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Abstrakt 

Práce se zabývá problematikou náhrady mědi ve vinutí statoru asynchronního motoru 

hliníkem v několika variacích a jejich následným porovnáním. Jsou nastíněny výhody 

a nevýhody obou materiálů pro tuto aplikaci. Výchozím prvkem je stroj o výkonu 29 kW, 2p = 4, 

na jehož základě jsou ostatní varianty postaveny. Je provedeno ověření výchozího stroje 

s měděným vinutím, a dále pak několik variant s hliníkovým vinutím. Ověření návrhů strojů 

je provedeno na základě tří programů – RMxprt, ANSYS Maxwell a Matlab. Ve všech těchto 

programech je realizován výpočet stroje s měděným i hliníkovým vinutím v bodě blízkém 

jmenovitému a konečné výsledky pak zhodnoceny. V práci je rovněž zahrnut tepelný strojů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This work deals with the option of substitute aluminum for copper as winding material 

in induction motor in several variants and compare them. The advantages and disadvantages of 

these materials for the application are mentioned. The default element is the machine with power 

29 kW, 2p = 4, which is the basis for other variants. It is about the verification of the default 

copper wire machine with cataloging data and then verification of several aluminum wire 

variants of the machine. Veryfying the machine designs is  performed on the basis of three 

programs -  RMxprt, ANSYS Maxwell and Matlab. In all of these programs, the machine 

calculations were realized for copper and aluminum winding in point close to the nominal. Final 

results are evaluated. There are also heat and ventilation calculations of the machine. 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

ρCu  Ω.m rezistivita mědi 

ρAl  Ω.m rezistivita hliníku 

l  m délka vodiče vinutí 

SCu  m
2
 průřez měděného vodiče 

SAl  m
2
 průřez hliníkového vodiče 

mCu  kg hmotnost mědi 

mAl  kg hmotnost hliníku 

VCu  m
3
 objem měděného vodiče 

VAl  m
3
 objem hliníkového vodiče. 

cCu $/kg cenová jednotka mědi 

cAl $/kg cenová jednotka hliníku 

ε  -  poměr ceny měděného a hliníkového vinutí 

r  -  poměr cenových jednotek mědi a hliníku 

cosφ -  účiník 

ηn -  jmenovitá účinnost stroje 

ηm110 min
-1 

maximální účinnost stroje při teplotě vinutí 110 °C 

ηm330 min
-1 

maximální účinnost stroje při teplotě vinutí 330 °C 

Bys T magnetická indukce ve jhu statoru 

Byr T magnetická indukce ve jhu rotoru 

Bδ T magnetická indukce ve vzduchové mezeře (špičková hodnota) 

B1ds T magnetická indukce v zubu statoru 

B1dr T magnetická indukce v zubu rotoru 

f1 Hz jmenovitá frekvence stroje 

I1 A efektivní hodnota statorového proudu 

I2 A efektivní hodnota rotorového proudu 

In A jmenovitý proud stroje (efektivní hodnota) 

Iμ A magnetizační proud 

𝑔𝜗  WK
-1

 tepelná vodivost 
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J1 A/mm
2
 proudová hustota ve statoru 

J2 A/mm
2
 proudová hustota rotorové tyče 

Mn Nm jmenovitý moment stroje 

Mzv Nm moment zvratu 

m1 kg celková hmotnost statorového svazku 

m2 kg celková hmotnost rotorového svazku 

mCu1 kg hmotnost statorového vinutí 

mCu2 kg hmotnost rotorových tyčí 

mFe kg celková hmotnost železa 

mcelk kg celková hmotnost stroje 

nn min
-1

 jmenovité otáčky 

n1 min
-1 

synchronní otáčky 

nmax min
-1

 maximální provozní rychlost 

Pn W jmenovitý výkon 

Pmech W mechanické ztráty 

PFe W ztráty v železe 

PCu1 W ztráty ve vinutí statoru 

PCu2 W ztráty ve vinutí rotoru 

Pd W dodatečné ztráty 

Pcelk W celkové ztráty 

P2m110 W maximální hodnota výkonu stroje při teplotě vinutí 110 °C 

P2m330 W maximální hodnota výkonu stroje při teplotě vinutí 330 °C 

𝑃𝜗 W tepelný tok 

𝑃𝜗𝑣 W tepelný tok při sdílení tepla kondukcí 

𝑃𝜗𝑘 W tepelný tok při sdílení tepla konvekcí 

R1 Ω odpor fáze statoru 

R2 Ω odpor fáze rotoru 

𝑅𝜗 KW
-1

 tepelný odpor 

s -  skluz 

S  m
2 

chladicí plocha 

SCu1 mm
2
 průřez mědi ve statorové drážce 
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SCu2 mm
2
 průřez rotorové tyče 

𝜗𝑤 °C teplota chladicí plochy 

𝜗𝑜 °C teplota okolí 

Xμ Ω magnetizační reaktance 

Xσ1 Ω rozptylová reaktance statoru 

X σ2 Ω rozptylová reaktance rotoru 

U1 V efektivní hodnota statorového napětí 

Un V jmenovité napětí stroje (efektivní hodnota) 
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1 ÚVOD 
Převážná většina dnešních elektrických strojů pracuje na principu silového působení 

elektromagnetického pole mezi statorem a rotorem. Toto pole vzniká průchodem elektrického 

proudu vinutím stroje. Materiál, kterým je vinutí tvořeno, hraje tedy velmi důležitou roli. 

V současné době přicházejí pro vinutí elektrických strojů v úvahu dva druhy materiálů – 

hliník a měď. Každý z nich disponuje svými klady i zápory. Pro konkrétní použití stroje 

je tedy třeba rozpoznat, kdy je ten který materiál výhodnější. Obecně vzato je u strojů malých 

výkonů, u kterých příliš nezávisí na velikosti stroje, výhodnější užít hliníkového vinutí, pro stroje 

středních a vyšších výkonů je pak lepší volbou měď. Měď je zároveň z hlediska vinutí díky svým 

unikátním vlastnostem v současnosti materiálem číslo jedna. Disponuje druhou nejvyšší vodivostí 

ze všech materiálů, dobrou mechanickou zpracovatelností a odolností proti atmosférické korozi. 

Je tedy její náhrada vůbec možná? 

Velmi důležitým faktorem ovlivňujícím vývoj nových strojů je hledání řešení s co možná 

nejvyšší účinností. Do tohoto požadavku spadá i použití mědi, zejména díky vynikající vodivosti 

a mechanické odolnosti. Zásoby mědi však nejsou nekonečné a při její neustále rostoucí spotřebě 

se předpokládá, že cena mědi za jednotku hmotnosti bude v dalších letech značně stoupat. 

Tím vyvstává také otázka, zda budou výrobní náklady strojů při jejím použití i nadále přijatelné. 

Jednou z potenciálních alternativ je užití hliníku, jakožto materiálu s velmi dobrou 

elektrickou vodivostí, nízkou hmotností a především nižší cenou za jednotku hmotnosti a vyššími 

světovými zásobami, pro použití ve vinutí statoru i u strojů vyšších výkonů. 

Práce je zaměřena na průzkum výhodných vlastností hliníku pro použití ve statorovém vinutí 

elektrických strojů, porovnání výchozího asynchronního motoru s vytvořeným modelem motoru 

s měděným vinutím a s několika variantami vinutí hliníkového, a to na základě tří různých 

programů. Současně je realizován tepelný a ventilační výpočet těchto variant a také jejich 

ekonomické posouzení.  
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2 MATERIÁLY 

V dnešní době se pro vinutí elektrických strojů užívá dvou materiálů – hliníku a mědi. 

Použití mědi skýtá mnohé výhody jako je např. menší rozměry stroje, nižší ztráty, větší 

mechanická odolnost a celkově větší účinnost strojů. Použití hliníku je zejména v menších 

a levných strojích, kde účinnost a rozměry nejsou nejdůležitějším faktorem. Velkou výhodou 

hliníku však do budoucna jsou jeho větší zásoby a s tím související nižší cena, 

která, jak se dá předpokládat, v případě mědi značně poroste.  

Zlomem v konstrukci elektrických strojů může být do budoucna rovněž aplikace uhlíkových 

nanovláken pro vinutí elektrických strojů namísto konvenčních materiálů. 

2.1 Hliník 

2.1.1 Obecné informace 

Hliník je nejrozšířenějším kovem a současně třetím nejrozšířenějším prvkem zemské kůry, 

v níž je obsažen 7,47 %. 

Je vyráběn z rudy zvané bauxit – jedná se o sloučeninu hydroxidů hliníku, kontaminované 

železem, křemíkem a oxidy titanu. Výroba hliníku z bauxitu je však energeticky velmi náročná. 

Na výrobu jedné tuny hliníku je potřeba přibližně 4-6 tun syrového bauxitu. Nejprve jsou 

od samotného bauxitu odděleny nerozpustné zbytky. Poté je koncentrovaný bauxit přeměněn 

na oxid hliníku (alumina) a ten je dále redukován na hliník pomocí elektrolýzy. 

Hliník je velmi citlivý na nečistoty. Pokles vodivosti přesahující 10 % bývá způsoben 0,4 % 

hořčíku, 0,1 % titanu nebo 0,02 % chromu. Hliník pro výkonové vodiče má čistotu minimálně 

99,5 % a má minimální vodivost 61 % [4]. 

V Tab. 1 jsou uvedeny základní materiálové vlastnosti hliníku, v Tab. 2 pak stejné vlastnosti 

pro měď. 

Tab. 1: Základní materiálové vlastnosti hliníku 

teplota tání [°C] 660,37 

hustota [g.cm
-3

] 2,702 

tepelná vodivost [W.m
-1

.K
-1

] 237 

elektrická vodivost [S.m
-1

] 37,7.10
6
 

měrný el. odpor [10
-6

 Ω.m] 0,0267 

měrná tepelná kapacita [J.kg
-1

. K
-1

] 896 

2.1.2 Výhody 

Hliník je po mnoho let široce využíván jako materiál pro vodiče v různých aplikacích, 

např. v přenosové soustavě a levných elektrických strojích, zejména v rotorech asynchronních 

strojů. Nicméně, měď drží ve vývoji vysoce výkonných motorů dominantní postavení, 

hlavně díky její vysoké elektrické vodivosti. V oblasti použití pro motory má ale hliník 

v porovnání s mědí i mnoho výhod [3]: 
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 Nízká hustota – pouze třetinová ve srovnání s mědí 

 Nižší cena 

 Vysoká měrná tepelná kapacita  

 Vyšší recyklovatelnost 

Nízká hustota je důležitá zejména v aplikacích, kde celková hmotnost motoru představuje 

významné hledisko. Hustota hliníku je ve srovnání s hustotou mědi méně než třetinová (30%). 

Nízká cena hliníku představuje zřejmě jeho největší výhodu. Cena za jednotku objemu 

je totiž přibližně pouze desetinová v porovnání s mědí. Cena za jednotku hmotnosti pak méně 

než třetinová (30%). 

Vyšší měrná tepelná kapacita (přibližně dvojnásobná) ve srovnání s mědí je důležitá tam, 

kde je snaha pracovat s motory při krátkodobých stavech přetížení. 

Vyšší recyklovatelnost – hliník může být recyklován s ocelí, zatímco měď v recyklačním 

procesu oceli značně znečišťuje. Pro většinu motorových konstrukcí je extrémně náročné 

separovat vinutí z ocelového jádra bez významných demontážních procesů, což z této vlastnosti 

dělá stále podstatnější problém. 

Tyto faktory jsou velkým zájmem pro konstruktéry elektrických strojů. Nízká hmotnost 

je důležitá při návrhu „mobilních“ elektrických strojů pro použití v oblastech od elektrických 

vozidel až po elektrická letadla. Nízká cena je pak v zájmu výrobce vždy a recyklovatelnost 

se dotýká většiny konstruktérů. 

2.1.3 Nevýhody 

Jsou zde ovšem také problémy spojené s použitím hliníku pro statorová vinutí. Mezi ně patří 

zejména:  

 Nižší elektrická vodivost ve srovnání s mědí 

 Vysoký tepelný výkon vodičů 

Hliník má pouze dvě třetiny elektrické vodivosti mědi - má méně účinný objem, 

tj. pro získání stejné vodivosti musí dojít k nárustu objemu vinutí. Díky tomu však dochází 

nepřímo i ke zvětšení hmotnosti motoru. To ovšem poté v konečném důsledku znamená 

potenciální převahu nevýhod nad jeho výhodami. 

Spolehlivé a bezpečné zakončení hliníkových kabelů mezi spotřebiteli rovněž vyvolává 

znepokojení, zvláště ve Spojených státech. 

Obavy panují také nad vysokým tepelným výkonem hliníkových vodičů a zejména nad jejich 

schopností udržet tvar při teplotách nad 150 °C. Rovněž tahová síla měděných vodičů je lepší. 

Tyto problémy je třeba řešit v zájmu použití hliníku jako nadějného materiálu pro elektrické 

vodiče v elektrických strojích vysokých výkonů. Základní překážkou pro překonání tohoto 

je nižší elektrická vodivost. Aby odpovídaly ztráty ve vinutí statoru z hliníku stroji s vinutím 

z mědi, je třeba mít o 50 % větší objem hliníkového vinutí, v ideálním případě bez jakéhokoliv 

zvětšení velikosti stroje [3]. 
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2.2 Měď 

2.2.1 Obecné informace 

Celkové světové zásoby mědi jsou odhadovány přibližně na 480 milionů tun (2009). 

Při uvažování stejné spotřeby jako v roce 2013 by zbývalo zhruba 26 let do jejího úplného 

vytěžení. 

Světové zásoby bauxitu jsou naproti tomu odhadovány na 25 miliard tun a při uvažování jeho 

spotřeby (2013) by pak do vyčerpání zásob zbývalo přibližně 96 let. Dá se tedy předpokládat, 

že cenová výhoda hliníku bude i v dalších letech pokračovat. 

Tab. 2: Základní materiálové vlastnosti mědi 

teplota tání [°C] 1083 

hustota [g.cm
-3

] 8,96 

tepelná vodivost [W.m
-1

.K
-1

] 401 

elektrická vodivost [S.m
-1

] 6,07.10
7
 

měrný el. odpor [10
-6

 Ω.m] 0,0169 

měrná tepelná kapacita [J.kg
-1

. K
-1

] 383 

Z Tab. 2 je možno vidět, že hustota mědi je přibližně 3,3 krát vyšší než hustota hliníku. 

Samotné výhody a nevýhody mědi jsou probrány v kapitole 2.1.2, resp. 2.1.3 

2.3 Vývoj cen mědi a hliníku 

Cenový vývoj těchto komodit sleduje obdobný trend, který souvisí rovněž s obdobným 

využitím obou kovů. Rozdíl je patrný v prvním čtvrtletí roku 2015, kdy cena hliníku prudce rostla 

až ke 300 €/100 kg, zatímco cena mědi klesala k 536 €/100 kg. Obr. 1, resp. Obr. 2 zobrazují 

vývoj těchto cen v období od 1. ledna 2008 do 1. ledna 2015. 

 

Obr. 1: Vývoj ceny hliníku od roku 2008 [5] 
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Je patrné, že v posledních letech se rozdíly v ceně obou komodit snižují. Naproti tomu 

začátkem roku 2011 se cena mědi pohybovala v hodnotách 780 €/100 kg, hliník pak 270 €/100 

kg. Dá se však předpokládat, že z dlouhodobého hlediska rozdíl mezi oběma komoditami 

opět poroste. 

 

Obr. 2: Vývoj ceny mědi od roku 2008 [5] 

2.4 Uhlíková nanovlákna 

I přes značně vysokou vodivost mědi stále připadá většina ztrát ve stroji na samotné vinutí. 

U asynchronních motorů jsou Joulovy ztráty ve vinutí zodpovědné přibližně za 72 % veškerých 

ztrát ve stroji. Velkou úlohu tedy má rovněž hledání nových technologií a náhrada konvenčních 

materiálů novými [15].  

Zajímavostí do budoucna tedy může být i problematika použití uhlíkových nanovláken 

jako zcela nového materiálu pro vinutí elektrických strojů. Potenciální vodivost tohoto materiálu 

je až 100 MS/m, čímž téměř dvojnásobně překonává vodivost mědi, nízkou hmotností, vysokou 

pevností a značnou mírou elasticity. Díky „jednorozměrné“ a symetrické struktuře uhlíkového 

nanovlákna se nosiče náboje mohou pohybovat podél nanotrubic téměř bez rozptylu. Díky tomu 

jsou uhlíková nanovlákna schopna snést vysoké proudové hustoty, teoreticky až 100 MA/cm
2
 

[15]. 

V rámci probíhajících prvotních testování bylo demonstrováno, že uhlíková nanovlákna mají 

potenciál nahradit tradiční materiály ve vinutí elektrických strojů. Navíc na základě poznatků 

z prototypové konstrukce a společného výzkumu bylo v [15] jasně prokázáno, že náhrada mědi 

pokročilým uhlíkovým nanovláknem  může v elektrických strojích budoucnosti významně zlepšit 

jejich účinnost a užitné vlastnosti. 

V současnosti je však celá technologie v začátcích a její použití limitováno ještě mnoha 

faktory, jako např. nerozvinutý systém výroby uhlíkových vodičů (zatím pouze laboratorně) – 

momentální vodivost vláken se pohybuje okolo 3,5 MS/m [15].  
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3 LITERÁRNÍ REŠERŠE 
V rámci diplomové práce byla provedena literární rešerše zahraničních zdrojů, 

z nichž některé se problematikou hliníkového vinutí u asynchronního stroje zabývaly přímo. 

3.1 Studie motoru s hliníkovým a měděným vinutím 

Zvyšování účinnosti motorů je dosaženo i díky vysoké vodivost mědi. Její nižší ztráty navíc 

vedou k větší flexibilitě při návrhu a motory jsou více kompaktní. Nicméně, cena mědi a její 

hmotnost jsou vyšší než u hliníku, takže motor s měděným vinutím má v porovnání s vinutím 

z hliníku určitou nevýhodu, co se výrobních nákladů týče. 

Hliník je skvělý vodič a mnoho společností ho při návrhu jako možné řešení využívá. 

Proč tedy není běžně používán v praxi? Důvod je ten, že mimo ekonomické důvody zde rovněž 

hrají roli důvody týkající se výkonu, které limitují použití hliníku v elektrických motorech. 

Hliníkové vinutí je obecně možno najít v menších motorech, kde poměr vodiče ku železu 

je relativně malý a fyzické rozměry nehrají až tak velkou roli [2]. 

Dalším faktorem, který omezuje použití hliníkového vodiče, je výkon motoru. V aplikacích, 

kde jsou hlavními kritérii rozměry motoru a nejvyšší možná účinnost, je aplikace hliníku 

velmi těžká, prakticky nemožná. Jelikož je jeho vodivost nižší než u mědi, musí mít vodič 

z hliníku při zachování stejné vodivosti větší průměr než vodič měděný – proto, pokud bychom 

chtěli nahradit vinutí z mědi hliníkovým, je třeba počítat s tím, že výsledný motor bude dosahovat 

větších rozměrů. V konstrukcích, kde je požadována vysoká účinnost, jako jsou např. pokojové 

klimatizační jednotky, ventilátory pecí či centrální klimatizační jednotky, má požadavek 

na zvětšení velikosti stroje tendenci vyloučit použití hliníku ve prospěch mědi [2]. 

V této studii byl uvažován návrh asynchronního motoru o výkonu 3,7 kW používající 

hliníkový vodič namísto měděného. Navíc byla uvažována i cena vodičů z obou materiálů. 

Tab. 3: Specifikace uvažovaného motoru [2] 

Konstrukční činitel Měděný vodič Hliníkový vodič 

Materiál vodiče měď hliník 

Délka svazku 95 110 

Vnější průměr statoru 195 220 

Vnitřní průměr statoru 120 135 

Plocha drážky (mm
2
) 66 92 

Vzduchová mezera 0,375 0,4 

Počet drážek (Stator/rotor) 48/40 48/48 

Průřez tyče (mm
2
) 48 60 

Materiál tyče rotoru Hliník 

Měrné ztráty plechu 
(W/kg at 60 Hz, 1.5 T) 

4,56 W/kg 

Objem (m
3
 × 10

-3
) 2,84 4,18 

Kostra (IEC) 112M 132S 
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Pokud do cenové kalkulace není nezahrnuta kostra, hřídel a ložiska, je cena hliníkového 

vinutí nižší než měděného. Je to způsobeno vyšší hustotou mědi a tím pádem její vyšší cenou. 

Nicméně, při uvažování kostry, hřídele a ložisek vzroste celková cena motoru s hliníkovým 

vinutím o 19 %, jak ukazuje Tab. 4. 

Tab. 4: Srovnání nákladů materiálů [2] 

Material Al vodič Cu vodič 

Ocel 

Hmotnost (kg) 38 26 

Cena za jednotku 

($/kg) 
0,91 0,91 

Cena ($) 34,7 23 

Vinutí 

Hmotnost (kg) 1,51 3,1 

Cena za jednotku 

($/kg) 
1,6 5 

Cena ($) 2,4 15,6 

Rotor 

(tyč+kruh) 

Hmotnost (kg) 0,96 0,77 

Cena za jednotku 

($/kg) 
1,61 1,61 

Cena ($) 1,5 1,2 

Mezisoučet ($) 38,7 40,8 

Kostra ($) 27 15,83 

Hřídel ($) 16 12,5 

Ložiska ($) 5 3,17 

Mezisoučet ($) 47,4 31,5 

Celkem ($) 86,1 72,3 

Cena za materiál u hliníkového vinutí je o 85 % nižší než u mědi. Toto však nemá vůbec 

žádný vliv na snížení nákladů, protože vlivem použití hliníku vzrostou náklady za použití větší 

kostry, hřídele, ložisek a oceli – kvůli větším fyzickým rozměrům motoru [2]. 

V článku byly provedeny simulace ztrát a účinnosti použitím metody ECM (equivalent 

circuit method) a FEM (finite element method).  

V Tab. 5 jsou vidět výsledky simulací s hliníkovými a měděnými vodiči pomocí obou metod. 

Ve výpočtu ztrát jsou vidět určité rozdíly kvůli kolísání výrobních podmínek a stavu materiálů. 

Ve ztrátách v železe jsou reálnější výpočty pomocí metody ECM, nicméně přesnost výpočtu 

účinností je u obou metod stejná. Jak je možno vidět, účinnost hliníkového a měděného vinutí je 

téměř shodná. 
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Tab. 5: Výsledky simulace a měření [2] 

Motor Metoda 

Joulovy 

ztráty 

(Stator) 

[W] 

Joulovy 

ztráty 

(Rotor) 

[W] 

Ztráty 

v 

železe 

[W] 

Účinnost [%] 

Hliníkový 

vodič 

FEM 233 75 60 89,2 

ECM 233 69 102 88,8 

TEST 

237 75 105 88,1 

Ztráty třením: 55 W, Rozptylové ztráty: 

25 W 

Měděný 

vodič 

FEM 226 73 43 88,9 

ECM 228 71 89 89,1 

TEST 

248 110 70 88,3 

Ztráty třením: 28 W, Rozptylové ztráty: 

26 W 

Na Obr. 3, resp. Obr. 4 je znázorněn rozdíl v rozložení ztrát mezi oběma vinutími. 

Jak je možno vidět, poměr ztrát v železe a třením je u stroje s hliníkovým vodičem 

o něco vyšší než u stroje s vodičem měděným. To je způsobeno velikostí celého stroje, 

která je u hliníkového vinutí větší. 

 

Obr. 3: Rozložení ztrát motoru s vinutím z hliníku (Test) [2] 

Pozn.  PLL – dodatečné ztráty. 

Motor s hliníkovým vinutím 

joulovy ztráty - stator

joulovy ztráty - rotor

ztráty v železe

ztráty třením

PLL
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Obr. 4: Rozložení ztrát motoru s vinutím z mědi (Test) [2] 

Obr. 5 pak znázorňuje porovnání momentových charakteristik. Z něj vyplývá, že průběhy 

charakteristik jsou pro oba typy vinutí obdobné. 

 

Obr. 5: Momentové charakteristiky pro motory s měděným a hliníkovým vinutím [2] 

3.1.1 Závěr studie 

Článek se zabývá návrhem asynchronního motoru s hliníkovým i měděným vinutím 

o výkonu 3,7 kW. Výkon obou motorů je prakticky shodný, ale řešení s použitím hliníku 

je asi o 19% dražší než mědi – kvůli větší celkové velikosti motoru. Pro podporu aplikací 

s hliníkovým vinutím v malých a středních motorech je v budoucnu nezbytný optimální návrh 

a výrobní technologie pro snížení materiálových a výrobních nákladů. 

Motor s měděným vinutím 

joulovy ztráty - stator

joulovy ztráty - rotor

ztráty v železe

ztráty třením

PLL
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3.2 Studie distribučního transformátoru s hliníkovým vinutím 

Studie se zabývá obsáhlým srovnáním vinutí distribučních transformátorů z mědi i hliníku. 

Srovnání je založeno vodivosti materiálu, hustotě, ceně, konektivitě, oxidaci, obrobitelnosti 

a chování při zkratu. Navíc je ukázána parametrická analýza návrhu transformátoru jako funkce 

ceny mědi proti hliníku. Studie zde stanovuje cenové rozpětí materiálu vinutí, ukazující 

kdy je ekonomičtější vyrobit transformátor s vinutím z mědi a kdy z hliníku. 

Tab. 6 ukazuje tahové vlastnosti hliníku několika různých čistot. 

Tab. 6: Mechanické vlastnosti čistého hliníku při pokojové teplotě [4] 

Čistota 

Pevnost 

v tahu na 

mezi skluzu 

při 0,2% 

offset, Mpa 

Pevnost 

v tahu, 

Mpa 

Prodloužení 

v 50 mm, 

% 

99,9 10 45 50 

99,8 20 60 45 

99,6 30 70 43 

99,50-99,79 % – komerční čistota 

99,80-99,949 % – vysoká čistota 

99,950-99,959 % – superčistý 

99,9960-99,990 % – extrémně čistý 

>99,990 % – ultračistý 

V Tab. 7 jsou uvedeny některé důležité fyzikální vlastnosti obou materiálů. 

Tab. 7: Některé fyzikální vlastnosti mědi a hliníku (vysoká čistota) [4] 

Fyzikální vlastnosti Meď Hliník 

rezistivita (Ω.mm
2
/m) 0,016642 0,03 

hustota (kg/dm
3
) 8,89 2,7 

Měrná tepelná vodivost 

W/(m.K) 
398 210 

Pevnost v tahu (MPa) 124 46,5 

Pozn. Tato studie uvažovala při výpočtu mírně odlišné hodnoty vodivostí, resp. rezistivit 

mědi a hliníku, než byly uvedeny v Tab. 1 a Tab. 2.  

Níže je vyjádřena cena vinutí z mědi jako funkce ceny vinutí z hliníku při zachování stejného 

odporu. Hliníkového vinutí je při stejném výkonu o trochu delší než měděné. Nicméně, vliv délky 

je ve srovnání s vlivem ceny, hustoty aj. Proto je v tomto případě délka obou vinutí považována 

na stejnou. 

Ze [4] poté vyplývá několik skutečnosti. Protože vinutí musí mít stejný odpor, platí 
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 𝜌𝐶𝑢
𝑙

𝑆𝐶𝑢
= 𝜌𝐴𝑙

𝑙

𝑆𝐴𝑙
   , (3.1.1)  

kde  𝜌𝐶𝑢 [Ω.m] rezistivita mědi, 

 𝜌𝐴𝑙 [Ω.m] rezistivita hliníku, 

 l [m] délka vodiče, 

 SCu [m
2
] průřez měděného vodiče, 

 SAl [m
2
] průřez hliníkového vodiče. 

Vyjádřením SAl z rovnice (3.1.1) jako funkce SCu dostáváme 

 𝑆𝐴𝑙 =
𝜌𝐴𝑙
𝜌𝐶𝑢

𝑆𝐶𝑢 (3.1.2)  

Nahrazením (3.1.2) hodnotami z Tab. 7 získáváme 

 𝑆𝐴𝑙 =
𝜌𝐴𝑙
𝜌𝐶𝑢

𝑆𝐶𝑢 → 𝑆𝐴𝑙 =
0,03

0,016642
𝑆𝐶𝑢 → 𝑆𝐴𝑙 = 1,8027𝑆𝐶𝑢 (3.1.3)  

Rovnice (3.1.3) ukazuje, že aby hliníkové vinutí mělo stejnou rezistivitu jako měděné, průřez 

hliníkového vodiče musí být 1,8027krát větší. Nicméně, ceny nemohou být porovnávány přímo 

ze vztahu (3.1.3), protože závisí na hmotnosti spíše než na objemu. Proto je třeba použít hustotu 

obou materiálů z Tab. 7. 

Hustoty kovů jsou tedy dále uvažovány 

 𝑑𝐶𝑢 =
𝑚𝐶𝑢
𝑉𝐶𝑢

=
𝑚𝐶𝑢
𝑙 ∙ 𝑆𝐶𝑢

 ,      𝑑𝐴𝑙 =
𝑚𝐴𝑙
𝑉𝐴𝑙

=
𝑚𝐴𝑙
𝑙 ∙ 𝑆𝐴𝑙

   , (3.1.4)  

kde  𝑚𝐶𝑢 [kg] hmotnost mědi, 

 𝑚𝐴𝑙 [kg] hmotnost hliníku, 

 VCu [m
3
] objem měděného vodiče, 

 VAl [m
3
] objem hliníkového vodiče. 

Kombinací (3.1.3) a (3.1.4) získáme 

 𝑚𝐶𝑢 =
1

108 027

𝑑𝐶𝑢
𝑑𝐴𝑙

𝑚𝐴𝑙 (3.1.5)  

Dosazením hodnot z Tab. 7 do (3.1.5) je získán vztah pro hmotnost mědi vyjádřenou 

jako funkci hmotnosti hliníku 

 𝑚𝐶𝑢 = 1,8265 𝑚𝐴𝑙 (3.1.6)  

Pro vinutí se stejným odporem je tedy třeba objem hliníku 1,8027krát větší, jak lze vidět 

ve vztahu (3.1.3), přičemž je rovněž bráno v potaz, že délka obou vinutí je stejná. 

Avšak, protože hliník má menší hustotu, je třeba mědi o hmotnosti 1,8265krát vyšší, 

než je hmotnost hliníku při stejném odporu a délce vinutí, jak lze vidět v rovnici (3.1.6). 

Celková cena hliníkového a měděného vinutí je PAl ($), resp. PCu ($) 
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 𝑃𝐴𝑙 = 𝑚𝐴𝑙𝑐𝐴𝑙 ,    𝑃𝐶𝑢 = 𝑚𝐶𝑢𝑐𝐶𝑢   , (3.1.7)  

kde  𝑐𝐴𝑙 [$/kg] cenová jednotka mědi, 

 𝑐𝐶𝑢 [$/kg] cenová jednotka hliníku, 

jsou cenové jednotky hliníkového a měděného vinutí. Sloučením (3.1.6) a (3.1.7) dostáváme 

 𝜀 = 1.8265𝑟   , (3.1.8)  

kde  ε [-] poměr ceny měděného a hliníkového vinutí, 

 r [-] poměr cenových jednotek mědi a hliníku. 

Jestliže je tedy cenová jednotka mědi dvojnásobná, poté je poměr r = 2. To poté znamená, 

že měděné vinutí je při zachování stejného odporu 3,65krát dražší než hliníkové. 

Cena a dostupnost materiálů závisí na oblasti. Pokud země daný materiál neprodukuje, 

pak jej nutno ho dovážet a tedy jeho cena roste. Cena rovněž závisí na velikosti rezerv 

a energetické náročnosti zpracování. Tyto faktory se poté stávají více důležitými, jestliže jsou 

tyto materiály nedostatkové, protože jejich získávání může být dosaženo nákladnějšími procesy. 

 

Obr. 6: Poměr cenových jednotek mědi a hliníku v letech 2001 až 2012 [4] 
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4 TEPELNÝ VÝPOČET 
Návrh každého stroje je výsledkem mnoha kompromisů z řešení jednotlivých úseků 

(např. elektromagnetického, mechanického, tepelně ventilačního apod.). Důsledkem tohoto 

je poměrně značná složitost tvarů a náročnost při sestavování matematického modelu tepelného 

stavu stroje. Stejně jako ostatní technické výpočty vychází i tepelný výpočet elektrického stroje 

jednak z určitého matematického modelu, jednak i z údajů a konstant charakteristických pro daný 

případ, jež do výpočtu vstupují jako parametry. Tyto parametry často nelze zcela přesně určit, 

protože jsou závislé nejen na vlastnostech původních materiálů, ale také na technologickém 

zpracování a vlastním provedení konstrukce stroje. 

Přeměnou elektrické energie na mechanickou vznikají v elektrickém stroji ztráty několika 

více druhů, které se v konečném důsledku mění na teplo. Mezi parametry tepelného výpočtu, 

které je obtížné zcela přesně stanovit, patří velikost a rozložení ztrát v podobě tepla. 

Je proto důležité např. při návrhu postupovat účelně – nepožadovat příliš složitý matematický 

model, nejsou-li dostupné vstupní parametry pro výpočet dostatečně přesné. Podkladem 

pro samotný tepelný výpočet je vedení tepla v tělesech a přestup tepla z povrchu těles. 

Problematika chlazení je důležitou součástí elektrických strojů z následujících skutečností: 

 Dle zkušeností je chlazení jedním z rozhodujících faktorů provozní spolehlivosti 

elektrických strojů. 

 Chlazení rozhoduje o využití aktivních materiálů nově navrhovaných strojů, 

a tím pádem i o snižování hmotnosti na jednotku výkonu. 

Zdokonalování metod chlazení spolu s novými materiály (izolační materiály vyšších 

tepelných tříd a plechy s nižšími měrnými ztrátami) a přesnějšími metodami návrhu, omezujícími 

přídavné a ventilační ztráty, se projevily v trvalém snižování aktivních materiálů u nových řad 

strojů [7]. 

Samotné tepelné děje jsou popisovány na základě analogie mezi elektrickými a tepelnými 

obvody. Níže budou zmíněny případy vedení tepla v pevných látkách a vedení tepla prouděním. 

V reálném případě je však ztrátové teplo do okolí (případně chladicího média) odváděno několika 

způsoby: 

 Vedením (kondukcí) 

 Prouděním (konvekcí) 

 Sáláním (radiací) 

Každý z výše uvedených má své zvláštní zákonitosti. 

4.1 Tepelné odpory 

Pojem tepelného odporu je zaveden při inženýrských výpočtech pro přehlednější popis 

tepelných dějů. Poskytuje lepší představu o vzájemné závislosti mezi dílčími tepelnými toky 

a teplotním rozdílem. Jak bylo zmíněno výše, je možno teplotní rozdíl považovat za jakýsi rozdíl 
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teplotních potenciálů – vystupuje jako „tažná“ síla pro tepelný tok, tzn., že s rostoucím teplotním 

rozdílem roste i velikost tepelného toku. Mezi těmito dvěma rozdílnými teplotními potenciály 

brání tepelnému toku v prostupu určitý odpor. Tepelný tok je pak, jak uvádí [11], 

tedy možno vyjádřit následovně 

 𝑃𝜗 =
∆𝜗

𝑅𝜗
 . (4.1.1)  

4.1.1 Tepelný odpor proti vedení tepla 

Některé případy lze v praxi považovat za jednorozměrné vedení tepla. Jedná se například 

o vedení tepla v dlouhých izolovaných tyčích, vedení tepla napříč rozlehlými stěnami apod. 

Přenos tepla vedením v pevných látkách bez vnitřních zdrojů tepla je popsán Fourierovým 

zákonem 

 

Obr. 7: Vedení tepla rovinnou stěnou, upraveno z [8] 

 𝑃𝜗𝑣 = −𝜆 ∙ 𝑆 ∙
𝑑𝜗

𝑑𝑥
  , (4.1.2)  

kde  𝜆 [𝑊.𝑚−1. 𝐾−1] měrná tepelná vodivost materiálu stěny, 

 𝑙 [𝑚]  tloušťka stěny, 

 𝑆 [𝑚2]  průřez stěny, 

 𝜗1, 𝜗2 [°𝐶]  teploty stěn. 

Výraz vyskytující se ve zlomku se nazývá teplotní gradient. 

 
𝑑𝜗

𝑑𝑥
=
𝜗2 − 𝜗1
𝑙

 (4.1.3)  

Rovnici (4.1.2) lze poté upravit na výsledný vztah pro tepelný tok 

 𝑃𝜗𝑣 =
𝜆 ∙ 𝑆

𝑙
∙ (𝜗1 − 𝜗2) =

𝜆 ∙ 𝑆

𝑙
∙ ∆𝜗 (4.1.4)  

Členy λ, S a l v rovnici (4.1.4) představují celkovou tepelnou vodivost stěny 𝑔𝜗 

 𝑔𝜗 =
𝜆 ∙ 𝑆

𝑙
 (4.1.5)  
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Převrácenou hodnotou tepelné vodivosti je získán vztah pro celkový tepelný odpor stěny 

 𝑅𝜗 =
1

𝑔𝜗
=

𝑙

𝜆 ∙ 𝑆
 (4.1.6)  

Fourierův zákon pro tepelné veličiny je určitou analogií k Ohmovu zákonu pro elektrické 

veličiny. Analogii lze spatřit ve vztazích 

 𝑈 = 𝑅 ∙ 𝐼 (4.1.7)  

a 

 ∆𝜗 = 𝑅𝜗 ∙ 𝑃𝜗𝑣 =
𝑙

𝜆 ∙ 𝑆
∙ 𝑃𝜗𝑣 (4.1.8)  

Na základě těchto vztahů lze tedy odvodit analogické veličiny, kdy tepelnému toku 𝑃𝜗𝑣  

odpovídá elektrický proud I, teplotnímu rozdílu ∆ϑ odpovídá elektrické napětí U a odporu 

tepelnému 𝑅𝜗 odpovídá odpor elektrický 𝑅 [8], [9]. 

Tyto analogie umožňují dále řešit tepelné poměry v námi uvažovaném stroji. 

4.1.2 Tepelný odpor přestupu tepla (povrchový) 

Je uvažován v situacích sdílení tepla konvekcí nebo sáláním. V reálné situaci představuje 

tepelný odpor mezi chlazenou stěnou a okolím či chladivem. Pro jednoduchost se tento tepelný 

odpor nazývá „povrchovým“. Porovnáním vztahu pro tepelný tok konvekcí  

 𝑃𝜗𝑘 = 𝛼 ∙ 𝑆 ∙ (𝜗𝑤 − 𝜗𝑜) (4.1.9)  

a sáláním se vztahem 

 𝑅𝜗 =
∆𝜗

𝑃𝜗
 (4.1.10)  

je možno odvodit vztah pro povrchový tepelný odpor [11] 

 𝑅𝜗
𝛼 =

1

𝛼 ∙ 𝑆
 (4.1.11)  

Je-li těleso chlazeno přes plochu s několika povrchovými odpory (s odlišnými emisivitami 

aj.), poté z každé jednotlivé plochy jsou odváděny dílčí toky. Výsledný tepelný tok přes celou 

plochu je dán součtem těchto tepelných toků z jednotlivých ploch. Dle analogie s Ohmovým 

zákonem pak celkový povrchový odpor je dán jejich výslednou kombinací obdobně 

jako v elektrickém obvodě (tj. sériovou či paralelní kombinací) [11]. 

4.2 Metoda tepelné sítě 

Jak již bylo zmíněno, v elektrických strojích neprobíhá odvod tepla pouze jednou formou 

přenosu, avšak téměř vždy je uplatňována kombinace sdílení tepla kondukcí a konvekcí 

do pohybujícího se vzduchu, případně jiného chladicího média.  
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Konkrétní aplikace vedou prakticky vždy (i při ustáleném tepelném stavu) k trojrozměrnému 

sdílení tepla. Řešit tyto případy analyticky není reálné a proto je třeba pro řešení užít metodu 

tepelné sítě. Její podstatou je analogie s elektrickým obvodem. Řešení složitého teplotního pole 

s plynule se měnicími parametry je redukováno na řešení tepelné sítě se soustřednými parametry, 

tzn. na nalezení těch ekvivalentních tepelných odporů a míst, kde působí soustředěné zdroje ztrát, 

díky kterým by bylo možno v rozhodujících místech systému určit co nejpřesněji střední oteplení 

jednotlivých částí stroje. Tepelné pole stroje nám však není známo, a proto se při tvorbě sítě 

vychází z intuitivní představy o směru jednotlivých tepelných toků i o těžištích výsledných ztrát 

v daných částech tělesa [8]. 

Principem metody je tedy sestavení tepelného schématu, které svým uspořádáním dílčích 

prvků bude vyjadřovat dané tepelné chování stroje. Těmito prvky jsou uzly, větve a nory. 

Každý z uvažovaných uzlů disponuje svou vlastní teplotou a současně může i nemusí být zdrojem 

tepelného toku. Jednotlivé větve jsou poté spojnicemi mezi jednotlivými uzly a tvoří cestu, 

kterou tepelný tok směřuje. Větve zastupují výsledné tepelné odpory, resp. tepelné vodivosti, 

které můžou být složeny ze sérioparalelní kombinace dílčích tepelných odporů, resp. tepelných 

vodivostí. Cesta tepelného toku mezi uzlem a teplotou okolí je vyjádřena tzv. nory. 

Ty tedy nespojují dva uzly mezi sebou, nýbrž obstarávají odvod tepla do okolí. Jsou rovněž 

charakterizovány tepelným odporem [9]. 

U metody řešení tepelné sítě je třeba dbát na správnou interpretaci získaných výsledků. 

Jak bylo zmíněno výše, touto metodou lze zjistit pouze přibližné střední teploty jednotlivých 

úseků (uzlů). 

Je přirozené, že čím větší počet prvků (reprezentujících jednotlivé části stroje) 

se ve schématu nachází, tím je výpočet přesnější. 

Použitá metoda pracuje s ustálenými hodnotami teplot, tj. bez uvažování tepelných kapacit, 

které však je možno v případě potřeby do výpočtu přidat. 

4.2.1 Tvorba matic tepelné sítě 

Schéma jednoduché tepelné sítě ukazuje Obr. 8. Sestává ze čtyř uzlů, tří větví a pěti norů. 
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Obr. 8: Schéma jednoduché tepelné sítě [9] 

Touto sítí může být například reprezentováno statorové vinutí elektrického stroje, kde uzly 1, 

2 a 3 představují vinutí. Uzly 1 a 3 zastupují čela vinutí a uzel 4 zastupuje železo statoru. 

Pro tuto síť poté, jak ukazuje [9], platí 

(

𝐺1 −𝑔12
−𝑔12 𝐺2

0 0
−𝑔23 −𝑔24

0 −𝑔23
0 −𝑔24

𝐺3 0
0 𝐺4

) ∙ (

𝜗1
𝜗2
𝜗3
𝜗4

) = (

𝑃𝜗01 + 𝑔𝑢1𝜗𝑢1
𝑃𝜗02

𝑃𝜗03 + 𝑔𝑢3𝜗𝑢3
𝑃𝜗04 + 𝑔𝑢4𝑎𝜗𝑢4𝑎 + 𝑔𝑢4𝑏𝜗𝑢4𝑏 + 𝑔𝑢4𝑐𝜗𝑢4𝑐

) (4.2.1)  

kde  𝐺1 = 𝑔12 + 𝑔𝑢1 , 

  𝐺2 = 𝑔12 + 𝑔23 + 𝑔24 , 

  𝐺3 = 𝑔23 + 𝑔𝑢3 , 

  𝐺4 = 𝑔24 + 𝑔𝑢4𝑎 + 𝑔𝑢4𝑏 + 𝑔𝑢4𝑐. 

Síť je řešena metodou uzlů na základě analogie s elektrickými obvody (Kirchhoffovy 

zákony). Metoda uzlů je použita, zajímá-li nás oteplení v jednotlivých uzlech. Pokud by bylo 

třeba znát tepelné toky, byla by, obdobně jako v elektrických obvodech, užita metoda smyček. 

Jak je možno vidět, tepelná síť o n uzlech vede k řešení n lineárních algebraických rovnic 

ve tvaru 

 𝑮 ∙ 𝝑 = 𝑷𝝑  , (4.2.2)  

kde prvky 

𝑮 = (

𝐺1 −𝑔12
−𝑔21 𝐺2

… −𝑔1𝑛
… −𝑔2𝑛

⋮ ⋮
−𝑔𝑛1 −𝑔𝑛2

⋱ ⋮
… 𝐺𝑛

) (4.2.3)  
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𝝑 =  (

𝜗1
𝜗2
⋮
𝜗𝑛

) (4.2.4)  

𝑷𝝑 = (

∆𝑃𝜗01 + 𝑔𝑢1𝜗𝑢1
∆𝑃𝜗02 + 𝑔𝑢2𝜗𝑢2

⋮
∆𝑃𝜗0𝑛 + 𝑔𝑢𝑛𝜗𝑢𝑛

) (4.2.5)  

𝑮 je matice tepelných vodivostí, 𝝑 matice neznámých teplot a 𝑷𝝑 je matice tepelných toků, 

která reprezentuje vnitřní generované ztráty a odvod tepla do okolního prostředí. Prvky 𝐺𝑖 

v diagonále jsou tvořeny součtem vodivostí v i-tém uzlu. Tepelná vodivost větve  𝑔𝑖𝑗, 

která spojuje i-tý a j-tý uzel, je vyjádřena tepelným odporem oné větve 

 𝑔𝑖𝑗 =
1

𝑅𝑖𝑗
 . (4.2.6)  

Současně také platí rovnost 

 𝑔𝑖𝑗 = 𝑔𝑗𝑖 (4.2.7)  

Při vlastním řešení hledáme matici neznámých teplot 𝝑. Výsledná matice tedy bude vypadat 

následovně 

 𝝑 = 𝑮−𝟏 ∙ 𝑷𝝑 . (4.2.8)  

Po sestavení samotné matice poté následuje určení dílčích tepelných odporů [8], [9].  

4.3 Vlastní tepelná síť 

Při řešení problematiky tepelného výpočtu uvažovaného stroje se vycházelo z [10] 

pro asynchronní motor s žebrovanou kostrou. Nejprve byla na základě předlohy sestavena tepelná 

síť pro daný motor a proveden kontrolní výpočet. 

Motor v našem případě nemá žebrovanou kostru, proto bylo nutno danou síť dále upravit 

a zavést konkrétní vstupní parametry námi řešeného stroje. 

Schéma uvažované sítě je možno vidět na Obr. 9. Tepelné schéma obsahuje 15 zdrojů a 38 

tepelných odporů. 
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Obr. 9: Schéma použité tepelné sítě [10] 

Popis jednotlivých uzlů ve schématu je uveden v Tab. 8. Síť v tomto tvaru nezahrnuje celý 

stroj, ale pouze polovinu jeho podélného řezu. Jelikož je však stroj symetrický, výsledek bude 

prakticky totožný a výpočet se přitom značně urychlí. 

Tab. 8: Význam uzlů v uvažované tepelné síti 

1 Čelo 

Vinutí 

Stator 

2 Drážky 

3 Čelo 

4 Zuby 
Svazek 

5 Jho 

6 Kostra 

7 Kruh 

Klec 

Rotor 

8 Tyče 

9 Kruh 

10 Zuby 
Svazek 

11 Jho 

12 Hřídel 

13 Vnitřní 

vzduch 14 

15 Zadní štít 

16 
Přední 

štít 
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4.3.1 Diagram výpočtu sítě 

V použitém programu nebyly uvažovány tepelné kapacity a výsledné hodnoty jsou střední 

hodnoty oteplení v jednotlivých uzlech. Programový výpočet je proveden v následujícím sledu 

 

Obr. 10: Diagram výpočtu uvažované tepelné sítě [10] 
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4.4 Ventilační síť 

Složené hydraulické obvody se velmi často vyskytují v různých technických odvětvích 

(rozvody vody a plynu, větrání v dolech, vytápění a klimatizace budov aj.). 

Modelování prvků hydraulických obvodů je založeno na sestavení matematického modelu 

takovým způsobem, aby bylo možno vypočítat hodnoty průtoků a tlaků v dílčích bodech obvodu. 

K popisu těchto jsou užívány matematické modely hydraulických odporů zdrojů tlaku a průtoku, 

analogicky k elektrickým obvodům. Samotný hydraulický výpočet závisí na tvorbě náhradní 

hydraulické sítě, která popisuje konvekci média (kapalina, vzduch atd.) v uvažovaném objektu. 

K dílčím částem je přiváděno proudící médium, které se zároveň rozděluje na jednotlivé toky 

a opětovně spojuje. Tato místa, kterými médium prochází, je možno schematicky znázornit 

hydraulickým obvodem, jehož dílčí větve představují toky chladiva v jednotlivých částech. Místa, 

kde se toky dělí či spojují, jsou pak označovány jako uzly obvodu. Každá větev je složena 

z hydraulických odporů a případně tlakového zdroje. Model takového hydraulického obvodu 

pak dává možnost sledovat vliv konkrétních parametrů (tvar, rozměry jednotlivých částí apod.) 

na průtok danými částmi [11]. 

Během proudění reálných tekutin dochází ke vzniku tření o povrch průtočného kanálu 

a obtékaných těles i tření uvnitř tekutiny. Tímto třením ztrácí tekutina svou kinetickou energii, 

a proto, aby kanálem protekla danou rychlostí (tj. aby byl dodržen požadovaný průtok), získává 

kinetickou energii poklesem celkového tlaku na výstupu z kanálu – vzniká tlaková ztráta, 

která způsobuje pokles celkové měrné energie tekutiny. Tato ztráta energie musí být opětovně 

přiváděna do tekutiny pomocí ventilátoru, aby nedocházelo ke snižování rychlosti proudění [13]. 

Jak bylo řečeno, při během proudění tekutiny v kanálech vlivem vazkosti vznikají ztráty 

způsobené třením v tekutině. Díky těmto třecím silám dojde v kanálu k určitému rozložení 

rychlosti (rychlostní profil), který z nulové hodnoty na stěnách přechází do maximální ve středu 

kanálu [11]. 

U menších rychlostí klouzají jednotlivé vrstvy tekutiny ve směru proudění, vnitřní tření 

je přitom dáno viskozitou. Tento typ proudění se nazývá lineární [11]. 

V případě vyšších rychlostí je v tekutině zapříčiněn vznik makroskopických shluků, které 

neuspořádaně vybočují ze směru proudění, dále se rozdělují, rozpadávají a opětovně se vytvářejí. 

Mimo hlavní pohyb tak v proudící tekutině vzniká také druhotný pohyb, který způsobuje velké 

zvýšení tření – to již není dáno viskozitou – proudění je turbulentní [11]. 

Výskyt turbulentního proudění není dán pouze rychlostí 𝑣, ale současně i průměrem 

kruhového kanálu D a kinematickou viskozitou ν. Pro charakter proudění je podstatná veličina 

Reynoldsovo číslo 

 𝑅𝑒 = 𝐷 ∙
𝑣

ν
  , (4.4.1)  

které vyjadřuje hydrodynamické průtokové poměry udává poměr sil setrvačnosti ku silám 

molekulárního proudění. Hranice, při které nastává přechod z laminárního na turbulentní 
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proudění, se nazývá kritické Reynoldsovo číslo. Jeho hodnota pro hladké kruhové kanály je 2300. 

V praxi je však tento přechod nejistý a význam má skutečnost, zda převládají vlivy, 

které turbulenci podporují, nebo které ji zmírňují. Kvůli tomu je často uváděno pásmo přechodu 

od 1800 do 4000 [11]. 

Při proudění v jakémkoli nekruhovém průřezu S má, vedle samotného průřezu, značný vliv 

i jeho obvod U, protože právě na něm tření (resp. tečné napětí) vzniká. Možnost porovnávat dva 

různé kanály je tedy právě poměrem průřez/obvod. V případě kruhového kanálu je tento poměr 

D/4, čili pro libovolný průřez SK mající obvod UK je charakteristickou hodnotou tzv. hydraulický 

průměr 

 𝐷𝐻 =
4 ∙ 𝑆𝐾
𝑈𝐾

  . (4.4.2)  

Ztráta tlaku třením je přímo úměrná délce kanálů 𝑙𝑐ℎ𝑘 a také hustotě 𝜌. Dále určitým 

způsobem na rychlosti 𝑣, průměru 𝐷𝑐ℎ𝑘 a na kinematické viskozitě ν. Pro tlakovou ztrátu 

v kruhovém kanálu je dle [11] dán obecný vztah 

 ∆𝑝 = 𝜆𝑡𝑟𝑒 ∙
𝜌

2
∙ 𝑣2 ∙

𝑙𝑐ℎ𝑘
𝐷𝑐ℎ𝑘

  , (4.4.3)  

kde  𝜆𝑡𝑟𝑒 [-] součinitel tření, 

 𝐷𝑐ℎ𝑘 [m] průměr kanálu, v případě nekruhových kanálů je D nahrazen 

hydraulickým průměrem DH, 

 lchk [m] délka kanálu. 

Vztah pro součinitele tření při laminárním proudění 

 𝜆𝑡𝑟𝑒 =
64

𝑅𝑒
  , (4.4.4)  

a pro turbulentní v hydraulicky hladkých kanálech 

 𝜆𝑡𝑟𝑒 = 0,316 ∙ 𝑅𝑒
−0,25  . (4.4.5)  

U hydraulicky drsných kanálů je součinitel tření kromě Reynoldsova čísla závislý 

také na drsnosti povrchu [11]. 
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4.4.1 Vlastní ventilační sít 

Uvažovaná ventilační síť je pro svou velikost schematicky zjednodušena. Řešený stroj není 

chlazen přes žebra kostry, nýbrž se v kostře nachází symetricky rozmístěné tři tvarově 

a rozměrově odlišné kanálů, kterými proudí chladicí médium, v tomto případě vzduch. 

Každá variace kanálu je v kostře stroje zastoupena celkem osmkrát. Výsledná ventilační síť 

je pak uvedena níže.  

 

Obr. 11: Schéma ventilační sítě uvažované při výpočtu 

Význam jednotlivých prvků je následující 

 Kin [N.s
-1

m
-8

] hydraulický odpor na vstupu do stroje, 

 Kv [N.s
-1

m
-8

] vnitřní hydraulický odpor ventilátoru, 

 Kvst [N.s
-1

m
-8

] hydraulický odpor na vstupu do kanálu, 

 Ktre [N.s
-1

m
-8

] hydraulický odpor třením v kanálu, 

 Kvýst [N.s
-1

m
-8

] hydraulický odpor na výstupu z kanálu, 

 Kka1 [N.s
-1.

m
-8

] hydraulický odpor kanálů prvního typu, 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    

 37 

 Kka [N.s
-1

m
-8

] celkový hydraulický odpor všech kanálů, 

 Kout [N.s
-1

m
-8

] hydraulický odpor na výstupu ze stroje, 

 H0 [Pa]  lineární člen charakteristiky, 

 Qe [m
3
.s

-1
] průtok chladicího vzduchu obvodem.  

Přenos tlakové energie se neobejde beze ztrát a tlaková energie se při něm mění na jiné 

formy energie. K této přeměně dochází právě na hydraulických odporech. Závislost tlakové ztráty 

∆p = f(v) je možno po zavedení střední rychlosti proudění 

 𝑣 =
𝑄

𝑆𝑐ℎ𝑘
 (4.4.6)  

upravit na tvar 

 ∆𝑝 = 𝐾 ∙ 𝑄𝑛 (4.4.7)  

Kde exponent n značí druh uvažovaného proudění. Platí  𝑛 ∈< 1; 2 >. Pro n = 1 je závislost 

hydraulického odporu mezi tlakovým spádem a průtokem lineární – popisuje oblast laminárního 

proudění [11]. 

V případě, že n = 2, jedná se o turbulentní proudění a vztah má poté tvar 

 ∆𝑝 = 𝐾 ∙ 𝑄2  . (4.4.8)  

Výše uvedený vztah se nazývá Atkinsonův zákon. Obrácením rovnice (4.4.8) lze definovat 

vztah pro odpor proudění 

 𝐾 =
∆𝑝

𝑄2
  . (4.4.9)  

Jednotlivým případům tlakových ztrát pak při proudění odpovídají dané hydraulické odpory 

určené vztahy 

 𝐾 = 𝜉 ∙
𝜌𝑒
2
∙
1

𝑆𝑐ℎ𝑘
2  (4.4.10)  

při změně proudění, a při tření v kanále pak 

 𝐾𝑡𝑟𝑒 = 𝜆𝑡𝑟𝑒 ∙
𝑙𝑐ℎ𝑘
𝐷𝑐ℎ𝑘

∙
𝜌𝑒
2
∙
1

𝑆𝑐ℎ𝑘
2   , (4.4.11)  

kde  

 𝜉 = 𝜆𝑡𝑟𝑒 ∙
𝑙𝑐ℎ𝑘
𝐷𝑐ℎ𝑘

 (4.4.12)  

je příslušný odporový činitel, 

𝑆𝑐ℎ𝑘 [m
2
]   plocha kanálu, 

𝜌𝑒 [kg/m
3
] hustota vzduchu. 
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4.4.1.1 Řazení odporů proudění 

Při sériovém řazení odporů, kdy stejný tok Q prochází všemi prvky, je vztah [11] 

 𝐾𝑠 =∑𝐾𝑠𝑖

𝑛

𝑖=1

 (4.4.13)  

V případě paralelního řazení je výsledný odpor dán vztahem 

 𝐾𝑝 =

(

 
 1

∑
1

√𝐾𝑝𝑖

𝑛
𝑖=1

)

 
 

2

  , (4.4.14)  

kde jednotlivé toky jsou pak rozděleny v poměru 

 
𝑄𝑖
𝑄
= √

𝐾𝑝

𝐾𝑝𝑖
  . (4.4.15)  

Pro n stejných odporů platí 

 𝐾𝑝 =
𝐾𝑝𝑖

𝑛2
 (4.4.16)  

a současně 

 
𝑄𝑖
𝑄
=
1

𝑛
  . (4.4.17)  

4.4.1.2 Vztahy pro konkrétně užité hydraulické odpory 

Dle Obr. 11 pro náš případ tedy vztah hydraulického odporu pro kanály prvního typu 

 𝐾𝑘𝑎1 =

(

 
 1

8

√𝐾𝑣𝑠𝑡 + 𝐾𝑡𝑟𝑒 + 𝐾𝑣ý𝑠𝑡)

 
 

2

 (4.4.18)  

a obdobně pro kanály dalších dvou typů. Pro celkový hydraulický odpor kanálů platí 

 𝐾𝑘𝑎 =

(

 
 1

1

√𝐾𝑘𝑎1
+

1

√𝐾𝑘𝑎2
+

1

√𝐾𝑘𝑎3)

 
 

2

  . (4.4.19)  

Dále pro hydraulický odpor na vstupu do stroje 
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 𝐾𝑖𝑛 = 𝜉𝑣𝑠 ∙
𝜌𝑒
2
∙
1

𝑆𝑣𝑠2
  . (4.4.20)  

Hydraulický odpor Kv byl v našem případě zjištěn proložením naměřených hodnot křivkou. 

Dále pro hydraulický odpor na vstupu kanálu 

 𝐾𝑣𝑠𝑡 = 𝜉𝑣𝑠 ∙
𝜌𝑒
2
∙
1

𝑆𝑐ℎ𝑘
2  (4.4.21)  

A obdobně i pro ostatní hydraulické odpory. Jejich konkrétní výpočty je možno vidět 

v přiloženém skriptu. 

4.4.2 Měření tlakové charakteristiky ventilátoru 

Při samotném měření tlakové charakteristiky uvažovaného ventilátoru bylo postupováno 

následovně [12]: 

1) Upevnění uvažovaného ventilátoru k měřicí vzduchotechnické komoře a jeho dostatečné 

utěsnění. 

2) Spuštění měřeného ventilátoru. 

3) Píst clony je uzavřen. Tím v komoře vzniká největší úbytek tlaku, který vytvoří měřený 

ventilátor a díky tomu bude naměřen nulový průtok. 

4) Následuje postupné otevírání pístu clony – charakteristika potrubní sítě komory se mění 

a dochází k nastavování různých pracovních bodů uvažovaného ventilátoru. 

5) Během každé změny polohy je pomocí měřicích čidel zaznamenána hodnota průtoku 

a tlaku v komoře. 

6) Postupné otevírání clony až do maximální dovolené hodnoty (hodnota při tlaku 

p = 685 Pa). Zelenou barvou je vyobrazen teoretický hydraulický odpor potrubí 

s otevřenou clonou a připojenou měřicí trubicí. Tím je zjištěn pracovní bod měřeného 

zařízení a charakteristiky potrubí komory. 

7) Charakteristiku je ovšem třeba doměřit až do koncového bodu. To je provedeno tak, 

že je měřena rychlost při nulové tlakové ztrátě – ventilátor je i s nasávacím korpusem 

oddělen od komory a ponechán v okolním prostředí. Pomocí měřicího přístroje 

je v osmadvaceti bodech nasávacího prostoru korpusu změřena rychlost sání. 

Z naměřených rychlostí je poté díky povrchu nasávacích ploch určen celkový průtok. 

Problematiku ukazuje Obr. 12. 

 

 

Obr. 12: Náčrt ventilátoru s nasávacím korpusem 
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Vnitřní rozměry nasávacího korpusu byly nejprve změřeny a následné rozděleny na daný 

počet ploch. 

Změřené hlavní rozměry korpusu A a B byly pak dále použity k výpočtu potřebné hodnoty 

průtoku při nulové hodnotě tlakových ztrát. Obr. 13 představuje nasávací otvor korpusu 

s uvažovanými rozměry. Z hlavních rozměrů je poté tedy vypočtena celková plocha nasávacího 

korpusu 

 

Obr. 13: Rozměry jedné z měřicích plošek ventilátorového korpusu 

 𝑆𝑘𝑜𝑟 = 𝐴 ∙ 𝐵 = 0,576 ∙ 0,331 = 0,191 [𝑚
2] . (4.4.22)  

Naměřené hodnoty rychlostí nasávané vzduchu do korpusu jsou uvedeny v Tab. 9. Hodnoty 

jsou uvedeny v souladu s pořadím na Obr. 12. 

Tab. 9: Naměřené hodnoty rychlostí v jednotlivých bodech nasávacího korpusu ventilátoru 

2,00 2,22 2,01 2,05 2,10 2,20 2,20 

2,30 2,40 2,20 2,25 2,30 2,30 2,50 

1,93 2,52 2,60 2,61 2,60 2,65 2,61 

2,20 2,70 3,20 3,20 3,15 3,00 2,90 

Z naměřených hodnot rychlostí byla zjištěna střední hodnota 

 𝑣𝑠𝑡ř =
1

𝑛
∑𝑣𝑖

𝑖=1

𝑛

=
2,00 + 2,22 +⋯+ 3,00 + 2,90

28
= 2,461 [𝑚 ∙ 𝑠−1] . (4.4.23)  

A následně pak hodnota výsledná hodnota průtoku při nulové tlakové ztrátě 

 𝑄∆𝑝=0 = 𝑆𝑘𝑜𝑟 ∙ 𝑣𝑠𝑡ř = 0,191 ∙ 2,461 = 0,470 [𝑚
3 ∙ 𝑠−1]  . (4.4.24)  

Tím byl zjištěn koncový bod měřené charakteristiky. Následně byly naměřené body 

v prostředí Microsoft Excel proloženy křivkou paraboly. Zobrazením rovnice křivky byly zjištěny 

další potřebné členy tlakové charakteristiky ventilátoru. 

Tlaková charakteristika ventilátoru 

 𝐻𝑒 = 𝐻0 + 𝐶𝑒 ∙ 𝑄𝑒 − 𝐾𝑒
2 ∙ 𝑄𝑒

2  , (4.4.25)  
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z níž byl výpočtem v prostředí Matlab (viz přiložený skript) určen pracovní bod ventilátoru, 

ve kterém je hodnota průtoku Qe = 0,37 m
3
/s. 

Jednotlivé členy vystupující v charakteristice 

 H0 [Pa] tlak naprázdno (při Q = 0), 

 Ce [-] lineární člen charakteristiky, 

 Ke [] charakterizuje vnitřní odpor tlakového zdroje (ventilátoru). 

Tyto veličiny závisí na rozměrech a druhu tlakového druhu tlakového zdroje (radiální 

či axiální), tvaru a počtu lopatek, nejbližším okolí tlakového zdroje (krytu aj.) [11]. 

Naměřené, přepočtené a výsledné skutečné hodnoty charakteristiky ukazuje Tab. 10. Offset 

pro čidlo 1: 0,058 V a pro čidlo 2: 0,258 V. 

Výsledný průběh naměřené tlakové charakteristiky ventilátoru je možno zhlédnout 

na Obr. 14. 

Tab. 10: Naměřené, přepočtené a skutečné hodnoty tlakové charakteristiky daného ventilátoru 

Rozsahy: Čidlo 1 (0 - 10 V; 0 - 1250 Pa), Čidlo 2 (0 - 10 V; 0 - 625 Pa) 

Naměřené hodnoty Přepočtené hodnoty Skutečné hodnoty 

Čidlo 1 Čidlo 2 Čidlo 1 Čidlo 2 p [Pa] Q [m
3
/s] 

7,201 0,258 892,875 0 892,875 0 

7,172 0,266 889,250 0,500 889,250 0,0068 

7,120 0,339 882,750 5,063 882,750 0,0215 

7,201 0,605 892,875 21,688 892,875 0,0444 

6,724 1,362 833,250 69,000 833,250 0,0792 

6,306 2,292 781,000 127,125 781,000 0,1076 

6,302 3,326 780,500 191,750 780,500 0,1321 

6,265 4,330 775,875 254,500 775,875 0,1522 

6,031 6,330 746,625 379,500 746,625 0,1858 

5,810 7,210 719,000 434,500 719,000 0,1988 

5,544 8,280 685,750 501,375 685,750 0,2136 

 

Příklad výpočtu pro 5. řádek Tab. 10 

Přepočtená a zároveň skutečná hodnota tlakové ztráty pro čidlo 1: 

∆𝑝= (𝑈𝑚𝑒𝑟1 − 𝑈𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡1) ∙
𝑋𝑝1

𝑋𝑢1
= (7,172 − 0,058) ∙

1250

10
= 889,250 [𝑃𝑎]  , (4.4.26)  

kde 𝑋𝑢1  [V] napěťový rozsah prvního čidla, 

 𝑋𝑝1  [Pa] tlakový rozsah prvního čidla, 

𝑈𝑚𝑒𝑟1  [V] hodnota napětí naměřená prvním čidlem, 
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𝑈𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡1 [V] hodnota offsetu pro první čidlo.  

Přepočtená hodnota průtoku pro čidlo 2 je dána 

𝑄𝑝𝑟𝑒𝑝 = (𝑈𝑚𝑒𝑟2 − 𝑈𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡2) ∙
𝑋𝑝2

𝑋𝑢2
= (0,266 − 0,258) ∙

625

10
= 0,500 [𝑚3 ∙ 𝑠−1]  , (4.4.27)  

kde  𝑋𝑢2  [V] napěťový rozsah druhého čidla, 

 𝑋𝑝2  [Pa] tlakový rozsah druhého čidla, 

𝑈𝑚𝑒𝑟2  [V] hodnota napětí naměřená druhým čidlem, 

𝑈𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡2 [V] hodnota offsetu pro druhé čidlo. 

Výsledná skutečná hodnota průtoku pak  

 𝑄𝑣ý𝑠𝑙 = 𝑆𝑡𝑟𝑢𝑏 ∙ √
2 ∙ ∆𝑝

1,13 ∙ 𝜌𝑒
=
𝜋 ∙ 0,12

4
∙ √

2 ∙ 0,5

1,13 ∙ 1,2
= 0,0068 [𝑚3 ∙ 𝑠−1]  , (4.4.28)  

kde  𝑆𝑡𝑟𝑢𝑏  [m
2
] plocha sacího otvoru trubice. 

 

 

 

 Obr. 14: Průběh měření tlakové charakteristiky ventilátoru 
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Měřené zařízení bylo ke vzduchotechnické komoře připevněno velmi jednoduchým 

způsobem. Bylo použito kartonové papíru z obyčejné krabice a lepicích pásek. Díky použití 

těchto materiálů bylo možno sestavit měřenou aparaturu velice rychle a současně 

bez výraznějších finančních nákladů. 

Pomocí nože byl kartonový papír přesně nařezán na potřebné díly korpusu. Ten byl poté 

slepen dohromady a utěsněn za pomocí lepicí pásky. Takto připravený ventilátor i s utěsněným 

korpusem byl poté připevněn ke vzduchotechnické komoře, kde bylo opět za pomoci pásky 

provedeno utěsnění a upevnění. 

Netěsnosti v sací trubici a měřicích členech byly za použití tavné pistole rovněž odstraněny. 

Vzhled celkového upevnění měřeného ventilátoru s korpusem ke vzduchotechnické komoře 

je znázorněn na Obr. 15. 

 

Obr. 15: Skutečný pohled na měřenou aparaturu 
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5 TVORBA MODELU  
Elektromagnetický model motoru bude řešen v prostředí programů RMxprt a Maxwell. 

Materiál klece rotoru je po dobu všech simulací strojů shodný – hliník. Dále budou uvedeny 

výsledky výpočtu v programu Matlab dle [6] a provedeno vzájemné porovnání. 

Motor je v programech navrhován dle zadaných údajů. Jeho jmenovité parametry z katalogu 

[14] jsou: 

 Pn = 29 kW 

 Mn = 185 Nm 

 In = 65 A 

 Un = 350 V 

 cosφ = 0,83 

 Iμ = 25,5 A 

 ηn = 0,889 

 f1 = 51,7 Hz 

5.1 Prostředí RMxprt 

Program uzpůsobený k rychlému návrhu a optimalizaci již existujících točivých elektrických 

strojů se nazývá RMxprt. Je součástí programu Ansys Maxwell. Mezi jeho funkce patří možnost 

srovnávání počátečních návrhů a provádění velkého množství parametrických analýz krátkém 

časovém úseku. 

Pomocí RMxprtu je možno provádět simulace kritických parametrů strojů při běžných 

provozních podmínkách, při zatížení i při stavu nakrátko. Jako výstupní veličiny jsou získávány 

typicky momentové charakteristiky, indukce ve vzduchové mezeře, indukčnost vinutí, rozptyl, 

ztráty a účinnost. 

Program provádí analýzu elektrických strojů díky vstupním parametrům a přednastaveným 

šablonám a automaticky vytváří jejich geometrii i konečnoprvkové modely. Charakteristiky stroje 

lze poté zpřesnit použitím konečnoprvkového programu Maxwell, případně programu Simplorer, 

umožňujícím simulaci chování stroje v součinnosti s výkonovou a řídící elektronikou. 

Značnou výhodou RMxprtu je využití klasické analytické teorie točivých elektrických strojů 

a magnetických obvodů. Stanovení rozptylu, indukčnosti, ztrát vířivými proudy či hysterezních 

ztrát apod. je prováděno analytickými vztahy. Výpočet v prostředí RMxprt je velmi rychlý 

a přesný, takže je díky němu možné i efektivně zohlednit nelineární magnetické vlastnosti 

materiálů všech druhů elektrických strojů, které program podporuje. 

5.1.1 Návrh v prostředí RMxprt 

Při návrhu byl vybrán trojfázový indukční motor. Dle vstupních parametrů byl proveden 

návrh motoru.  

Dle výkresu byla sestavena statorová drážka (Obr. 16) tak, aby co nejvíce odpovídala 

rozměrům skutečné. Jednotlivé rozměry je možno v programu RMxprt zadávat přímo. 
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Obr. 16: Rozměry potřebné pro sestavení drážky statoru 

Stejným způsobem byl proveden i návrh rotorové drážky. Dle počtu drážek, pólů a dalších 

potřebných parametrů byl proveden celkový návrh v prostředí RMxprt, znázornění statorového 

a rotorového svazku ukazuje Obr. 17. 

 

Obr. 17: Statorový a rotorový svazek uvažovaného motoru 

Jako materiál byl zvolen plech M470-50A. První číslo označuje stonásobek nejvyšší hodnoty 

měrných ztrát ve W/kg při indukci 1,5 T; druhé pak značí stonásobek jmenovité tloušťky v mm. 

To znamená, že plech M470-50A vykazuje maximální měrné ztráty 4,70 W/kg a jeho tloušťka 

činí 0,50 mm. Tento plech byl do programu nahrán ručně, a to pomocí nastavení hodnot BH 

křivky získaných z katalogu. V uvedeném statorovém svazku je uloženo vinutí stroje, které je 

předmětem našeho zkoumání. 
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Při simulaci byly uvažovány dva stavy. Jedním z nich je měděné vinutí při pracovní teplotě 

110 °C. Druhý případ simuluje použití hliníkových vodičů ve statoru. Protože v programu 

RMxprt není možné zadat do vinutí statoru hliníkové vinutí přímo, byl problém vyřešen jiným 

způsobem. Byla zjištěna teplota, při které je vodivost mědi ve statorovém vinutí stejná 

jako vodivost hliníku při pracovní teplotě 110 °C. Tato teplota byla výpočtem určena na hodnotu 

330 °C. 

Pro oba případy tedy byly v programu RMxprt provedeny simulace navrženého stroje. 

Výsledky je možno zhlédnout níže. 

 

Obr. 18: Závislost statorového proudu na otáčkách pro teploty 110 °C a 330 °C 

Z průběhu statorového proudu je patrné, že vinutím o teplotě 110 °C prochází znatelně vyšší 

proud. To je dáno tím, že materiál při této teplotě vykazuje nižší odpor než při teplotě 330 °C. 

 

Obr. 19: Momentová charakteristika pro teploty 110 °C a 330 °C 
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Dále z momentové charakteristiky je vidět značný rozdíl mezi oběma vinutími. Pomocí funkce 

Marker byla zjištěna hodnota momentu zvratu. Pro teplotu 330 °C byl maximální moment 

Mzv330  = 794 Nm, pro teplotu 110 °C pak Mzv110 = 918 Nm. 

 

Obr. 20: Závislost výkonu na otáčkách pro teploty 110 °C a 330 °C 

Následně byla ze závislosti výkonu na otáčkách zjištěna maximální hodnota výkonu 

pro 110 °C P2m110 = 116 kW, pro teplotu 330 °C pak P2m330 = 99 kW. 

 

Obr. 21: Závislost účiníku na otáčkách pro teploty 110 °C a 330 °C 

Pro oba typy vinutí byla také vyobrazena závislost účiníku na otáčkách. Z charakteristiky 

je patrné, že maximální účiník se u vinutí reprezentujícím hliník mírně posouvá k nižším 

otáčkám, kde zároveň vykazuje ve srovnání s měděným vinutím o trochu vyšší hodnoty, 

a to až cosφ330 = 0,9 při otáčkách přibližně n330 = 1450 min
-1

. Vyšší hodnoty účiníku jsou 

způsobeny nárustem odporu (reálné složky) se zvyšující se teplotou. 
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Obr. 22: Závislost účinnosti na výstupním výkonu pro teploty 110 °C a 330 °C 

Maximální účinnost pro teplotu 110 °C činí ηm110 = 0,92, pro teplotu 330 °C 

pak ηm330 = 0,90. Vinutí při teplotě 110 °C vykazuje v oblasti jmenovitého výkonu tedy o něco 

vyšší účinnost. 

Z vyobrazených průběhů je patrné, že v oblasti jmenovitého bodu dosahuje ve všech 

případech lepších výsledků simulace při 110 °C, reprezentující měděné vinutí. Rozdíl 

je pouze u Obr. 18 v případě statorového proudu, kdy vinutí při teplotě 110 °C vykazuje vyšší 

hodnoty. 

5.2 Návrh v prostředí Maxwell 

Maxwell je určen k simulaci elektromagnetických polí. Výpočty provádí pomocí metody 

konečných prvků (MKP) a dává možnost simulovat stacionární a kvazistacionární 

elektromagnetická pole jak v časové tak frekvenční oblasti. 

V programu je automaticky vytvářena síť, zohledněn rotační a posuvný pohyb těles 

v elektromagnetickém poli. Maxwell je využíván při návrhu a analýze transformátorů, 

elektromotorů, generátorů aj. 

Jsou zde nabízeny pokročilé magnetické materiálové modely (např. hystereze či dynamická 

demagnetizace) a také možnosti zohlednění elektromagnetických ztrát v závislosti na dostupných 

materiálových datech. 

Jako součást programu je zahrnuta i obsáhlá knihovna magnetických a elektromagnetických 

materiálů. Velkou výhodou programu je možnost spolupráce s dalšími specializovanými 

programy (Simplorer, RMxprt, Workbench), což tvoří základ efektivní simulace rozsáhlých 

elektronických systémů s přesnými modely komponent. 

Modely, optimalizační i statistické výpočty jsou programem jednoduše parametrizovány. 

Díky integraci do prostředí Workbench je možno simulovat i rozsáhlé fyzikálně i geometricky 

náročné elektromechanické systémy. 
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5.2.1 Výpočet Maxwellu 

V prostředí Maxwell je provedeno měření v jediném bodu blízkém jmenovitému. Jmenovitý 

kmitočet 

 𝑓1 = 51,7 [𝐻𝑧]  , (5.1.1)  

synchronní otáčky poté 

 𝑛1 =
60𝑓1
𝑝

=
60 ∙ 51,7

2
= 1551 [𝑚𝑖𝑛−1] (5.1.2)  

5.2.1.1 Simulace motoru s měděným vinutím 

Simulace byla provedena u stroje s měděným vinutím ve statoru pro bod blízký 

jmenovitému, a to při otáčkách, které byly vypočteny programem RMxprt, tj. n = 1519,16 min
-1

. 

Celkový výpočet stroje bude pro jeho velkou časovou náročnost proveden v dalším období. 

Z (4.1.1) a (4.1.2) je zjištěna hodnota skluzu uvažovaného stroje 

 𝑠 =
𝑛1 − 𝑛

𝑛1
∙ 100 =

1551 − 1519,16

1551
∙ 100 = 2,05 [%] (5.1.3)  

Obr. 14 zobrazuje momentovou charakteristiku stroje při zvolených otáčkách. Střední 

hodnota ustáleného průběhu momentu činí M = 180 Nm. 

 

Obr. 23: Průběh momentu stroje v závislosti na čase při skluzu s = 2,05 % 

Z průběhu momentu je patrné, že při počátečním rozběhu se dostává kmitem do záporných 

hodnot. To je způsobeno přechodovými jevy, při kterých se motor chová jako připojená 

indukčnost v obvodu střídavého proudu. Vyskytují se zde dva akumulátory energie – vinutí 

motoru (akumulující energii ve formě magnetického pole) a hmota rotoru (akumulující energii 

ve formě kinetické energie). Díky tomu vzniká přechodová složka momentu o frekvenci sítě, 

jejíž amplituda zaniká dle časové konstanty. U velkých motorů může trvat i několik vteřin. 
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Obr. 24: Průběh příkonu v závislosti na čase při skluzu s = 2,05 % 

Z průběhu příkonu je patrná prvotní špička vlivem záběrného proudu v motoru, která však 

velmi brzy mizí a výkon stroje se poté ustaluje na hodnotě přibližně 30,8 kW. 

Na Obr. 25 je vyobrazen průběh vstupních proudů pro daný skluz. 

 

Obr. 25: Průběh vstupních proudů v závislosti na čase při skluzu s = 2,05 % 

Hodnoty proudů v simulovaném bodě dosahují při ustáleném stavu amplitudy přibližně 90 A, 

jejich efektivní hodnota pak činí 64,6 A. Z průběhu charakteristiky je patrný zejména počáteční 

proudový náraz, který je při rozběhu motoru vždy nežádoucí. 

Ze znalosti jmenovitých otáček a momentu snadno určíme výkon stroje 

 𝑃2 = 𝑀𝑛 ∙ 𝜔𝑛 = 𝑀𝑛 ∙
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑛
60

= 180 ∙
2 ∙ 𝜋 ∙ 1519,16

60
= 28636 [𝑊]  , (5.1.4)  

a z něj následně pro zvolený bod je také velikost účiníku 
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 𝑐𝑜𝑠𝜑 =
𝑃2
𝑆
=

28636

√3 ∙ 𝑈𝑛 ∙ 𝐼𝑛
=

28636

√3 ∙ 350 ∙ 64,6
= 0,731 [−] (5.1.5)  

Srovnáním hodnoty účiníku při otáčkách 1519,16 min
-1

 získané z charakteristiky naměřené 

v prostředí RMxprt s hodnotou získanou z měření v prostředí Maxwell je možno vidět, 

že hodnoty jsou poměrně rozdílné. Hodnota získaná z RMxprtu činí cosφ = 0,8. Rozdíl může být 

způsoben odlišným způsobem výpočtu – RMxprt přistupuje k simulacím analyticky, Maxwell 

metodou konečných prvků. 

U stroje je dále možno vypočíst na základě znalosti příkonu a výkonu i samotnou účinnost 

 𝜂 =
𝑃2
𝑃1
∙ 100 =

28636

30800
∙ 100 = 92,97 [%]  . (5.1.6)  

 

 

Obr. 26: Průběh vstupních napětí v závislosti na čase 

Průběh vstupních napětí je pak možno vidět na Obr. 26. Amplituda vstupního napětí 

dosahuje hodnoty asi 286 V, efektivní hodnota poté přibližně 202 V. 

Dále bylo v programu ANSYS Maxwell zobrazeno rozložení magnetické indukce 

v magnetickém obvodu uvažovaného stroje s měděným vinutím. Situaci zachycuje Obr. 27. 

Na obrázku je vidět hranice mezi dvěma póly, ve které dochází k soustředění magnetických 

siločar. Lze pozorovat, že v zubu statoru, kde dochází k uzavírání cest magnetického toku, 

je magnetické indukce největší. To samé platí v případě rotorových zubů. Uvnitř drážek 

je magnetická indukce nulová, protože magnetické pole, vybuzené vodiči v drážkách, pro svou 

cestu využívá magnetického obvodu, kde je menší magnetický odpor.  
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Obr. 27: Rozložení magnetické indukce ve stroji 

Dále jsou uvedeny průběhy ztrát v železe po ustálení (od času t = 160 ms). Ztráty v železe 

dosahují celkové hodnoty ∆𝑃𝐹𝑒 = 564,2 𝑊. 

 

Obr. 28: Průběh ztrát stroje v čase po ustálení 

Pomocí simulace ve stavu naprázdno bylo rovněž možno zjistit hodnotu magnetizačního 

proudu, která v tomto případě byla 𝐼𝜇 = 32,30 𝐴. 
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Průběhy proudu při motoru ve stavu naprázdno ukazuje Obr. 29. 

 

Obr. 29: Průběhy proudu při stavu naprázdno 

5.2.1.2 Simulace motoru s hliníkovým vinutím 

Obdobně pro stroj s hliníkovým vinutím byly provedeny simulace v bodě blízkém 

jmenovitému. V tomto případě se jednalo o stav při otáčkách 𝑛 = 1514,14 𝑚𝑖𝑛−1. 

Hodnota skluzu pro simulovaný stroj 

 𝑠 =
𝑛1 − 𝑛

𝑛1
∙ 100 =

1551 − 1514,14

1551
∙ 100 = 2,38 [%] (5.1.7)  

Výsledné průběhy ze simulací jsou uvedeny níže. Průběh momentu s ustálenou hodnotou 

𝑀 = 180,1 𝑁𝑚  na Obr. 30. 

 

Obr. 30: Průběh momentu stroje v závislosti na čase při skluzu s = 2,38 % 
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Výkon stroje obdobně jako v předchozím případě 

 𝑃2 = 𝑀𝑛 ∙ 𝜔𝑛 = 𝑀𝑛 ∙
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑛
60

= 180,1 ∙
2 ∙ 𝜋 ∙ 1514,14

60
= 28558 [𝑊]  , (5.1.8)  

velikost účiníku pak na základě znalosti výkonu bude 

 𝑐𝑜𝑠𝜑 =
𝑃2
𝑆
=

28486

√3 ∙ 𝑈𝑛 ∙ 𝐼𝑛
=

28558

√3 ∙ 350 ∙ 64,63
= 0,729 [−]  , (5.1.9)  

a konečně účinnost pak 

 𝜂 =
𝑃2
𝑃1
∙ 100 =

28558

31948,7
∙ 100 = 90,9 [%]  . (5.1.10)  

Průběh příkonu pro stroj reprezentující hliníkové vinutí je zobrazeno na Obr. 31, průběhy 

vstupních proudů poté na Obr. 32. 

 

Obr. 31: Průběh příkonu stroje v závislosti na čase při skluzu s = 2,38 % 

 

Obr. 32: Průběh vstupních proudů stroje v závislosti na čase 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    

 55 

 

Obr. 33: Průběhy vstupních napětí v závislosti na čase 

Na Obr. 33 jsou zobrazena vstupní napětí v závislosti na čase. Jejich průběh je obdobný jako 

v předchozím modelovaném případě. 

 

Obr. 34: Průběh ztrát v čase po ustálení 

Z Obr. 34 je možno vidět průběh ztrát stroje s hliníkovým vinutím v čase po ustálení. Střední 

hodnota zobrazených ztrát v železe je ∆𝑃𝐹𝑒 = 435,3 𝑊. 

Průběh magnetizačního proudu na Obr. 35 opět ukazuje výrazně nižší hodnotu kvůli stavu 

naprázdno v porovnání se jmenovitým bodem. V tomto případě slouží odebíraný proud 

pouze ke krytí vlastních ztrát motoru, nevytváří však moment. Z průběhů byla funkcí určena 

hodnota magnetizačního proudu 𝐼𝜇 = 31,90 𝐴. 
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Obr. 35: Průběh magnetizačního proudu v závislosti na čase 

A nakonec pak rozložení magnetického pole ve stroji ukazuje Obr. 36. Porovnáním s Obr. 27 

je možnost vidět, že magnetický obvod obou strojů je sycen prakticky stejně. 

 

Obr. 36: Rozložení magnetického pole ve stroji 
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5.3 Výpočet v programu Matlab 

Jako další byla provedena simulace v programu Matlab. V tomto případě se jedná o výpočet 

stroje s měděným vinutím ve statoru. Výpočet celého stroje byl proveden dle [6] na základě 

parametrů a rozměrů stroje. V rotoru stroje je opět použito hliníkové vinutí. Ve výpočtu 

jsou uvažovány hodnoty vodivosti mědi 𝜎𝐶𝑢20 = 58,00 MS/m a hliníku 𝜎𝐴𝑙20 = 38,00 MS/m. 

Výsledky výpočtu jsou uveřejněny v Tab. 11, kde je možno je porovnat s výsledky výpočtu 

z prostředí RMxprt. 

V programu RMxprt byla uvažována hřídel magnetická, tu však v Matlabu nelze zadat. Proto 

byla v prostředí Matlabu velikost hřídele zmenšena na průměr 5 mm, díky čemuž se docílilo 

obdobného efektu v rozložení magnetického pole. 

Rovněž byla vypočtena cena materiálu za každý ze strojů dle vypočtených hmotností. 

Náklady byly stanoveny na základě těchto cen: 

𝑘𝐶𝑢 = 4,54 [
€

𝑘𝑔
] - cena vinutí za jednotku hmotnosti (měď), 

𝑘𝐴𝑙 = 2,4 [
€

𝑘𝑔
] - cena vinutí za jednotku hmotnosti (hliník), 

𝑘𝐹𝑒𝑒 = 4 [
€

𝑘𝑔
]  - cena železného svazku za jednotku hmotnosti, 

𝑘𝐹𝑒𝑓 = 2 [
€

𝑘𝑔
]  - cena kostry za jednotku hmotnosti. 

Dále byly zjišťovány střední hodnoty oteplení v následujících bodech 

∆ϑcs – střední oteplení čel statoru 

∆ϑds – střední oteplení vodičů v drážce statoru 

∆ϑsfe – střední oteplení statorového svazku 

∆ϑcr – střední oteplení kruhů nakrátko 

∆ϑdr – střední oteplení tyčí rotoru 

∆ϑrfe – střední oteplení rotorového svazku 

∆ϑk – střední oteplení kostry 

∆ϑh – střední oteplení hřídele 

∆ϑvi – střední oteplení vnitřního vzduchu 

Pokec ..  uvažovaná teplota okolí 20°C 
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Tab. 11: Srovnání výsledků výpočtů z programů Matlab a RMxprt pro výchozí stroj s měděným 

vinutím 

Skupina Veličina Matlab RMxprt 

Elektrická 

data 

I1 [A] 67,29 64,274 

I2 [A] 54,54 52,201 

Iμ [A] 28,03 31,998 

Pmech [W] 132,4 134,1 

PFe [W] 635,7 482,313 

PCu1 [W] 961,6 852,626 

PCu2 [W] 664,7 610,554 

Pd [W] 564,9 522 

Pcelk [W] 2959,3 2601,58 

η [%] 90,7 91,77 

cosφ [-] 0,783 0,797 

nn [min
-1

] 1516,43 1519,16 

s [%] 2,23 2,05 

Magnetická 

data 

Bys [T] 1,76 1,63 

Byr [T] 0,77 0,74 

Bδ [T] 0,85 0,858 

B1ds [T] 1,67 1,65 

B1dr [T] 1,82 1,81 

Odpory a 

reaktance 

R1 [Ω] 0,0708 0,0688 

R2 [Ω] 0,0745 0,0746 

Xμ [Ω] 6,61 5,96 

Xσ1 [Ω] 0,322 0,207 

Xσ2 [Ω] 0,624 0,321 

Vinutí 

SCu1 [mm
2
] 147,29 - 

SCu2 [mm
2
] 83,84 - 

J1 [A/mm
2
] 4,72 4,85 

J2 [A/mm
2
] 3,85 3,45 

Materiálová 

spotřeba 

m1 [kg] 45,5 45,57 

m2 [kg] 29,9 23,65 

mCu1 [kg] 16,6 13,38 
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mCu2 [kg] 3,3 3,59 

mFe [kg] 75,4 69,22 

mcelk [kg] 95,3 86,19 

Střední 

oteplení 

∆ϑcs [K] 92,59 

∆ϑds [K] 87,64 

∆ϑsfe [K] 86,83 

∆ϑcr [K] 128,47 

∆ϑdr [K] 137,83 

∆ϑrfe [K] 136,92 

∆ϑk [K] 68,72 

∆ϑh [K] 56,40 

∆ϑvi [K] 85,01 

Cena Celk [€] 448,4 409,8 

Z tabulky je patrno, že oba programy určily mírně odlišnou hodnotu skluzu, 

při které simulace probíhala. Tím vzniká určitý rozdíl ve vypočtených hodnotách proudů. 

Od toho se odvíjí také hodnota ztrát a ve výsledku i celková účinnost stroje. 

Přesto je možno pozorovat poměrně značné shody. Odpory rotoru a statoru jsou velmi 

podobné, pro Matlab R1 = 0,0708 Ω a R2 = 0,0745 Ω, RMxprt pak R1 = 0,0688 Ω a R2 = 0,0746 

Ω. Hlavní magnetizační reaktance se pak mírně odlišuje, a to pro Matlab Xμ = 6,61 Ω, RMxprt 

Xμ = 5,96 Ω. Proudová hustota ve statoru je v případě Matlabu pro drážku J1 = 4,72 A/mm
2
 

a v případě RMxprtu J1 = 4,85 A/mm
2
. Proudová hustota v rotoru je již u obou simulací lehce 

odlišná. 

Jak bylo řečeno, v obou programech byla určena rozdílná hodnota jmenovitých otáček 

(a tím pádem skluzu), díky čemuž vzniká také onen určitý rozdíl v hodnotách. Jak ukazuje Tab. 

12, katalogovým údajům více odpovídá výpočet v programu Matlab. Hodnota jmenovitých 

otáček pro program Matlab jsou přibližně nn = 1516 min
-1

, pro RMxprt pak asi nn = 1519 min
-1

. 

Rozdíly v jednotlivých hodnotách jsou také způsobeny rozdílným přístupem k výpočtu 

v obou programech.  

V případě velikostí magnetických indukcí v různých částech magnetického obvodu stroje 

jsou oba programy prakticky shodné, největší rozdíl spočívá v magnetické indukci statorového 

jha, kdy pro Matlab vychází hodnota Bys = 1,76 T, pro RMxprt Bys = 1,63 T. 

Dále je možno zhlédnout rozložení hmotnosti jednotlivých částí stroje. V obou simulacích 

jsou výsledky mírně rozdílné, kdy celková hmotnost stroje určená programem Matlab vychází 

mcelk = 95,30 kg a v případě RMxprtu mcelk = 86,19 kg. Rozdíl v hmotnostech je způsoben tím, 

že Matlab počítá s vahou hřídele, zatímco RMxprt váhu hřídele neuvažuje. 
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Tabulka 12 přináší srovnání simulovaných variant stroje s hliníkovým vinutím. Srovnání 

bylo provedeno na základě programů RMxprt a Matlab. Jedná se o tyto variace: 

Hliník 1 – původní stroj s nahrazeným měděným vinutím za hliníkové. 

Hliník 2 – stroj shodný s předchozím případem, prodloužený o délku l = 40 mm. 

Hliník 3 – stroj s osovou výškou 334 mm. 

Tab. 12: Srovnání výsledků výpočtů z programů Matlab a RMxprt pro varianty stroje 

s hliníkovým vinutím 

  
Hliník 1 Hliník 2 Hliník 3 

Skupina Veličina RMxprt Matlab RMxprt Matlab RMxprt Matlab 

Elektrická 

data 

I1 [A] 64,13 67,96 59,58 64,93 58,37 63,96 

I2 [A] 52,98 55,36 53,25 56,43 55,35 59,85 

Iμ [A] 30,43 27,72 20,03 18,6 8,33 7,76 

∆Pmech [W] 133,6 132,4 133,2 148,2 133,4 375,8 

∆PFe [W] 471,4 635,7 410,51 571,2 244,13 345,1 

∆PCu1 [W] 1390,1 1485,7 1314,13 1468,3 1358,9 1571,9 

∆PCu2 [W] 709,01 737,3 809,54 861,9 787,96 886,8 

∆Pd [W] 522 575,4 522 576,4 522 578,7 

∆Pcelk [W] 3226,2 3566,6 3189,4 3626 3046,3 3758,3 

η [%] 89,99 89,00 90,90 88,90 90,50 88,50 

cosφ [-] 0,820 0,791 0,876 0,829 0,890 0,845 

nn [min
-1

] 1514,14 1512,77 1509,06 1506,53 1510,16 1505,6 

s [%] 2,38 2,47 2,70 2,87 2,63 2,93 

Magnetická 

data 

Bys [T] 1,61 1,76 1,37 1,53 0,82 0,91 

Byr [T] 0,73 0,77 0,62 0,67 0,37 0,39 

Bδ [T] 0,85 0,85 0,77 0,78 0,49 0,51 

B1ds [T] 1,64 1,67 1,49 1,53 0,99 1,06 

B1dr [T] 1,8 1,82 1,64 1,67 1,07 1,13 

Odpory a 

reaktance 

R1 [Ω] 0,1127 0,1072 0,1234 0,1161 0,1329 0,1281 

R2 [Ω] 0,0842 0,0802 0,0952 0,0902 0,0857 0,08252 

Xμ [Ω] 6,20 6,61 9,41 9,8 22,27 22,89 

Xσ1 [Ω] 0,210 0,322 0,255 0,385 0,375 0,5594 

Xσ2 [Ω] 0,322 0,624 0,391 0,754 0,824 0,933 

Vinutí 
SCu1 [mm

2
] - 147,29 - 147,29 - 184,92 

SCu2 [mm
2
] - 83,84 - 83,84 - 117,5 
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J1 [A/mm
2
] 4,83 4,77 4,50 4,56 3,49 3,57 

J2 [A/mm
2
] 3,50 3,91 3,52 3,98 2,65 3,04 

Materiálová 

spotřeba 

m1 [kg] 45,57 45,5 52,58 52,5 82,57 82,7 

m2 [kg] 23,65 29,9 27,29 34,5 47,51 57,3 

mCu1 [kg] 13,38 5 14,66 5,4 25,14 9,4 

mCu2 [kg] 3,59 3,3 4,01 3,7 6,83 6,7 

mFe [kg] 69,22 75,4 79,87 84 130,08 140 

mcelk [kg] 86,19 83,7 98,54 96,1 162,06 156,1 

Střední 

oteplení 

∆ϑcs [K] 115,39 111,85 102,08 

∆ϑds [K] 96,16 91,91 86,46 

∆ϑsfe [K] 94,96 90,88 85,28 

∆ϑcr [K] 140,02 142,13 112,68 

∆ϑdr [K] 147,21 150,22 116,25 

∆ϑrfe [K] 146,2 149,29 117,02 

∆ϑk [K] 71,93 71,00 69,14 

∆ϑh [K] 60,28 60,74 57,74 

∆ϑvi [K] 93,93 93,14 83,33 

Cena Celk [€] 358,8 385,2 408,3 438,5 660,3 694,7 

Z porovnání je možno vidět velkou shodu v rámci simulací v obou programech. Hodnoty 

proudů statoru a rotoru jsou například pro variantu stroje Hliník 1 𝐼1𝑅𝑀 = 64,13 𝐴 a pro Matlab 

𝐼1𝑀𝑎𝑡 = 67,96 𝐴, resp. 𝐼2𝑅𝑀 = 52,98 𝐴 a 𝐼2𝑀𝑎𝑡 = 55,36 𝐴. Rozdíl je způsoben mírně odlišnými 

hodnotami odporu statoru a rotoru. Magnetizační proud je pak pro RMxprt 𝐼𝜇𝑅𝑀 = 30,43 𝐴 

a pro Matlab 𝐼𝜇𝑀𝑎𝑡 = 27,72 𝐴. V rámci rozptylu v drážce rotoru je počítáno s otevřenou drážkou, 

v našem případě se však vyskytuje drážka uzavřená. Dle [6] není možno analyticky drážkový 

rozptyl pro uzavřenou drážku určit z důvodu přesycení a nelinearity. Hodnoty rozptylových 

reaktancí se tedy liší až dvojnásobně, pouze ve variantě Hliník 3 se hodnota rotorové rozptylové 

reaktance blíží hodnotě vypočtené RMxpertem. Hodnoty jsou 𝑋𝜎2𝑅𝑀 = 0,824 Ω 

a 𝑋𝜎2𝑀𝑎𝑡0,824 Ω. 

V případě ztrát se oba programy poměrně shodují. Pro variantu Hliník 1 například velikost 

Joulových ztrát ve statoru ∆P𝐶𝑢1𝑅𝑀 = 1390,1 𝑊 a ∆P𝐶𝑢1𝑀𝑎𝑡 = 1485,7 𝑊; resp. Joulových ztrát 

v rotoru ∆P𝐶𝑢2𝑅𝑀 = 709,01 𝑊 a ∆P𝐶𝑢2𝑀𝑎𝑡 = 7737,3 𝑊. Mechanické a dodatečné ztráty 

(∆𝑃𝑚𝑒𝑐ℎ a ∆𝑃𝑑) jsou pro všechny výpočty pevně nastaveny. Grafické znázornění rozložení ztrát 

strojů dle výpočtů v RMxprtu je možné vidět na Obr. 39. 

Účinnost strojů se ve všech případech pohybovala přibližně kolem hodnoty 𝜂 = 90 %, 

nejvyšší účinnosti dosahovala simulace varianty Hliník 2 v prostředí RMxprt, 
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a to 𝜂𝐴𝑙2𝑅𝑀 = 90,9 %, nejnižší hodnoty pak varianta Hliník 3 vypočtená Matlabem 

𝜂𝐴𝑙3𝑀𝑎𝑡 = 90,9 %. 

Velikost účiníku s rostoucími rozměry stroje (při konstantním výkonu) rostla. 

To je způsobeno zvyšujícím se odporem vinutí statoru, čímž se snižuje velikost vstupního proudu 

(a tedy celkového zdánlivého výkonu), narůstá však jeho reálná složka. 

Hodnoty sycení magnetického obvodu se dle druhu programu lehce odlišují. Pro variantu 

Hliník 2 například magnetická indukce ve jhu statoru 𝐵𝑦𝑠𝑅𝑀 = 1,37 𝑇 a 𝐵𝑦𝑠𝑀𝑎𝑡 = 1,53 𝑇. 

Naopak hodnota indukce ve vzduchové mezeře či v zubech je prakticky totožná, 𝐵𝛿𝑅𝑀 = 0,77 𝑇 

a 𝐵𝛿𝑀𝑎𝑡 = 0,78 𝑇. S rostoucími rozměry stroje při konstantním výkonu dochází k poklesu 

magnetizačního proudu a stroj tak pracuje v nenasyceném stavu – je uzpůsoben na práci 

při vyšším výkonu. 

Proudová hustota v rotoru se mírně liší mezi jednotlivými programy, ve vinutí statoru 

se pak v jednotlivých výpočtech pro danou variantu prakticky liší jen málo. Pro variantu Hliník 3 

například 𝐽2𝑅𝑀 = 2,65 𝐴 ∙ 𝑚𝑚
−2 a 𝐽2𝑀𝑎𝑡 = 3,04 𝐴 ∙ 𝑚𝑚

−2, resp. 𝐽1𝑅𝑀 = 3,49 𝐴 ∙ 𝑚𝑚
−2 

a 𝐽1𝑀𝑎𝑡 = 3,57 𝐴 ∙ 𝑚𝑚
−2. S rostoucími rozměry stroje se zpravidla zvětšuje i průřez drážky 

stroje a proudová hustota tedy klesá. 

Při tepelných výpočtech byla uvažována teplota okolí 𝜗0 = 40 °𝐶. Simulovaný stroj 

byl opatřen izolací třídy F. To znamená, že provozní teplota izolace při uvažované teplotě okolí 

nesměla překročit hodnotu 𝜗 = 155 °𝐶. Při uvažování tepelné rezervy 10 °C pak dovolené 

oteplení izolace nesmí překročit hodnotu ∆𝜗𝐹 = 105 °𝐶. 

Z uvedených hodnot oteplení vyplývá, že izolace ve statorovém vinutí by při uvažování 

tepelné rezervy danou třídu izolace u verzí Hliník 1 a Hliník 2 nesplnila. Řešením 

by bylo nahradit izolaci třídou H s dovoleným oteplením (včetně uvažování tepelné rezervy) 

∆𝜗𝐻 = 125 °𝐶. Rovněž je možno opatřit stroje silnějším ventilátorem s větším množstvím 

chladicího vzduchu, který by hodnotu oteplení snížil pod maximální přípustnou hodnotu. Stroj 

verze Hliník 3 pak požadavky třídy F naplňuje. 

Jak bylo předpokládáno, nejteplejší částí stroje je rotor. Zde totiž nedochází 

k tak významnému proudění chladicího vzduchu a teplo se tedy hůře odvádí.  

Vlivem prodloužení stroje se odpor rotoru i statoru zvýší, současně s tím však dojde 

ke snížení proudu. Celkové ztráty jsou pak vlivem závislosti na kvadrátu proudu proto nižší.  

Rozdílu je možno si také povšimnout u hmotnosti statorového vinutí, udávaných RMxprtem 

a Matlabem. Důvodem je, jak již bylo zmíněno, že v prostředí RMxprtu není možno zadat 

do statoru jiný materiál než měď. Ekvivalentní hodnotu hmotnosti hliníkového vinutí lze 

tedy získat ze vztahu zachování stejného objemu obou materiálů ve vinutí statoru. Dosazením 

za hustoty prvků, které uvažuje RMxprt dostáváme pro variantu Hliník 1 
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 𝑚𝐶𝑢1_𝐴𝑙1 = 𝑚𝐶𝑢1 ∙
𝜌𝐴𝑙
𝜌𝐶𝑢

= 13,38 ∙
2689

8933
= 4,03 [𝑘𝑔]  , (5.1.11)  

a obdobně pro ostatní verze 

𝑚𝐶𝑢1_𝐴𝑙2 = 4,41 [𝑘𝑔] - pro Hliník 2, 

𝑚𝐶𝑢1_𝐴𝑙2 = 7,57 [𝑘𝑔] - pro Hliník 3. 

Následně je tedy možno určit celkovou cenu stroje. Hodnota kostry je pro danou variantu 

stroje v obou programech uvažována vždy shodná. 

Pro případ varianty Hliník 1 tedy bude za RMxprt cena stroje 

 
𝐶𝑒𝑙𝑘 = 𝑘𝐴𝑙 ∙ (𝑚𝐶𝑢1𝐴𝑙1 +𝑚𝐶𝑢2𝐴𝑙1) + 𝑘𝐹𝑒𝑒 ∙ 𝑚𝐹𝑒 + 𝐶𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒

= 2,4 ∙ (4,03 + 3,59) + 4 ∙ 69,22 + 63,58 = 358,75 [€]  . 
(5.1.12)  

Obdobně pak pro ostatní varianty. Hodnota Cframe je vždy převzata z programu Matlab. 

Výsledky uvádí Tab. 12. Určitý rozdíl mezi oběma verzemi vzniká vlivem absence hmotnosti 

hřídele, se kterou RMxprt nepočítá, čímž by se obě hodnoty k sobě ještě více přiblížily. 
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6 POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH MODELŮ S KATALOGEM 

Přesnost výsledků byla ovlivněna také faktem, že měřený stroj jsme neměli k dispozici. 

Nebylo tedy možno parametry přesně ověřit. Velký vliv na výsledné hodnoty má například 

i samotná velikost vzduchové mezery. V Tab. 13 jsou uvedeny katalogové údaje stroje 

v porovnání se simulacemi ve třech různých programech. 

Tab. 13: Srovnání katalogových údajů s výsledky ze simulací pro výchozí měděné vinutí 

Veličina Katalog RMxprt Matlab Maxwell 

Pn [kW] 29,00 28,99 29,00 28,64 

Mn [Nm] 185,00 182,30 182,62 180,00 

In [A] 65,00 64,27 67,29 64,60 

Un [V] 350 350 350 350 

cosφ [-] 0,830 0,797 0,785 0,786 

Iμ [A] 25,50 31,99 28,03 32,30 

η [-] 0,889 0,918 0,907 0,929 

fn [Hz] 51,7 51,7 51,7 51,7 

nn [min
-1

] 1496,92 1519,16 1516,43 1519,16 

Z výsledků vyplývá, že katalogovým údajům pro stroj s měděným vinutím odpovídaly 

jednotlivé programy vždy jen v některých bodech. Hodnota momentu se nejvíce odlišuji 

v případě programu Maxwell, kdy katalogovou hodnotu 𝑀𝑛 = 185 𝑁𝑚 určil jako 180 𝑁𝑚, 

to je způsobeno faktem, že simulace v Maxwellu neprobíhala při podmínce konstantního výkonu 

jako u dvou zbývajících programů. Tím pádem se částečně odlišují i ostatní výpočty, které byly 

v Maxwellu provedeny. 

V případě jmenovitého proudu a účiníku se nejvíce katalogu blížil výpočet v programu 

RMxprt, s hodnotami 𝐼𝑛𝑅𝑀 = 64,27 𝐴 a 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑅𝑀 = 0,797 v porovnání se jmenovitými 

hodnotami 𝐼𝑛 = 65 𝐴 a 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0,83. 

V programu Matlab byly zase jmenovitým hodnotám blíže výpočty magnetizačního proudu 

𝐼𝜇𝑀𝑎𝑡 = 28,30 𝐴 a účinnosti 𝜂𝑀𝑎𝑡 = 0,907 v porovnání s 𝐼𝜇𝑛 = 25,50 𝐴 a 𝜂𝑛 = 0,889. 

V Tab. 14 je rovněž uvedeno srovnání parametrů shodných jako v předchozím případě. Jsou 

v ní porovnávány katalogové údaje se simulovaným měděným a různými variantami hliníkového 

vinutí v programu RMxprt. 
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Tab. 14: Srovnání katalogových údajů s výsledky ze simulací v programu RMxprt 

Veličina Katalog Měď Hliník 1 Hliník 2 Hliník 3 

Pn [kW] 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 

Mn [Nm] 185,00 182,27 182,88 183,5 183,39 

In [A] 65,00 64,27 64,13 60,73 58,37 

Un [V] 350 350 350 350 350 

cosφ [-] 0,830 0,797 0,81 0,876 0,89 

Iμ [A] 25,50 31,99 30,43 20,03 8,35 

η [-] 0,889 0,917 0,899 0,909 0,905 

fn [Hz] 51,7 51,7 51,7 51,7 51,7 

nn [min
-1

] 1496,92 1519,16 1514,14 1509,06 1510,16 

Nejbliže katalogovým údajům téměř ve všech směrech byla varianta Hliník 1, 

kdy jmenovitým hodnotám se nejvíce blížila velikost účiníku 𝑐𝑜𝑠𝜑𝐴𝑙1 = 0,81, magnetizačního 

proudu 𝐼𝜇𝐴𝑙1 = 30,43 𝐴, účinnosti 𝜂𝐴𝑙1 = 0,899 a otáček 𝑛𝐴𝑙1 = 1514,14 𝑚𝑖𝑛
−1. 

V případě momentu se pak nejvíce jmenovitým parametrům blížila varianta Hliník 2, 

a to s hodnotou 𝑀𝐴𝑙2 = 183,5 𝑁𝑚. 

Dále jsou v Tab. 15 jsou uvedeny parametry vypočtené jednotlivými programy pro hliníková 

vinutí. 

Tab. 15: Srovnání variant stroje s hliníkovým vinutím 

 
Hliník 1 Hliník 2 Hliník 3 

Veličina RMxprt Matlab Maxwell RMxprt Matlab Maxwell RMxprt Matlab Maxwell 

Pn [kW] 28,99 29 28,558 29 29 28,38 29 29 27,25 

Mn [Nm] 182,88 183,06 180,11 183,5 183,82 179,6 183,39 183,9 172,3 

In [A] 64,13 67,96 64,63 60,73 64,93 60,3 58,37 63,96 56,62 

Un [V] 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

cosφ [-] 0,81 0,791 0,729 0,876 0,829 0,776 0,89 0,845 0,794 

Iμ [A] 30,43 27,72 32,2 20,03 18,6 21,9 8,35 7,76 
 

η [-] 0,899 0,89 0,909 0,909 0,889 0,911 0,905 0,885 0,912 

fn [Hz] 51,7 51,7 51,7 51,7 51,7 51,7 51,7 51,7 51,7 

nn [min
-1

] 1514,14 1512,8 1514,14 1509,06 1506,5 1509,06 1510,16 1505,6 1510,16 

Srovnání průběhu momentů mezi stroji s variantami Hliník 1, Hliník 2 a Hliník 3 ukazuje 

Obr. 37. Varianty Hliník 1 a Hliník 2 dosahují obdobných středních hodnot momentu kolem 

hodnoty 180 𝑁𝑚, varianta Hliník 3 se s hodnotou 𝑀𝐴𝑙3𝑀𝑎𝑥 = 172,3 𝑁𝑚  již lehce odlišuje, 

stejně tak v případě příkonu. 
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Z tabulky vyplývá, že nejvyšší účinnosti dosahuje v případě výpočtu programem RMxprt 

varianta Hliník 2, a to hodnoty 𝜂𝐴𝑙2𝑅𝑀 = 0,909. Největšího momentu dosahuje varianta Hliník 3 

vypočtená programem Matlab, 𝑀𝐴𝑙3𝑀𝑎𝑡 = 183,9 𝑁𝑚. 

Jak lze vidět v tabulce, vypočtené jmenovité otáčky jednotlivých variant se mezi sebou 

výrazně neliší. Určitý rozdíl panuje ve velikosti proudu a tudíž i účiníku vypočteného programy 

RMxprt a Matlab, v případě varianty Hliník 1 tedy 𝐼𝑛𝐴𝑙1𝑅𝑀 = 64,13 𝐴 a 𝑐𝑜𝑠𝜑𝐴𝑙1𝑅𝑀 = 0,81 

v porovnání s 𝐼𝑛𝐴𝑙1𝑀𝑎𝑡 = 67,96 𝐴 a 𝑐𝑜𝑠𝜑𝐴𝑙1𝑅𝑀 = 0,791. 

 
Obr. 37: Průběhy momentu v závislosti na čase po ustálení pro různé variace hliníkového vinutí 

Obdobně pro průběh příkonu jsou uvažovány stejné typy strojů. 

 

Obr. 38: Průběhy příkonu v závislosti na čase pro různé variace hliníkového vinutí 
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Obr. 39: Rozdělení ztrát pro jednotlivé varianty strojů dle programu RMxprt 

Na Obr. 39 je provedeno zobrazení rozdělení ztrát v jednotlivých uvažovaných variantách 

vypočtených v programu RMxprt. 

Nejvyšší hodnotou celkových ztrát disponuje základní varianta stroje s hliníkovým vinutím 

vlivem nejvyšší hodnoty procházejícího proudu. Nejnižších ztrát dosahuje pak základní stroj 

s měděným vinutím. 
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7 ZÁVĚR 
Velká část práce byla věnována zejména průzkumu literárních zdrojů a studium 

problematiky. V jednom z vybraných zdrojů je probírána potřebná problematika náhrady 

měděného vinutí statoru asynchronního stroje za hliníkové. Návrh byl prováděn pro stroje 

o stejném výkonu 3,7 kW. Výsledkem studie je zjištění, že cena motoru s hliníkovým vinutím 

je přibližně o 20 % vyšší kvůli vyšším rozměrům stroje (nutnost použít větší kostru, hřídel apod.). 

Dále byla provedena rešerše k vlastnostem materiálů, zejména hliníku, pro účely práce. Byly 

zmíněny výhody a nevýhody jeho aplikace do vinutí elektrických strojů a rovněž uvedeny vývoje 

cen mědi a hliníku v posledních letech. 

V praktické části byl proveden návrh stroje v prostředí RMxprt podle požadovaných 

vstupních parametrů. Dále byly v tomto prostředí provedeny simulace strojů při dvou různých 

teplotách, a to 110 °C a 330 °C. Je tomu tak proto, že v RMxprtu není možné zadat hliník 

do statorového vinutí jako materiál přímo. Bylo proto nutno provést přepočet měděného vinutí 

na teplotu, při které by hliníkové vinutí vykazovalo stejnou vodivost jako měď při 110 °C. Po 

tomto přepočtu bylo možno stroj uvažovat jako motor s hliníkovým vinutím. Kromě základních 

rozměrů byla varianta reprezentující hliníkové vinutí rozšířena ještě o stroj stejné osové výšky, 

avšak s větší délkou (délka stroje byla navýšena o 40 mm), a o stroj s větší osovou výškou. 

Výsledné charakteristiky závislosti momentu, statorového proudu, příkonu, účinnosti a účiníku 

jsou vyobrazeny na přiložených obrázcích. 

Jako další byla provedena simulace stroje s měděným vinutím v prostředí Maxwell. Zde bylo 

provedeno měření pro bod blízký jmenovitému, tj. při skluzu s = 2,05 %. Výsledky simulací jsou 

poté zachyceny na obrázcích 23 až 29. Obdobně byly simulace provedeny i pro varianty 

s hliníkovým vinutím a výsledné parametry byly zaznamenány do tabulek 13 a 15. 

Následně byl proveden tepelný a ventilační výpočet dané varianty stroje. Vstupem pro 

tepelný výpočet bylo mimo potřebné geometrické rozměry a fyzikální konstanty také rozložení 

ztrát v jednotlivých částech stroje. Z výsledků ztrát získaných programem RMxprt byly poté na 

základě geometrie (např. dle délky poloviny závitu aj.) zadány konkrétním částem stroje příslušné 

ztráty. Po zrealizování měření ventilátoru v tlakové komoře a následném zjištění jeho tlakové 

charakteristiky bylo možno do tepelného výpočtu dosadit rovněž hodnotu průtoku chladiva 

ventilátoru, čímž se stal model stroje reálným. Výstupem tepelného výpočtu jsou střední hodnoty 

oteplení v jednotlivých částech stroje, kde je možno sledovat hranici dovoleného oteplení. 

Výsledná oteplení jsou uvedeny v tabulkách 11 a 12. 

Jako poslední byl proveden výpočet stroje v programu Matlab na základě [6], 2. vydání. 

Zde jsou vypočteny některé magnetické i elektrické parametry včetně ztrát, dále výpočet 

hmotnosti jednotlivých částí stroje a uvažovány jsou i celkové náklady. Výsledky výpočtu jsou 

porovnány s výsledky získané z prostředí RMxprt v tabulkách 11 a 12, kde je možno vidět, že 

obě simulace jsou velmi podobné a rozdíly v elektrických a magnetických parametrech nejsou 

příliš velké. Díky jistým odchylkám hodnoty odporů statorového a rotorového vinutí vzniká 

určitá odlišnost i ve velikosti statorových a rotorových proudů. Tím pádem vzniká i určitý rozdíl 
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v údajích o ztrátách, což se v konečném důsledku projeví v rozdílné účinnosti stroje. Vliv 

na velikost ztrát také měl například fakt, že v RMxprtu byla nastavena pevná hodnota 

mechanických a dodatečných ztrát, zatímco v programu Matlab byla hodnota vždy samostatně 

dopočítána. Celkové vypočtené ztráty pro výchozí stroj s měděným vinutím pomocí programu 

Matlab jsou ∆Pcelk = 2601,58 W; v programu RMxprt pak 2959,3 W. Vypočtená účinnost poté 

byla η = 91,77 %, resp. η = 90,7 % a hodnota účinosti udávaná výrobcem pak činí η = 88,9 %. 

V obou prostředích se pak výrazně neliší magnetické parametry a hmotnost stroje. Určitý rozdíl 

je způsoben tím, že RMxprt do výpočtu nezahrnuje hmotnost hřídele. Magnetická indukce 

ve vzduchové mezeře pro Matlab Bδ = 0,850 T a pro RMxprt Bδ = 0,858 T či například 

magnetická indukce v zubu statoru pro Matlab B1ds = 1,67 T; pro RMxprt B1ds = 1,65 T. Po 

provedení tepelného výpočtu se potvrdilo, že varianta s měděným vinutím ve statoru splňuje 

tepelné požadavky izolace třídy F. 

V případě simulací variant troje  hliníkovým vinutím stroje se ukázalo, že náhrada měděného 

vinutí hliníkem v základní uvažované variantě způsobí nárust celkových ztrát přibližně o 24 % 

v případě RMxprtu a přibližně o 20 % v Matlabu. Základní varianta stroje s hliníkovým vinutím 

tepelné požadavky izolace třídy F nesplňuje, prodloužená varianta třídu F splňuje za podmínky 

neuvažování tepelné rezervy, a varianta s vyšší osovou výškou třídu F s rezervou naplňuje. 

Případným řešením pro nevyhovující varianty by mohlo být opatření stroje izolací třídy H 

(vyšší), nebo zařazení silnějšího ventilátoru s větší hodnotou průtoku chladicího média. 

Pro každou variantu stroje byly rovněž uvedeny předpokládané aktuální náklady na výrobu 

daného stroje. Náklady výchozího stroje s měděným vinutím statoru byly na základě hmotností 

vypočtených v programu Matlab odhadnuty přibližně na 450 €, varianta stejného stroje s vinutím 

hliníkovým pak přibližně na 385 €. Rozdíl v oteplení čel vinutí mezi oběma variantami vychází 

přibližně 23 °C v neprospěch hliníkového vinutí, v případě oteplení vodiče v drážce statoru je pak 

rozdíl přibližně 9 °C. Účinnost stroje s vinutím z mědi je na základě výpočtu v Matlabu o 1,7 % 

vyšší. 

Dále ze vzájemného porovnání vyplývá, že se zvyšujícími se rozměry stroje v ostatních dvou 

variantách hliníkového vinutí dochází vlivem větších hodnot statorového odporu (tj. nižších 

hodnot statorového proudu) nabývá účiník vyšší hodnoty, zatímco dochází ke zvyšování 

Joulových ztrát v rotoru a rovněž k poklesu magnetizačního proudu. Díky tomu není plně využito 

potenciálu konstrukce stroje, který takto pracuje s nenasyceným magnetickým obvodem. 

Jako příloha k práci je přiložen skript pro tepelný výpočet v programu Matlab pro základní 

stroj s měděným vinutím.  
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