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Abstrakt Tato diplomová práce je zaměřena na návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní generátor┻ Na základě daných po:adavků byla vytvořena nová koncepce rotujícího usměrňovače┸ která umo:ňuje větší proudový rozsah ne: stávající řešení usměrňovačů pou:ívaných firmou Siemens Electric Machines s.r.o. Práce je rozčleněna do pěti hlavních části┻ První část se zabývá rešerší stávajících rotujících usměrňovačů a dalších mo:ností konstrukce┻ V druhé části práce byly definovány po:adavky na rotující usměrňovač┻ Následující část se zabývá jak elektrickým návrhem usměrňovacích prvků┸ tak i varistoru┻  Čtvrtá část diplomové práce popisuje tepelnou analýzu, na základě které byly určeny provozní stavy rotujícího usměrňovače┻ Poslední část práce je věnována mechanické a modální analýze┻  Na základě těchto analýz byla ověřena pevnost a provozuschopnost nové koncepce rotujícího usměrňovače┻  
 

 

 

 

 

 

Klíčová slova rotující usměrňovač┸ synchronní generátor┸ bezkrou:kový budicí systém, bezpotenciálový modul┸ varistor┸ tepelná analýza┸ mechanická analýza┸ modální analýza 

 

 

 

 

 

 

  



 

Abstract 

This diploma thesis is focused on the design of a rotating rectifier for a synchronous 

generator. Based on defined requirements, the new rotating rectifier concept has 

been created that allows a greater current range than existing rectifier used by 

Siemens Electric Machines s.r.o. The thesis is divided into five parts. The first part 

deals with the search of existing rotating rectifiers and other design possibilities.  

The requirements for the rotating rectifier were defined in the second part of the 

thesis. The following section deals with both electrical design of rectifier elements 

and varistors. The fourth part of the diploma thesis describes the thermal analysis. 

On the basis of thermal analysis the operating conditions of the rotating rectifier 

were determined. The last part of the thesis is devoted to mechanical and modal 

analysis. Based on these analyses, the strength and operability of the new rotating 

rectifier concept were verified. 
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rotating rectifier, synchronous generator, brushless excitation system, diode 

module, varistor, thermal analysis, mechanical analysis, modal analysis 
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 1 

1 ÚVOD Synchronní stroje pro výrobu elektrické energie se v dnešní době v mnoha případech výkonů jednotek MVA vyrábějí v bezkrou:kovém provedení┻ [3] 

Bezkrou:kový generátor obsahuje budicí a hlavní generátor pro přeměnu rotační mechanické energie z vnějšího zdroje na energii elektrickou, respektive na střídavý elektrický proud┻ Budicí generátor neboli budič se skládá ze statoru a 

rotoru. Vinutí statoru┸ pokud je napájeno ze stejnosměrného zdroje napětí např┻ z regulátoru napětí nebo baterie┸ vytváří magnetické stacionární pole. Ve vinutí rotoru┸ které se otáčí v tomto magnetickém poli se indukuje střídavý zpravidla třífázový proud┻ V obvodu rotujícího usměrňovače dochází k usměrnění třífázového střídavého proudu na budicí stejnosměrný proud┻ Rotující usměrňovač je umístěn přímo na hřídeli mezi budicím a hlavním vinutím synchronního generátoru┻ [7]  Existuje několik konstrukčních variant rotujícího usměrňovače v závislosti na jeho umístění┻ Jedná se obvykle o umístění na konci hřídele nebo na ocelovém nosiči usměrňovače umístěného mezi budičem a hlavním svazkem┻  
 (lavním cílem práce bylo navrhnout koncepci rotujícího usměrňovače┸ která bude umo:ňovat větší proudový rozsah ne: současná řešení popsané v první části diplomové práce. 

 Na základě elektrických┸ mechanických a tepelných po:adavků┸ uvedených 
v druhé části práce┸ musí tyto po:adavky rotující usměrňovač bezprostředně splňovat┸ aby byla zaručena dostatečná spolehlivost a provozuschopnost┻     
 Třetí část práce byla věnována elektrickému dimenzování a výběru vhodných usměrňovacích prvků rotujícího usměrňovače┻ Z důvodu omezeného prostoru byly pro usměrnění proudu a napětí zvoleny jednofázové bezpotenciální usměrňovací moduly PSTKD ぱに【なぱどど od firmy POWERSEM┻ Dále zde bylo uvedeno mo:né elektrické namáhání usměrňovače a dimenzování varistoru┻  Výhodnou koncepcí, jak z hlediska odvodu tepla generovaného průchodem proudu usměrňovacími diodami, tak i mechanicky se ukázalo┸ :e je vhodné umístit rotující usměrňovač k rotorovému svazku budiče┻ Postupným vývojem bylo dosa:eno konečné podoby rotujícího usměrňovače. Konstrukce usměrňovače je 
popsaná v kapitole 6. Následující část diplomové práce se zabývala tepelnou analýzou rotujícího usměrňovače┸ která měla ověřit┸ zdali nedojde k překročení maximální teploty čipu definované výrobcem┻ Dále zde byly uvedeny provozní stavy┸ které definují maximální zatí:ení usměrňovače při větší teplotě okolí ne: ねど チC.  

V poslední části byla provedena pevnostní a modální analýza┻ Pomocí pevnostní analýzy bylo ověřeno maximální napětí jednotlivých součástí rotujícího 
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usměrňovače při pou:ití daného materiálu┻ Modální analýzou byly zjištěny jednotlivé módy rotujícího usměrňovače┻   
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2 SYNCHRONNÍ STROJ Synchronní stroj je elektrický točivý stroj┸ jeho: elektromagnetické pole se otáčí synchronně s rotorem┻ Synchronní stroj lze provozovat v motorickém nebo generátorickém re:imu┻  Synchronní generátory neboli alternátory jsou největšími zástupci zdrojů elektrické energie┸ které napájejí energetické sítě┻ V současnosti jsou tyto stroje vyráběny a: do jednotek MW a lze je pova:ovat za největší vyráběné točivé elektrické stroje┻ Alternátory┸ které jsou poháněny plynovými nebo parními turbínami otáčející se a: 3600 ot./min.  se nazývají turboalternátory┻ Jestli:e poháněcí médium je voda působící na vodní turbínu, pak tyto alternátory pracují 
s podstatně menšími otáčkami a nazývají se hydroalternátory┻ 
 Synchronní motory mají výhodu oproti asynchronním motorům v regulaci účiníku┸ proto je lze vyu:ít pro kompenzační účely sítě┻ Nevýhodou však je obtí:nější rozběh a nutnost stejnosměrného zdroje pro napájení budicího obvodu. [1] 

 

2.1 Princip synchronního stroje Princip synchronního stroje je zřejmý z Obr. 1┸ který schématicky zobrazuje synchronní stroj┻ Statorové vinutí je tvořeno třemi fázemi┸ které jsou posunuty o なにどソ┻ Budicí vinutí je umístěno na rotoru stroje a je napájeno stejnosměrným 
proudem. Budicí vinutí lze napájet buď přes cizí zdroj stejnosměrného proudu nebo přes sběrací krou:ky z budiče┸ který je umístěn na společné hřídeli┻ Pokud se nabuzený rotor otáčí konstantní rychlostí, pak se ve statorových cívkách indukují střídavá napětí a stator lze pova:ovat za kotvu stroje┻  Kmitočet indukovaných napětí je závislý především na počtu pólových dvojic p a otáčkách rotoru n1. 

 

 血怠 噺 喧 糾 券怠はど  (2.1) Při sinusovém prostorovém průběhu magnetického pole┸ se budou 

v jednotlivých statorových cívkách indukovat napětí rovně: sinusová┻ V ka:dém časovém okam:iku budou tyto napětí vzájemně časově posunuté o なにどソ┻ 
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Obr. 1┺ Schématické zobrazení synchronního stroje 

 (převzato z [1]) 

 Při symetrickém zatí:ení fází statoru vytvoří proudy souměrné točivé elektromagnetické pole┸ které se otáčí stejnou rychlostí jako elektromagnetické pole 
rotoru. Z tohoto důvodu jsou tyto stroje pova:ovány za synchronní. [1] 

 

2.2 Bezkartáčový budicí systém Díky bezkartáčového budicího systému není nutnost přenášet budicí proud pomocí sběracích krou:ků┸ uhlíkových kartáčů nebo mechanických komutátorů. Tímto odpadá i údr:ba těchto mechanických části z důvodu jejich opotřebení┻ Synchronní stroj pracující na tomto principu je v podstatě slo:en ze dvou synchronních strojů┸ 
z nich: první mů:eme nazvat hlavní synchronní stroj a druhý jako budicí synchronní stroj neboli budič┻ Budič generátoru bývá rozměrově menší a s více póly na statoru┻ Jeho konstrukce je zalo:ena na tzv┻ inverzním uspořádání┻ To znamená┸ :e budicí vinutí je navinuto na statorových pólech a vinutí kotvy v rotorovém svazku┸ které bývá vyvedeno do šestipulzního usměrňovače┻ [2] Bezkartáčový systém schématický zobrazuje Obr. 2.  U jednoho a: dvou pólů statoru mohou být vlo:eny permanentní magnety┸ které umo:ňují prvotní samonabuzení stroje┻[3] Stator a rotor budiče je zobrazen  
na Obr. 3.  U tohoto systému se často vyskytuje připojení šestipulzního usměrňovače 
k výstupnímu třífázovému vinutí hlavního generátoru┸ jeho: výstup slou:í pro napájení nízkonapěťových stejnosměrných obvodů a zároveň jako vstupní veličina regulátoru pro regulaci napětí budicího obvodu budiče tzv. AVR (Automatic Voltage 

Regulator)┻ Touto zpětnovazební regulací je zajištěno výstupní napětí synchronního generátoru┻ 
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Obr. 2┺ Schématické zobrazení bezkartáčového budicího systému, 

(převzato z [2]) 

 

 

 

  
Obr. 3┺ Stator a rotor budiče,  

(převzato a upraveno z [3]) 

 

  

vinutí rotoru budiče 

svazek plechů rotoru budiče 

stator budiče 

svazek plechů statoru budiče vinutí statoru budiče 

drá:kový klín 
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3 ROTUJÍCÍ USMĚRŇOVAČE Rotující usměrňovač se svou funkcí nikterak neliší od standardního usměrňovače┻ Odlišnost však spočívá v jejich umístění┸ které je na rotující části synchronního stroje pevně spojenou s hřídeli┻ Tímto z hlediska bě:ně pou:ívaných usměrňovačů na stacionárním podkladu připadají i jistá rizika┻ Synchronní generátory výkonově 
v řádech MW jsou například aplikovány do lodního průmyslu┻ Nejčastějším 
pohonem v těchto aplikacích bývá dieselový motor┸ který přenáší kromě točivého pohybu na hřídel také torzní kmitání a chvění┸ co: způsobuje mechanické namáhání usměrňovače a také celého stroje┻ U rotujících části nesmí být opomenuto namáhání odstředivými sílami┻  Rotující usměrňovače jsou konstruovány jako třífázové šestipulzní usměrňovače┻ Musí být schopny usměrnit a přenést výkony do rotoru hlavního 
stroje o velikosti desítek kVA┸ přičem: musí být odolné po mechanické┸ elektrické i tepelné stránce┻ [3] 

 

3.1 Šestipulzní rotující usměrňovač umístěny na konci 
hřídele Původní konstrukce těchto usměrňovačů se skládala z hliníkové nosiče usměrňovače┸ šestidiodového třífázového usměrňovacího můstku a hliníkového krytu┻ Podle přenášeného výkonu usměrňovače byl navr:en nosič tak┸ aby byl schopen odvést dostatek tepla z usměrňovacího můstku┻ U vyšších výkonu bylo zapotřebí navrhnout :ebrování, naopak u menších výkonů se mohlo zcela vypustit┻ Usměrňovací můstky pak byly bezpotenciálově spojeny s chladicí plochou┻ Můstky 

byly podle autorů zakoupeny u firmy )nternational Rectifier do té doby┸ dokud firma nezměnila technologií zalévání naletovaných diod na nosnou desku┻ Původně se diody zalévaly uvnitř modulu pevnou pryskyřicí┸ která bránila poškození a utrhnutí pájeného kontaktu┻ Nová technologie zalévání sebou přinesla i novou pru:nou hmotu┸ která nedostatečně zajištovala kontakty proti mechanickému namáhání.[3] 

3.1.1 Konstrukce s diskrétními diodami Autoři v článku [3う představili alternativu za šestidiodový usměrňovací můstek. Byla zvolena konstrukce s diskrétními diodami umístěnými na hliníkovém nosiči usměrňovače┸ který byl umístěn na čele hřídele┻ Krytí usměrňovače bylo zajištěno připevněním odlitého krytu┻ U tohoto typu řešení nastává problém 
s napěťovým potenciálem diod┸ proto musela být pou:ita bezpotenciálová podlo:ka┸ která byla umístěna mezi nosič usměrňovače a hřídel a také elektricky oddělovala nosič diod┻  Dále musely být zajištěny bezpečné vzdálenosti jednotlivých ‶:ivých╉ komponentů┻ Usměrňovacími prvky byly rychlé diody typu DなばどSにのC┻ Závěrné 
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napětí diody je URRM = 2500 V a jmenovitý proud )FAVM = 170 A. Varistor pro omezení přepěťových špiček a ochranu diod a vinutí je umístěn vedle svorkovnice. 

Z finančního hlediska se jedná o dra:ší provedení usměrňovače z důvodu náročnější výroby jednotlivých dílů, tak i vyšší cena polovodičových diod┻ V aplikacích tento usměrňovač vyhověl ve všech směrech, jak elektricky┸ tepelně tak mechanicky. 

Konstrukce usměrňovače s diskrétními diodami je zobrazena na Obr. 4. [3] 

 
 

 
Obr. 4┺ Konstrukce usměrňovače s diskrétními diodami,  

(převzato a upraveno z [3]) 

 Podobná konstrukce usměrňovače tohoto typu je popsána v patentu [4] 

z roku にどなに┻ Tento patent pojednává o vyu:ití v leteckém průmyslu┸ takté: popisuje 
konstrukční uspořádání a pou:ité materiály, aby se zabránilo destrukci diod elektrostatickým výbojem.  

3.1.2 Konstrukce s bezpotenciálovými usměrňovacími 
diodovými moduly 

V článku [5う autoři navazují na článek [3] a popisují zde konstrukci rotujících usměrňovačů pro několik osových výšek generátorů┻ Pou:itými usměrňovacími prvky jsou jednofázové a třífázové bezpotenciálové usměrňovací diodové moduly┸ které byly vybírány od několika výrobců┻ Avšak jediný výrobce┸ který podle autorů splňoval především po:adavky mechanické odolnosti byla firma POWERSEM┻ Tato firma ve své době poskytovala pouze diodové můstky v jedné výkonové ゅproudovéょ řadě┻ V jednofázovém provedení diodového usměrňovacího můstku udával výrobce 
1800 V / 82 A. V případě trojfázového modulu 1800 V / 88 A┻ Teoreticky autoři předpokládali s těmito parametry diodových můstku dva typy usměrňovačů┺ 
1. Rotující usměrňovač s jedním třífázovým diodovým můstkem s maximálním výstupním proudem 荊帖 噺 ぱぱ 畦 

2. Rotující usměrňovač s třemi jednofázovými diodovými můstky s maximálním výstupním proudem  
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荊帖 噺  ヂぬ 糾 荊庁凋蝶暢 噺  ヂぬ 糾 ぱに 噺 なねに 畦 

 S ohledem na po:adované krytí celého synchronního stroje┸ nelze vyu:ít maximální proudové zatí:ení rotujících usměrňovačů┻ Krytí synchronního stroje je po:adováno ve třídě )P のね ゅののょ nebo )P にぬ┻ Z tohoto důvodu je rotující usměrňovač zakryt hliníkovým :ebrovaným odlitkem┸ který však zabraňuje přístupu okolního vzduchu┻ Chlazení a odvod tepla je ve značné míře omezený┻ Teplo prochází z nosiče usměrňovače přes vnitřní vzduch do hliníkového odlitku┸ který je ochlazován okolním vzduchem┻ Teplota okolního vzduchu je dána především vlastnostmi provozu synchronního stroje┻ Autoři na základě charakteristik výkonových ztrát, 

v závislosti na teplotě jednotlivých diodových modulů a praktických zkušenosti 
z provozu synchronních strojů, zvolili maximální výstupní proud rotujících usměrňovačů na přibli:ně poloviční hodnotu katalogových údajů┻ V praxi byly tedy pou:ívány tyto hodnoty proudů┺  

1. rotující usměrňovač s jedním třífázovým diodovým můstkem 荊帖 噺 ねの 畦 

2. rotující usměrňovač s třemi jednofázovými diodovými můstky 荊帖 噺 ばど 畦 

 

3.1.2.1 Návrhy konstrukce  Autoři v článku [5] navrhují několik variant rotujících usměrňovačů┻ Jednotlivé varianty se liší z důvodu po:adovaného budicího proudu pro danou osovou výšku synchronního stroje┻ V článku jsou uvedeny návrhy pro čtyři osové výšky synchronních strojů┸ které budou pospané v následujících odstavcích┻   
Rotující usměrňovač pro osové výšky ぬのど a ねのど mm Tento usměrňovač se skládá z plechového vylisovaného krytu┸ který zajišťuje krytí )P にぬ┻ Budicí proud pro tyto stroje osové výšky není velký┸ ale byly zde pou:ity tří jednofázové bezpotenciálové moduly a to z důvodu nedostatečné velikosti a tepelné vodivosti nosné desky┻ Velikost nosné desky je omezena prostorem pod plechovým 
krytem┻ Je vyrobená z ocelové desky čtvercového tvaru o rozměrech  の x などど x などどmm┻ Model celé sestavy rotujícího usměrňovače pro tuto osovou výšku 
je zobrazena na Obr. 5. [5] 

  

Obr. 5┺ Sestava třífázového rotujícího usměrňovače s jednofázovými moduly POWERSEM, 

(převzato a upraveno z [5]) 
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Obr. 5┺ Sestava třífázového rotujícího usměrňovače s jednofázovými moduly POWERSEM, 

(převzato a upraveno z [5]) 

Rotující usměrňovač pro osové výšky のはど mm  Kryt usměrňovače je vyroben z odlitku hliníku┸ který je větší ne: u předchozí osové výšky┸ a proto lze pou:ít rozměrově větší nosič usměrňovače┻ Materiálem pro nosič bývá slitina hliníku┻ Tento usměrňovač je vzhledem k velikosti odlitého nosiče osazen jedním třífázovým diodovým modulem POWERSEM┻ Tento modul je proudově méně zatí:itelný┸ ale celková montá: modulu je jednodušší a cena ni:ší┻ Celková konstrukce rotujícího usměrňovače je zobrazena na Obr. 6. [5] 

 

  

Obr. 6┺ Sestava třífázového rotujícího usměrňovače s třífázovým modulem POWERSEM 

pro osovou výšku のはど mm,  

(převzato a upraveno z [5]) 

 

Rotující usměrňovač pro osové výšky はぬど mm  Pro tyto rotující usměrňovače je pou:it stejný hliníkový odlitý kryt jako u osových výšek のはど mm┻ Stroje této osové výšky mají větší rotorové proudy┸ proto je zde pou:it jiný typ nosiče usměrňovače┻ Rozdíl je především v :ebrování┸ které na úkor většího proudu musí být plošně větší┻ Usměrňovač je osazen třemi jednofázovými bezpotenciálovými usměrňovacími moduly POWERSEM┻ Tyto moduly jsou 
s ohledem na co největší vyu:ití aktivní chladicí plochy rozmístěné nesymetricky.  
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Koncovým slo:ením celého usměrňovače se docílí k symetrickému rozlo:ení. 
Varistor byl v tomto provedení umístěn mezi :ebro a diodový modul tak, aby bylo zabráněno jeho posunu┻ Proti vypadnutí byly pou:ité vytvarované propojovací svorky┻ Kompletní slo:ení rotujícího usměrňovače zobrazuje Obr. 7. Závěrem autoři zmiňují┸ :e při pou:ití usměrňovače s třemi usměrňovacími 
moduly POWERSEM dojde k cenové úspoře oproti usměrňovači se šesti diodami přibli:ně o なな 30ど kč za nákup polovodičů┻ [5] 

 

  

Obr. 7┺ Sestava třífázového rotujícího usměrňovače s třemi jednofázovými moduly 
POWERSEM pro osovou výšku はぬど mm [5] 

 

3.2 Šestipulzní rotující usměrňovač umístěný pomocí 
nosiče na hřídeli 

3.2.1 Usměrňovač firmy OCRAM 

V článku [3] autoři popisují konstrukci usměrňovače od firmy OSCRAM┻ Tento usměrňovač se dle výrobce umísťuje na hřídel mezi hlavní svazek rotoru a rotor budiče┻ Oba dva tyto rotorové svazky není mo:né demontovat bez poškození┸ a proto se zde autoři pozastavují nad mo:ným odstraněním závad usměrňovače vzniklých během provozu┻ (lavním kritériem byla demontá: polovodičových diod. Výrobce tyto diody zapájel a zanýtoval do sběrného kruhu┸ tudí: jejich demontá: by byla značně slo:itější┻ Dalším aspektem┸ nad kterým se autoři pozastavovali, byla proudová hustota sběrných kruhů┻ Ta byla zjištěna pokusným výpočtem na ぴ シ 
20Aザmm-2 při )D シ なのどA a průřezu S シ ば┸のmm-2. Tato vysoká hodnota proudové hustoty není reálná vzhledem k rozměrům vodivých kruhů a také zvýšené teplotě uvnitř stroje┻ Konstrukce usměrňovače je zobrazena na  Obr. 8. 

 



 11 

  

Obr. 8: Popis konstrukce usměrňovače firmy OCRAM ゅpřevzato a upraveno z  [3],[6]) 

 Firma OCRAM nabízí ve svém katalogu [6] několik řad usměrňovačů stejné nebo podobné konstrukce podle proudového rozsahu od 30A do 300A. Usměrňovače jsou dimenzovány na napěťový rozsah od ぱどどV do 2000V.  

3.2.2 Rotující usměrňovač s olejovým chlazením 

Patent [7う pojednává o inovaci rotujícího třífázového usměrňovače umístěného na hřídeli synchronního stroje┻ Samotný usměrňovač se skládá ze dvou kruhových stejnosměrných sběrnic umístěných uvnitř a vně sestavy┻ Šest usměrňovacích diod 

je umístěno radiálně směrem ven od středu rotujícího usměrňovače mezi sběrnicemi┻ Diody jsou orientovány tak┸ :e anody jsou připojeny k vnější záporné sběrnici a katody ke kladné vnitřní sběrnici┻ Přívod střídavého proudu je umístěn mezi samotné diody┻ Varistory jsou umístěny mezi sběrné kruhy┻ Záporná sběrnice zároveň slou:í jako chladič┻ Tento kus je vyroben z materiálu┸ který musí být dobře tepelně vodivý a zároveň nesmí při vyšších teplotách ztrácet své mechanické 
vlastnosti. Autoři uvádějí┸ :e byla pro výrobu chladiče pou:ita beryliová měď. Kromě odvodu tepla přes chladič byl zde pou:it i olej jako chladicí medium┻ Celý usměrňovač je umístěn uvnitř pouzdra, v ním: je napuštěn chladící olej┻ 
Pouzdro se skládá ze dvou dílců┸ které jsou vyrobeny z elektricky nevodivého 
materiálů┻ Konstrukce rotujícího usměrňovače je zobrazena na Obr. 9. 
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proudu 

usměrňovací diody 

vývod kladné 
polarity proudu  vývod záporné 

polarity proudu  

nýtované a napájené 
kontakty 

spojovací  vodivé kruhy 
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Obr. 9┺ Koncepce rotujícího usměrňovače s olejovým chlazením 

 ゅpřevzato a upraveno z [7]) 

 

 

3.3 Šestipulzní rotující usměrňovač umístěný pod čely 
vinutí budiče 

3.3.1 Rotující usměrňovač od firmy EMG ‒ EMCO Rotující usměrňovače od firmy EMG ‒ EMCO jsou vyu:ívány u velkých synchronních strojů od výkonů にど kW do ぬどど kW┻ Rotující usměrňovač je slo:en ze šesti výkonových diod umístěných na chladičích┻ Dále mů:e být vybaven přepěťovou ochranou nebo jinými bezpečnostními zařízeními┻ [8う Výhodou této konstrukce je jednoduchá demontá: poškozených diod nebo ochranných prvků┻ Další výhodou je umístění rotujícího usměrňovače přímo pod čela vinutí┻ V praxi tato konstrukce umo:ňuje zkrácení hřídele o prostor┸ který by vyplňoval :elezný nosič usměrňovače┻ Zkrácení hřídele vede ke změně kritických otáček generátoru a také je zde mo:nost cenové úspory┻ Výrobce nabízí několik variant budicích systémů, z nich: jedna je 
zobrazena na  Obr. 10. 
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Obr. 10: Koncepce budicího systému firmy EMG ‒ EMCO  ゅpřevzato a upraveno z [8]) 

 

 

Patent [9う popisuje inovaci bezkartáčového budicího systému skládajícího se ze statoru┸ rotujícího usměrňovače umístěného pod čely vinutí rotoru budiče. 

V patentu je uvedeno několik způsobů celé budicí soustavy pro vysokorychlostní elektrické stroje┻ Rotující usměrňovač obsahuje tři páry diod válcovitého tvaru umístěných po なにどソ paralelně s osou hřídele stroje┻ Pár diod je umístěn mezi dva stejnosměrné sběrné kruhy s tím┸ :e mezi diody je vlo:en přívod střídavého proudu┻ Orientace diod je stejná jako v [7]. K dostatečnému nakontaktování diod slou:í stahující svorník tvořeny dvěmi čelistmi┸ díky čemu: je umo:něno dosáhnout dostačující přítlačné síly přibli:ně など kN viz Obr. 11. 

 Diody jsou ulo:eny v dutém prostoru nosiče usměrňovače a zalité pryskyřicí 
nebo hmotou eliminující odstředivé síly┻ Zalitím se však omezí přestup tepla, způsobené výkonovými ztrátami jednotlivých diod, a proto zde byly aplikovány chladicí lopatky upevněné k nosiči usměrňovače. Tyto lopatky přivádí chladicí 
vzduch na sběrnice┸ které odvádějí teplo diod┻ Autoři zmiňují, :e tato sestava třífázového usměrňovače je schopna unést výkonovou hustotu なぱどMW/m3 

Konstrukci celého usměrňovače zobrazuje Obr. 12. 

 

 

záporná sběrnice kladná sběrnice přívod střídavého 
proudu usměrňovací 
diody 

varistor 

vývod záporné 
polarity proudu 

vývod kladné polarity proudu izolační prvky 
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Obr. 11: Sestava usměrňovacích diod připojených na sběrnice s přítlačným 
svorníkem  

(převzato a upraveno z[9]) 

 

 

 

 

Obr. 12┺ Sestava třífázového rotujícího usměrňovače ゅpřevzato a upraveno z[9]) 
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4 DEFINICE POŽADAVK0 PRO NÁVRH 
ROTUJÍCÍHO USMĚRŇOVAČE PRO 
SYNCHRONNÍ GENERÁTORU (lavními po:adavky pro konstrukci rotujícího usměrňovače, které je nutno při návrhu zohledňovat, jak se i uvádí v literatuře [3], jsou po:adavky elektrické┸ mechanické a tepelné┻  

 

4.1 Elektrické po:adavky  
 Elektrické po:adavky jsou zejména kladeny na usměrňovací diody nebo bezpotenciálové usměrňovací moduly┻ Je nezbytné tyto prvky dimenzovat jak proudově┸ tak napěťově dle jmenovitých parametrů┻ Jmenovitými parametry se rozumí┺  

1. Maximální usměrněný výstupní proud Id : tento proud je dán po:adovaným stejnosměrným budicím proudem tekoucím vinutím v hlavním rotoru. 

Velikost budicího proudu se liší v závislosti na po:adovaném výkonu┻ Při návrhu bude počítáno s maximálním usměrněným výstupním proudem 

Id = 230 A trvale a po dobu 10 s s 500 A. 

 

2. Maximální usměrněné napětí UD : tímto napětí se rozumí maximální napětí 
v mezilehlém obvodu usměrňovače. Při návrhu budou usměrňovací prvky dimenzovány na napětí Um = 300 V trvale a po dobu 10 s na 600 V. 

 Další z po:adavků je správné nadimenzování a volba varistoru┻ Varistor je nutné zařadit do meziobvodu usměrňovače pro ochranu usměrňovacích diod či modulů před hrozícími přepětími vzniklých na indukčnostech rotoru při přechodových 
jevech.   Při návrhu proudovodných drah musí být brán ohled na maximální proudovou hustotu┸ která je závislá jak na pou:itém materiálu┸ tak i na teplotě okolí rotujícího usměrňovače┻  Mezi elektrické po:adavky lze zahrnout i vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty┸ které jsou definovány patřičnou normou.  
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4.2 Mechanické po:adavky  
 Jeliko: se jedná o rotující usměrňovač, musí být kladena na usměrňovací prvky a mechanické dílce dostatečná odolnost proti odstředivým silám┻ Tyto síly zpravidla způsobují napjatost a deformaci jednotlivých částí rotujícího usměrňovače┸ které mohou vést a: k jejich nenávratné destrukci┻ Zejména u usměrňovacích prvků musí být tyto síly zohledňovány u kontaktů a jejich vývodů┻  

 Pohon synchronních strojů bývá v mnoha případech dieselový motor┸ který 
přes společnou hřídel přenáší vibrace působící negativně především na kontaktní částí rotujícího usměrňovače┻ Vibrace mohou být způsobeny také nesymetrickým rozlo:ení jednotlivých prvků usměrňovače┻ Z těchto důvodů nesmí být vibrační účinky na sestavu rotujícího usměrňovače opomenuty┻  
 Jmenovité otáčky synchronního generátoru se liší od počtů pólu a frekvence sítě. Rotující usměrňovače musí splňovat mechanickou odolnost v provozu pro otáčky のどど ‒ 1200 min-1. Také musí odolat zkušebním otáčkám 1500 min-1. 

  

4.3 Tepelné po:adavky  
 Tepelné po:adavky na rotující usměrňovač se mohou lišit v závislosti na způsobu chlazení synchronního generátoru┸ definované teplotě okolí ゅumístěníょ, velikosti usměrňovacího proudu a pou:itých usměrňovacích prvků┻  
 Chladicím médiem rotujícího usměrňovače bude vzduch┸ který prochází 
v axiálním i radiálním směru hlavním svazkem rotoru a je ochlazován vodním chladičem┻ Ochlazený vzduch dále nasává ventilátor kolem budiče a rotujícího usměrňovač do hlavního rotorového svazku┻ Při tomto druhu chlazení mů:eme definovat teplotu okolí na 40‒55 チC.   

 Při volbě usměrňovacích prvků je nutno zohlednit maximální teplotu čipu, a adekvátně nadimenzovat chladič┸ aby nedošlo k překročení maximálního dovoleného oteplení čipu┸ které by vedlo k nevratné destrukci a nutné výměně usměrňovacího prvku┻ Maximální teplota čipu závisí na pou:ité usměrňovací součástce┸ typicky se jedná o rozsah teplot od なにど do 150 ソC┻ 
 Tepelné odolnosti musí podléhat i pou:ité izolanty a materiály┻ Pou:ité izolanty by měly spadat do teplotní třídy (┸ v této třídě je povolený nárůst teploty o 
125チC.  
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4.4 Chemické po:adavky 
 Mezi chemické po:adavky řadíme povrchovou úpravu ocelových částí rotujícího usměrňovače┻ Jedná se převá:ně o ocelové části┸ které slou:í jako proudovodné dráhy. Nejčastější povrchovou úpravou pro proudovodné dráhy bývá galvanické pokovování nebo nátěr┸ který brání proti vzniku korozi┻ Koroze by především mohla u kontaktů zvýšit přechodový odpor┸ který je ne:ádoucí z důvodu nárůstu tepelných 
ztrát nebo celkového selhání kontaktního styku┻  
 

4.5 Přehled po:adavků na rotující usměrňovač 
 

 Dlouhodobě Krátkodobě ズ 10 s  Maximální usměrněný výstupní proud Id [A] 230 500 Maximální usměrněné napětí Um [V] 300 600 Jmenovité otáčky いmin-1] 1200 - Zkušební otáčky いmin-1] - 1500 Maximální teplota čipu diody いソCう 120‒180 - Teplota okolí いソCう 40-55 - 

Tab. 1┺ přehled po:adavků na rotující usměrňovač 
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5 ELEKTRICKÝ NÁVRH ROTUJÍCÍHO 
USMĚRŇOVAČE Schéma zapojení Obr. 13 zobrazuje budicí synchronní stroj┸ rotující usměrňovač a hlavní synchronní stroj┸ které jsou rozdělené na statickou a rotující část┻ 

 

 
Obr. 13┺ Schéma rotujícího usměrňovače s budicím systémem synchronního generátoru 

 

5.1 Proudové a napěťové dimenzování diod 
Dle literatury [10] jednou diodou v daném časovém okam:iku protéká proud┸ který obsahuje dva impulsy se šesti v jedné periodě┻ Pro proudové dimenzování diody platí následující vztahy┻ 

 荊帖鎚痛ř 噺 荊鳥ぬ  (5.1) 

 荊帖勅捗 噺 荊鳥ヂぬ (5.2) 

 荊帖陳銚掴 噺 荊鳥  (5.3) 

 Tyto vztahy musí být kontrolovány v:dy z hlediska bezpečnosti ka:dé diody┻ 
 Při napěťovém dimenzování musí být brán v potaz dostatečně velké závěrné napětí┸ větší ne: amplituda Um sdru:eného napětí dané sítě┻ Zpravidla se volí závěrné napětí vetší ne: dvojnásobek Um. 

 戟眺 噺 に 糾 戟陳 (5.4) 

 

f1 

a 
b 

c 

Id 

Ud 

A 
B 

C 

budicí synchronní stroj hlavní synchronní stroj 

rotující část 

statická část 

rotující  usměrňovač 

F1 
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S konkrétními hodnotami proudu a napětí lze podle rovnic (5.1) a: (5.3) určit po:adované proudy┻  
 荊帖鎚痛ř 噺 荊鳥ぬ 噺 にぬどぬ 噺 ばは┸ば 畦  

 荊帖勅捗 噺 荊鳥ヂぬ 噺 にねどヂぬ 噺 なぬに┸ぱ 畦  

 荊帖陳銚掴 噺 荊鳥 噺 にぬど 畦  

 Minimální hodnota závěrného napětí diody bude podle rovnice (5.4). V tomto případě musí být bráno v úvahu největší mo:né napětí┸ které se mů:e na diodách 
v závěrném směru objevit┻  

 戟眺 噺 に 糾 戟鳥 噺 に 糾 はどど 噺 なにどど 撃  

 

5.2 Výběr usměrňovacích prvků Pro mo:nou konstrukci rotujícího usměrňovače mohou být vybrány dva typy usměrňovacích prvků┸ a to buď usměrňovací bezpotenciálové diodové moduly nebo diskrétní usměrňovací diody┻ Jeliko: rotující usměrňovač bude zkonstruován na bázi bezpotenciálových modulů, byly brány v úvahu následující výrobci diodových modulů┸ a to firmy POWERSEM┸ SEM)KRON a )NF)NEON┻ Vyhovující usměrňovací 
moduly z hlediska proudového a napěťového dimenzování jsou uvedeny ní:e┻  
5.2.1 Usměrňovací bezpotenciálové diodové moduly Usměrňovací moduly firmy POWERSEM┸ které odpovídají proudovým a napěťovým po:adavkům, lze z katalogu vybrat typ PSTKD 82/18 [11う┻ Jednotlivé parametry jsou 
uvedeny v Tab. 2. 

IDstř 82 A 

IDef 180 A 

UR 1800 V 

Up 0,8 V 

rd 2,7 mよ 

RthJH 0,57 K/W 

Tjmax 150 ソC 

Tab. 2┺ Parametry usměrňovacího modulu PSTKD 82/18 
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Firma )NF)NEON nabízí usměrňovací modul typu DDなどねN [12]. Parametry 

jsou uvedeny v Tab. 3.  

IDstř 104 A 

IDef 160 A 

UR 1800 V 

Up 0,7 V 

rd 2,1 mよ 

RthJH 0,49 K/W 

Tjmax 150 ソC 

Tab. 3┺ Parametry usměrňovacího modulu DDなどねN 

 U firmy SEM)KRON připadá mo:nost pou:ití usměrňovacího modulu  
SSKD 100/18 [13]. Parametry jsou uvedeny v Tab. 4.  

 

IDstř 100 A 

IDef 175 A 

UR 1800 V 

Up 0,85 V 

rd 1,3 mよ 

RtJH 0,55 K/W 

Tjmax 125 ソC 

Tab. 4: Parametry usměrňovacího modulu SSKD などど【なに  

5.2.2 Porovnání parametrů 

 
POWERSEM 

PSTKD 82/18 

INFINEON 

DD104N 

SEMIKRON 

SSKD 100/12 

IDstř A 82 104 100 

IDef A 180 160 175 

UR V 1800 1800 1800 

Up V 0,8 0,7 0,85 

rd mよ 2,7 2,1 1,3 

Tjmax ソC 150 150 125 Provedení Modulové なf 
Tab. 5: Porovnání parametrů usměrňovacích prvků 

 

Tab. 5 nabízí porovnání vybraných usměrňovacích prvků┻ Na základě porovnání dynamického odporu a napětí prahového napětí je zřejmé┸ :e největší ztrátový výkon bude mít usměrňovací bezpotenciálový modul PSTKD 82/18 od 
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firmy POWERSEM┻ Nejvíce příznivý bude ztrátový výkon diodového modulu 

SEMIKRON SSKD 100/12. 

 Při výběru usměrňovacích modulů kromě výše uvedených parametrů je nutné┸ aby vnitřní struktura usměrňovacího modulu byla odolná vůči odstředivým 
silám┻ Na základě toho to byli kontaktování uvedení výrobci pro ověření tohoto po:adavku.  Firma SEM)KRON uvedla┸ :e diodové moduly nejsou přímo určené k těmto aplikacím z důvodu pou:ití tzv┻ softmold┸ co: je silonový gel pou:itý k zalití diod┸ který slou:í zároveň jako izolace mezi katodou a anodou diody┻ Na druhou stranu výrobcem bylo sděleno┸ :e je zákazníky pro tyto účely usměrňovací modul pou:íván.   

 

Firma POWERSEM naopak uvedla┸ :e jednofázový usměrňovací modul  
PSTKD 82/18 z řady TRACT)ON-PAC┸ byl přímo vyvinut pro aplikační pou:ití┸ kde působí odstředivé síly┸ a tudí: je vnitřní struktura k tomu přizpůsobena┻ Obr. 14 zobrazuje částečný řez usměrňovacím modulem PSTKD ぱに┻ Na základě těchto skutečností byl tento usměrňovací modul vybrán k pou:ití v rotujícím usměrňovači.     

 

 
Obr. 14: Rozřezaný usměrňovací modul PSTKD 82/18  

 

 

5.3 Elektrické namáhání rotujícího usměrňovače 
Studie zabývající se elektrickým namáháním rotujících usměrňovačů ukazují, :e nejhorší případy namáhání usměrňovacích diod dochází během jednofázového┸ dvoufázového┸ třífázového zkratu┸ asynchronního rozběhu hlavního generátoru  
a při špatném fázování během připojení generátoru k sítí. [15] 
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V článku [14] dospěli autoři k závěru┸ :e během připojení zátě:e nebo 
v počátku zkratu na svorkách generátoru nedochází k nárůstů napětí na diodách┸ proto:e proud prochází v propustném směru přes diody┻ Během odpojení zátě:e nebo odpojení zkratu dochází ke změně proudu co: mů:e vyvolat negativní proud a 
indukovat napětí ohro:ující diody┻ V tomto případě závisí na rychlosti odpojení zátě:e nebo zkratu┻ V případě desítek milisekund není vzniklé přepětí výrazné┻  
 Články [15], [16う se zabývají problematikou vlivu a vzniku negativního proudu a tím vzniku přepětí zatě:ující usměrňovací diody┻ Bě:ně pou:ívaná náhradní schémata nezahrnují reaktanci xrc ‒ ‶vzájemná rozptylová reaktance╉┻ Vzájemná zejména pro budicí a tlumící vinutí rotoru, jak zobrazuje Obr. 15 a). Zahrnutím této reaktance do náhradního schématu synchronního stroje Obr. 15 b) bylo dosa:eno větší přesnosti při výpočtu budicího proudu během přechodových jevů┻  

 

 

a) b) 

Obr. 15: aょ Ilustrativní diagram společných a rozptylových toků v synchronním stroji 
s příslušnými indukčnostmi┸ bょ náhradní schéma synchronního stroje s xrc, ゅpřevzato a upraveno z [15]) 

 

Vliv vzájemné rozptylové reaktance xrc na usměrňovací diody během připojení synchronního generátoru do sítě při špatném fázování má největší význam 
z hlediska vzniku přepětí na diodách┻ Budicí proud se v tomto případě dostává do negativních hodnot ゅ‶poruchový negativní proud╉ょ viz Obr. 16, tento proud je usměrňovačem blokován a dochází ke vzniku přepětí┸ které zobrazuje Obr. 17. [16] 
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Obr. 16: Budicí proud v případě připojení generátoru do sítě s rozdílem ぬどソ ゅpřevzato a upraveno z [16]) 

 
Obr. 17: Indukované napětí v meziobvodu v případě připojení generátoru do sítě 

s rozdílem ぬどソ ゅpřevzato a upraveno z [16]) 

 

 

5.3.1 Principiální model simulující vznik přepětí na 
diodách rotujícího usměrňovače 

V prostředí Simscape v softwaru MATLAB Simulink byl vytvořen principiální model┸ zobrazený na Obr. 18, který představuje rotující usměrňovač┸ budicí vinutí a statorové vinutí┻ Vzájemné indukčnosti mezi budicím vinutím┸ tlumícím vinutím a statorovým vinutím hlavního stroje jsou reprezentovány v modelu pomocí tří cívek 
se vzájemnou vazbou┻ Usměrňovač je napájen ze třífázového zdroje napětí představující kotvu budiče┻ Do obvodu byly zařazeny odpory představující odpory jednotlivých vinutí┻ K cívce reprezentující indukčnost statorového vinutí hlavního 
stroje byl připojen zdroj střídavého napětí┻ Tímto zdrojem byl vyvolán zpětný poruchový proud┻  
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Obr. 18┺ Principiální model vzájemné indukčnosti mezi budicím a statorovým vinutím 
hlavního stroje  

 Cílem simulace bylo ověřit vznik přepětí z důvodu průchodu zpětného 
proudu budicím vinutím┻ Parametry zadané jednotlivým prvkům v simulačním obvodu byly převzaty z literatury [2]  a upraveny, aby odpovídaly simulačnímu schématu┻ (odnoty jsou zobrazeny v Tab. 6.  

 

Rs 3,24 mよ 

Rb 1,66 よ 

Rt 0,367 mよ 

L1 6,02 H 

L2 1,347 mH 

L3 0,052 mH 

M12 66,449 mH 

M13 14,705 mH 

M32 0,192 mH 

k12 0,738 - 

k13 0,832 - 

k32 0,726 - 

Tab. 6┺ Parametry simulačního modelu 

 

V případě špatného fázování mů:e nastat proudový ráz a vznik zpětného poruchového proudu┻ Průběh zjištěného zpětného poruchového proudu zobrazuje 
Obr. 19┻ Tok poruchového proudu má obracený směr┸ tudí: neprojde diodami  a vyvolá přepětí dle vztahu (5.5). 

 

 戟津勅直 噺 詣怠 糾 穴荊津勅直穴建  (5.5) 
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  Průběh přepětí vyvolaného zpětným poruchovým proudem 件津勅直 znázorňuje 
Obr. 20. Z průběhu je patrné┸ :e maximální hodnota přepětí dosahuje なな 565 V, tato hodnota také odpovídá hodnotě 憲津勅直 po číselném dosazení do vztahu (5.5)┻ Přesné hodnoty byly odečteny z průběhů proudu a napětí v Simulinku┻  

 

 戟津勅直 噺 は┸どに 糾 ど┸なばぬのひど 糾 など貸滞 噺 なな はどの 撃    

 

 
Obr. 19: Průběh zpětného poruchového proudu ineg 

 

 

 
Obr. 20┺ Průběh přepětí vyvolaného průchodem zpětného proudu ineg 
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5.4 Návrh varistoru Bě:nou ochranou rotujícího usměrňovače v synchronním generátoru bývají varistory┻ Nejčastějším typem varistoru je MOV ゅMetal Oxid Varistorょ jeho: struktura je vyráběna z oxidu kovů┸ především oxidem zinečnatým ゅZnOょ┻ Druhým┸ dnes ji: méně pou:ívaným typem jsou karbidové varistory SiC. Rozdíl mezi těmito dvěma varistory┸ je především strmost jejich charakteristik, jak je patrné z Obr. 21. Varistor pou:itý pro ochranu diod rotujícího usměrňovače musí být opět odolný proti poškození z důvodu působení odstředivých sil.  

 

 

 
Obr. 21┺ Porovnání charakteristiky ZnO a SiC varistorů ゅpřevzato a upraveno z [18])  

 ) přes horší vlastnosti z hlediska charakteristiky byl vybrán průmyslový 
silikon karbidový varistor CARBOHM od firmy Langlade & Picard. Tyto varistory 

jsou vyráběné z prášku karbidu křemíku aglomerované keramickým pojivem┻ Směs 
je lisována ve formě disků nebo prstenců různé tloušťky a poté vypalována při vysoké teplotě. Tvrdost varistoru je srovnatelná s brusným kotoučem┸ a tudí: ho lze pou:ít pro ochranu rotujícího usměrňovače. Z katalogu byl vybrán varistor typu Cなぬ 

(冩ねの【なのケなの mmょ┸ jeho: parametry jsou uvedeny v Tab. 7. [19] 
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 Jmenovití DC napětí 330 V Proud procházející varistorem při DC napětí 12 ‒ 24 mA Materiálová konstanta A に┸どにゲなど-12 - Koeficient nelinearity ゎ 4 - Maximální přepětí 2200 V Maximální výkon 9 W Maximální absorbovaná energie 4800 J 

Tab. 7: Parametry varistoru C13 (冩 ねの【なのケなの mmょ 

 

 Na základě provozních předpokladů byl určen proudový impulz o velikosti  

5 A/10 ms┻ Rotující usměrňovač byl zkonstruován tak┸ aby bylo mo:né varistor umístit mezi kladnou a zápornou sběrnicí┻  
 

5.4.1  Ověření parametrů varistoru  Předpokládané trvalé napětí na varistoru je dáno po:adovaným budicím napětí 戟鳥 

o velikosti 300 V. Tomuto napětí odpovídá proud podle vztahu (5.6) ┸ který trvale prochází varistorem. [19] 

 

 荊塚銚追 噺 畦 糾 戟鳥底 (5.6) 

 荊塚銚追 噺 に┸どに ゲ など貸怠態 糾 ぬどど替 噺 なは 兼畦  

  Při průchodu proudu vznikají trvalé ztráty viz (5.7), 

 

 鶏塚銚追 噺 荊塚銚追 糾 戟鳥 (5.7) 

 鶏塚銚追 噺 ど┸どなは 糾 ぬどど 噺 ね┸ひ 激  

 které nesmí přesáhnout hodnotu 9 W.  Celkové ztráty varistoru při trvalém zatí:ení dosahují ね┸ぱ W, a tedy podmínka maximálních ztát na varistoru při trvalém zatí:ení je vyhovující┻  
 

 Z principu ochrany diod varistorem vyplývá┸ :e jmenovité napětí na varistoru 
(i v případném sériovém zapojení varistorůょ nesmí být větší ne: závěrné napětí 
diody. V tomto případě je tato podmínka splněna┸ proto:e varistor má jmenovité napětí ぬぬど V a závěrné napětí diody činí な800 V. 

 Maximální přepětí┸ které mů:e vzniknout při průchodu poruchového proudu┸ nesmí překročit vlastní maximální hodnotu napětí 2200 V, pro kterou je varistor dimenzován a zároveň nesmí být větší ne: maximální dovolené přepětí┸ které 



 28 

odpovídá závěrnému napětí diody┻  Pro definovaný proudový impuls odpovídá hodnota napětí ze vztahu (5.8). 

 

 戟塚銚追 噺 系 糾 荊庭 (5.8) 

 Kde 紅 噺 怠底 a 系 噺 畦貸庭┻ Po číselném dosazení získáme výslednou hodnotu napětí 戟塚銚追 . 

 

 戟塚銚追 噺 ぱぬぱ┸ぱ 糾 の待┸態泰 噺 なにのね┸ぬ 撃  

 

Z hlediska absorpce energie nesmí hodnota, uvedená výrobcem┸ při poruchovém proudovém pulzu přesáhnout hodnotu ぬど J/s. Pro zjednodušení je 
uva:ovaný tvar proudového impulzu trojúhelníkového tvaru. Podle vztahu (5.9) 

bude vypočítaná výsledná absorbovaná energii během předpokládaného proudového impulsu┻  
 

 継塚銚追 噺 なに 糾 戟塚銚追 糾 荊津勅直 糾 建津勅直 (5.9) 

 継塚銚追 噺 なに 糾 なにのね┸ぬ 糾 の 糾 ど┸どな 噺 には┸ぬば 蛍  

 

Z hlediska energie by měl varistor v případě vzniku přepětí vyhovět. Pokud budou po:adavky na absorbovanou energii během proudového pulzu vyšší┸ pak by se musely přidat další varistory v paralelním řazení┻ Současná konstrukce je přizpůsobená pro jeden varistor s tím, :e při zařazení dalších maximálně dvou 
varistorů by se musela konstrukčně upravit sběrnice┸ a to přidáním kontaktních 
ploch.  
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6 POPIS KONSTRUKCE ROTUJÍCÍHO 
USMĚRŇOVAČE 

6.1 Popis konstrukce rotujícího usměrňovače Původní rotující usměrňovač byl umístěný na konci hřídele s šesti diskrétními 
diodami viz Obr. 4┻ Nově navrhovaná konstrukce je uchycena pevně s 

rotorem budicího stroje ゅbudičemょ generátoru pomocí závitových tyčí a je částečně umístěna pod čely rotorového vinutí budiče jeho: základní rozměry jsou zobrazeny 
na Obr. 22.  Výhodou oproti stávajícímu řešení popsaného v kapitole 3.1.2, kde byl rotující usměrňovač určen pro budicí proud do ばど A, lze novou konstrukci usměrňovače z hlediska efektivnějšího chlazení vyu:it pro budicí proudy do にぬど A. Další výhodou jsou dva volné konce hřídele pro mo:nost připojení turbín z obou 

stran z důvodu zvýšení účinnosti celého soustrojí┻ S novou konstrukcí také odpadá vrtání otvoru do hřídele pro vedení vývodů z usměrňovače umístěného na konci hřídele┻ Nová koncepce usměrňovače mů:e také nahradit stávající usměrňovače, umístěné mezi budičem a hlavním generátorem na :elezném nosiči, a tím zkrátit délku hřídele a přispět ke sní:ení kritických otáček generátoru┻  
 Nevýhodou oproti stávajícímu řešení je větší mechanické namáhání diodového modulu┻  
 Celá konstrukce byla navr:ena tak┸ aby byla mo:nost snadné výměny usměrňujících modulů nebo varistoru┻ Jednotlivé části rotujícího usměrňovače jsou pospány na Obr. 23. 
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Obr. 22┺ Základní rozměry rotorového plechu budicího stroje 

 

 

 

 

 
Obr. 23: Popis konstrukce rotujícího usměrňovače 

 

Rotorový svazek budiče 

Chladič 

Usměrňovací 
modul 

Varistor 

Nosič usměrňovače )zolační prvky Kladná  sběrnice 

Záporná  sběrnice 

Přívod střídavého napětí 
Propojka 
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6.2 Materiály 
Tab. 8 zahrnuje materiály jednotlivých součástí rotujícího usměrňovače┻ Tyto materiály budou vyu:ity v následujícím tepelném a mechanickém ověření┻  
 Součást usměrňovače 

Materiál Tepelná 
vodivost 膏 岷激 糾 計貸怠 糾 兼貸怠峅 

Modul pru:nosti 
[罫鶏欠] 

Poissonovo číslo い-] 

Hustota 

[倦訣兼貸戴] 

Chladič (liník 237,5 71 0,33 2770 

Pouzdro usměrňovacího 
modulu * 

Polyethylen 0,4 - - - 

Nosič chladiče 

Ocel 45 206 0,3 7850 Propojky Sběrnice 

Varistor *** Ocel - 206 0,3 4130 ** )zolační prvky 

*** 
Sklotextit - 

24 0,35 1900 

Tab. 8┺ Materiály komponentů usměrňovače pou:ity pro tepelnou analýzu こょ Materiál je určen pouze pro tepelné ověření rotujícího usměrňovače┻ 
**) Hustota upravena podle zjednodušujících předpokladů viz kapitola 8.3 こここょ Při tepelném ověření nebyly tyto prvky zahrnuty  
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7 TEPELNÁ ANALÝZA ROTUJÍCÍHO 
USMĚRŇOVAČE Tepelný odpor chladiče 迎痛朕張凋 reprezentuje odpor tepelného přechodu mezi chladicí plochou a okolním prostředím v ustáleném stacionárním stavu.  Během výpočtu je zapotřebí znát rozlo:ení usměrňovacích modulů. V této koncepci usměrňovače jsou 

usměrňovací jednofázové moduly umístěny na třech samostatných chladičích┻ 
Jeliko: samotný návrh chladiče pro rotující usměrňovač by byl nad rámec obsahu této diplomové práce┸ byl chladič vybrán na základě přípustných rozměrů a tepelného odporu vypočteného v kapitole ば┻な┻ Jeliko: tepelný odpor chladiče 
v nadcházející kapitole je počítán ve stacionárním stavu a volně prostupujícím teplem do okolí┸ je tento výpočet pouze orientační a vede k specifičtějšímu výběru chladiče┻  
 Parametry udávané výrobcem pro usměrňovací modul PSTKD 82/18 jsou 

uvedeny v Tab. 2. Význam jednotlivých veličin:  

 迎痛朕徴張  ‒ (Junction ‒ (eatsinkょ tepelný odpor čip-chladič┸ 
 劇珍陳銚掴  ‒ maximální teplota čipu Ztrátový výkon diody vychází z teorie lomené přímky a platí vztah  

 鶏佃痛追 噺 戟椎 糾 荊帖鎚痛ř 髪 堅鳥 糾 荊帖勅捗態 (7.1) 

 

7.1 Tepelný odpor chladiče pro usměrňovač 
s jednofázovými moduly PSTKD 82/18 

 Tepelná síť pro výpočet tepelného odporu chladiče rotujícího usměrňovače je 

zobrazena na Obr. 24. 

V tepelných obvodech platí analogie s obvody elektrickými, tudí: pro výpočet postačí ))┻ Kirchhoffův zákon a lze psát rovnici 
 

 劇痛朕張凋 髪 劇待 伐 劇珍陳銚掴 髪 劇痛朕徴張 噺 ど (7.2) 

 po dosazení do rovnice (7.2) za jednotlivé oteplení na tepelných odporech 
dostaneme rovnici 

 に 糾 鶏跳脹眺 糾 迎痛朕張凋 髪 劇待 伐 劇珍陳銚掴 髪 迎痛朕徴張に 糾 に 糾 鶏跳脹眺 噺 ど (7.3) 
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Obr. 24: Tepelné schéma pro výpočet tepelného odporu chladiče s jednofázovými 

usměrňovacími moduly PSTKD 82/18 

 

 

z rovnice (7.3) lze vyjádřit tepelný odpor chladiče 迎痛朕張凋. 

 

 迎痛朕張凋 噺 劇珍陳銚掴 伐 劇待に 糾 鶏跳脹眺 伐 迎痛朕徴張に  (7.4) Vyčíslením rovnice (7.1) získáme hodnotu ztrátového výkonu jedné diody usměrňovacího modulu PSTKD 82/18, 

 鶏佃痛追 噺 ど┸ぱ 糾 ばは┸ば 髪 に┸ば 糾 など貸戴 糾 なぬに┸ぱ態 噺 などひ 激  

 vyčíslením rovnice (7.4) obdr:íme po:adovanou hodnotu tepelného odporu chladiče. 

 迎痛朕張凋 噺 なのど 伐 ののに 糾 などひ 伐 ど┸のばに 噺 ど┸なの 計【激  

 

7.1.1 Výběr chladiče Dlouholetou zkušenost na trhu s chladicími prvky má firma FISHER ELEKTRONIK, od které byl vybrán chladič s katalogovým označením SK はのば. Profil se základními rozměry chladiče zobrazuje Obr. 25.  Délka chladiče mů:e byla zvolena na 130 mm.  

 

T0 

PZTR 
Tjmax 

RthJH TthJH 

TthHA RthHA 
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Obr. 25┺ Profil chladiče SK のはば 

 

7.1.2 ANSYS Workbench ANSYS Workbench je efektivní nástroj umo:ňující řešení in:enýrských problémů, díky společné platformě, zahrnující MKP analýzy z oblasti mechaniky, tepla a proudění ve statickém nebo dynamickém prostředí┻ Typickými úkoly┸ které software umo:ňuje vykonávat je┺  
• import modelu z různých CAD systémů a úprava nebo tvorba modelu pomocí 

‶DesignModeleru╉, 

• volba materiálů zahrnutých do simulace┸ 
• provádění MKP simulace pomocí ‶Mechnicalu╉, 

• optimalizace návrhu pou:itím ‶DesignXplorer╉.  

Pro tepelnou analýzu se vyu:ívá analytický systém ‶Steady ‒ State Thermal╉.  

7.1.3 Model rotujícího usměrňovače pro tepelné ověření 
V rámci MKP analýzy ‶Steady ‒ State Thermal╉ je zbytečné do modelu zahrnovat veškeré součásti┸ které nemají vliv na výsledky simulace a jsou geometricky náročné 
z hlediska tvorby výpočetní sítě┻ Mezi tyto prvky spadá spojovací materiál ゅšrouby┸ matky┸ nýty atd┻ょ. Pokud se pohybujeme v tepelné oblasti lze i vynechat v modelu 

elektricky izolační části┸ proto:e šíření tepla těmito prvky je zanedbatelné┻   Zjednodušený model je zobrazen na Obr. 26. Z obrázku je patrné┸ :e se jedná pouze o výseč z rotujícího usměrňovače┻ Tento postup je zcela bě:ný u symetrických modelů a umo:ňuje tak rychlejší výpočet s kvalitativními výsledky┻ V prostředí ‶Mechanicalu╉ je nutné definovat spojení mezi jednotlivými částmi rotujícího usměrňovače┻ Jeliko: se usměrňovač skládá z části┸ které jsou navzájem pevně spojeny šrouby┸ je vhodné definovat v ‶Connections╉ pevný spoj pomocí ‶Manual 

Contact Region╉ volbou ‶Bonded╉┻  
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Obr. 26┺ Zjednodušení modelu pro tepelnou analýzu MKP 

 

7.1.4 Výpočetní síť ‒ Mesh Výpočetní síť je základem celé MKP analýzy a vypovídá o kvalitě výsledků┻ Výpočetní síť by měla být vyvá:ená jak z hlediska kvality výsledků┸ tak i délky a náročností výpočtu┻ Minimální počet elementů na jednu plochu součásti by měl být ぬ-4 

elementy. (ustota výpočetní sítě byla definována pomocí ‶Mesh╉ ‒ ‶Sizing╉ a volbou ‶Proximity and Curvature╉┻ Tato mo:nost je kombinací funkce ‶Proximity╉┸ která specifikuje minimální počet elementů v oblasti tvořenou mezi dvěma plochami┻ Pomocí funkce ‶Proximity╉ nelze správně nastavit výpočetní síť na oblých hranách a plochách a dochází tak k ‶ořezání╉ ploch┸ které by způsobilo ve výsledku větší chybu. Proto se pou:ívá spolu s funkcí ‶Curvature╉┸ která zkoumá velikost zakřivení na okrajích a plochách a počítá velikost elementu na těchto entitách tak┸ aby nebyla překročena maximální délka a úhel zakřivení┻ Pohled na celkovou výpočetní síť 
zobrazuje Obr. 27 a detailní pohled Obr. 28. Výpočetní síť obsahuje 1 407 904 elementů a に 882 ひのど uzlů┻ 
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Obr. 27: Výpočetní síť rotujícího usměrňovače 

 

 

 
Obr. 28┺ Detailní pohled výpočetní sítě rotujícího usměrňovače 

 

7.1.5 Volba počátečních podmínek   

7.1.5.1 Součinitel přestupu tepla konvekcí a radiací Jeliko: se jedná o rotující prvek┸ je nutno zohlednit proudění vzduchu pomocí součinitele přestupu tepla konvekcí a radiací do okolí. Volba jejich hodnoty byly konzultovány s odborníky na základě zkušeností z praxe.  Uva:ovaný součinitel přestupu tepla konvekcí rotujících části přímo obtékané vzduchem je dán podle empirického vztahu 

  

 糠懲 噺 なは 髪 の┸に 糾 懸 (7.5) 
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kde 懸 je obvodová rychlost┸ dosazením za obvodovou rychlost do vztahu (7.5) získáme konečný vztah,  

 糠懲 噺 なは 髪 の┸に 糾 に 糾 講 糾 券はど 糾 経鎚痛řに  

 

(7.6) 

kde 券 jsou mechanické otáčky hřídele. 経鎚痛ř je střední průměr, na kterém je umístěn rotující usměrňovač┻  
 Vyčíslením vztahu (7.6) dospějeme k výsledné hodnotě 糠懲┻ Mechanické otáčky jsou brány pro čtrnácti pólový stroj, který má otáčky ねぬど ot./min. 

 

 糠懲 噺 なは 髪 の┸に 糾 に 糾 講 糾 ねぬどはど 糾 ど┸ぬばに 噺 のひ┸ぬ 激 糾 計貸怠 糾 兼貸態  

Pro plochy, které nejsou ovíjené přímo vzduchem┸ např┻ spodní plocha nosiče usměrňovače┸ která je mírně skryta a proudění vzduchu zde nebude takové jako 
v případě :eber chladiče, byl na základě konzultace zvolen součinitel přestupu tepla konvekcí 糠懲 噺 ぬど 激 糾 計貸怠 糾 兼貸態. Obr. 29 zobrazuje vybrané plochy pro zvolený součinitel přestupu tepla konvekcí pomocí volby ‶Convection╉.  

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

Obr. 29: a)ゎK サ のひ┸ぬ WゲK-1ゲm-2 b) ゎK サ ぬど WゲK-1ゲm-2  

 Na plochy zobrazené v Obr. 29 aょ byl nastaven také součinitel přestupu tepla radiací┻ Jeliko: se jedná převá:ně o materiály z hliníku a pozinkované oceli byla hodnota součinitele zvolena na 糠眺 噺 ど┸な 激 糾 計貸怠 糾 兼貸態.  

7.1.5.2 Nastavení a ověření tepelného odporu RthJH usměrňovacího modulu  Při průchodu proudu diodou vznikají v čipu diody ztráty podle rovnice (7.1). Tyto ztráty způsobující ne:ádoucí zahřívání čipu a je nutné odvést přebytečné teplo  
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do okolního prostředí┻ Aby byla zajištěna správná cesta odvodu tepla z čipu do chladiče během simulace, bylo zapotřebí definovat materiál pseudoobjemu uvnitř modelu pouzdra usměrňovací diody, respektive jeho tepelnou vodivost ぢ. Lze opět vyjít z tepelné sítě odpovídající této skutečnosti zobrazenou na Obr. 30. Pro tento 

obvod lze napsat rovnici 

 劇張 伐 劇珍陳銚掴 髪 劇痛朕徴張 噺 ど (7.7) 

 
Obr. 30┺ Tepelné schéma pro nastavení materiálu odpovídající hodnotě RthJH  

 Dosazením a vyjádřením 劇張 z rovnice (7.7) dostaneme rovnici. 

 劇張 噺 劇珍陳銚掴 伐 迎痛朕徴張に 糾 に 糾 鶏跳脹眺 (7.8) Vyčíslení rovnice (7.8) dostaneme po:adovanou teplotu v místě odvodu tepla 

z pouzdra do chladiče 

 劇張 噺 なのど 伐 ど┸のばに 糾 に 糾 などひ 噺  ぱば┸ひ ソ系  Při známých rozměrech pseudoobjemu 60 mmケなぱ┸ぱmmケ2 mm lze vypočíst 
dle vztahu (7.9) po:adovanou hodnotu tepelné vodivosti a definovat tímto materiál reprezentující tepelný odpor 迎痛朕徴張 . 

 

 膏 噺 な迎痛朕徴張 糾 健鯨 噺 など┸のば 糾 に 糾 など貸戴はど 糾 など貸戴 糾 なぱ┸ぱ 糾 など貸戴 噺 ぬ┸なな 激 糾 計貸怠 糾 兼貸怠 (7.9) 

 V prostředí ‶Mechanicalu╉ byly nastaveny podmínky pro ověření rovnice 
(7.8) a (7.9). Na Obr. 31 aょ je zobrazeno nastavení výchozích podmínek┸ tj┻ tepelného 

toku 鶏跳脹眺 ‒ modrá plocha volbou ‶Heat Flow╉ a teploty 劇張 ‒ červená plocha pomocí ‶Temperature╉. Z Obr. 31 bょ je patrné┸ :e při nastavení počátečních podmínek 

TH 

PZTR 
Tjmax 

RthJH TJH 
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dosáhne teplota čipu 劇珍陳銚掴  150 チC při zvolené tepelné vodivosti materiálu 
pseudoobjemu 膏 噺 ぬ┸なな 激 糾 計貸怠 糾 兼貸怠.  

 

 

 

 

 

a) b) 

Obr. 31┺ aょ Nastavení podmínek bょ Tepelné ověření 

7.1.6 Volba materiálů 

Z knihovny materiálu ‶Engineering Data╉ byly vybrány materiály pro jednotlivé součástí rotujícího usměrňovače┻ Zvolené materiály pro tepelné ověření rotujícího usměrňovače jsou zobrazeny v Tab. 8. 

7.1.7 Výsledky tepelné analýzy rotujícího usměrňovače Tepelné ověření rotujícího usměrňovače bylo provedeno za účelem ověření maximální přípustné teploty čipu usměrňovacího modulu tedy なのど チC při výše 
uvedených počátečních podmínkách s teplotou okolí ねど チC.  

 

 

Obr. 32:  Rozlo:ení tepla v rotujícím usměrňovači při teplotě okolí ねど ソC 

はぱ ソC 

teplota いソCう 

ひね ソC 

ばぱ ソC 
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Výsledky simulace jsou zobrazeny na  Obr. 32┸ který zobrazuje rozlo:ení teploty v řezu rotujícího usměrňovače┻ Z tepelné analýzy rotujícího usměrňovače je patrné┸ :e maximální teplota čipu dosahuje 劇珍陳銚掴 噺 なねな ソ系 a to při teplotě okolí 
 劇待 噺 ねど ソ系┻  
7.1.8 Provozní stavy rotujícího usměrňovače 

V provozu synchronních strojů se mů:e teplota okolí pohybovat v rozmezí  
40‒55 チC┻ Proto byly provedeny analýzy pro teplotu okolí 45 チC, 50 チC a 55 チC na základě, kterých bylo zavedeno opatření pro jednotlivé provozní stavy v závislosti na teplotě okolí a maximálního výstupního usměrněného proudu 荊帖 . Závislost je 
zobrazena na Obr. 33. Pokud zvolíme teplotní rezervu maximální teploty čipu 劇珍陳銚掴 噺 なねど ソ系 vyznačenou zelenou čárkovanou čárou┸ pak ze závislosti vyplývá┸ :e maximální usměrněný proud při teplotě okolí ねど チC mů:e být ににぱ A. Pro teplotu okolí 55 チC mů:e usměrněný proud nabývat maximální hodnoty 203 A.  

 
Obr. 33┺  Závislost Tjmax na maximálním výstupním usměrněném proudu ID 

 

 V praxi se však výkon synchronních generátorů sni:uje při teplotách okolí vyšších ne: ねど チC dle předepsané normy )EC viz Tab. 9. 

 

セのどどど kVA <5000 kVA 

IC01 ‒ Vzduch IEC IC01 ‒ Vzduch IEC 

45 0,963 45 0,982 

55 0,884 55 0,902 

Tab. 9┺ Sni:ování výkonu generátoru v závislosti na teplotě okolí 

 

100

110

120

130

140

150

160

180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230

T
jm

a
x

[ソC]

Id [A]

ヴヰェC ヴヵェC ヵヰェC ヵヵェC



 41 

Z Tab. 9 lze vidět┸ :e u generátoru s výkonem nad のどどど kVA se při teplotě okolí のの チC sní:í výkon o 11,6 %. Z toho vyplývá┸ :e při sní:eném výkonu dojde ke sní:ení budicího proudu přibli:ně o stejnou hodnotu tedy na 203,3 A.  

7.1.9 Shrnutí tepelného ověření rotujícího usměrňovače Na základě tepelného ověření lze říci┸ :e rotující usměrňovač tepelně vyhovuje a lze ho pou:ít pro synchronní generátory s po:adovaným budicím proudem 

do 230 A při teplotě okolí ねど チC. Rotující usměrňovač vyhovuje také pro vyšší teploty okolí do 55 チC┸ ale za předpokladu sní:ení maximálního usměrněného výstupního 
proudu dle Obr. 33. 
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8 MECHANICKÉ OVĚŘENÍ ROTUJÍCHO 
USMĚRŇOVAČE Mechanické ověření a také celý konstrukční návrh byl proveden pomocí Siemens NX 

softwaru┻ Tento software se vyu:ívá v konstruktivních a výrobních procesech┻  
 

8.1 Model rotujícího usměrňovače pro mechanické 
ověření 

Tak jako v tepelné analýze rotujícího usměrňovače i zde platí zjednodušující předpoklady modelu┸ pro rychlejší konvergenci výsledků┸ jako jsou odstranění zaoblení a zkosení hran┸ zjednodušeny tvar šroubů a některých komponent ゅnapř┻ tvar plechu budiče byl nahrazen jednoduchým prstencemょ. Z Obr. 34 je patrné┸ :e 
pro ぬD simulační model bylo vyu:ito symetrie┻ 

 

 
Obr. 34: Zjednodušený model pro pevnostní analýzu 

 

8.2 Výpočetní síť ‒ Mesh Výpočetní síť pro mechanické ověření je zobrazena na Obr. 35. Model musel byl 

prvotně upraven tak┸ aby solver dokázal rozlišit pevný kontakt od spojitosti materiálu┻ Tento krok byl proveden pomocí volby ‶Mesh Mating╉┸ funkcí ‶Glue 

concident╉ ‒ pevně spojí dva prvky se společnou sítí┻ Druhá funkce ‶Free Concident╉ 
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přiřadí dvěma prvkům stejnou síť┸ ale prvky separuje┻ Tudí: je mo:ná volba styku mezi těmito prvky┻   
 Pomocí にD sítě volbou ‶2D Mash╉ byly určeny ‶předpisy╉ definující hustotu sítě v daném kontaktním místě pro následující ぬD síť┻ ぬD síť byla vytvořena tetragonálními prvky pomocí volby ‶3D Mash╉┻ Prostorová síť byla nastavena tak┸ 
aby v místech zaoblení byl počet elementů variabilní a nedošlo ke zkreslení geometrie┻ Dále byla definována proměnná délka elementu napříč objemem dle zvoleného poměru a minimálně dva elementy na šířku┻ Celkový počet elementů je 
158 308 s 254 316 uzly.  

 

 

Obr. 35: Výpočetní síť pro mechanické ověření rotujícího usměrňovače 

8.3 Volba materiálů Materiály byly přiřazeny k jednotlivým komponentům z knihovny materiálů pomocí volby ‶Assign material╉┻ Zvolené materiály obsahuje Tab. 8┻ Výjimkou je usměrňovací modul┸ který jako celek není v tabulce zahrnut.  Proto zde byl brán 
zjednodušující předpoklad┸ :e je modul zalit částečně pryskyřicí┸ tudí: materiálové 
vlastnosti modulu tomu odpovídají┻ (ustota pryskyřice byla upravena tak┸ aby odpovídala skutečná hmotnost usměrňovacího modulu┻  Při volbě materiálu pro 
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varistor byla zvolena ocel. Tento předpoklad nemá vliv na výpočet┸ jeliko: hustota byla upravena tak┸ aby opět odpovídala skutečné hmotnosti varistoru┻  
 

8.4 Volba počátečních podmínek 

8.4.1 Kontakty Pro definici kontaktů mezi jednotlivými prvky se v NX vyu:ívá funkce ‶Surface-to-Surface Contact╉ na základě funkce ‶Mash Mating╉ viz kapitola 8.2 se vytvoří pevné kontakty mezi komponenty se zvoleným statickým součinitelem tření ど┸にの┻ 
Kontakty jsou zobrazeny na Obr. 36 zlatými vektory.  

8.4.2 Vazby Aby bylo docíleno staticky určité úlohy a konvergenci výsledků┸ musí být model 
vhodně ‶uchycený╉┻ Pomocí volby ‶Symmetric Constraint╉ je model zavazben v místě 
symetrie, tzn┻ omezený posuv ve směru kolmo na plochu symetrie a omezení rotace┻ Volbou ‶Simply Supported Constraint╉ dochází k zamezení pohybu v dané ose┻ Tato 

volba byla vyu:ita pro všechny tři osy x, y, z┻ Zvolené vazby jsou zobrazeny modrými 
vektory na Obr. 36.  

 

 

 
Obr. 36: Zobrazení kontaktů a vazeb rotujícího usměrňovače 
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8.4.3 Zatí:ení První typ zatí:ení byl definován volbou ‶Bolt Pre-Load╉ určující předpětí šroubů a bylo zadáno na společnou kontaktní plochu komponentů spojovaných šroubem. Velikost předpětí šroubů 繋暢 bylo určeno na základě vnitřních norem závodu 

viz Tab. 10. 

 Velikost šroubu 繋暢岷倦軽峅 

M6 3 

M12 13 

Tab. 10┺ Předpětí šroubu 

 Druhým krokem bylo nastaveno namáhání usměrňovače odstředivými silami. Pomocí volby ‶Rotation╉ byly nastaveny otáčky┸ které odpovídají zkušebním otáčkám rotujícího usměrňovače なのどど ot/min. Těmito otáčkami byly zatí:eny všechny komponenty rotujícího usměrňovače┻  
 

8.5 Výsledky simulace statické analýzy Pomocí statické strukturální analýzy s pou:itým solverem NX NASTRAN byly vypočítány lokální maximální napětí kovových součástí a porovnány s hodnotou meze kluzu にぬの MPa ゅocelょ a にどど MPa ゅslitina hliníkuょ┻  
   

 
Obr. 37: Rozlo:ení mechanického napětí ぴ いMPaう v rotujícím usměrňovači 
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Rozlo:ení mechanického napětí ぴ v kladné a záporné sběrnici zobrazuje  
Obr. 38. Z obrázku je patrné, :e největší mechanické napětí se nachází ve výřezech┸  které jsou nutné pro montá: a demontá: šroubů propojek┻ Maximální napětí 
dosahuje hodnoty などば┸ね MPa┻ Tato hodnota nepřekračuje maximální napětí určující 
mez kluzu oceli.  

 
Obr. 38┺ Rozlo:ení mechanického napětí ぴ いMPaう v kladné a záporné sběrnici┻ 

 
Obr. 39┺ Rozlo:ení mechanického napětí ぴ いMPaう v nosiči usměrňovače┻ 

81 MPa 

Maximum 

107,4 MPa 

150,5 MPa 

121,4 MPa 
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Rozlo:ení mechanického napětí v nosiči usměrňovače a chladiči zobrazuje 

Obr. 39 a   Obr. 40. (odnota napětí なのど┸の MPa u nosiče v místě styku se závitovou tyčí M12 je vyhovující. Stejně tak i v případě chladiče kde hodnota napětí je ひに┸の MPa 

v otvoru pro uchycení k nosiči šroubem Mは┻ Uvedené hodnoty nepřekračují hodnoty meze kluzu pro hliník a ocel.  

 
Obr. 40┺ Rozlo:ení mechanického napětí ぴ いMPaう v chladiči usměrňovače┻ 

 

8.5.1 Shrnutí statické analýzy rotujícího usměrňovače 

Z hlediska mezního stavu pru:nosti jsou kovové komponenty usměrňovače vyhovující┻ Mechanické napětí šroubu Mは a závitových tyčí Mなに nepřekročily smluvní hodnotu meze kluzu Rp0,2 (v třídě pevnosti ぱ┻ぱ dle D)N pro にど ソCょ はねど MPa. Maximální zatí:ení šroubu Mは dosahovalo hodnoty napětí o velikosti 310 MPa.  

 

8.6 Modální analýza rotujícího usměrňovače 
Jedna z nejčastějších pou:ívaných numerických analýz, popisující dynamické chování tělesa z hlediska vlastních frekvencí, se nazývá modální analýza┻  Výstupem modální analýzy jsou vlastní frekvence daného objektu s příslušnými tvary ゅmódyょ odpovídající vlastním frekvencím┻ Výhodou této analýzy je rychlost a jednoduché nastavení┸ proto:e není zde nutnost zadávat jednotlivá zatí:ení a okrajové podmínky┻ Jedinou podmínkou je znát alespoň dvě materiálové vlastnosti analyzovaného objektu např┻ hustota materiálu a mez pru:nosti s Poissonovým číslem┻ [17] 

 U dieselových aplikací dochází k buzení vlastní frekvence při ね┸の násobku nominální frekvence, tzn. při přetočení frekvence 25 Hz (1500 ot./min.ょ mů:e dojít 
k buzení frekvencí ななに┸の Hz.  

92,5 MPa 
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 V Siemens NX software se pro modální analýzu pou:ívá typ analýzy ‶Real 

Eigenvalues╉┸ kterou lze najít v nastavení simulace volbou ‶Solution╉┻ Modální analýzou mělo být zjištěno deset vlastních módů┻ Pro simulaci byl pou:it celý model rotujícího usměrňovače s tím┸ :e byl model zavazben vetknutím na vnitřní ploše budiče pomocí ‶Fixed Constrain╉┻  
 Volba výpočetní sítě zůstala zachována ze statické analýzy┸ která byla tvořena ぬD kvadratickými tetragonálními prvky┻ 
 Výsledky modální analýzy zobrazují Obr. 41 a Obr. 42. Měřítko deformace při vlastních frekvencích bylo zvětšeno┸ aby se docílilo dostatečné viditelnosti 

deformace při vlastních frekvencích┻  

 

 fiktivní výchylka いmmう 

Obr. 41┺ První vlastní tvar ‒ 517,6 Hz 

 



 49 

 

 fiktivní výchylka いmmう 

Obr. 42┺ Třetí vlastní tvar ‒ 825,8 Hz 

 

8.6.1 Shrnutí modální analýzy rotujícího usměrňovače 

Z výše uvedených výsledků modální analýzy je patrné┸ :e první vlastní tvar rotujícího usměrňovače nastává při vlastní frekvenci のなば┸は Hz a je tedy několikanásobně větší ne: nejni:ší rezonanční frekvence┻ Fiktivní výchylka uvádí deformační vychýlení v milimetrech┻ Tato výchylka se však mů:e od skutečnosti lišit, tudí: je nazývaná fiktivní┻ Maximální velikost fiktivní výchylky ve třetím módu 
dosahuje 0,937 mm viz Obr. 42.  
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9 ZÁVĚR (lavním cílem diplomové práce bylo navrhnout novou koncepci rotujícího usměrňovače pro synchronní generátor┻ Firmou Siemens Electric Machines s.r.o.  byly zadány základní po:adavky týkající se elektrické┸ mechanické a tepelné stránky┸ které by měl rotující usměrňovač v bě:ném provozu splňovat┻ Elektrické po:adavky byly definovány na základě maximálního výstupního usměrněného 
proudu a napětí┸ jejich: hodnoty jsou 荊鳥 噺 にぬど 畦, 戟鳥 噺 ぬどど 撃. Z pohledu mechaniky musí rotující usměrňovač odolávat odstředivým silám úměrným otáčkám  
1500 ot./min. a průměru ぬばど mm. Z hlediska tepelné stránky rotujícího usměrňovače měla být splněna podmínka┸ :e maximální teplota čipu 劇珍陳銚掴  nepřesáhne hodnotu なのど チC při teplotě okolí ねど チC.   

 Nová koncepce rotujícího usměrňovače byla navr:ena tak┸ :e usměrňovač byl umístěn částečně pod čela vinutí budiče a pevně připevněný k jeho rotorovému svazku┻ Byl také brán ohled na jednoduchou demontá: v případě poruchy některých elektrických prvků┻  
 Usměrňovací prvek byl vybrán od firmy POWERSEM┻ Tato firma nabízí jednofázový bezpotenciálový usměrňovací modul PSTKD ぱに┸ který splňuje výše uvedené po:adavky a výrobcem byla potvrzena odolnost pro tuto aplikaci.  Jako ochrana proti přepětí┸ které mů:e nastat zejména při špatném fázování během připojení synchronního generátoru do sítě┸ byl zvolen varistor typu Cなぬ od firmy Langlade ┃ Picard┻ Volba a dimenzování varistoru bylo provedeno na základě pou:ité literatury [14],[15],[16] a také z poznatků získaných dlouholetou zkušeností 
firmy.  

 Rotující usměrňovač byl tepelně ověřen MKP analýzou pomocí softwaru ANSYS WORKBEC( なは┻ど┻ Na základě počátečních podmínek┸ které zohledňovaly proudění vzduchu kolem usměrňovače, bylo zjištěno a zároveň ověřeno┸ :e maximální teplota čipu v případě teploty okolí ねど チC dosáhne hodnoty 

 劇珍陳銚掴 噺 なねな ソ系. V případě zvýšování teploty okolí a: do のの チC byly zavedeny tzv. ‶provozní stavy rotujícího usměrňovače╉ viz┻ Obr. 33┸ které omezují proudové 
zatí:ení usměrňovače tak┸ aby 劇珍陳銚掴  dosáhla maximálně なねど チC. Mechanická odolnost byla ověřena MKP analýzou v softwaru Siemens NX. Statickou pevnostní analýzou bylo zjišťováno maximální napětí v materiálech vznikajících od působení odstředivých sil┸ které bylo porovnáno s mezi kluzu daného materiálu┻ Z výsledků simulace je patrné┸ :e nedochází k překročení meze kluzu materiálu a lze konstatovat┸ :e konstrukce rotujícího usměrňovače je vyhovující┻  

V poslední části diplomové práce je uvedena modální analýza rotujícího usměrňovače┸ která odhaluje vlastní frekvence┸ které způsobují rezonanci  
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a následnou deformaci konstrukce┻ Modální analýzou bylo zjištěno┸ :e první vlastní tvar ゅmódょ se nachází na frekvenci のなば┸は Hz. Budicí frekvence u dieselových pohonů synchronních generátorů je ななに┸の Hz┸ tudí: první vlastní frekvence usměrňovače je více ne: čtyřikrát větší a rotující usměrňovač je z tohoto hlediska vyhovující┻  Výhodami nové koncepce rotujícího usměrňovače oproti stávajícím řešením, popsaných v literární rešerši, zejména v kapitole 3.1.2, je vetší proudový rozsah,  a to a: do にぬど A budicího proudu┻ Přemístěním usměrňovače k rotoru budiče odpadá po:adavek na vrtání hřídele z důvodu vedení přívodů a vývodů 

z usměrňovače┻ V případě nahrazení usměrňovače na :elezném nosiči novou koncepcí┸ lze zkrátit hřídel a tím sní:it kritické otáčky synchronního generátoru┻  Při pou:ití nové koncepce usměrňovače zůstanou dva volné konce hřídele┸ které se 
mohou pou:ít pro připojení pohonu z obou dvou stran a tím docílit větší účinnosti soustrojí.  
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Seznam symbolů┸ veličin a zkratek 
Zkratka  Význam      Jednotka 

A - materiálová konstanta varistoru  - 

C - výpočetní koeficient varistoru - 

Dstř - střední průměr rotujícího usměrňovače mm 

Evar - absorbována energie varistoru J 

f1  - frekvence napětí Hz 

Id - střední hodnota usměrněného  proudu  A 

IDef - efektivní hodnota proudu diody A 

IDmax - maximální hodnota proudu diody A 

IDstř - střední hodnota proudu diody A 

Ineg  velikost  poruchového proudu  A 

k12 - koeficient vazby - 

k13 - koeficient vazby - 

k32 - koeficient vazby - 

L1 - indukčnost budicího vinutí  H 

L2 - indukčnost statorového vinutí  H 

L3 - indukčnost tlumicího vinutí  H 

M12 - 
vzájemná indukčnost budicího a statorového vinutí  H 

M13 - vzájemná indukčnost budicího a tlumicího vinutí  H 

M32 - 
vzájemná indukčnost tlumicího a statorového vinutí  H 

n1 - otáčky rotoru  min-1 

p - počet pólových dvojic - 

Pvar - ztrátový výkon varistoru W 

PZTR - ztrátový výkon diody W 

Rb - odpor budicího vinutí hlavního stroje よ 

rd - dynamický odpor diody よ 

Rs - odpor statorového vinutí hlavního stroje よ 

Rt - odpor tlumicího vinutí よ 

RthHA - tepelný odpor  K/W 

RthJH - tepelný odpor  K/W 

Tjmax -  maximální teplota čipu diody ソC 

tvar - doba impulzu poruchového proudu mゲs 

Ud - střední hodnota usměrněného napětí V 

Um - amplituda sdru:eného vstupního napětí  V 

Uneg - velikost napětí při poruchovým proudu V 

Up - prahové napětí diody V 
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UR -  závěrné napětí diody V 

Uvar - hodnota napětí varistoru V 

v - obvodová rychlost  mゲs-1 ゎ - koeficient nelinearity varistorové charakteristiky - ゎk - součinitel přestupu tepla konvekcí WゲK-1ゲm-2 ゎr - součinitel přestupu tepla radiací WゲK-1ゲm-2 が - výpočetní koeficient varistoru - 

゜ - tepelná vodivost  WゲK-1ゲm-2 

  

 


