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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá analýzou oteplení a chlazení synchronního stroje. Oteplení je 
způsobeno ztrátami stroje vznikajících pří přeměně elektrické energie na energii mechanickou. 
Na stroji pak může být dosaženo vysokých hodnot teploty, které mohou vést až ke zničení stroje. 
Pro teplotní analýzu je použita transientní teplotní analýza pracující na základě metody 
konečných prvků programu Ansys Workbench. Vhodným nástrojem sloužícím pro výpočet 
proudění může být použití modulu CFX v programu Ansys Workbench. V praktické části byl 
změřen model pro nezatížený alternátor s proudem pouze v budicím vinutí a po té byly naměřené 
hodnoty porovnány s výsledky tranzientní teplotní analýzy. Rychlost a průběh proudění strojem 
bylo zanalyzováno modulem CFX.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract  

The master’s thesis deals with analysis of warming and cooling of synchronous machine. 
The warming is caused by the machine’s losses resulting from the conversion of electrical 
energy into mechanical energy. There then can be achieved high values of temperature on the 
machine, which can lead to destruction of the machine. The transient thermal analysis, working 
on the finite element program Ansys Workbench, is used for thermal analysis. As an appropriate 
instrument, which serves for flow calculation, a module CFX in the program Ansys Workbench 
may be used. In the practical part the model for unhampered alternator with current in the field 
winding only was measured and after that, the measured values were compared with the results 
of transient thermal analysis. Speed and progress of air flow through machine were analyzed 
with CFX module. 
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ÚVOD 
 

Při přeměně elektrické energie na mechanickou v elektrických strojích dochází ke ztrátám, 
které se projevují přeměnou dodávané energie na energii tepelnou. Takto vzniklé vysoké teploty 
mohou v krajním případě vést až ke zničení stroje, přičemž příčinou je, že po dosažení mezní 
teploty dojde ke zničení izolace, nebo demagnetizaci permanentních magnetů. Proto je nutné se 
zabývat teplotní analýzou elektrických strojů a předcházet tak dosažení mezní teploty v těchto 
zařízeních. 

 

Práce je logicky členěna do dvou bloků – teoretického a praktického – z nichž každý se dále 
dělí do kapitol. Teoretická část zahrnuje kapitoly 1 až 7, praktická potom kapitoly následující. 
Výsledky jsou shrnuty v samotném závěru práce.  

 

V první kapitole práce, zabývající se teorii, je uvedena podstata tepla a teploty. Dále je čtenář 
seznámen s nejužívanějšími a nejrozšířenější druhy stupnic a převody mezi nimi. Je zde také 
popsána oteplovací charakteristika, jejíž využití je nedílnou součástí při postupu zpracování 
teplotní analýzy. 

 

Pro analýzu je dále nutné znát možnosti tepelné výměny v elektrických strojích, o čemž 
pojednává kapitola 2. Přestup tepla je možný prouděním, vedením a radiací.  

 

Konstrukce synchronního stroje, jak je uvedeno v kapitole 3, může být provedena jako 
s hladkým rotorem, či s vyniklými póly. V této práci je měřen a analyzován alternátor používaný 
v automobilovém průmyslu, který je speciálním případem synchronního stroje s vyniklými póly. 
Ztráty synchronních strojů jsou popsány v kapitole 4. 

 

Způsoby chlazení jsou popsány v 5. kapitole. Chlazení může být rozděleno například na 
přirozené, nebo nucené. K nucenému chlazení lze využít vlastního či cizího zdroje. Pro zvýšení 
průtoku vzduchu se používají radiální, nebo axiální ventilátory. Nejčastěji využívanými chladivy 
jsou vzduch, voda, oleje a vodík.  

 

Měření teploty, jíž se zabývá  kapitola 6., je možné uskutečnit kontaktní nebo bezkontaktní 
metodou. V kontaktním měření se nejčastěji využívají termočlánky. Pro bezkontaktní měření 
může být použita termokamera.  
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Poslední, sedmá teoretická kapitola uvádí vybranou výpočetní metodu k teplotní analýze 
elektrických strojů. Z mnoha metod je možné použít například metodu konečných prvků. Tato 
metoda rozloží analyzovanou oblast na konečný počet prvků a umožní tak řešení rovnic pro 
výpočet tepelných dějů. Pomocí této metody řeší tepelné výpočty v ustálených i přechodových 
tepelných jevech program ANSYS Workbench.  

 

V praktické části je v souladu se zadáním diplomové práce vytvořen zidealizovaný 
počítačový 3D model měřeného alternátoru. Dále práce postupuje přes měření teplot na povrchu 
alternátoru a jejich následnému využití k porovnávání s výsledky tranzientní teplotní analýzy 
vytvořené v programu Ansys Workbench. Modulem CFX je pak analyzováno proudění okolo 
ventilátoru, kde výsledky jsou použity pro analýzu vyhodnocení proudění alternátorem.  
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1 TEPLO, TEPLOTA A OTEPLOVACÍ CHARAKTERISTIKA  
 

Teplo Q, jehož jednotkou je Joule (J), je fyzikální veličina, která je mírou změny vnitřní 
energie tělesa při tepelné výměně s jiným tělesem (míra změny mezi systémem a okolím). 

 

Teplota je stavová veličina, která charakterizuje stav tepelné (termodynamické) rovnováhy 
systému. Stav termodynamické rovnováhy je stav, při kterém v izolované soustavě neprobíhají 
žádné makroskopické změny a všechny fyzikální veličiny, které slouží k popisu tohoto stavu, 
jsou nezávislé na čase. Uvedený stav bývá popsán termodynamickou teplotou. [7] 

 

Nejrozšířenější jsou následující tři druhy stupnic:  

Kelvinova teplotní stupnice: Počátek této stupnice je určen termodynamickou absolutní 
nulou. Jednotkou termodynamické teploty T je Kelvin (K). 

 

Celsiova teplotní stupnice: Tato stupnice je odvozena od termodynamické stupnice. 
Jednotkou Celsiovi teploty t je stupeň Celsia (°C). [5] 

Pro převod z termodynamické teploty na Celsiovu teplotu platí: 

 

                                       t(°C)=T(K)-T(K0)=T-273,15K                            (1.1)             

                                          

Fahrenheitova teplotní stupnice: Jednotkou této stupnice je stupeň Fahrenheita (F). Podle 
Fahrenheitovy teplotní stupnice je teplota tání ledu 32 F a teplota varu vody 212 F. [13] 

Pro převod z termodynamické teploty na Fahrenheitovu teplotu platí: 

    T(F)= 32
5

9 )( +
⋅ °CT

                (1.2) 

Pro převod z termodynamické teploty na Celsiovu teplotu platí: 

     T(F)= 67,459
5

9 )( −
⋅ KT

   (1.3) 
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1.1 Oteplovací charakteristika 
 

Nejvyšší ustálená teplota stroje závisí na celkových ztrátách, ochlazovací konstantě a 
chladícím povrchu. Je-li dán způsob chlazení stroje a chladící povrch, potom je nejvyšší hodnota 
oteplení úměrná okamžitým ztrátám. Oteplení se zvyšuje s rostoucím zatížením. Oteplovací 
charakteristika má logaritmický průběh a lze ji aproximovat vztahem: 

 

                                    )1.(
1

max
τ

−
−= eTT                                          (1.4) 

  

 Kde T…. je teplota v čase t[̊C], 

  Tmax… ustálená teplota stroje [˚C], 

  t …. Čas, ve kterém se určuje teplota[s], 

  τ…. Časová konstanta stroje [s]. 

Tento vztah je založen na znalosti ustálené tepoty časové konstanty elektrického stroje. 
Doba, za kterou dosáhne elektrický stroj ustálené teploty v případě, že nedochází k sekundárním 
výměnám tepla, se nazývá časová konstanta. Stroj dosahuje ustálené teploty vždy stejně rychle, 
protože časová konstanta je nezávislá na ztrátách. Charakteristika by pak byla lineární. [5] 

 

Obr. 1.1: Oteplovací charakteristika. 
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2 TEPELNÁ VÝM ĚNA V ELEKTRICKÝCH STROJÍCH  
 

Z elektrického stroje je převod tepla do okolí vedením zpravidla zanedbatelný. Možné cesty 
jsou přes hřídel a spojku do poháněného stroje a přes patky do základů. Tímto způsobem přechází 
jen velmi malé množství tepla. Šíření tepla vedením má velký význam uvnitř stroje. 

Do okolí se většina tepla převádí prouděním a sáláním. U strojů s umělou ventilací a u strojů 
otevřených s přirozenou ventilací se většina tepla odvádí prouděním chladiva. Chladivo může 
proudit podél povrchu stroje, nebo vnitřkem stroje.  

U strojů uzavřených bez vnější umělé ventilace se teplo přivádí do okolí sáláním a 
přirozeným prouděním.[6]   

 

2.1 Přestup tepla prouděním 
 

Teplo se sdílí prouděním plynného nebo kapalného chladiva. 

Pro ustálený stav platí: 

                                         ϑα ∆⋅⋅=∆ SP K                                             (2.1) 

Kde  ΔP…teplo vyvinuté v uvažované části stroje, 

S   ...chladící povrch [m2], 

  αK ... součinitel přestupu tepla (není ani při určitém chladivu konstantní) [Wm-2K-1]. 

 

Pro ϑ∆  platí  

                                              ϑ∆ = 0ϑϑ −                                                    (2.2) 

Kde ϑ  …  teplota chladícího povrchu [°C], 

  0ϑ …  teplota proudícího chladiva [°C]. 

Rozdělení proudění podle vzniku 

a) Přirozené proudění  

Vzniká vlivem vztlaku blízko teplých ploch. Přirozené proudění je závislé na tvaru tělesa a 
jeho teplotě. Pro elektrické stroje lze přibližně počítat s hodnotou součinitele přestupu tepla 
přirozeným prouděním. 

                          ϑα ∆+= 05,05,6pK                          (2.3) 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 
18

 

b) Umělé proudění  

Při umělém proudění se do pohybu uvádí chladivo nuceně, tak aby tělesem protékalo, nebo 
ho obtékalo. Rozeznáváme proudění v kanálech, na předmětech ležící napříč proudu chladiva a 
na podélně obtékaných stěnách. Součinitel přestupu tepla umělým prouděním αK bývá podstatně 
větší než součinitel přestupu tepla přirozeným prouděním αpK. [6] 

 

Rozdělení proudění podle charakteru 

Při pohybu tekutin vnikají kromě setrvačných sil i vazké síly. To jsou síly, které jsou 
způsobeny viskozitou a mohou podstatně ovlivnit proudění tekutin. Prouděním reálných tekutin 
kolem těles a v kanálech vznikají vlivem vazkosti následující typy proudění: 

 

a) Laminární proudění: 

Toto proudění je pravidelné, rozložené do vrstev. To je způsobeno tím, že makroskopické 
částice se v blízkosti stěny pohybují rovnoběžně se stěnou, kloužou po sobě, posunují se po 
vrstvách a vytvořené proudnice mají zcela hladký průběh.  

 

b) Turbulentní proudění 

Dochází k chaotickému pohybu skupin částic, které do sebe narážejí a rozpadají se. Tento 
druh proudění u chlazení elektrických strojů je nejčastější. 

 

K posouzení o který typ se jedná, slouží Reynoldsovo číslo: 

υ
chlw ⋅

=Re                    (2.4)                             

 Kde w …  střední rychlost tekutiny v kanálu [m.s-1], 

   lch ...  charakteristická délka , (velikost obtékaného tělesa, resp 

             rozměr protékaného kanálu) [m],  

    ν   ...  kinematická viskozita tekutiny[m2.s-1]. 

 

Reynoldsovo číslo je poměr setrvačných sil k vazkým silám. Laminární proudění přechází v 
turbulentní při překročeni kritického Reynoldsova čísla Rekr. To nastane v případě, kdy převládají 
setrvačné síly nad vazkými. Reynoldsovo číslo není konstanta, ale závisí na podmínkách vstupu. 
Jeho hodnotu lze zvýšit při odstranění rušivých elementů u vstupu do kanálu (zaoblené či ostré 
hrany mají velký vliv na velikost Reynoldsova čísla). [11] 
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2.2 Přestup tepla sáláním (radiace)  
 

Těleso, které má teplotu vyšší než 0 K, vyzařuje svým povrchem tepelnou energii, 
v průzračném prostředí přímočaře všemi směry, jedná se tak o elektromagnetické záření. Pro 
sálání je účinnou plochou pouze projekce chladící plochy směrem k sálání. Tepelný tok sálání je 
dán Stefan-Boltzmannovým zákonem. 

                                       STTEP )(1078,5 4
0

48 −⋅=∆ −
                       (2.5) 

     Kde:  T… teplota plochy [K], 

  T0...teplota vzdáleného okolí [K], 

  5,78.10-8.. Stefan-Boltzmannova konstanta [W.m-2.K-4], 

  E … činitel emisivity [-]. 

Teplota T je stejná na celé ploše S. Dostatečně vzdálené okolí od této plochy má teplotu T0. 

Činitel emisivity E je pro absolutně černé těleso E=1. Černé plochy dobře sálají i pohlcují 
teplo, naopak špatně odvádějí teplo sáláním plochy lesklé nebo bílé. Lesklý hliníkový povrch má 

E=0,1. Obvyklé povrchy elektrických strojů mají činitel emisivity E  0,85až0,88. [6] 

V praktických výpočtech tepelného toku je používán vztah: 

     ϑα ∆⋅⋅=∆ SP s     (2.6) 

 Kde:  αs ... součinitel přestupu tepla sáláním [Wm-2K-1].  

 

Součinitel přestupu tepla sáláním je závislý na teplotě okolí a oteplení.  

 

2.3 Přestup tepla vedením 
 

V tělesech je vedení tepla trojrozměrné, ale lze v praktických případech dva směry vedení 
zanedbat, což platí i pro elektrické stroje. Pro tepelný výpočet tedy vycházíme 
z jednorozměrného vedení tepla. 

 

Jednorozměrné vedení tepla 

Vedením tepla vznikají teplotní spády. Přechází-li teplotní tok z místa vzniku, např. vinutí 
přes izolaci do chladiva, vzniká teplotní spád. Tento teplotní spád určuje oteplení vinutí. To vede 
ke snaze, aby byly tepelné odpory co nejmenší. Části, které vedou teplo, se vyrábějí z materiálů 
s vysokou tepelnou vodivostí. Pro přechod tepelného toku izolací se volí nejkratší cesta. [6]
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 Pro teplotní spád v homogenním poli platí: 

                                        
S

lP
RP t λ

υ ⋅∆=⋅∆=∆                                     (2.7) 

 Kde     ΔP….tepelný tok [W] pro který platí 

                                 ∫ ∫ ⋅−=⋅=∆
S S

SdgradTSdqP λ                              (2.8)  

  S …průřez, kterým tepelný tok prochází [m2], 

  λ …měrná teplená vodivost [Wm-1κ-1], 

  l   ...tloušťka izolace [m], 

  q...  hustota tepelného toku[W.m-2], 

  Rt ... tepelný odpor [K.W-1]. 

  

Teplotní spád zvyšují vrstvy se špatnou měrnou tepelnou vodivostí. V elektrických strojích 
to například mohou být vzduchové vrstvičky v izolaci. Spáry a vrstvičky mají velký tepelný 
odpor a proto je nelze zanedbat. [6] 

  Pro teplotní spád pak platí: 

                                           







+∆=∆

vi

i

i

l

S

P

λ
δ

λ
υ                                        (2.9) 

Kde  λv …měrná teplená vodivost pro vzduch [Wm-1K-1], 

  λi …měrná teplená vodivost vrstev [Wm-1K-1], 

   δ  ... velikost vzduchové mezery [m], 

   li ... tloušťka izolace[m], 

   Si ... průřez, jímž prochází tepelný tok [m2]. 
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3 KONSTRUKCE SYNCHRONNÍHO STROJE  
 

Synchronní stroje se využívají většinou pro výrobu elektrické energie. Tyto stroje se nazývají 
synchronními proto, že jejich rotor se otáčí stejnou rychlostí jako točivé magnetické pole statoru. 
Jsou vyráběny jako trojfázové a jedno fázové. U těchto strojů rozlišujeme dva základní typy. [10] 

 

Stroje s vyniklými póly:   

Obvykle má synchronní stroj na vnitřním obvodě plechů statoru drážky, do kterých je 
uloženo vícefázové vinutí. Jednofázové vinutí se využívá velmi zřídka. Jelikož se rotor otáčí v 
ustáleném stavu synchronně s točivým polem, nedochází u něj k ztrátám v železe, a proto se 
neskládá obvykle z plechů, vykovává se ze zušlechtěné oceli.  Na pólech rotoru je uloženo budicí 
vinutí, které je napájeno stejnosměrným proudem přes dva kroužky na rotoru a kartáče. Toto 
uspořádání má kotvu ve statoru a magnety v rotoru. Při výše zmíněném uspořádání se střídavé 
napětí odebírá ze statoru bez kluzných kontaktů. Budicí proud je odebírán z přímo připojeného 
dynama. [3] 

 

Stroje s hladkým rotorem: 

Při velkých rychlostech se konstruují synchronní stroje ve tvaru ocelového válce, v jeho 
drážkách je uloženo budicí vinutí. Póly stroje jsou na povrchu válce bez drážek pro vinutí. 
Bronzové, nebo hliníkové klíny drží vinutí v drážkách a přenášejí odstředivou sílu vinutí na 
ocelové zuby rotoru. Drážky jsou vyfrézovány po dvou třetinách obvodu a na každý pól připadá 
jedna šestina obvodu. Vinutí se v drážkách jistí proti odstředivým silám kovovými klíny, které 
jsou vyráběny buď z nemagnetické oceli, nebo nemagnetických slitin. Po obou stranách rotoru se 
umísťují kroužky, na které se vyvádí budicí vinutí a je přes ně a přes kartáče napájeno. [3], [8] 

  

Zvláštním případem synchronního stroje s vyniklými póly je alternátor používaný 
v automobilovém průmyslu.  

 

Stroj s drápkovým rotorem: 

Přední a zadní víko alternátoru je vyrobeno z hliníkové slitiny a musí v nich být otvory, aby 
byl umožněn průchod proudění vzduchu alternátorem. Stator je složen z plechů s drážkami, ve 
kterých je uloženo vinutí. Rotor je tvořen dvěma pólovými hvězdicemi z měkké oceli. Na 
vnějším obvodu mají 6 nebo 8 drápkových pólů. Póly jedné hvězdice mají stejnou polaritu, jsou 
lichoběžníkového tvaru a zapadají mezi póly druhé hvězdice. Tím je zajištěno, že se severní a 
jižní pól pravidelně střídá. Budicí vinutí je uloženo mezi pólovými hvězdicemi a je připojeno na 
sběrací kroužky. Pomocí uhlíkových kartáčů je na kroužky přiveden budicí proud.[1] 
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Obr. 3.1: Drápkový rotor 

V alternátoru je obsažen také hlavní a pomocný usměrňovač vyrobeného střídavého proudu. 
Jejich usměrňovací diody jsou nalisovány do chladiče. Usměrňovače jsou umístěny v zadním 
víku alternátoru, kde jsou i držáky kartáčů. Pomocí klínového řemene je alternátor poháněn od 
klikové hřídele. 

 

Alternátor využívá vlastního buzení, kdy při rozběhu je pomocí remanentního magnetizmu 
drápkových pólů vytvořeno magnetické pole rotoru. Cizí buzení z akumulátoru tedy není nutné, 
ale do dosažení provozních otáček nedodává alternátor proud. Pokud je nutné, aby alternátor 
dodával proud i při nižších otáčkách než jsou pracovní, pracovní musíme přivést budicí proud 
z cizího zdroje.  

 

Chlazení alternátorů může být provedeno například jako jednosměrné provětrávání. Na 
vnější straně předního víka je umístěn ventilátor, který nasává vzduch přes celý alternátor. 
Obousměrné provětrávání je provedeno dvěma ventilátory umístěných z obou stran rotoru. Jeden 
nasává vzduch axiálně od předního víka, druhý od zadního víka a pak ho vytlačují radiálně otvory 
na obvodu alternátoru.[1] 
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Obr. 3.2: a) jednosměrné provětrávání, b) obousměrné provětrávání [1] 
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4 ZTRÁTY V ELEKTRICKÝCH STROJÍCH  
 

Účinnost elektrického motoru je ovlivněna ztrátami. Ztráty představuje nevyužitá přiváděná 
energie, která se mění v energii tepelnou.  

Od příkonu P1 dodávaného do motoru ze sítě se odečítají ztráty vinutí statoru ΔPN1 a ztráty 
v magnetickém obvodu ΔPFe. Vzduchovou mezerou mezi statorem a rotorem prochází hlavní část 
příkonu Pδ, od které při odečtení ztrát ve vinutí rotoru ΔPN2 dostaneme mechanický výkon stroje 
Pmech.. Ovšem celý mechanický výkon stroje na hřídel nedostaneme, zmenší se o mechanické 
ztráty stroje ΔPmech a o ztráty dodatečné ΔPd. Na hřídeli bude tedy výkon P2, který je o tyto ztráty 
zmenšený. [10] 

 

Celkové ztráty ΔP∑ jsou dány součtem všech ztrát v motoru. 

 

          ΔP∑= ΔPFe + ΔPN1 + ΔPN2 + ΔPmech + ΔPd  (4.1) 

 

Příkon motoru P1:   

 

          P1=P2 +ΔPmech + ΔPd + ΔPN1 + ΔPN2 + ΔPFe  (4.2)         

 

 

Obr. 4.1:Tok výkonu v elektrickém motoru [10] 
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Ztráty ve vinutí statoru (joulovy ztráty) ΔPN1 a ve vinutí rotoru ΔPN2 jsou dány odporem 
vinutí. Při oteplení tyto ztráty rostou asi o 0,4 % s každým stupněm oteplení. 

Ztráty ve vinutí statoru ΔPN1 

ΔPN1= 2
111 IRm ⋅⋅     (4.3)      

 

 Kde m … počet fází, 

        R …odpor vinutí [Ω], 

  I  …proud vinutím [A]. 

 

Ztráty ve vinutí rotoru ΔPN2 

 

ΔPN2= 2
222 IRm ⋅⋅           (4.4)  

                                             

Joulovy ztráty mají velikost 1,6 % -8 % jmenovitého výkonu podle výkonu stroje. [2], [3] 

 

Ztráty v magnetickém obvodu ΔPFE jsou tvořeny ze dvou složek a to z hysterezních ΔPFeh 
ztrát a ztrát vířivými proudy ΔPFev. Hysterezí ztráty závisejí na kmitočtu lineárně, vířivé ztráty 
jsou závislé na druhé mocnině kmitočtu. V praxi se při návrhu stroje počítá se součtovými 
ztrátami ΔPFe.  

 

     ΔPFe= ΔPFeh + ΔPFev    (4.5)         

 

Kde  

ΔPFeh= kh mBf m ⋅⋅⋅ 2
     (4.6)          

 

ΔPFev= kv mBf m ⋅⋅⋅ 22     (4.7)         

Kde kh, kv . . . koeficienty závisející na tloušťce a materiálu plechů, 

        m … hmotnost magnetického materiálu [kg], 

        f  … frekvence [Hz]  

        Bm …maximální hodnota magnetické indukce [T]. 
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Použitý materiál na takzvané dynamové plechy má podstatný vliv na velikost ztrát v železe. 
Pokud mají plechy malé ztrátové číslo, tak jsou málo mechanicky pevné a naopak. Proto se musí 
při volbě plechů dělat kompromis mezi mechanickými a elektrickými vlastnostmi. Velikost ztrát 
v železe je závislá na magnetickém využití stroje, bývá 1 % až 3 % jmenovitého výkonu.[3] 

 

Ztráty dodatečné ΔPd jsou to například ztráty vířivými proudy ve vinutí, nebo ztráty na 
sběracích kroužcích. 

 

Ztráty mechanické ΔPmech vznikají třením rotující části o vzduch (ventilační ztráty) a třením 
v ložiskách. Tyto ztráty jsou závislé na rychlosti, nikoli na zatížení stroje. Ztráty třením 
v ložiskách stroje jsou téměř úměrné rychlosti. Ventilační ztráty se zvětšují třetí mocninou 
rychlosti. U rychloběžných strojů je poměr ztrát ventilačních ke ztrátám třením velký. U 
pomaluběžných strojů je tento poměr malý. U středních a velkých strojů jsou mechanické ztráty 
obvykle 0,5 % až 1 % jmenovitého výkonů.[3] 
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5 CHLAZENÍ ELEKTRICKÝCH STROJ Ů 
 

Ztráty způsobují oteplování elektrických strojů, aby nebylo dosaženo teplot způsobujících 
poškození izolace, či demagnetizace permanentních magnetů je nutné navrhnout chlazení stroje. 
Chlazení může být rozděleno podle mnoha kritérií, například podle zdroje. 

 

Přirozené chlazení bývá použito jen pro malé stroje s výkonem do 1kW.  

 

Nucené chlazení vlastní je realizováno ventilátorem umístěném na rotoru stroje, nebo na 
částech rotorem poháněných, může být vnitřní, nebo vnější. 

 

Nucené chlazení cizí je realizováno tak, že ventilátor je poháněn vlastním motorem. Tento 
motor se nejčastěji montuje přímo na těleso chlazeného stroje. Může být vnitřní, nebo vnější. 
Tento způsob se využívá zřídka, nejčastěji u pomaluběžných strojů a u strojů s proměnnými 
otáčkami, kde u nízkých otáček musí být zajištěna požadovaná ventilace. [4], [8], [11] 

 

Pro chlazení elektrických strojů se využívají chladiva: 

 - Vzduch – nejčastěji používané chladivo,  

 - voda, olej – použití u velkých strojů, 

 - vodík – pro speciální aplikace.  

 

Chladivo Teplota 

[°C] 

Hustota 

[kg/m3] 

Měrná tepelná 
kapacita 

[kJ/kg.K] 

Tepelná vodivost  

[W/m.K] 

Kinematická 
viskozita 

  [m2/s] 

Vzduch  20 1.205 1.005 0.0257 15.11 

Voda 20 998,3 4.183 0.6 1.004 

Vodík 25 71 14,31 0.182 6,05 

Tabulka 5.1: Přehled chladiv 

  

 Pro měření rychlosti proudění vzduchu slouží anemometr.  
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5.1 Ventilátory 
 

Ventilátory vytvářejí tlak a zajišťují tak vytváření průtoku vzduchu v elektrických strojích. 
Ventilátory můžeme rozdělit podle směru proudění.  

 

Radiální ventilátory chladicí vzduch je nasáván v axiálním směru a je vytlačován 
k vnějšímu obvodu ventilátoru. Proudí tak vzhledem k ose otáčení v radiálním směru 
ventilačními kanály. Jsou vhodné pro stroje, které se mohou otáčet oběma směry. Nevýhodou je 
malá účinnost.  

 

Obr. 5.1: radiální ventilátor [8] 

Axiální ventilátory  chladící vzduch prochází axiálně k ose otáčení. Nejčastěji se využívají u 
strojů s vysokými otáčkami. Mohou mít různé druhy lopatek. Radiální uspořádání se využívá pro 
stroje s reverzací chodu, lopatky se zahnutými konci jsou vhodné pro stroje s malými otáčkami 
točících se jedním směrem a další. Ventilátor s jakýmkoli typem lopatek je schopen pracovat 
v obou směrech otáčení. Avšak ventilátor s lopatkami navrženými pouze pro jeden směr otáčení 
má v opačném směru horší účinnost.  

 

Obr. 5.2: axiální ventilátor [8] 

Podle průchodu média ventilátorem rozlišujeme dva způsoby použití ventilátorů, a to tlačné a 
sací. U sacího ventilátoru je výhodou, že vzduch do stroje vstupuje chladný, neohřívaný 
průchodem ventilátoru. [4], [8], [11] 
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6 MĚŘENÍ TEPLOTY V  ELEKTRICKÝCH STROJÍCH  
 

Měření teploty je důležitou součástí diagnostiky elektrických strojů zejména z toho důvodu, 
že v elektrických strojích působí velké množství fyzikálních jevů, které způsobují nepřesnosti 
měření teploty, nebo mohou zavinit poškození teplotního čidla. V elektrickém motoru jsou těmito 
jevy mechanické síly způsobené otáčením rotoru, magnetické síly ve vinutích a působení 
teplotních polí. Díky těmto okolnostem je měření teplotních polí v elektrických strojích 
problematické. [5] 

6.1  Kontaktní měření 
 

U kontaktního měření teploty je měřící sonda v přímém kontaktu s měřeným povrchem. 
Čidla mohou pracovat na různém principu. U elektrických strojů se užívají odporové senzory, 
termočlánky a indikátory teploty. Uchycení čidla na měřený povrch je typickým problémem 
kontaktního měření. Použijeme-li k uchycení lepidlo, nebo speciální materiály, může v případě, 
kdy chceme čidlo odstranit dojít, zejména u termočlánků, k jejich poškození. Pro krátkodobé 
měření lze použít lepicí pásku, při dlouhodobějším měření je pod páskou patrný rozdíl teploty což 
je způsobeno tím, že plocha lepicí pásky brání odvodu tepla.[5] 

 

6.1.1 Odporové senzory 

 

Kovové odporové senzory teploty  

Principem odporových kovových senzorů teploty je závislost odporu kovu na teplotě. U kovů 
většinou s teplotou roste i odpor. Pro odporové kovové senzory teploty se jako výrobní materiály 
používají platina, nikl a měď.[9] 

  

Polovodičové odporové senzory teploty 

Stejně jako kovové odporové senzory využívají polovodičové odporové senzory teplotní 
závislost odporu. Na rozdíl od kovů se u polovodičů při zvýšení teploty odpor snižuje. U 
polovodičových odporových senzorů koncentrace nosičů náboje n je dominantní závislostí. 

Polovodičové odporové senzory lze rozdělit na termistory (negastory, pozistory), 
monokrystalické senzory (monokrystalické Si senzory, senzory SiC). [9] 
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6.1.2 Termoelektrické články 

 

Princip termoelektrických článků je založen na Seebeckově jevu, což je jev převodu tepelné 
energie na elektrickou. Seebeckův jev vzniká tím, že nositelé náboje v teplejší části vodiče mají 
větší energii, v polovodičích i větší koncentraci, a proto difundují do chladnějších míst ve větším 
množství než nositelé z chladnějších míst do teplejších. Vznikne tím jednostranná převaha nábojů 
kladných, nebo záporných. Znaménka absolutních Seebeckových koeficientů souhlasí se 
znaménkem nositelů nábojů, kterých je ve vodiči víc.[9] 

 

Obr. 6.1: Seebeckův jev u termoelektrického článku [9] 

 

 

Termoelektrický článek se skládá ze dvou vodičů, nebo polovodičů z různých materiálů, které 
jsou na koncích spojeny (spoje A a B). Mají-li oba spoje rozdílnou teplotu, protéká tímto 
uzavřeným obvodem elektrický proud. Pokud tento obvod na libovolném místě rozpojíme, na 
vniklých svorkách lze pozorovat elektrické napětí.[ 9] 

 

 

Obr. 6.2: Termoelektrické napětí [9] 
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6.2 Bezkontaktní měření 
 

Bezkontaktním měřením teploty měříme povrchové teploty těles. Těleso vysílá 
elektromagnetické záření, které přijímá senzor záření vlnové délky od 0,4 μm do 25 μm. 

Uvedený rozsah pokrývá oblast viditelného spektra, blízkého infračerveného spektra, 
krátkovlnného infračerveného spektra, středovlnného infračerveného spektra a dlouhovlnného 
infračerveného spektra. Jako tepelné záření se označuje elektromagnetické záření s vlnovou 
délkou od 2 μm do 25 μm. Tento rozsah umožňuje měřit teploty od -40˚C do +10000˚C.[9] 

Mezi nevýhody bezkontaktního měření teploty patří nejistota způsobená neznalostí správné 
hodnoty emisivity. Emisivita je funkcí teploty, vlnové délky a mnoha vlastností povrchu 
materiálu, který měříme. Přestože existují pro určení emisivity pro jednotlivé materiály tabulky, 
ne vždy je tato hodnota správná. Na povrchu materiálu mohou být různé povrchové vrstvy, které 
ovlivňují vyzařování materiálu. Povrchovou vrstvou může být koroze, nebo nátěr. Povrchovou 
vlastností je například odrazivost materiálu, která může způsobit v přítomnosti zdroje tepla blízko 
u měřeného elektrického stroje to, že senzor snímá i odraz zdroje tepla. Tento problém lze řešit 
několika způsoby. Jedním z nich je natření lesklých částí matnou barvou. Je to jednoduchá a 
levná metoda, ale i u elektrických strojů může být natírání členité konstrukce složité. Dále je 
nutné se ujistit, že barva nezpůsobí zkrat v elektrickém stroji. Dalším problémem je změna 
teplotních vlastností stroje, ovšem může být zanedbatelná. Nátěr znamená změnu vlastností proti 
původnímu provedení zdroje. 

Jiná metoda je použití křídového spreje. Touto metodou lze nanést na povrch elektrického 
stroje velmi tenkou vrstvu křídového prášku, která má minimální vliv na teplotní pole. 
Nevýhodou je, že se prášek velmi lehce setře. 

Protože každá změna povrchu má vliv na emisivitu materiálu, je nutné na začátku každého 
měření určit emisivitu všech měřených materiálů elektrického stroje. Při měření termokamerou je 
jednodušší způsob určení emisivity tím, že část stroje měříme dotykovým teploměrem. Poté je 
softwarem provedena analýza, uživatel mění hodnoty emisivity, dokud není teplota změřená 
termokamerou stejná jako teplota změřená dotykovým teploměrem. Tímto způsobem lze určit 
emisivitu všech viditelných částí. [5] 

6.2.1 Termovize 

 

V dnešní době se pro termovizní kamery používají chlazené a nechlazené maticové 
mikrobolometrické a kvantové FPA detektory (1D-řádové a 2D- plošné).  Chladí se Stirlingovým 
chladičem (hermeticky uzavřený chladicí systém pracující na principu kompresorové 
mikrochladičky, se dvěma písty s plynným héliem), nebo termoelektrickým chladičem pracujícím 
na principu Peltrierova jevu. Signál je zpracován přímo na čipu pomocí multiplexerů a 
14bitových A/D převodníků v každé maticové řádce.  
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Podle programového vybavení termokamery, které umožňuje měnit nastavení základních 
parametrů, mohou být různé způsoby zpracování signálu. Například vykreslení teplotního profilu 
v libovolném místě obrazu, vyhodnocení střední a maximální hodnoty teploty ve zvolené oblasti 
obrazu, vyhodnocení teploty v libovolném místě na obraze a další. 

 

Jsou používány dvě hlavní pásma vlnových délek, krátkovlnné (2 μm až 5 μm) a 
dlouhovlnné (7 μm až 13 μm). Pro libovolné teplotní rozmezí lze pomocí amplitudového 
diskriminátoru videosignálu nastavit libovolnou barvu, nebo zvolit některou z barevných palet. 
Jelikož termovize pracuje v neviditelném spektru záření, kde neexistují žádné barvy, je přiřazení 
barev umělé. 

Pro infračervenou diagnostiku je termovize základním měřícím zařízením. Známe-li 
rozložení teplotního pole diagnostikovaného objektu, můžeme kontrolovat funkce zařízení, 
jejichž činnost vytváří nebo absorbuje teplo. Tímto lze lokalizovat materiálové vady vnitřních 
dílu objektu způsobené například třením, které mají vliv na rozložení povrchové teploty.[9] 

 

6.2.2 Pyrometry 

 

Tyto měřicí přístroje jsou vhodné spíše pro orientační měření, protože přesnost měření je 
závislá na velkém množství parametrů, například na úhlu naklonění k měřenému povrchu a 
podobně. Pyrometry pracují na principu zaostření vyzařované teploty do jednoho detektoru uvnitř 
měřicího přístroje. Jsou vhodné pro přehledová měření, u kterých nezáleží na přesnosti.  

 

Úhrnné pyrometry  

Jsou to měřicí přístroje pro vyhodnocování tepelného záření v celém spektru vlnových délek. 
V celém spektru jsou schopné měřit jen tepelné detektory. Soustavou čoček vyrobených 
z materiálů se širokým spektrem prostupnosti, nebo zrcadlem se širokým spektrem odrazivosti se 
zářivý tok zaostřuje na detektor. Detektor nemá ideální spektrální pohltivost, a proto je 
v technické praxi spektrum omezené. 

Dále rozeznáváme pyrometry monochromatické, pásmové, poměrové, více pásmové, 
pyrometry s automatickou korekcí emisivity a pyrometry s optickými vlnovody v infračervené 
oblasti. [9] 
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7 ANSYS WORKBENCH  
 

Pomocí programu ANSYS Workbench je možné simulovat různé fyzikální problémy. Pro 
účely této práce byla využita Transientní teplotní analýza a modul CFX. 

 

CFX je modul pro vytvoření analýzy proudění tekutin. 

 

Transientní teplotní analýza určuje teploty a další tepelné množství pro daný model 
v různých časech. Změna rozložení teploty v průběhu času je zajímavá v mnoha aplikacích jako 
chlazení elektrických strojů. Transientní teplotní analýzy se také užívá pro hodnocení tepelného 
namáhání. Aby bylo možné daný problém vyřešit, využívá transientní teplotní analýza metodu 
konečných prvků. [14] 

 

7.1 Metoda konečných prvků 
 

Metoda konečných prvků spočívá ve vytvoření sítě ve spojité oblasti, která se rozdělí do 
množiny samostatných podoblastí nejčastěji trojúhelníků, čtyřstěnů, šestistěnů. Tyto podoblasti 
jsou snadněji matematicky popsatelné.    

 

Obr. 7.1: Rozložení oblasti na konečný počet prvků 
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Metoda konečných prvků je využívána pro nalezení aproximovaného řešení parciálních 
diferenciálních rovnic. Používá se také pro řešení integrálních rovnic, což jsou například rovnice 
vedení tepla. Řešení je založeno na úplné eliminaci diferenciální rovnice, nebo na převodu 
parciální diferenciální rovnice na ekvivalentní obyčejnou diferenciální rovnici, která je řešena 
běžnými postupy. [12] 
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8 TVORBA MODELU ALTERNÁTORU A JEHO TEPLOTNÍ 

ANALÝZA  
 

Jak bylo uvedeno v úvodu, při dosažení vysokých teplot v alternátoru může dojít k poškození 
izolace a tím i jeho celkového zničení. Jelikož je alternátor vystaven kromě vlastního tepeného 
namáhání i velkému tepelnému namáhání uvnitř motorového prostoru automobilu, je nutné 
provádět jeho teplotní analýzu. Tou se právě zabývá tato kapitola diplomové práce, kdy je nejpve 
vytvořen zidealizovaný model alternátoru a následně implikován do simulace programu Ansys 
Workbench a porovnán s laboratorním měřením.   

Alternátor použitý k měření a tvorbě modelu patří mezi starší typy altrnátorů, jimiž byly 
osazovány například automobily Škoda favorit. Je proveden jako dvanáctipólový s vlastním 
buzením. Mezi víka je sevřen stator a rotor je v nich uchycen pomocí dvou kuličkových ložisek. 
Budicí proud je přiveden na budicí vinutí pomocí sběracích kroužků a kartáčů přichycených 
v kartáčovém držáku umístěným v zadním víku. Uvnitř zadního víka je přichycen i usměrňovač. 
V současné době se již většinou používají kompaktní alternátory s obousměrným provětráváním, 
neboť jak je uvedeno v [1], jsou tyto alternátory vhodné pro moderní vozidla s nízkými 
volnoběžnými otáčkami. 

8.1 Tvorba modelu 
V  programu Autodesk Inventor byly vytvořeny součásti pro zjednodušený model 

alternátoru. Součásti jsou zidealizovány a nebyl uvažován usměrňovač, kartáče a držáky kartáčů. 
Stator není složen s plechů, je vytvořen jako jedna část. Vinutí statoru je vymodelováno jako 
jeden celek a budicí vinutí jako jednoduchý prstenec. Sběrací kroužky a ložiska jsou součástí 
hřídele.   

 

Obr.8.1.: Součásti modelu alternátoru: a) ventilátor, b) přední víko, c) pólové hvězdice rotoru,     

d) budicí vinutí, e) vinutí statoru, f) stator, g)hřídel se sběracími kroužky, h) zadní víko 
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Ze součástí dle obr.8.1. byl pomocí vazeb vytvořen model alternátoru, který po importu do 
programu Ansys Workbench sloužil jako základ pro simulace. Složený model alternátoru je 
potom zobrazen na obr. 8.2. 

 

 

Obr.8.2.: Model alternátoru 

 

8.2 Průtok proudu budicím vinutím 
 

Pro ověření správnosti vytvořeného zidealizovaného virtuálního modelu, bylo provedeno 
praktické laboratorní měření a počítačová simulace pro netočící se alternátor, bez zátěže 
s proudem protékajícím pouze v budicím vinutí.  

 

8.2.1 Měření při průtoku proudu budicím vinutím 

 

Alternátor měl zapojeno budicí vinutí ke zdroji napětí. Vinutím tekl proud I = 0,66A a napětí 
U = 20V. Změřený odpor vinutí R = 17 Ω. Teplota byla měřena termočlánkem umístěným na 
povrchu stroje. Měření probíhalo po dobu šedesáti pěti minut, přičemž teplota byla odečítána po 
pěti minutách. Naměřené hodnoty teploty na povrchu alternátoru v průběhu měření jsou uvedeny 
v tabulce 8.1. 
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t[min] T[°C] 

0 27,1 

5 29,3 

10 30,1 

15 30,5 

20 31,7 

25 32,1 

30 32,8 

35 33,2 

40 33,4 

45 33,6 

50 34,1 

55 34,6 

60 34,7 

65 34,7 

 

Tabulka 8.1.: Naměřené teploty při průtoku proudem budicím vinutím 

 

Po šedesáti minutách se teplota ustálila na hodnotě T = 34,7 °C a proto mohlo být měření 
ukončeno. Z naměřených teplot byla vytvořena oteplovací charakteristika zobrazená na níže 
uvedeném obrázku 8.3.  

 

Obr.8.3.: Naměřená oteplovací charakteristika při buzení budicího vinutí. 
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Teplota okolí, v němž se alternátor před zatížením nacházel, byla T = 22 °C. Teplota 
alternátoru v počátku samotného buzení pak byla T = 27 °C, což bylo způsobeno předchozím 
zatížením. Jak je z Obr. 8.3. patrné, naměřená oteplovací charakteristika z počátku prudce roste, 
po deseti minutách se nárůst teploty snižuje, až se změna nárůstu teploty ustálí takřka na nulové 
hladině. Celkové oteplení je  δT = 7,6 °C.  

8.2.2 Teplotní analýza modelu při průtoku proudu budicím vinutím 

 

Po importování vytvořeného modelu do Ansysu Workbench, byl k alternátoru přidán vzduch. 
K jednotlivým součástem byly přiřazeny materiály z materiálové knihovny obsažené v uvedeném 
programu, kde jsou zachyceny materiálové vlastnosti.  

 

 

Obr.8.4.: Vzduch v okolí alternátoru. 

 

Pro výpočet tranzientní teplotní analýzy bylo nutné součásti modelu i okolní vzduch  rozdělit 
na konečný počet prvků. Tato skutečnost byla provedena p.omocí funkce mash, kde lze nastavit 
velikost jednotlivých prvků. Rozložení je zobrazeno na obr. 8.5. 
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Obr.8.5.:Model alternátoru rozležen do konečného počtu prvků. 

Z naměřené hodnoty odporu a proudu procházejícím budicím vinutím byly vypočítány ztráty 
v budicím vinutí. 

 

                ΔPN2= WIR 4,766,017 22
22 =⋅=⋅                                         (8.1)  

 
K výpočtu byla zadána velikost ztrát na budicím vinutí, viz zelená část obr. 8.6., pomocí 

funkce vnitřní generace tepla. Pro tento účel byly ztráty přepočítány na objem budicího vinutí.  
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Obr.8.6.: Budicí vinutí alternátoru (vyznačeno zeleně).  
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Po zadání velikosti vnitřní genereace tepla byla spuštěna tranzientní teplotní analýza. Teplota 
okolí byla zadána s ohledem na teplotu okolí při měření na T = 22 °C. Počáteční teplota na 
povrchu alternátoru byla nastavena na T = 22 °C, jelikož cílem analýzy bylo porovnání velikosti 
oteplení za dobu t = 65 min., nebylo nutné nastavovat teplotu povrchu totožnou té, která 
odpovídá teplotě povrchu alternátoru při měření. Doba analýzy byla tedy nastavena na t = 65 min. 
Vypočítané hodnoty tranzientní teplotní analýzou jsou uvedeny v tabulce 8.2. 

 

t[s] T[°C] 

39 22,305 

78 22,507 

195 22,916 

546 23,889 

936 24,864 

1326 25,761 

1716 26,588 

2106 27,352 

2496 28,056 

2886 28,707 

3276 29,307 

3666 29,861 

3900 30,178 

 

Tabulka 8.2: Vypočítané maximální hodnoty teplot. 

 

Na obr. 8.7. je zobrazeno rozložení teploty v počátku analýzy t =  0 s společně s obrysem 
modelu alternátoru, který je zobrazen šedivě . Vypočítaná teplota na povrchu odpovídá 
počátečnímu zadanému stavu teploty T = 22 °C.  
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Obr.8.7.: Grafické zobrazení výsledků v čase analýzy t=0 s. 

 

Pro čas t = 866,7 s je rozložení teploty zobrazeno na obr. 8.8. Zde se již teplo generované 
v budicím vinutí šíří alternátorem a ohřívá jeho části a okolní vzduch. Na povrchu alternátoru je 
teplota přibližně T = 24 °C. 

 

 

Obr.8.8.: Grafické zobrazení výsledků v čase analýzy t=866,7s. 
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Na obr. 8.9. je zobrazeno rozložení teploty v čase analýzy t = 1733,3 s. Na budicím vinutí 
teplota dosahuje hodnoty T = 28 °C. Zatímco na povrchu alternátoru je teplota přibližně 
T = 26 °C. Teplota okolního vzduchu se zvýšila, kde v bezprostřední blízkosti u alternátoru je 
přibližně T = 26 °C.  Teplota vzduchu se vzdáleností od povrchu alternátoru snižuje až na 
T = 22 °C.   

 

Obr.8.9.: Grafické zobrazení výsledků v čase analýzy t=1733,3s. 

  

Na obr. 8.10. je zobrazeno rozložení teploty pro čas t =2600 s. Teplota na povrchu 
alternátoru je přibližně T = 28 °C. Okolní vzduch dosahuje teploty přímo u alternátoru přibližně 
T = 27°C. 

 

Obr.8.10.: Grafické zobrazení výsledků v čase analýzy t=2600s. 
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Na obr. 8.11. je zobrazeno rozložení teploty v počátku analýzy t = 3466,7 s. Teplota na 
budicím vinutí dosahuje hodnoty přibližně T = 29 °C. Na povrchu alternátoru teplota dosahuje 
hodnoty přibližně T = 28,5 °C.  

 

Obr.8.11.: Grafické zobrazení výsledků v čase analýzy t = 3466,7 s. 

 

Pro čas t = 3900 s je rozložení teploty zobrazeno na obr. 8.12. Budicí vinutí dosahuje teploty 
T = 30,178 °C. Na povrchu alternátoru je teplota T= 29,587 °C.  

 

Obr.8.12.: Grafické zobrazení výsledků v čase analýzy t=3900s. 
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Z předešlých grafických zobrazení rozložení teploty je patrné, jaký byl vývoj teploty na 
budicím vinutí, povrchu alternátoru a v okolním vzduchu.  Tyto rozložení teplot jsou přímým 
výsledkem vygenerovaným tranzientní teplotní analýzou v programu ANSYS Workbench, ve 
kterém lze plynule přecházet na jednotlivá zobrazení po zvoleném časovém kroku. Také je možné 
upřesnit rozložení teploty přidáním barev do palety umístěné v levé části jednotlivých zobrazení. 

   

Pro vypočítané hodnoty tranzientní teplotní analýzou uvedených v tabulce 8.2., byla 
vytvořena oteplovací charakteristika.   

 

 

Obr.8.13.: Vypočítaná oteplovací charakteristika při buzení budicího vinutí. 

 

 Celková doba analýzy byla nastavena na t = 3900 s. Vypočítaná oteplovací charakteristika 
z počátku narůstá příkřeji, s časem se nárůst teploty snižuje. Lze tedy říci, že oteplovací 
charakteristika roste klesajícím tempem. Oteplení pro simulaci dosáhlo δT = 8,2 °C.  
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Obr.8.14.: Porovnání oteplovacích charakteristik 

 

Z porovnání je patrné, že změřená charakteristika z počátku rychleji nabývá vyšších teplot, 
než vypočítaná charakteristika tranzientní teplotní analýzou. Ke konci měření se však nárůst 
teploty změřené charakteristiky snižuje více, než je tomu u charakteristiky vypočítané. Jelikož 
jsou součásti modelu zidealizovány, je průběh vypočítané charakteristiky lineárnější. Oteplení 
δT = 8,2 °C, kterého dosáhne vypočítaná charakteristika je však uvažováno pro budicí vinutí, 
zatímco na povrchu modelu alternátoru počítaného teplotní analýzou je teplota T = 29,587 °C. 
Tedy oteplení za čas t = 65min. dosáhne hodnoty δT = 7,6 °C, tak jak je tomu i u teplotní 
charakteristiky naměřené. 

 

8.3 Zatížený alternátor 
 

Po ověření správnosti vytvořeného modelu měřením a simulací při průtoku proudu pouze 
v budicím vinutí mohl být změřen alternátor v zatíženém stavu.  

Alternátor byl připojen pružnou spojkou na dynamometr. Budicí vinutí bylo napájeno ze 
stejnosměrného zdroje napětím U = 14V a proudem I = 0,44A. Statorové vinutí bylo připojeno do 
zátěže realizované třemi odpory zapojených do hvězdy. Usměrňovač byl odmontován. Při měření 
zatíženého alternátoru s otáčkami n = 1000 ot/min byly k měření teploty využity dva termočlánky 
umístěné na povrchu alternátoru. Měření probíhalo po dobu t = 65min. Naměřené oteplení bylo 
stejné jako u měření při průtoku proudu pouze budicím vinutím, tedy δT = 7,6 °C, což však bylo 
v rozporu s předpoklady.  
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Dosažené oteplení zatíženým alternátorem mělo dosáhnout vyšších hodnot, než tomu bylo 
v případě při průchodu proudu pouze budicím vinutím. Kromě ztrát v budicím vinutí by se zde 
měly projevit ztráty ve vinutí statoru, v železe statoru, na sběracích kroužcích a v ložiskách. 
V měření, respektive ve vyšším zatížení, nemohlo být dále pokračováno, jelikož alternátor 
nemohl být roztočen na vyšší otáčky. Důvodem bylo, že již při malých otáčkách docházelo 
k velkým vibracím rotoru způsobených volným uložením rotoru a při vyšších hodnotách otáček 
by mohlo dojít k poškození stroje.   

Při zvoleném zatížení a otáčkách vyšla oteplovací charakteristika stejná jako u měření 
s proudem pouze v budicím vinutí.  To mohlo být způsobeno malými otáčkami alternátoru, při 
kterých generovaný výkon ve statorovém vinutí nabýval malých hodnot, docházelo tedy k malým 
ztrátám na statorovém vinutí a při přítomnosti chlazení byl nárůst teploty stejný jako 
u předcházejícího měření, kdy proud protékal pouze budicím vinutím. 

Z výše uvedeného vyplývá, že pro větší oteplení by musely být zadány vyšší otáčky, avšak 
při vyšších otáčkách bude dosahovat vyšších otáček i ventilátor, který je připevněn k rotoru 
alternátoru. Zvýší se tím pak rychlost proudění vzduchu alternátorem a zároveň tak dojde 
k nárůstu účinnost chlazení, čímž nárůst oteplení lze očekávat méně výrazný. 
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9 PROUDĚNÍ VZDUCHU VENTILÁTOREM  
 

Ventilátor modelovaného a měřeného alternátoru je proveden jako axiální sací. Model 
ventilátoru (viz obr. 9.1) byl vytvořen v Autodesk Inventor a naimportován do modulu CFX 
programu ANSYS Workbench. Ve kterém byl pro ventilátor vytvořen okolní vzduch do 
vzdálenosti 30 mm od ventilátoru v osách x, y a z.  

 

 
Obr.9.1.: Ventilátor s okoliním vzduchem 

 

K výpočtu byl dále použit jen tento vytvořený okolní vzduch. Pro výpočet byla nastavena 
délka trvání analýzy t = 360 s. Tato délka analýzy k výpočtu je zcela dostatečná. Jako mez byla 
nastavena otevřená mez na vnější obal okolního vzduchu s velikostí tlaku P = 1 atmosféra, na obr 
9.2. zobrazeno modrými šipkami. Pro výchozí doménu byly vybrány ty plochy okolního 
vzduchu, které byly v přímém kontaktu s ventilátorem a byly označeny jako zeď, tedy 
představovaly ventilátor – na obr 9.2. naznačeno zelenou mřížkou.      
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Obr.9.2.: Zobrazení meze a výchozí domény. 

 

 Vypočítané proudění je možné zobrazit pomocí proudnic s jejichž pomocí pak lze 
sledovat rychlost proudění ve 3D modelu. 

 

 

Obr.9.3.: Proudnice pro otáčky n=5000 ot/min. 
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Na obrázku 9.3 je rychlost proudění zobrazená pomocí proudnic u středu ventilátoru 
34,5 m.s-1 (tmavě modrý barva), na vnejším obvodu dosahuje rychlosti přibližně 40 m.s-1 (barva 
světle modrá). 

 

Pro přesnější analýzu rozložení proudění kolem ventilátoru byla vytvořena řezná rovina 
uprostřed ventilátoru. K této rovině byl přiřazen konturovaný obrázek zobrazující rychlost 
proudění ventilátoru.  Pro zvýšení přesnosti byla rozšířena paleta barev, ke které jsou přiřazeny 
rychlosti proudění (tmavě modrá barva představuje nulovou rychlost, červená barva nejvyšší 
rychlost). 

 
Obr.9.4.: Rychlost vzduchu pro otáčky n=5000 ot/min. 

 

Na obrázku 9.4. je rychlost proudění uprostřed ventilátoru nulová. Rychlost se se vzáleností 
od středu ventilátoru zvyšuje. Na vnějším obvodu ventilátoru dosahuje rychlost proudění    
34 m.s-1. Na okraji zobrazené oblasti je dosaženo nejvyšší rychlosti a to 56,7 m.s-1. 
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Byl také vytvořen konturovaný obrázek pro plochu okolního vzduchu ventilátoru, která je 
v blízkostí předního víka alternátoru. Tato plocha je důležitá k dalším výpočtům proudění 
alternátorem.  

 

 

Obr.9.5.: Rychlost vzduchu pro otáčky n=5000 ot/min plocha u alternátoru. 

 

Na obrázku 9.5. je rychlost proudění uprostřed zobrazené plochy nulová. Rychlost proudění 
se se vzáleností od středu zvyšuje. 

 

Pro výpočet proudění ventilátoru s otáčkami n = 2000 ot/min bylo využito modelu 
vytvořeného pro otáčky n = 5000 ot/min. Do kterého byly dosazeny požadované otáčky a 
následně spuštěn výpočet. 
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Obr.9.6.: Rychlost vzduchu pro otáčky n=2000 ot/min plocha u alternátoru. 

 

Na obrázku 9.6. je rychlost proudění uprostřed zobrazené plochy nulová. Rychlost se se 
vzáleností od středu zvyšuje a to na oblasti s rachlostí přibližně 8 m.s-1, 12 m.s-1. U okraje 
zobrazované oblasti je rychlost proudění  22,1 m.s-1. 
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10 CHLAZENÍ ALTERNÁTORU  
 

V našem případě je ventilátor umístěn na vnější straně předního víka a saje vzduch 
alternátorem, jedná se tedy o jednosměrné provětrávání. Do modulu CFX byl naimportován 
vytvořený model alternátoru bez ventilátoru. Pro tento model byl vytvořen okolní vzduch a 
následně byly součásti modelu potlačeny. K výpočtu je tedy využit pouze vytvořený vzduch 
uvnitř a vně alternátoru. 

 

 

Obr.10.1.: Model vzduchu alternátoru pro výpočet chlazení 
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Délka výpočtu byla nastavena na t = 360 s. Pro okolní vzduch byla vytvořena otevřená mez 
s tlakem P = 1 atmosféra. Pro plochy vzduchu sousedící s alternátorem byla vytvořena výchozí 
doménou zeď. Tím je zajištěno že proudění modelu nebude procházet místy, kde se mají nacházet 
součásti alternátoru.  Sání vzduchu alternátorem bylo zajištěno tak, že na plochu, kde má být 
umístěn ventilátor, byla přiřazena mez odvod (viz obr. 10.2.).  Model byl vypočítán pro otáčky 
ventilátoru n = 5000 ot/min a n = 2000 ot/min, kde do modelu byla na mez odvodu přiřazena 
střední rychlost proudění, která byla vypočítána z předchozí simulace proudění okolo ventilátoru 
v kapitole 9.  Pro otáčky n = 5000 ot/min byla na mez odvodu přiřazena rychlost 29 m.s-1 
a pro n = 2000 ot/min rychlost 16,6 m.s-1. 

 

 

Obr.10.2.: Plocha pro mez odvodu proudění. 

 

Pro 3D model byly zobrazeny proudnice, ze kterých je patrný průchod a rychlost proudění 
alternátorem a okolo něj. A to konkrétně ve dvou situacích, které znázorňují obrázky 10.3 a 10.4, 
pro otáčky ventilátoru n = 5000 ot/min a n = 2000 ot/min.   
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Obr.10.3.: Chlazení alternátoru otáčky ventilátoru n=5000 ot/min. 

 

Obr.10.4.: Chlazení alternátoru otáčky ventilátoru n=2000 ot/min. 
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Na obrázku 10.3. jsou zobrazeny proudnice pro otáčky ventilátoru n = 5000 ot/min. V zadní 
části alternátoru dochází k turbulencím a maximální rychlost proudění, znázorněna světle modrou 
barvou je přibližně 30 m.s-1. Nejnižší rychlosti v zadní části blížící se 0 m.s-1 odpovídá barva 
tmavě modrá. Rotorem prochází proudění mezerami mezi drápky pólových hvězdic rychlostí 
přibližně 65 m.s-1 tato rychost je reprezentována světle zelenou barvou. V přední části alternátoru 
hlavní proudy proudění dosahují rychlosti přibližně 65 m.s-1, mimo tyto proudy jsou rychlosti 
nižší. Z alterátoru vychází proudění otvory v předním víku rychlosti přibližně 65 m.s-1. Okolo 
alternátoru proudí vzduch rychlostí přibližně 5 m.s-1 kdy v přední části se rychlost proudění 
zvyšuje. Nejvyšší rychlosti dosahuje proudění přímo u plochy repretentující ventilátor, tyto 
rychlosti jsou znázorněny zelenou, žlutou a červenou barvou. 

 

Na obrázku 10.4. jsou zobrazeny proudnice pro otáčky ventilátoru n = 2000 ot/min. V zadní 
části alternátoru dochází k turbulencím a maximální rychlost proudění, znázorněna modrou 
barvou je přibližně 20 m.s-1. Nejnižší rychlosti v zadní části blížící se 0 m.s-1 odpovídá barva 
tmavě modrá. Rotorem prochází proudění mezerami mezi drápky pólových hvězdic rychlostí 
přibližně 55 m.s-1 tato rychost je reprezentována světle modoru barvou. V přední části alternátoru 
hlavní proudy proudění dosahují rychlosti přibližně 55 m.s-1, mimo tyto proudy jsou rychlosti 
nižší. Z alterátoru vychází proudění otvory v předním víku rychlosti přibližně 55 m.s-1. Okolo 
alternátoru proudí vzduch rychlostí přibližně 5 m.s-1 kdy v přední části se rychlost proudění 
zvyšuje. Nejvyšší rychlosti dosahuje proudění přímo u plochy repretentující ventilátor, tyto 
rychlosti jsou reprezentovány zelenou. 

 

Pro přesnější analýzu rozložení proudění alternátorem byla vytvořena řezná rovina uprostřed 
alternátoru. K této rovině byl přiřazen konturovaný obrázek, jak níže znázorňují obrázky  10.5 a 
10.6, ve dvou situacích, a sice pro otáčky ventilátoru n = 5000 ot/min a n = 2000 ot/min.   
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Obr.10.5.: Chlazení alternátoru otáčky ventilátoru n=5000 ot/min. 

 

Obr.10.6.: Chlazení alternátoru otáčky ventilátoru n=2000 ot/min. 
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Na obrázku 10.5. je nejvyšší rychlost proudění v zadní části alternátoru světle modře 
přibližně 36,7 m.s-1. Vzduch se nasává otvory v zadním víku umístěnými nad hřídelí a proudí 
k rotoru. Pod hřídelí se nachází jen dva malé otvory, a proto proudění nedosauje takových 
rychlostí; rychlost je přibližně 14 m.s-1. Rotorem alternáotoru prostupuje proudění mezerami 
mezi drápky pólových hvězdic rychlostí přibližně 65 m.s-1. Rotor je v obrázku natočen tak, že 
mezera je skryta za drápkem a tato rychlost se projevuje až u přední pólové hvězdice. V přední 
části alternátoru je nejvyšší rychlost přibližně 70 m.s-1, kterou dosahuje proud vduchu proudící 
mezi rotorem a otvory v předním víku. V oblastech mimo hlavní proud je rychlost proudění nižší 
přibližně o 58 m.s-1, tedy 12 m.s-1. Proudění okolo alternátoru dosahuje u předního víka 
alternátoru přibližně 50 m.s-1. 

 

Na obrázku 10.6. je nejvyšší rychlost proudění v zadní části alternátoru světle modře 
přibližně 32,7 m.s-1. Vzduch se nasává otvory v zadním víku umístěnými nad hřídelí a proudí 
k rotoru. Pod hřídelí se nachází jen dva malé otvory, a proto proudění nedosauje takových 
rychlostí; rychlost je přibližně 10 m.s-1. Rotorem alternáotoru prostupuje proudění mezerami 
mezi drápky pólových hvězdic rychlostí přibližně 55 m.s-1. Rotor je v obrázku natočen tak, že 
mezera je skryta za drápkem a tato rychlost se projevuje až u přední pólové hvězdice. V přední 
části alternátoru je nejvyšší rychlost přibližně 60 m.s-1, kterou dosahuje proud vduchu proudící 
mezi rotorem a otvory v předním víku. V oblastech mimo hlavní proud je rychlost proudění nižší 
přibližně o  52 m.s-1, tedy 8 m.s-1. Proudění okolo alternátoru dosahuje u předního víka 
alternátoru přibližně 36 m.s-1. 

 

Jak vyplývá ze simulace, v alternátoru dosahuje proudění nejvyšších rychlostí právě 
u statorového vinutí, kde dochází k největšímu oteplení. Takto provedené chlazení je tedy účinně 
navrženo a alternátor by při normálních provozních podmínkách neměl dosáhnout teploty, která 
může způsobit poškození izolace a tedy zničení alternátoru. 
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11 ZÁVĚR 
 

Z důvodu možnosti poškození izolace a tím zničení elektrických strojů vlivem vysokých 
teplot je nutné analyzovat jejich teplotní pole a proudění chladicího média strojem. Právě proto 
bylo cílem této diplomové práce na základě teplotní analýzy provést a vyhodnotit komparaci 
mezi teoretickými a naměřenými hodnotami synchronního stroje. 

 

V praktické části byl nejprve vytvořen model alternátoru pro počítačovou analýzu teplotních 
polí a proudění. Tento model byl zkonstruován v programu Autodesk Inventor tím způsobem, 
že nejprve byly vytvořeny jednotlivé zidealizované součásti alternátoru. Statorové vinutí bylo 
namodelované jako jeden celek, rotorové budicí vinutí jako jednoduchý prstenec, sběrací kroužky 
a ložiska byly součástí hřídele. Usměrňovač, držáky kartáčů a kartáče byly zanedbány, neboť 
nebyly předmětem analýzy. Ze zidealizovaných součástí byl sestaven model alternátoru. 
Pro ověření správnosti vytvořeného modelu bylo provedeno měření na reálném alternátoru 
v laboratoři. K tomuto účelu bylo budicí vinutí buzeno proudem I = 0,66 A při napětí U = 20 V. 
Alternátor měl nulové otáčky.  Ztráty působící oteplení byly tedy pouze v budicím vinutí. 
Na povrch alternátoru byl umístěn termočlánek. Po t = 65 min se teplota ustálila na T = 34,7 °C 
a měření mohlo být ukončeno. Počáteční teplota alternátoru byla T = 27,1 °C a teplota okolí 
T = 22 °C. Došlo tedy k oteplení o δT = 7,6 °C. Pro model alternátoru naimportovaného pro 
teplotní analýzu do programu Ansys Workbench byla nastavena okolní teplota T = 22 °C 
a počáteční teplota alternátoru také na T = 22 °C. Jelikož bylo sledováno oteplení za t = 65 min, 
nemusela být nastavena stejná počáteční teplota alternátoru jako při měření. Byla spuštěna 
tranzientní teplotní analýza, jejímž výsledkem jsou barevná zobrazení teploty alternátoru pro 
různé časy. Na povrchu alternátoru byla v čase t = 65 min analýzou vypočtena teplota 
T = 29,58 °C, což znamená oteplení o δT = 7,6 °C tedy stejné jako naměřené oteplení. Vytvořený 
model tedy odpovídá skutečnému alternátoru a mohlo být provedeno měření zatíženého 
alternátoru. 

 

Při měření zatíženého alternátoru byl do budicího vinutí přiveden proud I = 0,44 A při napětí 
U= 14 V, na statorové vinutí byla připojená zátěž vytvořená třemi odpory zapojenými do hvězdy. 
Usměrňovač byl odmontován a alternátor byl pomocí pružné spojky připojen na dynamometr, na 
kterém byly nastaveny otáčky n = 1000 ot/min. Pro měření teploty na povrchu alternátoru byly 
využity dva termočlánky připevněné na povrch z boku alternátoru. Po t = 65 min. měření bylo 
naměřeno oteplení T = 7,6 °C, což odpovídá nezatíženému alternátoru. Předpoklad byl takový, že 
naměřené oteplení bude vyšší z důvodu, že při zatíženém alternátoru jsou kromě ztrát na budicím 
vinutí i ztráty na statorovém vinutí, v železe statoru a v ložiscích. Pro zvolené nízké otáčky se 
však generoval malý výkon ve statorovém vinutí, takže ztráty v tomto vinutí tak byly malé. 
Oteplení bylo také sníženo chlazením provedeným axiálním sacím ventilátorem.  
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V měření respektive změně parametrů nemohlo být pokračováno, jelikož při těchto otáčkách již 
docházelo k velkým vibracím rotoru a při jejich zvýšení by mohlo dojít ke zničení alternátoru.  

 

 

Pro analýzu proudění byl vytvořený ventilátor v programu Autodesk Inventor importován 
do modulu CFX pro výpočet proudění programu Ansys Workbench. Proudění okolo ventilátoru 
bylo analyzováno pro dva stavy a to pro otáčky ventilátoru n = 5000 m.s-1a pro n = 2000 m.s-1.  

Z výsledků analýzy pro tyto dva stavy byla stanovena střední hodnota proudění z plochy vzduchu 
v okolí ventilátoru, která je nejblíže přednímu víku alternátoru. Pro n = 5000 ot/min je střední 
rychlost proudění rovna 29 m.s-1  a pro n = 2000 ot/min. je střední rychlost proudění 16,6 m.s-1. 
Tyto hodnoty rychlostí proudění byly využity pro analýzu proudění uvnitř a vně alternátoru pro 
jeho otáčky n = 5000 ot/min a n = 2000 ot/min. Maximální rychlosti proudění uvnitř alternátoru 
bylo dosaženo při otáčkách n = 5000 ot/min v přední části alternátoru a to přibližně 70 m.s-1, 
mezi póly rotoru dosahuje proudění rychlosti přibližně 65 m.s-1. Při otáčkách n = 2000 ot/min 
v přední části alternátoru dosahuje rychlost proudění přibližně 60 m.s-1, mezi póly rotoru 
dosahuje proudění rychlosti přibližně 55 m.s-1. Tedy při vyšších otáčkách alternátoru dosahuje 
proudění vyšších rychlostí. Rychlost proudění kolem statorového a budicího vinutí je tedy 
dostatečná a je tak zajištěn dobrý odvod tepla od částí generujícíh největší ztráty. Tím je 
zajištěno, že při běžných pracovních podmínkách nedojde ke zničení alternátoru vlivem vysoké 
teploty.  
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