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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu matematického modelu synchronního stroje. 

Na základě analýzy je v práci sestaven matematický model hlavního a budicího synchronního 

generátoru v bezkartáčovém systému buzení. Matematické modely obou strojů jsou vytvořeny na 

základě soustav diferenciálních rovnic a jejich platnost je ověřena v programovém prostředí 

Matlab-Simulink. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část práce je zaměřena na 

odvození diferenciálních rovnic pro popis chování elektrických veličin stroje. Ve druhé části 

práce jsou sestaveny a simulovány matematické modely synchronních strojů v prostředí Matlab-

Simulink, které jsou následně ověřeny analytickými výpočty vybraných ustálených 

a dynamických stavů. Poslední část práce je věnována návrhu a simulaci konceptu pro dosažení 

rychlého odbuzení budicího vinutí hlavního stroje v soustavě s bezkartáčovým systémem buzení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This master thesis is focused on the synchronous generator mathematical model analysis. 

Based on the analysis are compiled mathematical models of main generator and exciter 

cooperating in brushless synchronous generator excitation system. Mathematical models of both 

machines are based on system of differential equations and their validity is verified in Matlab-

Simulink. The master thesis is devided into three main parts. First part is focused on the 

derivation of differential equations to describe the behavior of electrical quantities of machines. 

In the second part are compiled and simulated mathematical models of both synchronous 

machines in Matlab-Simulink. The correctness of models are verified by approximate analytical 

calculations of selected steady and dynamic states. The last part is focused on design and 

simulation of concept for main generator rapid field winding deexcitation in brushless 

synchronous genereator excitation system. 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Zkratka Význam Jednotka 

A,B,C Označení jednotlivých vinutí kotvy hlavního stroje. [-] 

a1,b1,c1 Označení jednotlivých vinutí kotvy budiče. [-] 

abc Označení přirozeného souřadnicového systému. [-] 

AVR Automatická regulace napětí. [-] 

dq Označení souřadnicového systému v podélné a příčné ose. [-] 

D1,Q1 Označení hlavních vinutí hl. stroje v osách dq. [-] 

d1,q1 Označení hlavních vinutí budiče v osách dq. [-] 

D2 Označení budicího vinutí hl. stroje . [-] 

D3, Q3 Označení tlumicích vinutí hl. stroje v osách dq. [-] 

D0 Nulová dioda. [-] 

Dz Zenerova dioda. [-] 

f1 Označení budicího vinutí budiče . [-] 

f Frekvence. [Hz] 

iA, iB, iC Okamžité hodnoty proudů ve vinutích kotvy hl.stroje. [A] 

ia, ib, ic Okamžité hodnoty proudů ve vinutích kotvy budiče. [A] 

iD1, iQ1 Okamžité hodnoty proudů hlavních vinutí hl. stroje v osách dq. [A] 

ID1, IQ1, ID2 Ustálené hodnoty proudů hlavního stroje ve vinutích v osách dq. [A] 

id1, iq1 Okamžité hodnoty proudů hlavních vinutí budiče v osách dq. [A] 

iD2 Okamžitá hodnota budicího proudu hl. stroje. [A] 

iD3, iQ3 Okamžité hodnoty proudů tlumicích vinutí hl. stroje v osách dq. [A] 

if1 Okamžitá hodnota budicího proudu budiče. [A] 

iZ Okamžitá hodnota proudu zátěže. [A] 

IZmax Amplituda proudu zátěže. [A] 

iZD Okamžitá hodnota proudu Zenerovy diody. [A] 

k Násobek původního odporu RD2. [-] 

kv Činitel vinutí. [-] 

LAA, LBB, LCC Vlastní indukčnosti jednotlivých vinutí kotvy hl. stroje. [H] 

LAB, LAC, LBC Vzájemné indukčnosti jednotlivých vinutí kotvy hl. stroje. [H] 

LD1, LQ1 Vlastní indukčnosti hlavních vinutí hl.stroje v osách dq. [H] 

Ld1, Lq1 Vlastní indukčnosti hlavních vinutí budiče v osách dq. [H] 

LD2 Vlastní indukčnosti budicího vinutí hl.stroje . [H] 

LD3, LQ3 Vlastní indukčnosti tlumicích vinutí hl.stroje v osách dq. [H] 

LD2A, LD2B, 

LD2C 

Vzájemné indukčnosti mezi budicím vinutím a vinutími kotvy hl. 

stroje. 

[H] 
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LD3A, LD3B, 

LD3C 

Vzájemné indukčnosti mezi tlumicím vinutím v ose d a vinutími 

kotvy hl. stroje. 

[H] 

LQ3A, LQ3B, 

LQ3C 

Vzájemné indukčnosti mezi tlumicím vinutím v ose q a vinutími 

kotvy hl. stroje. 

[H] 

L1 Stejnosměrná složka periodických průběhů veličin LAA, LBB, LCC. [H] 

L2 Amplituda periodických průběhů LAA, LBB, LCC. [H] 

L3 Stejnosměrná složka periodických průběhů veličin LAB, LAC, LBC. [H] 

Lf1 Vlastní indukčnost budicího vinutí budiče [H] 

Ldf1 Vzájemná indukčnost mezi budicím vinutím budiče a hlavním 

vinutím v  ose d. 

[H] 

Lsf Amplituda periodické závislosti vzájemné indukčnosti mezi 

budicím vinutím a vinutími kotvy. 

[H] 

M, MMAX Moment, Maximální moment. [Nm] 

MD13, MQ13 Vzájemné indukčnosti mezi hlavními a tlumicími vinutími v osách 

dq hl. stroje. 

[H] 

MD12 Vzájemná indukčnost mezi hlavním a budicím vinutím hl. stroje. [H] 

Mdf1 Vzájemná indukčnost mezi hlavním a budicím vinutím budiče. [H] 

n Jmenovité otáčky soustrojí. [min
-1

] 

N Počet vodičů. [-] 

p1 Počet pólových dvojic budiče. [-] 

p2 Počet pólových dvojic hl. stroje. [-] 

RA, RB, RC Ohmické odpory jednotlivých vinutí kotvy hl. stroje. [Ω] 

RD1, RQ1 Ohmické odpory hlavních vinutí hl. stroje v osách dq. [Ω] 

Rd1, Rq1 Ohmické odpory hlavních vinutí budiče v osách dq. [Ω] 

RD2 Ohmický odpor budicího vinutí hl. stroje. [Ω] 

RD3, RQ3 Ohmické odpory tlumicích vinutí hl. stroje v osách dq. [Ω] 

Rf1 Ohmický odpor budicího vinutí budiče. [Ω] 

R0 Ohmický odpor pro rychlé odbuzení. [Ω] 

RZ Ohmický odpor zátěže. [Ω] 

Rzd Ohmický odpor nastavující proud Zenerovy diody. [Ω] 

SG Synchronní generátor. [-] 

t Čas. [s] 

T Tranzistor. [-] 

T.V. Tlumicí vinutí. [-] 

uA, uB, uC Okamžité hodnoty napětí jednotlivých vinutí kotvy hl.stroje. [V] 

ua, ub, uc Okamžité hodnoty napětí jednotlivých vinutí kotvy budiče. [V] 

uD1, uQ1 Okamžité hodnoty napětí hlavních vinutí hl. stroje v osách dq. [V] 

UD1, UQ1, UD2 Ustálené hodnoty napětí hlavního stroje ve vinutích v osách dq. [V] 
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ud1, uq1 Okamžité hodnoty napětí hlavních vinutí budiče v osách dq. [V] 

uD2 Okamžitá hodnota napětí budicího vinutí hl. stroje. [V] 

uD3, uQ3 Okamžité hodnoty napětí tlumicích vinutí hl. stroje v osách dq. [V] 

uu,uv,uw Okamžité hodnoty napětí kotvy u obecného SG. [V] 

Uief Efektivní hodnota indukovaného napětí. [V] 

UD2 Napájecí napětí budicího obvodu hl. stroje. [V] 

Uf1 Napájecí napětí budicího obvodu budiče. [V] 

U0MAX Maximální hodnota napětí hl. stroje naprázdno. [V] 

UMAX Amplituda napětí. [V] 

uz Okamžitá hodnota napětí na zátěži. [V] 

UZMAX Amplituda napětí na zátěži . [V] 

U,V,W Obecné označení jednotlivých vinutí kotvy SG. [-] 

XDk Podélná reaktance nakrátko . [Ω] 

X1,X2,X3 Náhradní reaktance hlavního, budicího a tlumicího vinutí SG. [Ω] 

Xσ Rozptylová reaktance synchronního generátoru. [Ω] 

xd,xq,x0 Zobecněná veličina v osách dq. [-] 

xa,xb,xc Zobecněná veličina v osách abc. [-] 

β Zátěžný úhel. [rad] 

υ Úhel natočení rotoru. [rad] 

ω Elektrická úhlová rychlost. [rad.s
-1

] 

ωr Mechanická úhlová rychlost. [rad.s
-1

] 

τ1, τ2 Časové konstanty budicího obvodu hl. stroje pro polohy 1,2. [s] 

τDk Časová konstanta náhradního obvodu SG nakrátko. [s] 

τP Pólová rozteč. [rad] 

ϕ Magnetický tok. Wb 

ΦMAX Amplituda magnetického toku. Wb 

ψA, ψB, ψC Magneticky spřažené toky vinutí kotvy hl. stroje. Wb 

ψBD2 Magneticky spřažený tok vázaný mezi fází B a vinutím D2. Wb 

ψD1, ψQ1 Magneticky spřažené toky hlavních vinutí hl. stroje v osách dq. Wb 

ψd1, ψd1 Magneticky spřažené toky hlavních vinutí budiče v osách dq. Wb 

ψD2 Magneticky spřažený tok budicího vinutí hl. stroje . Wb 

ψD3, ψQ3 Magneticky spřažené toky tlumicích vinutí hl. stroje v osách dq. Wb 

ψf1 Magneticky spřažený tok budicího vinutí budiče. Wb 

6p Označení šestipulsního usměrňovače. [-] 
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ÚVOD 
Předložená diplomová práce je zaměřena na modelování dynamických jevů elektrických 

veličin soustavy dvou generátorů (budič a hlavní stroj) společně tvořících bezkartáčový 

synchronní generátor. Vhledem k možnosti matematického popisu téměř jakékoliv vstupní 

i výstupní elektrické veličiny elektrického stroje je výhodné sestavit univerzální matematický 

model popsaný příslušnými rovnicemi, na jejichž základě lze realizovat simulace vybraných 

provozních stavů. 

Pro sestavení soustavy rovnic je nutné analyzovat chování stroje a popsat vztahy mezi 

jednotlivými časově proměnnými veličinami. Složitost výsledného popisu lze snížit využitím tzv. 

Parkovy transformace, která umožňuje nahradit střídavý třífázový stroj ekvivalentním 

dvoufázovým stejnosměrným strojem, na kterém je prováděn zjednodušený výpočet provozních 

stavů. Promítnutí výsledných průběhů zpět do střídavých veličin je docíleno pomocí tzv. zpětné 

Parkovy transformace.  

V předložené diplomové práci je proveden rozbor chování synchronního stroje včetně 

následného sestavení matematických modelů v programu Matlab-Simulink. Na základě 

analytických rozborů jsou v práci ověřeny výsledky simulací ustálených i dynamických stavů 

a postupně je ověřována správná funkčnost modelů. Na ověřeném matematickém modelu je 

následně provedeno požadované množství simulací vycházejících z následující formulace cílů. 

1 FORMULACE CÍLŮ 
Hlavním cílem práce je sestavit model pro simulaci dvou synchronních strojů, tvořících 

bezkartáčový synchronní generátor. Pro dosažení správných výsledků konečných simulací je 

vhodné nejprve sestavit, analyticky ověřit a simulovat oba stroje zvlášť.  Jedním z dílčích cílů je 

proto provést simulaci a přibližný analytický výpočet výsledných průběhů strojů ve vybraném 

ustáleném i dynamickém stavu. Významným konstrukčním doplňkem hlavního synchronního 

stroje je tzv. tlumicí vinutí, jehož vliv je vhodné identifikovat již při samotném sestavování 

rovnic vinutí pro následné porovnání s výsledky simulací. Z hlediska významnosti vlivu 

tlumicího vinutí je vhodné provést analýzu a simulace trojfázového zkratu hlavního stroje. 

Po sestavení kompletního modelu soustavy představující synchronní alternátor 

s bezkartáčovým systémem buzení je práce zaměřena na problematiku rychlé demagnetizace 

budicího obvodu hlavního stroje, který rotuje spolu s usměrňovačem na společné hřídeli. 

Problematika rychlé demagnetizace soustavy spočívá v zamezení zvýšení svorkového napětí na 

výstupních svorkách stroje během náhlého odpojení zátěže. Vzhledem k vysokému výkonu 

synchronního soustrojí se v budicím obvodu hlavního stroje během práce do zátěže nahromadí 

vysoké množství energie, které po odpojení zátěže způsobuje nárůst výstupního napětí. Jedním 

z cílů práce je vytvořit koncept, který by nashromážděnou energii rotujícího budicího vinutí 

hlavního stroje degradoval v krátkém čase. Samozřejmostí zůstává zachování bezkartáčového 

uspořádání stroje a tím i přenesení povelu pro rychlou demagnetizaci ze statoru stroje na rotor 

stroje bezkontaktním způsobem. Návrh řešení je nutné následně ověřit na předem vytvořeném 

modelu. 
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2 SYNCHRONNÍ STROJ 
Synchronní stroj je elektrický točivý stroj, jehož rotor se otáčí synchronně s polem 

vzniklým ve stroji. Jako každý elektrický točivý stroj může být i synchronní provozován jak 

v motorickém tak generátorovém režimu.  

Synchronní stroje provozované jako generátory jsou také obecně nazývány jako alternátory 

a představují hlavní zdroje pro napájení energetické sítě. V současnosti jsou alternátory největší 

vyráběné točivé stroje a dosahují výkonů až jednotek GW. Synchronní motory se vyrábějí od 

výkonu jednotek W do MW. Výhodou synchronních motorů oproti asynchronním je možnost 

regulace jejich účiníku. U velkých odběratelů se využívají jako kompenzátory účiníku. 

Nevýhodnou vlastností synchronních motorů je obtížnější spouštění a potřeba napájecího zdroje 

pro napájení budicího vinutí [1]. 

2.1 Princip činnosti synchronního generátoru 

Princip třífázového synchronního generátoru plyne z obr.2.1. Statorové vinutí tvoří tři 

fázové cívky, které jsou vzájemně prostorově pootočeny o 120°. Budicí vinutí se nachází na 

rotoru a je napájeno stejnosměrným proudem ze stejnosměrného zdroje nebo z vlastního budiče 

umístěného na společné hřídeli přes tzv. sběrací kroužky. Při konstantní rychlosti otáčení 

nabuzeného rotoru se v cívkách statoru indukují napětí střídavého charakteru. V tomto případě je 

tedy statorové vinutí považováno za kotvu stroje. Kmitočet indukovaných napětí je přímo úměrný 

otáčkám rotoru n a počtu pólových dvojic p. 

   
   

  
 (2.1) 

 Při sinusovém prostorovém průběhu magnetického pole budou indukovaná napětí rovněž 

sinusového charakteru a v jednotlivých prostorově natočených cívkách vzájemně časově 

posunuta o 120° [1]. 

 

Obr.2.1: Rozložení statorového vinutí synchronního stroje [1]. 
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Při souměrném zatížení alternátoru vytváří trojfázové proudy statoru kruhové točivé pole, 

které má stejnou rychlost otáčení jako rotor a jeho magnetické pole. Tento fakt je také důvodem, 

proč jsou zmiňované stroje označovány jako synchronní.  

Pracuje-li stroj v motorickém režimu, je vinutí statoru napájeno trojfázovým proudem, který 

vytvoří točivé magnetické pole. Roztočíme-li rotor na synchronní rychlost, nesouhlasné polarity 

pólů elektromagnetu rotoru a točivého pole statoru se přitahují a udržují vůči sobě stejnou 

prostorovou polohu. Při překročení určitého momentu nejsou již synchronizační síly schopny 

udržet rotor v synchronním chodu a stroj vypadne ze synchronizmu. V takovém případě je nutné 

synchronní alternátor okamžitě odpojit ze sítě, jelikož se jedná o velkou poruchu [1]. 

2.2 Konstrukční uspořádání 

Stator asynchronního a synchronního stroje se prakticky neliší. Je složen z paketu vzájemně 

izolovaných plechů, v jehož drážkách je rozloženo třífázové vinutí, nejčastěji zapojené do 

hvězdy. Vzhledem k faktu, že se rotor v ustáleném stavu otáčí synchronně s točivým polem 

a nevznikají v něm ztráty v železe, je samotný rotor tvořen z plné ocele. Na rotoru je dále 

umístěno budicí vinutí napájené stejnosměrným proudem. Na rozdíl od asynchronních strojů 

nemusí synchronní stroje ze sítě odebírat jalový výkon (mohou dodávat) a vzduchová mezera 

stroje nemusí být co nejmenší. 

Z konstrukčního hlediska rotoru jsou rozlišovány dva typy synchronních strojů. V případě 

rychloběžných strojů (turboalternátory) se budicí vinutí ukládá do drážek válcového rotoru a je 

zajištěno pomocí klínů z důvodu vysokých odstředivých sil otáčejícího-se rotoru. Tento rotor je 

zpravidla označován jako hladký. Drážky takovýchto strojů zpravidla zabírají 2/3 obvodové 

délky rotoru. Zbytek obvodu je bez drážek a prochází jím hlavní magnetický tok. V případě 

pomaloběžných alternátorů (hydroalternátory), kde je nutné z hlediska dosažení síťové frekvence 

vytvořit několik pólových dvojic, je budicí vinutí na tzv. vyniklých pólech. Vzhledem 

k předchozímu popisu je tedy pravidlem, že turboalternátory bývají nejčastěji dlouhé a malého 

průměru (omezení odstředivých sil) a hydroalternátory naopak malé délky o velkém průměru 

(možnost umístění několika pólových dvojic po obvodu rotoru). Klasický synchronní stroj má 

budicí vinutí vyvedeno na sběrací kroužky a přes kartáče je napájeno proudem z cizího nebo 

vlastního budiče. Vzhledem k častému vysokému výkonu turboalternátorů je velká pozornost 

věnována chlazení stroje, které je realizováno vháněným vzduchem, vodíkem nebo kapalinovým 

chladivem proudícím v dutých vodičích vinutí. 

2.3 Teorie synchronního stroje 

Následující výklad je proveden pro případ dvoupólového stroje s hladkým rotorem. Polarita 

elektromagnetu tvořeného budicím vinutím je naznačena na obr.2.2. Rotor je uložen do dutiny 

statoru s třífázovým vinutím, přičemž každá fáze má jednu cívku. Cílem uspořádání je vytvořit 

soustavu statorových napětí popsanou rovnicemi: 

Pro okamžitou hodnotu napětí fáze U platí: 

               (2.2) 
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Obdobně pro okamžitou hodnotu napětí fáze V platí: 

 
               

 

  
  (2.3) 

Úpravou argumentu funkce sinus jednoduše dostaneme i vztah pro okamžitou hodnotu napětí 

fáze W: 

 
               

 

  
  (2.4) 

 

 
Obr.2.2: Rozložení budicího vinutí synchronního stroje [1].  

Vzhledem ke konstrukčnímu uspořádání synchronního stroje je při průchodu 

stejnosměrného proudu budicím vinutím vytvářen ve vzduchové mezeře (mezi statorem 

a rotorem) magnetický tok Φ.  Na obr.2.3 je zobrazen příčný řez rotorem rozvinutým podél 

vzduchové mezery. Výsledný průběh základní harmonické je díky příspěvkům jednotlivých cívek 

téměř harmonický s maximální hodnotou indukce v ose pólů. V případě, že se rotor otáčí, je ve 

vzduchové mezeře vytvořeno točivé magnetické pole a z tohoto důvodu se i magnetická indukce 

v každém bodě vzduchové mezery mění harmonicky. Výsledkem tohoto procesu je vznik 

indukovaných napětí v jednotlivých cívkách statoru vzájemně posunutých o 120°. 

Je navíc zřejmé, že v případě dvoupólového stroje vzniká za jednu otáčku v každém 

statorovém vinutí jeden kmit indukovaného napětí a platí, že 360° mechanických odpovídá 360° 

elektrickým[1]. 

Platí tedy: 

              (2.5) 
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Pro odvození velikosti efektivní hodnoty indukovaného napětí lze vyjít z obecně platného 

Faradayova zákona elektromagnetické indukce: 

 
    

  

  
 (2.6) 

Při předpokládaném harmonickém průběhu magnetického toku platí: 

              (2.7) 

Po dosazení (2.7) do (2.6) a následné derivaci získáme vztah: 

                   (2.8) 

Je zřejmé, že pro efektivní hodnotu indukovaného napětí platí: 

 
    

 
     

  
        (2.9) 

A po úpravě a korekci tzv. činitelem vinutí získáme známý vztah pro velikost efektivní 

hodnoty indukovaného napětí: 

     
                  (2.10) 

 

 
Obr.2.3: Příčný řez rotorem rozvinutým podél vzduch. mezery [1]. 

2.4 Tlumicí vinutí a kývání rotoru 

Rotorový obvod alternátorů bývá často doplněn o tlumicí vinutí, které je v případě 

turboalternátoru tvořeno kovovými klíny v drážkách. V případě hydroalternátorů jsou tyče 

tlumicího vinutí umístěny v drážkách pólových nástavců a konce jsou spojeny zkratovacími 

kroužky. Konstrukčně tedy připomínají tzv. kotvu nakrátko. Jejich hlavním účelem je zlepšení 

provozní stability stroje při změnách zatížení. Důležitou vlastností tlumicího vinutí je schopnost 

tlumit tzv. kývání rotoru [2]. 

Na obr.2.4. je naznačena Závislost M=f(β) která je velice důležitá k posouzení statické 

stability stroje. V prvním kvadrantu je vyobrazena závislost pro motor a ve třetím pak pro 

generátor.  
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Pokud dojde ke zvýšení momentu z bodu -M1 na moment odpovídající bodu -M2, bude mít 

generátor přebytek momentu na hřídeli a začne se urychlovat. Úhel β se však při dosažení -β2 

nepřestane zvětšovat, ale vlivem setrvačnosti rotoru dále narůstá. Při vyšším zátěžném úhlu než 

β2 však nastává opačná nerovnováha momentu na hřídeli a stroj začne zpomalovat. S klesající 

rychlostí klesne i zátěžný úhel. Rotor takto několikrát zakmitá kolem ustálené hodnoty β2, než se 

působením elektromagnetických sil vyvolaných vířivými proudy (ztráty v železe) ustálí na nové 

hodnotě úhlu -β2. Meze kyvu jsou zobrazeny na obr.2.4. Nicméně je toto vlastní tlumení kývání 

rotoru v praxi malé a při výpočtech se v řadě případů zanedbává. Proto se jako hlavní zdroj 

tlumení využívá tlumicí vinutí, do kterého se během kývání rotoru indukují proudy, jejichž silové 

účinky působí proti smyslu kývání. Moment odpovídající bodu -MMAX reprezentuje tzv. moment 

zvratu a zátěžný úhel má hodnotu -90°. Pokud by došlo ke zvýšení momentu na hřídeli právě 

v oblasti bodu -MMAX, stroj by vypadl ze synchronismu. V takovém případě se vždy jedná 

o těžkou poruchu a je nutné stroj odstavit. Z toho vyplývá, že maximální zátěžný úhel s jakým je 

synchronní generátor schopen pracovat je -90° a je označován jako mez statické stability 

[převzato z 2]. 

 

Obr.2.4:Závislost momentu stroje na zátěžném úhlu. 
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3 BEZKARTÁČOVÝ SYSTÉM BUZENÍ 
Bezkartáčový systém buzení umožňuje vynechat z konstrukce synchronních generátorů 

často poruchové a na údržbu náročné komponenty, jakými jsou sběrací kroužky, uhlíkové kartáče 

nebo mechanické komutátory. Synchronní generátor, založený na bezkartáčovém principu 

buzení, je ve své podstatě soustavou dvou synchronních strojů, z nichž první, zpravidla 

rozměrově menší a vícepólový, je označován jako budicí generátor nebo budič. Druhým strojem 

soustavy je tzv. hlavní generátor. Na obr.3.1 jsou jednotlivé části obou strojů rozděleny do 

rotující a statické části. Budicí generátor je založen na principu tzv. inverzního uspořádání, kdy je 

budicí vinutí tohoto stroje uloženo ve statoru a vinutí kotvy (část do které je indukováno napětí) 

je naopak umístěno na rotoru. K vinutí kotvy je připojen nejčastěji šestipulsní diodový 

usměrňovač označován jako rotující usměrňovač, z jehož výstupu je na budicí obvod hlavního 

alternátoru přivedeno stejnosměrné napájecí napětí. Hlavní generátor je na rozdíl od budiče 

uspořádán klasickým způsobem s vinutím kotvy uloženým ve statoru stroje. 

Při využití bezkartáčově buzených strojů v systému pohonu se lze také často setkat 

s šestipulsním usměrňovačem připojeným k výstupnímu třífázovému vinutí hlavního generátoru. 

Výstupní napětí měniče je pak zpravidla určeno k napájení stejnosměrných strojů a navíc slouží 

jako vstupní veličina regulátoru pro regulaci napájecího napětí budicího obvodu budiče. Tímto 

regulátorem označovaným jako AVR je pak zajištěna zpětnovazební regulace výstupního napětí 

celého soustrojí [3]. 

 

 

Obr.3.1: Bezkartáčový systém buzení. 
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4 PARKOVA TRANSFORMACE 
Pro modelování točivých strojů se v dnešní době využívá několik metod. Zpravidla se 

jedná o popis chování modelovaných soustav pomocí diferenciálních rovnic, kterými je potom 

jednoznačně určeno chování výsledného modelu. Nejrozšířenější metodou pro modelování 

střídavých točivých strojů je sestavení diferenciálních rovnic pomocí tzv. Parkovy transformace. 

Tato transformace umožňuje zjednodušení analýzy elektrických točivých strojů převodem ze 

vztažné soustavy os abc do vztažné soustavy os dq0. Hlavním důvodem proč využít tuto 

transformaci, která nese název po svém autorovi, je ten, že můžeme transformovat zpravidla tři 

střídavé veličiny na dvě stejnosměrné veličiny. Na dvě proto, že často je vinutí stroje zapojeno 

do trojúhelníku nebo hvězdy bez vyvedeného uzlu, a veličiny v ose 0 tedy můžeme považovat za 

nulové. Matematický model v dq0 souřadnicích má dále tu výhodu, že vzájemné indukčnosti 

mezi vinutím rotoru a statoru nejsou závislé na vzájemné poloze rotoru. Princip zmíněné 

transformace spočívá v převedení statorových vinutí z přirozeného souřadnicového systému na 

dvě fiktivní vinutí v osách dq. V takovém případě se jak fiktivní vinutí tak vinutí rotoru otáčejí 

stejnou rychlostí a nedochází tak ke změnám vzájemné indukčnosti. Rychlost otáčení systému dq 

se nejčastěji spojuje s magnetickým polem. V případě synchronního generátoru se za tuto 

rychlost volí rychlost otáčení rotoru. Výsledné průběhy transformovaných veličin jsou 

v ustáleném stavu stejnosměrné. Případné časově proměnné části průběhů se projeví pouze 

během přechodných stavů [2][5]. 

 

Rovnice Parkovy transformace, kde za koeficient x lze dosadit příslušná napětí, proudy 

a toky ve stroji, mají tvar [4]: 
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           (4.3) 

 

Pro velikost vektoru Xa platí: 

 
      

    
  (4.4) 
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Na následujícím obrázku je zobrazen příklad rozkladu vektoru napětí a proudu ze systému 

abc do systému os dq, kde složky d a q jsou na sebe kolmé. 

 

 

Obr.4.1: Rozklad vektoru do složek dq. 

Po provedení výpočtu je vhodné zpětně transformovat veličiny do soustavy abc pomocí 

zpětné Parkovy transformace.  

                             (4.5) 

 
             

  

 
           

  

 
      (4.6) 

 
             

  

 
           

  

 
      (4.7) 

Využití rovnic (4.5) až (4.7) vede ke zpětnému převodu stejnosměrných veličin na veličiny 

střídavé, což je vhodnější způsob pro posuzování přechodových stavů a jejich následné porovnání 

s průběhy reálného stroje [4]. 

 

Pozn.: Koeficienty v původním tvaru rovnic jsou vhodně voleny, tak aby byla zachována 

invariantnost výkonů, a aby se rovnice zjednodušily na optimální tvar viz.[6].   
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5 DYNAMICKÝ MODEL SYNCHRONNÍHO STROJE 
Pro sestavení dynamického modelu je vhodné vyjít z teorie klasického synchronního 

stroje, který má třífázové vinutí kotvy rozloženo ve statoru a budicí vinutí umístěné na rotoru. 

Výsledný odvozený model je pak matematickým ekvivalentem hlavního synchronního stroje 

v soustavě.  Vzniklý matematický popis lze následně využít také pro model budicího 

synchronního stroje. Jelikož je však budicí alternátor konstruován tzv. inverzně, tj. má třífázové 

vinutí symetricky rozloženo po obvodu rotoru a budicí vinutí uloženo ve statoru, bude potřeba po 

odvození zavést příslušné úpravy rovnic plynoucí ze změny v konstrukci. Dalším rozdílem mezi 

modely je respektování absence tlumicího vinutí v případě budiče. 

5.1 Model hlavního synchronního stroje v přirozených osách abc 

Jak již bylo zmíněno, klasický synchronní  stroj má tři vinutí na statoru A,B a C, budicí 

vinutí D2 na rotoru (osa d) a tlumicí vinutí D3, Q3 (osa d i q) podle obr.5.1.  

 

Obr.5.1:  Schéma náhradních vinutí SG s vyniklými póly [7]. 

Pro jednotlivá vinutí v uspořádání podle obr.5.1 lze sestavit napěťové rovnice ve tvaru: 

 
        

   

  
 (5.1) 

 
        

   

  
 (5.2) 
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 (5.6) 

Uvažujeme-li souměrná statorová vinutí, pak pro činné odpory daných vinutí platí: 

          (5.7) 

Rovnice pro spřažené magnetické toky v rovnicích (5.1) až (5.6) lze zapsat ve tvaru: 

                                              (5.8) 

                                              (5.9) 

                                              (5.10) 

                                            (5.11) 

                                            (5.12) 

                                   (5.13) 

Matematický model sestavený z předešlých rovnic má velkou nevýhodu z důvodu 

periodického charakteru indukčností z rovnic vystupujících, což vede ke komplikacím při řešení 

dané soustavy. Je zřejmé, že vzájemné indukčnosti vinutí rotoru a statoru závisí na relativní 

poloze rotoru vůči příslušné fázi statoru [6][7]. 

Potom platí: 

                   (5.14) 

 
                   

  

 
  (5.15) 

 
                   

  

 
  (5.16) 

Sestavení předešlých rovnic vyplývá z úvahy, že vzájemná indukčnost vybraného vinutí 

statoru a vinutí rotoru je maximální v okamžiku, kdy osy obou vinutí splývají. V případě, že jsou 

osy vinutí navzájem kolmé, je naopak vzájemná indukčnost minimální. Tomuto popisu odpovídá 

goniometrická funkce cos. Doplněk argumentu k úhlu υ v rovnicích (5.15) a (5.16) je volen 

z hlediska prostorového rozložení vinutí statoru na obr.5.1 [7]. 

Při dalším rozboru lze periodickou proměnnost indukčnosti nalézt také v případě vlastních 

indukčností statorových vinutí. Vlastní indukčnost synchronního stroje je závislá na poloze rotoru 

pokud má rotor vyniklé póly. Opět platí podobná úvaha jako v předchozím rozboru, z čehož 

vyplývá, že vlastní indukčnost bude maximální, pokud osa vinutí a osa pólu splývá. Tuto polohu 

můžeme také nazvat jako polohu maximální vodivosti. Při vzájemném pootočení os o úhel π/2 je 

vlastní indukčnost minimální. Vzhledem k tomu, že pólová rozteč dvoupólového stroje je π, bude 

mít výsledný průběh dvojnásobnou frekvenci [7]. 

Přibližný vztah pro vyjádření výše popsaného jevu můžeme zapsat ve tvaru: 

                (5.17) 
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Průběh odpovídající rovnici (5.17): 

 

Obr.5.2: Závislost vlastní indukčnosti statorového vinutí na poloze rotoru [7]. 

Obdobně pro vlastní indukčnosti zbývajících vinutí statoru platí: 

 
                

  

 
  (5.18) 

 
                

  

 
  (5.19) 

Poslední neznámou v rovnicích je vztah pro vzájemnou indukčnost mezi dvěma vinutími 

statoru. Pro úhel υ=π/2, 3π/2, 5π/2 atd. je vzájemná indukčnost vinutí maximální. Pro úhly υ=π, 

2π, 3π atd. naopak minimální. Navíc uvažujeme-li statorová vinutí vzájemně pootočena o 120°, 

bude v okamžiku maximálního proudu vinutím b magnetický tok fáze c záporný apod..Vzájemné 

indukčnosti statoru pak budou také záporné a lze je zapsat ve tvaru: 

                 (5.20) 

 
                 

  

 
  (5.21) 

 
                 

  

 
  (5.22) 

Například rovnici (5.20) lze graficky znázornit průběhem na obr.5.3. Obdobné průběhy 

s příslušným fázovým posuvem bychom získali také z rovnic (5.21) a (5.22) [7]. 

 

Obr.5.3: Závislost vzájemné indukčnosti statorových vinutí na poloze rotoru[7]. 
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Znázornění poloh minimální a maximální vzájemné indukčnosti rotoru s vinutími statoru. 

 

 

Obr.5.4: Poloha min. vzájemné 

indukčnosti [7]. 

Obr.5.5: Poloha max. vzájemné indukčnosti 

[7]. 

5.2 Model hlavního synchronního stroje v osách dq 

 Po dosazení a následné aplikaci Parkovy transformace jsou matematické rovnice (5.1) až 

(5.6)  pro popis stroje v souřadnicích abc převedeny na ekvivalentní rovnice v osách dq0. Tímto 

krokem jsou veškerá náhradní vinutí ve stroji orientovaná pouze do dvou os, a pro sestavení 

rovnic lze využít postupů pro popis tzv. obecného elektrického stroje. Původní hlavní vinutí 

A,B,C jsou v transformovaném modelu nahrazena hlavními vinutími D1 a Q1 v osách dq. Tlumicí 

vinutí je v transformovaném modelu ponecháno a reprezentují jej náhradní vinutí Q3 a D3. Budicí 

vinutí D2 je umístěno v ose d. 

 
Obr.5.6: Rozložení vinutí po transformaci do systému os dq. 

Amortizér je fyzicky rozprostřen po celém obvodu rotoru, a proto jsou tlumicí vinutí 

v modelu umístěna jak v ose d tak v ose q. 
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 Konstrukčně se jedná o tzv. kotvu nakrátko, z čehož plynou zkratovaná tlumicí vinutí 

v modelu. Z tohoto důvodu se při sestavování diferenciálních rovnic tlumičů uvažuje podmínka 

UQ3=0 V a UD3=0 V. Vinutí D2 představuje budicí vinutí umístěné v ose d, které je napájeno 

zdrojem stejnosměrného napětí. Při sestavování diferenciální rovnice budicího vinutí je 

uvažována podmínka UD2 = konst., tato hodnota je zadávána při simulaci modelu jako vstupní 

parametr. 

Jednotlivá vinutí v osách reprezentují sériovou kombinaci vlastní indukčnosti a ohmického 

odporu vinutí. Ekvivalence schematického zobrazení je naznačena na obr.5.7. 

 
Obr.5.7: Ekvivalentní zapojení náhradního vinutí. 

5.3 Rovnice napětí vinutí hlavního stroje v osách dq 

Rovnice napětí hlavního vinutí v ose d: 

 
           

    

  
      (5.23) 

Rovnice napětí hlavního vinutí v ose q: 

 
           

    

  
      (5.24) 

Rovnice napětí budicího vinutí v ose d: 

 
           

    

  
 (5.25) 

Rovnice napětí tlumicího vinutí v ose d: 

 
         

    

  
 (5.26) 

Rovnice napětí tlumicího vinutí v ose q: 

 
         

    

  
 

(5.27) 

5.4 Rovnice magneticky spřažených toků hlavního stroje v osách dq 

Rovnice magnetického spřaženého toku hlavního vinutí v ose d: 

                            (5.28) 

Rovnice magnetického spřaženého toku budicího vinutí v ose d: 

                            (5.29) 

Rovnice magnetického spřaženého toku tlumicího vinutí v ose d: 

                            (5.30) 

Rovnice magnetického spřaženého toku hlavní vinutí v ose q: 

                    (5.31) 

Rovnice magnetického spřaženého toku tlumicího vinutí v ose q: 

                    (5.32) 
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Soustava napěťových rovnic popisující model stroje po dosazení za magneticky spřažené 

toky: 

 
              

    

  
     

    

  
     

    

  
                   (5.33) 
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 (5.35) 

 
            

    

  
     

    

  
     

    

  
 (5.36) 

 
            

    

  
     

    

  
 (5.37) 

Za povšimnutí stojí člen v rovnici vyjadřující tzv. rotační napětí: 

                                 (5.38) 

V obecném tvaru vyjadřuje tento člen velikost indukovaného napětí stroje. Při ověřování 

funkčnosti modelu je vhodné provést výpočet ustáleného stavu stroje při chodu naprázdno a při 

zatížení. Je zřejmé, že v ustáleném stavu chodu stroje naprázdno platí iD1=iQ1=iD3=iQ3=0. Při 

uvažování této podmínky jsou všechny členy v rovnicích (5.33) až (5.37) obsahující tyto proudy 

rovny nule a nenulový zůstává pouze člen daný součinem elektrické úhlové rychlosti ω, velikostí 

budicího proudu iD2 a vzájemné indukčnosti MD12 mezi budicím vinutím a hlavním vinutím D1 

v ose d. Po úpravě právě tento člen vyjadřuje efektivní hodnotu svorkového napětí naprázdno 

v ustáleném stavu. 

 Tedy: 

 
     

        

  
 (5.39) 

Náhradní obvod situace je znázorněn na obr.5.8. Při ustáleném chodu naprázdno je proud 

iD1=0 a vliv reaktance reakce kotvy a odporu vinutí kotvy se tedy neuplatní tak, jak je tomu např. 

u náhradního modelu pro výpočet průběhu zkratového proudu. 

 
Obr.5.8: Náhradní obvod synchronního generátoru. 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 
29 

6 MATEMATICKÝ MODEL HLAVNÍHO SG V PROSTŘEDÍ 

MATLAB-SIMULINK 
Matematický model synchronního stroje je sestaven z rovnic proudů vyjádřených z rovnic 

(5.33) až (5.37). Jelikož však synchronní stroj simuluje práci generátoru a předešlé rovnice jsou 

odvozeny pro motorický režim, je nutné změnit směry proudů iD1 a iQ1. V důsledku této změny 

teče proud ze stroje a přechází do generátorového režimu [8].  

Rotor hlavního synchronního stroje i budiče je poháněn konstantní rychlostí. Jelikož je 

cílem práce simulovat chování elektrických veličin, není nezbytně nutné modelovat rovnici 

mechanické části. Mechanická úhlová rychlost ωr v modelu tedy není veličinou proměnnou, ale 

je zadávána jako vstupní parametr systému. Jako další vstupní parametr je uvažováno 

konstantní napájecí napětí budicího obvodu budiče. Napájecí napětí pro budicí obvod hlavního 

stroje je získáno po výpočtu simulace práce budiče naprázdno [8]. 

Následující rovnice odvozené pro synchronní generátor jsou obecně platné a lze je využít 

pro modelování obou strojů soustavy. Pro budicí generátor je ovšem nutné rovnice upravit 

z důvodu absence tlumicích vinutí. 

Vzhledem k souměrnému vinutí kotvy jsou hodnoty odporů kotvy po transformaci 

zachovány. Jinými slovy platí, že: 

                  (6.1) 

 

Po splnění zmíněných podmínek získají stavové rovnice popisující dynamické chování 

synchronního generátoru konečný tvar: 

 

    

  
 

 

    
                

    

  
     

    

  
                   (6.2) 

    

  
 

 

    
                

    

  
                            (6.3) 
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6.1 Matematický model hlavních a tlumicích vinutí v osách dq 
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6.2 Matematický model budicího vinutí v ose d 

 
Obr.6.2: Model rovnice budicího vinutí. 

6.3 Matematický model zpětné Parkovy transformace 

 
Obr.6.3: Model rovnice zpětné Parkovy transformace napětí. 

 

Pozn.: Obdobný model zpětné Parkovy transformace pro proudy je uveden v příloze C.  
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7 MATEMATICKÝ MODEL BUDIČE V PROSTŘEDÍ 

MATLAB-SIMULINK 
Pro simulování práce soustavy alternátorů v bezkartáčovém systému buzení je nutné 

vytvořit také model samotného budiče, který ve spolupráci s usměrňovačem slouží k napájení 

budicího vinutí hlavního stroje. Při sestavování modelu je nutné respektovat dvě důležité 

konstrukční odlišnosti. 

 Budicí generátor má budicí vinutí uloženo ve statoru a vinutí kotvy (spolu 

s usměrňovačem) je umístěno v rotoru stroje. 

 Budicí generátor nemá ve své konstrukci zahrnuto tlumicí vinutí. 

7.1 Synchronní stroj s budicím vinutím ve statoru 

Z rozboru uvedeného v kapitole 5 je zřejmé, že v inverzním uspořádání synchronního 

stroje dojde k určitým změnám v rovnicích klasického modelu v přirozených souřadnicích. 

Zásadní změna spočívá v popisu vlastních a vzájemných indukčností kotvy, která je uložena 

v rotoru. Jelikož se v tomto uspořádání třífázové vinutí rotoru otáčí spolu s rotorem, je zřejmé, že 

vlivem otáčení nedochází ke změnám vlastních indukčností rotoru ani vzájemných indukčností 

mezi fázemi rotoru. Z toho také vyplývá, že zmíněné indukčnosti nemají v závislosti na otáčení 

rotoru periodický charakter a jsou po celou dobu konstantní. 

Je však také nutno zmínit, že aplikováním lineární transformace dochází k eliminaci všech 

periodických koeficientů, a tak se zmíněná konstrukční změna na rovnicích transformovaných do 

systému os dq neprojeví.  

7.2 Dynamický model budiče v osách dq 

Stejně jako v případě hlavního synchronního stroje jsou po transformaci výsledkem dvě 

fiktivní vinutí d1 a q1 představující vinutí kotvy, která jsou na sebe z hlediska orientace os kolmá 

a doplněná pouze o budicí vinutí f1 v ose d. Podle teorie obecného stroje lze pro sestavení 

napěťových rovnic jednotlivých vinutí využít uspořádání na obr.7.1. 

 

Obr.7.1: Rozložení vinutí budiče po transformaci do os dq. 
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7.2.1 Rovnice napětí vinutí budiče v osách dq: 

Rovnice napětí hlavního vinutí d1 v ose d: 

 
           

    

  
      (7.1) 

Rovnice napětí hlavního vinutí q1 v ose q: 

 
           

    

  
      (7.2) 

Rovnice napětí budicího vinutí f1 v ose d: 

 
           

    

  
 (7.3) 

7.2.2 Rovnice magneticky spřažených toků budiče v osách dq 

Kde pro magneticky spřažené toky ψd1, ψq1 a ψf 1 platí: 

                    (7.4) 

            (7.5) 

                    (7.6) 

Po dosazení příslušných toků do rovnic (7.1) až (7.3) dostaneme: 

 
              

    

  
     

    

  
         (7.7) 

 
              

    

  
                   (7.8) 

 
              

    

  
     

    

  
 (7.9) 

7.2.3 Stavové rovnice proudů budiče pro Matlab-Simulink 

Po vyjádření časových derivací proudů jednotlivých vinutí a po změně znamének proudu 

id a iq pro nastavení generátorového režimu získáme konečný tvar stavových rovnic pro 

simulace: 

     

  
 

 

    
                        

    

  
  (7.10) 

 

     

  
 

 

    
                               (7.11) 

 

     

  
 

 

   
                

    

  
  (7.12) 
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7.3 Model budicího SG v Simulinku 

 
Obr.7.2: Model budiče v Simulinku. 

 

Parametr Hodnota Jednotka 

Rd1 0,0248 Ω 

Rq1 0,0248 Ω 

Rf1 4,0296 Ω 

Ld1 0,86767 mH 

Lq1 0,45843 mH 

Lf1 643,117 mH 

Mdf1 13,93640 mH 

n 1800 min
-1

 

p1 6 - 

Uf1 16.2 V 

Tab.7.1:Parametry budicího SG 
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8 USTÁLENÝ A DYNAMICKÝ STAV HLAVNÍHO STROJE 
Následující kapitola je zaměřena na analytické přiblížení a simulaci ustálených 

a dynamických stavů hlavního synchronního stroje.  

8.1 Výpočet a simulace práce do R-zátěže v ustáleném stavu 

Z hlediska ověření správnosti simulace je vhodné získat před samotnou simulací 

představu o hodnotách požadovaných veličin při práci generátoru do zvolené zátěže. 

V následujícím textu je proveden zjednodušený výpočet ustálených elektrických veličin při práci 

stroje do symetrické odporové zátěže. Rovnice (5.33) až (5.37) se značně zjednoduší, uvažujeme-

li ustálený stav stroje. Členy obsahující časové derivace ve zmíněných rovnicích lze během 

přechodných stavů pokládat za nulové a tím získáme hledané ustálené hodnoty požadovaných 

veličin  [8]. 

Pro výpočet průběhů hlavního synchronního generátoru při práci do zátěže, a také pro 

následné dynamické simulace, uvažujeme zadané parametry hlavního synchronního stroje:  

Parametr Hodnota Jednotka 

RD1 0,002291 Ω 

RQ1 0,002291 Ω 

RD2 1,656734 Ω 

RD3 0,00036134 Ω 

RQ3 0,00006249 Ω 

LD1 0,001195 H 

LQ1 0,000621 H 

LD2 6,016996 H 

LD3 0,00004707 H 

LQ3 0,00002183 H 

MD12 0,066449 H 

MD13 0,000171 H 

MQ13 0,000087 H 

MD23 0,014705 H 

n 1800 min
-1

 

p2 3 - 

UD2 90 V 

Rz 3 Ω 

Tab.8.1:Parametry hlavního 

synchronního stroje 

 

Symetrická třífázová zátěž může být v dq vztažném souřadnicovém systému zachována 

jako hodnota Rz=3 Ω. Ve výsledku to znamená, že odpor zátěže můžeme v rovnicích (5.33) 

a (5.34) jednoduše přičíst k odporu statorového vinutí, který zůstává po transformaci rovněž 

neměnný [2][8]. 
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V ustáleném stavu a při uvažování odporu zátěže přejdou rovnice (5.33) až (5.35) do 

tvaru: 

                               (8.1) 

                                                    (8.2)    

             (8.3)    

Z rovnice pro napětí tlumicího vinutí v ose d lze odvodit rovnici proudu: 

 
     

 

   
    

    

  
     

    

  
     

    

  
  (8.4) 

Tato rovnice je matematickým ověřením, že v ustáleném stavu je proud v obvodu 

tlumicího vinutí roven nule, neboli vliv tlumicích vinutí se uplatní pouze během přechodných 

stavů. Z tohoto důvodu se rovnice (8.1) až (8.3) dodatečně zjednoduší na konečný tvar popisující 

ustálený stav práce synchronního generátoru do odporové zátěže: 

                       (8.5) 

                                        (8.6) 

            (8.7)    

Pro elektrickou úhlovou rychlost ω platí: 

 
          

       

  
 

          

  
               (8.8) 

Řešením předešlé soustavy rovnic o dvou neznámých iD1 a iQ1, a následném dosazení 

hodnot uvedených v tab.8.1, získáme ustálené hodnoty proudů v jednotlivých osách: 

          (8.9)    

           (8.10)    

Pro maximální hodnotu proudu dodanou do zvolené zátěže platí: 

 
          

     
                    (8.11)    

Pro napětí uD1 a uQ1 platí: 

                      (8.12)    

                       (8.13)    

Podobně pak pro maximální hodnotu napětí na zvolené zátěži platí: 

 
          

     
                     (8.14)    
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Pro ustálenou hodnotu budicího proudu platí: 

 
    

   

   
 

  

    
         (8.15)    

Maximální hodnota svorkového napětí naprázdno se určí podle vztahu: 

                                             (8.16)    

Relativně malý pokles amplitudy svorkového napětí z chodu naprázdno na amplitudu 

napětí při práci do R-zátěže je dán relativně malými hodnotami indukčností LD1 a LQ1. Při vyšších 

hodnotách těchto indukčností by došlo k výraznějšímu poklesu svorkového napětí. 

Výsledný průběh svorkového napětí při práci do R-zátěže je dán rovnicí: 

               (8.17) 

Vzhledem k čistě odporové zátěži je průběh proudu ve fázi s průběhem napětí a platí: 

               (8.18) 

 

Průběh napětí a proudu fáze B při práci SG do zvolené RZ 

Obr.8.1 

 

Předešlé průběhy jsou výsledkem simulace práce synchronního generátoru do symetrické 

odporové zátěže. Je zřejmé, že se simulované průběhy shodují s hodnotami získanými výpočtem. 

Tímto krokem bylo získáno potřebné ověření správnosti simulace a je možné přejít k dalším 

simulacím.  
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8.2 Analýza trojfázového zkratu 

Trojpólovým zkratem označujeme galvanické spojení statorových svorek stroje z chodu 

naprázdno. Při simulaci zkratu předpokládáme synchronní otáčky po celou dobu přechodného 

děje. Díky faktu, že odpory obvodů ve stroji jsou oproti reaktancím malé, lze předpokládat, že se 

tyto obvody prakticky chovají jako ryzí indukčnosti. Proto se také tyto obvody snaží při změnách 

udržet jimi vázaný magnetický tok na úrovni, jakou vykazovaly před samotnou změnou [9]. 

Z hlediska vázaného magnetického toku mohou nastat dva extrémní případy a to, že je 

tento tok buď minimální nebo maximální. Uvažujme nejprve první případ, kdy je celkový vázaný 

tok zkoumané fáze (fáze B) a budicího vinutí minimální, tzn. ψBD2=0. Jinými slovy uvažujeme, že 

osa zkoumané fáze je v okamžiku zkratu kolmá na osu budicího vinutí. Jak již bylo zmíněno 

v předchozím odstavci, snaží se kotva v okamžiku zkratu tento stav nulového toku ψaf udržet. 

Problém však nastává v okamžiku, kdy se rotor pootočí a celkový vázaný tok se díky změně 

orientace os obou vinutí začne měnit na nenulovou hodnotu. Z tohoto důvodu se v obvodu kotvy 

nakrátko začnou indukovat proudy, které se svým smyslem snaží dané změně podle Lenzova 

zákona zabránit. Magnetická pole těchto proudů tedy působí proti poli budicího vinutí. Působení 

vzniklých polí vede ke zpětné indukci proudů do budicího vinutí, které opět svým smyslem 

působí proti změně. Tímto způsobem vzniká tzv. časově aperiodický děj, který se po určité době 

ustálí [9]. 

Z předchozího rozboru je tedy zřejmé, že časový průběh proudu kotvy je závislý na 

časovém průběhu proudu budicího vinutí. Proudy budicím vinutím jsou stejnosměrné a díky 

otáčení rotoru se v kotvě indukují proudy střídavé. Případ, kdy je vázaný tok ψBD2 roven nule je 

zároveň také případem, kdy se v obvodu kotvy nevyvine stejnosměrná složka, a špičková hodnota 

proudu je ze všech případů vzájemného natočení os vybrané fáze a budicího vinutí nejmenší 

možná. Napětí příslušné fáze je potom díky induktivnímu charakteru kotvy pootočeno o 90° 

a nachází se v okamžiku zkratu tedy v maximu. 

Nejnepříznivější případ nastává v okamžiku maximální magnetické vazby příslušné fáze 

kotvy a budicího vinutí. Osy budicího vinutí a vybrané fáze kotvy jsou orientovány souhlasně. 

V kotvě dochází k vytvoření největšího možného proudu pro udržení maximálního možného 

toku, který byl vázán v okamžiku zkratu. Napětí dané fáze se v tomto okamžiku nachází 

v minimu. V kotvě vzniká stejnosměrný aperiodický proud a pole, které vytváří v otáčejícím se 

rotoru střídavý proud o frekvenci proudu kotvy. V případě simulovaného generátoru dochází 

k obdobnému případu ve zbylých dvou fázích [9]. 

 Oba extrémní případy simulace vývinu stejnosměrné složky jsou uvedeny v příloze A. 

Simulované průběhy jsou provedeny za podmínky maximálního a minimálního napětí fáze B 

v okamžiku zkratu. Napětí zbylých dvou fází, jejichž napětí jsou časově posunuty vůči fázi B 

o 120°,vykazují v okamžiku zkratu zápornou hodnotu. Je také nutné zmínit, že simulace byly 

provedeny na hlavním stroji s tlumicím vinutím. V následující části diplomové práce je proto 

zkoumán vliv tohoto vinutí na velikost a průběh zkratového proudu. 
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8.2.1 Vliv tlumicího vinutí na průběh proudů kotvy během zkratu 

Tlumicí vinutí do jisté míry ovlivňují chování stroje během přechodných stavů a má zásadní vliv 

na proudové poměry ve vinutích stroje.  Z tohoto důvodu je při modelování synchronního stroje 

vhodné vliv těchto vinutí začlenit do modelu a prozkoumat jejich vliv na dynamické stavy. 

Typickým příkladem takového jevu může být například připojení generátoru k rozvodné síti při 

nedodržení některé z podmínek fázování, nebo v krajním případě třífázový zkrat. 

Při zkratu je ustálený zkratový proud omezený pouze velikostí reaktance reakce kotvy XD1, 

rozptylovou reaktancí XDσ1 a činným odporem statorového vinutí RD1. Reaktance reakce budicího 

a tlumicího vinutí se uplatňuje pouze v přechodných okamžicích zkratového proudu. Po odeznění 

přechodných dějů v tlumicím a budicím vinutí protéká obvodem ustálený proud nakrátko. 

Reaktance tlumicích i budicích vinutí se v základním modelu synchronního generátoru umisťují 

paralelně k reaktanci reakce kotvy. Při paralelním řazení je výsledná reaktance menší než 

nejmenší z uvažovaných, kterou zpravidla bývá reaktance tlumicího vinutí. Je tedy zřejmé, že při 

zkratu bude rázová složka proudu u SG vybaveného amortizérem dosahovat větších hodnot než 

u SG bez tlumiče. Pro snadnější porovnání vlivu tlumicího vinutí je vhodné sestavit náhradní 

obvodové modely obou generátorů v okamžiku zkratu. Činné odpory tlumicího a budicího vinutí 

jsou pro zjednodušení výpočtu zanedbány [9].  

Náhradní obvod SG bez tlumicího vinutí Náhradní obvod SG s tlumicím vinutím 

 
 

Rázová reaktance SG bez T.V. Rázová reaktance SG s T.V. 

        
       

       
         

           

                       
 

Časová konstanta SG bez T.V. Časová konstanta SG s T.V. 

    
   

         
     

    

         
 

Velikost rázové složky proudy SG bez T.V. Velikost rázové složky proudy SG s T.V. 

       
       

   
        

       

    
 

Tab.8.2: Náhradní obvodové modely pro porovnání vlivu tlumicího vinutí. 

 

Jak již bylo zmíněno, je díky paralelně umístěné reaktanci XD3 celková reaktance během 

trojfázového zkratu menší u SG s tlumicím vinutím. Při menší reaktanci XD3 je, jak vyplývá 

RD1 

XD1 

U0ef 

XD2 

XD1 

XD2 

Xσ RD1 

XD3 U0ef 

IDk IDk 
Xσ 
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z tab.8.2, menší také časová konstanta náhradního obvodu v rázové oblasti zkratového proudu.  

Z toho je možné usoudit, že u SG vybaveného tlumicím vinutím klesá rázová složka proudu 

s větší strmostí, než v případě SG bez tlumicího vinutí. Na druhou stranu způsobuje zmenšená 

reaktance reakcí vinutí dosažení větší hodnoty amplitudy rázového proudu. 

 

Výsledek simulace vlivu tlumicího vinutí na průběh proudu kotvy během 3fáz. zkratu 

 
Obr.8.2 

Pro simulaci vlivu tlumicího vinutí byly vytvořeny dva modely hlavního synchronního stroje, 

z nichž jeden byl doplněn o rovnice tlumicích vinutí v osách dq. Simulace zkratu z chodu 

naprázdno je záměrně provedena v okamžiku, kdy výstupní napětí prochází nulou.  V takovém 

případě dochází k maximálnímu možnému vytvoření stejnosměrné složky a rázová složka proudu 

dosahuje maximálních hodnot. Z výsledných průběhu je patrné, že relativně největší vliv na 

velikost rázové složky má tlumicí vinutí. To je způsobeno právě malou reaktancí obvodu 

tlumicího vinutí. Dále pak simulace potvrzuje platnost rozboru v tab.8.2. Rázová složka proudu 

u synchronního generátoru s tlumicím vinutím dosahuje v prvních okamžicích zkratu větších 

hodnot a následně klesá s větší strmostí.  
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8.2.2 Vliv tlumicího vinutí na průběh proudu budicího vinutí během zkratu 

Třífázový zkrat se projeví také na průběhu proudu iD2 procházejícího budicím vinutím. 

V okamžiku zkratu jsou do tohoto vinutí indukovány proudy o frekvenci proudu kotvy. Po 

odeznění přechodových dějů se proud ustálí na původní hodnotě. Na obr.8.3 je zachycen detail 

průběhu budicího proudu během zkratu.  

 

Vliv tlumicího vinutí na průběh proudu budicím vinutím během 3fáz. zkratu (detail) 

 

Obr.8.3 

Z obr.8.3 je patrný významný vliv tlumicího vinutí na průběh budicího proudu. Při ustáleném 

chodu stroje se vliv tlumicího vinutí neuplatní a oba synchronní generátory se chovají zcela 

identicky. Během náhlého zkratu se však u generátoru s amortizérem projeví vliv tlumiče na 

velikosti rázové hodnoty proudu v budicím obvodu viz. následující text.  

Pro průběh budicího proudu daným samotným napájecím napětím budicího obvodu, vlastní 

indukčností a činným odporem budicího vinutí platí: 

     
 

   

               (8.19) 

U SG bez T.V. je tato rovnice doplněna pouze o složku danou časovou změnou proudu 

hlavním vinutím v ose d a vzájemnou indukčností mezi budicím a hlavním vinutím v ose d ve 

tvaru: 

 
     

 

   
      

    

  
    (8.20) 
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Z tohoto důvodu je frekvence přechodného děje dána frekvencí proudu kotvy. 

 Výsledná rovnice popisující průběh budicího proudu u synchronního generátoru bez 

tlumicího vinutí během zkratu (černý průběh) je potom dána vztahem: 

            
 

   
                

    

  
    (8.21) 

V případě stroje vybaveného amortizérem je potřeba výslednou rovnici doplnit navíc o člen 

reprezentující vliv tlumicích vinutí. Jelikož je tlumicí vinutí konstrukčně kotva nakrátko, indukují 

se v ní během přechodných dějů proudy vytvářející tok, působící z principu akce a reakce proti 

změně, která jej vyvolala (proti toku kotvy). Tento tok vyvolává následnou indukci napětí do 

budicího vinutí. 

Napětí indukované do obvodu budicího vinutí vlivem vzniklého toku tlumičů je dáno 

časovou změnou proudu tlumicím vinutím a vzájemnou indukčností mezi budicím a tlumicím 

vinutím. 

 
         

    

  
  (8.22) 

Proud vyvolaný indukovaným napětím uD23 v budicím obvodu potom zmenšuje výsledný 

budicí proud, a je dán vztahem:  

 
     

 

   
      

    

  
     (8.23) 

Rovnice popisující průběh budicího proudu synchronního generátoru s tlumicím vinutím 

během zkratu (červený průběh) má tedy tvar: 

         
 

   
                 

    

  
     

    

  
    (8.24) 

Je zřejmé, že právě člen: 

 
     

    

  
 (8.25) 

reprezentuje rozdíl mezi průběhy proudu budicím vinutím při zkratu synchronního stroje 

s tlumicím a bez tlumicího vinutí. 
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9 RYCHLÁ DEMAGNETIZACE BUDICÍHO OBVODU 
Jedním ze základních požadavků na bezkartáčový synchronní generátor v aplikacích 

pohonů je dosažení tzv. rychlé demagnetizace budicího obvodu. Význam rychlého demagnetizace 

synchronního stroje spočívá v požadavku docílit co nejrychlejšího poklesu výstupního napětí na 

výstupních svorkách generátoru. Při pouhém odpojení stejnosměrného napájecího napětí od 

budicího obvodu je sice dosaženo poklesu napětí na výstupních svorkách, avšak s dlouhou 

časovou konstantou, která je dána činným odporem a vlastní indukčností budicího vinutí 

(RD2=1,656734 Ω a LD2=6,016996 H). Z toho důvodu je nutné řešit tento požadavek jiným 

způsobem. 

Nejjednodušší realizací tohoto požadavku je změna parametrů budicího obvodu. Princip  

demagnetizace lze vysvětlit pomocí náhradního schématu na obr.9.1. Uvažujme, že obvod na 

obrázku reprezentuje budicí obvod hlavního stroje.  

 

Obr.9.1: Zapojení budicího obvodu pro rozbor rychlého odbuzení. 

V případě, že se spínač nachází v poloze 1 a obvodem prochází proud iD2, je okamžitá 

hodnota velikosti tohoto proudu daná rovnicí:  

 
     

 

   

               (9.1) 

Proud obvodem narůstá s časovou konstantou: 

 
   

   

   
 (9.2) 

Po přepnutí spínače do polohy 2 proud obvodem klesá opět podle rovnice (6.1) s tím 

rozdílem, že hodnota napětí uD2 je nulová a klesající proud prochází přes sériovou kombinaci 

RD2+R0. Výsledkem je pokles proudu s menší časovou konstantou, tedy v kratším čase ve tvaru: 

 
   

   

      
 (9.3) 

Pro snadnější porovnání rychlé demagnetizace v simulačním modelu je hodnota R0 volena 

jako 5ti násobek hodnoty RD2. Klesající proud pak prochází celkovým odporem RD2+5RD2. 

Výsledná sériová kombinace je tady 6ti násobkem původního odporu, tedy k=6.  

Potom pro výsledné časové konstanty platí: 
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Z výsledku simulace na obr.9.2 je patrné, že k nárůstu proudu v obvodu budicího vinutí 

(poloha 1) dochází s větší časovou konstantou τ1, naopak k poklesu proudu po přepojení vypínače 

(poloha 2) dochází s menší časovou konstantou τ2. 

Výsledek simulace rychlého odbuzení budicího obvodu v čase t=15s, k=6 

 

Obr.9.2 

Charakter průběhu budicího proudu se následně proporcionálně projeví také na průběhu 

proudu kotvy.  

Matematický model stroje však zároveň poukazuje na nežádoucí jev, který nastává při 

zvoleném způsobu řešení. Pro zjednodušení popisu je využito opět zapojení na obr.9.1, avšak 

výsledek popisu je obecně platný i pro kompletní matematický model. Při přepojení spínače do 

polohy 2 dojde ke strmému poklesu proudu, který lze matematicky popsat časovou derivací. 

Závislost napětí indukčnosti na okamžité hodnotě procházejícího proudu lze popsat vztahem: 

 
         

    

  
 (9.4) 

Z předešlého výkladu vyplývá, že parametrem velikosti derivace (rychlosti poklesu 

proudu) je velikost demagnetizačního odporu R0. Platí tedy, že s rostoucím odporem R0 roste 

rychlost odmagnetování, což je efekt žádoucí, na druhou stranu roste také velikost indukovaného 

napětí na indukčnosti LD2, což je efekt nežádoucí a je potřeba jej zohlednit při návrhu izolační 

pevnosti vodičů v obvodu. 

Při hledání ideální velikosti odporu R0 je tedy vhodné oba tyto doprovodné faktory 

zohlednit a hledat vhodný kompromis. 
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Simulace vlivu velikosti odporu R0 na velikost napěťové derivační špičky byla provedena 

změnou parametru RD2 v modelu na obr.9.1. Výsledný průběh simulace na obr.9.3 ověřuje 

platnost výše zmíněného rozboru.  

Vliv velikosti odporu R0 na velikost napěťové derivační špičky 

 

Obr.9.3 

Na obr.9.3 jsou zachyceny pouze detaily průběhů napěťových špiček za účelem snadného 

vzájemnému porovnání. V čase t=15s dojde k požadavku na rychlé odbuzení. Po odeznění 

přechodných dějů se průběhy opět plynule ustálí na hodnotě 0V, kdy je časová změna proudu 

rovna nule a tudíž i velikost indukovaného napětí uLD2  je nulová.  

9.1 Rozbor rychlé demagnetizace 

Vzhledem ke konstrukci soustavy generátorů v bezkartáčovém systému buzení je žádoucí 

docílit rychlého odbuzení ze statoru stroje. Z hlediska vnějšího pohledu se soustava jeví jako 

jeden synchronní stroj se vstupními svorkami budicího obvodu budiče a výstupními svorkami 

kotvy hlavního stroje. Výše zmíněný princip odbuzení změnou parametrů budicího obvodu 

hlavního stroje lze realizovat pomocí elektronického obvodu umístěného za rotačním 

usměrňovačem a před budicím obvodem hlavního generátoru, avšak povel pro uvedení obvodů 

do chodu je nutné dopravit ze statorových svorek přes rotační usměrňovač. Samozřejmostí 

zůstává zachování bezkartáčového konceptu stroje, a proto možnost přenosu povelu pro 

elektronické obvody pomocí kroužků odpadá. 

Na obr.9.4 je obvod vystihující princip možného použitelného řešení. Předpokladem pro 

konečnou shodu rozboru na principiálním obvodu s výsledky simulací je vhodné vyjít ze stejných 
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počátečních podmínek. Předpokládejme proto, že soustava se před připojením napájecího napětí 

na budicí svorky budiče otáčí konstantní rychlostí.  

9.1.1 Fáze magnetizace 

Po připojení napájecího napětí na Lf1 dochází k nárůstu proudu budicím vinutím budiče. 

V rotujícím 3f vinutí budiče abc se indukuje střídavé napětí, které je následně usměrněno pomocí 

šestipulsního usměrňovače 6p. Usměrněné pulsující napětí je přivedeno na větev tvořenou 

Zenerovou diodou DZ a odporem RZd, který slouží k vhodnému nastavení proudu diodou DZ. 

Napětí na DZ  je v každém okamžiku přivedeno na tranzistor pracující ve spínacím režimu (mezi 

svorky DS). Ve fázi magnetizace je tedy tranzistor T v sepnutém stavu a usměrněné napětí je 

současně přivedeno na budicí obvod hlavního synchronního stroje, který je tvořen odporem RD2 

a indukčností LD2. Tím dochází k nárůstu proudu iD2 obvodem, v tomto případě s dlouhou 

časovou konstantou τ1. Díky relativně vysoké hodnotě LD2 je i přes pulsující napětí charakter 

nárůstu proudu exponenciální a relativně vyhlazený.  

Zenerova dioda navíc svým působením v obvodu omezuje maximální možnou hodnotu 

přivedenou na svorky tranzistoru tzv. zenerovým napětím. Tím je docíleno, že při menších 

změnách napětí (pulsující napětí za usměrňovačem apod.)  obvod nezareaguje a pokračuje dále ve 

své funkci. Rotující magnetické pole indukčnosti LD2, které se otáčí společně s rotujícím 

usměrňovačem, vyvolá indukci napětí do třífázového statorového vinutí ABC hlavního 

generátoru. Přibližně za dobu 5τ1 dojde k ustálení proudu iD2 na konstantní hodnotě, a na 

výstupních svorkách stroje je možné měřit třífázové střídavé napětí s konstantní amplitudou. 

 

Obr.9.4: Obvodový ekvivalent řešení simulace. 

9.1.2 Fáze demagnetizace 

Po odpojení napájecího zdroje od svorek budicího obvodu budiče, poklesne vzhledem 

k relativně malé časové konstantě tohoto obvodu indukované napětí ve vinutí kotvy poměrně 

rychle. K ještě rychlejšímu poklesu napětí lze také využít principu podle obr.9.1. Tímto je docílen 

také rychlý pokles napětí za usměrňovačem. Při poklesu napětí na nulovou hodnotu dojde 

k vypnutí tranzistoru T. Velká indukčnost LD2 se však snaží udržet původní směr proudu, který se 

nyní uzavírá větví tvořenou sériovou kombinací D0 a R0. Tím dochází ke změně časové konstanty 

obvodu a proud obvodem klesá s krátkou časovou konstantou τ2. Poté je obvod připraven 
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k opětovnému nabuzení. Tím, že je obvod pro demagnetizaci řízen rychlým poklesem napětí, 

který je v reálném čase přenesen z budicího obvodu budiče na svorky kotvy budiče, je také 

zajištěno řízení obvodu ze svorek statoru se zachováním bezkontaktního přenosu řídícího signálu. 

9.1.3 Simulace rychlého odbuzení soustavy 

Funkčnost navrženého obvodu je vhodné ověřit simulací v prostředí, které pracuje s modely 

jednotlivých součástek. Po ověření funkce obvodu lze následně sestavit ekvivalentní model 

kompatibilní s matematickými modely generátorů. V prostředí Simulink lze k této simulaci využít 

prvků Simpower toolbox. 

Před sestavením obvodového modelu je nutné vytvořit ekvivalentní náhradu za model 

Zenerovy diody, který není v toolboxu obsažen. Přibližně stejný výsledek lze však získat 

nahrazením Zenerovy diody sériovou kombinací diody a zdroje konstantního napětí [10]. 

 
Obr.9.5:Ekvivalentní náhrada Zenerovy diody. 

Na obr.9.6 je již sestavený model obvodu pro rychlou demagnetizaci budicího vinutí 

hlavního generátoru (žlutě) s ekvivalentním modelem Zenerovy diody (šedě). Výsledný průběh 

proudu je téměř totožný s průběhem na obr.9.2 a je patrné, že obvod splňuje předpoklady 

uvedené výše. 

 

Obr.9.6: Obvod pro rychlou demagnetizaci v Simpower-toolbox. 
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Na základě popisu chování zmíněného obvodu lze v prostředí Simulink sestavit model 

realizující chování popsaného obvodu. Zmíněný model je zobrazen na obr.9.7. Shodnost obou 

modelů vychází z následujícího popisu. 

Pokud je napětí za usměrňovačem menší nebo rovno hodnotě "0" je nulová hodnota 

přivedena i na budicí obvod hlavního stroje tedy uD2=0. Po překročení nulové hodnoty je na 

budicí obvod přivedena hodnota napětí na usměrňovači a zároveň je hodnota odporu budicího 

vinutí nastavena na RD2. Při poklesu napětí na usměrňovači na hodnotu nula je změněna také 

hodnota odporu RD2 na 6RD2. Tím je zajištěno řízení změny odporu budicího obvodu změnou 

napětí na usměrňovači a model se z pohledu vnějších svorek chová jako obvod popsaný 

v předchozí kapitole. 

 
Obr.9.7:Model obvodu pro rychlé odbuzení 

9.2 Model bezkartáčového synchronního generátoru v prostředí  

Matlab-Simulink 

Kompletní model bezkartáčového synchronního generátoru je uveden na obr.9.8. Na 

uvedeném modelu budou v dalších částech práce provedeny a vyhodnoceny simulace týkající se 

problematiky rychlého odbuzení soustavy. Kompletní model na obr.9.8 je sestaven z předem 

vytvořených modelů synchronních strojů, transformací a bloku pro rychlou demagnetizaci, a to 

na základě rozborů uvedených v předchozích kapitolách. Pro snadnější orientaci v kompletním 

modelu jsou jednotlivé části umístěny do barevně rozlišených subsystémů. 

 Modré subsystémy  - modely synchronních strojů včetně jejich budicích obvodů  

         pracujících v bezkartáčovém synchronním stroji. 

 Šedé subsystémy     - modely zpětných Parkových transformací. 

 Zelené subsystémy - model šestipulsního usměrňovače a obvodu pro dosažení rychlé 

           demagnetizace hlavního stroje. 

Do vstupů jednotlivých zadávaných veličin jsou přivedeny hodnoty z bloků konstant, 

které jsou podle potřeby přepínány na základě času simulace. Přepínání řízené časem lze 

samozřejmě nahradit také manuální možností přepnutí. Pro snadnější provedení simulací je však 

vyvolávání příslušných změn časově synchronizováno. Pro nahlédnutí na průběhy důležitých 

veličin jsou v odpovídajících místech vyvedeny bloky scope. Při použití prvků z knihoven 

SimPowerSystems (šestipulsní usměrňovač) je nutné do modelu umístit navíc blok powergui, 

který umožňuje zvolit vhodnou metodu výpočtu modelu. 
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9.3 Výsledky simulace rychlého odbuzení 

Na obr.9.9 jsou uvedeny průběhy proudu a napětí budicího obvodu budiče. Po přivedení 

napájecího napětí ud2 na budicí obvod budiče začne proud obvodem exponenciálně narůstat. Díky 

relativně nízké indukčnosti Lf1, a tím nízké hodnotě časové konstanty budicího obvodu, se proud 

ustálí na hodnotě if1=4A poměrně rychle. Při odpojení napájecího zdroje potom klesá proud se 

stejnou časovou konstantou. 

Průběhy napětí a proudu budicího obvodu budiče 

 

Obr.9.9 

 

Na obr.9.10 je znázorněn výsledek simulace pro ověření vlivu velikosti demagnetizačního 

odporu. Je patrné, že s rostoucí velikostí odporu roste také rychlost poklesu budicího proudu. 

Mírné zkosení sestupné hrany budicího proudu v počátku demagnetizace je způsobeno prodlevou, 

během které je tranzistor v obvodu stále sepnut, ale napětí za usměrňovačem zatím nepokleslo na 

nulovou hodnotu. Během tohoto krátkého okamžiku má tedy proud iD2 tendenci klesat s původní 

časovou konstantou τ1. Poté začne proud klesat s časovou konstantou τ2. 

Z průběhů je navíc zřejmé, že časové průběhy napětí za usměrňovačem uD2 

proporcionálně kopírují (vyjma pulzace napětí) průběh budicího proudu budiče if1, a je tedy 

možné upravovat rychlost poklesu napětí za usměrňovačem změnou časové konstanty budicího 

obvodu budiče. Tento fakt lze potvrdit porovnáním průběhu uD2 na obr.9.10 a if1  na obr.9.9.  

 V příloze B jsou uvedeny detaily průběhů napětí vybrané výstupní fáze budiče před 

usměrněním a příslušný průběh usměrněného napětí právě za této podmínky, která způsobí 

změnu časové konstanty obvodu budiče, čímž je docíleno ještě rychlejšího poklesu napětí, které 

se ustálí na nulové hodnotě za cca 0,14s. Dále je simulací potvrzeno, že poklesu napětí 

odvozeného od poklesu budicího proudu budiče lze výhodně využít k řízení rychlého odbuzení 

hlavního stroje bezkontaktním způsobem. 
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Průběhy napětí a proudu budicího obvodu hl. stroje během rychlého odbuzení 

 
Obr.9.10 

Aby byla kompletně ověřena správná funkčnost obvodu pro rychlé odbuzení je nutné 

simulovat stav, při kterém dojde k poklesu budicího napětí za účelem snížení dodávaného výkonu 

hlavního stroje. V tomto případě nesmí obvod zareagovat a výstupní napětí musí poklesnout na 

žádanou hodnotu, přičemž stroj i nadále pracuje v požadované funkci (není rychle odbuzen). 

Z výsledků simulace na obr.9.11 je zřejmé, že tento požadavek navrhovaný obvod splňuje. 

Průběhy budicích proudů obou strojů při poklesu UD2 z 16,2V na 13 V 

 
Obr.9.11 
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Pozn.: U předchozího průběhu je pro snazší porovnání tvarů budicích proudů obou strojů 

vynásoben budicí proud budiče konstantou 13,6. 

 

Odpovídající pokles napětí za usměrňovačem při změně budicího napětí budiče je uveden 

v příloze B. Za povšimnutí stojí i průběh proudu odebíraného usměrňovačem z výstupních svorek 

budiče. Vzhledem k nelinearitě voltampérových charakteristik usměrňovacích diod využitých 

v modelu šestipulsního usměrňovače je patrné výrazné zkreslení odebíraného proudu, který je 

vlivem nelinearit obohacen o harmonické složky (zejména 5h a 7h). Výrazný pravoúhlý průběh 

odebíraného proudu je však způsoben hlavně relativně velkou indukčností budicího obvodu 

hlavního stroje, která je  připojena na výstupní svorky usměrňovače viz obr.9.4. 

 

Průběh proudů jednotlivých fází budiče odebíraných usměrňovačem. 

 
Obr.9.12 
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10 ZÁVĚR 
Cílem práce bylo vytvořit model bezkartáčového synchronního generátoru a provést 

simulace shodující se s formulací cílů v diplomové práci. Základním předpokladem pro sestavení 

konečného modelu je analýza a simulace jednotlivých strojů využitých v bezkartáčovém systému 

buzení. Na základě tohoto předpokladu byl v práci sestaven jak model budiče s třífázovým 

vinutím kotvy na rotoru, tak model hlavního stroje s vinutím kotvy ve statoru. Oba stroje jsou pak 

vzhledem k principu funkce spojeny přes model šestipulsního usměrňovače viz. kapitola 3. Pro 

výchozí analýzu a matematický popis byl zvolen obecný synchronní stroj s vinutím kotvy ve 

statoru a budicím a dvěma tlumicími vinutími v rotoru stroje. Rozborem napěťových rovnic stroje 

byl identifikován matematický popis v přirozeném souřadnicovém systému abc, jehož výstupem 

je soustava rovnic s řadou periodicky proměnných koeficientů popsaných v kapitole č. 5.  

Užitím Parkovy transformace na rovnice napětí třech vinutí kotvy v systému abc je docíleno 

vytvoření dvou fiktivních vinutí v osách dq. Nová náhradní vinutí jsou orientována do stejných os 

jako původní tlumicí a budicí vinutí. Tímto krokem je navíc docíleno eliminace periodických 

koeficientů, a tím snížení náročnosti výpočtu modelu stroje. Akceptováním souvislostí 

uvedených v práci jsou hlavní části modelu synchronního stroje v osách dq využity jak pro model 

budiče, tak pro model hlavního stroje. Významným konstrukčním doplňkem hlavního stroje je 

tlumicí vinutí umístěné v rotoru. Během analýzy rovnic stroje v osách dq byl matematicky 

popsán vliv tlumicích vinutí na chování stroje během dynamických stavů. Pro účely simulace 

těchto vlivů byly vytvořeny a porovnány dva modely strojů, z nichž právě jeden je vybaven 

amortizérem. Za testovací dynamický stav byl zvolen trojfázový zkrat vinutí kotvy. Výsledné 

průběhy a jejich interpretace jsou uvedeny v kapitole č. 8. Vedle dynamických stavů stroje je 

v práci uveden také rozbor ustáleného stavu stroje. 

Na základě ověřených modelů obou strojů je vytvořen kompletní model bezkartáčového 

synchronního stroje, přičemž hlavní důraz je kladen zejména na návrh a simulaci konceptu pro 

rychlé odbuzení soustavy. V práci byl proveden návrh konceptu splňující požadavky na rychlé 

odbuzení budicího obvodu hlavního stroje podle rozboru v kapitole č. 9. Na základě 

požadovaného chování obvodu pro rychlou demagnetizaci byl následně sestaven model 

kompatibilní s modelem bezkartáčového synchronního stroje. Výsledné průběhy důležitých 

veličin a jejich interpretace jsou rovněž uvedeny v kapitole č. 9. 

Součástí diplomové práce jsou také průběhy veličin, které jsou uvedeny v příloze práce, a na 

které je během práce postupně odkazováno. V elektronické části příloh jsou navíc zahrnuty jak 

modely obou strojů pro simulaci jejich provozních stavů, tak kompletní model bezkartáčového 

synchronního stroje, včetně modelu pro rychlé odbuzení. 
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PŘÍLOHA A: SIMULACE TROJFÁZOVÉHO ZKRATU 

Průběh budicího proudu iD2 běh třífázového zkratu hlavní synchronního stroje 

 
Průběhy proudů iD1 a iQ1 hlavních vinutí v osách dq během třífázového zkratu. 
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PŘÍLOHA B: SIMULACE ŠESTIPULSNÍHO USMĚRŇOVAČE 
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PŘÍLOHA C: BLOKY ZPĚTNÉ PARKOVY TRANSFORMACE 

 
Subsystémy bloku dq0 ->abc 

 

 

Model rovnice zpětné Parkovy transformace proudů 

 
 

 


