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Abstrakt 

Práce je zaměřena v první části na teoretickou rešerši oblasti týkající se 

synchronních motorů s permanentními magnety. Dále jsou rozebírány jednotlivé 

metody návrhu magnetického obvodu motoru a porovnávány jejich výhody a 

nevýhody. V poslední části je navrhnuta odporová síť pro zadaný motor, pomocí níž 

je vypočtena magnetická indukce ve vzduchové mezeře a vnitřní moment motoru. 

Výsledky jsou následně porovnány s metodou konečných prvků. 
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Abstract 

This thesis is focused mainly on the theoretical research of permanent magnet 

synchronous motors. In addition, various methods of designing the motor‘s 

magnetic circuit are discussed and their advantages and disadvantages are 

compared. The reluctance network method is analyzed more thorough, because this 

method is used for motor designing process. In the last part the results obtained by 

reluctance network are compared with the results evaluated by finite element 

method. 

 

 

Keywords 

PMSM, spoke, IPM, magnetic flux, permanent magnets, reluktance network, 

synchronnous motor, finite element method, magnetic reluctance, rotor, stator, 

cogging, torque ripple, ANSYS, Simplorer, torque, magnetic induction 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace: 

KOPECKÝ, J. Návrh synchronního spoke motoru. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. 51 s. Vedoucí 
bakalářské práce Ing. Ladislav Knebl.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohlášení 

„Prohlašuji, že svou závěrečnou práci na téma Návrh synchronní spoke motoru jsem 

vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím 

odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v 

práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.  

Jako autor uvedené závěrečné práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením 

této závěrečné práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem 

nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si 

plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona 

č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících 

z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. 

 
 
 
V Brně dne 29. května 2018      ………………………… 
        podpis autora 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji vedoucímu bakalářské práce, Ing. Ladislavu Kneblovi, za účinnou 

metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé 

bakalářské práce. 

 

 

 
V Brně dne 29. května 2018                ………………………… 

        podpis autora 
 

 

 

 

 



 

Obsah 

1 Úvod ....................................................................................................................................................... 1 

2 Synchronní Motory .......................................................................................................................... 2 

1.1 Permanentní magnety ............................................................................................................ 2 

1.1.1 AlNiCo ................................................................................................................................... 3 

1.1.2 Ferity..................................................................................................................................... 4 

1.1.3 Permanentní magnety ze vzácných zemin ............................................................. 4 

1.2 Synchronní motory s permanentními magnety ........................................................... 4 

1.2.1 Konstrukce statoru .......................................................................................................... 5 

1.2.2 Konstrukce rotoru ........................................................................................................... 7 

1.2.3 Rozběh .............................................................................................................................. 10 

1.2.4 Ztráty magnetického indukčního toku ................................................................. 11 

1.2.5 Cogging moment ........................................................................................................... 12 

1.2.6 Zvlnění momentu .......................................................................................................... 12 

1.3 Reluktanční motory s permanentními magnety ....................................................... 12 

3 Metody Návrhu magnetických obvodů ................................................................................. 13 

1.4 Metoda konečných prvků ................................................................................................... 14 

1.5 Analytická metoda ................................................................................................................ 15 

1.6 Metoda odporových sítí ...................................................................................................... 16 

4 Odporová síť obecného spoke motoru .................................................................................. 20 

5 Návrh modelu odporové sítě .................................................................................................... 22 

1.7 Zadané parametry motoru ................................................................................................ 23 

1.8 Oblast železa motoru ........................................................................................................... 24 

1.8.1 Odpor železa ................................................................................................................... 24 

1.8.2 Magnetomotorické napětí generované cívkami ............................................... 26 

1.9 Oblast vzduchu ....................................................................................................................... 28 

1.10 Oblast permanentního magnetu ................................................................................... 29 

1.10.1 Odpor permanentního magnetu ........................................................................... 29 

1.10.2 Magnetomotorické napětí permanentního magnetu ................................... 30 

1.11 Výpočet magnetické indukce ve vzduchové mezeře ............................................ 31 

1.12 Výpočet točivého momentu motoru ........................................................................... 31 

6 Srovnání výsledků s MKP ........................................................................................................... 34 

7 Závěr ................................................................................................................................................... 36 

Bibliografie .......................................................................................................................................... 37 

Seznam symbolů, veličin a zkratek ............................................................................................. 41 

Seznam příloh ..................................................................................................................................... 43 

 



 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Demagnetizační křivky pro různé teploty neodymového PM [4] .............. 2 

Obrázek 2: Příklad rozloženého vinutí statoru [9] ................................................................. 6 

Obrázek 3: Příklad soustředného vinutí statoru [10] ............................................................ 6 

Obrázek 4: Typy rotorů motorů s permanentními magnety [7] ........................................ 7 

Obrázek 5: Řez motorem typu Spoke [11] ................................................................................. 8 

Obrázek 6: Řez motorem s PM v uspořádání tvaru V [11] ................................................... 9 

Obrázek 7: Řez motorem s PM typu I [11] .............................................................................. 10 

Obrázek 8: Ukázka PMSM s klecovým vinutím [14] ............................................................ 11 

Obrázek 9: Řez reluktančním synchronním motorem s PM [17] ................................... 13 

Obrázek 10: Příklad struktury uzlů spoke motoru [5] ....................................................... 14 

Obrázek 11: Náhradní magnetický obvod cívky [24] .......................................................... 17 

Obrázek 12: Náhradní magnetický obvod PM [24] .............................................................. 18 

Obrázek 13: Ukázka jednotlivých reluktancí v odporové síti spoke motoru [29] ... 20 

Obrázek 14: schematické rozložení zadaného spoke motoru ......................................... 23 

Obrázek 15: B-H křivka materiálu železa motoru ................................................................ 24 

Obrázek 16: Závislost Φ-Fm odporu R1 ..................................................................................... 25 

Obrázek 17: Znázornění zapojení cívek statoru .................................................................... 26 

Obrázek 18: Zakótované rozdělení oblasti R12 .................................................................... 28 

Obrázek 19: B-H charakteristika materiálu PM .................................................................... 30 

Obrázek 20: Srovnání naměřené magnetické indukce s MKP ......................................... 34 

 

 

 

 

  



 1 

1 ÚVOD 
 

Synchronní motory s permanentními magnety (PMSM), z anglického „Permanent 

magnet synchronous motor“, jsou v dnešní době velmi rozšířeným a rychle se 

rozvíjejícím tématem. Jejich rozsah použití sahá od malých domácích spotřebičů až 

po vysoce výkonné trakční pohony. Příchod motorů s permanentními magnety je 

obecně spjat se zdokonalováním polovodičových měničů a objevením silnějších 

permanentních magnetů. [1] [2] 

Dříve dopravní technice dominovaly stejnosměrné motory, díky své příznivé 

ceně a jednoduché konstrukci. Postupem času je však začaly nahrazovat synchronní 

stroje s permanentními magnety, které nabízejí větší efektivitu provozu a přesné 

řízení chodu. Tento obrat zaznamenaly PMSM po zdokonalení polovodičových 

měničů a po příchodu permanentních magnetů ze vzácných zemin. Kvůli tendenci 

dnešní doby stále zvyšovat účinnosti všech elektrických zařízení PMSM začaly 

v určitých aplikacích nahrazovat také klasické asynchronní motory. [1] [3] 

 Díky absenci vinutí na rotoru jsou PMSM schopny při stejném objemu motoru 

pracovat s vyšší účinností než například stroje indukční. Z toho také plyne, že při 

stejném výkonu bude mít takový motor menší rozměry. PMSM jsou však oproti 

asynchronním motorům stále dražší a také náročnější na údržbu. [1] 

Tyto stroje nejsou na rozdíl od kartáčových synchronních motorů náročné na 

údržbu díky absenci komutátoru, který se po čase opotřebovává. Dalším kladem je, 

že takový stroj nepotřebuje žádné rotorové vinutí, které by bylo namáháno budícím 

proudem, nutným k vytvoření magnetického pole rotoru. Vinutí PMSM se nachází 

zpravidla pouze na statoru, což je vhodné kvůli ztrátovému výkonu, který je 

vytvářen průchodem proudu ve vodiči.  

Ze stacionárního vinutí je jednodušší odvádět teplo než z pohybujícího se, a 

proto je tedy z hlediska spolehlivosti toto řešení motoru výhodnější. Díky 

permanentním magnetům umístěným buďto na povrchu, anebo uvnitř rotoru 

získáme potřebné konstantní magnetické pole rotoru. 

 Pro elektrické stroje je ve fázi vývoje důležitá zejména kvalita návrhu jeho 

magnetického obvodu. Od ní se dále odvíjí vlastnosti, parametry, rozměry a také 

cena stroje. Pro takový návrh lze použít řadu metod, které se liší v přesnosti, 

způsobu a časové náročnosti výpočtu. Pro návrh synchronního spoke motoru je 

v této práci použita metoda odporových sítí, sestavená v prostředí programu ANSYS 

Simplorer.  
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2 SYNCHRONNÍ MOTORY 
Synchronní motory tvoří četnou a významnou skupinu mezi ostatními typy motorů. 

Dělí se na motory s budícím vinutím, PMSM, reluktanční a krokové. Tato práce se 

bude dále zabývat pouze synchronními motory s permanentními magnety. 

Z názvu lze vyčíst, že rychlost otáčení rotoru je stejná, jako rychlost otáčení 

magnetického pole statoru. Pokud se stroj nachází v ustáleném stavu, říkáme tedy, 

že se stroj nachází v synchronizmu. Pokud budeme stroj zatěžovat, pak se rotor 

zpozdí vůči otáčení magnetického pole statoru úměrně k velikosti zatížení, což je 

způsobeno vlivem pružnosti vazby magnetických polí rotoru a statoru.  

Podstatným rozdílem od klasických synchronních motorů je, že magnetické 

pole rotoru je konstantní a je vytvářeno permanentními magnety na rotoru. [4] 

1.1 Permanentní magnety 

Vlastnosti každého stroje s PM ovlivňuje zejména volba použitého materiálu pro 

výrobu magnetu. Rozlišujeme několik klíčových vlastností, které určují chování 

magnetu za daných podmínek.  

Obrázek 1: Demagnetizační křivky pro různé teploty neodymového PM [2] 

 

Důležitou vlastností permanentních magnetů je závislost jejich magnetických 

vlastností na měnící se teplotě. Pokud by teplota přesáhla určitý bod, tzv. Curieovu 

teplotu, potom by magnetické vlastnosti začaly rapidně klesat. Ztráta magnetických 

Pracovní oblast PM 
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vlastností permanentních magnetů je z hlediska sestaveného motoru nevratnou 

změnou a při jejich poškození je nutná jejich výměna. Kvůli umístění magnetů uvnitř 

PMSM by taková výměna znamenala nemalé náklady, a proto je nutné dimenzovat 

stroj tak, aby teplota permanentních magnetů nepřekračovala dovolenou mez. [1] 

Na obrázku 1 jsou vyneseny závislosti magnetické indukce B na intenzitě 

magnetického pole H pro materiál neodymového PM. Jedná se o tzv. demagnetizační 

křivky, které leží v druhém kvadrantu hysterezní smyčky materiálu permanentního 

magnetu. Průběhy jsou zakresleny pro různé teploty permanentního magnetu. 

S rostoucí teplotou PM se charakteristika posouvá směrem doprava a stává se od 

určitého bodu nelineární. V koleni této charakteristiky se nachází zlomový bod, při 

jehož překročení prudce klesá velikost magnetické indukce a permanentní magnet 

přichází o své magnetické vlastnosti. Čím je tedy teplota PM vyšší, tím menší stačí 

intenzita vnějšího magnetického pole k jeho demagnetizaci. Pracovní bod ideálně 

navrženého motoru by se tedy měl nacházet na lineární části charakteristiky. 

V obrázku 1 je zeleně vyznačena lineární pracovní oblast permanentního magnetu 

při teplotě 110 °C, ve které by se měla B-H charakteristika permanentních magnetů 

motoru při provozu pohybovat. [2] 

 Tvar a poloha permanentních magnetů mají z velké části vliv na celkové 

vlastnosti motoru. Protože vyrábět permanentní magnety různých nepravidelných 

tvarů znamená nárůst ceny, ve většině případů se u motorů s vnořenými magnety 

využívá tvaru kvádru. V případě že je potřeba vytvořit specifický tvar magnetu, je 

možno použít více kusů jednotného tvaru. Podle [5] jsou kvůli čtverhrannému tvaru 

nejnáchylnější k odmagnetování právě rohy magnetu. Aby nedocházelo ke ztrátě 

magnetických vlastností v rozích magnetu, využívá se přidružených vzduchových 

mezer, které mají podstatně větší reluktanci než magnet. Tímto způsobem lze 

kontrolovat směr uzavírání magnetických siločár.   

1.1.1 AlNiCo 

Tento typ permanentního magnetu je tvořen směsí hliníku, niklu, kobaltu a železa. 

Vynalezen byl v roce 1931 a od čtyřicátých let dvacátého století až do příchodu 

feritů patřil mezi nejpoužívanější v širokém výkonovém spektru pohonů. Byl 

využíván například ve stejnosměrných komutátorových motorech. Vyznačuje se 

vysokou remanentní magnetizací při vysokých teplotách, malou koercitivní silou a 

velmi nelineární demagnetizační křivkou. Znamená to, že materiál snadno 

zmagnetizujeme, ale stejně snadno se nechá demagnetizovat. [2] 
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1.1.2 Ferity 

V padesátých letech se ke slovu dostaly permanentní magnety na základě oxidu 

železitého a uhličitanů barya nebo stroncia. Jejich hlavním kladem je příznivá cena 

a široké možnosti v ohledu rozměrů a tvaru. Ferity se vyznačují větší koercitivní 

silou než AlNiCo materiály, lineární demagnetizační křivkou a menší remanentní 

magnetizací. [2] 

1.1.3 Permanentní magnety ze vzácných zemin  

Permanentní magnety ze vzácných zemin se používají od začátku sedmdesátých let 

dvacátého století až dodnes. Jsou to vhodné materiály pro použití v pohonech kvůli 

své magnetické tvrdosti a lineární demagnetizační křivce. Oproti feritům jsou však 

podstatně dražší. Zpočátku byly používány magnety ze směsi samaria a kobaltu, ale 

poté byly překonány magnety neodymovými, které se vyznačují vynikajícími 

magnetickými vlastnostmi a jsou nejsilnějším typem magnetu. Výhodou je také 

příznivá cena, ale oproti magnetům na bázi samaria mají magnety neodymové velmi 

závislé magnetické vlastnosti na teplotě. [2] 

1.2 Synchronní motory s permanentními magnety 

Princip PMSM je založen na interakci konstantního rotorového magnetického pole 

s polem točivým na statoru. Točivé magnetické pole vzniká přivedením sinusového 

elektrického proudu do trojfázového vinutí statoru. Magnetické pole rotoru vytváří 

permanentní magnety. Toto řešení nevyžaduje žádné snímání pozice rotoru, ani 

složité elektronické části.  [2] 

Díky tomu, že PMSM jsou z principu fungování buzeny pomocí 

permanentních magnetů, můžeme vyloučit ztráty na budícím vinutí. Proto tyto 

motory dosahují daleko větších účinností než klasické synchronní motory.  Rotor je 

díky této skutečnosti menší a lehčí, takže motor je schopný dodávat stejný, nebo 

větší výkon při celkově menších rozměrech. S menším objemem motoru se rozšiřují 

možnosti použití pohonu a také klesá výrobní cena. PMSM současně disponují 

vysokou momentovou přetížitelností, která může být až desetkrát větší než u všech 

ostatních typů motorů. Permanentní magnety zvyšují magnetický tok ve vzduchové 

mezeře motoru a celkový moment je tak výrazně vyšší než u indukčních motorů. 

Díky těmto skutečnostem se PMSM často využívají v servopohonech a trakčních 

aplikacích. [1] [6] 
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PMSM mají však navzdory jasným výhodám i negativní vlastnosti. Nechtěný 

průchod proudu magnety však způsobuje tepelné ztráty, jelikož permanentní 

magnety jsou vodivé materiály. Stroj s permanentními magnety je na rozdíl od stroje 

s budícím vinutím, při zachování funkčnosti nemožné odbudit. Pokud by nastal 

zkrat, stroj by pracoval jako generátor do zkratu a způsoboval proudové a 

momentové rázy. Pokud by z jakéhokoliv důvodu nebylo možné chlazení motoru, 

mohlo by dojít k překročení Curieho teploty na magnetech, což by způsobilo jejich 

odmagnetování. [1] [7] 

1.2.1 Konstrukce statoru 

Stator PMSM je stejně jako u indukčních, nebo klasických synchronních motorů 

tvořen tenkými lisovanými elektrotechnickými plechy, které potlačují výskyt 

vířivých proudů. Kvalita a tloušťka plechů se významně podílí na mechanické 

odolnosti motoru a magnetických a tepelných vlastnostech motoru. [6] 

V jednotlivých drážkách vyřezaných do statorového plechu je uloženo 

trojfázové vinutí, které slouží k vytvoření statorového točivého magnetického pole. 

Aby bylo dosaženo co možná nejnižších ztrát na vinutí, používá se k vedení proudu 

čistá elektrotechnická měď. Vodiče jsou od kostry statoru odděleny tzv. drážkovou 

izolací a jsou uspořádány do cívek, které vytvářejí průchodem elektrického proudu 

magnetické pole. Z jednotlivých mezi sebou spojených cívek je potom tvořeno vinutí 

motoru. Vinutí lze rozdělit například podle vrstev cívek v jednotlivých drážkách. 

Motory s menšími výkony používají jednovrstvé vinutí, které je levnější. Naopak 

některé motory o větších výkonech využívají vinutí, které má uloženo více cívkových 

stran různých cívek v jedné drážce. U synchronních motorů s permanentními 

magnety se používají dvě hlavní metody uložení vinutí, a to vinutí soustředné (CW), 

z anglického „Concentrated winding“ a vinutí rozložené (DW) - „Distributed 

winding“. [8]  

Rozložené vinutí se u PMSM používá v jednovrstvém, nebo dvouvrstvém provedení. 

Vinutí je uloženo tak, že jednotlivé fáze se ve statorových drážkách překrývají. 

Vodiče sice musejí mít kvůli tomu větší délku, ale výhodou je, že pro každou fázi jsou 

stejně dlouhé, což se pozitivně projeví na nákladech v sériové výrobě. [8] 
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Obrázek 2: Příklad rozloženého vinutí statoru [9] 

 

U soustředného vinutí jsou v každé drážce uloženy pouze cívky stejné fáze. Toto 

řešení se používá v případech, kdy je počet pólů motoru stejný jako počet drážek pro 

statorové vinutí. Má výhodu oproti rozloženému, že se jednotlivé cívky nepřekrývají 

přes sebe a celkové délka rotoru je tedy menší. Lze tak uspořit na rozměrech motoru 

a celkové délce vodičů. [8] 

 

 

Obrázek 3: Příklad soustředného vinutí statoru [10] 

 

Studie [11], zaměřující se na porovnání obou typů vinutí pro různé typy 

rotorů s permanentními magnety, dokazuje, že použití soustředného vinutí u 

motoru typu spoke je jednoznačně výhodné. Oproti rozloženému vinutí se stejným 

typem rotoru disponuje toto řešení nižší cenou, celkově větším momentem, vyšší 

účinností a menším momentovým zvlněním. U motorů s vnořenými magnety tvaru 

V a I, lze říci, že se stále vyplatí řešení s koncentrovaným vinutím. Rozdíly mezi typy 

vinutí však u těchto typů rotorů působí poněkud vyrovnanějším dojmem.  
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1.2.2 Konstrukce rotoru 

Permanentní magnety PMSM se obecně umisťují buďto dovnitř, nebo vně rotoru. 

Dělí se tedy na motory SPM s magnety na povrchu z anglického „surface permanent 

magnet“ a motory IPM s magnety uvnitř rotoru z anglického „interior permanent 

magnet“. Motory s vnořenými magnety se vyrábějí v provedení s hřídelí, vyrobenou 

z neferomagnetického materiálu. Magnetický tok vytvářený permanentními 

magnety se tak zbytečně neuzavírá do rotoru a je možné pracovat při větší účinnosti 

motoru. Toto řešení je však pochopitelně nákladnější a často se tedy používá 

ekonomicky příznivější varianta. [2] [6] 

Obrázek 4: Typy rotorů motorů s permanentními magnety [7] 

 

Typy rotorů: (a) Magnety na povrchu, (b) vnořené magnety po obvodu, (c) vyniklé 

(d) tangenciálně vnořené magnety, (e) vnořené magnety typu spoke, (f) vnořené 

magnety tvaru V, (g) synchronní reluktanční motor s vnořenými magnety. 

 

Umístěním magnetů dovnitř rotoru obvykle přijdeme asi o jednu čtvrtinu 

užitečného magnetického toku, který se uzavře v železe rotoru. Na druhou stranu 

jsou magnety lépe chráněny proti mechanickým vlivům, rotor se stává celkově 

robustnějším a není nutné řešit způsob upevnění magnetů na rotoru. IPM mají nad 

SPM převahu také v podobě celkově vyššího reluktančního momentu, který 

ovlivňuje podstatně větší rozdíl mezi magnetickými odpory osy d a q rotoru. 

V případě spoke motoru (Obrázek 4, e) je osa d umístěna v části rotoru s nejmenším 

magnetickým odporem, přičemž osa q se nachází v místě, kde je magnetický odpor 

největší. Magnetický odpor materiálu rotoru je v závislosti na natočení vůči statoru 
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neměnný. Další výhodou umístění PM uvnitř je menší náchylnost ke ztrátám 

vířivými proudy, které jsou vyvolávány v důsledku změny magnetického 

indukčního toku. [7] [6] 

Magnety umístěné na povrchu rotoru jsou výhodnější volbou z důvodu 

snadnější vyrobitelnosti, protože se na rotor lepí a není tak nutné rotor speciálně 

přizpůsobovat magnetům vnitřními sloty. Rotor má celkově jednodušší konstrukci 

a je tak výrobně levnější. Toto řešení však není vhodné pro vysokootáčkové aplikace 

motoru, z důvodu možného odtržení magnetu od rotoru. [6] 

Některá technická odvětví vyžadují pro svoji potřebu speciální 

konstrukčními uspořádáními PMSM. Například u elektromobilů se často využívá 

motor s vnějším rotorem, kde kola jsou poháněna individuálně. Tyto motory jsou 

výsledkem snahy snížit třecí ztráty při přenosu momentu od motoru ke kolu. Stator 

se nachází ve vnitřní části motoru a slouží jako osa otáčení rotoru, který je připevněn 

přímo ke kolu. Toto řešení se také vyskytuje v pohonech tramvají, motocyklů, nebo 

jízdních kol. [1] 

Jedním z představitelů PMSM je motor typu Spoke, jehož permanentní 

magnety jsou uloženy uvnitř rotoru kolmo k ose rotoru. Anglický název spoke se 

používá, protože uspořádání magnetů v radiální ose rotoru připomíná jednotlivé 

paprsky výpletu jízdního kola.  

 

 

Obrázek 5: Řez motorem typu Spoke [11] 

 

Uspořádání magnetů v rotoru je v tomto případě výhodné z hlediska vysoké 

účinnosti a velkého výkonu při zachování poměrné malých rozměrů motoru. 

Magnety jsou uspořádány tak, že se většina magnetického toku uzavírá do statoru a 

hustota magnetického indukčního toku je tak v prostoru vzduchové mezery 

maximální. Tento typ rozložení je však náchylný ke ztrátám magnetického toku, 

který se uzavírá přes hřídel rotoru. Na obrázku 5 je napravo řez částí rotoru a 

statoru. Na obou koncích permanentního magentu se nachází malé vzduchové 

bariéry. Díky nim lze lépe kontrolovat oblast uzavírání magnetických siločár a 

snižovat tak ztráty magnetického toku, který by se uzavíral přes permanentní 
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magnet. Pro částečnou eliminaci úniku magnetického toku bývá mezi rotorem a 

hřídelí unikající magnetický tok usměrněn pomocí menšího počtu větších 

střídajících se vzduchových mezer. Tímto řešením může motor v řádu procent 

disponovat celkově vyšším momentem oproti konvenčnímu řešení jedné vzduchové 

bariéry na jeden magnet. [12] 

 

Obrázek 6: Řez motorem s PM v uspořádání tvaru V [11] 

 

Dalším uspořádáním je rozložením magnetů po obvodu rotoru do písmene V. Tento 

typ rotoru má dvojnásobný počet magnetů oproti počtu pólů. Při bližším pohledu na 

dvojici magnetů lze vidět, že jsou umístěny ve dvou samostatných slotech. Mezera 

mezi magnety musí být správně navrhnuta a optimalizována tak, aby byly omezeny 

ztráty magnetického toku a současně si rotor zachoval dostatečnou mechanickou 

pevnost a odolnost proti namáhání. [6] 

 Dle studie rozdílů mezi typy vinutí a rotorů [11] mají tyto motory nejlepší 

účinnost a současně nejnižší výrobní náklady v provedení statorového vinutí jak 

soustředného, tak rozloženého. Motory s V-magnety také dokáží pracovat 

s vysokým momentem v široké otáčkové oblasti. Poloha magnetů vůči sobě a vůči 

rotoru musí být však patřičně optimalizována. Kromě klasického uspořádání dvou 

magnetů do tvaru písmene V, oddělenými vzduchovou mezerou se objevují i typy 

rotorů se zdvojnásobeným uspořádáním nad sebou. Takové řešení však dosahují 

podobných výsledků za cenu obtížnější vyrobitelnosti. [6] [11] 

 Dalším zástupcem je rotor s magnety radiálně uspořádanými za sebou těsně 

pod povrchem rotoru. Rozložení je podobně koncipováno jako u rotoru s magnety 

na povrchu, jen s rozdílem jejich vnoření do vyřezaných drážek pod povrchem. 

Permanentní magnety jsou zde oproti magnetům spoke motoru otočeny o 90°.  

Na obrázku 7 je ukázka klasického provedení s jednou vrstvou magnetů. 

V tomto případě počet magnetů odpovídá počtu pólů stroje. Konstrukce není nijak 

složitá, ale představuje riziko z důvodu nechtěného ovlivňování sousedících pólů 

rotoru. Ty jsou kvůli typu rozložení odděleny pouze malou mezerou s nízkým 

magnetickým odporem. Zvýšení reluktance v problematických místech se řeší opět 
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pomocí přídavné vzduchové bariéry na kratších koncích magnetů. Magnety je 

výhodnější umisťovat co nejblíže povrchu, protože menší vzdálenost mezi 

vzduchovou mezerou a delší stranou magnetu znamená větší nasycení železa rotoru 

a tím i zvýšení magnetického odporu v daném místě. Limitující faktorem při volbě 

vzdálenosti umístění magnetu od povrchu je však požadavek na odolnost vůči 

mechanickému namáhání. [13]  

Obrázek 7: Řez motorem s PM typu I [11] 

 

Z porovnání průběhů magnetických toků a indukovaného napětí motorů SPM 

a IPM typu I dle [13] lze konstatovat, že podávají obdobné výsledky při vyšších 

nákladech na výrobu speciálně tvarovaného magnetu pro SPM motor. Volba mezi 

těmito dvěma typy rotorů záleží teda na požadovaných jmenovitých otáčkách 

motoru, kdy pro vyšší otáčky je vhodnější vnitřní umístění magnetů.   

1.2.3 Rozběh 

Synchronní motory se pouhým přivedením střídavého elektrického proudu na 

vinutí nedokážou samy rozběhnout. Z tohoto důvodu je nutné zařízení, které 

pomůže motoru dosáhnout synchronních otáček.  

Prvním způsobem je použití přídavného klecového vinutí na rotoru. Toto vinutí je 

podobné jako u indukčního motoru s kotvou na krátko. Rozběh je zajištěn interakcí 

točivého magnetického pole statoru s magnetickým polem, které je vytvořeno 

indukovaným napětím v klecovém vinutí rotoru. 
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Obrázek 8: Ukázka PMSM s klecovým vinutím [14]  

 

Další variantou je připojení malého indukčního motoru na hřídel PMSM. Pomocný 

asynchronní motor zajistí rozběh na synchronní otáčky a poté je odpojen. 

Nevýhodou této metody je nemožnost rozbíhat motor, který je zatížený.  [2] 

Často používanou metodou je použití frekvenčního měniče pro rozběh motoru. 

Střídavé síťové napětí je usměrněno v meziobvodu měniče a poté je pomocí 

tranzistorů generováno nové třífázově napětí v podobě stejnosměrných pulzů o 

různých šířkách, které napodobují sinusový průběh napětí. Frekvence napájecího 

napětí je pomocí tohoto zařízení plynule zvyšována až do jmenovité velikosti, 

přičemž otáčky motoru zůstávají stále v synchronizmu. [2] 

1.2.4 Ztráty magnetického indukčního toku 

Jako každý elektrický stroj ani motor s permanentními magnety nikdy nemůže 

dosáhnout stoprocentní přeměny elektrické energie v mechanickou. Kromě jiných 

ztrát se na velikosti celkové účinnosti nepřímo podílí také magnetický indukční tok, 

který se uzavírá přes vzduchovou mezeru.  

Snahou je, uzavřít siločáry magnetického toku pouze mezi rotorem a statorem a 

propojit tak tyto části elektromagneticky. Nechtěnou skutečností však je, že se 

magnetický tok uzavírá i skrz jiné části motoru, kde není potřebný. Pokud je 

magnetický obvod stroje nesprávně navržen, potom kvůli úniku magnetického toku 

bude zapotřebí silnějších permanentních magnetů, což se negativně projeví na ceně 

celého stroje. [7] 
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1.2.5 Cogging moment 

Při otáčení rotoru se neustále mění magnetický odpor na dráze magnetického toku, 

uzavíraného přes vzduchovou mezeru. To je dáno hlavně změnou délky vzduchové 

s otáčením rotoru. Cogging moment se objevuje při nulovém napájecím proudu, 

motoru, kdy probíhá magnetická interakce mezi permanentními magnety a zuby 

statoru. Tento moment je nechtěnou vlastností motorů s permanentními i bez 

permanentních magnetů. Výjimku tvoří krokové motory, pro které je cogging 

moment přínosný. Tento moment je možné spatřit při roztočení hřídele motoru bez 

napájení, kdy je znatelně cítit pulzující interakce mezi zuby statoru a permanentními 

magnety.  [15] 

1.2.6 Zvlnění momentu 

Zvlnění momentového průběhu je nechtěnou vlastností motoru. U každého typu 

motoru se projevuje více či méně a představuje možné důsledky v podobě vibrací, 

vydávaného hluku a v neposlední řadě také zkrácená životnost samotného motoru. 

Ve snaze snížit vliv zvlnění momentu probíhá optimalizace polohy magnetů. 

Permanentních magnety ovlivňují zvlnění v závislosti na jejich poměru délky a šířky, 

nebo také úhlu natočení mezi sebou jedná-li se o rotor s V-magnety. Důležité je také 

správně dimenzovat motor na odolnost vůči mechanickému namáhání. Mechanické 

napětí lze například snížit použití zkosených vzduchových bariér na koncích 

magnetu namísto hranatých. Tím lze dosáhnout celkově většího momentu na 

výstupu, menších ztrát magnetického toku a menšího momentového zvlnění. [6]  

1.3 Reluktanční motory s permanentními magnety 

Jedná se o typ PMSM, který bývá označován jako PMASR, z anglického „permanent 

magnet assisted synchronous motor“.  

Střídavé reluktanční motory nejsou zdaleka novým tématem. Jejich historie sahá až 

do roku 1838. Tehdy se však setkaly s neúspěchem, kvůli nemožnosti provozovat 

takový typ motoru bez dnešních technicky vyspělých frekvenčních měničů a 

pokročilých počítačových simulací. Postupem času se ale rozšířily se 

zdokonalováním polovodičové techniky a snižováním ceny permanentních 

magnetů. V současnosti se k této technologii opět směřuje, kvůli vysoké účinnosti a 

nízkým výrobním nákladům. [16] 
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Obrázek 9: Řez reluktančním synchronním motorem s PM [17] 

 

Princip je založen na nesymetrii magnetického odporu rotoru. Rotor se vždy 

snaží přizpůsobit svou polohu tak, aby magnetický odpor, který musí magnetický 

indukční tok překonat, byl co nejnižší. Do rotoru reluktančních motorů se 

v některých případech přidávají dovnitř rotoru permanentní magnety a tvoří tak 

kombinaci reluktančních motorů a IPM. Důvodem přidávání magnetů do rotoru 

bývá snaha o zvýšení celkového točivého momentu motoru. Rychlost otáčení je 

řízena frekvenčním měničem. Oproti PMSM nepotřebujeme však nákladné zařízení 

pro sledování polohy rotoru, protože z nesymetrie rotoru můžeme přímo určit, ve 

kterých místech má magnetický odpor svá minima a maxima. [18] [19] 

3 METODY NÁVRHU MAGNETICKÝCH OBVODŮ 
Při návrhu elektrických točivých strojů je prioritou najít potřebné řešení, které je 

vyvážené z hlediska časové náročnosti a přesnosti výpočtu. Proto je klíčový výběr 

metody pro návrh magnetické části stroje. [20]  

Pro ověření správného návrhu se obvykle používá hned několik metod, jejichž 

výsledky bývají následně srovnávány pro ověření výsledků a redukci chyb. 
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1.4 Metoda konečných prvků 

Metoda konečných prvků FEM, z anglického „Finite Element Method“ představuje 

způsob výpočtu numerickou výpočetní simulací, která je efektivní, spolehlivá a lze ji 

využít v téměř každém elektromechanickém zařízení. Její použití je výhodné, 

protože neklade velké uživatelské nároky na znalosti problematiky. Samotná 

simulace je však velmi časově náročná kvůli velkému množství výpočetních úkonů. 

Jedná se o jednu z nejpoužívanějších metod pro analýzu a návrh elektrických strojů.  

Obrázek 10: Příklad struktury uzlů spoke motoru [5] 

 

Princip metody je založen na řešení problematiky daného místa popsané 

diferenciálními rovnicemi, které jsou řešeny numericky. Spojitý systém je tedy 

nahrazován jeho přibližným diskrétním modelem o konečném počtu prvků. Z těchto 

prvků je potom vytvořena síť s uzlovými body, ve kterých je hledáno řešení. Volba 

hustoty uzlové sítě je volena v závislosti na očekávané velikosti změn v daném 

místě. V případě použití této metody pro výpočet chování magnetického pole PMSM 

je však nutné znát přesné rozměry zkoumaného objektu a druh použitých 

permanentních magnetů. Vstupem pro výpočetní program je mimo jiné 

demagnetizační charakteristika permanentních magnetů. Program vypočítá 

chování magnetického toku v řezu motoru a dokáže jej vykreslit v prostoru.  [2] [5] 
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1.5 Analytická metoda 

Analytická metoda zkoumá magnetické napětí soustředných cívek s N závity po 

obvodu vzduchové mezery motoru. Metoda se opírá o fakt, že procházející proud i 

cívkou o N závitech vytváří magnetické pole. Magnetické napětí Umag je napětí mezi 

dvěma body na indukční čáře cívky. Součet všech dílčích magnetických napětí na 

indukční čáře dává napětí magnetomotorické, které se vypočítá ze vztahu: 

 𝐹𝑚 = 𝑁 ∙ 𝑖 (3.1) 

Kde N je počet závitů [-] a i je okamžitá hodnota proudu, protékajícího cívkou [A]. 

[21] 

Pro potřeby porovnání jednotlivých řešení motorů je zavedena transformace 

elektrických trojfázových veličin do dvoufázových souřadnic. Toto řešení umožňuje 

propojení elektrických a mechanických veličin motoru a zahrnuje řadu 

zjednodušujících předpokladů, jako souměrné trojfázového napájení, souměrné 

uložené vinutí a jeho stejný odpor, nebo zanedbání ztrát v železe. Pro PMSM typu 

spoke je výhodná transformace do otáčivých d-q souřadnic. Přímá osa d, 

z anglického „direct axis“, představuje otáčení rotoru s rychlostí ω a leží v ose 

permanentního magnetu tak. Kladný směr osy směřuje k severnímu pólu PM. Osa 

kolmá k přímé ose se popisuje písmenem q z anglického názvu „quadrature axis“. 

[5] [22] 

Prvním krokem je rozložení statoru, rotoru a vzduchové mezery do 

lineárního tvaru. Dále je vybrán bod s určitým úhlem θ, ležící ve vzduchové mezeře, 

ve kterém se nachází počátek sledování velikosti okamžité hodnoty magnetického 

napětí. Z počátku je toto napětí neznámé, ale dle definice magnetického napětí víme, 

že v místě drážky statorového vinutí se zvětší, nebo zmenší o součin proudu 

procházejícího cívkou a počtem závitů. Směr průchodu proudu cívkou určuje, zda 

bude přírůstek magnetického napětí kladný, nebo záporný. [21] 

Pokud by byl vynesen průběh magnetického napětí, měl by neharmonický, 

obdélníkový tvar. Proto je nutné rozložit jej Fourierovou analýzou na jednotlivé 

harmonické složky. [21] 

 V případě analytické metody musíme pracovat s parametry motoru, kterých 

chceme dosáhnout. Od nich se budou odvíjet výpočty a celkové rozměry a rozložení 

motoru. Hlavním parametrem je točivý mechanický moment motoru. Velikost 

výstupního momentu na hřídeli motoru, nebo jeho výkon bývají často předem 

zadanými, požadovanými údaji. Vztah mezi nimi je následující: 

     

 𝑃𝑛 = 𝑀𝑚𝑒𝑐ℎ ∙ 𝜔 (3.2) 
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Kde Pn je jmenovitý výkon motoru [W], Mmech je mechanický moment na hřídeli 

motoru [Nm] a ω je úhlová rychlost otáčení hřídele [rad·s-1].  

 Další kroky při návrhu motoru vedou k určení vyhovujícího materiálu 

permanentních magnetů.  Jeho určení závisí na požadované magnetické indukci ve 

vzduchové mezeře mezi rotorem a statorem a podle provozní teploty. Pomocí B-H 

charakteristiky zvoleného materiálu lze vypočíst relativní permeabilitu materiálu 

permanentních magnetů.   

1.6 Metoda odporových sítí 

Metoda odporových sítí nabízí kompromis mezi přesností a rychlostí výpočtu. Ve 

většině případů slouží k prvotnímu časově nenáročnému výpočtu, který je následně 

ověřen, nebo zpřesněn metodou konečných prvků.  

Setkáváme se zde se třemi typy prostředí, které kladou odpor procházejícímu 

magnetickému toku. Odpor železa motoru, do nějž spadá většina materiálu 

z celkového objemu motoru je charakteristický svou nelinearitou. Dalším typem je 

permanentní magnet, jehož charakteristika odporu je lineární, stejně jako u 

posledního typu – vzduchové mezery. [23]  

Výpočet magnetického odporu vychází z Hopkinsonova zákona, který 

vyjadřuje základní vztah mezi magnetickým tokem Φ, magnetickým napětím Um a 

magnetickým odporem Rm. Hopkinsonův zákon představuje v oblasti magnetických 

obvodů analogii Ohmova zákona v oblasti obvodů elektrických. 

 
𝑈𝑚 = 𝑅𝑚 ∙ 𝛷 (3.3) 

Kde Um je magnetické napětí [A], Φ je magnetický tok [Wb], a Rm je magnetický odpor 

[H-1]. 

 

Pro určení obecného vztahu pro výpočet magnetického odporu materiálu 

vycházíme z Hopkinsonova zákona (3.3): 

 

 
𝑅𝑚 =

𝑈𝑚

𝛷
 (3.4) 

Dle Ampérova zákona lze magnetické napětí Um rozepsat jako součin intenzity 

magnetického pole a délky uzavírané magnetické siločáry. 

 

 
𝑈𝑚 = ∫ �⃗⃗� ∙ 𝑑𝑙⃗⃗  ⃗

 

𝑙

 (3.5) 
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Kde H je intenzita magnetického pole [A] a l je délka uzavírané magnetické siločáry 

[m]. 

Z vyjádření magnetického toku Φ vytvořeného magnetickou indukcí B na ploše 

S plyne: 

 
𝛷 = ∫�⃗� ∙ 𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗ 

 

𝑆

 (3.6) 

 
𝑅𝑚 =

𝐻 ∙ 𝑙

𝐵 ∙ 𝑆
 (3.7) 

 
𝐵 = 𝜇0 ∙ 𝜇𝑟 ∙ H (3.8) 

 
𝑅𝑚 =

𝑙

𝜇0 ∙ 𝜇𝑟 ∙ S
 (3.9) 

Kde μ0 je permeabilita vakua [Hm-1], μr je relativní permeabilita materiálu [Hm-1], 

S je plocha kolmá k procházejícím indukčním siločárám [m2] a l je střední délka 

magnetické siločáry [m]. [24], [25] 

 

 

Obrázek 11: Náhradní magnetický obvod cívky [26] 

 

Obrázek popisuje náhradní schéma vinutí, jako zdroje magnetomotorického napětí, 

uloženého v drážce statoru o relativní permeabilitě statorového plechu μrFE. 

Provázanost mezi magnetickým a elektrickým polem nám dává možnost popsat 

cívku jako zdroj magnetomotorického napětí, protože platí: 

 

 ∑𝑈𝑚 = 𝐹𝑚 = 𝑁 ∙ 𝐼 (3.10) 

Fm 

RmFE 

RmFE 

Im ~ Φ 

 

μrFE 

Φ 

N 
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Kde Fm je magnetomotorické napětí [A] a I je proud [A], procházející cívkou o N 

závitech. 

 
𝛷 =

𝐹𝑚𝐶

𝑅𝑚
 (3.11) 

Kde FmC je magnetomotorické napětí generované procházejícím proudem cívky. 

 

Obrázek 12: Náhradní magnetický obvod PM [26] 

 

Permanentní magnet v magnetickém obvodu lze nahradit, stejně jako cívku, 

náhradními prvky – zdroj napětí a odpor. Následně lze spočítat magnetomotrické 

napětí pomocí znalosti remanentní magnetické indukce, která je dána materiálem 

permanentního magnetu. [26] 

 
𝛷 = 𝐵𝑟 ∙ 𝑆𝑃𝑀 (3.12) 

Kde Br je remanentní magnetická indukce permanentního magnetu [T] a SPM je 

plocha permanentního magnetu, kolmá k magnetickým siločárám [m2]. 

Z Hopkinsonova zákona (3.1) a vztahu pro magnetomotorické napětí (3.11) 

potom pro magnetomotorické napětí permanentního magnetu plyne: 

 

 

 

 

𝐹𝑚𝑃𝑀 =
𝐵𝑟 ∙ 𝑙

𝜇0 ∙ 𝜇𝑟
 (3.13) 

Kde FmPM  je magnetomotorické napětí generované permanentním magnetem.  [A] 

 

Nezanedbatelnou část odporové sítě tvoří magnetický odpor vzduchové 

mezery. Jeho velikost je proměnná v závislosti na natočení rotoru vůči statoru, 

protože při otáčení rotoru dochází ke změně vzdálenosti mezi rotorem a zuby 

statoru. [27]  

Princip metody je postaven na spojení obvodu, tvořeného prvky, které 

reprezentují magnetický odpor každé dílčí části motoru, a které leží na magnetické 

Fm 

RmPM 

RmFE 

Im ~ Φ 

 

μrFE 

Φ 

μrPM 
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siločáře.  Jedná se o magnetický odpor materiálu rotoru, permanentního magnetu, 

vzduchové mezery, drážky a jha statoru. [28] 

Řešení odporové sítě za pomoci počítače může být provedeno například 

v programech ANSYS Simplorer, nebo PSpice. Oba programy umožňují simulaci a 

analýzu elektrických obvodů.  

Pokud by byl upřednostňován rychlý odhad před přesným výpočtem, mohli 

bychom jednodušší model řešit i ručně. Magnetické veličiny by se v síti řešili 

podobně jako u výpočtu jednoduchého elektrického obvodu, tedy postupným 

zjednodušováním. Znamenalo by to však pro jednoduchost výpočtu považovat 

odpor železa motoru za lineární. Ruční výpočet by ale z hlediska celkové 

nenáročnosti na hardwarové prostředky počítače a smyslu volby výpočtu pomocí 

odporové sítě nebyl správnou volbou.  
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4 ODPOROVÁ SÍŤ OBECNÉHO SPOKE MOTORU 
Na samém počátku návrhu je nutné zjistit jakým směrem a v jakých oblastech se 

uzavírají siločáry magnetického indukčního toku pro daný typ motoru. Vykreslení 

magnetických siločár lze realizovat metodou konečných prvků pomocí některého 

z řady dostupných výpočetních programů, nebo směr uzavírání siločár odvodíme 

analyticky ze znalosti počtu pólů, typu a způsobu vinutí a směru magnetizace 

permanentních magnetů. Pokud víme kudy teče magnetický tok, lze již začít tvořit 

odporovou síť z jednotlivých prvků. V závislosti na uspořádání rotoru a statoru je 

jednodušší vytvářet model pro periodicky se opakující část motoru. Pravidlem pro 

tuto metodu je svázanost každého zubu rotoru s každým pólem rotoru pomocí 

členů, vyjadřujících magnetický odpor materiálu, kterým magnetický tok prochází. 

[29]  

 
Obrázek 13: Ukázka jednotlivých reluktancí v odporové síti spoke motoru [30] 

 

Na obrázku 13 je znázorněna část odporové sítě obecného spoke motoru, 

tvořená dílčími odporovými členy, představujícími magnetický odpor materiálu, 

kterým prochází magnetický tok.  

V tomto případě se na rozhraní permanentního magnetu a hřídele, kterému 

se říká rotorový most, nenachází žádná vzduchová bariéra, a proto se část 

RSŽ 

RVM 

RSZ 

RRŽ 

RPM 

RRM 
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magnetického toku uzavírá přes hřídel. Magnetický odpor tohoto mostu je nahrazen 

odporem RRM. 

Magnetický odpor železa pro jeden element statoru nad slotem vypočteme 

z obecného vztahu 3.2 pro magnetický odpor:   

 

 

 
𝑅𝑆Ž =

𝑙𝑆Ž
𝜇0 ∙ 𝜇𝑟 ∙ 𝑆𝑆Ž

 (4.1) 

 

Kde RSŽ je magnetický odpor elementu železa statoru [H-1], lSŽ je střední délka 

siločáry magnetického pole [m], SSŽ je normálová plocha elementu statorového 

železa [m2].  

Výpočet magnetického odporu členitější části motoru lze provést rozdělením 

oblasti na n jednotlivých elementů a jejich následným součtem. Výsledný odpor tedy 

představuje odpor celku. Tento způsob je používán pro zvýšení přesnosti návrhu. 

[20] 

 

 
𝑅𝑐 = ∑

𝑙,𝑘
𝜇0 ∙ 𝜇𝑟,𝑘 ∙ 𝑆,𝑘

𝑘=𝑛

𝑘=1

 (4.2) 

Kde Rc je celkový magnetický odpor n částí [H-1], l střední délka magnetické siločáry 

jednoho elementu [m], S je normálová plocha jednoho elementu [m2]. 

 Magnetický odpor vzduchové mezery je pro návrh a výpočet sítě stěžejním 

článkem, protože odpor vzduchu představuje největší překážku pro přechod 

magnetického toku mezi statorem a rotorem a současně, díky malé relativní 

permeabilitě vzduchu, disponuje mnohonásobě větším odporem než části železa 

motoru. Například drobná změna plochy odporového elementu má tedy 

významnější vliv na celkový výsledek výpočtu než větší změna plochy v železe 

motoru. Odpor vzduchové mezery RVM vypočítáme obdobně jako odpor železa ze 

vztahu 3.2.  

 

 
𝑅𝑉𝑀 =

𝑙𝑉𝑀

𝜇0 ∙ 𝜇𝑟 ∙ 𝑆𝑉𝑀
 (4.3) 

Kde RVM je magnetický odpor elementu vzduchové mezery [H-1], lVM střední délka 

magnetické siločáry jednoho elementu vzduchové mezery [m], SVM normálová 

plocha elementu vzduchové mezery k magnetickému toku [m2]. 

Odpor vzduchové mezery mezery bývá ideálně rozdělen na více částí, které 

jsou spojeny se sousedními odpory vzduchové mezery po obvodu rotoru. Tím je 

zajištěna možnost uzavírání magnetických siločár i přes vzdálenější prvky odporové 

sítě.  
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5 NÁVRH MODELU ODPOROVÉ SÍTĚ 
Odporovou síť je možné řešit z hlediska přesnosti a rychlosti návrhu dvěma 

způsoby. Při požadavku na přesnější výpočet lze zvolit metodu, která je blíže 

vysvětlena v práci [26]. Jednotlivé magnetické odpory jsou složeny do nadřazených 

pravoúhlých elementů, které tvoří pravidelnou síť a umožňují tak magnetickému 

toku, aby se uzavíral i přes oblasti, kde v ideálním případě uzavírání magnetického 

toku nepředpokládáme. Tato metoda je však časově velmi náročná, kvůli velkému 

množství jednotlivých odporů, které je nutné počítat každý zvlášť.  

Budeme-li vycházet z faktu, že metoda odporových sítí nenahrazuje výpočet 

pomocí MKP, ale představuje rychlejší, byť méně přesnou alternativu, pak lze 

modelovat síť jen v místech uzavírání magnetických siločár. Dalším zjednodušujícím 

předpokladem použitým v této práci je, že odpory členitých úseků motoru jsou 

nahrazeny pouze jedním ekvivalentním odporem, který nemusí mít pravidelný tvar. 

Z rovnice (3.9) vyplývá, že pokud počítáme velikost magnetického odporu v daném 

úseku, můžeme dospět v nejlepším případě k průměrné hodnotě odporu v tomto 

úseku. To je způsobeno uvažováním střední siločáry, která reprezentuje průměrnou 

délku odporu. Díky těmto zjednodušením je možné výpočet provést ve výpočetním 

programu, který vyžaduje menší nároky na výkon výpočetního zařízení a složitost 

softwaru.   

 Navrhnutá odporová síť je tvořena tak, aby kopírovala uzavírající se siločáry 

magnetického toku. Výpočet motoru stačí provést pouze pro jeho jednu čtvrtinu. 

Levé části motoru se potom propojí s pravými částmi bez jakéhokoliv odporu, což 

simuluje přímé napojení. Veškeré výpočty odporů jsou vztaženy k celkovému 

modelu odporové sítě v příloze číslo 2.   
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1.7 Zadané parametry motoru 

Motor, kterým se tato práce zabývá, je třífázově napájený synchronní motor typu 

spoke. Vnořené permanentní magnety jsou uspořádány radiálně a tvoří celkem čtyři 

paralelně magnetované póly.  Délka svazku statorových a rotorových plechů je 120 

mm a amplituda proudu jedné fáze činí 15 A. Hřídel motoru je vyrobena z materiálu 

se zanedbatelnou magnetickou vodivostí, proto nemusíme při návrhu odporové sítě 

uzavírání siločár přes hřídel uvažovat.  

 
Obrázek 14: schematické rozložení zadaného spoke motoru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1: Parametry motoru 

Počet závitů N [-] 47 

Celkový počet drážek QS [-] 24 

Amplituda fázového proudu IfAMP [A] 15 

Délka svazku železa lfe [mm] 120 
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1.8 Oblast železa motoru 

Oblastí železa motoru rozumíme část stroje, která jednak umožňuje uzavírání 

magnetických siločár a jednak zajišťuje mechanické upevnění vnořených 

permanentních magnetů a vinutí motoru. Při výpočtu jeho odporu je nutné uvažovat 

nelinearitu závislosti magnetické indukce na intenzitě magnetického pole materiálu.    

1.8.1 Odpor železa 

Materiál železa motoru se řadí k materiálům, jejichž permeabilita µ značně 

převyšuje permeabilitu vakua µ0 a řadí se tak k látkám feromagnetickým. 

Elektrotechnické plechy, používané v motorech, mají obvykle nelineární závislost 

magnetické indukce na intenzitě magnetického pole. To znamená, že jejich 

magnetický odpor bude rovněž nelineární. Kvůli těmto okolnostem je nutné návrh 

odporové sítě motoru provést tak, aby respektoval nelinearitu odporů. 

Obrázek 15: B-H křivka materiálu železa motoru 

 

Pro výpočet je nutné převést zadanou B-H charakteristiku železa na závislost 

magnetického toku na magnetomotorickém napětí. Dostaneme tedy pro každý 

nelineární odpor železa svou vlastní závislost Φ-Fm. Podíl magnetomotorického 

napětí a magnetického dává námi hledaný magnetický odpor Rm.  
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Obrázek 16: Závislost Φ-Fm odporu R1 

 

Převod je realizován jednak pomocí vztahu magnetomotorického napětí, 

délky odporového elementu a intenzity magnetického pole a jednak pomocí vzorce 

pro výpočet magnetického toku z plochy, kterou prochází a indukce.  

 

 
𝐹𝑚 = 𝐻 ∙ 𝑙 (5.1) 

 

 𝛷 = 𝐵 ∙ 𝑆 (5.2) 
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1.8.2 Magnetomotorické napětí generované cívkami 

Magnetický obvod odporové sítě střídavého motoru lze řešit pouze za pomoci 

stejnosměrných zdrojů magnetomotorického napětí. Takový obvod řešíme pro 

ustálený stav motoru v čase t = 0 s.  

 

Obrázek 17: Znázornění zapojení cívek statoru 

 

Uložení jednotlivých fází vinutí a směry proudů jsou zobrazeny na obrázku 16. 

V odporové síti uvažujeme uložení zdrojů magnetomotorického napětí v zubech 

statoru vždy nalevo od příslušné cívky, která toto napětí vytváří průchodem proudu 

vodičem.  

Pro okamžité hodnoty proudů v jednotlivých fázích platí následující vztah: 

 

 
I = 𝐼𝑓𝐴𝑀𝑃 ∙ sin(𝜔 ∙ 𝑡 + 𝜑) 

 

(5.3) 

 

 I𝐴 = 𝐼𝑓𝐴𝑀𝑃 ∙ sin(2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝑡 + 𝜑)  (5.4) 

Kde úhel φ značí fázový posun proudů mezi sebou [rad], ω je úhlová frekvence 

[rad·s-1] a IA je okamžitá hodnota proudu fáze A [A].  
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Výpočet proudů jednotlivých fází pro čas t = 0 s ze vztahu (5.1) 

 

 
I𝐴 = 15 ∙ sin(2 ∙ 𝜋 ∙ 50 ∙ 0 + 0) = 0 𝐴  (5.5) 

 

 I𝐵 = 15 ∙ sin (2 ∙ 𝜋 ∙ 50 ∙ 0 −
4

3
∙ 𝜋) = 12,99 𝐴  (5.6) 

 

 I𝐶 = 15 ∙ sin (2 ∙ 𝜋 ∙ 50 ∙ 0 −
2

3
∙ 𝜋) = −12,99 𝐴  (5.7) 

 

Ze znalosti orientace proudů jednotlivých fází a počtu závitů na drážku N můžeme 

pro každý zdroj psát rovnici, popisující jeho magnetomotorické napětí. Vztah 

vychází z rovnice (3.10). Označení zdrojů odpovídá označení v přiloženém modelu. 

Příklady výpočtů pro první dva zdroje napětí: 

 

 

 
U𝐷𝐶2 = 𝑁 ∙ (I𝐴 − I𝐵 + I𝐶)  (5.8) 

 

 
U𝐷𝐶2 = 47 ∙ (0 − 12,99 − 12,99) = −1221,6 𝐴  (5.9) 

 

 
U𝐷𝐶4 = 𝑁 ∙ (I𝐴 − I𝐵 + 0)  (5.10) 

 

 
U𝐷𝐶4 = 47 ∙ (0 − 12,99 + 0) = −610,53 𝐴  (5.11) 
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1.9 Oblast vzduchu 

Oblasti vzduchu v motoru představují svou plochou sice jen velmi malou část, ale 

současně představují pro magnetický tok největší překážku.  

Námi uvažovaný odpor vzduchu se nachází na třech místech motoru. Okolní vzduch 

kolem statoru je tvořený vzduchovými odpory, přičemž střed čtvrtiny motoru je 

uzemněn, aby výpočetní program mohl vztahovat výpočty k pomyslnému nulovému 

bodu systému.  Dalším typem je vzduchová bariéra kolem permanentního magnetu. 

Vzduchová mezera se nachází mezi rotorem a statorem a je stěžejním článkem pro 

správný výpočet. 

Výpočet vychází z rovnice (4.3) a provádí se podobně, jako u ostatních lineárních 

odporů. Příklad výpočtu vzduchové mezery oblasti R12: 

 

 

 𝑅12𝐻 =

𝑙12𝐻𝐷

2
𝜇0 ∙ 𝑆12

=

𝑙12𝐻𝐷

2
𝜇0 ∙ 𝑙𝐹𝐸 ∙ 𝑑𝑉𝑀

 

 

(5.12) 

 

 𝑅12𝐻 =

0,001
2

𝜇0 ∙ 0,12 ∙ 0,0037 ∙ 2
= 448071 𝐻−1 

 

(5.13) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18: Zakótované rozdělení oblasti R12  

 

Na obrázku 17 je znázorněno rozdělení vzduchové mezery pod zubem 

statoru na čtyři oblasti s různým odporem. Zbývající tři oblasti se vypočtou obdobně 

jako horní element odporu vzduchové mezery.  
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1.10 Oblast permanentního magnetu 

Permanentní magnet je uložen v rotorovém železe, přičemž je obklopen z každé 

strany tenkou vzduchovou mezerou, která musí být zahrnuta do výpočtu. Odpor 

materiálu PM je stejně jako ve vzduchové mezeře lineární.  

1.10.1 Odpor permanentního magnetu  

Magnetický odpor permanentního magnetu vychází ze vztahu (3.9). Oblast PM 

zastupuje odpor, který je rozdělen na dva odpory R16 s poloviční velikostí odporu, 

aby se lépe rozprostřely úbytky napětí na odporech. Odpor R16 je poloviční oproti 

celkovému odporu PM, protože magnetický tok, u kterého se předpokládá v modelu 

se směrem toku pouze skrz kratší rozměr magnetu, musí překonat pouze poloviční 

délku skrz magnet. 

 

 𝑅16 =

𝑑𝑃𝑀

2
𝜇0 ∙ 𝜇𝑟𝑃𝑀 ∙ 𝑆𝑃𝑀

 

 

(5.14) 

 

Kde dPM je šířka magnetu [m], SPM je plocha PM, kterou prochází magnetický tok [m2] 

a 𝜇𝑟𝑃𝑀 je zadaná relativní permeabilita materiálu PM [Hm-1].  

 

 

 

𝑅16 =

0,01
2

𝜇0 ∙ 1,1 ∙ 0,12 ∙ 0,027
= 1116406 𝐻−1 

 

(5.15) 
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1.10.2 Magnetomotorické napětí permanentního magnetu 

 
Obrázek 19: B-H charakteristika materiálu PM 

 

Magnetomotorické napětí, generované permanentním magnetem, zjistíme ze 

vztahu (3.13) a odečetním remanentní magnetické indukce permanentního 

magnetu Br = 1,23 T. Zadaná relativní permeabilita magnetu μr = 1,1.  

 

 

 
𝐹𝑚𝑃𝑀 =

𝐵𝑟 ∙ 𝑙

𝜇0 ∙ 𝜇𝑟
 

 

(5.16) 

 

 
𝐹𝑚𝑃𝑀 =

1,23 ∙ 0,12

𝜇0 ∙ 1,1
= 1067778,5 𝐴 

 (5.17) 
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1.11 Výpočet magnetické indukce ve vzduchové mezeře 

Výpočet byl proveden v programu ANSYS Simplorer. Měření magnetické indukce 

probíhalo ampérmetry, které měřily magnetický tok, procházející přes vzduchovou 

mezeru. Hodnoty byly následně převedeny na magnetickou indukci B pomocí známé 

plochy, kterou procházel magnetický tok.  

 

Tabulka 2: Naměřené hodnoty magnetické indukce ve vzduchové mezeře 

Označení ampérmetru AM7 AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 

B [T] 0,000 0,211 0,914 0,916 0,914 0,211 0,000 

 

Výpočet průměrné hodnoty magnetické indukce: 

 

 
B𝐴𝑉𝐺 =

0,211 + 0,914 + 0,916 + 0,914 + 0,211

7
= 0,452 𝑇 

 

(5.18) 

Průměrná hodnota magnetické indukce ve vzduchové mezeře bude následně 

použita pro výpočet vnitřního momentu motoru.  

1.12 Výpočet točivého momentu motoru 

Velikost točivého momentu motoru přímo souvisí s rozměry stroje. Kromě vnitřního 

uspořádání magnetů hraje významnou roli aktivní délka železa. Výpočet točivého 

momentu vychází z Ampérova zákona magnetické síly, který vyjadřuje sílu, která 

působí na vodič, který je umístěný v homogenním magnetickém poli a protéká jím 

proud.  

 

 
𝐹 = 𝐼 ∙ 𝑙 × �⃗�  

 

(5.19) 

Kde 𝐹  je vektor působící síly [N], 𝑙  vektor délky vodiče [m] a �⃗�  vektor magnetické 

indukce [T]. 

 

Vektorový zápis Ampérova zákona lze zjednodušit za předpokladu, že 

vektory 𝑙  a �⃗�  jsou na sebe kolmé. 

 

 
𝐹 = 𝐼 ∙ 𝑙 ∙ 𝐵 

 

(5.20) 

Kde F je velikost síly působící na vodič [N] a l je velikost délky vodiče [m]. 
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Vektorový součin vektorů síly a ramene dává vektor momentu: 

 

 
�⃗⃗� = 𝑟 × 𝐹  

 

(5.21) 

Kde je �⃗⃗�  moment síly [Nm] a  𝑟  je rameno síly [m]. 

 

Pokud je vektor délky ramene kolmý na vektor síly, můžeme vztah opět 

zjednodušit stejně jako v (5.2):  

 

 

 
𝑀 = 𝑟 ∙ 𝐹 

 
(5.22) 

Kde M je velikost momentu [Nm], r je délka ramena síly [m] a F je velikost síly 

působící na rameno [N].  

Dalším krokem je vyjádření vnitřního momentu motoru pomocí sloučení vztahů 

(5.2) a (5.4).  

 

 
𝑀𝑖 = 𝑟𝛿 ∙ 𝐼𝑐𝑒𝑙𝑘 ∙ 𝑙𝐹𝐸 ∙ 𝐵𝛿 

 

(5.23) 

Potřebné parametry motoru pro výpočet momentu jsou uvedeny v tabulce 1. 

Velikosti střední magnetické indukce dosadíme ze vztahu (5.18). Zbývá tedy určit 

zbylé neznámé. Střední poloměr vzduchové mezery rδ a počet aktivních drážek 

rotoru QSA získáme následujícími výpočty: 

 

 
𝑟𝛿 = 𝑟𝑠 −

𝛿

2
= 0,065 −

0,001

2
= 0,0645 𝑚 

 

(5.24) 

Kde δ je délka vzduchové mezery [m], d je vnitřní poloměr statoru [m] a rδ je střední 

poloměr vzduchové mezery [m]. 

 

 
𝑄𝑆𝐴 = 𝑄𝑆 − 2𝑝 = 24 − 4 = 20 

 

(5.25) 

Kde QSA je počet aktivních drážek rotoru [-], QS je celkový počet drážek motoru [-] a 

2p je počet pólů stroje [-]. 

 

 
𝐼𝑓𝐸𝐹 =

𝐼𝑓𝐴𝑀𝑃

√2
=

15

√2
= 10,607 𝐴 

 

(5.26) 
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Kde IfEF představuje efektivní fázovou hodnotu proudu [A] a IfAMP je amplituda fázové 

hodnoty proudu [A]. 

 

 

 
𝐼𝑐𝑒𝑙𝑘 = 𝐼𝑓𝐸𝐹 ∙ 𝑁 ∙ 𝑄𝑆𝐴 = 10,607 ∙ 47 ∙ 20 = 9970,58 A 

 

(5.27) 

Kde Icelk značí celkový proud ve všech současně aktivních drážkách [A]. 

Dosazením do rovnice (5.5) dostáváme velikost vnitřního momentu motoru: 

 

 
𝑀𝑖 = 0,0645 ∙ 9970,58 ∙ 120 ∙ 10−3 ∙ 0,452 =34,88 Nm 

 

(5.28) 

Kde Mi je vnitřní elektromagnetický moment motoru [Nm]. [31] 
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6 SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ S MKP 
 

Obrázek 20: Srovnání naměřené magnetické indukce s MKP  

 

V grafu na obrázku 20 je znázorněna magnetická indukce ve vzduchové 

mezeře v závislosti na úhlu, ve kterém indukci sledujeme.  Modrou barvu má průběh 

indukce získané z metody konečných prvků a červenou námi vypočtený průběh 

pomocí odporové sítě. Lze říci, že rozdíly jsou minimální, přičemž průměrná 

hodnota magnetické indukce dosahuje u metody konečných prvků 0,449 T a námi 

vypočítaná hodnota má 0,452 T. Chyba je tedy pouze minimální. Hodnota 

vypočteného momentu z MKP je 33,14 Nm a námi vypočtená hodnota činí 34,88 Nm. 

 

 

 
𝑂𝐵 =

𝐵𝑂𝑆 − 𝐵𝑀𝐾𝑃

𝐵𝑀𝐾𝑃
∙ 100 =

0,452 − 0,449

0,449
∙ 100 = 0,66 % 

 

(6.1) 
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𝑂𝑀 =

𝑀𝑂𝑆 − 𝑀𝑀𝐾𝑃

𝑀𝑀𝐾𝑃
∙ 100 =

34,88 − 33,14

33,14
∙ 100 = 5,25 % 

 

(6.2) 
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7 ZÁVĚR 
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku návrhu odporové sítě, 

aplikované na synchronní motor s permanentními magnety typu spoke. 

První část textu teoreticky popisuje obecnou problematiku synchronních strojů. 

Protože je práce zaměřena na motor typu spoke, zabývá se teoretická část z velké 

části synchronní motory s permanentními magnety. V textu jsou diskutovány možná 

použití PMSM a také jejich klady a zápory oproti jiným typům synchronních motorů. 

Dále jsou pak podrobně rozebrány jednotlivé hlavní typy motorů s permanentními 

magnety. Představeny byly také nejpoužívanější materiály permanentních magnetů 

a jejich vlastnosti byly stručně popsány.  

Další část práce se zabývá metodami návrhu synchronních strojů s permanentními 

magnety. Byly zde představeny tři hlavní metody. Metoda konečných prvků, 

analytická metoda a metoda odporových sítí. Tyto metody jsou mezi sebou 

srovnávány a také je uvedeno možné kooperativní použití více metod pro jeden 

návrh. V této práci bylo využito srovnání výsledků obdržených pomocí metody 

konečných prvků a metody odporových sítí.   

Metoda odporových sítí byla dále podrobněji rozebrána a byly popsány základní 

elektromagnetické principy a analogie, o které se opírá. Na základě metody 

odporových sítí byl vytvořen model spoke motoru v prostředí programu ANSYS 

Simplorer, který je součástí přílohy bakalářské práce. Srovnání MKP s odporovou 

sítí proběhlo na základě porovnání magnetických indukcí ve vzduchové mezeře a 

vnitřního momentu motoru. Bylo prokázáno, že metoda při nízkých nárocích na 

výpočetní techniku dokáže dosáhnout velmi přesných výsledků. Výhodou metody je 

její rychlá proveditelnost, ale na druhou stranu postup návrhu odporové sítě se pro 

každý typ motoru liší a není možné používat jednu síť univerzálně pro více motorů.  

Ve srovnání metody odporových sítí s metodou konečných prvků lze říci, že 

odchylka je minimální. Při výpočtu momentu dosahuje odchylka od MKP 5,25 %, což 

je mnohem méně, než se dalo očekávat. Odchylka střední magnetické indukce od 

MKP je 0,66 %, což dokazuje, že model byl správně navrhnut a mírné nepřesnosti 

v průběhu magnetické indukce se neprojevily na její střední hodnotě.  

Na obrázku 20 vidíme ve středu průběhu dva poklesy magnetické indukce. Ty 

nejsou v naší metodě zaznamenány, jelikož musel být snížen počet ampérmetrů 

z důvodu příliš velkého počtu nelineárních prvků v síti. Řešení nekonvergovalo a 

model musel být zjednodušen.  

Celkově lze říci, že návrh odporové sítě byl úspěšný a splnil požadavky na přesnost 

a rychlost lépe, než bylo očekáváno. 
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Seznam symbolů, veličin a zkratek 
PMSM - Synchronní motor s permanentními magnety  

BLDC - Stejnosměrný bezkartáčový motor  

PM - Permanentní magnet  

AlNiCo - Aluminium, Nickel, Cobal  

N - Počet závitů cívky [-] 

i - Okamžitý elektrický proud [A] 

Umag - Okamžitá hodnota magnetického napětí [A] 

Fm - Magnetomotorické napětí [A] 

θ - Úhel v příčném řezu motoru [°] 

SPM - Surface-mounted permanent magnet  

IPM - Interior permanent magnet  

Rm - Magnetický odpor [H-1] 

μr - Relativní permeabilita [Hm-1] 

μ0 - Permeabilita vakua [Hm-1] 

l - Délka magnetického obvodu [m] 

S - Plocha magnetického obvodu [m2] 

Φ - Magnetický indukční tok [Wb] 

d - Přímá osa (direct axis)  

q - Normálová osa (quadrature axis)  

ω - Úhlová rychlost [rad·s-1] 

B - Magnetická indukce [T] 

H - Intenzita magnetického pole [A·m-1] 

DW - Rozložené vinutí (Distributed winding)  

CW - Soustředné vinutí (Concentrated winding)  

Pn - Jmenovitý výkon motoru [W] 

Mmech - Mechanický moment na hřídeli motoru  [N·m] 

SPM - Surface permanent magnet  

Br - Remanentní magnetická indukce [T] 

RSŽ - Magnetický odpor železa statoru  

RVM - Magnetický odpor vzduchové mezery  

RSZ - Magnetický odpor statorového zubu  
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RRŽ - Magnetický odpor železa rotoru  

RPM - Magnetický odpor permanentního magnetu  

RRM - Magnetický odpor rotorového mostu  

ψ - Spřažený magnetický tok  [Wb] 

QSA - Počet aktivních drážek rotoru  [-] 

Qs - Celkový počet drážek rotoru [-] 

IfAMP - Amplituda fázové hodnoty proudu [A] 

2p - Počet pólů stroje [-] 

rs - Vnitřní poloměr statoru [m] 

Mi - Vnitřní elektromagnetický moment stroje [N·m] 

FmC - Magnetomotorické napětí cívky [A] 

t - Čas simulace ve kterém je hledáno řešení [s] 

IA, IB, IC - Okamžité hodnoty proudů fází A, B, C [A] 

φ - Fázový posun proudu [rad] 

f - Kmitočet [Hz] 

Icelk - Celkový proud v současně aktivních drážkách [A] 

𝐹  - Vektor působící síly  [N] 

𝑙  - Vektor délky vodiče [m] 

�⃗⃗�  - Moment síly [Nm] 

𝑟  - Vektor ramene síly [m] 

MKP - Metoda konečných prvků  

dPM -  Šířka permanentního magnetu  [m] 

lFe - Délka svazku železa [m] 

OB - Odchylka Indukce [%] 

OM - Odchylka momentu [%] 
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Seznam příloh 
Příloha 1: Model odporové sítě spoke motoru 
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Příloha 2: rozdělení motoru na jednotlivé odporové elementy 


