, kde se používal jiný desetinný znak. Pro jednoduché zadání parametrů je důležitá komunikace mezi programem a jeho uživatelem prostřednictvím nápověd přímo při zadávání vstupních hodnot a mnoha dalšími 
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způsoby. Na první pohled primitivní chybou může vzniknout rozdíl ve výsledku v několika řádech výstupní veličiny a totální kolaps správnosti řešení. [ ]   Preprocesor slouží k zadávání: 
• Geometrických parametrů řešených součástí a okolních oblastí  
• Materiálových konstant a závislostí tj. B-H křivky, permitivity, permeability, konduktivity . Základní a nejvíce používané konstanty bývají uloženy v knihovnách, které jsou přímou součástí programů.  
• Okrajových podmínek 
• Zdrojů parametrů pole tj. elektrických proudů, napětí, sil, proudění, nábojů apod.) 
• Diskretizace vyšetřovaných oblastí rozdělením na síť menších tvarů. Velikost a tvar sítě si může uživatel většinou nastavit.  1.5.2 Procesor Podle [ ] se jedná o nejdůležitější část programu. V tomto oddílu dochází k samotnému výpočtu výstupních hodnot programu, například magnetické indukce, intenzity elektrického pole, zatížení, siločar magnetického pole atd. V každém procesoru se nachází dílčí segmenty pro výpočty určitých veličin. Jeden procesor umí například počítat elektromagnetické veličiny, druhý silové namáhání a třetí proudění tekutin. Každý dílčí element procesoru obsahuje jinou sadu vzorců pro řešení různých oblastí problému. Když uživatel nepotřebuje ke  své činnosti všechny procesory, ale zabývá se studií jedné určité oblasti, může si zakoupit pouze potřebný procesor. Délka práce procesoru na řešení zadaného problému je přímo úměrná síti prvků, kterou byl zkoumaný objekt proložen. S rostoucím počtem prvků tedy roste i délka řešení.  1.5.3 Postprocesor S použitím vypočtených hodnot pomocí procesoru se v postprocesoru zpracovávají výsledky do výstupů podle požadavků uživatele. Podle [ ] jsou možnosti zpracování výsledů: 
• Grafické zobrazení do grafů, histogramů nebo tabulek v libovolných definičních oblastech nastavených uživatelem 
• Zobrazení vektorů, siločar, tenzorů, reálných a imaginárních složek, tečných a normálových složek 
• Export výstupních veličin na tisk nebo do dalších programů pro další analýzu    
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2 PŘEHLED DOSTUPNÝCH OPENSOURCE 
PROGRAMŮ 2.1 ONELAB Program ONELAB je jeden z nejznámějších opensource programů pro řešení fyzikálních polí. Pro svůj výpočet používá různé numerické metody, například metodu konečných prvků nebo různé integrální metody. V tomto programu je možno řešit úlohy v D až D prostředích a řešený problém může být statický, dynamický či přechodný. Základní stažitelný balíček obsahuje tyto dvě části:  

• Gmsh - generátor sítě konečných prvků 
• GetDP - fyzikální řešič rovnic  Pro mobilní použití je k dispozici také aplikace pro operační systémy Android a iOS. ONELAB program je tedy možno instalovat na většinu chytrých mobilních telefonů a tabletů. Existence mobilní verze tohoto programu výrazně zvyšuje adaptabilitu prezentace řešené úlohy. Při nemožnosti prezentace problému z PC je tedy přijatelné předvést řešení mimo kancelář například na tabletu. Pomocí programovacích jazyků Python a C++ lze navrhnout vlastní klienty, kteří jsou kompatibilní s prostředím programu ONELAB. [5]  Celý balíček ONELAB, tedy Gmsh i GetDP, pochází z univerzity v Lutychu v Belgii. Generátor sítě Gmsh byl vyvinut profesory Patrickem Dularem a Christopherem Geuzainem z této univerzity. Na zdokonalení řešiče GetDP se také podílel Jean- François Remackle z Katolické univerzity v Lovani. Obě části jsou provozovány pod svobodným operačním systémem GNU, který respektuje svobodu uživatelů a dbá na rozvoj různých programů bez omezení a úpisů. [6] 2.1.1 Gmsh Gmsh je pre a postprocesor programového balíčku ONELAB. Obsahuje zabudovaný CAD software pro tvorbu geometrie a generátor sítě konečných prvků. V základním nastavení je jako řešič nastaven GetDP, protože byl vyvinut společně s Gmsh. Může však být nahrazen jiným kompatibilním řešičem. Cílem Gmsh je rychlá a interaktivní tvorba modelu a pozdější generace sítě konečných prvků. [ ]  Tvorba geometrie modelu je možná dvěma způsoby. Základním a nejjednodušším případem je použití zabudovaného grafického rozhraní. Uživatel vytváří geometrii postupně od základních struktur ke složitějším. V úvodu jsou zvoleny základní body objektu. Poté následuje spojení bodů pomocí čar a křivek do ploch. Další možností je tvorba objemů v D prostředí opěř pomocí bodů a křivek. 
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Druhým způsobem vytvoření geometrie je pomocí textového souboru. Gmsh používá vlastní syntax pro tvorbu bodů, křivek atd. Nejedná se o žádný masivně používaný programovací jazyk. Pomocí textového souboru se dá i kontrolovat nebo upravovat geometrie vzniklá v grafickém rozhraní. Uživatel tedy může oba způsoby tvorby geometrie kombinovat.  Tím, že dává Gmsh svému uživateli na výběr při volbě způsobu geometrie, zvyšuje svou použitelnost a otvírá se širšímu rozsahu potenciálních uživatelů. Technik, který není příliš zběhlý v programovacích jazycích si pravděpodobně vybere ke tvorbě geometrie grafické prostředí, ke kterému má blízko od používání CAD softwarů. Naopak pro zběhlého programátora nebude nejmenší problém použít textový editor, protože použitý programovací jazyk je jednoduššího charakteru.   Použití grafického rozhraní programu Gmsh i textového editoru je možno  použít pouze pro primitivnější geometrické útvary, například jádro transformátoru. Pro komplexnější modely je výhodnější importovat do Gmsh model vytvořený v pokročilém CAD softwaru, například z programu AutoCAD. Orientace v modelu za pomocí ověřených softwarů je mnohem jednodušší a snižuje vznik chyby při tvorbě geometrie. Po vytvoření správného modelu dokáže Gmsh bez problému generovat síť konečných prvků v modelu vzniklém za pomocí CAD softwaru a posléze pokračovat v dalším zkoumání.  
 

Obr.2.1: Prostředí programu ONELAB  
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2.1.2 GetDP Název GetDP pochází z anglického kompletního názvu General environment for the treatment of Discrete Problems , což v překladu znamená: Obecné prostředí pro řešení diskrétních problémů. Hlavní výhodou GetDP oproti jiným programům, které používají metodu konečných prvků, je možnost vytvoření vlastního matematického řešení v jeho prostředí. Pomocí textového souboru a znalosti syntaxe jeho tvorby lze navrhnout nové způsoby řešení fyzikálních polí. Uživateli, který disponuje pokročilými znalostmi v oblasti matematického řešení fyzikálních polí a v některém z programovacích jazyků, se otvírají nevídané možnosti. Pomocí řešiče GetDP je tento jedinec schopen navrhnout úplně nové řešení fyzikálního problému a rovnou si odzkoušet svoji teorii v rámcově přesné simulaci.   Pro podrobnou simulaci fyzikálních polí v elektrickém stroji je potřeba provést zkoumání modelu v pohybu. GetDP používá metodu pohybující se pásem, při které se pás sítě konečných prvků vyskytuje ve vzduchové mezeře mezi statorem a rotorem stroje a vytváří tak propojení mezi dvěma základními částmi stroje. Sít konečných prvků se při pohybu simulace může lehce zkřivit. Při jejím přílišném narušení je však síť vytvořena znovu, tak aby se udržela její správnost a kvalita. Kvalitní rotační simulace jsou dostupné v D prostředí, protože přidání třetí dimenze silně zvyšuje náročnost tvorby nových sítí konečných prvků. [5] 2.2 Elmer Dalším ze série velmi známých opensource programů používajících metodu konečných prvků je Elmer. Byl vyvinut především mezinárodní softwarovou firmou CSC. Tento program si dokáže poradit s mnoha různými typy rovnic, a proto se z něj stává výborný kandidát pro řešení multi-fyzikálních úloh. Rozsah zkoumaných problémů je velmi široký, například dynamika tekutin, elektromagnetismus, přenos tepla nebo akustika. V některých vědeckých odvětvích je Elmer hlavním programem pro výzkum a vývoj daných problémů, například při D zkoumání pohybu ledovců v glaciologii.  [7] 2.2.1 Vývoj Hlavním vývojářem v CSC byl už od počátku Juha Ruokolainen. V nedávné době se stal hlavním vůdcem vývoje Elmeru Dr. Peter Råback. Tým, který se plně věnuje pouze vylepšování tohoto programu, má čtyři členy. Ve společnosti CSC se dále nachází mnoho dalších specialistů na Elmer. V posledním desetiletí byla snaha zaměřit vývoj tohoto softwaru směrem k elektromagnetismu.  Firma ABB byla od počátku hnací silou ve vývoji Elmeru směrem k elektromagnetickým výpočtům elektrických strojů. Tato velká nadnárodní společnost 
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už přebrala Elmer jako svůj hlavní software pro vývoj a výzkum elektrických strojů. Firma ABB už dlouho používá D opensource programy, používající metodu konečných prvků, a proto nyní velmi ráda využívá Elmer pro své D simulace. V nynější době je v pohybu několik výzkumných projektů za použití Elmeru v oblasti multi-fyzikálních řešení elektrických strojů. Vzhledem k tomu, že byl Elmer vyvinut hlavně ve Finsku, má v této zemi velkou tradici, a proto se často používá ve finském elektrotechnickém průmyslu.   Podle [7] byl v posledních letech důležitým bodem ve vývoji Elmeru vznik Finnish Elmer electromagnetics and electrical machine community, tedy v překladu Finské komunity pro vývoj elektromagnetismu a elektrických strojů v Elmeru. Toto uskupení zahrnuje mnoho členů jak z průmyslu, tak z finských univerzit. Jeho hlavními hybateli jsou zaměstnanci CSC, ABB Finsko, VTT nebo členové univerzit v Tampere a Aaltu. Cílem tohoto společenství je sdílení informací o posledním vývoji v Elmeru a spolupráce na směřování dalšího výzkumu.  2.2.2 Použití Elmer je složitý software pro multi-fyzikální výpočty. Podle [ ] se však grafické rozhraní komerčních programů používajících metodu konečných prvků nedá srovnat s Elmerem. Silnou stránkou tohoto programu je navrhování nových skriptů a výpočetních programů. Součástí Elmeru je grafické rozhraní ElmerGUI a postprocesor ElmerPost. Použití těchto jednotlivých segmentů však není povinné. Dají se použít i jiné  dílčí části dalších programů. K otevřenosti Elmeru jako celku přispívá fakt, že neobsahuje žádnou část pro tvorbu geometrie. Stejný princip se opakuje se softwarem pro tvorbu sítě vytvořené geometrie. Z toho důvodu je jasné, že Elmer musí použít generátor sítě konečných prvků z jiného programu. Grafické rozhraní ElmerGUI dokáže přečíst sítě generátorů Tetgen nebo Netgen. Nejčastěji se však používá geometrie a síť naimportovaná z programu Gmsh, o kterém už bylo psáno v předchozí části této práce. Naštěstí také existuje nástroj ElmerGrid, který dokáže převést rozdílné sítě do formátů, které umí přečíst procesor Elmeru. Oficiálně umí ElmerGrid přečíst formáty těchto programů: ANSYS, Abaqus, Fluent, Medit, GID nebo Gmsh.   Pro zpracování výsledků, tedy postprocesing, je Elmer lehce zastaralý, avšak použitelný. Nejlepší alternativou je ParaView, což je multi-platformní software pro analýzu dat vyvinutý pro zpracování extrémně velkých souborů dat při použití paralelního zpracovávání. Z dalších kompatibilních programů se nabízí i část ONELABu, která umí číst výsledky simulací Elmeru. Tyto dva programy jsou tedy velmi provázané, protože jejich části umí velmi kvalitně komunikovat a spolupracovat.  2.3 FEMM Podle [8] je FEMM Finite Element Method Magnetics  balíček programů pro řešení nízkofrekvenčních elektromagnetických úloh. V současném stavu umožnuje 
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řešit statické i harmonické magnetické, lineární elektrostatické a tepelné problémy. Tento software však umožňuje simulování úloh pouze v D prostředí, z čehož vychází, že není schopen dodat nejpřesnější výsledky. Celý program je rozdělen do tří oddílů: 
• Interaktivní soubor femm.exe zajišťuje funkci pre a postprocesoru. Obsahuje prostředí podobné CAD programům pro tvorbu geometrie. Mezi jeho možnosti se dále řadí zadávání materiálových konstant a závislostí nebo definice okrajových podmínek. I útvary vytvořené v jiných programech zde mohou být zpracovány, například může být importován formát DXF Autocadu a použit pro další analýzu. Výsledky fyzikálních polí mohou být zobrazeny ve formě vrstevnicových nebo barevných polí.   
• Generátor sítě Triangle je významnou částí celého procesu, protože rozdělí řešenou geometrii na sít konečných prvků. Byl napsán Jonathanem Shewchukem z Kalifornské univerzity v Berkeley. Za tuto práci přebral v roce  cenu Jamese Hardyho Wilkinsona za nejlepší numerický systém. [9]  
• FEMM obsahuje čtyři základní řešiče: Fkern pro magnetická pole, Belasolv pro elektrostatická pole, Hsolv pro tepelné toky a Csolv pro toky elektrického proudu. Každý řešič si umí vzít potřebná data pro výpočet relevantních diferenciálních rovnic a dojít k požadovaným výsledným polím.  

 
Obr.2.2: Prostředí programu FEMM  
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Součástí interaktivního prostředí je také skriptovací jazyk Lua, který umožnuje v jednom okamžiku provádět více složitých úloh. Dokáže zároveň vytvářet geometrii a při tom i analyzovat a vyhodnocovat výsledky. Navíc jsou všechny napsané skripty jazykem Lua přímo rozebrány na dílčí součásti, což umožňuje zapsat rovnice a všechny matematické zápisy k jakékoliv numerické hodnotě v programovacím textu.      
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3 ELEKTROMAGNETICKÝ VÝPOČET 
TOČIVÉHO STROJE V praktické části této práce je provedena simulace synchronního stroje s permanentními magnety na rotoru. V popisu praktické části je vysvětlena metoda výpočtu, tvorba geometrie i nastavení parametrů. V závěru jsou porovnány výsledky s profesionálním programem i s měřením.  3.1 Metoda výpočtu Geometrie stroje je vytvořena v programu Gmsh, což je část programu ONELAB. Stejný software je použit i jako generátor sítě konečných prvků. Samotný elektromagnetický výpočet byl zajištěn programem Elmer. Zpracování výsledků výpočet veličin proběhlo v programu Paraview a Microsoft Excel. Pro zjednodušení probíhá celá simulace v D prostředí.   Obr.3.1: Blokové schéma metody výpočtu  3.2 Popis modelovaného stroje Modelovaný objekt je trojfázový šestipólový synchronní stroj s permanentními magnety umístěnými na povrchu rotoru. Magnety jsou pro potřeby výroby segmentovány. Z důvodu lepšího chlazení rotoru jsou v rotoru rovněž umístěny vzduchové bariéry.    Statorové vinutí tohoto stroje je provedeno jako dvouvrstvé rozložené vinutí se zkráceným krokem / . Tento zkrácený krok slouží k potlačení nežádoucích vyšších složek harmonické indukce ve vzduchové mezeře. Celkový popis parametrů stroje je uveden v tabulce . , řez strojem pak na obr. .2  
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Obr.3.2: Řez modelovaného stroje  Parametr Hodnota Počet pólových dvojic 3 Počet fází  3 Počet statorových drážek 18 Vnější poloměr statoru 63 mm Vnitřní průměr statoru 31,5 mm Vnější průměr rotoru 30,8 mm Aktivní délka železa 225 mm Napětí meziobvodu měniče 560 V Jmenovitý moment 14 Nm Jmenovitý proud 9,2 A Jmenovité otáčky 3300 min-1 Klidový moment 27 Nm Klidový proud 17,4 A Napěťová konstanta 94 V/krpm Statorové plechy M400-50A Materiál permanentních magnetů NdFeB Izolační třída F 
Tab.3.1: Parametry modelovaného stroje 
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3.3 Tvorba geometrie 3.3.1 Stator Tvorba geometrie v programu Gmsh probíhá velmi jednoduchým a logickým způsobem. Tento systém se příliš neliší od jiných CAD systémů. V první části se vytvoří část geometrie statoru, která se poté nakopíruje jako  rotace podle středu motoru. V této fázi je hotový stator a může se přistoupit k práci na rotoru a dalších součástí. Stejný způsob jako u předchozí části se použije u rotoru. Nejprve vznikne pouze jedna jeho část a nakopírováním pak celý rotor. Z důvodu složitější geometrie se magnety tvoří zvlášť až když je rotor hotový. Systém geometrie magnetů je stejný jako u statoru a rotoru. Nejprve se vytvoří jeden a potom se ostatní kopírují rotací podle středu motoru. Na závěr se vypracují poslední části jako je hřídel a otvory v rotoru.  Veškerý proces popsaný v této práci jde zpracovat i pomocí interaktivního prostředí, které vytváří zdrojový kód. Samotný projekt je realizovatelný pouze psaním zdrojového kódu, použitím interaktivního prostředí nebo kombinací obou těchto metod. Nejprve se podle dostupných kót připraví body, které jsou základem celé geometrie.  Point(5) = {63, 0, 0, 1};  Číslice v závorce za slovem Point, tedy bod, značí index, podle kterého se lze orientovat ve finální geometrii. Stejný systém rozlišení se používá i pro ostatní fyzické objekty jako křivky, plochy a objemy. První číslo v složených závorkách značí souřadnici v ose x, druhé v ose y a třetí v ose z v kartézském systému souřadnic. Poslední číslice značí vzdálenosti mezi body sítě konečných prvků. Čím menší hodnota, tím větší hustota sítě konečných prvků. Vysoká hustota sítě zvedá přesnost výpočtu, ale naopak zvedá dobu výpočtu. Pro většinu částí stroje stačí základní síť konečných prvků. Vyšší hustota prvků se vyplatí pouze ve velmi důležitých částech stroje, jako například ve vzduchové mezeře stroje.  Rotate {{0, 0, 1}, {0, 0, 0}, Pi/90} {   Duplicata { Point{2}; } }  Příkazem „Rotate“ se dají rotovat nebo i kopírovat s rotací všechny objekty nacházející se v existující geometrii. Přidáním pojmu „Duplicata“ do příkazu zůstane původní objekt na svém místě. Vznikne však jeho kopie podle dále zadaných parametrů. V prvních složených závorkách se určuje osa, podle které rotace 
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proběhne. Jelikož je geometrie v tomto skriptu provedena v souřadnicích XY, musí rotace proběhnout podle osy Z. Proto jsou první dvě číslice nulové a třetí nabývá jedničky. Druhé složené závorky značí změnu lokace o určité množství souřadnic. Při vyplnění toho pole jinými číslicemi než nulami by se prakticky jednalo o posun a ne o rotaci. Po druhé závorce následuje úhel v radiánech, o který chceme objekt rotovat. Kladný úhel znamená rotaci proti směru hodinových ručiček. V tomto příkazu se jedná o úhel Pi/ , tedy dva úhlové stupně. Úhel se dá samozřejmě vložit i se záporným znaménkem, poté probíhá rotace po směru hodinových ručiček.   Při správném rozložení bodů se může pokračovat pomocí přímek a částí kružnic až do vytvoření jedné části statoru.  Circle(1) = {20, 1, 22}; Line(3) = {20, 25};  
 

Obr.3.3: Body geometrie statoru  Příkazem „Circle“ se tvoří kružnice nebo její část. Tři číslice ve složených závorkách znamenají index počátečního, středového a koncového bodu části kružnice. V tomto případě odpovídá Circle 20 a  bodům na vnitřním obvodu statoru. Příkazem „Line“ dojde k vytvoření přímky. Body v závorkách značí počáteční a koncový bod přímky. V obou případech nezáleží na uspořádaní 
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počátečních a koncových bodů. U přímky není relevantní řešit počáteční a koncový bod a u kružnice program vždy vybere část s úhlem menším než  stupňů.  S použitím přímek a částí kružnic vznikne geometrie jako na obr.3.4. Na tomto obrázku je možno pozorovat jednu statorovou drážku a jho statoru. Na levé straně se také nachází jedna část statorové části vzduchové mezery.   Po vytvoření části statoru je na řadě vytvoření ploch. Pro každý obsah, který je v reálném prostředí tvořen jiným materiálem, musí být vytvořena zvláštní plocha.   Line Loop(21) = {4, -2, 5, -20, -17, -9, -8, -7, -15, -14, -12, -11, 16, -18}; Plane Surface(22) = {21};  
  

Obr.3.4: Část statoru  Pro vytvoření plochy „Plane surface“  je nutná existence smyčky „Line Loop“ , která definuje vnější hranici plochy. Číslice ve složených závorkách značí objekty, které tvoří vnější smyčku. Pořadí předmětů ve smyčce je číslováno od libovolně zvoleného úvodního objektu po zvoleném směru. Při číslování křivek je brána v potaz její orientace daná počátečním a koncovým bodem. Záporné znaménko před indexem objektu tedy znamená křivku orientovanou proti zvolenému směru. Příkaz „Plane surface“  vytvoří plochu ohraničenou smyčkou v složených závorkách. Když se jedná o plochu, která je i uvnitř omezená další křivkou, přidá se do složených závorek na druhé místo i index vnitřní smyčky.      
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For it In {1:17} Rotate {{0, 0, 1}, {0, 0, 0}, it*Pi/9} {   Duplicata { Surface{22, 26, 24, 28}; } } EndFor  V této části simulace je vše připraveno pro vznik finální geometrie statoru. Stejně jako při tvorbě základních bodů je použita rotace, kdy je nakopírována základní část statoru, tak aby stator vyplnil celých  stupňů. Prvotní část je nutno nakopírovat -krát, protože jedna výseč má úhel  stupňů. Pro tento proces je použit cyklus „For it In“, který zopakuje rotaci podle nastavení v  složených závorkách. Rotace ploch probíhá stejným způsobem jako rotace bodu. Místo jednoho bodu se však na místo kopírovaného objektu vloží čtyři plochy, tedy jho statoru, dvě části drážky a statorová část vzduchové mezery. Před úhel, o který proběhne rotace, se ještě vloží příkaz „it“, tak aby se cyklus vztahoval na rotaci.  
 Obr.3.5: Stator  3.3.2 Rotor Při tvorbě permanentních magnetů na rotoru se využívá stejných principů jako u statoru. Do souboru se vynesou body magnetu a spojí pomocí přímek. V  této chvíli přichází první zjednodušení oproti reálnému návrhu, a to je tvar magnetu. Ve skutečnosti je horní šikmá stěna magnetu kulatá a ne hranatá. Z důvodu těžšího modelování bylo přistoupeno k tomuto zjednodušení. Zešikmení magnetu by nemělo výrazně ovlivnit výsledky, protože rozměry vzduchové mezery zůstávají přibližně stejné. 
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Obr.3.6: Permanentní magnet na rotoru  Stejným způsobem jako první magnet vznikne i druhý, proti směru hodinových ručiček. Společně vytvoří dvojici, která je magnetizována stejným směrem. Součástí rotoru jsou i otvory pro lepší vyvážení. Stačí navrhnout pouze jeden otvor. Poté se vytvoří smyčky a plochy dvou magnetů a otvoru a použije se rotace jako u statorové části motoru. Když jsou hotové všechny magnety, musí se spojit pro uzavření rotorové smyčky geometrie. V tomto momentu bylo použito další zjednodušení, protože ve skutečnosti jsou magnety zapuštěny do rotorových zubů. Do těchto objektů se ale nezavírá skoro žádný magnetický tok, a proto nejsou pro elektromagnetický výpočet důležité. Zbývá vytvořit hřídel, která vznikne jednoduše spojením dvou půlkružnic.  Finální geometrii statoru i rotoru lze pozorovat na obr.4.6. Pro další práci se souborem je nutné motor rozdělit na jednotlivé fyzikální skupiny, kterým se přiřadí materiál, ze kterého se skládají, a další klíčové vlastnosti. Každá část motoru, které se v pozdější simulaci přiřadí speciální vlastnosti, musí patřit do zvláštní fyzické skupiny. Z tohoto důvodu musí mít každé vinutí, permanentní magnet nebo část vzduchové mezery svou fyzikální skupinu.   Physical Surface("Air gap stator") = {28, 56, 551, 584, 518, 485, 452, 419, 386, 353, 320, 287, 254, 221, 188, 155, 122, 89}; Physical Surface("PM1") = {606};  Vytvoření fyzické skupiny není nic složitého. Musí však existovat jedna a více ploch, ze kterých může skupina vzniknout.  
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 Obr.3.7: Finální geometrie motoru  Pro správný elektromagnetický výpočet pomocí metody konečných prvků je potřeba specifikovat okrajové podmínky. Nastavení okrajových podmínek v  dalších programech je možno pouze po vytvoření fyzických křivek „Physical Line“ . Křivka s indexem  se nachází na vnějším obvodu statoru a druhá křivka je umístěna doprostřed vzduchové mezery.  Physical Line(1) = {196, 163, 130, 97, 64, 31, 2, 559, 526, 493, 460, 427, 394, 361, 328, 295, 262, 229}; 3.4 Síť konečných prvků Poslední úkolem v programu Gmsh je vytvoření spolehlivé sítě konečných prvků pro budoucí výpočet v dalších programech. V interaktivním prostředí lze síť konečných prvků vytvořit v levé části obrazovky pod výběrem „Mesh > Define > D“. Jelikož tato práce neprobíhá v 3D, je vybráno pouze 2D prostředí. V sekci „Define“ můžeme najít i další možnosti pro přepracování nebo úpravu sítě konečných prvků.   
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Obr.3.8: Síť konečných prvků  Nástroj pro tvorbu sítě konečných prvků v programu Gmsh je velice spolehlivý pro vytvoření správné sítě. Při elektromagnetickém výpočtu je však velice důležitá vzduchová mezera, protože se v ní nachází nejvíce energie. Pro správné výsledky se tedy zvýší hustota sítě konečných prvků ve vzduchové mezeře pomocí následujícího příkazu:  Transfinite Line {94, 61, 1, 589, 556, 523, 490, 457, 424, 391, 358, 325, 292, 259, 226, 193, 160, 127} = 100 Using Progression 1;  
 

Obr.3.9: Detail sítě konečných prvků ve vzduchové mezeře 
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 Pro použití vytvořené sítě konečných prvků je nutné síť uložit pod výběrem „File > Save Mesh“ a uložit soubor pod názvem „xxx.msh“. Velice důležitá je koncovka „.msh“, protože se jedná o jeden z formátů sítě, který umí přečíst program Elmer. 3.5 Příprava simulace Elektromagnetický výpočet této práce probíhá v  programu Elmer. Před začátkem simulace a nastavení parametrů je nutné síť konečných prvků z programu Gmsh konvertovat do programu Elmer. Nejjednodušší cestou je spuštění programu ElmerGUI, což je interaktivní prostředí programu Elmer. V levém horním rohu se nachází možnost „File > Open“ a je nutno vybrat soubor s koncovkou „.msh“, který byl dříve vytvořen v programu Gmsh.   Nyní je nutné program uložit. V levém horním rohu pod výběrem „File > Save As…“ a zvolíme cílový adresář. Na tomto místě na disku se vytvoří skupina souborů nutných pro průběh pozdější simulace. Soubory zahrnují konvertovaná data o síti konečných prvků z jiných programů i nejdůležitější soubor s názvem „case.sif“. V tomto programu dochází k nastavování všech parametrů simulace. Pro přehlednost je doporučeno vytvořit ve stejném adresáři, kde se nachází soubor „case.sif“ nový adresář pro pozdější uložení výsledku simulace.   
 Obr.3.10: Prostředí programu ElmerGUI  
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3.6 Nastavení simulace Jak už bylo napsáno v dřívější části práce, nastavení parametrů simulace probíhá v souboru „case.sif“. Všechny volby provedené zdrojovým kódem jsou proveditelné taky v interaktivním prostředí ElmerGUI. Při této práci však byla použita metoda zdrojového kódu. K jeho úpravě byl použit program Notepad++, což je opensource program pro úpravu zdrojových kódů, který podporuje několik programovacích jazyků. [ ]  3.6.1 Hlavička První částí zdrojového kódu je hlavička, která obsahuje tři  důležité řádky. Prvním je „Mesh DB“, což je zkratka pro umístění databáze sítě konečných prvků. Druhým je znovu cesta do adresáře a třetím je cesta do adresáře pro výsledky simulace.  Header  CHECK KEYWORDS Warn  Mesh DB "C:\Elmer\12_PM" "."  Include Path "C:\Elmer\12_PM"  Results Directory "C:\Elmer\12_PM\Results" End   3.6.2 Konstanty Další částí jsou konstanty. Zde je možno uvést libovolné množství fyzikálních konstant potřebných pro výpočet. V této práci je uvedena pouze permitivita vakua.   Constants  Permittivity of Vacuum = 8.8542e-12 End 3.6.3 Parametry simulace Třetí odstavec tvoří parametry simulace. Znak „!“ určuje počátek poznámky k zdrojového kódu. Před vytvořením nové proměnné je potřeba uvést znak „$“ pro její načtení při začátku simulace. První řádek odstavce značí výpočet mechanické úhlové frekvence otáčení rotoru podle rovnice:   = 𝜋 ⋅ = 𝜋 ⋅   (3.1) 
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Druhý řádek značí počet pólových dvojic stroje, třetí výpočet elektrické úhlové frekvence podle rovnice:  = ⋅   (3.2) Z technické dokumentace motoru jsou vloženy parametry remanentní indukce a relativní permeability permanentních magnetů. Intenzita magnetického pole magnetů se vypočte podle rovnice:   𝐻𝑃𝑀 = 𝑃𝑀𝜇 𝑃𝑀 ⋅ 𝜇   (3.3) 
Na konci je zadána d a q složka proudu.  ! Parameters  $ w_m = 1000/60*2*pi ! [rad/s mech.] mechanical frequency  $ pp = 3 ! number of polepairs  $ w_el = w_m*pp ! [rad/s el.] electrical frequency  $ B_PM = 1.111 ! [T] remanent flux density  $ mu_PM = 1.1 ! relative permeability of PMs  $ H_PM = B_PM/(mu_PM*pi*4d-7) ! [A/m] magnetization of PMs  $ Id = 0 ! [A] d-axis current  $ Iq = 0 ! [A] q-axis current   Čtvrtý odstavec zobrazuje přímé nastavení řešiče programu Elmer. Parametr na prvním řádku „Max Output Level“ značí, kolik informací se zobrazuje v  průběhu simulace. Druhý řádek značí, že geometrie byla vytvořena v kartézském systému souřadnic. „Coordinate Scaling“ značí, že numerické rozměry geometrie motoru jsou zadány v milimetrech. Kdyby se tento řádek vynechal, Elmer by počítal s numerickými hodnotami v metrech. „Timestepping Method = BDF“ je volba metody řešení diferenciálních rovnic. Velmi důležitým faktorem je „Timestep Sizes“ a „Timestep Intervals“. První parametr simulace určuje délku jednoho kroku při otáčení stroje a druhý znamená, že se do výsledků zaznamená každý krok. „Solver Input File“ určuje z kterého souboru ve výše stanoveném se berou informace pro simulaci.       
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 Simulation  Max Output Level = 3  Coordinate System = Cartesian  Coordinate Scaling = 0.001  Simulation Type = Transient  Timestepping Method = BDF  BDF Order = 2  Timestep Sizes = $ 3/(w_el/2/pi)/180 !180 samples per el. period  Timestep Intervals = 181  Output Intervals = 1  Solver Input File = case.sif  Interpolation Numeric Epsilon = Real 1.0 End 3.6.4 Materiály Dále je nutné v programu case.sif nastavit jednotlivé materiály, ze kterých se skládá elektrický stroj. Pro základní simulaci stačí nadefinovat vzduch, elektrickou ocel a permanentní magnety na rotoru.   Material 1  Name = "Air"  Relative Permeability = 1  Elecintric Conductivity = 0 End  Elektrická ocel, ze které se skládá stator je dána BH křivkou, tedy závislostí magnetické indukce na intenzitě magnetického pole. V zdrojovém kódu je pouze informace o tom, že hodnoty BH křivky jsou v jiném souboru ve stejném adresáři. K načtení BH křivky je použit příkaz „Include“, stejně jako pro načtení knihoven v dalších programovacích jazycích.  Material 2    Name = "Iron"  ! actually B-H values are in the file BH (name is H-B, but values are in B-H format)    H-B Curve = Variable coupled iter      Real Monotone Cubic         Include BH           End  End  
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Stator je zhotoven z plechů M -5 A. Hodnoty BH křivky jsou získány  z katalogu firmy Cogent. [10]  Po volbě materiálů je potřeba provést nejsložitější úkol z nastavování simulace, tedy správnou parametrizaci permanentních magnetů. V této práci dochází k výpočtu -pólového stroje s  magnety. Pro přesné nastavení magnetizace je každý magnet definován zvlášť. Magnetizace magnetu je rozdělena do složky osy x a y. „Magnetization “ představuje osu x a „Magnetization “ osu y. Dvojice magnetů jednoho pólu stroje musí být magnetizována stejným směrem. Vždy buď ven nebo dovnitř rotoru. Okolní magnety jsou magnetizovány druhým směrem, tak aby byl magnetický tok rovnoměrně rozložen po celém stroji. Správná magnetizace musí být dodržena při každé pozici během pohybu rotoru, proto je směr a hodnota magnetizace definován pomocí funkcí sinus a cosinus. Každý magnet je určen úhlem od vertikální osy rotoru. Kladná orientace otáčení rotoru je dána proti směru hodinových ručiček a záporná orientace po směru hodinových ručiček. Stejná znaménka jsou použita při odlišení úhlu magnetů od vertikální osy stroje.   Material 3  Name = "PM_1"  Relative Permeability = $ mu_PM  Magnetization 1 = Variable time, timestep size   Real MATC "-H_PM*sin(w_m*(tx(0)-tx(1))-11/180*pi)"  Magnetization 2 = Variable time, timestep size   Real MATC "H_PM*cos(w_m*(tx(0)-tx(1))-11/180*pi)"  Electric Conductivity = 0 End 3.6.5 Okrajové podmínky V této části práce je nutné definovat okrajové podmínky pro program Elmer. V programu Gmsh byl vnější fyzické čáře přidělen index , proto „Target 
Boundaries  = “. Jedná se o Dirichletovu podmínku, kdy se potenciál rovná  na vnějším povrchu statoru. Umístěna je na vnější obvod statoru, protože mimo tuto oblast se nachází pouze vzduch a magnetické pole v této oblasti je tedy minimální. Příkaz „Potential Condition = “ a „Potential = “ určuje, že za touto okrajovou podmínkou je potenciál, a tedy i magnetické pole nulové. Tato okrajová podmínka také zrychluje dobu výpočtu, protože se nemusí provádět výpočty mimo okrajovou podmínku.    
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 Boundary Condition 1 Target Boundaries(1) = 1 Name = "Boundary_Outer" Potential Condition = 0 Potential = 0 End  Pro druhou fyzickou křivku je stanovena speciální okrajová podmínka, protože tato křivka se nachází uprostřed vzduchové mezery. Statorová část vzduchové mezery je statická a neotáčí se. Oproti tomu rotorová část vzduchové mezery je dynamická a otáčí se společně se rotorem. Fyzická křivka mezi nimi se tak nachází na rozhraní obou prostředí a síť konečných prvků je tak v každém okamžiku simulace jiná.  Boundary Condition 2  Target Boundaries(1) = 2  Name = "Sliding"  Discontinuous Boundary = Logical True  Save Line = True  Mortar BC = 3 End  Pro všechny části geometrie rotoru je nutné nadefinovat funkci pro jejich rotaci. Pohyb je definován pomocí MATC funkce ve stupních s použitím mechanické frekvence ve vzorci.  Body Force 1  Name = "BodyForce_Rotation"  Mesh Rotate 3 = Variable time, timestep size  Real MATC "180/pi*w_m*(tx(0)-tx(1))" ! in degrees End 3.6.6 Řešiče Po okrajových podmínkách je nutné definovat řešiče, které obstarají výpočet žádaných veličin.  Jeden řešič umí vypočítat pouze jednu veličinu nebo zastávat jednu funkci. Při složitém elektromagnetickém výpočtu je tedy nutné použít více než jeden řešič. „Solver 1“ zastává funkci kontroly a mapování sítě konečných prvků u geometrie rotoru, která využívá funkci „Body Force “ pro pohyb rotoru. Řešič dvě počítá magnetický potenciál, řešič tři magnetickou indukci a pátý řešič moment 
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motoru. „Solver 4“ slouží k nastavení uložení výsledků do souborů pro postprocessing.  Solver 1  Exec Solver = Before Timestep  Equation = MeshDeform  Procedure = "RigidMeshMapper" "RigidMeshMapper" End  Všechny řešiče je třeba provést naráz, a proto se musí spojit do jedné rovnice. Tuto rovnici „Equation 1“  poté připojíme ke všem částem geometrie.   Equation 1 Name = "ModelDomain" Active Solvers(5) = 1 2 3 4 5 End  Poslední částí souboru „case.sif“ je přiřazení materiálů, funkcí a rovnic jednotlivým částem geometrie. „Body 1“ značí index části geometrie v programu Elmer a dalších programů pro postprocessing. „Target Bodies  = 9“ slouží k přiřazení „Body “ k fyzickému povrchu z programu Gmsh s indexem 19. „Equation 1“ slouží k připojení všech řešičů k této části geometrie. Zbývá ještě přiřadit materiál. Pod indexem  se skrývá vzduch.  Body 1 Target Bodies(1) = 19 Name = "A+1" Equation = 1 Material = 1 End  U všech částí geometrie rotoru je nutno ještě přidat příkaz „Body Force 1“ pro pohyb rotoru.  Body 18 Target Bodies(1) = 1 Name = "Iron rotor" Equation = 1 Material = 2 Body Force = 1 End 
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3.7 Postprocessing v programu Paraview Pro zpracování výsledků z programu Elmer je v této práci použit program Paraview. Jedná se o opensource, multifyzikální program na analýzu dat a jejich vizualizaci. [12] V tomto programu lze zobrazit magnetická indukce, magnetické siločáry a mnoho dalších veličin a ukazatelů. Grafické výsledky jsou vysoce přizpůsobitelné. Na výběr jsou desítky různých barevných kombinací. Měřítko stupnice je možné také libovolně upravit.   Výpočet indukovaného napětí se provede pomocí velmi známého vztahu pro indukované napětí . . Pro tento vztah je však nutné nejdříve stanovit magnetický spřažený tok cívek vinutí. V základním D poli se magnetický tok procházející jednou smyčkou vinutí vypočte podle rovnice (3.4),  𝜙 = ⋅ −  (3.4)  kde φ je magnetický tok, l aktivní délka vinutí a A magnetický vektorový potenciál. Tento výpočet je ilustrován pro větší názornost na obr. . .   Obr.3.11: Grafické znázornění výpočtu magnetického toku jedné smyčky vinutí [2]  Dále je možné vypočítat magnetický potenciál a spřažený magnetický tok. Průměrný magnetický potenciál se vypočte podle rovnice 3.5  a spřažený magnetický tok podle vztahu 3.6),  
𝑎𝑣𝑔 =  (3.5)  

𝑈 = 𝑈+ − 𝑈− ⋅ 𝑁 ⋅   (3.6) 
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 kde ψ je spřažený magnetický tok, A vektorový magnetický potenciál, S plocha vinutí, N počet závitů a l délka stroje.  
 

Obr.3.12: Prostředí programu Paraview  Simulace byla provedena pro otáčky  ot/min naprázdno. Výpočet frekvence a periody elektrických veličin probíhá podle rovnic 3.7) a (3.8).   = ⋅ = ⋅ =  𝐻𝑧  (3.7)  = = =    (3.8)  Mechanická frekvence otáček a perioda se vypočítá podle rovnic 3.9) a (3.10).  = = = ,  𝐻𝑧 (3.9)  = = , =    (3.10)  
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Po kontrole rovnicí 3.11  platí vztah mezi mechanickou a elektrickou periodou.  = ⋅ = ⋅ =    (3.11)  Pro srovnání výsledků simulace a měření na reálném stroji je vhodné použít indukované napětí. Podle Faradayova zákona elektromagnetické indukce se indukované napětí vypočte podle vztahu 3.12).  
𝑖 = − ≅ − ∆∆   (3.12)  Protože není v praxi možno dělit nekonečně malým přírůstkem času, je v této práci použit druhý tvar rovnice 3.12). Jeden krok simulace byl zvolen jako otáčka o dva mechanické stupně. Do jedné otáčky stroje se tedy vejde  kroků. Výpočet časového intervalu jednoho kroku je proveden podle rovnice 3.13)  ∆ = = = ,    (3.13) 3.8 Porovnání výsledků opensource programů a ANSYS MAXWELL Na obr.3.13 a 3.14 je zobrazeno magnetické pole z programu Paraview a profesionálního softwaru ANSYS Maxwell. Pro přehlednost je pole graficky rozděleno na deset kroků od  od  T.   Z porovnání hodnot lze usuzovat, že jsou téměř totožné. Sycení zubů statoru se v obou programech mírně liší. Zatímco pomocí opensource programů dosahuje magnetická indukce na statorových zubech hodnot v intervalu ,  až ,  T, v programu ANSYS Maxwell jsou zuby sycené v intervalu ,  až ,  T. Každý třetí statorový zub je sycený na méně než 1,4 T. Tento jev tedy není náhodný a vyskytuje se na stroji pravidelně. Magnetická indukce dosahuje hodnot nad ,  T pouze u rohů statorových drážek, protože v těchto místech se uzavírá velmi mnoho magnetických siločar na malé ploše.   
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Obr.3.13: Magnetické pole v programu Paraview   
  

Obr.3.14: Magnetické pole v programu ANSYS Maxwell   
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 a) b) 

Obr.3.15: Detail rozložení magnetického pole a  Paraview b) ANSYS Maxwell  Při porovnání magnetického pole kolem jedné statorové drážky na obr. . . jsou viditelné jisté rozdíly. Na výsledcích v programu Paraview jsou viditelné dvě velké oblasti od kraje statoru až ke statorové drážce, ve kterých sycení dosahuje hodnot nad 1,5 T. Oproti tomu v programu ANSYS Maxwell jsou oblasti s hodnotami více než ,  T mnohonásobně menší a nacházejí se pouze u rohů statorové drážky.  
 

Obr.3.16: Srovnání indukovaného napětí pro jeden závit vinutí bez natočení statorových drážek -8-7-6-5-4-3-2-1012345678 0 10 20 30 40 50 60Ui [V] t [ms]Ui ANSYS Maxwell Ui Paraview
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 Srovnání indukovaného napětí pro jeden závit vinutí v obou programech je možno vidět na obr.3.15. Amplituda napětí se pohybuje okolo  V na jeden závit. Minimální rozdíly viditelné v grafu mohou být způsobeny malými odlišnostmi v geometrii modelů. Při vytváření geometrie, která byla použita pro výpočet pomocí opensource programů, byla přijata určitá zjednodušení. Zkosená strana permanentního magnetu na rotoru je ve skutečnosti kulatá. Ve vytvořené geometrii je však tvar magnetu hranatý. Tato skutečnost mění velmi jemně rozměry vzduchové mezery, a proto může i ovlivnit velikost indukovaného napětí. Stejně tak nebyly v geometrii vytvořené zuby na povrchu rotoru, do kterých se nasazují permanentní magnety. Bez těchto malých zubů je vzduchová mezera větší a indukované napětí menší. Ve skutečnosti se tvar indukovaného napětí mnohem více blíží sinusovému průběhu. 3.9 Výpočet indukovaného napětí s natočením 
statorových drážek Aby se indukované napětí stroje co nejvíce blížilo sinusovému průběhu, má tento stroj natočené statorové drážky. Tímto procesem se eliminují propady v indukovaném napětí, které jsou způsobeny nerovnoměrností povrchu rotoru.  Tuto skutečnost bohužel nelze simulovat pomocí opensource programů, a proto muselo být indukované napětí přepočteno s vlivem natočení drážek.  Obr.3.17: Grafické znázornění rozdělení stroje na pět substrojů  V rámci přepočítání indukovaného napětí je elektrický stroj rozdělen na pět stejně velkých substrojů. Každý z dílčích substrojů má indukované napětí pětkrát menší než základní stroj a posunuté o čas Δtpos. Na rovnicích 3.14  až 3.17  je znázorněn mechanismus výpočtu časového posunutí jednotlivých napětí.  
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 𝜃 áž 𝑦 = úℎ  ℎč  áž  = = °  (3.14) 
Výpočet drážkové rozteče  𝜃 ℎ = 𝜃 áž 𝑦č  ů = = °  (3.15) 

Výpočet mechanického úhlu posunutí jednoho substroje  𝜃 = 𝜃 ℎ ⋅ = ⋅ = °  (3.16) Výpočet mechanického úhlu posunutí jednoho substroje  ∆ = úℎ  ℎ ⋅ 𝜃 = ⋅ =   (3.17) 
Výpočet časového posunutí jednotlivých napětí  Výsledné indukované napětí s vlivem natočení statorových drážek se vypočte sečtením jednotlivých posunutých indukovaných napětí podle rovnice 3.18).  𝑖 𝑣𝑦 = 𝑖 + 𝑖 ∆ + 𝑖 ∆ + 𝑖 ∆ + 𝑖 ∆   (3.18) 

 
Obr.3.18: Porovnání indukovaného napětí pro  závitů vinutí s natočením statorových drážek -80-70-60-50-40-30-20-1001020304050607080

0 5 10 15 20 25 30 35 40Ui [V] t [ms]Ui ANSYS Maxwell Ui Paraview
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 V programu ANSYS Maxwell lze nastavit natočení statorových drážek. Při konfiguraci simulace se použilo natočení o jednu statorovou drážku, tedy rozdíl v pozici začátku a konce jednoho závitu je vzdálenost mezi dvěma drážkami. V tomto stroji se vyskytuje osmnáct statorových drážek, a proto je vzdálenost mezi dvěma drážkami dvacet stupňů mechanických.  Srovnání indukovaného napětí s natočením statorových drážek je vidět na obr.3.17. Rozdíl v amplitudě napětí dosahuje přibližně  V. Procentní rozdíl mezi těmito hodnotami je tedy menší než  %. Rozdílné výsledky mohou být znovu způsobeny zjednodušením při tvorbě geometrie rotoru.   Postup výpočtu indukovaného napětí s vlivem natočení statorových drážek popsaný v předchozí části práce je pouze odhadovaný. V technické dokumentaci, která byla při tvorbě této práce k dispozici, bohužel nebyly k dispozici informace o natočení statorových drážek.     
 

Obr.3.19: Srovnání amplitudy magnetické indukce ve vzduchové mezeře   Na obr. .  se nachází srovnání amplitudy magnetické indukce ve vzduchové mezeře při uvažování nenatočeného statoru. Rozdíly ve výsledcích už jsou větší než 

00,10,20,30,40,50,60,70,80,91
0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03B [T] l [m]B ANSYS Maxwell B Paraview
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u indukovaného napětí. Hlavně v druhé polovině grafu od délky ,  m je možno pozorovat znatelné rozdíly. Tyto diference mohou být způsobeny přijatými zjednodušujícími předpoklady v geometrii pro Elmer.     
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4 MĚŘENÍ NA REÁLNÉM STROJI Na závěr této bakalářské práce bylo provedeno laboratorní měření na stejném stroji, který byl předmětem elektromagnetického výpočtu pomocí opensource programů. Měření bylo provedeno v laboratoři elektrických strojů na Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky VUT FEKT v Brně.  Stroj byl řízen na otáčky  ot/min. Pomocí osciloskopu byla změřena všechna fázová i sdružená indukovaná napětí. Exportovaná data byla zpracována na PC v programu Microsoft Excel.  
 Obr.4.1: Fotografie laboratorního měření  Z obr. .  i .  je vidět rozdíl ve strmosti křivky mezi naměřenými a vypočtenými hodnotami. V obou případech se naměřené indukované napětí mnohem více blíží sinusovému průběhu. Lze předpokládat, že při znalosti údaje o natočení statorových drážek by se tvar indukovaného napětí z obou programů mnohem více blížil reálnému stroji.      
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Obr.4.2: Porovnání naměřených a vypočtených hodnot indukovaného napětí pomocí opensource programů    
 

Obr.4.3: Porovnání naměřených a vypočtených hodnot indukovaného napětí pomocí programu ANSYS Maxwell 
-80-70-60-50-40-30-20-1001020304050607080

0 5 10 15 20 25 30 35 40Ui [V] t [ms]
Ui ěře í Ui vypočte o

-80-70-60-50-40-30-20-1001020304050607080 0 5 10 15 20 25 30 35 40Ui [V] t [ms]
Ui ěře í Ui ANSYS Maxwell
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ZÁVĚR Tato bakalářská práce se zabývá souhrnnou problematikou využití opensource programů pro elektromagnetický výpočet elektrických strojů prostřednictvím metody konečných prvků.   V první části práce je popsána struktura současných softwarů užívající metodu konečných prvků. V tomto oddílu je také stručně vysvětlen princip použité metody. Nechybí zde ani vyobrazení různých konečných prvků sítě. Pro metodu konečných prvků jsou důležité okrajové podmínky, a proto se v teoretické části nachází seznam základních příkladů a jejich použití.    Druhá část práce zobrazuje výčet opensource programů, které se aktuálně používají pro elektromagnetický výpočet elektrických strojů. Tento stručný seznam zahrnuje tři nejpoužívanější softwary: ONELAB, Elmer a FEMM. Mezi údaji, které jsou obsaženy v tomto segmentu práce, patří informace o  použitelnosti, částech, vývoji nebo podpoře v průmyslu jednotlivých softwarů. Všechny programy zmíněné v tomto seznamu byly použité při tvorbě předchozí semestrální a současné  bakalářské práce. Autor této práce přišel do styku se všemi programy a vyzkoušel si jejich použitelnost při řešení praktických úloh.    Hlavní částí bakalářské práce bylo provedení elektromagnetického výpočtu trojfázového šestipólového synchronního stroje s  permanentními magnety na rotoru. Od počátku až do závěru výpočtu byla použita řada opensource programů a byla tak vyzkoušena jejich propojitelnost při řešení praktických úloh. K tvorbě geometrie byl použita část Gmsh z programu ONELAB. Nastavení parametrů i samotná simulace byla provedena v programu Elmer. Ke zpracování výsledů byl zvolen opensource program Paraview společně s velmi rozšířeným tabulkovým procesorem Microsoft Excel. Naposledy zmíněný program sice nepatří mezi volně dostupné, jeho rozšířenost při zpracování dat je však obrovská, a proto by jeho vyčlenění byla chyba.   Předcházející semestrální práce se zabývala elektromagnetickým výpočtem jednofázového transformátoru malého výkonu. Výsledky této úlohy naznačily vysokou přesnost opensource programů ve srovnání s profesionálními programy. Při výsledcích sycení jádra transformátoru kolem hodnoty ,  T činil rozdíl mezi opensource a profesionálními programy ,  až ,  T. Při takto malém rozdílu se jednalo o výborný výsledek pro opensource programy.    Při znalosti malých rozdílů u výpočtu transformátoru se předpokládaly stejně přesné výsledky i u simulace točivého stroje. Amplituda indukovaného napětí 
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pro jeden závit vinutí dosáhla hodnoty přibližně  V. Rozdíl mezi výsledky pomocí opensource programů a profesionálním softwarem ANSYS činil ,  V na jeden závit. Z důvodu neznalosti přesného natočení statorových drážek musel být přepočet indukovaného napětí proveden s odhadem natočení. I porovnání výsledků indukovaného napětí s natočením statorových drážek dopadlo pro opensource programy skvěle. Amplituda indukovaného napětí pro všech jedenáct závitů byla určena kolem hodnoty 70 V, přitom rozdíl mezi opensource a profesionálním programem činil  V. Rozdíly ve výsledcích jsou z části způsobeny malou odchylkou v geometrii stroje, použitou v obou metodách výpočtu.    Při tvorbě této práce se autor seznámil se základními funkcemi opensource programů ONELAB, Elmer, Paraview a také programu ANSYS Maxwell. Do rozsahu této práce nepatří detailní seznámení s všemi funkcemi programů. I základní studium nových prostředí však nemůže být označeno jako triviální.   Velmi důležitým faktorem při využití opensource programů v praxi je jejich snadnost použití. Při studování funkcí a prostředí nového programu je klíčová dostupnost kvalitních informačních pramenů. V tomto ohledu opensource programy na svoje placené konkurenty stále ztrácejí. Tento fakt ale není žádným překvapením. Profesionální placené programy, jako například ANSYS Maxwell, jsou na trhu mnohem déle a za tu dobu vzniklo mnoho tutoriálů a dalších učebních textů. Tyto materiály vznikly přímo ze snahy společnosti  ANSYS jako součást jejich placeného balíčku služeb. Určitá část pramenů však vznikla v rukou široké veřejnosti, která se setkala se softwary ANSYS při práci nebo studiu. Nemalé učební prameny existují i na stránkách opensource programů. Mnohastránkové materiály jsou však primárně určené pro další vývojáře, ze snahy o další posun ve funkčnosti programu. Dostupnost učebních materiálů vztahujících se k vysvětlení interaktivního prostředí a využití programů v praxi je velmi chabá. Při snaze o nalezení potřebných materiálů je řešitel odkázán na vědecké články kolegů už znalých v použití těchto programů.   Přes veškeré menší problémy, které se vyskytují při práci se současnými opensource programy pro elektromagnetický výpočet, je jejich použitelnost více než reálná. Ne vždy logické prostředí nebo horší dostupnost studijních pramenů jsou chyby, které se při další práci vývojářů doufejme podaří odstranit.   
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Seznam symbolů, veličin a zkratek Symbol Popis Jednotka VUT Vysoké učení technické [-] FEKT Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií [-] MKP Metoda konečných prvků [-] CAD Počítačová podpora konstruování [-] K Čtvercová matice koeficientů [-] ϕ potenciál [-] F Vektory pravé strany [-] 
ωm Mechanická úhlová frekvence [rad/s] 
ωe Elektrická úhlová frekvence [rad/s] n otáčky [ot/min] BPM Remanentní indukce permanentních magnetů [T] HPM Intenzita magnetického pole permanentních magnetů [A/m] µ0 Permeability vakua [H/m] µr_PM Relativní permeabilita Permanentních magnetů [H/m] 
Φ12 Magnetický tok jedné smyčky vinutí [Wb] l Aktivní délka vinutí [m] A Magnetický vektorový potenciál [Vs/m] Aavg Průměrný magnetický vektorový potenciál [Vs/m] AU+, AU- Magnetický vektorový potenciál kladného a záporného pólu fáze U [Vs/m] S plocha [m2] ψU Spřažený magnetický tok fáze U [Wb] N Počet závitů vinutí [-] fe Elektrická frekvence [Hz] fm Mechanická frekvence [Hz] Te Elektrická perioda [s] Tm Mechanická perioda [s] 
Δt Časový interval jednoho kroku simulace [s] θdrážky Mechanický úhel mezi statorovými drážkami [°] θmech Mechanický úhel mezi jednotlivými substroji [°] θel Elektrický úhel mezi jednotlivými substroji [°] p Počet pólových dvojic [-] 
Δtpos Časové posunutí indukovaných napětí jednotlivých substrojů [s] Ui Indukované napětí [V] Ui vyp Vypočtené indukované napětí [V] 
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Ui Δt1,2,3,4,5 Indukované napětí jednotlivých substrojů [V]  
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Seznam příloh 
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Zdrojový kód tvorby geometrie programu ONELAB:   // Gmsh project created on Wed Mar 01 15:48:38 2017  //Stator cast  Point(1) = {0, 0, 0, 1}; Point(2) = {31.5, 0, 0, 1}; Point(3) = {31.1, 0, 0, 1}; Point(4) = {55.5, 0, 0, 1}; Point(5) = {63, 0, 0, 1};  Rotate {{0, 0, 1}, {0, 0, 0}, Pi/90} {   Duplicata { Point{2}; } }  Rotate {{0, 0, 1}, {0, 0, 0}, -Pi/90} {   Duplicata { Point{2}; } }  Point(11) = {31.9, 1.1, 0, 1}; Point(12) = {33.6, 2.9, 0, 1}; Point(13) = {55.5, 7, 0, 1}; Point(15) = {31.9, -1.1, 0, 1}; Point(16) = {33.6, -2.9, 0, 1}; Point(17) = {55.5, -7, 0, 1}; Point(18) = {43.8, 4.9, 0, 1}; Point(19) = {43.8, -4.9, 0, 1};  Rotate {{0, 0, 1}, {0, 0, 0}, Pi/18} {   Duplicata { Point{3, 5}; } } Rotate {{0, 0, 1}, {0, 0, 0}, -Pi/18} {   Duplicata { Point{3, 5}; } } Rotate {{0, 0, 1}, {0, 0, 0}, -Pi/18} {   Duplicata { Point{2}; } } Rotate {{0, 0, 1}, {0, 0, 0}, Pi/18} {   Duplicata { Point{2}; } } 
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Circle(1) = {20, 1, 22}; Circle(2) = {23, 1, 21};  Line(3) = {20, 25}; Line(4) = {25, 21}; Line(5) = {23, 24}; Line(6) = {24, 22}; Line(7) = {17, 19}; Line(8) = {19, 16}; Line(9) = {16, 15}; Line(10) = {15, 11}; Line(11) = {11, 12}; Line(12) = {12, 18}; Line(13) = {18, 19}; Line(14) = {18, 13}; Line(15) = {13, 17}; Line(16) = {11, 6}; Line(17) = {15, 7};  Circle(18) = {25, 1, 6}; Circle(20) = {7, 1, 24};  Line Loop(21) = {4, -2, 5, -20, -17, -9, -8, -7, -15, -14, -12, -11, 16, -18}; Plane Surface(22) = {21}; Line Loop(23) = {12, 13, 8, 9, 10, 11}; Plane Surface(24) = {23}; Line Loop(25) = {14, 15, 7, -13}; Plane Surface(26) = {25}; Line Loop(27) = {10, 16, -18, -3, 1, -6, -20, -17}; Plane Surface(28) = {27};  // Rotace statorove casti  For it In {1:17} Rotate {{0, 0, 1}, {0, 0, 0}, it*Pi/9} {   Duplicata { Surface{22, 26, 24, 28}; } } EndFor  //  
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// Rotor  Point(2000) = {0.9, 27.1, 0, 1}; Point(2001) = {1.4, 30.5, 0, 1}; Point(2002) = {9.1, 29.4, 0, 1}; Point(2003) = {14.3, 27.3, 0, 1}; Point(2004) = {13.9, 25.2, 0, 1};  Line(590) = {2000, 2001}; Line(591) = {2001, 2002}; Line(592) = {2002, 2003}; Line(593) = {2003, 2004}; Line(594) = {2004, 2000};  Point(2005) = {-0.1, 27.2, 0, 1}; Point(2006) = {-0.6, 30.7, 0, 1}; Point(2007) = {-9.2, 29.4, 0, 1}; Point(2008) = {-14.2, 27.3, 0, 1}; Point(2009) = {-13.9, 25.2, 0, 1};  Line(595) = {2009, 2005}; Line(596) = {2005, 2006}; Line(597) = {2006, 2007}; Line(598) = {2007, 2008}; Line(599) = {2008, 2009};  Point(2010) = {0, 17, 0, 1}; Point(2011) = {0, 25.3, 0, 1}; Point(2012) = {-5.5, 17, 0, 1}; Point(2013) = {5.5, 17, 0, 1};  Line(600) = {2012, 2011}; Line(601) = {2011, 2013}; Line(602) = {2013, 2012};  // Rotace magnetu a otvoru rotoru  Line Loop(603) = {597, 598, 599, 595, 596}; Plane Surface(604) = {603}; Line Loop(605) = {594, 590, 591, 592, 593}; Plane Surface(606) = {605}; 
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Line Loop(607) = {601, 602, 600}; Plane Surface(608) = {607};  For it In {1:6} Rotate {{0, 0, 1}, {0, 0, 0}, it*Pi/3} {   Duplicata { Surface{604, 606, 608}; } } EndFor  // Spojeni magnetu rotoru  Line(689) = {2005, 2000}; Line(690) = {2009, 2034}; Line(691) = {2035, 2027}; Line(692) = {2023, 2080}; Line(693) = {2081, 2073}; Line(694) = {2069, 2126}; Line(695) = {2127, 2119}; Line(696) = {2115, 2172}; Line(697) = {2173, 2165}; Line(698) = {2161, 2218}; Line(699) = {2219, 2211}; Line(700) = {2207, 2004};  // Hridel  Point(2244) = {15, 0, 0, 1}; Point(2245) = {-15, 0, 0, 1}; Circle(701) = {2245, 1, 2244}; Circle(702) = {2244, 1, 2245};  Line Loop(703) = {595, 689, -594, -700, 677, -699, -680, -698, 661, -697, -664, -696, 645, -695, -648, -694, 629, -693, -632, -692, 613, -691, -616, -690}; Line Loop(704) = {702, 701}; Line Loop(705) = {688, 686, 687}; Line Loop(706) = {671, 672, 670}; Line Loop(707) = {655, 656, 654}; Line Loop(708) = {639, 640, 638}; Line Loop(709) = {623, 624, 622}; Plane Surface(710) = {607, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709};  
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Line Loop(711) = {160, 127, 94, 61, 1, 589, 556, 523, 490, 457, 424, 391, 358, 325, 292, 259, 226, 193}; Line Loop(712) = {689, 590, 591, 592, 593, -700, -676, -675, -674, -678, -699, 681, 682, 683, 684, -698, -660, -659, -658, -662, -697, 665, 666, 667, 668, -696, -644, -643, -642, -646, -695, 649, 650, 651, 652, -694, -628, -627, -626, -630, -693, 633, 634, 635, 636, -692, -612, -611, -610, -614, -691, 617, 618, 619, 620, -690, -599, -598, -597, -596}; Plane Surface(713) = {711, 712};  // Fyzicke skupiny  Physical Surface("Iron rotor") = {710}; Physical Surface("Iron stator") = {29, 22, 557, 524, 491, 458, 425, 392, 359, 326, 293, 260, 227, 194, 161, 128, 95, 62}; Plane Surface(714) = {704}; Physical Surface("Shaft") = {714}; Physical Surface("Rotor holes") = {608, 685, 669, 653, 637, 621};  Physical Surface("Air gap stator") = {28, 56, 551, 584, 518, 485, 452, 419, 386, 353, 320, 287, 254, 221, 188, 155, 122, 89}; Physical Surface("Air gap rotor") = {713};  // Magnety  Physical Surface("PM1") = {606}; Physical Surface("PM2") = {673}; Physical Surface("PM3") = {679}; Physical Surface("PM4") = {657}; Physical Surface("PM5") = {663}; Physical Surface("PM6") = {641}; Physical Surface("PM7") = {647}; Physical Surface("PM8") = {625}; Physical Surface("PM9") = {631}; Physical Surface("PM10") = {609}; Physical Surface("PM11") = {615}; Physical Surface("PM12") = {604};       
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// Air gap line  Physical Line(2) = {325, 292, 259, 226, 193, 160, 127, 94, 61, 1, 589, 556, 523, 490, 457, 424, 391, 358}; Physical Line(1) = {196, 163, 130, 97, 64, 31, 2, 559, 526, 493, 460, 427, 394, 361, 328, 295, 262, 229};  // Zvetseni hustoty site  Transfinite Line {94, 61, 1, 589, 556, 523, 490, 457, 424, 391, 358, 325, 292, 259, 226, 193, 160, 127} = 100 Using Progression 1;  // Vinuti  Physical Surface("A+1") = {176}; Physical Surface("A-1") = {115}; Physical Surface("A-2") = {77}; Physical Surface("A+2") = {24}; Physical Surface("A+3") = {572}; Physical Surface("A-3") = {511}; Physical Surface("A-4") = {473}; Physical Surface("A+4") = {412}; Physical Surface("A+5") = {374}; Physical Surface("A-5") = {313}; Physical Surface("A-6") = {275}; Physical Surface("A+6") = {214}; Physical Surface("B+") = {44, 82, 242, 280, 440, 478}; Physical Surface("B-") = {143, 181, 341, 379, 539, 577}; Physical Surface("C+") = {110, 148, 308, 346, 506, 544}; Physical Surface("C-") = {26, 49, 209, 247, 407, 445};    
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Zdrojový kód simulace programu Elmer:  Header  CHECK KEYWORDS Warn  Mesh DB "C:\Elmer\12_PM_1U" "."  Include Path "C:\Elmer\12_PM_1U"  Results Directory "C:\Elmer\12_PM_1U\Results" End  Constants  Permittivity of Vacuum = 8.8542e-12 End  ! Parameters  $ w_m = 1000/60*2*pi ! [rad/s mech.] mechanical frequency  $ pp = 3 ! number of polepairs  $ w_el = w_m*pp ! [rad/s el.] electrical frequency  $ B_PM = 1.111 ! [T] remanent flux density  $ mu_PM = 1.1 ! relative permeability of PMs  $ H_PM = B_PM/(mu_PM*pi*4d-7) ! [A/m] magnetization of PMs  $ Id = 0 ! [A] d-axis current  $ Iq = 0 ! [A] q-axis current  Simulation  Max Output Level = 3  Coordinate System = Cartesian  Coordinate Scaling = 0.001  Simulation Type = Transient  Timestepping Method = BDF  BDF Order = 2  Timestep Sizes = $ 3/(w_el/2/pi)/180 !180 samples per el. period  Timestep Intervals = 181  Output Intervals = 1  Solver Input File = case.sif  !!!!!!!! mesh interpolation tolerances  Interpolation Numeric Epsilon = Real 1.0 End  Material 1  Name = "Air"  Relative Permeability = 1 
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 Electric Conductivity = 0 End  Material 2    Name = "Iron"  ! actually B-H values are in the file BH (name is H-B, but values are in B-H format)    H-B Curve = Variable coupled iter      Real Monotone Cubic         Include BH           End  End    Material 3  Name = "PM_1"  Relative Permeability = $ mu_PM  Magnetization 1 = Variable time, timestep size   Real MATC "-H_PM*sin(w_m*(tx(0)-tx(1))-11/180*pi)"  Magnetization 2 = Variable time, timestep size   Real MATC "H_PM*cos(w_m*(tx(0)-tx(1))-11/180*pi)"  Electric Conductivity = 0 End     Material 4                 Name = "PM_2"                 Relative Permeability = $ mu_PM                 Magnetization 1 = Variable time, timestep size                                Real MATC "H_PM*sin(w_m*(tx(0)-tx(1))-41/180*pi)"                 Magnetization 2 = Variable time, timestep size                                Real MATC "-H_PM*cos(w_m*(tx(0)-tx(1))-41/180*pi)"                 Electric Conductivity = 0 End   Material 5                 Name = "PM_3"                 Relative Permeability = $ mu_PM                 Magnetization 1 = Variable time, timestep size                                Real MATC "H_PM*sin(w_m*(tx(0)-tx(1))-71/180*pi)"                 Magnetization 2 = Variable time, timestep size                                Real MATC "-H_PM*cos(w_m*(tx(0)-tx(1))-71/180*pi)" 
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                Electric Conductivity = 0 End   Material 6                 Name = "PM_4"                 Relative Permeability = $ mu_PM                 Magnetization 1 = Variable time, timestep size                                Real MATC "-H_PM*sin(w_m*(tx(0)-tx(1))-109/180*pi)"                 Magnetization 2 = Variable time, timestep size                                Real MATC "H_PM*cos(w_m*(tx(0)-tx(1))-109/180*pi)"                 Electric Conductivity = 0 End   Material 7                 Name = "PM_5"                 Relative Permeability = $ mu_PM                 Magnetization 1 = Variable time, timestep size                                Real MATC "-H_PM*sin(w_m*(tx(0)-tx(1))-131/180*pi)"                 Magnetization 2 = Variable time, timestep size                                Real MATC "H_PM*cos(w_m*(tx(0)-tx(1))-131/180*pi)"                 Electric Conductivity = 0 End   Material 8                 Name = "PM_6"                 Relative Permeability = $ mu_PM                 Magnetization 1 = Variable time, timestep size                                Real MATC "H_PM*sin(w_m*(tx(0)-tx(1))-169/180*pi)"                 Magnetization 2 = Variable time, timestep size                                Real MATC "-H_PM*cos(w_m*(tx(0)-tx(1))-169/180*pi)"                 Electric Conductivity = 0 End  Material 9                 Name = "PM_7"                 Relative Permeability = $ mu_PM                 Magnetization 1 = Variable time, timestep size                                Real MATC "H_PM*sin(w_m*(tx(0)-tx(1))+169/180*pi)"                 Magnetization 2 = Variable time, timestep size                                Real MATC "-H_PM*cos(w_m*(tx(0)-tx(1))+169/180*pi)"                 Electric Conductivity = 0 
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End     Material 10                 Name = "PM_8"                 Relative Permeability = $ mu_PM                 Magnetization 1 = Variable time, timestep size                                Real MATC "-H_PM*sin(w_m*(tx(0)-tx(1))+131/180*pi)"                 Magnetization 2 = Variable time, timestep size                                Real MATC "H_PM*cos(w_m*(tx(0)-tx(1))+131/180*pi)"                 Electric Conductivity = 0 End   Material 11                 Name = "PM_9"                 Relative Permeability = $ mu_PM                 Magnetization 1 = Variable time, timestep size                                Real MATC "-H_PM*sin(w_m*(tx(0)-tx(1))+109/180*pi)"                 Magnetization 2 = Variable time, timestep size                                Real MATC "H_PM*cos(w_m*(tx(0)-tx(1))+109/180*pi)"                 Electric Conductivity = 0 End   Material 12                 Name = "PM_10"                 Relative Permeability = $ mu_PM                 Magnetization 1 = Variable time, timestep size                                Real MATC "H_PM*sin(w_m*(tx(0)-tx(1))+71/180*pi)"                 Magnetization 2 = Variable time, timestep size                                Real MATC "-H_PM*cos(w_m*(tx(0)-tx(1))+71/180*pi)"                 Electric Conductivity = 0 End   Material 13                 Name = "PM_11"                 Relative Permeability = $ mu_PM                 Magnetization 1 = Variable time, timestep size                                Real MATC "H_PM*sin(w_m*(tx(0)-tx(1))+41/180*pi)"                 Magnetization 2 = Variable time, timestep size                                Real MATC "-H_PM*cos(w_m*(tx(0)-tx(1))+41/180*pi)"                 Electric Conductivity = 0 
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End   Material 14                 Name = "PM_12"                 Relative Permeability = $ mu_PM                 Magnetization 1 = Variable time, timestep size                                Real MATC "-H_PM*sin(w_m*(tx(0)-tx(1))+11/180*pi)"                 Magnetization 2 = Variable time, timestep size                                Real MATC "H_PM*cos(w_m*(tx(0)-tx(1))+11/180*pi)"                 Electric Conductivity = 0 End  Material 9  Name = "Rotor holes"  Relative Permeability = 1 End  Boundary Condition 1  Target Boundaries(1) = 1  Name = "Boundary_Outer"  Potential Condition = 0   Potential = 0 End  Boundary Condition 2  Target Boundaries(1) = 2  Name = "Sliding"  Discontinuous Boundary = Logical True  Save Line = True  Mortar BC = 3 End  !rotation of the rotor Body Force 1  Name = "BodyForce_Rotation"  Mesh Rotate 3 = Variable time, timestep size  Real MATC "180/pi*w_m*(tx(0)-tx(1))" ! in degrees End    
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!mesh rotation Solver 1  Exec Solver = Before Timestep  Equation = MeshDeform  Procedure = "RigidMeshMapper" "RigidMeshMapper" End  ! solver for magnetic vector potential A [Vs/m] Solver 2  Equation = MgDyn2D  Procedure = "MagnetoDynamics2D" "MagnetoDynamics2D"  Exec Solver = Always    Nonlinear System Convergence Tolerance = 1.0e-5  Nonlinear System Max Iterations = 30  Nonlinear System Relaxation Factor = 1    Linear System Solver = Direct  Linear System Direct Method = UMFPACK End  !solver for magnetic flux density B [T] !does not require settings for nonlinear solver Solver 3  Equation = MgDyn2DPost  Procedure = "MagnetoDynamics2D" "BSolver"  Exec Solver = After Timestep    Linear System Solver = Direct  Linear System Direct Method = UMFPACK    Discontinuous Galerkin = True  Average Within Materials = True End  !save to VTU format for ParaView with faces' IDs Solver 4  Exec Solver = After Timestep  Procedure = "ResultOutputSolve" "ResultOutputSolver"  Output File Name = "step"  Vtu Format = True 
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 Binary Output = True  Single Precision = True  Save Geometry Ids = True End  !save scalar variables - torque T [Nm] Solver 5  Exec Solver = After Timestep  Filename = "scalars.dat"  Procedure = "SaveData" "SaveScalars"  Show Norm Index = 1 End  Equation 1 Name = "ModelDomain" Active Solvers(5) = 1 2 3 4 5 End  ‼‼‼‼‼‼  Body 1 Target Bodies(1) = 19 Name = "A+1" Equation = 1 Material = 1 End  Body 2 Target Bodies(1) = 20 Name = "A-1" Equation = 1 Material = 1 End  Body 3 Target Bodies(1) = 21 Name = "A-2" Equation = 1 Material = 1 End  
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Body 4 Target Bodies(1) = 22 Name = "A+2" Equation = 1 Material = 1 End  Body 5 Target Bodies(1) = 23 Name = "A+3" Equation = 1 Material = 1 End  Body 6 Target Bodies(1) = 24 Name = "A-3" Equation = 1 Material = 1 End  Body 7 Target Bodies(1) = 25 Name = "A-4" Equation = 1 Material = 1 End  Body 8 Target Bodies(1) = 26 Name = "A+4" Equation = 1 Material = 1 End  Body 9 Target Bodies(1) = 27 Name = "A+5" Equation = 1 Material = 1 End 
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 Body 10 Target Bodies(1) = 28 Name = "A-5" Equation = 1 Material = 1 End  Body 11 Target Bodies(1) = 29 Name = "A-6" Equation = 1 Material = 1 End  Body 12 Target Bodies(1) = 30 Name = "A+6" Equation = 1 Material = 1 End  Body 13 Target Bodies(1) = 31 Name = "B+" Equation = 1 Material = 1 End  Body 14 Target Bodies(1) = 32 Name = "B-" Equation = 1 Material = 1 End  Body 15 Target Bodies(1) = 33 Name = "C+" Equation = 1 Material = 1 
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End  Body 16 Target Bodies(1) = 34 Name = "C-3" Equation = 1 Material = 1 End  Body 17 Target Bodies(1) = 2 Name = "Iron stator" Equation = 1 Material = 2 End  Body 18 Target Bodies(1) = 1 Name = "Iron rotor" Equation = 1 Material = 2 Body Force = 1 End  Body 19 Target Bodies(1) = 4 Name = "Rotor holes" Equation = 1 Material = 1 Body Force = 1 End  Body 20 Target Bodies(1) = 3 Name = "Shaft" Equation = 1 Material = 1 Body Force = 1 End  Body 21 
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Target Bodies(1) = 7 Name = "PM1" Equation = 1 Material = 3 Body Force = 1 End  Body 22 Target Bodies(1) = 8 Name = "PM2" Equation = 1 Material = 4 Body Force = 1 End  Body 23 Target Bodies(1) = 9 Name = "PM3" Equation = 1 Material = 5 Body Force = 1 End  Body 24 Target Bodies(1) = 10 Name = "PM4" Equation = 1 Material = 6 Body Force = 1 End  Body 25 Target Bodies(1) = 11 Name = "PM5" Equation = 1 Material = 7 Body Force = 1 End  Body 26 Target Bodies(1) = 12 
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Name = "PM6" Equation = 1 Material = 8 Body Force = 1 End  Body 27 Target Bodies(1) = 13 Name = "PM7" Equation = 1 Material = 9 Body Force = 1 End  Body 28 Target Bodies(1) = 14 Name = "PM8" Equation = 1 Material = 10 Body Force = 1 End  Body 29 Target Bodies(1) = 15 Name = "PM9" Equation = 1 Material = 11 Body Force = 1 End  Body 30 Target Bodies(1) = 16 Name = "PM10" Equation = 1 Material = 12 Body Force = 1 End  Body 31 Target Bodies(1) = 17 Name = "PM11" 
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Equation = 1 Material = 13 Body Force = 1 End  Body 32 Target Bodies(1) = 18 Name = "PM12" Equation = 1 Material = 14 Body Force = 1 End  Body 33 Target Bodies(1) = 5 Name = "Stator airgap" Equation = 1 Material = 1 End  Body 34 Target Bodies(1) = 6 Name = "Rotor airgap" Equation = 1 Material = 1 Body Force = 1 End  


