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DARBA VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS 
 

Darba aktualitāte 
 
Pagājušā gadsimta beigās civilizētas pasaules valstīs arvien stiprāk varēja just 
enerģētisko resursu izsīkšanu un nepietiekamību pieaugušam energoresursu 
patēriņam. Mūsdienās pasaulē par stūrakmeni tiek izvirzītā energoefektivitātes 
paaugstināšana visas tautsaimniecības sfērās. Par vienu no energoefektivitātes 
paaugstinošiem pasākumiem var attiecināt vēl plašāko elektrisko sinhrono dzinēju 
pielietošanu. 
Viens no būtiskākiem ierobežojošiem faktoriem sinhrono dzinēju pielietošanai ir 
sinhrono dzinēju ierosmes sistēmas izveides nepieciešamība. Tas noveda pie 
intensīviem jauna tipa ierosmes sistēmu pētījumiem, kā rezultātā viens no 
risinājumiem bija ierosmes sistēmas ar magnētiskā lauka augstāko harmoniku 
enerģijas izmantošanu. 
Šis promocijas darbs ir veltīts vienai no šādām sistēmām – izvirzīto polu 
maiņstrāvas sinhrono dzinēju ierosmes sistēmas izveidošanai ar trešās harmonikas 
magnētiskā lauka enerģijas izmantošanu. Šajā ierosmes sistēmā izmanto 
kompaundēšanas pašierosmes principu, t.i. ierosmes strāvas automātisku maiņu, 
mainoties slodzes strāvai. Par ierosmes sistēmas no trešās harmonikas enerģijas 
neapšaubāmam priekšrocībām var uzskatīt: pašregulēšanās spēju; šī sistēma ir 
mašīnas elektromagnētiskās sistēmas neatņemama daļa; forsēšanas spēju un 
ātrdarbību. 
Neskatoties uz atsevišķu pētījumu un publikāciju skaitu, kas veltīti ierosmes 
sistēmām no trešās harmonikas enerģijas, pastāv virkne jautājumu, kas prasa šīs 
problēmas teorētiskus un praktiskus pētījumus, piemērām, vienkāršās un pietiekami 
precīzās praktiskā pielietojumā sinhrono mašīnu trešās lauka harmonikas aprēķina 
metodikas izveides izstrādāšanai. Pie tam lielākai daļai publikāciju un pētījumu tika 
veltīti sinhroniem ģeneratoriem vai induktora tipa ģeneratoriem, kuriem izvirzās 
citas prasības, nekā sinhroniem dzinējiem. Piemērām, ja sinhronam ģeneratoram 
galvenokārt jāuztur pēc iespējas nemainīgais izejas spriegums, tad dzinējiem 
jānodrošina vēlamais jaudas koeficients ( ϕcos ). 
Augstāk minēto jautājumu atrisināšana ir tieši saistīta ar izvirzīto polu sinhrono 
dzinēju magnētiskā lauka trešās harmonikas enerģijas izmantošanu ierosmes 
sistēmās, kas arī nosaka promocijas darba aktualitāti. 
 

Darba mērķis, objekts un pētījumu uzdevumi 
 
Promocijas darba mērķis ir noteikt un pamatot kritērijus maiņstrāvas elektrisko 
mašīnu statiskās (bez rotējošo daļu) ierosmes sistēmas izveidošanai ar magnētiskā 
lauka trešās harmonikas enerģijas izmantošanu. 
Pētījuma objekts ir maiņstrāvas izvirzīto polu sinhronais dzinējs ar jaudu līdz 
100 kW ar pašierosmes sistēmu no trešās harmonikas enerģijas. 
Lai sasniegtu norādītus mērķus, tika risināti sekojošie uzdevumi: 
−  noteikta ierosmes sistēmas barošanas papildtinuma parametru izvēle; 
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− veikta magnētiskā lauka modelēšana ar mērķi noteikt pirmās un trešās 
harmonikas atkarību no polu ģeometriskajiem parametriem u.c. sinhronās mašīnas 
parametriem; 
− veikta metodoloģijas izstrāde sinhrono dzinēju magnētisko lauku modelēšanai un 
mainīgu magnētisko lauku matemātiskai modelēšanai ar galīgo elementu metodi 
(GEM), izmantojot stacionāru magnētisko lauku modelēšanas metodes; 
− veikta skaitliskās modelēšanas rezultātu apstrādes metodikas izstrāde un šo 
rezultātu matemātiskā interpretācija; 
− teorētisko un praktiskās realizācijas principu izstrāde sinhrono dzinēju 
raksturlīkņu aprēķināšanai; 
− eksperimentāli apstiprinātas teorētiski iegūtas pamatnostādnes, kuras attiecas uz 
sinhrono dzinēju trešās harmonikās kompaundēšanas iespējam; 
− realizēta pētījuma rezultātu aprobācija. 
 

Pētījumu metodes un līdzekļi 
 
Izvirzīto uzdevumu risināšanai tika pielietota, viena no modernām un strauji 
progresējošām skaitliskām metodēm lauku aprēķinos GEM. Aprēķini tika salīdzināti 
ar eksperimentāli iegūtajiem rezultātiem, kuri tika veikti RTU Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultātes Enerģētikas institūta Elektrisko mašīnu un aparātu 
katedras Elektrisko aparātu laboratorijā. 
 

Zinātniskā novitāte 
 
Zinātniskā novitāte ir: 
− sinhrono dzinēju efektīvas ierosmes sistēmas izveidošanas iespēju izpēte; 
− elektromagnētiskā lauka teorijas un matemātiskās modelēšanas rezultātu 
adaptācija sinhrono dzinēju raksturlīkņu aprēķināšanai; 
− ierosmes sistēmas barošanas papildtinuma izveidojuma pamatojums un 
pamatprincipi; 
− noteiktas formas magnētiskā lauka sintēze, mainot polu ģeometriju, kas 
nodrošinātu pašierosmes sistēmas stabilitāti un vēlamās regulēšanas iespējas. 
 

Teorētiskā un praktiskā nozīme 
 
Teorētiskā nozīme ir: 
− elektromagnētiskā lauka teorijas izmantošana un piemērošana sinhrono mašīnu 
“klasiskajai” (Blondeļa) teorijai; 
− skaitlisko metožu izmantošana sinhronās mašīnas magnētisko lauku analīzei un 
matemātiskas modelēšanas rezultātu apstrādei. 
 
Praktiskā nozīme ir: 
− sinhrono dzinēju pašierosmes sistēmas pilnveidošana un efektivitātes 
paaugstināšana; 
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− rekomendācijas sinhrono dzinēju pašierosmes sistēmas izveidošanai, 
projektēšanas pamati, izmantojot ierosmei magnētiskā lauka trešo harmoniku; 
− RTU EEF EI Elektrisko mašīnu un aparātu katedrā izgatavots eksperimentālais 
sinhronais dzinējs ar pašierosmi no trešās harmonikas. Elektrisko aparātu 
laboratorijā ir izgatavots sinhrono elektrisko mašīnu pārbaudes stends. 
 

Darba aprobācija 
 
Promocijas darba galvenie rezultāti tika ziņoti starptautiskajās konferencēs: 
− A. Podgornovs, N. Roldugina, A. Zviedris “Sinhrono dzinēju pašierosmes 
raksturlielumu noteikšana ierosmes sistēmai ar magnētiskā lauka trešo harmoniku” 
RTU zinātniskie raksti “Enerģētika un elektrotehnika”, 4. sērija, 15. sējums, R.: 
RTU, 2005, 7-14. lpp. (RTU 46. starptautiskā zinātniskā konference); 
− A. Podgornovs, N. Roldugina, A. Zviedris “Analysis of synchronous motor self-
excitation possibilities using the third harmonic of a magnetic field“ 
Международная конференция ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 2006, Науково-прикладний журнал Технична 
електродинамика, частина 4, Киев, 2006, 71-73 стр.; 
− A. Zviedris, A. Podgornovs „Sinhrono mašīnu izvirzīto polu ģeometrisko izmēru 
izvēle trešās harmonikas magnētiskā lauka sintēzei”, RTU zinātniskie raksti 
“Enerģētika un elektrotehnika”, 4. sērija, 18. sējums, R.: RTU, 2006, 94-100. lpp. 
(RTU 47. starptautiskā zinātniskā konference); 
− Podgornovs A., Zviedris A. „Technique of results handling by mathematical 
simulation of a magnetic field and determination algorithm of the synchronous 
machines special modes performances by using of the numerical methods” RTU 
zinātniskie raksti “Enerģētika un elektrotehnika”, 4. sērija, 20. sējums, R.: RTU, 
2007, 10-16. lpp. (RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference); 
− A. Podgornovs, A. Zviedris „Characteristics of the synchronous motors 
determination by results of mathematical simulation of a magnetic field (Sinhronā 
dzinēja darbu raksturlīkņu noteikšana no magnētiskā lauka matemātiskās 
modelēšanas rezultātiem)” The 5th International Conference CPE 2007 
Compatibility in Power Electronics, May 29 - June 1, 2007, Gdańsk, Poland. 
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DARBA SATURS 
 
 

Ievads 
 
Ievadā atspoguļota izvirzīto polu sinhrono dzinēju ierosmes sistēmas izveidošanas 
no trešās magnētiskā lauka enerģijas uzdevuma nostādne un pētījumu virziens. 
Dots apskats par eksistējošajām ierosmes sistēmām un atsevišķi izdalīts ierosmes 
veids, kur pielieto augstāko harmoniku enerģijas izmantošanu. 
Iztirzāta iespēja pielietot trešās harmonikas enerģiju ierosināšanai, ievērojot to, ka, 
izvirzīto polu sinhronajās mašīnās magnētiskā indukcijas sadalījums gaisa spraugā 
nav sinusoidāls. Tas izpaužas pat tad, ja enkura tinuma MDS sadalījums ir 
sinusoidāls. Sinhronas mašīnas polu uzgaļi parasti tiek izveidoti simetriski pret polu 
asīm un sakarā ar to ierosmes lauka magnētiskas indukcijas līkne satur tikai nepāra 
augstākās harmonikas, no kurām stipri izteikta ir trešā harmonika, kuras amplitūda 
atsevišķos gadījumos var sasniegt pat 20…30 % no pirmās harmonikas amplitūdas. 
Pie visa augstāk minētā var atzīmēt, ka šajā ierosmes sistēmā izmanto 
kompaundēšanas pašierosmes principu, t.i. ierosmes strāvas automātisku maiņu, 
mainoties slodzes strāvai, līdzīgi tam, kā tas notiek saskaņota slēguma jauktas 
ierosmes līdzstrāvas mašīnās. 
Sinhronām mašīnām ar ierosmi no magnētiskā lauka trešās harmonikas veltīti gan 
eksperimentāli gan, teorētiskie pētījumi. Šo pētījumu rezultāti ir atspoguļoti 
A. Jagolkovska, V. Kucevalova, E. Adžemjana, K. Folosjana, V. Arutjuņana, 
V. Miramiņana, S. Amamčana, R. Maņukjana, V. Radina, J. Vītoliņa, A. Zariņa, 
V. Ševčenko, V. Popova, S. Simoņana un citos autoru darbos. Analizējot literatūrā 
apskatītos un publikācijās izmantoto sinhrono mašīnu darba režīmu izpētei pielietoto 
aprēķinu metodes var secināt, ka ilgā laikā sinhrono mašīnu analīzes un sintēzes 
pamatjautājumu risinājumi tika bāzēti uz elektrisko mašīnu lineāro teoriju, kurā 
magnētiskās ķēdes elementi pārstāvēti kā posmi ar lineāram un nelineāram 
magnētiskajām raksturlīknēm. 
Tā kā dotais promocijas darbs cieši saistīts ar magnētisko lauku pētījumiem un 
aprēķiniem, ļoti svarīgi pareizi izvēlēties matemātisko aparātu to aprēķinam - 
uzdevuma risināšanai pielietota GEM. 
Dotajā darbā pielietojot skaitliskās metodes magnētiskā lauka aprēķinos ir veiktā 
rezultātu piemērošana “klasikai” elektrisko mašīnu teorijai, kas deva iespēju 
paaugstināt aprēķina precizitāti, nezaudējot uzskatāmību un pielietojot 
vispārpieņemtos apzīmējumus. 
Tas viss deva iespēju veikt nestandarta, izvirzīto polu sinhrono dzinēju ar ierosmi no 
trešās magnētiskā lauka harmonikas enerģijas, projektēšanas aprēķinu ar lielu 
ticamības pakāpi, ko apstiprināja eksperimentālie dati. 
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1. Elektromagnētiskā lauka teorijas pamatelementi elektrisko mašīnu 
magnētisko lauku pētīšanā 

 
Enerģijas pārveidošana elektriskajās mašīnās notiek ar magnētiskā lauka 
starpniecību. No šī lauka rakstura un parametriem daudzējādā ziņā ir atkarīgi 
elektrisko mašīnu galvenie raksturlielumi - magnētiskā plūsma, EDS, 
elektromagnētiskais moments, induktīvās pretestības, zudumi u.c. lielumi. 
Projektējot elektriskās mašīnas, pamatuzdevums ir panākt optimālu magnētiskā 
lauka sadalījumu un tas, galvenokārt, reducējas uz konstruktīvo parametru tādu 
izvēli, kas nodrošinātu vislabvēlīgākos apstākļus galvenā magnētiskā lauka 
pastāvēšanai, kā arī uz izkliedes lauku un augstāko harmoniku lauku samazināšanu. 
Elektromagnētisko lauku jebkurā elektriskā mašīnā jebkurā tās darba režīmā var 
aprakstīt ar elektromagnētiskā lauka jeb Maksvela vienādojumiem, kas ir otrās 
kārtas parciālo atvasinājumu diferenciālvienādojumi. Taču šo vienādojumu korekta 
un precīza atrisināšana ir saistīta ar nopietnām grūtībām. Tas izskaidrojams, 
pirmkārt, ar to, ka magnētiskā sistēma sastāv no elementiem, kuru magnētiskā 
īpašības ir ļoti atšķirīgas (piemēram, feromagnētiska vide un gaiss). Turklāt 
atsevišķu magnētiskās sistēmas elementu ģeometriskā forma ir samērā sarežģīta, 
kas, savukārt, rada nopietnas grūtības robežnosacījumu ievērošanā. Visbeidzot, tas 
apstāklis, ka elektriskajās mašīnās izmantojamo feromagnētisko materiālu 
raksturlīknes ir nelineāras, noved pie tā, ka risināmie elektromagnētiskā lauka 
diferenciālvienādojumi ir nelineāri, t.i., vienādojumi ar mainīgiem koeficientiem, un 
tāpēc risināšanai tiešā veidā nav izmantojamas klasiskās analītiskās metodes. 
Ievērojot šos minētos, kā arī citus apstākļus, elektromagnētiskā lauka vienādojumu 
atrisināšana nav iespējama bez vienkāršojumiem un pieņēmumiem uzdevuma 
nostādnē. Šādus vienkāršojumus un pieņēmumus izdara, pamatojoties uz iepriekšēju 
magnētiskā lauka rakstura fizikālu analīzi, vadoties no līdzīgu uzdevumu risināšanas 
pieredzes, vai arī daļēji izmantojot eksperimentālus datus, ja tādi ir. Uz minēto 
vienkāršojumu bāzes tiek izveidots idealizēts aprēķina modelis, kas vairāk vai 
mazāk atšķiras no reālā objekta. Šāda aprēķina modeļa izveidošana ir ļoti atbildīgs 
posms jebkura magnētiskā lauka aprēķināšanas procesā. 
Galvenais princips aprēķina modeļa izvēlē ir tāds, ka vienkāršojumi un pieņēmumi 
nedrīkst būtiski ietekmēt aprēķina precizitāti, tajā pašā laikā ļaujot ievērojami 
vienkāršot elektromagnētiskā lauka vienādojumu risināšanas procesu. 
Magnētisko lauku pētīšanai un aprēķināšanai praksē lieto analītiskās, skaitliskās, 
matemātiskās modelēšanas, fizikālās modelēšanas un eksperimentālās metodes. 
Katrai no šīm metodēm ir savas priekšrocības un trūkumi un to izmantošana ir 
atkarīga no lietotāja teorētiskās un praktiskās sagatavotības līmeņa, pieejamiem 
tehniskiem līdzekļiem, kā arī no uzdevuma mērķa. Šeit atzīmēsim tikai to, ka 
analītisko metožu lietošana ir visai ierobežota, jo elektromagnētiskā lauka 
diferenciālvienādojumu analītisku risinājumu var iegūt tikai samērā vienkāršos 
gadījumos, izdarot ļoti rupjus pieņēmumus attiecībā uz pētāmo objektu. Visaugstākā 
ticamības pakāpe ir eksperimentālajām pētīšanas metodēm, kas tiek veiktas reālam 
objektam reālos tā darbības apstākļos. Taču eksperimentālās pētīšanas metodes 
nevar izmantot projektēšanas stadijā, bet tikai jau pilnīgi izgatavotai mašīnai, kas 
daudzos gadījumos ir saistīts ar lieliem laika un materiālajiem resursiem. Šodienas 
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apstākļos visperspektīvākās ir elektromagnētiskā lauka vienādojumu skaitliskās 
risināšanas metodes, plaši izmantojot datortehniku. Šis metodes salīdzinājumā ar 
analītiskajām metodēm ļauj maksimāli samazināt dažādus vienkāršojumus un 
pieņēmumus un tādējādi maksimāli tuvināt aprēķina modeli reālajai elektriskajai 
mašīnai. Izmantojot skaitliskās metodes, bez principiālām grūtībām ir iespējams 
pietiekami korekti un precīzi ievērot tādus faktorus, kā magnētiskās sistēmas 
elementu ģeometrisko konfigurāciju un magnētisko materiālu nelineārās 
raksturlīknes. 
 
Vektoriālais magnētiskais potenciāls 
 
Vektoriālais magnētiskais potenciāls ir formāli ieviests nepārtraukti mainīgs 
vektoriāls lielums. No vektoru analīzes ir zināms, ka jebkuru vektoriālu lielumu, 
piemēram B , var uzskatīt par kaut kāda cita vektoriāla lieluma rotoru, t.i., 

ArotB = .    (1) 
Vektoru A  sauc par magnētiskā lauka vektoriālo potenciālu . 
Izsakot magnētiskas indukcijas vektora B  komponentes ar vektoriālā magnētiskā 
potenciāla attiecīgajām komponentēm un attiecinot to plakanparalēlam lauka 
gadījumam vektoriālajam magnētiskajam potenciālam ir tikai viena komponente un 
tāpēc izteiksmi (1) var aizstāt ar šādām izteiksmēm: 

y
AB z

x ∂
∂

= ,    (2) 

x
AB z

y ∂
∂

−= .    (3) 

Stacionāra magnētiskā lauka aprēķināšanai, kur 0=∂∂ t  un 0=v , iegūstam 
vienādojumu 

aj
y

A
x

A µ−=
∂

∂
+

∂

∂
2

2

2

2
,   (4) 

kas matemātikā pazīstams kā Puasona vienādojums. 
Tajā pašā laikā ļoti daudzos gadījumos nestacionāra elektromagnētiskā lauka 
( 0≠∂∂ t , ) risināšanas uzdevumu var reducēt uz vairākiem vienkāršākiem 
uzdevumiem, kuros elektromagnētisko lauku apraksta ar vienādojumu (4). Šāda 
uzdevuma nostādne pamatojas uz to, ka laikā mainīgu procesu (

0≠v

0≠∂∂ t ) var 
aplūkot kā atsevišķu stacionāru procesu kopumu dažādos secīgos laika momentos 

. Līdzīga pieeja izmantojama, risinot nestacionāru uzdevumu, kad 
 un kas saistīts ar vides kustību magnētiskajā laukā vai magnētiskā lauka 

kustību attiecībā pret nekustīgu vidi (piemēram, sinhronās mašīnas ierosināta rotora 
rotāciju attiecībā pret statoru). Šajā gadījumā risina virkni stacionāru uzdevumu, 
katrs no kuriem atbilst dažādiem secīgiem rotora stāvokļiem.

ni tttt ,,,,, 21 KK

0≠v

Risinot parciālo atvasinājumu diferenciālvienādojumu noteiktā apgabalā, ir 
nepieciešami papildus nosacījumi uz šī apgabala robežām, ko sauc par 
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robežnosacījumiem. Robežnosacījumi izriet no fizikālajiem procesiem konkrētā 
objektā noteiktos tā darbības apstākļos. 
Izšķir pirmā, otrā un trešā veida robežnosacījumus. Pirmā veida jeb Dirihlē 
robežnosacījumi ir tad, ja uz apgabala robežām uzdotas meklējamās funkcijas 
(dotajā gadījumā vektoriālā magnētiskā potenciāla A ) vērtības. Pirmā veida 
robežnosacījumus var uzdot tiešā vai netiešā formā. Robežnosacījumus tiešā formā 
uzdod, ja uz kādas no apgabala robežām ir zināmas vektoriālā potenciāla skaitliskās 
vērtības. Robežnosacījumi netiešā formā ir uzdodami tad, ja uz kaut kādām divām 
robežām skaitliskās vērtības nav zināmas, bet ir zināma to sakarība. 
Otrā veida jeb Neimaņa robežnosacījumi ir tad, ja uz apgabala robežām uzdotas 
meklējamās funkcijas (dotajā gadījumā vektoriālā magnētiskā potenciāla A ) 
atvasinājuma vērtības normāles virzienā. 
Vispārīgā gadījumā aprēķina apgabalam var būt uzdoti jaukti robežnosacījumi, t.i., 
uz kaut kādām robežām pirmā veida (tiešā vai netiešā formā), bet uz citām robežām 
– otrā veida robežnosacījumi. 
Tā kā dotais promocijas darbs cieši saistīts ar magnētisko lauku pētījumiem un 
aprēķiniem, ļoti svarīgi pareizi izvēlēties matemātisko aparātu to aprēķinam. 
Magnētisko lauku pētīšanai un aprēķināšanai praksē lieto analītiskās un skaitliskās 
metodes. Šodienas apstākļos visperspektīvākās ir elektromagnētiskā lauka 
vienādojumu skaitliskās risināšanas metodes, plaši izmantojot datortehniku. Šīs 
metodes salīdzinājumā ar analītiskajām metodēm ļauj maksimāli samazināt dažādus 
vienkāršojumus un pieņēmumus un tādējādi maksimāli tuvināt aprēķina modeli 
reālajai elektriskajai mašīnai. Par magnētisko lauku pētījuma izvēlēta galīgo 
elementu metode (GEM). 
Galīgo elementu metodes būtība ir tā, ka nepārtraukta vide tiek aizstāta ar galīga 
skaita diskrētu elementu kopumu, kas aplūkoti kā atsevišķi magnētiskās ķēdes 
elementi un kas veido aprēķina apgabalu pārklājošu režģi. Visvienkāršākie elementi 
ir trīsstūrveida elementi, jo šādu elementu aprakstīšanai pietiek ar trim lielumiem, 
jeb trīs virsotņu koordinātām. Turklāt trīsstūrveida elementi, pārklājot ar tiem 
aprēķina apgabalu, ļauj pietiekami precīzi aproksimēt jebkuras formas līklīnijas 
robežas. 
Galīgo elementu metodes vienādojumu iegūšanai un aprēķināšanai var izmantot 
dažādus ceļus. Beigu mērķis – iegūt mezglos tādas skaitliskas vērtības, pie kuram 
attiecība starp elementiem ļoti precīzi aproksimētu kādu svarīgu fizikālu parametru. 
Galīgo elementu metodes sākumā attīstības ceļā mezglu lielumos noteikšanai 
izmantoja integrāla lieluma minimizācijas paņēmienu, piemērām, sistēmas 
potenciālas enerģijas minimizācija. Rezultātā vienādojumi, kas apraksta elementus, 
reducējas uz līdzsvara algebrisko vienādojumu sistēmu. Lauka teorijas aprēķinu 
uzdevumos, tajā skaitā magnētostatikas uzdevumos, minimizēts funkcionālis. Šim 
funkcionālim piemīt tāda īpašība, ka jebkura to minimizējoša funkcija apmierina 
izejas diferenciālvienādojumus un robežnosacījumus. Vēlāk vienādojumu sistēmas 
aprēķinam plaši sāk pielietot Gaļerkina metodi. GEM vienādojumu sistēmas 
sastādīšanai un to aprēķina metodēm ir veltīts plašs literatūras klāsts. 
Veicot maiņstrāvas sinhrono mašīnu pētījumus GEM, kā vienu no skaitliskām 
magnētiskā lauka matemātiskas modelēšanas metodēm, vēlams mašīnā notiekošo 
procesu analīzē operēt ar tādiem elektrisko mašīnu teorijā izmantotiem un 
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vispārpieņemtiem lielumiem, kā magnētiskā indukcija, magnētiskā lauka intensitāte, 
plūsmas saķēdējums, enkura un induktora strāva, EDS un spriegums vērtības, t.i., 
lielumiem, kurus var izmantot tālākiem aprēķiniem un pielāgot GEM rezultātus 
“klasiskajai” elektrisko mašīnu teorijai.  
Kā atzīmēts, galīgo elementu režģī tiek aprēķināts vektoriālais magnētiskais 
potenciāls A. Arī ir aplūkots, kā no VMP telpiskā sadalījuma  tā iegūt 
laiksadalījumu . 

),( yxA
),,( tyxA

Ir apskatītas dažas metodes, kā var noteikt sinhrono mašīnu EDS enkura tinumā. 
EDS var noteikt izejot no VMP sadalījuma enkura rievās vai sadalījuma gaisā 
spraugā. Katrai no šīm metodēm ir savas priekšrocības un trūkumi. 
Ir apskatīti gadījumi, kad EDS noteikšanai izmantots reālais tinuma izvietojums 
enkura rievā. Par priekšrocību šai metodei var atzīmēt, to kā ņemts vērā rievas 
dziļums un saistīti ar to efekti. Par trūkumu var atzīmēt lielu ievad- un izvaddatu 
apjomu, kam nepieciešama modelēšanas rezultātu papildus apstrāde. 

. . .+ + +

y

1 2 3 1' 2' 3'

i j

 
1. att. Tinuma izvietojums statora rievās 

Magnētiska plūsma Φ, kas iet caur noslēgto kontūru, var noteikt ar VMP palīdzību 
izmantojot sakarību 

∫=Φ ldA .    (5) 

Tā kā plakanparalēla lauka gadījumā 0=∂∂ zA , tad VMP ir tikai viena komponente 
A=Az. Tādēļ, ja vektoriālā magnētiska potenciāla vērtības uz divām kontūra mālam ir 
vienādi Ai un Aj, bet integrēšanas kontūra garums pa z ass ir vienāds ar l, tad 
pamatojoties uz (5) plūsma caur šo kontūru 
 

lAA ij )( −=Φ .    (6) 
 
Izteiksme (6) ļauj noteikt elektriskās mašīnas magnētisko plūsmu, kas iet caur 
taisnstūra kontūru, kuras garums ir mašīnas aktīvas daļas garums, un platums - 
attālums starp punktiem i un j, kas vienlaikus tinuma solis y (1. att.). Spoles atsevišķi 
vadītāji izvietoti haotiski un vairumā gadījumu nevar noteikt precīzas koordinātas. 
Tāpēc plūsmu spoļu malām var noteikt, kā 

13 



dSAA
S
l

m )( 1'1∫ −=Φ ,   (7) 

kur S – spoles malas  un  šķērsgriezuma laukumi (1. att.). '1A 1A
Tālāk atkārtojot plūsmas aprēķinu secīgiem laika momentiem iegūstām )(tfm =Φ  
sakarību. Šī sakarība tiek pakļauta harmoniku analīzei un izvirzīta Furje rindā. Pēc 
harmoniku analīzes var noteikt interesējošo harmoniku EDS vērtības. Vispārējā 
gadījumā pamatharmonikai ievērojot tinuma parametrus noteicam EDS efektīvo 
vērtību: 

m
sp

p a
pqw

fkE 11
2

44,4 Φ= ,   (8) 

kur  f – tīkla frekvence; 
 kp – tinuma sadalījuma koeficients; 
 q – fāzes rievu skaits; 
 wsp – spoles vijumu skaits; 
 a – paralēlo zaru skaits; 
  - pirmās jeb pamatharmonikas magnētiskās plūsmas amplitūdas 
vērtība. 

m1Φ

Kā redzams, EDS noteikšanas formulā (8) nav iekļauts ky (soļa saīsinājuma 
koeficients), kas netieši ņemts vērā pie magnētiskās plūsmas saķēdējuma 
noteikšanas, kad ievēro spoļu malu izvietojumu enkurā rievas, t.i., tinuma soli y. 
EDS noteikšana ar spoļu grupu ir līdzīga maiņstrāvas mašīnas fāzes EDS noteikšanai 
ar vienu spoli, bet galvenā atšķirība ir tā, ka tiek ņemta magnētiskas plūsmas 
noteikšanai visa spoļu grupa, kas savukārt palielina apstrādājamo datu apjomu. 
Tātad šajā gadījumā, plūsmas saķēdējumu var noteikt kā (1. att.): 

dSAAAAAA
S
l

m )( 321'3'2'1 −−−++=Φ ∫ .  (9) 

Tālāk atkārtojot plūsmas aprēķinu secīgiem laika momentiem iegūstām )(tfm =Φ  
sakarību. Šī sakarība tiek pakļauta harmoniku analīzei un izvirzītā Furje rindā. Pēc 
harmoniku analīzes var noteikt EDS vērtības: 

m
sp

a
pw

fE 11
2

44,4 Φ= .   (10) 

Kā redzams, EDS noteikšanas formulā (10) nav iekļauts ktin (tinuma koeficients) un 
fāzes rievu skaits, kas netieši ņemts vērā pie magnētiskās plūsmas saķēdējuma 
noteikšanas. Šīs metodes galvenā priekšrocība ir tā, ka tinuma koeficients un fāzes 
rievu skaits ievērots plūsmas saķēdējuma noteikšanas stadijā un, veidojot enkura 
tinuma shēmas (divslāņu, daļskaitļa) var izvairīties no šo koeficientu lietošanas un 
iegūt patieso EDS rezultātu. 
Praksē plaši lieto EDS noteikšana no VMP sadalījuma gaisa spraugā. Lai noteiktu 
elektriskas mašīnas raksturlielumus un parametrus, bieži ir nepieciešams zināt gaisa 
spraugas magnētisko plūsmu Φδ. Ar to parasti saprot viena pola plūsmu, kas ieiet 
statorā. Tāpēc lai noteiktu Φδ, izmantojot formulu (6), nepieciešams ievietot 
vektoriāla magnētiska potenciāla vērtības punktos uz statora virsmas. 
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Tā kā pirmā veida simetrijas Ai=-Aj , bet pie otra veida simetrijas Ai=0, tad plūsmas 
noteikšanai var izmantot izteiksmi 

lAj2=Φδ ,   (11) 

)(αδ f=Φ , kur α  - leņķis elektriskajos grādos. 
Zinot VMP sadalījumu uz statora virsmas var iegūt raksturlīknes harmoniku analīzi 
un iegūt pirmās un augstāko harmoniku VMP amplitūdas un fāzes. 
Šajā gadījumā, pirmās harmonikās EDS var noteikt: 

lA
a

wqp
kfE m

sp
tin 1

1

111
111 2

2
44,4=   (12) 

Līdzīgi var noteikt augstāko harmoniku EDS, attiecīgi ievietojot tinuma datus un 
attiecīgas harmonikas VMP amplitūdas vērtības. 
Šī metode ir daudz vienkāršāka salīdzinājumā ar EDS noteikšanu no spoles un spoļu 
grupas metodēm, un iegūtais VMP sadalījums nav piesaistīts konkrētai tinuma 
shēmai. Tā, piemēram, sinhronās mašīnās ar ierosmi no trešās magnētiskā lauka 
harmonikas enerģijas nav nepieciešams statora rievās iezīmēt divus tinumus, bet 
paņemt attiecīgi pirmās un trešās harmonikas VMP vērtības un attiecīgus tinuma 
parametrus, lai aprēķinātu EDS vērtības. 
Kā rada praktiskā pieredze vispārīga lietojuma elektriskās mašīnās, iegūtiem EDS 
rezultātiem, pielietojot šīs 3 metodes, starpība nepārsniedz 1%. Bet aprēķinot 
speciālā izpildījuma mašīnas ar paaugstinātu elektromagnētisko noslodzi vai īpašu 
tinuma shēmas un rievas izpildījumu obligāti jāizvēlas piemērotākā aprēķina 
metode. 
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2. Sinhrono mašīnu raksturlīkņu noteikšana no magnētiskā lauka 
matemātiskās modelēšanas rezultātiem 

 
Sinhrono mašīnu darba režīmu analīzei plaši lieto dažāda veida vektoru diagrammas, 
kuras uzskatāmi attēlo sakarības starp mašīnas galvenajiem raksturlielumiem, kā arī 
ļauj iegūt matemātiskas izteiksmes šo mašīnu darba režīmu kvalitatīvai un 
kvantitatīvai analīzei.  
Var būt vairākas pieejas sinhrono mašīnu darba režīmu attēlošanai vektoru 
diagrammās. Šīs pieejas atšķiras ar to, kā vektoru diagrammās ir izvēlēti spriegumu, 
strāvu un EDS pozitīvie virzieni, kas, savukārt, ir atkarīgs no tā, kādu jaudu – 
ģeneratora atdoto vai dzinēja patērēto – pieņem par pozitīvu lielumu. 
Ja pēc vienotas sistēmas aplūko visus iespējamos sinhronās mašīnas darba režīmus, 
ērtāk lietot sistēmu, kurā par pozitīvu lielumu pieņem atdoto jaudu ģeneratora 
režīmā un patērēto jaudu dzinēja režīmā. Tajā pašā laikā var izmantot arī sistēmu, 
kurā par pozitīvu lielumu pieņem no primārā enerģijas avota patērēto jaudu 
ģeneratora režīmā un patērētājam atdoto jaudu dzinēja režīmā. Jebkurā no šiem 
gadījumiem jāievēro tas, ka ģeneratora un dzinēja režīmā aktīvās jaudas ir ar pretēju 
zīmi. Šāda pieeja attiecas arī uz reaktīvo jaudu.  
Sinhronie dzinēji parasti tiek izveidoti kā izvirzītu polu sinhronās mašīnas. Izvirzīto 
polu sinhrono mašīnu aprēķiniem un analīzei plaši izmanto divu reakciju teoriju, 
kuras pamatā ir superpozīcijas princips un divu reakciju teorijai atbilstošās 
garenlauka un šķērslauka sinhronās induktīvās pretestības Xd un Xq. Īstenībā 
superpozīcijas principa izmantošana ir korekta tikai lineārām sistēmām, t. i., 
sinhronajām mašīnām ar nepiesātinātu magnētisko sistēmu.  
Izmantojot divu reakciju teoriju, precīzi ievērot piesātinājuma ietekmi uz parametru 
Xd un Xq vērtībām nav iespējams, tāpēc praksē lieto dažādas tuvinātas metodes, kas 
ne vienmēr dod apmierinošu rezultātu. Tādējādi divu reakciju teorija izmantošana 
piesātinātām mašīnām nedod tās priekšrocības, kuru dēļ šī teorija tika radīta. 
Pretestības Xd un Xq šajā gadījumā zaudē savu uzskatāmību un fizikālo jēgu, jo tās 
nav nemainīgi lielumi, bet ir savstarpēji atkarīgas, kā arī atkarīgas no darba režīma. 
Ievērojot minētos apsvērumus šajā darbā sinhrono mašīnu raksturlīkņu noteikšanai 
ieteikts izmantot 2 attēlā parādīto vektoru diagrammu, kurā pretestības Xd un Xq tiešā 
veidā neparādās. Šajā diagrammā parādītas asis d un q, bet pārējie lielumi ir 
nosakāmi no magnētiskā lauka skaitliskajiem aprēķiniem, ievērojot mašīnas 
konstruktīvos parametrus un magnētisko materiālu nelineārās raksturlīknes. 
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2. att. Izvirzīto polu sinhronās mašīnas vektoru diagramma:  - EDS, kas 

inducējas enkura tinumā slodzes režīmā un kuru nosaka rezultējošā 
δE&

 magnētiskā plūsma gaisā spraugā ( ), kuru savukārt  δΦ
rada ierosmes un enkura MDS kopēja darbība 

 
Tādējādi kļūda, ko rāda frontālo daļu izkliedes induktīvā pretestība, nepārsniedz 2% 
un pilnīgi pamatoti var pieņemt, ka 

UE =δ .    (13) 
Izdarot šo pieņēmumu tālākai sinhrono dzinēju darba režīmu analīzei izmantosim 
vienkāršoto diagrammu (3. att.). 
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3. att. Sinhronās mašīnas vektoru diagramma galveno sakarību noteikšanai starp 
mašīnas raksturlielumiem 

 
Vektoru diagrammas uzdoto režīmu realizācija ar skaitliskās modelēšanas 
matemātiskām metodēm. 
 
Projektējot sinhronos dzinējus, kā arī izvēloties to ierosmes sistēmas parametrus, 
jānosaka ierosmes strāva If (vai ierosmes tinuma magnetizētjspēks Ff), kas nodrošina 
doto darba režīmu (spriegumu U, enkura strāvu I un jaudas koeficientu cosϕ). 
Starp lielumiem δEU =  un Fδ  pastāv sarežģīta nelineāra funkcionāla sakarība, ko 
nevar izteikt ar analītisku izteiksmi, bet tikai skaitliskā formā, izmantojot 
magnētiskā lauka aprēķinus ar galīgo elementu metodi, turklāt If (vai Ff) noteikšana 
ir saistīta ar iteratīvām procedūrām, izmantojot šādu algoritmu. 
1. Izvēlas kaut kādu leņķa ε  (sk. 3. att.) vērtību maxmin εεε << (εmin un εmax 
vērtības var izvēlēties no nepiesātinātas sinhronās mašīnas vektoru diagrammas). 
2. Izvēlas kaut kādu If vērtību 

Nf 5,25,0 fII << . 

3. Ar šādiem datiem veic magnētiskā lauka aprēķinu un no aprēķina rezultātiem 
nosaka Eδ vērtību. Ja , tad samazina IUE >δ f , bet, ja UE <δ , to attiecīgi palielina. 
Šādas procedūras turpina tik ilgi, kamēr UE =δ . 
4. Pārbauda leņķa ϕ  vērtību. Ja tā nesakrīt ar sākotnēji uzdoto, tad leņķi 
ε attiecīgi palielina vai samazina, kamēr iegūst leņķa ϕ  vērtību, kas vienāda ar 
sākotnēji uzdoto vērtību. 
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Aplūkotās iterāciju procedūras var veikt efektīvāk un ātrāk, ja izmanto datu 
matemātiskās apstrādes metodes, kuras balstītas uz empīrisko formulu sintēzi. 
Lai racionalizētu iterāciju procesu var pieņemt 3 leņķa ε  vērtības ( 321 ,, εεε ) un trīs 
ierosmes strāvas  vērtības ( ) un veikt fI 321 ,, III 933 =×  magnētiskā lauka 

aprēķinus dažādam ε  un  vērtību kombinācijām. Piemērām, pieņemtajai slodzes 

strāvai I uzdod:
fI

min1 ff II = , max3 ff II = , 2/)( minmax2 fff III +=  un: min1 εε = , 

max3 εε = , 2/)( maxmin2 εεε +=  ( maxmin/ε  un  robežvērtības, protams 
nav stingri noteiktas un aprēķinu gaitā var būt nepieciešamība paplašināt vai 
sašaurināt leņķa un/vai strāvas diapazonu, kā arī pilnīgi patvaļīgi izvēlēties aprēķina 
starppunkta vērtības) un šo vērtību kombinācijām veic magnētiskās lauka 
matemātisko modelēšanu ar galīgo elementu metodi. Pēc GEM modelēšana katrai 
pieņemtai lielumu 

maxmin/fI

ε  un  vērtību kombinācijai nosaka U  un fI ϕ  vērtības 
(1. tab.). 

1. tabula 
ε  

fI  1ε  2ε  3ε  

1fI  
11U  

11ϕ  
12U  

12ϕ  
13U  

13ϕ  

2fI  
21U  

21ϕ  
22U  

22ϕ  
23U  

23ϕ  

3fI  
31U  

31ϕ  
32U  

32ϕ  
33U  

33ϕ  

 
Būtībā tā ir tabulas veidā uzdota divu argumentu funkcija 

),(1, kfiki IfU ε= ,    (14) 

),(2, kfiki If εϕ = ,    (15) 
 

kur i=1,2,3 un k=1,2,3. 
Divu argumentu funkcijas atrisināšanai vispiemērotākā ir gradienta metode, jo, 
piemērām, Ņūtona metode ir jūtīga attiecība pret sākuma tuvinājuma izvēli, bet 
iterāciju metodē ir īpaši jārūpējas par konverģences nodrošināšanu. 
Funkcionāla  minimizācijas algoritms ir šāds: Φ
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1. solis. Aprēķina gradienta komponente punktos 1min εεε ==k  un 

, t.i., vērtības , kur 
1min fff III

k
== )(kGε ε

ε εε ∂
Φ∂

== GIG f ),( un , kur )(k
I f

G

f
IfI I

GIG
ff ∂

Φ∂
==),(ε . 

2. solis. Nosaka soļa parametra optimālo vērtību (sākotnējo) 

)(
minmax

20 kG
s

ε
ε

εε −
−=    (16) 

)(
minmax

20 k
I

ff
I

f

f G

II
s

−
−= .   (17) 

3. solis. Pēc formulām  un  

aprēķina  un  un gradienta komponentes, pēc formulām 

)()()1( kkk Gs εεεε −=+ )()()1( k
II

k
f

k
f ff

GsII −=+

)1( +kε )1( +k
fI

),,()222(

)(2

)222(

)(2

2
9

2
87542

22
9

2
8

2
7

2
6

2
54321

2
9

2
87542

22
9

2
8

2
7

2
6

2
54321

fffff

ffffff

ffff

ffffff

IGGIbIbIbbIbb

IbIbIbIbbIbIbbb

IaIaIaaIaa

UIaIaIaIaaIaIaaa

εεεε

ϕεεεεεε

εεε

εεεεεε
ε

εε ==+++++⋅

⋅−+++++++++

++++++⋅

⋅−++++++++=
∂
Φ∂

 (18) 

un 

).,()222(

)(

)222(

)(

2
98

2
7643

22
9

2
8

2
7

2
6

2
54321

2
98

2
7643

22
9

2
8

2
7

2
6

2
54321

fIIfff

ffffff

fff

ffffff
f

IGGIbIbbIbbb

IbIbIbIbbIbIbbb

IaIaaIaaa

UIaIaIaIaaIaIaaa
I

ff
εεεεε

ϕεεεεεε

εεεε

εεεεεε

==+++++⋅

⋅−+++++++++

++++++⋅

⋅−++++++++=
∂

Φ∂

, (19) 

tajā punktā, t.i.,  un . )1( +kGε
)1( +k

I f
G

4. solis. Aprēķina kārtējās iterācijas soļa parametra optimālās vērtības 

0)1()(

)(

ε
εε

ε
ε s

GG
Gs kk

k
⋅

−
= +    (20) 

0)1()(

)(

fI

ff

f

f
s

GG

G
s k

I
k

I

k
I

I ⋅
−

= + .  (21) 

Pieņemot par ε  un  vērtībām nākošajā iterācija attiecīgi  un 

, kā arī  un . 

fI )1()( += kk εε
)1()( += k

f
k

f II )1()( += kk GG εε
)1()( += k

I
k

I ff
GG
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5. solis. Šādas procedūras turpina tīk ilgi, kamēr gradienta komponentes kārtējā 

iterācija, t.i. )1( +k  sasniedz pietiekami mazas vērtības: εε ε≤+ )1(kG  un 

ff I
k

IG ε≤+ )1( , kur εε  un 
fIε  - uzdota precizitāte. 

Sinhronā dzinēja raksturlielumu noteikšanai izmantots vienots programmu 
komplekss, kurā paredzēta datu apmaiņa starp atsevišķiem šajā kompleksā 
izmantotām programmām: 
1) QuickField - magnētiskā lauka matemātiskā modelēšana ar datu pirmapstrādi 
(plūsmas saķēdējuma noteikšana, harmoniku analīze, EDS noteikšana u. c.); 
2) EXCEL - programmas QuickField rezultātu izmantošana ievaddatu 
sagatavošanai formulu sintēzei; 
3) FORTRAN - nelineāru vienādojumu risināšana sinhronā dzinēja raksturlielumu 
noteikšanai slodzes režīmā. 

 
3. Sinhrono dzinēju magnētisko lauku matemātiskā modelēšana 

 
Projektējot elektriskās mašīnas, pamatuzdevums ir panākt optimālu magnētiskā 
lauka sadalījumu un tas, galvenokārt, reducējas uz konstruktīvo parametru tādu 
izvēli, kas nodrošinātu vislabvēlīgākos apstākļus galvenā magnētiskā lauka 
pastāvēšanai. 
Elektrisko mašīnu magnētisko lauku pētīšanā iznāk saskarties gan ar analīzes, gan 
sintēzes uzdevumiem. Analīzes uzdevums ir noskaidrot, kā dažādi parametri (strāva, 
magnētiskās sistēmas atsevišķu elementu forma un ģeometriskie izmēri, magnētisko 
materiālu īpašības u.c.) ietekmē magnētiskā lauka raksturu un no tā atkarīgos 
mašīnas darba raksturlielumus. Sintēzes uzdevums ir panākt magnētiskā lauka tādu 
sadalījumu, kas nodrošinātu noteiktus uzdotos raksturlielumus (magnētisko plūsmu, 
EDS, elektromagnētisko momentu u.c.). 
Viens no sintēzes uzdevumiem tiek risināts dota promocijas darba ietvaros. 
Izveidojot pola uzgaļos speciālas formas gaisa dobumus, mērķis ir panākt sinhronās 
mašīnas stabilu pašierosmi, izmantojot enerģiju no trešās harmonikas un nodrošināt 
tāda rakstura līknes formu, kas uzturētu mašīnas uzdotos parametrus, piemēram, 
jaudas koeficientu (cos ϕ ). Tāda rakstura formu var panākt, ja atsevišķi magnētiskās 
ķēde apgabali jau pietiekami piesātināti pie nelielām ierosmes strāvām. Risinot šo 
uzdevumu, tika modelēts slodzes režīms (4. att.), kas saistīts ar 2. daļas iztirzātās 
metodikas pielietošanu. 
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4. att. Sinhronās mašīnas slodzes režīmu vektoru diagramma uz GEM aprēķināta 

uzdevuma 
 
 
4. Magnētiskā lauku modelēšanas rezultāti, to interpretācija un izmantošana 

raksturlīkņu aprēķinos 
 
Trešās harmonikas magnētiskais lauks sinhronajās mašīnās rotē ar sinhrono rotācijas 
frekvenci pfn 11 60= , bet tās polu skaits 2p3 ir 3 reizes lielāks par 
pamatharmonikas polu skaitu 2p. Tādēļ, lai izmantotu trešās harmonikas enerģiju, 
mašīnas enkura rievās ir jāizvieto papildtinums, kura polu skaits 

pp 62 3 =    (22) 
un tinuma solis 

p
Zy z
63

3
3 =≈

τ ,    (23) 
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kur τz – pamatharmonikas pola iedaļa, kas izteikta ar rievu skaitu; Z3 – papildtinuma 
rievu skaits. 
Šajā gadījumā papildtinumā inducēsies trīskāršas frekvences EDS, un ja sakarība 
(23) ir precīzi ievērota ( 33 zy τ= ), papildtinumā neinducēsies pamatharmonikas 
EDS, jo tinuma koeficients pamatharmonikai papildtinumā ir vienāds ar nulli. 
Ierosmes sistēmu šajā gadījumā veido papildtinums un viens taisngriezis, caur kuru 
tiek barots ierosmes tinums.  
Lai efektīvāk izmantotu magnētiskā lauka trešo harmoniku ierosmes sistēmas 
barošanai, piemēram, lai iegūtu iespējami lielāku taisngrieztā sprieguma Ud vērtību 
un samazinātu šī sprieguma pulsācijas, ļoti svarīgi ir atbilstoši izvēlēties 
papildtinuma shēmu un šī tinuma parametrus. Konstruktīvi papildtinumu lietderīgi 
izvietot tajās pašās rievās, kurā izvietots galvenais enkura trīsfāžu tinums, turklāt šo 
tinumu izveidojot kā divslāņu cilpas tinumu, kas aizņem visas Z enkura rievas, t. i., 

. Vispārējā gadījumā papildtinumu var izveidot ar dažādu fāžu skaitu mZZ =3 3, kas 
ir viens no svarīgākajiem šī tinuma parametriem, jo nosaka gan taisngriežu bloka 
diožu skaitu, gan taisngrieztā sprieguma Ud un taisngrieztās strāvas Id raksturu (šo 
lielumu vidējās vērtības un pulsāciju amplitūdas). Vienlaikus jāatzīmē, ka 
papildtinuma fāžu skaitu m3 nevar izvēlēties patvaļīgi, bet tas ir atkarīgs no enkura 
galvenā tinuma pamatparametriem – rievu skaita Z, polu skaita 2p un rievu skaita uz 
polu un fāzi  

pm
Zq

2
=     (24) 

vai trīsfāžu tinuma gadījumā 

p
Zq

6
= .     (25) 

 
Mazas un vidējas jaudas vispārēja lietojuma trīsfāžu (m = 3) sinhronās mašīnas 
parasti projektē un izgatavo ar šādiem enkura tinuma parametriem: Z=36…144, 
2p=2…16 un q=2…8, turklāt q var būt gan vesels skaitlis, gan daļskaitlis un tā 
vērtībai ir jāatbilst simetriska trīsfāžu tinuma izveidošanas nosacījumiem, kā arī 
jāievēro tas, ka mazākās q vērtības atbilst lielākam polu skaitam. Promocijas darbā 
4.1. tabulā dotas iespējamās q vērtības atkarībā no rievu skaita un polu skaita mazas 
un vidējas jaudas sinhronajām mašīnām. Daļskaitļa tinuma gadījumā rievu skaitu uz 
polu un fāzi var izteikt kā 

d
cbq += ,   (26) 

 
kur b, c un d – veseli skaitļi; dc <  un dc  ir īsts nesaīsināms daļskaitlis. 
Simetriska trīsfāžu tinuma izveidošanas nosacījumi ir [24]: 

d
p2 = vesels skaitlis;  (27) 

≠
3
d  vesels skaitlis.  (28) 
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Izteiksim papildtinuma rievu skaitu uz polu un fāzi kā 

333
3 62 pm

Z
mp

Zq == ,  (29) 

jeb 

3

3
33 d

cbq += .   (30) 

 
Var pierādīt, ka simetrisku papildtinumu ar fāžu skaitu m3 var izveidot, ja ievēroti 
šādi nosacījumi: 

3

32
d
p = vesels skaitlis;  (31) 

≠
3m

d  vesels skaitlis.  (32) 

Pēdējais nosacījums neattiecas uz papildtinumu ar fāžu skaitu m3 = 2. 
Ievērojot (30) – (32), var noteikt parametrus, ar kādiem iespējams izveidot 
papildtinumu sinhronajās mašīnās. Šeit nepieciešams ievērot vēl arī to, ka atsevišķos 
gadījumos papildtinumu var izveidot tikai ar fāžu skaitu m3 = 2, kas var būt par 
cēloni nepieļaujami lielām taisngrieztā sprieguma un strāvas pulsācijām. No otras 
puses, nav lietderīgi izvēlēties m3 > 6, jo tas, būtiski nesamazinot taisngrieztā 
sprieguma un strāvas pulsācijas, nevajadzīgi palielina diožu skaitu taisngriežu blokā. 
Svarīgs papildtinuma parametrs ir šī tinuma vijumu skaits w3: 

3

s33

3

s333
3

62
a

wpq
a

wqpw == ,   (33) 

 
kur ws3 – vienas spoles vijumu skaits, kas, ievērojot arī vada šķērsgriezumu, nosaka 
papildtinuma aizņemto enkura rievas daļu. 
Papildtinuma vienā fāzē inducētā EDS efektīvā vērtība 

33333 44,4 Φ= wkwfE ,   (34) 
 
kur ; Φ13 3 ff = 3 – magnētiskās plūsmas trešās harmonikas amplitūdas vērtība. 
Ievietojot šajā izteiksmē w3 no (33), var atrast, ka 

3331

33
s3 92,79 Φ

=
wkpqf

Eaw .   (35) 

 
Ja Hz, kā arī, ja tuvināti pieņem 501 =f 13 ≈wk , tad 
 

33

33
s3 4000 Φ

≈
pq
Eaw .   (36) 

 
Iegūtā izteiksme ļauj aprēķināt papildtinuma vienas spoles vijumu skaitu, ja ir 
izvēlēti papildtinuma parametri, kā arī zināma magnētiskā plūsmas trešā harmonika 
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Φ3 un  EDS E3 vērtība, kas saskaņā ar taisngrieža ierosmes sistēmas shēmu var 
nodrošināt sinhronās mašīnas nepieciešamo ierosmes strāvu viddf Ii =  (5. att.). 
 

U1

E3

U3

Ud

Rf If

IfoN

E3

UN

Ud

If

U, E

∆U

 
5. att. Pašierosmes procesa raksturlīknes 

 
Aplūkosim galvenās sakarības EDS E3 aprēķināšanai. Saskaņā ar taisngrieža shēmu 

fdd RIU vidvid =     (37) 
 

un tam atbilstošā sprieguma efektīvā vērtība taisngrieža ieejā 

3
3

vid
3

sin2
m

m

UU d
π

π
= .   (38) 

 
Ievērojot sprieguma kritumu papildtinumā, 

UUE ∆+= 33 .    (39) 
 

Tā kā papildtinuma induktīvā pretestība X3 ir daudzkārt lielāka par tā aktīvo 
pretestību R3, tad  

3vid
3

2
XImU dπ

≈∆ .    (40) 

 
Tādējādi izteiksmes (36) – (40) ļauj aprēķināt papildtinuma vienas spoles vijumu 
skaitu un, ievērojot to, ka papildtinums tiek veidots, piemēram, kā divslāņu tinums, 
– arī šī tinuma aizņemto enkura rievas laukuma daļu: 

akaj
IwS

33

3s3
3

2
= ,    (41) 
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kur I3 – papildtinuma fāzes strāvas efektīvā vērtība; j3 – strāvas blīvums; ka – tinuma 
aizpildes koeficients. 

 
5. Eksperimentālās pārbaudes rezultāti 

 
Lai veiktu eksperimentālo un matemātiskās modelēšanas (ar GEM) rezultātu 
salīdzināšanu, matemātiskajā modelī iespējami precīzi jāievēro mašīnas atsevišķo 
elementu reālie ģeometriskie izmēri, kā arī izmantoto magnētisko materiālu 
raksturlīknes. Taču praktiski tas dažādu konstruktīvo neprecizitāšu un tehnoloģisko 
pielaižu dēļ iespējams tikai daļēji. Tā, piemēram, izmatotajā mašīnā ir novērojama 
rotora ekscentritāte (gaisa sprauga zem diviem pretējas polaritātes poliem atšķiras 
1,5 reizes). Tādēļ aprēķinos pieņemta šī lieluma vidējā vērtība ( 1=δ mm). Tāpat 
nav zināms arī statorā un rotorā izmantojamā magnētserdes tērauda marka un tātad 
arī šī materiāla magnetizēšanas līkne. Tādēļ aprēķinos pieņemta viena no plašāk 
izplatītājiem tērauda markām – elektrotehniskais lokšņu tērauds 1211. 
Šie un arī citi faktori, protams, var būt pa cēloni eksperimentālo un matemātiskās 
modelēšanas rezultātu lielākai vai mazākai nesakritībai. Tomēr mīnēto faktoru 
neprecīza ievērošana ļauj izdarīt secinājumus par sinhronā dzinēja raksturlīknēm to 
kvalitatīvā aspektā. 
6. attēlā pāradītas darba tinuma sinhronās mašīnas tukšgaitas raksturlīknes, kas 
iegūtas eksperimentāli un ar matemātisko modelēšanu. 

I f=f(U DBfaz )
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6. att. Eksperimentāli un ar GEM iegūto darba tinuma tukšgaitas raksturlīkņu 

salīdzinājums 
 
No raksturlīknēm redzams, ka starpība starp eksperimentāli un modelēšanas ceļā 
iegūto rezultātu nominālā režīmā nepārsniedz 5% un lielākā starpība ir 12%, kas 
novērojama, ja ierosmes strāva AI f 8= , t.i. divreiz pārsniedz tās nominālo vērtību. 
Tukšgaitas raksturlīknes papildtinumam (7. att.), starpība starp eksperimentāliem un 
modelēšanas rezultātiem nepārsniedz 5%. 
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7. att. Eksperimentāli un ar GEM iegūto papildus tinuma tukšgaitas raksturlīkņu 

salīdzinājums 
Slodzes režīmā par pamatu salīdzinājumam ir ņemts režīms ar nominālo spriegumu 
darbā tinumā VU DB 100=  un 1cos =ϕ . Aprēķināta regulēšanas raksturlīkne darba 
tinumam un papildtinuma izejas spriegums. Salīdzinājuma rezultāti parādīti 8. attēlā. 
Darba tinuma regulēšanas raksturlīknes parāda, ka nominālajai enkura strāvai 
( ), divu metožu iegūto rezultātu starpība nepārsniedz 5%, bet 
maksimālā starpība sastāda 10%, ja enkura strāva atbilst 1/2 no tas nominālas 
vērtības. Attiecīgi papildtinuma spriegumam šī starpība nepārsniedz 5%. 

AInf 66,6=

Reg. r-l īkne U DB =100V un cosϕ =1
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8. att. Eksperimentāli un ar GEM iegūto papildus tinuma regulēšanas raksturlīkņu 

salīdzinājums 
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Analizējot iegūtos rezultātus kopumā gan tukšgaitas, gan slodzes režīmiem var 
secināt, ka starpība, kas rodas šo divu metožu salīdzinājumā ir pietiekami maza. Pār 
cēloņiem tam rašanai var atzīmēt eksperimentālas mašīnas feromagnētisko materiālu 
magnetizēšanas raksturlīknes )(HfB =  parametru atšķirību no standartizētiem 
parametriem, kas dotas katalogos un rokasgrāmatas. Īpaši tas izpaužas materiālu 
piesātinājumā zonā, kas uzskatāmi atspoguļots 6. attēlā, kur palielinoties ierosmes 
strāvas vērtībai pieaug arī šo divu metožu rezultātu starpība. Izvairīties no šiem 
cēloņiem var izmantojot atbilstošu feromagnētisko materiālu magnetizēšanas līknes, 
kas iegūtas konkrētai materiālu partijai, bet testēšanas laboratorijas rezultāti ir dārgi 
un šie izdevumi var attaisnoties tikai rūpnieciska mēroga apjomos. 
Vēl viens būtiskais cēlonis, kas izraisa šo rezultātu atšķirību, ir mērīšanas un 
aprēķinu metodes atšķirīga pieeja. Eksperimenta gaitā tika veikti mērījumi elektrisko 
lielumu efektīvajām vērtībām ar elektromagnētiskas sistēmas mēraparātiem, kas 
nosaka vidējo kvadrātisko vērtību izejas signālā visiem ietilpušiem harmonikām. 
Savukārt modelēšanas gaitā aprēķini tika veikti pēc iegūto raksturlielumu sadalījuma 
izvirzīšanu Furje rindā un tālākos aprēķinos izmantotas tikai pamatharmonikas 
katram no tinumiem, t.i. pirmā harmonika darba tinumam aprēķiniem un trešā 
harmonika – papildtinumam. Šo divu pieeju rezultātu atšķirība nav tik būtiska, 
kamēr elektriskās mašīnas izejas spriegums ir sinusoidāls ar izteiktu 
pamatharmoniku (6. att.), bet atšķirība pieaug, pieaugot augstāko harmoniku 
īpatsvaram. Matemātiskās modelēšanas aprēķinus varētu precizēt ņemot vērā arī 
augstākas harmonikas, bet šajā gadījumā tiek stipri sarežģīts aprēķins un zūd sasaiste 
lauku teorijas aprēķinu rezultātu interpretācijai ar “klasisko” elektrisko mašīnu 
teoriju. Lai nodrošināt kvalitatīvo iegūto rezultātu salīdzinājumu ir veikta 
eksperimentālo datu, kas iegūti ar osciloskopa palīdzību, izvirzīšana Furjē rindā un 
salīdzinājumiem izmantotas tikai pamatharmonikas vērtības. 
Augstāk minētie cēloņi ir tie būtiskākie, kas ietekmē uz eksperimentālo un 
modelēšanas rezultātu nesakritību. Neraugoties uz to, darba režīmos ar nomināliem 
parametriem kļūda nepārsniedz 5%, kas ir pieņemams rezultāts parastos 
inženieraprēķinos, bet attiecībā uz speciāla izveidojuma elektriskajām mašīnām, 
kurām pieskaitāmas sinhronās mašīnas ar ierosmi no magnētiskā lauka trešās 
harmonikas, tas ir apmierinošs rādītājs. Turklāt šie rezultāti ir iegūti aprēķinot 
mašīnas raksturlielumus ne tikai nominālā režīma apgabalā, kur magnētiskie 
materiāli ir nepiesātināti, bet arī piesātinājuma zonā, ko ar citām pazīstamām 
metodēm, piemēram, harmonisko vadītspēju metode, realizēt nav iespējams vai ar 
pieņēmumiem, kas dod neadekvātu rezultātu. 
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Nobeigums 
 
Promocijas darbā atspoguļoti izvirzīto polu sinhrono dzinēju ar ierosmi no trešās 
lauka harmonikas enerģijas pētījumu rezultāti. Pētījumi veikti sinhroniem dzinējiem 
ar ierosmi no trešās magnētiskā lauka enerģijas, bet lielākai daļai pētījumu ir 
vispārēja nozīme un tie attiecināmi visiem izvirzīto polu konstrukcijas sinhroniem 
dzinējiem ar ierosmi no augstākām harmonikām. Pamatojoties uz veiktiem 
pētījumiem un eksperimentāliem datiem var secināt: 

1. Piedāvātas ierosmes sistēmas barošanas tinuma shēmas sinhroniem 
dzinējiem ar ierosmi no trešās harmonikas enerģijas līdz 100 kW; 

2. Veikta metodikas izstrāde sinhrono dzinēju magnētisko lauku modelēšanai 
un mainīgu magnētisko lauku matemātiskai modelēšanai ar GEM, kas 
deva iespēju izmantojot stacionāru magnētisko lauku modelēšanas 
metodes noteikt rotējoša mašīnas parametrus; 

3. Izstrādāta skaitliskās modelēšanas rezultātu apstrādes metodika un to 
rezultātu matemātiskā interpretācija metodika, kas deva iespēju izvairīties 
no iteratīvam procedūrām nosakot galvenās mašīnas parametrus; 

4. Dota rekomendācijas magnētiskā lauka modelēšanai ar mērķi noteikt 
pirmās un trešās harmonikas atkarību no polu ģeometriskajiem 
parametriem, t.i. izmainot pola uzgaļa ģeometriju (mainot τpb  attiecību, 
izvietojot gaisa dobumus) sintezēt nepieciešamo trešās harmonikas 
raksturu būtiski neizmainot pamatharmoniku; 

5. Izstrādāti teorētiskie un praktiskie realizācijas principi sinhrono dzinēju 
raksturlīkņu aprēķināšanai tukšgaitas un slodzes režīmiem ar galīgo 
elementu metodi un veikta skaitlisko metožu rezultātu adaptācija 
“klasiskai” elektrisko mašīnu teorijai, ieskaitot mašīnas vektoru 
diagrammas un aprēķinu metodikas. 
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