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Abstrakt 

Tato práce se zabývá problematikou teplotních polí a možnostmi jejich výpočtů pomocí 
metody konečných prvků. Dále popisuje sestavení 3D modelu asynchronního stroje, na němž je 
proveden výpočet teplotního pole pomocí programu Ansys Workbench. Tyto simulované 
výsledky jsou následně porovnány s hodnotami získanými praktickým měřením na reálném 
stroji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
This thesis is dealing with thermal fields and the possibilities of their solution by a finite 

element method. Thereinafter thesis describe assembling a 3D model of induction machine with 
known parameters, and solving thermal field of the model by Ansys Workbench program and 
verification of these results by practical measuring on real machine.   
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1 ÚVOD  
 

Předložená diplomová práce řeší teplotní analýzu asynchronního elektrického stroje. 
Pro lepší objasnění základních pojmů týkajících se teplotního pole je první část zaměřena na 

vysvětlení fyzikálního významu teploty, tepla a způsobu jeho síření. V další části práce je uveden 
rozbor vzniku ztrát u asynchronního motoru, které vytváří jeho teplotní pole. 

Vzhledem k tomu, že vyšetřované teplotní pole bylo řešeno pomocí metody konečných 
prvků, je v následující kapitole uveden základní popis této metody a programů umožnující její 
aplikaci.  

Dále tato práce popisuje vytvoření 3D modelu asynchronního stroje se zadanými parametry. 
Tento model byl následně exportován do výpočetního programu Ansys Workbench, kde proběhla 
simulace jeho oteplovací a ochlazovací zkoušky. 

Součástí této práce jsou výsledky získané z praktického měření stroje pomocí termočlánků a 
srovnání naměřených hodnot s vypočtenými hodnotami a jejich závěrečná interpretace. 
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2 TEPLO 
Teplo je část vnitřní energie, kterou systém vymění (tj. přijme nebo odevzdá) při styku s 

jiným systémem, aniž by přitom docházelo ke konání práce. Mluvíme o tepelné výměně. Teplo 
popisuje procesy, v nichž se odehrává spousta „mikroprací“, tj. srážek jednotlivých částic, které 
přímo nemůžeme sledovat ani měřit. O práci mluvíme, když způsobenou změnu energie můžeme 
vyjádřit jako součin veličin (obvykle síly a posunutí či tlaku a změny objemu, nebo jako součin 
napětí, proudu a času). O teplo jde tehdy, když se změna energie jako součin jiných měřitelných 
veličin vyjádřit nedá. 

Teplo je fyzikální veličina popisující změnu termodynamického stavu systému, nikoli stav 
samotný [12]. 

2.1 Značení a jednotky tepla 

Jednotky tepla jsou shodné s jednotkami energie a práce. 

Značka: Q 

Základní jednotka: joule [J] 

Množství tepla Q je dáno vztahem: 

               

 TcmQ ∆⋅⋅=  ( 1-1) 

kde: 

 m………………..hmotnost systému 

 c……………..…..měrná tepelná kapacita  

 ΔT………...…....rozdíl počáteční a koncové teploty 

2.2 První zákon termodynamiky 
Zákon zachování energie pro termodynamické děje je vyjádřen prvním zákonem 

termodynamiky, který má tvar: 

 

WQUUU if −=−=∆   (1-2) 

popřípadě v diferenciálním tvaru: 

 

dWdQdU −=   (1-3) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vnit%C5%99n%C3%AD_energie�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9m�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ce_%28fyzika%29�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_v%C3%BDm%C4%9Bna�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzik%C3%A1ln%C3%AD_veli%C4%8Dina�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzik%C3%A1ln%C3%AD_jednotka�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ce_%28fyzika%29�
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U je vnitřní energie tělesa, která závisí jen na jeho stavu (teplotě, tlaku a objemu). Q je teplo 
vyměněné mezi systémem a jeho okolím. Bereme ho za kladné, pokud systému teplo dodáváme, 
a záporné, pokud systému teplo odebíráme. W je práce vykonaná systémem.Bereme ji kladnou, 
pokud systém práci koná (pokud se roztahuje proti síle způsobené okolím), a zápornou , pokud 
systému práci dodáváme (pokud se vlivem vnější síly smršťuje). Jak Q, tak i W závisí na ději 
(jsou to dějové veličiny). Naproti tomu ΔU závisí jen na počátečním a koncovém stavu; na 
průběhu děje nezávisí [1]. 

 

2.3 Druhý zákon termodynamiky 
Tento zákon definuje směr předávání tepelné energie. 

 

Clausiova formulace: Při styku dvou těles s různou teplotou přechází teplo vždy jen 
z teplejšího tělesa na chladnější těleso [13]. 

 

 

 

2.4 Způsoby šíření tepla: 
 

2.4.1 Vedení tepla 
 

Vedení (kondukce) tepla je jeden ze způsobů šíření tepla v látkách a tělesech, při kterém 
částice látky v oblasti s vyšší střední kinetickou energií předávají část své pohybové energie 
prostřednictvím vzájemných srážek částicím v oblasti s nižší střední kinetickou energií. Částice 
se přitom nepřemísťují, ale kmitají kolem svých rovnovážných poloh. 

Vedení tepla je nejčastější způsob šíření tepla v pevných tělesech, jejichž jednotlivé části 
mají různé teploty. Teplo se vedením šíří také v kapalinách a plynech, kde se však uplatňuje 
princip přenosu tepla prouděním. 
Rychlost vedení tepla určuje veličina, která se nazývá  tepelná  vodivost.  Porovnávat látky podle 
jejich tepelné vodivosti umožňuje další veličina, která se nazývá  součinitel tepelné vodivosti. 
Podle tohoto součinitele se látky dělí na 
 

• tepelné vodiče -   látky s vysokou rychlostí vedení tepla a velkým součinitelem tepelné    
vodivosti 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kondukce_tepla�
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C3%AD%C5%99en%C3%AD_tepla�
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bleso�
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1stice�
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tka�
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_kinetick%C3%A1_energie�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pohybov%C3%A1_energie�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sr%C3%A1%C5%BEka_%C4%8D%C3%A1stic�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kmit%C3%A1n%C3%AD�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnov%C3%A1%C5%BEn%C3%A1_poloha�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pevn%C3%A1_l%C3%A1tka�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapalina�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Proud%C4%9Bn%C3%AD_tepla�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlost�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_vodivost�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sou%C4%8Dinitel_tepeln%C3%A9_vodivosti�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%BD_vodi%C4%8D�
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• tepelné izolanty - látky s nízkou rychlostí vedení tepla a malým součinitelem tepelné 
vodivosti 

Vedení tepla lze rozdělit na 

• ustálené (stacionární) vedení tepla - teplotní rozdíl mezi jednotlivými částmi tělesa se v čase 
nemění 

• neustálené (nestacionární) vedení tepla - teplotní rozdíly mezi jednotlivými částmi tělesa, 
mezi kterými se teplo přenáší, se postupně 
vyrovnávají [12]. 

2.4.2 Proudění tepla 
 

Proudění tepla (také konvekce tepla) je jeden ze způsobů šíření tepla, kdy dochází k 
proudění hmoty o různé teplotě. Tepelné proudění se uplatňuje pouze u kapalin a plynů. Pohybem 
hmoty (kmity molekul a atomů v krystalické mřížce) dochází k promíchávání jednotlivých částí, 
které mají odlišnou teplotu, a tím se přenáší teplo mezi různými částmi hmotného útvaru. Jestliže 
těleso absorbuje tepelné záření, jeho teplota se zvyšuje. Zvýšení teploty tělesa závisí na 
vzdálenosti  a teplotě  zdroje záření od  absorbujícího tělesa, na jeho barvě, tvaru  a povrchové  
úpravě [1]. 

2.4.3 Tepelné záření 
 

Celkovou úhrnnou energii vyzařovanou tělesem v závislosti na jeho povrchové teplotě 
popisuje Stefan-Boltzmanův zákon s vysokou přesností. Pro těleso vyzařující ve vakuu platí: 

4TA
dS
dPjz σ==   

 

(1-4) 

 

 

kde:  jz – plošná hustota zářivého toku W.m-2 

         σ – Stefan-Boltzmanova konstanta, σ = 5,67.10-8 W/K4m2 

         T – termodynamická (absolutní) teplota v  kelvinech 

         A– poměrná pohltivost zářiče, 1,0∈A  ,A=1 pro absolutně černé těleso 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%BD_izolant�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Veden%C3%AD_tepla#Ust.C3.A1len.C3.A9_veden.C3.AD_tepla�
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Veden%C3%AD_tepla#Neust.C3.A1len.C3.A9_veden.C3.AD_tepla�
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C3%AD%C5%99en%C3%AD_tepla�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Proud%C4%9Bn%C3%AD�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hmota�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapalina�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn�
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Povrch zářícího tělesa umístěného ve vakuu odpovídá tepelné elektrodě S o teplotě T. Druhá 
elektroda o teplotě T0 = 0K je tvořena nekonečně vzdáleným pozadím vesmíru (zanedbatelné 
relativní záření vesmíru o teplotě 2,7K). 

Je-li těleso obklopeno vzduchovou masou o teplotě T0, vyzařuje vzduch zpět do tělesa zářivý 

tok o plošné hustotě, jejíž velikost je úměrná 4
0TAσ . Výsledná hustota zářivého toku je 

superpozicí hustoty zářivého toku tělesem vyzářeného a přijatého, tedy  platí vztah: 

 

( )4
0

4 TTAjz −= σ   (1-5) 

                                                                                                       

Podle rovnice popisující přestup tepla vedením                                                                                   

x
V lS

G
SRST

P
T
j λα ϑ

ϑ

ϑ ===
∆

=
∆

=
1

.
 

 
(1-6) 

 

lze pak vyjádřit součinitel přestupu tepla způsobený zářením jako:  

0

4
0

4

TT
TT

A
T
jz

Z −
−

=
∆

= σα  

 

 

( 1-7) 

 

                                                                     

Dosazením rovnice (1-7) do (1-6) můžeme určit ekvivalentní zářivou tepelnou vodivost 
(ekvivalentní zářivý odpor) tělesa 

0

4
0

41
TT
TT

ASS
R

G zZz
z

z −
−

=== σα
ϑ

ϑ   (1-8) 

 

Kde Sz je tzv. zářivá plocha tělesa. To znamená, že u kompaktních těles s konvexním 
povrchem je rovna geometrické velikosti povrchu. U silně členěných povrchů (hluboce žebrované 
chladiče) je rovna geometrické velikosti vnější „obálky”, tj. obrysu tělesa. Vnitřní plochy 
sousedních žeber totiž do sebe navzájem září a jejich výsledný tok je nulový [6]. 
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3 TEPLOTA 
 

V obecném významu ji ztotožňujeme s vlastností předmětů a okolí, kterou je člověk schopen 
vnímat a přiřadit jí subjektivní pocity studeného, teplého či horkého. 

       V přírodních a technických vědách a jejich aplikacích je to skalární intenzivní veličina, která 
je vzhledem ke svému pravděpodobnostnímu charakteru vhodná k popisu stavu ustálených 
makroskopických systémů. Teplota souvisí s kinetickou energií částic látky. 

      Teplota je základní fyzikální veličina soustavy SI s jednotkou kelvin [K] a vedlejší  jednotkou 
stupeň Celsia [°C]. Nejnižší možnou teplotou je teplota absolutní nuly (0 K; -273,15 °C), ke které 
se lze libovolně přiblížit, avšak nelze ji prakticky  dosáhnout. 

K měření teploty se používají teploměry různým konstrukcí [9]. 

 

3.1 Teplotní pole 
 

Teplotním polem se rozumí prostor, v jehož každém místě je zcela určitá termodynamická 
teplota, za stacionárních podmínek konstantní, za nestacionárních podmínek časově proměnná. 
Teplotní pole je polem skalárním. Termodynamickou teplotou T  [K] se rozumí teplota určovaná 
podle zákonů termodynamiky a lze ji volit za míru kinetické energie pohybujících se molekul 
(entit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Skal%C3%A1r�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Intenzivn%C3%AD_veli%C4%8Dina�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzik%C3%A1ln%C3%AD_veli%C4%8Dina�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kinetick%C3%A1_energie�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soustava_SI�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kelvin�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Absolutn%C3%AD_nula�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplom%C4%9Br�
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4  ZPŮSOBY ANALÝZ TEPLOTNÍCH POLÍ  
 

Výpočty teplotních polí lze v současnosti řešit širokou škálou dostupných metod, které jsou 
ve formě programů. Mezi sebou se odlišují v různých parametrech a možnostech. Odlišnosti 
mohou být například v typu řešené úlohy, v rozdílnosti geometrie řešené úlohy (jedno, dvou či 
trojrozměrné pole), uvažovaného souřadného systému (kartézský, cylindrický, sférický) nebo 
z hlediska závislosti na čase (stacionární, řešící pouze ustálená pole, kvazistacionární (pomalu se 
měnící) či nestacionární, jež řeší teplotní pole v zadaném intervalu). Každý program řešící 
teplotní pole jej počítá v diskrétních hodnotách (nespojitě), což znamená, že své stavové veličiny 
(u teplotních polí je teplota v bodě) pouze v předem zadané množině bodů (tzv. diskretizační síť) 
a v prostoru mezi těmito body se tyto stavové veličiny stanovují pouze interpolací. Z takto 
vypočtených stavových veličin se při vyhodnocování polí vypočítají již odvozené veličiny jako 
tepelné toky a jejich hustoty. 

Z uvedeného vyplývá, že programy zabývající se teplotními poli se mohou výrazně lišit 
svým naprogramovaným použitím různých numerických metod pro vlastní řešení (nejčastěji 
použitá metoda konečných prvků FEM a metoda konečných diferencí označována jako FDM). Ze 
zvoleného řešení vyplývá různá rychlost a přesnost řešení. Rozdíly ve výpočtových programech 
také mohou být z hlediska možností generování diskretizační sítě, která může být rovnoměrná 
avšak nemusí věrně pokrývat vyšetřenou oblast či nerovnoměrná, jež může být např. lokálně 
zhuštěná a tím umožňující přesnější výpočet v určitých místech atd. 

Další členění programů může být dle počtu a způsobu řešení více fyzikálních polí (tzv. 
sdružené úlohy), kdy na základě znalosti rozložení teplotního pole, jež mohlo být vytvořeno např. 
průchodem elektrického proudu, lze určit následné pole termoplastické. 

Dalšími parametry, v nichž se mohou jednotlivé programy mezi sebou lišit, jsou již z oblasti 
uživatelské přívětivosti a zázemí výrobce software. Jedná se zejména o možnosti importu 
vstupních dat různých CAD systémů a naopak exportu do dalších programů pro následné 
zpracování vypočtených dat. Výhodou jsou možnosti automatizování různých výpočtů tzv. 
parametrické výpočty, způsoby ovládání, zabudované databáze materiálových charakteristik a 
okrajových podmínek, uživatelská podpora ze strany výrobce a další operace [9].  

4.1 Metoda konečných prvků 
 

4.1.1 Historie 
Metoda konečných prvků (MKP) je známa již od počátku čtyřicátých let minulého století, 

kdy byla využívána pro materiálové analýzy v oblasti stavebního a strojního inženýrství. Od 
šedesátých let se použití této metody rozšířilo do oblastí výpočtu elektromagnetických polí. 
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Původní využití z této oblasti směřovalo k výpočtu elektrostatických a elektromagnetických polí, 
později začala být využívána k řešení vysokofrekvenční problematiky ve dvou dimenzích. Od 
počátku osmdesátých let tato metoda umožňuje řešení problematiky v 3D [9]. 

 

4.1.2 Základní principy MKP 
 

Základní myšlenkou metody je, že se nejprve trianguluje (,,meshuje“) vyšetřovaný model 
tělesa, tj. rozdělí se na konečný počet jednotlivých oblastí (viz obr. 3-1..), což jsou pro rovinnou 
úlohu většinou trojúhelníky či čtyřúhelníky a pro prostorové úlohy čtyřstěny, pětistěny, kvádry a 
podobně. Poté se minimalizuje odpovídající potenciální energie na množině spojitých a po 
částech polynomických funkcí nad již vytvořenou triangulací. 

 
 
 
 
 

 
Obr. 3-1.:Vytvoření konečnoprvkové oblasti  3D modelu. 

 

 

Vhodnou volbou bázových funkcí lze tuto úlohu převést na řešení soustavy lineárních (popř. 
nelineárních) algebraických rovnic, jejichž matice je řídká, tj. obsahuje většinou nulové prvky. 
Řídkost matice snižuje nároky na paměť počítače a počet prováděných aritmetických operací. To 
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nám již v současnosti umožňuje řešit obrovské soustavy až o miliónech rovnic a milionech 
neznámých na počítačích s paralelní architekturou. Pokud je úloha nelineární, její řešení se 
většinou převádí na posloupnost lineárních rovnic. Hlavní výhodou MKP je, že umožňuje 
dokonale aproximovat vyšetřované těleso a že celý výpočtový proces lze na počítačích 
zautomatizovat: 
 
1. Interpolace vstupních dat 
2. Generování triangulí (mesh modelu) 
3. Sestavení soustavy algebraických rovnic 
4. Vyřešení soustavy algebraických rovnic 
5. Vyhlazení numerického řešení 
6. Aposteriorní odhady chyby 
7. Grafické znázornění výsledků 
 
 

Těchto sedm bodů je implementováno v nepřeberném množství souborů programů, které 
vytvářejí uživatelsky příjemné prostředí pro zadání úlohy spolu s kontrolou vstupních údajů 
(např. v programu SIMTEC), který se používá pro výpočet úloh spojených s řešením teplotního 
pole. Zjemňování sítě probíhá buď interaktivně, kdy si uživatel sám volí oblasti, kde chce získat 
lepší aproximaci řešení, nebo adaptivně, kdy program počítá bez zásahu uživatele. V tomto 
druhém případě počítač sám vyhodnocuje velikost chyby na jednotlivých prvcích, které pak 
případně dále rozděluje. Příslušná výstupní data jsou pak ve formě izolinií, různě obarvených, 
stínovaných či vyšrafovaných ploch. 

Metoda konečných prvků (nebo také elementů) je nejpopulárnější metodou používanou pro 
numerické modelování okrajových počátečních problémů jak v oblasti mechaniky, tak i pro 
přenosové jevy tepla. Vývoj směrem k osobním počítačům a CAD systémům ještě zvýšil význam 
této metody, která je v současnosti začleňována do CAD systémů a tvoří jeden ze základních 
bloků moderního počítačového navrhování [2]. 
 
 

4.2 ANSYS  
 

Program Ansys slouží v inženýrské praxi jako prostředek pro výpočet fyzikálních polí za 
pomocí metody konečných prvků. Výsledkem řešení není jen jedna hodnota fyzikální veličiny 
(magnetická indukce, teplota, intenzita elektrického pole), ale rozložení řešeného pole na celé 
oblasti daného modelu.  

Analýza fyzikálních polí pomocí programu Ansys je rozdělena do třech základních etap: 
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•PreProcessing  
V této fázi dochází k vytváření modelu a definici jeho geometrických rozměrů. Následuje volba 
materiálových vlastností a generování výpočetní sítě. Většinou se zde aplikují i okrajové 
podmínky (kolmost a rovnoběžnost magnetických toků, neohraničenost okolního prostoru) a 
zatížení (úbytek napětí, proud, proudová hustota). Model může být jedno, dvou či trojrozměrný 
(1D, 2D, 3D). Velkou výhodou je možnost importování již vytvořeného modelu v CAD 
programu ve formátech *.sat,*.iges a jiné.  

 
 
•Solution 
       Zde probíhá volba typu analýzy (statická, harmonická, transientní), výběr "řešiče" 
optimalizovaného pro dané fyzikální pole a nastavení požadované přesnosti. Podle typu analýzy 
se pak volí výpočetní časy či frekvence, způsob zápisu a tisku výsledků atd.  

•PostProcessing 
       V této závěrečné části se provádí vyhodnocení řešené úlohy. K dispozici bývá několik 
možností grafické interpretace výsledků, z nichž nejpoužívanější je zobrazení mapy 
elektromagnetického pole či vynesení závislosti elektromagnetických veličin (na čase, rozměru, 
teplotě, rychlosti apod.)[3]. 
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4.3 ANSYS WOKRBENCH 
 

Ansys workbench je jistou platformou programu Ansys. Tento program je schopen řešit 
analýzu nejrůznějších fyzikálních polí stejně jako klasická verze Ansysu. Uživatelské prostředí 
tohoto programu bylo navrženo tak, aby oslovilo širší oblast uživatelů. Oproti klasickému ansysu 
umožňuje spoustu zjednodušení a to v podobě snadnější práce s geometrií, automatického 
meshování a jiných operací [9].  

 

 

 

Obr. 3-2. Uživatelské prostředí Ansys workbench 
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5 ASYNCHRONNÍ MOTOR 
 

 

5.1 Tok výkonů v asynchronním motoru 
 

Z příkonu odebíraného motorem ze sítě P1=m1.U1.I1.cosφ se hradí činné ztráty ve vinutí 
statoru ΔPN1 a ztráty v magnetickém obvodu motoru ΔPFE. Hlavní část příkonu P však prochází 
vzduchovou mezerou do rotoru. Odečteme-li od P činné ztráty ve vinutí rotoru ΔPN2, dostaneme 
mechanický výkon stroje Pmech. Na stator i na rotor působí stejně velký moment M. Výkon 
na hřídeli není celý mechanický výkon Pmech, ale výkon P2 menší o vlastní mechanické ztráty 
stroje ΔPm a ztráty dodatečné ΔPd [5]. 

 
 
 
 

 
Obr. 4-1- Tok výkonu v asynchronním motoru 
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5.2 Ztráty a účinnost 
 

V každém elektrickém stroji se část přiváděné energie mění v energii tepelnou, která se ve 
stroji nevyužije a představuje ztráty. Ztrátami je dána účinnost a ekonomické využití stroje. 

 
Ztráty lze rozdělit na: 
 
a)  Ztráty mechanické delta Pmech, způsobené třením kartáčů o kroužky, třením v ložiscích, třením 

rotujících částí o vzduch (ztráty ventilační). 
 
b) Ztráty v magnetickém obvodu stroje ΔPFe (ztráty v železe), které sestávají ze ztrát hysterezních 

a ztrát od vířivých proudů. Pro určení těchto ztrát se používají tyto vztahy: 
 

mBfkP h
mhh ⋅⋅⋅=∆   ( 4-1) 

 
 

  mBfkP mvv ⋅⋅⋅=∆ 2   (4-2) 

                                                                                                   

 
kde ΔPh a ΔPv jsou ztráty hysterezní a ztráty od vířivých proudů, kh a kv  jsou koeficienty 

závisející na materiálu a tloušťce plechů, Bm je maximální hodnota magnetické indukce B, m je 
hmotnost magnetického materiálu a f je frekvence. 

 
 
c)   Ztráty ve vinutí, které závisí na ohmickém odporu vinutí R a druhé mocnině 
      protékajícího proudu. 

2IRPn ⋅=∆   (4-3) 

                                                                                                                  

 
d) Ztráty dodatečné ΔPd, mezi které počítáme ztráty vyššími harmonickými, vířivými proudy 

v hmotách blízko vinutí a ztráty na komutátoru. Celkové ztráty jsou pak dány součtem všech 
ztrát stroje:  

dmechNFe PPPPP ∆+∆+∆+∆=∆ ∑  
 

(4-4) 

 
Účinnost elektrického stroje je definována vztahem 
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( 4-6) 

                                                                     

kde P1 je příkon a P2 je výkon[8]. 
 
 
 

5.3 Určení ztrát asynchronního stroje 
 

a) Měření naprázdno 
 

Stroj musí mít hřídel mechanicky odpojenu od poháněného zařízení, popř. zatěžovacího 
stroje. Pokud se jedná o stroj s vinutým rotorem, lze jeho rozběh realizovat pomocí spouštěcích 
odporů, ale po rozběhu musí být vyřazeny a rotorové vinutí musí být spojeno nakrátko. 

Při měření se určuje proud naprázdno, ztráty v magnetickém obvodu (v železe), ztráty 
mechanické a případně velikost skluzu. Měření se provádí obvykle v rozsahu napájecího napětí 
(130-30 %) Un. Měření se musí provádět při konstantní otáčivé rychlosti stroje. Při malých 
napájecích napětích se však vytvořený moment může blížit hodnotě, která je potřebná pro krytí 
mechanických ztrát stroje. V tom případě může nastat pokles otáčivé rychlosti a stroj se může 
dostat do labilní části své momentové charakteristiky nebo se zastavit. Z těchto důvodů měříme 
otáčky stroje a při skluzu okolo 1% se doporučuje měření ukončit. Mezi viditelný napájecí zdroj a 
svorky U, V, W asynchronního stroje zapojíme měřící přístroje. 

Pro měření naprázdno je důležitá symetrie napájecího zdroje, proto se doporučuje obsadit 
každou fázi shodnými měřícími přístroji. Z měření se vynese charakteristika naprázdno. Budícím 
proudem se v tomto případě stává proud odebíraný ze zdroje I0, který také obsahuje činnou 
složku nutnou na krytí ztrát. Místo indukovaného napětí se vynáší často napětí svorkové. 
Charakteristika naprázdno je pak závislost ( )0IfU = U. Dále se graficky znázorní  účiník. Ztráty, 

změřené v chodu naprázdno, jsou součtem ztrát Joulových, způsobených proudem naprázdno v 
železe magnetického obvodu statoru a ztrát mechanických. 

mjFe PPPP ∆∆+∆=∆ 00  
 

(4-7) 

Ztráty v magnetickém obvodu rotoru můžeme zanedbat ( jsou velice malé vzhledem k 
nepatrnému skluzu, při kterém měření probíhá). V rotoru dále můžeme zanedbat i Joulovy ztráty, 
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protože u chodu stroje naprázdno jsou rotorové proudy malé. U stroje s vinutým rotorem můžeme 
měřit také rotorové proudy a spočítat Joulovy ztráty. Můžeme (analogicky jako u transformátoru) 
využít známého převodu stroje. Je však nutno vzít v úvahu velmi malý kmitočet rotorových 
proudů. To vyžaduje speciální měřící zařízení. 

Po výpočtu Joulových ztrát ΔPj0 tyto odečteme od ztrát změřených ΔP0 a obdržíme společné 
ztráty mechanické a ztráty v železe magnetického obvodu.  

mFej PPPP ∆+∆=∆−∆ 00  
 

(4-8) 

Pro určení ztrát mechanických Δ Pm a ztrát v železe statoru Δ PFe provedeme grafické 
znázornění jednotlivých ztrát, ale pro znázornění součtu ΔPFe +ΔPm použijeme kvadratickou 
stupnici napětí. Použitím kvadratické stupnice se závislost ΔPFe+ΔPm= f(U2 ) zobrazí jako přímka. 
Její extrapolací do nulového napětí stanovíme průsečík s osou ztrát a tato hodnota odpovídá 
ztrátám mechanickým. Tato složka ztrát je závislá na otáčivé rychlosti stroje, ale ta byla po celé 
měření konstantní. Tento postup můžeme nahradit určením koeficientů polynomu druhého 
stupně, na základě známých souřadnic bodů funkce ΔPFe+ΔPm= f(U) [8]. 
 
 
 
b) Měření nakrátko 
 

Schéma zapojení je v podstatě shodné jako při měření naprázdno, ale rotor musíme 
mechanicky zabrzdit – zablokovat. Toto blokovací zařízení musí být natolik pevné, aby se ani 
stroj (omylem) připojený na jmenovité napájecí napětí nemohl začít otáčet. Druhou možností 
je mechanické zabrzdění „ustřihnutelné“, takže pokud by moment stroje překročil danou hodnotu, 
rotor se uvolní a rozběhne se. 

Při měření nakrátko se určí charakteristika nakrátko, průběh ztrát nakrátko a účiník nakrátko. 
Mezi trojfázový řiditelný zdroj a zabrzděný stroj se zapojí měřící přístroje. Charakteristika 
nakrátko je závislost ( )kk UfI = . Teoreticky by měla být přímková, protože hlavní tok ve stroji 

neexistuje a železo není syceno, prakticky se ale její průběh od přímkového liší. Je to způsobeno 
sycením zubů statoru a hlav rotorových zubů rozptylovými toky ve stroji. Jejich úplné nasycení 
se projeví jako zvětšení vzduchové mezery, a proto se derivace charakteristiky nakrátko neustále 
zvyšuje. Po nasycení zubové vrstvy již charakteristika dále stoupá opět přímková. Proto pro 
výpočet proudu nakrátko je nutné použít vztahu (lineární extrapolace). 

k
kk

kn
kn I

UU
UU

I ⋅
−
−

=
0

0   ( 4-9) 

O proudu Ik se předpokládá, že roste po tečně k naměřené charakteristice. Uvádí se, že 
odchylka skutečného proudu nakrátko od takto stanovené hodnoty je asi 10-20%. Pro vlastní 
měření z této úvahy vyplývá, že se je nutné  měřit do vysokých hodnot proudů, až do 150% nebo 
dokonce 200% In. Měření musí probíhat velice rychle, aby nedošlo ke zkreslení výsledků vlivem 
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ohřevu vinutí stroje, nebo dokonce ke zničení vinutí stroje. Proto se doporučuje připojit měřící 
přístroje ke stroji přes stykač. Stroj pak na několik sekund připojíme na řiditelný zdroj a ihned po 
ustálení přístroje provedeme odečet a stroj odpojíme. 

 
Ztráty nakrátko jsou tvořeny Joulovými ztrátami a ztrátami přídavnými: 

djkk PPP ∆+∆=∆   (4-10)  

      

Ztráty v železe se zanedbávají (vyjma zubové vrstvy, sycené rozptylovými toky). 
Joulovy ztráty určíme ze známých odporů vinutí a převodu k. 

( ) 2
1212

3 IkRRPjk +=∆   
(4-11) 

 
Výraz opět určuje ztráty ve vinutí bez ohledu na jeho spojení. Odečtením ztrát 

Joulových ΔPjk od ztrát celkových je možné získat ztráty přídavné. 

FeUkjkkd PPPP ∆−−=∆  
 

(4-12) 

 
Ztráty ΔPFeUk jsou ztráty v železe odpovídající napájecímu napětí Uk v chodu nakrátko [8]. 
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6 MODEL ASYNCHRONNÍHO MOTORU 
 

Dle zadání diplomové práce byl vytvořen pomocí technické dokumentace model 
asynchronního stroje. Tento model byl vytvořen za pomocí programu Autodesk AutoCAD a 
Autodesk Inventor. Následně pak uložen do formátu *.iges pro export do výpočetního programu 
ANSYS Workbench [9].  

 
 

Obr. 5-1. Detail drážky statoru Obr. 5-2. Detail drážky rotoru                          

 
Obr. 5-3. Rotorový plech 
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Obr. 5-4. Statorový plech 

 

 

 
Obr. 5-5.: Modely rotoru a statoru vytvořené programem Autodesk Inventor. 
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Obr. 5-6. Sestava asynchronního motoru vytvořená v programu Autodesk Inventor 

 

 

6.1 Parametry simulovaného stroje 
 

6.1.1 Ztráty a výkon stroje: 
 

Příkon stroje…………………………………………….…….……….P1 = 8760 W 

Ztráty v železe...……………………………………………...…....∆Pfe = 261,7 W 

Jouleovy ztráty ve vinutí statoru……………………………...……..∆Pj1 = 573,3 W 

Jouleovy ztráty ve vinutí rotoru………………...……………..……∆Pj2 = 264,2 W 

Mechanické ztráty……………………………….……......................∆Pm = 31,7 W 

Přídavné ztráty………………………………………………....…....∆Pad = 43,8 W 

Celkový výkon stroje…………………...……………...…...……....... P = 7585 W  
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6.1.2 Vinutí statoru 
 

Počet závitů v jedné drážce statoru………………………………….Nz = 26 závitů 

Průřez jednoho vodiče statorové drážky……………..……………...ϕ = 0.6 mm 

Počet vodičů v jedné drážce……………………….…………….…..104 

Činitel plnění drážky statoru……………….………………….……..k = 0.41 

 

 

6.2 Postup nastavení simulace 
 

Původní vytvořený model programem Autodesk Inventor bylo potřeba zjednodušit a to 
v podobě zkosení oblých hran statorových a rotorových drážek a tím i hran modelů příslušných 
vinutí. Při zjednodušování hran modelu drážek (viz obr. 5-7.) byla zachována původní plocha 
(tudíž i objem). Tato úprava byla nutná pro umožnění výpočtu. 

 

 

 
Obr. 5-7.:Zjednodušení drážek statoru 

 

 

Celý model byl převeden do formátu iges.* a následně importován do programu Ansys 
Workbench, kde byl pomocí funkce „encloulsure“ uzavřen do válcového vzduchového obalu. 
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Obr. 5-8.:Model importovaný do programu Ansys Workbench 

 

 

 

 

6.2.1 Materiálové vlastnosti: 
    V dalším kroku bylo potřeba nadefinovat materiálové vlastnosti použitých materiálů: 

 

Tab. 5-1.:Zadané materiálové vlastnosti  

Materiál 
λ ρ c 

[W m-1 K-1] [kg m^-3] [kJ Kg-1K-1] 
měď 395 8960 0,383 
hliník 229 2700 0,896 

struk. ocel 60,5 7850 0,43 
vzduch 1 1,29 1 

slitina Al 154 2770 0,875 
nerez. Ocel 80 7750 0,5 
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Tyto materiály byly následně přiděleny příslušným součástem modelu a to: 

 

Měd Vinutí statoru 

 Hliník Klec rotoru 

Strukturovaná ocel paket statoru, paket rotoru 

Vzduch vzduchový obal modelu  

Slitina Al Kostra stroje, příruby 

Nerez. Ocel hřídel 

 

6.2.2 Mesh 
 

Byla provedena konečnoprvková síť („mesh“) celého modelu, kde po provedení základního 
vygenerování,bylo potřeba celou síť zjemnit pro dosažení přesnějších výsledků analýzy. Mesh 
byla provedena s celkovým počtem - nodů: 827381, elementů: 483220. 

 

 

Obr. 5-9 Konečně prvková síť v řezu stroje 
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6.2.3 Nastavení ztrát  
 

Oteplení motoru je řešeno na základě známých ztrát motoru, které byly zjištěny z příslušné 
dokumentace stroje. Příslušné ztráty přepočtené na objem daných součástí bylo nutné nadefinovat 
pomocí funkce  Internal Heat Generation, která působí jako zdroj tepelné energie uvnitř stroje. 
Jednotlivé ztráty přepočítané na objem udává Tab. 5-2. 

 
Tab. 5-2.: Zadané ztráty motoru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4 Okrajové podmínky 
 

Úkolem této simulace bylo zjistit oteplovací charakteristiku při jmenovitém výkonu stroje 
7,5kW a následně zjistit ochlazovací charakteristiku při odpojení stroje od sítě. Pro potřeby této 
simulace, byly proto generované ztráty nastaveny do dvou časových intervalů a to buď se svojí 
maximální, nebo nulovou hodnotou, což umožnilo simulaci zapnutého nebo vypnutého stavu 
stroje.    

Další okrajovou podmínkou bylo nutné nastavit počáteční teplotu okolního vzduchu na 
plochy vzduchového obalu stroje pomocí funkce teperature. Teplota byla nastavena na 19°C. 

 

 

 

 

 

 

ΔP [W] [W/m3] 

Ztráty ve vinutí statoru 573,3 1317877 

Zráty v vinutí rotoru 264,2 400871 

Ztáty v železe  261,2 77566 

Zráty mechanické 31,7 125263 
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6.2.5 Nastavení simulace 

Celková doba simulace byla rozdělena do dvou výpočetních kroků (0 – 18000s doba oteplení 
motoru, 18001 – 40000s doba chladnutí motoru). Další nastavení simulace bylo nastaveno 
automaticky viz. obr. 5-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5-10.:Nastavení simulace pro první výpočetní krok 

 

 

 

 

6.3 Výsledky transientní analýzy 
 

Při simulaci oteplovací zkoušky stroje programem Ansys Workbench vyšla maximální 
ustálená teplota stroje 204°C. K ustálení této teploty došlo za 5,5hod provozu. Následující 
obrázky zobrazují teplotní pole simulovaného motoru příslušných časových okamžicích 
(viz obr. 5-11 až obr. 5-13). 
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Obr. 5-11.: Teplotní pole motoru v čase 170s. 

 
Obr. 5-12.: Teplotní pole motoru v čase 562s. 
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Obr. 5-13.: Teplotní pole motoru v čase 7155s. 

 
Obr. 5-14.: Teplotní pole motoru při ustálené hodnotě v čase 17000s 
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6.4 Ustálení teplotní charakteristiky 
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Obr. 5-15.:Graf naměřené oteplovací charakteristiky motoru. 
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Obr. 5-16.:Graf ochlazovací charakteristiky 

k = - 2,1 
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Obr. 5-17.:Ohřátí okolního vzduchu po ustálení oteplovací charakteristiky 
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7 MĚŘENÍ OTEPLENÍ STROJE 

7.1 Podmínky měření 
Pro měření jsme využili stend s dynamometrem, který umožnil zatížit měřený motor nominálním 
mechanickým výkonem. Propojení hřídele motoru a dynamometru bylo realizováno spojkou 
s tlumícími gumovými segmenty. Samotný motor byl ukotven k pertinaxové desce připevněné 
k ocelovému stolu (viz. obr. 6-1.). Díky relativně nízké tepelné vodivosti pertinaxu by teplotní 
pole motoru nemělo být příliš zkresleno odvodem tepla prostřednictvím patek do podložky. 

Pro připojení měřeného motoru k třífázové síti jsme použili zapojení do trojúhelníka Motor byl 
tedy napájen střídavým třífázovým o sdruženém napětí 400V, 50 Hz. Po roztočení motoru 
dynamometrem a přifázování k síti byl nastaven činný elektrický příkon motoru na hodnotu 
7,5k W. Tento příkon byl udržován v průběhu celé oteplovací zkoušky (bylo potřeba jej postupně 
dolaďovat ovládáním dynamometru, neboť parametry motoru se v průběhu oteplování měnily). 
Mechanický výkon na hřídeli tedy nedosahoval své jmenovité hodnoty, jeho hodnota činila 
přibližně 6,36 kW.  

Oteplovací zkouška trvala 1 hodinu a 32 minut, po této době byl stroj odpojen od napětí a 
zastaven. Experiment potom kontinuálně pokračoval měřením průběhu teplot při chladnutí stroje 
po dobu 2 hodiny a 53 minut. Celková doba měření tedy obnášela 4 hodiny a 25 minut.    

Dodejme ještě, že před započetím oteplovací zkoušky nebyl motor nijak zatěžován, pouze 
s výjimkou krátkého roztočení pro určení směru otáčení motoru (cca 45 minut před zahájením 
měření na dobu cca 1s). Počáteční teploty všech částí motoru tedy byly shodné s teplotou okolí 
(19 °C).  

 
 

Obr. 6-1.: Zapojení měřícího pracoviště 
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7.2 Použité přístroje 
K měření teplot pomocí termočlánků byl použit osmikanálový digitální dataloger Omega. 

Perioda snímání teplot pomocí tohoto přístroje byla nastavena na 10s. Před započetím měření 
byla provedena kalibrace všech kanálů přístroje (jako zdroj referenčních teplot posloužila ledová 
tříšť a vroucí voda). Naměřené teploty by tak neměly být zatíženy chybou větší než 0,5 °C. 

Druhým použitým přístrojem byl diferenční dataloger Extech instruments pro připojení dvou 
termočlánků (T9 a T10). Naměřené teploty byly z tohoto přístroje odečítány každých 10 minut.  

Posledním přístrojem pro kontaktní měření teploty bylo speciálně vyrobené zařízení pro 
zaznamenávání teplot ze snímače Pt100, který byl umístěn na čele rotoru. Toto záznamové 
zařízení bylo uchyceno pomocí dutého šroubu na vnější straně motoru před krytem ventilátoru 
(viz Obr. 6-5.) a rotovalo společně s rotorem. Dutinou v ose šroubu a v ose hřídele vedly přívody 
ke snímači Pt100. Perioda zaznamenávání teplot tohoto zařízení byla přibližně 65 s. 

V průběhu experimentu byla rovněž použita termokamera. Z pořízených snímků lze potom 
přibližně určit teploty na celém povrchu stroje. 

K měření elektrických veličin (příkonu, výkonu, účiníku, proudů a napětí) jsme použili 
digitální měřící přístroj NORMA 5000 a sadu bočníků. 

 
 

7.3 Rozmístění snímačů 
 

 
Obr. 6-2.:Rozmístění termočlánků po délce kostry stroje. 
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Pro měření jsme využili celkem 10 termočlánků (T1 až T10) a jeden odporový snímač teploty 
Pt100. První tři termočlánky (T1 až T3) byly přilepeny z vnějšku na kostře stroje v pravidelných 
rozestupech v prostoru mezi žebry (obr. 6-2.). Další termočlánek (T9) jsme umístili na vnější 
povrch paketu stroje (otvorem vyvrtaným v kostře až ke statorovým plechům). Tento 
termočlánek byl spolu s termočlánkem T10 (nalepen velice blízko vyvrtané díry na kostře stroje) 
připojen k diferenčnímu měřiči Extech. Naší snahou bylo určit teplotní rozdíl vznikající na 
přechodu statorový paket - kostra stroje. 

Další tři termočlánky (T4,T5 a T8) byly přilepeny na čela vinutí, viz (Obr. 6-3 Vlevo - 
umístění termočlánku na čele vinutí na straně ventilátoru stroje, zhruba ve výšce osy hřídele. 
Vpravo: Termočlánek na čele vinutí a to na straně hřídelového konce stroje, zhruba ve výšce osy 
hřídele. Termočlánek T8 byl umístěn do volného prostoru mezi čelo vinutí a příruby na straně 
svorkovnic. Tento termočlánek byl určen pro měření teploty vzduchu v tomto prostoru.) 

 
 
 

 
 

Obr. 6-3.:Rozmístění termočlánků T4,T5 a T8. 

 
 
Termočlánek T6 byl zalit lepidlem do středu statorové drážky, byl tak v kontaktu se statorovými 
plechy a částečně i s izolací vinutí (Obr. 6-4 vlevo). Jeho poloha korespondovala s polohou 
termočlánků T2, T9 a T10 přilepených na stroj z vnějšku. Poslední termočlánek (T7) byl umístěn 
na čelní plech statorového paketu (ze stany ventilátoru stroje). Tento článek byl přilepen na 
spodní straně statoru (přímo pod osou stroje), velice blízko vzduchové mezery. 
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Přívody k termočlánkům umístěným uvnitř stroje byly vedeny dvěma malými otvory 
vyvrtanými v kostře stroje (viditelné v pravé části Obr. 6-4.). 

K měření teploty rotoru jsme použili odporový snímač Pt100 přilepený na čelo rotoru na 
straně ventilátoru stroje. Přívody k tomuto snímači byly vedeny otvorem vyvrtaným v ose hřídele 
a radiálním otvorem vyvrtaným kolmo k ose, viz. obr. 6-5. 

 

 
Obr. 6-4.:Rozmístění termočlánků T6 a T7 

 

 
 

 
 

Obr. 6-5.:Umístění odporového čidla Pt100. 
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7.4 Naměřené hodnoty  
 

Měření neproběhlo úplně bez problémů, na třech termočláncích došlo v průběhu experimentu 
k výpadkům, naštěstí nepříliš závažným.  

Šlo o termočlánek T5, který první čtyři minuty ukazoval pouze hodnoty odpovídající okolní 
teplotě. Jednalo se pravděpodobně o špatný kontakt v připojení článku. Po zahýbání s přívody již 
začal tento termočlánek poskytovat věrohodná data. 

Další problém vznikl na termočlánku T7, u kterého došlo k trvalému výpadku několik minut 
před ukončením oteplovací zkoušky. Předtím naměřená data jsou však pro vyhodnocení 
oteplovací zkoušky dostačující.   

Poslední problém se vyskytl u termočlánku T1, který přestal měřit přibližně hodinu po 
ukončení oteplovací zkoušky. Vzhledem k tomu, že průběhy teplot při chladnutí pro nás mají 
pouze informativní charakter, nejedná se o velký problém. 

Vzhledem k omezené kapacitě baterie zařízení pro zaznamenávání teplot ze snímače Pt100 
jsme měření na tomto zařízení ukončili cca 70 minut po skončení oteplovací zkoušky.   

Jelikož teploty získané pomocí diferenčního datalogeru Extech (termočlánky T9 a T10) a 
teploty ze snímače Pt100 vykazovaly již před zahájením měření rozdíly oproti teplotám 
získaných ze zkalibrovaného osmikanálového datalogeru Omega, použili jsme tyto rozdíly (+2,2 
a -1,5 °C)  jako hodnoty offsetů pro později naměřená data. Všechny naměřené hodnoty (již po 
korekcích offsetů) jsou vykresleny v grafech na obr. 6-6. až obr. 6-9.Tyto grafy byly vytvořeny 
pomocí programu Easy plot s platnou licensí na ústavu fyziky FEKT VUT. 
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Obr. 6-6.:Průběhy teplot naměřené termočlánky T1 až T3 umístěnými na kostře stroje 

Legenda: nárust teploty po ukončení oteplovací zkoušky je způsoben skokovým poklesem 
součinitelů přestupu tepla po zastavení ventilátoru a zpomalením odvodu tepla do okolí. 
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Obr. 6-7.:Průběhy teplot naměřené termočlánky T4 a T5 umístěnými na čelech vinutí 
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Obr. 6-8.:Průběhy teplot naměřené termočlánky T6 až T8 a odporovým snímačem Pt100 
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Obr. 6-9.:Průběhy teplot naměřené termočlánky 9, 2 a 10.  
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V grafu na obr. 6-6. můžeme vidět zřetelné nárůsty teploty kostry těsně po odpojení a 
zastavení motoru. Nárusty teploty jsou způsobené skokovým poklesem součinitelů přestupu tepla 
po zastavení ventilátoru a zpomalením odvodu tepla do okolí, avšak zmenšení toku tepla 
akumulovaného ve statorovém paketu do kostry stroje se projevilo až s určitým zpožděním, což 
mělo za následek nárůst teploty kostry.  

 Průběhy ostatních teplot víceméně odpovídají očekávání. Jediná anomálie se vyskytla u 
termočlánku T10 ve středu kostry stroje (graf na obr. 6-9). Porovnáme-li průběh teploty T10 
s průběhem teploty na termočlánku T2 (který je velice blízko)zjistíme, že teplota T10 je výrazně 
nižší než teplota T2. Tento fakt se ale neslučuje s domněnkou, že s rostoucí vzdáleností od 
ventilátoru bude teplota kostry stoupat. Příčinou příliš nízkých teplot naměřených na termočlánku 
T10 je pravděpodobně jeho nedokonalé přilepení k povrchu kostry. Tento termočlánek byl lepen 
dodatečně na již ukotvený motor a pravděpodobně se mezi něj a kostru stroje dostala příliš velká 
vrstva lepidla, která znemožnila zahřátí termočlánku na teplotu kostry (připomeňme, že v těchto 
místech jsou termočlánky ofukovány chladnějším proudem vzduchu od ventilátoru).  Pro 
stanovení teplotního rozdílu mezi kostrou stroje a povrchem paketu je tedy lepší použít teploty 
termočlánku T2, který je rovněž velice blízko k navrtanému otvoru pro přístup k paketu (viz Obr. 
6-2.). 
 

Jelikož by bylo velice náročné čekat na úplné ustálení teplot, byla oteplovací zkouška 
ukončena po 1 hodině a 32 minutách. K výpočtu ustálených teplot jsme použili extrapolační 
metodu založenou na proložení naměřených teplot vhodnou funkcí času. Jako nejvhodnější pro 
prokládání naměřených dat se ukázala funkce v následujícím tvaru [10]:  

 

( ) tbb
t

ebbtT ⋅+
−

⋅+= 43
21  

 (6-1) 

 
 
Hodnoty koeficientů b1 až b4 je potřeba určit pro každý průběh zvlášť. Použili jsme k tomu 
jednoduchý algoritmus minimalizující střední kvadratickou odchylku odezvy prokládané funkce a 
naměřených dat. 

Průběhy takto stanovených extrapolačních funkcí jsou rovněž vykresleny v grafech na obr. 6-6 
až obr. 6-9. Přibližné hodnoty ustálených teplot obdržíme dosazením dostatečně velkých hodnot 
za čas t do těchto funkcí. Teploty, které lze považovat za prakticky ustálené (vypočtené pro čas 
t = 24 h), kdy jednotlivé teploty se začali ustalovat zhruba po pěti hodinách.Ustálené teploty jsou 
uvedeny v tabulce. 6-1.  

Tyto vypočtené teploty však odpovídají nižšímu výkonu na hřídeli při kterém bylo prováděno 
měření (6,36kW) než je jmenovitý výkon. Za určitých podmínek však můžeme přibližně 
vypočítat i ustálené teploty pro jmenovitý výkon. Budeme při tom vycházet z předpokladu, 
že dominantními způsoby přenosu tepla uvnitř stroje a do okolí jsou nucená konvekce a vedení. 
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Vzhledem k tomu, že je většina povrchu motoru ofukována ventilátorem a vzduch uvnitř motoru 
vířen rotorem, můžeme tento předpoklad považovat za splněný. Využijeme skutečnosti, že 
tepelné vodivosti materiálů a koeficienty přestupu tepla se při změně výkonu či teplot příliš 
nemění (tyto koeficienty jsou dány zejména rychlostí otáčení rotoru narozdíl od teplotně 
závislých koeficientů přestupu tepla při přirozené konvekci). Podle Fourierova a Newtonova 
(ochlazovacího) zákona potom musí být všechny teplotní rozdíly přímo úměrné tepelným tokům 
(respektive ztrátám) ve stroji. Považujeme-li vznikající tepelné ztráty ve všech částech motoru za 
přibližně úměrné příkonu, můžeme pro výpočet nových hodnot ustálených teplot odvodit  
jednoduchý vztah: 

 

( ) amb
a

b
ambab T

P
PTTT +⋅−=  

 
(6-2 )    

 

 
V tomto vztahu představuje Tb novou hodnotu ustálené teploty při příkonu Pb , Tamb je okolní 
teplota (vzduchu) a Pa je příkon při kterém známe ustálenou teplotu Ta.  

Ustálené teploty vypočtené pro jmenovitý výkon jsou rovněž uvedeny v tabulce Tab. 6-1. 
Připomeňme, že tento přepočet zanedbává změnu přenosu tepla sáláním. Zde není tepelný tok 
lineárně závislý na rozdílu teplot, ale souvisí s rozdílem čtvrtých mocnin příslušných teplot. 
Skutečné ustálené teploty tak pravděpodobně budou nepatrně nižší než zde uvedené [10].    
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6-10.:Ustálené hodnoty vypočtené pomocí extrapolační metody pro výstupní výkon 6,45 kW 
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Tab. 6-1.: Předpokládané hodnoty ustálených teplot pro výstupní výkon na hřídeli 6,45 kW 
(dopočteno extrapolací pro čas t = 24 hod.) a přepočtené teploty pro nominální výkon 7,5 kW. 
Uvedené teploty jsou platné pro teplotu okolního vzduchu Tamb = 19 °C. 

       Přibližná ustálená teplota [°C] 

Termočlánek č. Umístění Pmech = 6,36 kW Pmech =7,5 kW 

1 kostra, na straně svorkovnice 62 70 

2 kostra, uprostřed délky stroje 57 63 

3 kostra, na straně ventilátoru 44 49 

4 čelo vinutí na straně ventilátoru 96 110 

5 čelo vinutí na straně 
svorkovnice 106 121 

6 uvnitř statorové drážky 90 103 

7 čelo paketu, na straně 
ventilátoru 84 96 

8 vzduch, na straně svorkovnice 92 106 

9 vnější povrch paketu 67 76 

Pt100 čelo rotoru 112 129 
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7.5 Snímky teplotního pole získané pomocí termokamery 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6-11.: Snímek teplotního pole motoru ze strany ventilátoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6-12.: Snímek teplotního pole motoru ze strany výstupního konce hřídele. 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    
 49 

Snímky na obrázcích obr. 6-11 a obr. 6-12 byly pořízeny pomocí termokamery těsně před 
ukončením oteplovací zkoušky. Pro vykreslení teplotního pole byla použita emissivita povrchu 
motoru nastavená na hodnotu ε = 0,85 [-]. Při této hodnotě bylo dosaženo uspokojivé shody 
s teplotami naměřenými pomocí termočlánků na povrchu motoru. Teplotní pole v místech 
termočlánků však není na snímku příliš zřetelné a je zkresleno přítomností chladících žeber. 
Měření pomocí termokamery probíhalo přibližně každých 10 minut během měření. Výsledné 
maximální hodnoty teplot získané pomocí termokamery uvádí graf obr. 6-13.  
 
 
 

 
Obr. 6-13.:Teploty naměřené pomocí termokamery a termočlánkem č.1 na kostře stroje 
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7.6 Momentová zkouška stroje 
Momentová zkouška byla provedena po vychladnutí motoru na cca 30 °C. V jejím průběhu bylo 
měřeno momentové zatížení na hřídeli dynamometru. Elektrické veličiny byly odečítány 
z měřícího přístroje Norma 5000, otáčky a moment byly měřeny pomocí dynamometru. 
Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce Tab. 6-2 a v grafech na obr. 6-14 až obr. 6-17.  
 
 
 
 
Tab. 6-2: Tabulka naměřených elektrických a mechanických veličin.  

Urms Irms P S Q cos φ n M Phříd. ΔP 
[V] [A] [kW] [kVA] [kVAr] - [min-1] [Nm] [kW] [kW] 

238,1 10,50 1,7 7,17 6,96 0,24 1494 6,59 1,30 0,71 
237,6 10,48 2,6 7,47 6,99 0,35 1491 12,30 1,88 0,74 
237,2 10,98 3,8 7,81 6,83 0,49 1485 19,10 2,96 0,83 
236,7 11,95 4,9 8,48 6,91 0,58 1481 26,60 4,40 0,89 
235,8 12,96 6,8 9,17 6,86 0,66 1475 32,96 5,90 0,99 
235,2 14,26 7,2 10,60 6,98 0,72 1471 39,61 6,10 1,14 
234,8 15,15 8,6 10,67 7,00 0,76 1465 44,71 6,86 1,20 
233,9 16,26 8,9 11,41 7,11 0,78 1459 49,71 7,59 1,33 
233,5 17,20 9,7 12,50 7,18 0,80 1457 53,71 8,19 1,49 
232,9 18,85 10,9 13,16 7,38 0,83 1451 60,56 9,20 1,70 

 

 Legenda: Urms - efektivní  napětí na cívce vinutí (měřeno vůči nulovému vodiči), Irms -fázový 
proud, P - činný výkon, S - zdánlivý výkon, Q - jalový výkon, cos φ - účiník, n - otáčky, M - 
moment na hřídeli, Phříd - mechanický výkon na hřídeli, ΔP - ztráty. 
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Obr. 6-14.: Závislost kroutícího momentu na otáčkách. 

 
 
 

 
Obr. 6-15.: Závislost činného příkonu, výkonu na hřídeli a ztrát  na otáčkách. 
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Obr. 6-16.: Závislost fázového proudu na kroutím momentu. 

 

 

 
Obr. 6-17.: Závislost napětí na cívce vinutí (měřeno vůči nulovému vodiči) na činném příkonu. 
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7.7 Porovnání naměřených a vypočtených hodnot 

 

Obr. 6-18.:Porovnání naměřených a vypočítaných hodnot 
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8 ZÁVĚR 
V předložené diplomové práci byla provedena analýza teplotního pole asynchronního motoru 

pomocí metody konečných prvků. 

Úvod tvoří teoretický popis obecných fyzikálních zákonů týkajících se tepla a jeho šíření 
obecně, které jsou základem použitých výpočtů  v  práci. Dále je popsán rozbor asynchronního 
motoru z hlediska jeho elektrických ztrát. Ty jsou hlavní příčinou vzniku vyšetřovaného  
teplotního pole motoru.  

Na základě studia výkresové dokumentace získané od výrobce motoru (Siemens) a 
naměřených geometrických rozměrů na stroji (rozměry kostry) byl pomocí programu Autodesk 
Inventor sestaven 3D model motoru, který byl následně importován do formátu *.igs 
kompatibilním programem AnsysWorkbench.  Tento model se liší od reálného stroje zanedbáním 
ventilátoru. 

Pro potřeby simulace pomocí programu Ansys Workbench byla vytvořena konečnoprvková 
síť s celkovým počtem 483220 elementů. 

Dále byly definovány okrajové podmínky výpočtu, a to ztráty generující teplo získané ze 
zkušební dokumentace zkoumaného motoru a teploty okolního prostředí. 

Výsledkem provedené simulace jsou vypočtené průběhy oteplovací a ochlazovací 
charakteristiky stroje a grafické znázornění rozložení teplotního pole v příslušných časových 
bodech  charakteristiky. Tyto charakteristiky jsem porovnal s naměřenými. 

Měření byla prováděna v laboratoři odboru Fluidního inženýrství ve spolupráci 
s Ing. Michalem Síkorou.  

Měření proběhla pomocí deseti vhodně rozmístěných termočlánků a jednoho odporového 
snímače teploty, jejichž rozmístění je na obr. 6-2 až obr. 6-5. Pro kontrolu měření byla použita 
termokamera, která snímala oteplení povrchu stroje. Z důvodu  časové náročnosti na úplné 
ustálení teploty byla oteplovací zkouška zkrácena a pro výpočet ustálených teplot byla použita 
extrapolační metoda založena na proložení naměřených teplot vhodnou funkcí. 

Porovnáním naměřených a vypočtených teplotních charakteristik vychází ustálená teplota 
vypočtená programem AnsysWorkbech dle předpokladů vyšší, a to o 75°C.  Při výpočtu nebylo 
uvažováno proudění způsobené ventilátorem stroje, které odvádí velké množství tepla.  

Další rozdíly vypočítané teploty ve srovnání s naměřenými vznikly zjednodušením  modelu. 
Byl zanedbán vliv izolace vodičů v drážkách statoru a vzduchové mezery vzniklé při navíjení 
těchto vodičů. Dále byly zanedbány mezery mezi jednotlivými plechy statorového a rotorového 
paketu. Tyto vlastnosti mění hlavně tepelnou vodivost uvažovaných materiálů, kterou lze pro 
takto reálné vlastnosti velmi špatně definovat.  

Pro výpočet bylo nutné pozměnit tvar drážek statoru a rotoru a to v podobě zkosení oblých 
hran, což mohlo mít za následek jiný odvod tepla generovaného Jouleovými ztrátami. 

Aby bylo dosaženo přibližně shodné charakteristiky naměřené s vypočtenou, museli bychom 
u výpočtu uvažovat proudění simulující ventilátor nebo při měření na stroji ventilátor odpojit, 
čímž bychom ale riskovali zničení stroje.  
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SEZNAM SYMBOLŮ 
 

A poměrná pohltivost zářiče [–] 

 

Bm 

maximální hodnota magnetické 
indukce 

[T] 

c měrná tepelná kapacita [J.kg −1.K −1 ] 

ε emisivita [–] 

f kmitočet [Hz] 

I0 proud naprázdno [A] 

Ik proud nakrátko [A] 

jz plošná hustota zářivého toku [W.m2] 

k činitel plnění [-] 

M kroutící moment [N.m] 

m hmotnost [kg] 

n otáčky stroje [min-1] 

ΔPN2 činné ztráty ve vinutí rotoru [W] 

ΔPN1 činné ztráty ve vinutí statoru [W] 

ΔPFe Ztráty v magnetickém obvodu [W] 

ΔPd ztráty přídavné [W] 

ΔPƩ celkové ztráty [W] 

Pmech zráty mechanické [W] 

P1 celkový příkon odebíraný motorem [W] 

ΔPh hysterezní ztráty [W] 

ΔPv ztráty vířivými proudy [W] 

ΔPjo Joulovy ztráty [W] 
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ΔPo ztráty naprázdno [W] 

p počet pólů [-] 

Q teplo [J] 

R odpor vinutí [Ω] 

T termodynamická teplota [K] 

T Teplota [°C] 

ΔT rozdíl počáteční a koncové teploty [K] 

T čas [s] 

U0 napětí naprázdno [V] 

Uk napětí nakrátko [V] 

λ teplená vodivost [J.kg −1.K −1 ] 

η celková účinnost [%] 
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