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V rámci tohoto projektu bylo vytvořeno virtuální dvojče synchronního stroje s permanentními
magnety na rotoru s označením DSD2‐036LO44U‐60‐54. Vytvořený výpočetní model se skládá ze tří
hlavních součástí – elektromagnetismus, teplo a mechanika. Funkční schéma tohoto modelu je
vizuálně popsáno následujícím obrázkem.

Obr. 1 Funkční schéma modelu motoru

Pro popis elektromagnetismu byly použity rovnice (1) a (2), reprezentující synchronní stroj v dq
souřadnicích, které jsou doplněny rovnicí (3) popisující mechaniku hřídele.

(1)

(2)

(3)

Tento model je dále rozšířen o model regulátoru, který řídí motor na požadované otáčky tak, aby byl
proud v ose d roven nule. Hodnoty odporů a indukčností jsou známy z technické dokumentace.
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Jediný neznámý parametr je tok permanentních magnetů ψm . Tato neznámá byla určena pomocí
MKP výpočtu v programu FEMM a její vypočtená hodnota je 0.0715 Wb. Na základě této hodnoty je
možné vykreslit graf závislosti proudu motoru na zátěžném momentu. Při porovnání s daty
z technické dokumentace je dosaženo vysoké shody.

Obr. 2 Závislost zatížení motoru na proudu v ose q

Další součástí virtuálního dvojčete je tepelný model. Tento model je vytvořen pomocí tepelné sítě.
Jedná se o metodu, při které je využito fyzikální analogie mezi elektřinou a teplem. Tepelná síť je
tvořena třiceti uzly, reprezentujícími jednotlivá místa v motoru, které jsou propojeny tepelnými
odpory. Dále je zahrnut vliv tření, ventilační ztráty a ztráty v železe. Tepelná kapacita každého uzlu je
reprezentována elektrickou kapacitou. Schéma, na jehož základě byly vytvořeny rovnice tepelné sítě
je zobrazeno na následujícím obrázku.

Obr. 3 Schéma motoru pro tvorbu tepelné sítě

Výše popsané sub‐modely jsou propojeny a vzájemně se ovlivňují. Mechanické zatížení motoru se
tedy projeví na jeho teplotě. Tepelný model má zároveň vliv na model elektromagnetický, jelikož
s rostoucí teplotou roste elektrický odpor vinutí.
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Potenciální výhodou tohoto modelu je přesnější výpočet teplot motoru v závislosti na jeho zatížení a
rovněž výpočet teplot na místech, která nejsou dostupná – například magnety na rotoru.
Další možnost využití spočívá v simulacích v reálném čase, kdy je možné využít model jako prediktor.
Z toho důvodu byl vytvořený model upraven tak, aby bylo možné jej provozovat na real‐time
platformě, v tomto případě dSpace. Bylo vytvořeno grafické uživatelské rozhraní (viz Obr. 4), které
umožňuje uživateli v reálném čase ovládat simulaci motoru a odečítat výstupy, jako například proudy
a teploty. Aktuální stav je možné dále rozšířit například tak, aby bylo možné měřit přímo reálné
signály na I/O pinech dSpace generované modelem. To má další potenciální využití např. v tzv.
Hardware In the Loop simulacích.

Obr. 4 Grafické uživatelské rozhraní v prostředí Control Desk

Pro ověření správnosti virtuálního dvojčete je připraveno měření motoru, jehož cílem je měřit teplotu
přímo na rotující hřídeli. K tomu bude sloužit měřicí modul, jež je možno bezdrátově napájet a rovněž
je schopen bezdrátově přenášet informace. Takto připravený motor je zobrazen na obrázku 5.

Obr. 5 Synchronní motor s termočlánky na rotoru a s bezdrátovým měřicím modulem
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