
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A
BIOMECHANIKY

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

INSTITUTE OF SOLID MECHANICS, MECHATRONICS AND
BIOMECHANICS

ANALÝZA DYNAMIKY ROTORU ASYNCHHRONNÍHO
GENERÁTORU SPOJENÉHO PEVNOU SPOJKOU S
HŘÍDELÍ VODNÍ TURBÍNY

ROTOR DYNAMICS OF ASYNCHRONOUS GENERATOR FAST FIXED WITH WATER TURBINE

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE Bc. PETR BLAŽEK
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. DANIEL DUŠEK, Ph.D.
SUPERVISOR

BRNO 2011



Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Akademický rok: 2010/2011

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

student(ka): Bc. Petr Blažek

který/která studuje v magisterském navazujícím studijním programu

obor: Inženýrská mechanika a biomechanika (3901T041) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma diplomové práce:

Analýza dynamiky rotoru asynchhronního generátoru spojeného pevnou spojkou s
hřídelí vodní turbíny

v anglickém jazyce:

Rotor dynamics of asynchronous generator fast fixed with water turbine

Stručná charakteristika problematiky úkolu:

Zadání firmy TES Vsetín s.r.o.

Při návrhu generátoru GAK710 malé vodní elektrárny nebylo zákazníkem specifikováno uložení
generátoru a vodní turbíny a bylo zděleno že na generátor nebude působit žádná přídavná radiální
síla od turbíny. Běžně se v takovýchto případech používá spojení pomocí pružné spojky. V tomto
případě však bylo použito zákazníkem spojení pomocí pevné spojky. Následně při provozu
soustavy došlo k havarijnímu stavu vlivem zvýšení reakčních sil v ložiskách generátoru.

Cíle diplomové práce:

Určení vlivu spojení generátoru s vodní turbínou pomocí pevné spojky na reakce v ložiskách.
Řešení by mělo probíhat v následujích krocích:
1)Statický výpočet uložení(tj. staticky neurčitý nosník na třech podporách) a zjištění reakcí v
ložiskách
2)Výpočet dynamiky rotorusosutrojí 
3)zahrnutí vlivu nepřesností montáže do řešení (např. nesouosost spojky, nesouosost rotoru
generátoru a hřídele turbíny atd.)



Seznam odborné literatury:

Kratochvíl, C., Slavík, J. Dynamika, Skripta VUT BRno

ANSYS, ANSYS reference manual

Gash, R., Pfutzner, H., Dynamika rotorů, SNTL, Praha, 1980

Vedoucí diplomové práce: Ing. Daniel Dušek, Ph.D.

Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2010/2011.

V Brně, dne 18.11.2010

L.S.

_______________________________ _______________________________
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc.

Ředitel ústavu Děkan fakulty



DIPLOMOVÁ PRÁCE PETR BLAŽEK 

 

 

 
1 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou  dynamiky rotoru asynchronního generátoru 

spojeného pomocí pevné spojky s hřídelí vodní turbíny. Cílem práce bylo určit vliv spojení 

generátoru s vodní turbínou pomocí pevné spojky na reakce v ložiskách. Tento problém 

byl řešen ve dvou variantách v první variantě byl uvažován model bez vlivu nepřesností,  

ve variantě druhé byly do řešení zahrnuty nepřesnosti způsobené montáží.  Problém byl  

řešen výpočtovým modelováním pomocí programu Ansys. 

 

Klí čová slova 

Dynamika rotorů, metoda konečných prvků,  modální analýza, harmonická analýza,  

přechodová analýza.  

 

 

Abstrakt 

This Master’s thesis deals with rotordynamics analysis of asynchronous generator rigid 

coupling with  water turbine shaft. The purpose of this  thesis was to determine influence 

of connection of generator with water turbine by rigid coupling to reactions in bearings. 

This problem was solved in two ways. The first option focused on model without influence 

of inaccuracies whereas there were inaccuracies included in the second option. The 

problem was solved by computational modeling by software Ansys. 

 

Key words  

Rotordynamics, finite element metod, modal analysis, harmonic analysis, transient 

analysis. 
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1. Úvod 

Pokrok v oblasti vědy a techniky jde neustále dopředu  s tímto pokrokem se zvyšují nejen 

požadavky kladené na technické objekty, ale i možnosti těmto požadavkům vyhovět. 
Rozvoj počítačových technologií zasáhl snad všechny vědní obory. V oblasti inženýrských 

analýz jde o využití numerických metod, zejména metody konečných prvků. Tato metoda 

usnadňuje jak proces vzniku nových technických objektů, tak i možnost posouzení 

stávajících technických objektů. Požadavky kladené na technické objekty jsou velice 

různorodé. Hlavním cílem však zůstává, aby technický objekt  plnil požadovanou funkci 

po požadovanou dobu.  

Cílem této diplomové práce byla analýza dynamiky rotoru asynchronního generátoru 

spojeného pevnou spojkou s hřídelí vodní turbíny. Tato analýza byla provedena pro dva 

typy výpočtových modelů: modelu bez uvažování nepřesností mezi hřídelí generátoru a 

vodní turbínou a modelu s uvažováním nesouososti mezi hřídelí generátoru a hřídelí vodní 

turbíny. V obou případech byla vazba mezi prvky soustavy realizována pomocí pevné 

spojky.  

Pro řešení tohoto problému bylo zvoleno výpočtové modelování pomocí metody 

konečných prvků (MKP). Problém byl řešen  numericky pomocí softwaru ANSYS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE PETR BLAŽEK 

 

 

 
8 

2. Formulace problému  

Při návrhu generátoru GAK710 malé vodní elektrárny nebylo zákazníkem specifikováno 

uložení generátoru a vodní turbíny a bylo sděleno, že na generátor nebude působit žádná 

přídavná radiální síla od turbíny. Spojení mezi generátorem a vodní turbínou bylo 

realizováno pomocí pevné spojky. Následně při provozu soustavy došlo k havarijnímu 

stavu vlivem zvýšení reakčních sil v ložiskách generátoru. 

 

3. Cíle diplomové práce 

Určení vlivu spojení generátoru s vodní turbínou pomocí pevné spojky na reakce v 

ložiskách. 

Řešení by mělo probíhat v následujících krocích: 

1.Statický výpočet uložení (staticky neurčitý nosník na třech podporách) zjištění reakcí 

v ložiskách. 

2.Výpočet dynamiky rotorusoustrojí 

3.Zahrnutí vlivu nepřesností montáže do řešení (nesouosost spojky, nesouosost rotoru 

generátoru a hřídele turbíny.) 

 

4. Rešerše dostupné literatury 

Rešerše dostupné literatury byla provedena za účelem získání informací o vlivu 

magnetických sil a spojek ovlivňující dynamické vlastnosti řešené  soustavy.  

 

Dynamika rotorů, Gash, R., Pfutzner, H. [1]  

Autoři se v této práci věnují problematice dynamiky rotorů. Je zde uvedeno analytické 

řešení  pohybových rovnic pro případ Lavalova rotoru uloženého jak v tuhých tak 

pružných ložiskových podporách. Řešení je  provedeno i pro případ vnějšího a vnitřního 

tlumení. Autoři se dále zabývají vlivem gyroskopických účinků na tvar a řešení 

pohybových rovnic. V poslední kapitole autoři věnují pozornost dalším veličinám 

ovlivňující dynamické vlastnosti rotoru. V této kapitole je stručně pojednáno o vlivech 

magnetických sil a spojek na výsledný tvar pohybových rovnic. 
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Konstrukce elektrických strojů, Wiedemann, E., Kellenberger, W. [2] 

Autoři se v této práci zabývají celkovou konstrukcí elektrických strojů. V jedné kapitole je 

zde pojednáno o magnetických silách ovlivňujících mechanické vlastnosti elektrických 

strojů. 

Dynamics of Rotating Systems, Giancarlo Genta [3] 

Autor se v této práci zabývá dynamikou rotorů, práce je rozdělena do dvou kapitol.  První 

kapitola je věnována dynamice Lavalova rotoru, gyroskopickým účinkům, rotorům s více 

stupni volnosti řešených pomocí metody konečných prvků. Druhá kapitola je věnována 

anisotropním ložiskům, nelineárním systémům, olopatkovaným diskům, vyšetřováním 

stability. 

 

5. Teoretický úvod řešení problémové situace 

V této kapitole jsou uvedeny aktivační a ovlivňující veličiny související s řešením daného 

problému. U reálných  rotačně symetrických rotorů není rozložení hmoty následkem 

výrobních nepřesností zcela symetrické. Ve vyoseném těžišti působí odstředivá síla o 

velikosti  2ω⋅⋅= emF o . Velikost této síly roste s kvadrátem otáček. Tento vztah platí 

pro ohybově tuhý rotor. Zvyšujeme-li otáčky, vzrůstají i odstředivé síly. Od určitých 

otáček musíme brát v úvahu pružné deformace rotoru, poněvadž následkem nich vznikají 

přídavné odstředivé síly (Obr. 5.1). Celková odstředivá síla je pak dána vztahem:     

                                                    ( ) 2ω⋅+⋅= ho qemF  (5.1) 

Tento vztah platí pro rotory u nichž nejsou pružné průhyby hřídele zanedbatelné. [1] 

 

Obr. 5.1 Rovnováha sil při kmitání rotoru vyvolané nevyvážeností  [1] 
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Vratná síla ho qk ⋅ hřídele ( ko je ohybová tuhost rotoru) je v rovnováze s odstředivou 

silou danou vztahem (5.1)  

                                           ( ) 2ω⋅+⋅==⋅ hoho qemFqk  (5.2) 

Ze vztahu (5.2) plyne pro deformaci hřídele: 

                                                     
( )
( ) eq h ⋅

Ω−
Ω= 2

2

/1

/

ω

ω
 (5.3) 

Pro ( )mk o / je zavedeno označení Ω. Tato veličina udává vlastní úhlovou frekvenci. 

Při nízkých otáčkách Ω< 5.0ω roste průhyb úměrně s odstředivou silou 2ω⋅⋅ em , 

protože vliv členu 2ω⋅⋅ hqm v rovnici (5.1) je ještě malý. Při Ω=ω se objeví kritické 

otáčky. Překročíme-li kritické otáčky, dosáhneme nad kritickými otáčkami oblasti 

s malými výchylkami hřídele. Při velmi vysokých otáčkách se výchylka  hq asymptoticky 

blíží hodnotě vyosení e : Těžiště T leží na ose otáčení. Průběh odstředivé síly je znázorněn 

na obrázku (Obr.  5.2). Síla se nejprve zvětšuje jako u tuhého rotoru čtvercem otáček, pak 

však vzrůstá daleko rychleji. Po překročení kritických otáček  se síla velmi rychle 

zmenšuje. Za tuhé považujeme rotory Ω⋅< 5.0ω , poněvadž v tomto pásmu jsou 

deformace hřídele vyvolané odstředivými silami menší než vyosení těžiště. Rotory 

pracující ve vyšších otáčkách nazýváme pružné. [1] 

 

Obr. 5.2 Průběh odstředivé síly  [1] 
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Magnetické síly 

U točivých elektrických strojů vznikají mezi rotorem a statorem magnetické síly. Tyto síly 

lze rozložit do normálových a tangenciálních složek (Obr. 5.3).  Tangenciální síly ovlivňují 

kroutící moment. Normálové síly jsou jen tehdy vyrovnány, jestliže je rotor umístěn přesně 
ve středu statoru (Obr. 5.4). Pokud existuje odchylka od souososti mezi rotorem a statorem 

vzniká síla, která ovlivňuje dynamické vlastnosti rotoru. Vznikne magnetický tah.  

 

,,Magnetický tah způsobí pokles vlastní úhlové frekvence, poněvadž při vychýlení z osy 

statoru vznikají síly, které se snaží ještě více vzdálit rotor z jeho rovnovážné polohy. Síly 

mezi magnetickými póly a rotorem jsou (při konstantním magnetickém poli) nepřímo 

úměrné velikosti vzduchové mezery. Po vychýlení z osy statoru roste síla na straně 
zmenšující se mezery mnohem výrazněji, než jí na straně zvětšující se mezery ubývá.  Tím 

vzniká výsledná  síla, která pro malé pohyby kolem rovnovážné polohy může být 

linearizována.  Lze jí vyjádřit pomocí magnetickoelastické konstanty, kterou je třeba brát 

zápornou, poněvadž síly nevrací rotor zpět do rovnovážné polohy, ale působí opačně. 
Tuhost hřídele je tedy třeba při výpočtu kritických otáček elektromotorů snížit o vliv 

magnetického tahu, takže vlastní úhlová frekvence a tím i kritické otáčky klesnou.” [1]  

                                                     
m

kk mag−
=Ω                                                      (5.4) 

 

 

        Obr. 5.3 Magnetické síly  [1]                  Obr. 5.4  Vyrovnané normálové síly [1] 
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Je-li rotor nasazen na hřídeli excentricky, vyvolá magnetický tah periodické budící síly. 

Vzniklá rotující budící síla působí stále ve směru nejmenší vzduchové mezery (Obr. 5.5). 

Způsobuje rezonanci při stejných otáčkách jako nevyváženost rotoru. [1]  

 

Obr. 5.5 Rotující budící síla [1] 

 

Magnetický tah je do určité míry závislý také na úhlové poloze rotoru. Je rozdílné, zda 

v místě nejmenší vzduchové mezery je právě osa pólu nebo mezera mezi póly. Tato změna 

polohy rotoru může vybudit kmitání ložisek úhlovou frekvencí, která je násobkem úhlové 

rychlosti hřídele. Rotor s počtem pólů n vybudí kmitání jehož kmitočet je přesně n násobek 

otáček. Tak například dvoupólový rotor, který má otáčivou rychlost 3000 1min −

⋅ot , 

vybudí kmitavý pohyb o kmitočtu 100 Hz. [2] 
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Vliv spojek 

Při odchylkách od souososti mezi středem hřídele a nábojem spojky vznikají vynucené 

průhyby, hřídel se otáčí prohnutá (Obr. 5.6). Tím pádem vznikají periodické zatěžující síly 

v ložiskách následkem rotace staticky přetvořené hřídele. Tato přetvoření způsobují 

přídavné dynamické deformace. Chybou spojky vzniknou přídavné rušivé síly, které jsou 

jako nevyváženost periodicky proměnné. Ačkoliv chybou spojky, právě tak jako 

nevyvážeností rotoru, jsou v ložiskách vyvolány síly rotující s hřídelí, není možné tyto síly 

kompenzovat při všech otáčkách protizávažím. [1] 

 

 

Obr. 5.6  Úchylka od souososti; průhyb hřídele způsobený radiálním posunutím spojky. [1] 

 

Nepřesnosti ve vyrovnání stroje 

Zcela jinak reaguje rotor  na vyrovnání než na nepřesnosti spojení. Při nepřesnostech 

nejsou ložiska ustavena tak, aby se příruby spojek mohly spojit bez násilí (Obr. 5.7).  

V tomto případě hřídel rotuje kolem pevné průhybové čáry. Reakce v ložiskách jsou pevné 

v prostoru. Rezonanční stavy nenastávají. Rotor vlivem nesprávného vyrovnání nekmitá.  

 

 

Obr. 5.7 Nepřesnosti ve vyrovnání stroje, konstantní průhybová křivka [1] 
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Výběr mechanizmů, které mohou vybudit ohybové kmitání rotoru jsou uvedeny 

v následující tabulce (Tab. 5.1). Tyto mechanizmy mají vliv  buď na levou nebo na pravou 

stranu diferenciální rovnice. Působí-li na levé straně diferenciální rovnice, pak ovlivňují 

vlastnosti soustavy: stabilitu a polohu vlastních frekvencí. Jde-li jen o rušivou funkci na 

pravé straně, pak mohou být vyvolány kmity otáčkové frekvence nebo kmity, jejichž 

frekvence je zlomkem nebo násobkem otáčkové frekvence. [1] 

 

Vliv na 

Levou stranu 

diferenciální rovnice- 

vlastnosti systému 

Pravou stranu diferenciální rovnice-

vynucené kmitání 

Budící frekvence 

Příčina kmitání, 

mechanizmus 

Vlastní úhlovou 

frekvenci Otáčení ω Vícenásobná ω 

nevyváženost  ●  

gyroskopické síly ◘ ◘  

magnetické síly ◘ ◘ ◘ 

spojky  ◘ ◘ 

ohnutý hřídel  ●  

○ slabý vliv;   ◘ střední vliv; ● silný vliv 

Tab. 5.1 Tabulka mechanizmů kmitání a jejich následků  [1] 

 

6. Systém podstatných veličin  

Cílem této kapitoly je vytvořit množinu vstupních veličin, které jsou z hlediska řešeného 

problému podstatné. 

 

Geometrie soustavy 

Do této podmnožiny patří geometrie rotoru asynchronního generátoru, geometrie vodní 

turbíny a geometrie pevné spojky. 
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Vazby soustavy na okolí 

Z hlediska vazeb je důležitá vazba mezi rotorem  a statorem generátoru, realizována 

pomocí ložisek. Pomocí ložiska je realizována taktéž vazba mezi turbínou a okolím. 

Poslední důležitá vazba je mezi rotorem generátoru a vodní turbínou realizována pomocí 

pevné spojky. 

 

Aktiva ční veličiny 

Do této podmnožiny patří veličiny působící na objekt z okolí, které na objektu vyvolávají 

procesy. Pro řešení zadaného problému budu uvažovat za podstatnou pouze rotační sílu 

způsobenou magnetickým tahem. Tato síla působí na excentrický rotor. V zadání práce 

nebylo specifikováno pro jakou excentricitu rotoru je zadána velikost této síly, proto budu 

předpokládat, že excentricita rotoru je v porovnání s ostatními rozměry hřídele 

asynchronního generátoru  zanedbatelná a neovlivní fyzikální vlastnosti modelu, které jsou 

podstatné pro určení vlastních frekvencí rotoru. Model geometrie hřídele bude vytvořen 

bez této excentricity.  Soustava pracuje ve vertikální poloze, vliv tíhy reakce v ložiskách 

neovlivní.  

 

Ovlivňující veličiny 

Tyto veličiny působí na objekt z okolí a ovlivňují na něm probíhající procesy. V našem 

případě jde o zápornou magnetoelastickou konstantu způsobenou magnetickým tahem, 

ovlivňující vlastní frekvence a reakce v ložiskách řešené soustavy. 

 

Vlastnostní veličiny 

Materiálové charakteristiky jednotlivých prvků soustavy. 

 

6.1 Výběr metody řešení 

Známé jsou vstupy do algoritmů, neznámé jsou výstupy.  Jedná se o problém přímý. Pro 

řešení  dynamiky hřídele, spojené s vodní  turbínou pomocí pevné spojky, jsem zvolil 

výpočtové modelování, pomocí metody konečných prvků (MKP). Problém jsem řešil  

numericky pomocí softwaru ANSYS. Řešení bylo provedeno v klasickém prostředí 

programu ANSYS  verze 12. 
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7. Možnosti programu ANSYS při řešení  dynamiky rotorů 

Program ANSYS patří do skupiny CAEA (Computer Aided  Engineering  Analysis) 

programů. Tato skupina se zabývá  počítačovou podporou v inženýrských analýzách. 

Program ANSYS je založen na metodě konečných prvků (MKP) a je určen pro řešení 

lineárních i nelineárních (fyzikálně i geometricky) úloh mnoha různých kategorií: 

strukturální, teplotní ,teplotně-mechanické, akustické atd. 

 

Dynamika rotorů v programu ANSYS 

Program ANSYS umožňuje řešení dynamiky rotorů ve dvou souřadnicových systémech. 

 

Pevný souřadnicový systém 

Primární aplikace pevného souřadnicového systému  je v oblasti dynamiky rotorů, kde je 

rotující část struktury modelována společně s podpůrnou částí. To znamená, kde je rotor 

modelován společně se statorem. Pevný souřadnicový systém je totožný s globálním 

souřadnicovým systémem a je trvale   v klidu. Aktivace tohoto souřadnicového systému se 

v programu ANSYS provádí v příkazovém řádku pomocí příkazu CORIOLIS,ON,,,ON. 

První příkaz ON znamená že v dalším výpočtu bude počítáno s maticí gyroskopických 

účinků. Druhý příkaz ON znamená použití pevného souřadnicového systému. Pevný 

souřadnicový systém můžeme použít v následujících typech analýz. Modální, Harmonická, 

Přechodová. Tato vztažná soustava má svoje přednosti a  omezení. [4]   

 

Přednosti: 

Program ANSYS doporučuje použití pevného souřadnicového systému k výpočtu vlastních 

frekvencí za rotace, konstrukci Campbellových diagramů a určení kritických otáček. 

V případě použití harmonické analýzy  umožňuje  modelování buzení rotující sílou. 

Omezení: 

Rotující část musí být osově symetrická. Nelze provést statickou analýzu s vlivem 

předpětí. 
Pohybová rovnice v případě použití pevného souřadnicového systému: 

                  [ ] { } [ ] [ ]( ) { } [ ] [ ]( ) { } { }fuDKuCBuM gyro =⋅++⋅++⋅ &&&               (7.1) 

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE PETR BLAŽEK 

 

 

 
17 

Rotační souřadnicový systém 

Aplikace rotačního souřadnicového systému je v oblasti dynamiky, kde struktura nemá  

pevné části. To znamená celá struktura rotuje. Souřadnicový systém rotuje společně 
s modelovanou strukturou. Aktivace tohoto souřadnicového systému se v programu 

ANSYS provádí v příkazovém řádku pomocí příkazu CORIOLIS,ON. Rotační 

souřadnicový systém může být použit v následujících typech analýz: Statická, Modální, 

Harmonická, Přechodová. [4] 

 

Přednosti:  

Model geometrie nemusí být osově symetrický. Může být provedena statická analýza. Do 

výpočtu lze zahrnout vliv odstředivé síly, která má vliv na změnu matice tuhosti. 

Omezení:   

Určení kritických otáček, tvorba Campbellových diagramů se nedoporučuje.  

 

Pohybová rovnice v případě použití rotačního souřadnicového systému. 

               [ ] { } [ ] [ ]( ) { } [ ] [ ]( ) { } { }fuKcKuCBuM cor =⋅−+⋅++⋅ &&&                 (7.2) 

 

V předešlých pohybových rovnicích vystupují následující matice a vektory: 

[M], [B], [K] matice hmotnosti, tlumení, tuhosti 

[Cgyro], [Ccor] matice gyroskopických, corriolisových účinků 

[D]     matice změny tuhosti v závislosti na otáčkách, v případě modelování 

  ložisek pomocí prvku COMBI 214 lze zadat proměnou tuhost závislou  

  na otáčkách. 

[Kc]   matice změkčení za rotace  

{ u&& },{ u& },{ u } vektor zrychlení, rychlostí, posuvů  

{f}           vektor vnějšího zatížení 
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8. Tvorba jednotlivých dílčích modelů 

Cílem této kapitoly je popsat tvorbu jednotlivých dílčích modelů v souladu se systémem 

podstatných veličin. 

8.1. Model geometrie 

Model geometrie rotorové soustavy se skládal z jednotlivých dílčích submodelů: 

 

8.1.1 Model geometrie hřídele 

Dle dodané výkresové dokumentace byl vytvořen pomocný model geometrie hřídele  

(Obr.8.1). Tento model byl vytvořen za účelem  zjištění fyzikálních vlastností hřídele. 

(hmotnost, momenty setrvačností). Následně byl tento model zjednodušen tak, aby byla 

splněna podmínka osové symetrie a přibližně zachovány původní fyzikální vlastnosti 

(Tab.8.1). To znamená žebra na původní hřídeli byla nahrazena válcem, osazení a drážky  

na hřídeli byly zanedbány, rozměrově blízké průměry byly sjednoceny (Obr.8.2). Rozměry 

osově symetrického modelu jsou uvedeny na následujícím obrázku (Obr.8.3). 

 

Hmotnost  [Kg] Momenty setrvačností [ 2−
⋅mkg ] Typ modelu 

m xxI  yyI  zzI  

Dle výkresu 2364 106 8105 8105 

Osově symetrický 2383 102 8370 8370 

 Tab. 8.1 Fyzikální vlastnosti modelů 

 

   

        Obr. 8.1 model geometrie dle výkresu            Obr. 8.2 Osově symetrický model 
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8.1.2 Model geometrie vodní  turbíny 

Výkresová   dokumentace   k  vodní turbíně byla neúplná,  známy  byly  pouze  rozměry 

hřídele turbíny. Geometrie lopatek oběžného kola nebyla známa. Lopatky oběžného kola 

byly nahrazeny kotoučem s přibližně odpovídajícími dynamickými vlastnostmi. Rozměry 

vodní turbíny jsou uvedeny na následujícím obrázku (Obr.8.3). 

 

Obr. 8.3  Geometrie hřídel a vodní turbíny 

 

8.1.3 Model geometrie pevné spojky                   

Důležité rozměry pevné spojky  jsou uvedeny na následujícím obrázku (Obr.8.4). 

Zahloubení a otvory pro šrouby nebyly  uvažovány. 

 

Obr. 8.4  Geometrie pevné spojky 
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8.1.4 Model geometrie soustavy 

Z jednotlivých dílčích modelů byl vytvořen model geometrie soustavy (Obr. 8.5). 

 

Obr. 8.5 Model geometrie soustavy 
Volba typu prvky  

Model geometrie soustavy byl vytvořen 

pomocí prutových prvků BEAM 188.   Jde o 

tří uzlový prutový prvek vhodný pro 

modelování štíhlých struktur. Geometrie je 

definována pomocí uzlů I,J,K v globálním 

souřadnicovém systému (Obr. 8.6).  Uzel  K  

preferuje orientaci prvku. Prvek může být  

použit bez orientačního uzlu K, v případě že 

uzly I,J  leží na ose X.   Prvek má šest stupňů      Obr. 8.6 Geometrie prvku BEAM 188 [4]     

volnosti (tři posuvy a tři rotace).  [4]                                    
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8.1.5  Diskretizace modelu geometrie soustavy 

Diskretizace modelu geometrie byla provedena s ohledem na pravidelnost a rovnoměrnost 

sítě (Obr. 8.7).   

 

Obr. 8.7 Diskretizace modelu geometrie 

8.2 Model materiálu  

Hřídel generátoru, vodní turbína a pevná spojka jsou vyrobeny z oceli. Jako model 

materiálu byl zvolen homogenní, izotropní, lineárně pružný materiál. V dynamických 

analýzách je tento materiál popsán třemi charakteristikami: modul pružnosti v tahu E, 

Poissonovo číslo µ a hustota ρ (Tab.8.2). Náhrada žeber byla provedena pomocí téhož 

modelu materiálu s odlišnou hustotou, tak aby byla splněna podmínka zachování hmotnosti 

hřídele generátoru. 

 Modul pružnosti v tahu E [Pa] Poissonovo číslo [-] Hustota [ 3−
⋅mkg ] 

Hřídel 11101.2 ⋅  0.3           7850 

Náhrada žeber 11101.2 ⋅  0.3 3500 

Tab. 8.2 materiálové charakteristiky 
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8.3  Model vazeb 

Vazba mezi rotorem  a statorem generátoru je realizována pomocí valivých ložisek A a B. 

Vazba mezi vodní turbínou a vodním dílem je realizována pomocí kluzného ložiska C. 

Vazba mezi hřídelí generátoru a vodní turbínou je realizována pomocí pevné spojky.  

 

 

Obr. 8.8 Model geometrie soustavy     

8.3.1 Model ložisek 

Model ložisek byl realizován dle typu prováděné analýzy (Tab.8.3). Ložiska A a B jsou  

multi-lineární:  Tuhost ložiska  se mění dle zatížení ložiska. Tuto zadanou charakteristiku 

je možné řešit pouze pomocí nelineární analýzy. Modální a harmonická analýza jsou však 

analýzy lineární, takto zadanou závislost nelze v těchto analýzách zohlednit. Pro tyto 

analýzy byl zvolen jako model ložiska lineární pružina COMBIN 14. V případě 
přechodové analýzy bylo možné použít nelineární výpočet, pro tuto analýzu byl zvolen 

jako model ložiska multi-lineární pružina COMBIN 39. Ložisko C je lineární k popisu 

tohoto ložiska byl zvolen prvek COMBI 214. 

Model ložisek Analýza Typy analýz 

A B C 

podpora podpora podpora Statická Lineární i 

nelineární Lineární pružina Lineární pružina Lineární pružina 

Modální Lineární 

Harmonická Lineární 

Lineární 

 

Lineární pružina 

 

Lineární pružina 

Přechodová 

Nelineární Multi-lineární 

pružina 

Multi-lineární 

pružina 

 

 

Lineární pružina 

Tab. 8.3 Model ložisek  



DIPLOMOVÁ PRÁCE PETR BLAŽEK 

 

 

 
23 

Model valivého ložiska pomocí lineární pružiny COMBIN 14 

K popisu valivých ložisek byla zadána multi-lineární závislost tuhosti ložiska na zatížení 

ložiska (Graf.8.1). V případě použití lineární pružiny musí být tuhost konstantní. Z výpočtů 

statické analýzy byly určeny reakce v podporách A a B (Obr.8.8).  Dle grafu č. 8.1 a 

zjištěných reakcí byly určeny konstanty tuhosti pro prvek COMBIN 14. Ložiska byla 

modelována jako pár na sebe kolmých pružin. Ložiska byla symetrická to znamená tuhost 

byla stejná v obou na sebe kolmých směrech. Tlumení nebylo uvažováno.  

 

Model valivého ložiska pomocí multi-lineární pružiny COMBIN 39 

Tento typ prvku umožňuje zadat multi-lineární závislost síly na posuvu. Tato závislost byla 

určena pomocí vztahu: 

                                                         { } { } { }xkF ⋅=                                                             (8.1) 

Z grafu č. 8.1 je patrné,že zatížení ložiska { }F  odpovídá určitá tuhost { }k  z těchto dvou 

známých parametrů a vztahu (8.1) lze dopočítat neznámy parametr { }x  a zkonstruovat 

závislost zatížení ložiska  na posuvu (Graf.8.2). Tuto závislost bylo nutné určit i pro 

záporné hodnoty parametru { }F .  

 

Graf. 8.1 Závislost tuhosti  na zatížení             Graf. 8.2 Závislost zatížení na posuvu 

 

Model kluzného ložiska pomocí lineární pružiny COMBI 214 

K popisu kluzného ložiska byly zadány čtyři konstanty tuhosti a čtyři konstanty tlumení. 

Konstanty tuhosti a konstanty tlumení jsou uvedeny v následující tabulce (Tab.8.4), 

konstanty jsou zadány v souladu se souřadnicovým systémem na obrázku (Obr.8.9). 
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Tab.8.4  Konstanty tuhosti a tlumení prvku COMBI 214         Obr. 8.9 Orientace prvku   

 

8.3.2 Vazba mezi hřídelí generátoru a vodní turbínou pomocí pevné spojky 

Vazba mezi hřídelí asynchronního generátoru a vodní turbínou je realizována pomocí 

pevné spojky. Pevná spojka  spojuje konce hřídelí trvale a bez vůle, je torzně tuhá. Model 

této vazby byl realizován pomoc pevného spojení  mezi hřídelí generátoru a hřídelí vodní 

turbíny čímž  vznikne homogenní těleso.  

 

8.4 Model ovlivňování soustavy  

Tuhost hřídele bylo nutno snížit o vliv magnetického tahu. Snížení tuhosti soustavy bylo 

provedeno pomocí lineární pružiny COMBIN 14 umístěné v těžišti vinutí rotoru.  Do 

reálných konstant tohoto prvku byla zadána záporná tuhost 1610200 −

⋅⋅−= mNk mag . 

 

8.5 Charakteristika použitých prvků 

COMBIN 14 

Jde o kombinaci lineární  pružiny s tlumičem. Tento prvek může být použit k modelování 

podélné nebo torzní pružiny (Obr.8.10). Prvek má tři stupně volnosti v každém uzlu. Pro 

případ podélné pružiny to jsou posuvy ve směrech os X,Y,Z. Pro případ torzní pružiny to 

jsou rotace kolem os  X,Y,Z. Prvek je definován pomocí dvou uzlů (I,J). Podélná pružina 

je schopna přenášet pouze prostý tah a tlak Torzní pružina pouze krut. Ani jedna z variant 

tohoto prvku nemá hmotnost. [4]  

 

 

Orientace Tuhost  

][ 1−
⋅mN  

Tlumení  

][ 1−
⋅⋅ msN  

11 6106.230 ⋅  61091.2 ⋅  

12 610467.28 ⋅−  610487.0 ⋅  

21 610048.142 ⋅  610485.0 ⋅  

22 6103.269 ⋅  61042.3 ⋅  
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COMBI 214 

Tento prvek je vhodný pro modelování symetrických i nesymetrických ložisek jde o 

kombinaci pružin a tlumičů (Obr.8.11 ). Prvek může být definován pomocí dvou uzlů (I,J) 

nebo tří uzlů (I,J,K). Definování prvku pomocí dvou uzlů se používá při lineárních 

analýzách. Třetí uzel (K) je optimalizační a používá se pro nelineární analýzy. Prvek může 

ležet pouze v rovinách rovnoběžných s globálním souřadnicovým systémem. To znamená 

v rovinách definovaných pomocí os (XY ,YZ, XZ). Prvek nemá hmotnost. Konstanty 

tlumení mohou být z prvku odebrány. [4] 

 

Obr. 8.10 Geometrie prvku  COMBIN 14 [4]    Obr. 8.11 Geometrie prvku COMBI 214 [4] 

 

COMBIN 39 

Multi-lineární pružina, charakterizována závislostí síla-posuv. Tento prvek lze použít 

k modelování podélné nebo torzní pružiny. Prvek má tři stupně volnosti v každém uzlu. 

Pro případ podélné pružiny to jsou posuvy ve směrech os X,Y,Z. Pro případ torzní pružiny 

to jsou rotace kolem os  X,Y,Z. Prvek je definován pomocí dvou uzlů (I,J). Pro případ 

pružiny, která je schopna přenášet jak tah tak tlak, musí  závislost síla-posuv začínat ve 

třetím kvadrantu a postupně narůstat do prvního kvadrantu. Pokud je překročen rozsah 

závislosti síla-posuv, v platnosti zůstane nastavení prvku z předchozího kroku. [4] 

 

8.6 Model okrajových podmínek 

Okrajové podmínky mohou být dvojího typu: geometrické (obsahují posuvy), a silové 

(obsahují silové veličiny). [5] 
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Geometrické  okrajové podmínky  

Geometrické okrajové podmínky bylo nutno stanovit pro dva případy modelu ložisek. Pro 

případ modelu ložisek jako tuhých podpor, byly na střednici v místech A,B,C zamezeny 

všechny posuvy a rotace: Ux,Uy,Uz,Rotx,Roty,Rotz =0. Pro případ modelu ložisek pomocí 

pružin byly aplikovány následující okrajové podmínky: V koncových uzlech ložisek uzly 1 

až 5 byly zamezeny všechny posuvy i rotace: Ux, Uy, Uz, Rotx, Roty, Rotz =0.  Po délce 

střednice byly dále zamezeny posuvy ve směru osy X a rotace kolem této osy: Ux,Rotx =0. 

Geometrické okrajové podmínky bylo nutno stanovit i pro případ, kdy se tuhost soustavy 

sníží o velikost magnetického tahu. Snížení celkové tuhosti bylo provedeno pomocí 

pružiny, jejíž působiště je v místě T (těžiště vinutí rotoru).  V  uzlech 6 a 7 byly zamezeny 

všechny posuvy a rotace (Obr. 8.12). 

 

 

Obr. 8.12 Model  okrajových podmínek 

 

Silové okrajové podmínky 

Silové okrajové podmínky se lišily dle prováděné analýzy. Specifikovány budou pro 

každou analýzu zvlášť. 
 

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE PETR BLAŽEK 

 

 

 
27 

8.7 Restrikce výpočtových modelů 

Při řešení daného problému bylo nutno jednotlivé dílčí modely upravit tak, aby odpovídaly 

možnostem programu ANSYS. Z tohoto důvodu byl vytvořen osově symetrický model 

hřídele generátoru (Obr. 8.2),  který má podobné modální vlastnosti jako model geometrie 

hřídele dle dodané výkresové dokumentace (Obr. 8.1). První vlastní frekvence osově 
symetrického modelu  byla 67 Hz, v případě modelu dle výkresové dokumentace byla 

první vlastní frekvence 65 Hz. Další zjednodušení bylo provedeno pro model ložisek. 

V případě modální a harmonické analýzy byla ložiska modelována pomocí lineárních 

pružin.  

 

9. Postup řešení 

Řešení bylo rozděleno do dvou kapitol. V kapitole 10  bylo řešení provedeno pro model 

bez uvažování nepřesností způsobených montáží. Řešení bylo složeno  ze čtyř analýz: 

statická, modální, harmonická, přechodová. Výpočet dynamiky rotorusoustrojí: modální, 

harmonická, přechodová analýza bylo provedeno v pevném souřadnicovém systému. 

V této kapitole byla řešena jak samostatná hřídel asynchronního generátoru (dále jen 

hřídel), tak i hřídel spojená s vodní turbínou pomocí pevné spojky (dále jen hřídel 

s turbínou). Výpočet hřídele byl do řešení zahrnut z důvodu ověření, zda  u samotné 

hřídele při provozních otáčkách nedochází k vybuzení některého tvaru kmitu to znamená 

hřídel pracuje mimo kritické otáčky. Pro případ statické a modální analýzy bylo dále 

provedeno porovnání dvou modelů. V případě prvního modelu nebyla do výpočtu zahrnuta 

snížená tuhost soustavy vyvolaná působením magnetického tahu. V případě druhého 

modelu byla tato změna tuhosti zahrnuta do řešení. Harmonická a přechodová analýza byla 

řešena pouze pro případ kdy dojde ke snížení celkové tuhosti soustavy vlivem 

magnetického tahu.  

V kapitole 11 byl problém řešen pro model s uvažováním nepřesností. Řešení bylo 

provedeno pomocí statické analýzy, pro model s uvažováním snížené tuhosti soustavy 

vlivem magnetického tahu.  
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10.  Analýza problému bez uvažování nepřesností  

10.1 Statická analýza 

Cílem statické analýzy bylo stanovit reakce v ložiskách při statickém zatížení. Výpočet byl 

proveden iteračně. V prvním kroku byla ložiska modelována pomocí podpor. V druhém a 

následujících krocích byla ložiska A a B modelována pomocí prvku COMBIN 14. Ložisko 

C pomocí prvku COMBI 214. Výpočet probíhal následujícím způsobem. V prvním kroku 

byly vypočítány reakce v podporách. Pomocí vypočítaných reakcí a grafu (Graf. 8.1) byla 

zjištěna tuhost ložisek A a B, tato tuhost  byla zadána do reálných konstant prvku 

COMBIN 14 pro druhý krok výpočtu. Stejný postup byl proveden i pro následující kroky. 

Výpočet byl ukončen v okamžiku kdy se reakce v předchozím a součastném kroku 

shodovaly. To znamená tuhost byla pro oba dva kroky stejná. Takto získaná tuhost byla 

použita jako reálná konstanta prvku COMBIN 14 pro modální, harmonickou a 

přechodovou analýzu. 

 

Silové okrajové podmínky: 

Na soustavu působí síla magnetického tahu, velikost této síly byla zadána  NFmag 10000= . 

Tato síla působí po délce vinutí rotoru asynchronního generátoru. Do výpočtu byla zadána  

pomocí osamělé síly umístěné v těžišti vinutí rotoru ,místo T (Obr.10.1). 

 

 

Obr. 10.1  Silové okrajové podmínky 

 

Prezentace a analýza  výsledků  statické analýzy 

Pro model hřídele bez uvažování změny celkové tuhosti způsobené magnetickým tahem je 

uveden iterační postup, pro ostatní modely, budou uvedeny pouze konečné reakce a 

tuhosti. 
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Hřídel 

Model bez uvažování změny tuhosti způsobené magnetickým tahem 

Reakce v ložisku [N]  Tuhost ložiska ][ 1−
⋅mN  Krok Model 

ložiska A B A B 

1. Podpory -3186 -6814 - - 

2. COMBIN 14 -3250 -6750 610480⋅  610625⋅  

3. COMBIN 14 -3419 -6581 610490⋅  610620⋅  

4. COMBIN 14 -3415 -6584 610495⋅  610610⋅  

Model s uvažováním snížené  tuhosti způsobené magnetickým tahem 

Reakce v ložisku [N]  Tuhost ložiska ][ 1−
⋅⋅ msN  Model 

ložiska A B A B 

Podpory -3515 -7520 - - 

 

COMBIN 14 -6062 -11686 610602⋅  610725⋅  

Tab. 10.1 Reakce v ložiskách pro případ hřídele 

Hřídel s turbínou 

Model bez uvažování změny tuhosti způsobené magnetickým tahem 

Model ložisek Reakce v ložisku [N]  Tuhost ložiska ][ 1−
⋅mN    

A , B C A B C A B 

Podpora Podpora -4015 -6005 20 - - 

COMBIN 14 COMBI 214 -3360 -6671 31 610490⋅  610610⋅  

Model s uvažováním snížené  tuhosti způsobené magnetickým tahem 

Podpora Podpory -4578 -6848 22 - - 

COMBIN 14 COMBI 214 -5924 -11777 57 610595⋅  610725⋅  

Tab. 10.2 Reakce v ložiskách pro případ hřídele s turbínou 

Reakce vypočítané pomocí statické analýzy jsou uvedeny v tabulkách (Tab. 10.1 a 10.2). 

V případě modelu, kde je uvažována snížená tuhost soustavy vyvolaná magnetickým 

tahem došlo k zvýšení reakčních sil v ložiskách oproti modelu, kde tato změna tuhosti 

zahrnuta nebyla. Zvýšení reakčních sil v ložiskách ovlivnilo i tuhost nelineárních ložisek, 

tato tuhost se v tomto případě zvýšila. 
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10.2 Modální analýza 

Modální analýza byla provedena za klidu a za rotace. Tato analýza byly provedena 

v jednom řešení  pro pět zátěžných  kroků. V prvním zátěžném kroku byla provedena 

analýza za klidu. Ve druhém až pátém  zátěžném kroku byla provedena  analýza pro různé 

otáčky (Tab.10.3). V druhém kroku bylo provedeno řešení při provozních otáčkách. Pět  
zátěžných kroků bylo zvoleno pro přesnější konstrukci Campbellových diagramů a určení 

kritických otáček. K řešení byl použit QRDAMP algoritmus, který umožňuje řešení 

nesymetrických úloh. Hledány byly první 4 vlastní frekvence.  

 

Hřídel 

Krok 1 2 3 4 5 

Otáčky [1/min] 0 257 7500 15000 25000 

Hřídel s turbínou 

Otáčky [1/min] 0 257 5000 10000 12500 

Tab. 10.3  Otáčky použité v modální analýze 
 

Prezentace výsledků modální analýzy 

Vlastní frekvence hřídele 

Model bez změny tuhosti Model se  sníženou tuhostí Vlastní frekvence 

Za klidu 

[Hz] 

1min257 −

⋅= otpω

[Hz] 

Za klidu 

[Hz] 

1min257 −

⋅= otpω

[Hz] 

67.16 67.11 52.16 52.11 1. 

67.16 67.21 52.16 52.21 

152.25 152 162.31 162 2. 

152.25 152.5 162.31 162.5 

319.62 319.55 330.31 330.16 3. 

319.62 319.7 330.31 330.4 

347.21 347 363.66 363.55 4. 

347.21 347.4 363.66 363.78 

Tab. 10.4 Vlastní frekvence hřídele 
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Vlastní frekvence hřídele s turbínou 
 

Model bez změny tuhosti Model se  sníženou tuhostí Vlastní frekvence 

Za klidu 

[Hz] 

1min257 −

⋅= otpω

[Hz] 

Za klidu 

[Hz] 

1min257 −

⋅= otpω

[Hz] 

32 31.8 32 31.8 1. 

32 32.2 32 32.2 

67.66 67.6 52.98 52.9 2. 

67.66 67.7 52.98 53.1 

78.66 78.2 79.23 78.7 3. 

78.66 79.1 79.23 79.7 

134 133.8 136.5 136.2 4. 

134 134.3 136.5 136.7 

Tab. 10.5 Vlastní frekvence hřídele s turbínou 
 

Tvary kmit ů 
Tvary kmitů společně s orbity (trajektorie středu hřídele) byly  vykresleny pouze pro 

model s uvažováním snížení tuhosti způsobené magnetickým tahem. 

 

                               Hřídel                                                       Hřídel  s turbínou 

 

     Obr. 10.2  První tvar kmitu hřídele             Obr. 10.3  První tvar kmitu hřídele s turbínou 

 

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE PETR BLAŽEK 

 

 

 
32 

 

      Obr. 10.4  Druhý tvar kmitu hřídele         Obr. 10.5  Druhý tvar kmitu hřídele s turbínou 

 

 

        Obr. 10.6  Třetí tvar kmitu hřídele            Obr. 10.7  Třetí tvar kmitu hřídele s turbínou 

 

 

        Obr.10.8 Čtvrtý tvar kmitu hřídele         Obr. 10.9  Čtvrtý tvar kmitu hřídele s turbínou 
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Campbellův diagram udává závislost mezi vlastní frekvencí a otáčkami za minutu. Jeho 

konstrukce se používá k určení kritických otáček  Kritické otáčky jsou takové otáčky při 
kterých dochází k vybuzení určitého tvaru kmitu, soustava se dostává do rezonance. 

V Campbellově diagramu jsou kritické otáčky průsečíkem náběhové přímky udávající 

násobek otáček např: 1x, 2x rychlost otáčení  s křivkou udávající změnu vlastní frekvence  

v závislosti na otáčkách. V našem případě byl Campbellův diagram sestrojen pro dva 

případy náběhových přímek: 1x  rychlosti otáčení a 24x rychlosti otáčení. Náběhová 

přímka 24x rychlost otáčení byla do řešení zahrnuta z důvodu že u 24 pólového generátoru 

může dojít ke kmitání ložisek na tomto násobku.  Na obrázcích (Obr.10.10;10.11) jsou 

znázorněny Campbellovy diagramy pro modely hřídele a hřídele s turbínou s uvažováním 

snížené tuhosti vyvolané magnetickým tahem.  

 

     Obr. 10.10 Campbellův diagram hřídele               Obr. 10.11 Campbellův diagram 

                                                                                                hřídele s turbínou 

                  

   Obr.10.12  Detail Campbellova diagramu      Obr. 10.13 Detail Campbellova diagramu  
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Kritické otá čky hřídele 

Kritické otá čky [ot/min] 

Model bez změny tuhosti Model se  sníženou tuhostí 

 

Vlastní 

frekvence 1x  24x 1x 24x 

3982 167 3093 130 1. 

4075 167 3165 130 

8693 379 9266 404 2. 

9708 381 10337 406 

18800 798 19172 824 3. 

19486 799 20460 826 

20139 866 21360 908 4. 

21927 896 22621 910 

Tab. 10.6 Kritické otáčky hřídele 
 

 

Kritické otá čky hřídele s turbínou 

Kritické otá čky [ot/min] 

Model bez změny tuhosti Model se  sníženou tuhostí 

 

Vlastní 

frekvence 1x  24x 1x 24x 

1822 80 1821 80 1. 

2028 80 2023 80 

4003 169 3141  132 2. 

4104 169 3215 132 

4308 195 4325 197 3. 

5391 197 5448 199 

7590 334 7742 340 4. 

9306 336 9490 342 

Tab. 10.7  Kritické otáčky hřídele s turbínou 
 

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE PETR BLAŽEK 

 

 

 
35 

Analýza výsledků modální analýzy hřídele 

Vlastní frekvence za  klidu i za rotace pro model s uvažováním snížení tuhosti se oproti 

modelu bez uvažování změny tuhosti změnily. Snížení tuhosti ovlivnilo řešenou soustavu 

dvěma faktory. Prvním faktorem je snížení celkové tuhosti soustavy a tím pádem pokles  

vlastních frekvencí. Druhým faktorem je zvýšení reakčních sil v ložiskách (Tab.10.1) 

v kombinaci s nelineární tuhostí ložisek. Konstanty tuhosti se pro případ modelu 

s uvažováním snížené tuhosti zvýšily (Tab.10.1), čímž byla zvýšena celková tuhost 

soustavy a došlo k zvýšení vlastních frekvencí. Oba dva tyto faktory působily na model 

s uvažováním změny tuhosti součastně. Z tabulky (Tab.10.4) je patrné, který faktor 

rozhodujícím způsobem ovlivnil vlastní frekvence. V případě prvního tvaru kmitu došlo 

k poklesu vlastní frekvence. Domnívám se, že je to způsobeno tím, že záporná tuhost 

působí v místě těžiště vynutí hřídele, zde je výrazná amplituda kmitu. Vliv záporné tuhosti 

měl rozhodující význam na pokles vlastní frekvence.  V ostatních případech působí 

záporná tuhost v okolí uzlů (amplituda je zde minimální). V těchto případech převážil vliv 

zvýšení konstant tuhosti  ložisek. V těchto případech došlo naopak k nárůstu vlastních 

frekvencí. 

Vlastní frekvence za klidu a při provozních otáčkách 257 ot/min se prakticky     nezměnily. 

Dojde k nárůstu (poklesu) vlastní frekvence  přibližně o 0.05 Hz. Vliv gyroskopických 

účinků je zanedbatelný (Obr.10.12). Vliv gyroskopických účinků je znatelný až při vyšších 

otáčkách (Obr.10.10). Hřídel generátoru pracuje mimo kritické otáčky,  a to jak pro případ 

1x rychlost otáčení tak pro případ 24x rychlost otáčení.  

 

Analýza výsledků modální analýzy hřídele s turbínou 

V případě turbíny došlo k poklesu vlastní frekvence pro model s uvažováním snížení 

tuhosti pouze pro případ druhého tvaru kmitu.(Tab.10.5) V tomto případě kmitá hřídel, 

amplituda kmitu je opět výrazná v působišti záporné tuhosti vyvolané magnetickým tahem. 

V ostatních případech nedošlo k výrazné změně vlastních frekvencí.  

 Vlastní frekvence za klidu a při provozních podmínkách zůstaly prakticky stejné, pokles 

(nárůst) byl zanedbatelný. Vliv gyroskopických účinků je v případě hřídele s turbínou větší 

než pro případ hřídele, projeví se však až při vysokých otáčkách.(Obr.10.11). Soustava  

pracuje mimo kritické otáčky.  
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10.3  Harmonická analýza 

Metoda používaná pro řešení ustáleného kmitání  (řešení ve frekvenční oblasti). Buzení se 

předpokládá harmonické (amplituda buzení je komplexní číslo ). Harmonická analýza byla 

řešena v pevném souřadnicovém systému. V tomto souřadnicovém systému program 

ANSYS umožňuje zadávání sil, které synchronně či asynchronně rotují se strukturou. 

Například: nevývaha, rotující síla způsobená magnetickým tahem. Při zadávání těchto sil je 

nutné použít příkaz SYNCHRO, který zprostředkovává vazbu mezi rychlostí otáčení a 

budící frekvencí. Příkaz bere v úvahu rotační harmonické síly působící na rotujících 

konstrukci. Program ANSYS vypočítá rychlost otáčení ω  z budící frekvence f pomocí 

následujícího vztahu:  

                                                             
RATIO

f⋅⋅
=

π
ω

2                                                         (10.1) 

kde konstanta RATIO udává  poměr mezi frekvencí buzení a frekvencí otáčení. [4] 

Harmonická analýza byla provedena pro  dvě  konstanty RATIO 1 a 24. Konstanta RATIO 

1 udává synchronní buzení. Buzení je shodné s náběhovou přímkou 1x rychlost otáčení. 

Konstanta RATIO 24, v tomto případě je frekvence buzení 24 násobkem rychlosti otáčení 

soustavy. Program ANSYS neumožňuje v jednom řešení zadávat budící síly s různou 

frekvencí buzení, proto je řešení provedeno pro každou konstantu RATIO zvlášť. Reakce 

v ložiskách byly určeny pro provozní otáčky 1min257 −

⋅= otnp . Výsledná amplituda 

reakcí v ložiskách byla určena jak pro případ 1x rychlost otáčení tak pro případ, kdyby 

došlo k vybuzení frekvencí na 24 násobku provozních otáček. V tomto případě je výsledná 

amplituda dána superpozicí obou dvou předešlých případů. 

 

Silové okrajové podmínky 

Do výpočtu byla zadána rotující síla magnetického tahu. Působiště této síly je v těžišti 

vinutí rotoru místo T (obr.10.1). Amplituda budící síly pro případ 1x rychlost otáčení je 

10 000 N. Magnetický tah je do určité míry závislý na poloze rotoru, je rozdílné je-li 

v místě nejmenší vzduchové mezery právě osa pólu nebo mezera mezi sousedními póly. 

Tato změna polohy může vybudit kmitání ložisek na 24 násobku provozních otáček. 

Amplituda budící síly pro tento případ známá není do výpočtu zadám hodnotu 1000 N. 
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Prezentace a analýza výsledků harmonické analýzy 

Amplitudo-frekvenční charakteristiky jsou prezentovány pro případ 1x rychlost otáčení a  

součtu případů 1x  a 24x rychlost otáčení. 

 

 
a) 1x rychlost otáčení                                        b) součet případů 1x a 24x 

Obr. 10.14 Amplitudo-frekvenční charakteristika  hřídel 

 
a) 1x rychlost otáčení                                        b) součet případů 1x a 24x 

Obr. 10.15 Amplitudo-frekvenční charakteristika  hřídele s turbínou 

 

Z amplitudo - frekvenční charakteristiky je patrné, že dochází k vybuzení kritických otáček 

pro případ souběžné precese, to je dáno tím, že směr budící síly je shodný s otáčením 

rotoru. Kritické otáčky určené harmonickou analýzou se shodují s kritickými otáčkami 

určenými modální analýzou.  
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Reakce v ložiskách byly určeny pro provozní otáčky .min257 1−
⋅= otnp V následující 

tabulce (Tab. 10.8) jsou uvedeny výsledné amplitudy určené pro případy 1x, 24x rychlost 

otáčení a výsledného součtu obou dvou předchozích řešení. 

 

Výsledná amplituda [N] Typ modelu Rychlost otáčení 

A B C 

1x 6 109 11 760 - 

24x 296 82 - 

 

Hřídel 

součet 6 405 11 842 - 

1x 5 970 11 845 58 

24x 288 102 86 

 

Hřídel s turbínou 

součet 6258 11947 144 

Tab. 10.8  Amplituda  reakcí v ložiskách 
 

 
                            a) hřídel                                                 b) hřídel s turbínou 

Obr. 10.16 Vynucený tvar kmitu  

 

Analýza výsledků harmonické analýzy 

Reakce určené  harmonickou analýzou při provozních podmínkách pro případ 1x rychlost 

otáčení se pro oba dva modely shodují s reakcemi určenými statickou analýzou. Tato shoda 

je způsobena tím, že soustava pracuje v podrezonanční oblasti. Pro případ 1x rychlost 

otáčení jsou první kritické otáčky 1min3094 −

⋅  respektive 1min1820 −

⋅ . Rotor je v tomto 

případě ohybově tuhý, reakce v ložiskách se nezvýší. V případě, že by došlo ke kmitání na 
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24 násobku provozních otáček, tak by rotor přejížděl rezonanci při 1min130 −

⋅ot . Při 
těchto otáčkách by došlo k nárůstu reakčních sil v ložiskách. Provozní otáčky rotoru jsou 

však mimo oblast kritických otáček a tak k podstatnému   zvýšení reakčních sil v ložiskách 

nedochází. Soustava vykonává vynucené krouživé kmitání. 

 

10.4 Přechodová analýza 

Dynamická analýza používaná k určení odezvy při časově proměnném zatížení. Řešení je 

provedeno v časové oblasti. Výstupem je množina časově proměnných posuvů, napětí, sil 

pro různé kombinace statického, harmonického, přechodového zatížení. Časově proměnné 

zatížení je takové při kterém jsou tlumící a setrvačné účinky považovány za podstatné. 

Pokud nejsou tlumící a setrvačné  účinky podstatné je lepší volit statickou analýzu. [4] 

 

Cílem přechodové analýzy bylo simulovat ustálený stav při provozních podmínkách. 

Řešení bylo provedeno pro dva  případy harmonického buzení. V prvním případě bude na 

soustavu působit magnetický tah vyvolaný dynamickou excentricitou. V tomto případě 
rotuje magnetický tah stejnou úhlovou rychlostí, jako je úhlová rychlost modelované 

soustavy. Druhý případ byl do výpočtu  zahrnut z důvodu, že magnetický tah je do určité 

míry závislý na poloze rotoru. Je rozdílné je-li v místě působení osa pólu nebo mezera 

mezi póly. Tato skutečnost může vybudit kmitání rotoru úhlovou rychlostí, která je 24 

násobkem provozních otáček. V tomto případě bude na soustavu působit výsledná budící 

síla, složená ze dvou budících sil. První budící síla je shodná s budící silou pro případ 

první, druhá budící síla bude způsobovat oscilaci magnetického tahu. Její frekvence bude 

24 násobkem provozních otáček a její průběh bude harmonický. Amplituda způsobující 

oscilaci magnetického tahu není známa. Cílem této analýzy však není určit přesné reakce 

v ložiskách, ale zjistit, do jaké míry tato budící síla ovlivňuje kmitání jednotlivých ložisek. 

Přechodová analýza byla jako jediná  provedena pro oba dva modely ložisek jak lineární 

pružinu COMBIN 14 tak multi-lineární pružinu COMBIN 39. 

 

Model okrajových a počátečních podmínek 

Model okrajových a počátečních podmínek bylo nutné stanovit pro obě dvě budící 

frekvence samostatně. 
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Frekvence budící síly shodná s provozními otáčkami soustavy 

V tomto případě bude soustava buzena rotující silou, amplituda budící síly je 10 000 N. 

Budící síla působí v místě T (Obr.10.1)  ve dvou osách kartézského souřadnicového 

systému, konkrétně osa Y a osa Z. Pro zadání rotačních sil je nutné znát úhlovou rychlost 

hřídele a frekvenci budící síly. V tomto případě se frekvence budící síly shoduje s úhlovou 

rychlostí soustavy. 

 

Frekvence budící síly: 

                                                   ][2834.4
60

257

601 Hz
n

f p
===    (10.2) 

Úhlová rychlost: 

                                                   [ ]1
1 9.26

30
−

⋅=⋅= sradnp

π
ω          (10.3) 

Řešení bude provedeno pro časový interval, který odpovídá čtyřem otáčkám soustavy.  

 

Perioda: 

                                                   ][2335.0
1

1
1 s

f
T ==   (10.4)   

Časový interval: 

                                                   ][934.04 11 sTt =⋅=  (10.5)

            

Složky budící síly: 

                                                   

NF

t

FFz

FFy
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)cos(

)sin(

1

111

111

111

=
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⋅=

⋅=

ωϕ
ϕ
ϕ

 (10.6) 

 

Buzení je definováno s náběhem, tak aby zatížení nebylo rázové a postupně narůstalo až na 

požadovanou hodnotu (Obr10.17). Tento náběh má omezit  možnost vzniku samobuzeného 

kmitání. Náběh je realizován během jedné periody. Do výpočtu je dále zahrnuta úhlová 

rychlost soustavy 1
1 91.26 −

⋅= sradω . 
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Obr. 10.17 Časový průběh budících sil  

Prezentace a analýza výsledků  

Obrázky odezev jsou prezentovány pro model hřídele s turbínou. Ložiska A a B byla 

modelována jak pomocí lineárních pružin COMBIN 14, tak pomocí nelineárních pružin 

COMBIN 39. Ložisko C bylo modelováno pomocí lineární pružiny COMBINE 214.  

 

 

a)   lineární výpočet                                          b) nelineární výpočet 

Obr. 10.18 Průběh reakčních sil v ložisku A 
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a)   lineární výpočet                                          b) nelineární výpočet 

Obr. 10.19 Průběh reakčních sil v ložisku B 

 

a)   lineární výpočet                                          b) nelineární výpočet 

Obr. 10.20 Průběh reakčních sil v ložisku C 

Na předchozích obrázcích jsou znázorněny průběhy reakčních sil  v ložiskách pro případ 

lineárního a nelineárního výpočtu. Lineární výpočet byl proveden pro konstantní tuhost 

ložisek A a B, tato tuhost byla určena z výsledků statické analýzy. Nelineární výpočet byl 

proveden pro proměnnou tuhost ložisek A a B. Tato tuhost odpovídá grafu (Graf 8.2). 

Z těchto obrázků a tabulky (Tab. 10.9) je patrné, jak se změní výsledné reakce v ložiskách 

při použití lineárního a nelineárního výpočtu. V případě nelineárního výpočtu dojde 

k nepatrnému zvýšení reakčních sil v ložiskách A a B a nepatrnému poklesu reakčních sil 

v ložisku C. Nelinearity v tomto případě výpočet příliš neovlivnily. Výsledné reakce 

určené přechodovou analýzou odpovídají  opět statickému zatížení (Tab.10.9) 
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Hřídel 

Amplituda síly [N] Model ložisek 

A B - 

COMBIN 14 6 100 11 750 - 

COMBIN 39 6300 12 000 - 

Hřídel s turbínou 

Amplituda síly [N] Model ložisek 

A B C 

COMBIN 14 5 980 11 850 60 

COMBIN 39 6 100 12 090 56 

Tab. 10.9  Amplituda  reakcí v ložiskách 

 

Trajektorie středu hřídele (orbity) v místech A,B,C  jsou znázorněny na následujících 

obrázcích (Obr.10.21,10.22). V místech A a B jsou výsledné trajektorie kružnice, je to 

dáno tím že ložiska A a B jsou izotropní, mají stejnou tuhost v obou na sobě kolmých 

směrech. V případě ložiska C je výsledná trajektorie elipsa, toto ložisko je anizotropní, 

tuhost je různá v obou na sobě kolmých směrech. 

 

                         a) místo A                                               b) místo B 

Obr. 10.21 Trajektorie středu hřídele v místech  A a B 

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE PETR BLAŽEK 

 

 

 
44 

 

Obr. 10.22 Trajektorie středu hřídel v místě C 

 

Budící síla ovlivněná polohou rotoru 

Výsledná budící síla je závislá na úhlové poloze rotoru. Amplituda této budící síly se mění 

dle toho, zda je v místě osa pólu nebo mezera mezi sousedními póly.V tomto případě bude 

na soustavu působit budící síla složená ze dvou sil.  První síla je shodná s budící silou 

uvedenou v případě jedna. Druhá síla bude způsobovat oscilaci magnetického tahu. Její 

frekvence bude 24 násobkem úhlové rychlosti soustavy. Amplituda této budící frekvence 

není známa. Pro výpočet jsem si zvolil amplitudu 1000N.  

 

Frekvence  druhé budící síly:    

                                                  ][8.102
60

6168

60

24 1
2 Hz

n
f ==

⋅
=  (10.7) 

 

Úhlová rychlost druhé budící síly: 

                                                   ][2 1
22

−

⋅⋅⋅= sradfπω  (10.8) 

 

Perioda druhé budící síly:  

                                                   ][1072.9
1 3

2
2 s

f
T −

⋅==        (10.9) 
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Síla způsobující oscilaci magnetického tahu bude popsána vztahem (10.9). Její amplituda 

bude 1000N.                                                   

                                                  

( )
NF

t

FF

1000

sin

02

122

2022

=
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 (10.9) 

 

Tato síla bude rotovat stejnou úhlovou rychlostí jako je úhlová rychlost rotace soustavy. 

Tuto sílu je nutné zadat také pomocí složek: 
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                                                      (10.10) 

celková budící síla : 

                                              
21

21

FzFzFCz

FyFyFCy

+=

+=
                                                            (10.11) 

 

Výpočet proběhne pro stejný časový interval jako v případě jedna. Buzení je definováno 

s náběhem, aby nedocházelo k samobuzenému kmitání.(Obr 10.23) Náběh je realizován 

během jedné otáčky soustavy. Do výpočtu je dále zahrnuta úhlová rychlost soustavy 

1
1 91.26 −

⋅= sradω . 

 

 

Obr. 10.23 průběh budících sil  
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Prezentace a analýza výsledků 

Obrázky odezvy jsou prezentovány pro případ hřídele s turbínou.  

 

 

 

 

a)   lineární výpočet                                          b) nelineární výpočet 

Obr. 10.24  Průběh reakčních sil v ložiskách 
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Z předešlých obrázků (Obr. 10.24) průběhů reakčních sil v ložiskách je patrné, do jaké 

míry budící frekvence na 24 násobku provozních otáček ovlivnila výsledné reakce 

v ložiskách. V případě ložiska A dochází k slabému ovlivnění touto budící frekvencí. 

V případě ložiska B nedochází prakticky k žádnému ovlivnění touto budící frekvencí. 

V případě ložiska C převážil vliv budící frekvence na 24 násobku provozních otáček oproti 

budící frekvenci shodnou s provozními otáčkami. Ložisko C je náchylné k vybuzení 

frekvencí na 24 násobku provozních otáček.  

 

Výsledným průběhům reakčních sil v ložiskách A,B,C odpovídají trajektorie středu hřídele 

v těchto místech (Obr. 10.25). 

 

 

Obr. 10.25 Trajektorie středu hřídele v místech A,B C 
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Amplituda reakcí v ložiskách pro tento případ zatížení se shoduje s amplitudou reakcí 

v ložiskách  vypočítanou pomocí harmonické analýzy. K nejvýraznějšímu nárůstu reakční 

síly v ložisku došlo u ložiska C v tomto případě se výsledná reakční síla zvýšila z 60 N na 

200 N (Tab. 10.10). Výsledné reakce v ložiskách jsou vypočítané pro případ kdy bude síla 

magnetického tahu oscilovat o hodnotu 1000 N. Skutečná hodnota této oscilace nebyla 

známa. Tato budící frekvence nejvíce ovlivnila reakce v ložisku C.  

 

Hřídel 

Amplituda [N] Model ložisek 

A B - 

COMBIN 14 6 450 11 950 - 

COMBIN 39 6 550 12 060 - 

Hřídel s turbínou 

Amplituda [N] Model ložisek 

A B C 

COMBIN 14 6 300 12 000 200 

COMBIN 39 6 350 12 090 190 

Tab. 10.10  Amplituda  reakcí v ložiskách 
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11.  Analýza problému s uvažování nepřesností vzniklých montáží 

Tato analýza byla provedena pro model geometrie s uvažováním nepřesností vzniklých 

montáží.  

 

11.1 Model geometrie soustavy  

Model geometrie soustavy byl vytvořen s odchylkou  od souososti mezi hřídelí generátoru 

a hřídelí vodní turbíny (Obr.11.1).Výpočet byl proveden pro odchylky: 0.1 a 0.2 [mm]. 

Model geometrie byl vytvořen pomocí prvků, SOLID 45. 

 

Obr. 11.1 Model geometrie  

11.2 Model vazeb  

Model  ložisek je shodný s kapitolou 8.3.1. Výpočet byl proveden pro model lineárních 

ložisek  modelovaných pomocí prvku COMBIN 14. Vazba mezi hřídelí asynchronního 

generátoru a hřídelí vodní turbíny pomocí pevné spojky je realizována pomocí funkce 

coupling. Tato funkce předepíše stejné hodnoty posuvů na stykové ploše mezi  přírubou na 

hřídeli generátoru a přírubou na hřídeli vodní turbíny (Obr. 11.2). 

 

Obr. 11.2  Model vazeb 
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11.3 Model okrajových podmínek 

Geometrické okrajové podmínky jsou shodné s kapitolou 8.6. Na soustavu dále působí síla 

magnetického tahu NFmag 10000= . Působiště této síly je umístěné v těžišti vinutí rotoru, 

místo T (Obr.10.1). 

 

Prezentace a analýza výsledků 

Výsledné reakce v ložiskách jsou uvedeny v následující tabulce (Tab. 11.1).  V prvním 

řádku jsou uvedeny reakce v ložiskách pro model bez uvažování nepřesností, v dalších 

řádcích jsou uvedeny reakce v ložiskách pro model s uvažováním nepřesností.   

 

Reakce v ložiskách [N] Odchylka od 

souososti [mm] A B C 

0 -5924 -11777 58 

0.1 -5864 -12177 137 

0.2 -5854 -12270 146 

Tab. 11.1  Reakce v ložiskách 

Při porovnání výsledků pro případ bez odchylky a s odchylkou 0.2 mm vyplývá, že 

v ložisku A nastane snížení síly o 60 N  v ložisku B  nastane nárůst o 493 N a v případě 
ložiska C  dojde k nárůstu o 88 N.  
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 12. Závěr 
Cílem diplomové práce bylo určit vliv spojení pomocí pevné spojky na reakce v ložiskách. 

Problém byl řešen ve dvou variantách. V první variantě byl problém řešen bez uvažování 

nepřesností způsobených montáží. První varianta byla řešena pro dva modely: 

- model bez uvažování změny tuhosti způsobené magnetickým tahem, tento problém 

byl řešen   pomocí statické a modální analýzy. 

- model s uvažováním snížené tuhosti způsobené magnetickým tahem, tento problém 

byl řešen pomocí statické, modální, harmonické a přechodové analýzy. 

V druhé variantě byly do výpočtu zahrnuty nepřesnosti vzniklé odchylkami od souososti 

hřídele generátoru a vodní turbíny. Tato varianta byla řešena pouze pro model 

s uvažováním snížené tuhosti způsobené magnetickým tahem. Obě varianty výpočtu 

ovlivnila tuhost valivých ložisek umístěných na hřídeli generátoru. Tato tuhost nebyla 

konstantní, měnila se dle zatížení ložiska. 

Porovnáním výsledků statické analýzy první varianty  modelů bez a s uvažováním snížené 

tuhosti vyvolané magnetickým tahem, byly zjištěny zvýšené reakční síly v ložiskách 

v případě modelu s uvažováním snížené tuhosti vyvolané magnetickým tahem oproti 

modelu, kde nebylo uvažováno snížení tuhosti vyvolané magnetickým tahem. Zvýšení 

reakčních sil v ložiskách způsobilo zvýšení tuhosti nelineárních ložisek (Tab. 12.1). 

 

Model bez uvažování změny tuhosti vyvolané magnetickým tahem 

Reakce v ložisku [N] Tuhost ložiska ][ 1−
⋅⋅ msN  

A B C A B 

-3360 -6671 31 610490⋅  610610⋅  

Model s uvažováním snížené  tuhosti vyvolané magnetickým tahem 

-5924 -11777 57 610595⋅  610725⋅  

Tab. 12.1  Reakce v ložiskách vypočítané statickou analýzou 

 

Modální analýza musela  být  provedena pro případ lineárního modelu ložisek. Tuhosti 

ložisek byly určeny z výsledků statické analýzy. Za těchto předpokladů soustava pracuje 

mimo kritické otáčky.  
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Harmonická analýza  byla provedena pro případ lineárního modelu ložisek. Vlastní 

frekvence a kritické otáčky určené harmonickou analýzou se shodovaly s výsledky 

modální analýzy. Vypočítané reakce v ložiskách  při provozních podmínkách odpovídají 

 reakcím  určených statickou analýzou.(Tab. 12.2) 

Přechodová analýza byla provedena pro dva modely ložisek: lineární model a nelineární 

model. Vypočítané reakce v ložiskách se v případě nelineárního výpočtu zvýšily, né však 

zásadním způsobem (Tab. 12.2).  

 

Typ analýzy 

Přechodová 

Ložisko 

Statická Harmonická 

Lineární nelineární 

A 5 924 5 970 5 980 6100 

B 11 777 11 845 11 850 12 090 

C 58 58 60 56 

12.2 Amplituda reakcí v ložisku 

Všechny analýzy potvrdily, že soustava pracuje v mimorezonanční oblasti a nedochází ke 

zvýšení reakčních sil v ložiskách.  

Nesouosost spojení se projevila zvýšením reakčních sil v ložiskách. Toto zvýšení mohlo 

mít za následek poruchu soustavy. Pro přesné určení důvodu poruchy, by bylo potřeba  

znát i další vstupní veličiny ovlivňující výsledné reakce v ložiskách. Pevné spojky spojují  

konce hřídelí trvale a bez vůle. Nejsou vhodné pro spojování nesouosých  hřídelí. Tato 

nesouosost je příčinou přídavného namáhání, což je nežádoucí. Přídavná namáhání 

můžeme snížit použitím pružných spojek, které kompenzují malé nesouososti a osové 

posuny spojovaných hřídelí. [6]   
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Seznam použitých symbolů 

[B]   matice tlumení   ]/[ msN ⋅  

[Cgyro]  matice gyroskopických účinků  ]/[ msN ⋅  

[Ccor]  matice coriolisových účinků  ]/[ msN ⋅  

e excentricita  [m]   

E modul pružnosti v tahu  [Pa] 

f frekvence  [Hz]   

φ úhlová poloha  [Rad] 

Fo odstředivá síla  [N]   

{f} vektor vnějšího zatížení  [N]   

{F} vektor zatížení  [N]   

Ixx, Iyy, Izz momenty setrvačností  [ 2−
⋅mkg ] 

k tuhost  ][ 1−
⋅mN  

kmag magnetoelastická konstanta  ][ 1−
⋅mN  

 [K] matice tuhosti  ][ 1−
⋅mN  

[K c] matice změkčení za rotace  ][ 1−
⋅mN  

m hmotnost  [kg]    

[M] matice hmotnosti  [kg]   

np provozní otáčky  ][min 1−  

ω úhlová rychlost  ][ 1−
⋅ sRad  

Ω vlastní úhlová frekvence  ][ 1−
⋅ sRad  

qh   pružná deformace  [m]   

t čas  [s]   

T perioda  [s]   

{ u&& } vektor zrychlení  ][ 2−
⋅ sm  

{ u& } vektor rychlostí  ][ 1−
⋅ sm  

{ u } vektor posuvů  [m]     
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