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Abstract: This paper summarizes the development of a salient pole synchronous machine with a 

wound rotor. It contains required parameters, analytical calculation using Python programming 

language, optimalization of defined parameters, finite element method simulations and their results. 

The last part of the paper is focused on the 3D model of developed machine and the design evalu-

ation. Development was succcesful and the described work procedure can be repeated at another 

university. 
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1 ÚVOD 

Výuka na většině univerzit se skládá z přednášek, cvičení odborného základu a laboratorních cvi-

čení. I přes velmi dobrou vybavenost univerzitních laboratoří často v technické sféře chybí labora-

torní vzorky, na kterých je možné měření provádět. V dnešní době jsou rovněž kladeny vysoké ná-

roky na bezpečnost práce v laboratořích, a proto jsou pracovní stoly často provozovány na bezpeč-

né napětí. To však značně omezuje výběr na trhu elektrických strojů a často je nemožné stroj na to-

to napětí zakoupit ze sériové výroby a musí být navržen individuálně.  

Tento článek řeší vývoj synchronního stroje s vinutým rotorem o nízkém výkonu, který bude pro-

vozován na hladině bezpečného napětí. Součástí vývoje byl elektromagnetický návrh, návrh usaze-

ní svazku do sériově vyráběné kostry, tvorba výrobní dokumentace, výběr sběracího ústrojí, komu-

nikace s externími dodavateli a redukce pořizovací ceny. Vývoj byl úspěšné ukončen a v současné 

době se pracuje na výrobě funkčního vzorku stroje. 

2 ANALYTICKÝ NÁVRH STROJE 

V prvotní fázi návrhu bylo vycházeno z obecných poznatků o synchronních strojích obsažených 

v publikacích [1] a [2]. Tyto knihy byly prioritně použity při návrhu statoru stroje. Při návrhu roto-

ru s vyniklými póly bylo čerpáno především z literatury [3] a [4]. 

2.1 POŽADAVKY NA NÁVRH 

Jelikož se jednalo o účelový vývoj stroje pro laboratoř, byly na něj kladeny specifické požadavky. 

Limitujícím faktorem bylo provozní napětí, které je z důvodu bezpečnosti v laboratoři omezeno na 

42 V sdružené hodnoty. Dalším omezujícím faktorem byla osová výška stroje, která bylo zvolena 

pouze 90 mm, jelikož většina měřících přípravků tuto osovou výšku vyžaduje. Neméně důležitým 

faktorem byla cena funkčního vzorku, která byla díky použití kostry, ložiskových štítů a plechu sta-

toru ze sériově vyráběného stroje snížena na minimum. O splnění dalších požadavků pojedná-

vá postup, kterým se zabývá tento článek. Všechny požadované parametry stroje jsou uvedeny 

v Tabulce 1. 
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Parametr Hodnota Parametr Hodnota 

Jmenovité sdružené napětí 42 V Počet pólů rotoru 4 

Jmenovitý moment 5 Nm Odhadovaný účiník 0,92 

Počet fází 3 Odhadovaná účinnost 90 % 

Frekvence 50 Hz Osová výška 90 mm 

Tabulka 1: Požadované parametry stroje. 

 

2.2 PROGRAM V JAZYCE PYTHON 

Pro urychlení vývoje stroje a možnost použití i při návrhu dalších strojů byl celý analytický návr-

hový proces naprogramován v jazyce Python. Program byl pomocí proměnných sestaven tak, aby 

uživatel zadal požadované parametry a program následně vypočítal první variantu stroje. Následně 

uživatel posoudí návrh, provede případné změny ve zvolených konstantách a znovu provede výpo-

čet. Je-li s analytickým výsledkem spokojený, může provést zadání výstupních parametrů výpočtu 

například do programu ANSYS RMxprt, kde je možné si danou geometrii jednoduše vykreslit a dá-

le s ní pracovat. Tento postup shrnuje blokové schéma na Obrázku 1. 

 

Obrázek 1: Blokové schéma návrhu pomocí programu v jazyce Python. 

2.3 NÁVRH V PROGRAMU ANSYS RMXPRT  

Při návrhu takto malého stroje byl velmi limitující prostor pro vinutí rotoru. Bylo vytvořeno něko-

lik variant s rozdílnou šířkou jádra pólu rotoru a z nich byla vybrána nejvhodnější varianta, která 

tvořila určitý kompromis. Z důvodu zúžení jádra pólu v něm stoupla vypočtená magnetická induk-

ce na 1,2 T a z původně navržených 9 drátů na vodič bylo třeba použít 7. 

Dále byla provedena optimalizace radiální délky vzduchové mezery v závislosti na budicím proudu 

a účinnosti. Z Obrázku 2 je patrné, že musela být zvolena vhodná hodnota s ohledem na oba para-

metry, tato hodnota činila 0,6 mm, kdy je poměrně malý budicí proud, ale vyšší účinnost. Druhým 

sledovaným parametrem bylo posunutí zakřivení pólu rotoru v závislosti na harmonickém zkreslení 

magnetického toku ve vzduchové mezeře. Zde byla zvolena nejvhodnější hodnota 4,2 mm. 

  

Obrázek 2: Grafické závislosti optimalizace vzduchové mezery (vlevo) a posunutí poloměru za-

křivení pólu (vpravo). 
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3 VÝPOČET METODOU KONEČNÝCH PRVKŮ 

3.1 CHOD NAPRÁZDNO 

První simulace pomocí metody konečných prvků byla zaměřena na chod stroje naprázdno. Jako 

materiál plechů statoru a rotoru byla zvolena ocel M470-50A. Do programu byla tedy vložena její 

magnetizační charakteristika z katalogu výrobce. Sledované výsledky byly především průběhy in-

dukovaných napětí a jejich efektivní hodnoty, které korespondovali s předpokládanými hodnotami.  

Důležitým výstupem byl také průběh magnetické indukce v železe stroje. Ten byl podle Obrázku 3 

rovnoměrný a maximální hodnota v jádru pólu dosahovala akceptovatelných hodnot.  

Posledním důležitým výstupem byla charakteristika naprázdno. Ta ukazuje, že hodnoty jmenovité-

ho napětí bylo dosaženo při budicím proudu přibližně 8,5 A, což je příznivé, jelikož vypočtený bu-

dicí proud při jmenovitém zatížení byl 10 A. Pokud by hodnota 10 A byla dosažena již při chodu 

naprázdno, pak by při zatížení proud ještě vzrostl a stroj by se mohl přehřívat. 

  

Obrázek 3: Rozložení magnetické indukce v železe stroje při chodu naprázdno (vlevo) a charakte-

ristika naprázdno (vpravo). 

3.2 CHOD PŘI JMENOVITÉM ZATÍŽENÍ 

Druhá ze simulací stroje byla zaměřena na chod při jmenovitém zatížení. V tomto stavu byly sle-

dovány především hodnoty magnetické indukce v pólu rotoru. Z grafického rozložení na Obrázku 4 

je patrné, že bude docházet k mírnému přesycování v levé části hlavy pólu rotoru, které je způso-

bené reakcí kotvy. Toto mírné přesycení je akceptovatelné. 

Druhou významnou charakteristikou byla momentová charakteristika, která ukazuje, že pracovní 

bod stroje je nastaven optimálně a dovoluje mírné přetížení stroje bez rizika ztráty synchronismu. 

Z průběhu odebíraného proudu ze sítě vychází, že jeho maximální hodnota by byla dosažena při zá-

těžném úhlu 100°, to by ale bylo již při velkém přetížení s následnou ztrátou synchronismu. 

  

Obrázek 4: Rozložení magnetické indukce v železe stroje při zatížení (vlevo), momentová charak-

teristika a odebíraný proud ze sítě (vpravo). 
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4 KONSTRUKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ STROJE 

V rámci této práce proběhl také vývoj konstrukce stroje. Vyvinuté provedení je vyobrazeno ve 

formě 3D modelu na Obrázku 5. Tento model ověřuje rozměrové proporce stroje a slouží přede-

vším k ověření umístění sběracího ústrojí a tvorbě potřebné výrobní dokumentace včetně výpočet-

ního listu.  

V rámci modelování bylo navrženo i prodloužení statorové kostry z důvodu umístění sběracího 

ústrojí. Toto ústrojí bylo vybráno z katalogu externího dodavatele a bude po výrobě stroje namon-

továno. Pro edukativní účely stroje v laboratořích bylo navrženo i průhledové okénko z plexiskla, 

které umožní pohled na kartáče stroje. 

  

Obrázek 5: Celkový pohled na model vyvinutého stroje (vlevo) a řez kostrou stroje (vpravo). 

5 ZÁVĚR 

Tento článek pojednal o návrhu a simulacích synchronního stroje s vyniklými póly a vývoji funkč-

ního vzorku stroje. Součásti návrhu byla i výrobní dokumentace včetně výpočtového listu. Všechny 

zadané parametry byly dle simulací splněny, a proto byl stroj zadán do výroby. V současné době se 

tedy pracuje na zhotovení funkčního vzorku, který bude v budoucnu umístěn v laboratoři Fakulty 

elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. 

Předložený návrhový postup a vyvinutá konstrukce je reprodukovatelná a umožňuje tak využití pro 

návrh a výrobu synchronního stroje pro malé napětí i jinými univerzitními pracovišti. 
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