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Počítačová simulace, vizualizace a analýza 
fyzikálních polí v praxi (3. část)

Tato část bude věnována analýze polí v tří
fázovém elektromotoru. Motor je připojen na 
síť s harmonickým napětím.

V příkladu bude analyzován čtyřpólový 
třífázový asynchronní elektromotor s kotvou 
nakrátko. Motor se nachází v tzv. záběrném 

režimu, kdy se rotor neotáčí a statorovým 
vinutím teče záběrný proud. Příčný řez mo
torem je na obr. 1. Zadání odpovídá zhruba 
motoru o jmenovitém výkonu 3 kW na síti 
400/230 V a frekvenci 50 Hz.

Příklad č. 3 – Elektromotor

Příklad je obdobou příkladu prezentova
ného tvůrci QuickFieldu na webovém semi
náři 31. března 2010 [5]. V zadání byla změ
něna pouze proudová hustota.

Zadání
Stator: Má vnější průměr 180 mm a 48 drá

žek. V drážkách statoru protéká záběrný proud. 
Amplituda jeho hustoty je j = 28 A·mm–2. 
Vinutí je měděné. Těleso statoru tvoří plechy 
z křemíkové oceli. Jejich magnetické vlastnos
ti lze přibližně vystihnout relativní permeabi
litou µ = 600.

Rotor: Je válcový o průměru 126 mm 
a délka jeho aktivní části je 100 mm. Jeho 
tyčová klec má 36 tyčí a je odlita z hliníkové 
slitiny s vodivostí 17·106 S·m–1. Těleso stato
ru tvoří plechy z křemíkové oceli. Jejich mag
netické vlastnosti lze přibližně vystihnout re
lativní permeabilitou µ = 600.

Hřídel: Je zhotoven z nemagnetické oceli 
s relativní permeabilitou 40.

Úloha
– Zobrazit v řezu barevnou mapou průběh 

proudové hustoty ve vinutích a průběh in
dukčních linií pro okamžik uprostřed cyklu,

– určit záběrný krouticí moment.

Řešení

1. Příprava úlohy (preprocessing)
Po zadání jména úlohy MotorS se z na

bídky standardních oblastí vybere střídavý 
magnetismus (AC magnetics). Na rozdíl od 
předchozích příkladů se zde zvolí rovinný 
xy souřadný systém a jako délková jednotka 
mm. V souladu s délkou rotoru se zadá dél
ka modelu ve směru osy z jako L = 100 mm.

1.1 Tvorba geometrického modelu

Jako hranice řešené oblasti se zvolí válec 
o průměru shodném s průměrem statoru, tj. 
180 mm, a délce l = 100 mm. Bloky zde tvoří: 

vinutí statoru, klec rotoru, těleso statoru, těle
so rotoru, hřídel a vzduch. K vytvoření kresby 
se použije nástroj úsečka, obdélník a kružni
ce. Pro usnadnění kresby drážek po zakresle
ní jednoho tvaru se použije nástroj pro opako
vání kresby s předvoleným úhlovým krokem. 
Geometrický model po zasíťování je na obr. 2.

1.2 Vlastnosti bloků

Bloky se pojmenují a zadají se fyzikální vlast
nosti:
– vinutí statoru:
 počet pólů 2p = 4,
 počet drážek Q = 48,
 počet drážek na pól a fázi q = 4.

Pólpár každé fáze v řezu reprezentuje osm 
drážek, čtyři pro kladný směr proudu a čty
ři pro záporný. Vzhledem k třífázovému na
pájení je v něm nutné vytvořit šest bloků 
(pro každou fázi dva). Ve všech blocích se 
zadává stejná amplituda proudové hustoty 
j = 28 A·mm–2 (j = 28e+6 A·m–2). Zadání 
se však liší fázovým úhlem φ. Přehled zadá
vaných parametrů bloků je v tab. 1. Přísluš

nost bloků k fázím udává tab. 2. Významné 
je označení bloků v obr. 1. Zde je vidět, že 
elektrickému rozestupu fází s úhlem φ = 120° 
pro čtyřpólový motor odpovídá poloviční ge
ometrický rozestup φg = 60°.
– těleso statoru:
 zadá se µx = µy = 600
– těleso rotoru:
 zadá se µx = µy = 600
– klec rotoru:
 zadá se µx = µy = 1 a vodivost 17·106 S·m–1 

(17e+6 S·m–1)
– hřídel:
 zadá se µx = µy = 40
– vzduch:
 zadá se µx = µy = 1

1.3 Vlastnosti hranice

Podél obvodu hranice, kterou je kruž
nice statoru, se zvolí podmínka nulového 
vektorového magnetického potenciálu, tj. 
A0 = 0 Wb·m–1.

1.4 Síť

Vygenerovaná síť má velký počet uzlů (asi 
66 680). To je způsobeno zejména velkým 
rozdílem tloušťky vzduchové mezery a ostat
ních rozměrů kresby.

Ing. Jan Růžička, konzultant v oblasti projektování,
Ústí nad Labem

Obr. 2. Zasíťovaný řez, celkem 66 680 uzlů

Obr. 1. Řez elektromotorem
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Tab. 1. Přehled zadávaných parametrů bloků

Blok j (A/m2) φ (°)
A 28e+6 0
B 28e+6 120
C 28e+6 240
X 28e+6 0 + 180
Y 28e+6 120 + 180
Z 28e+6 240 + 180

Tab. 2. Příslušnost bloků k fázím

Fáze  Dvojice bloků
R A – X
S B – Y
T C – Z
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2. Řešení úlohy (processing)

Řešení na běžném PC trvá několik sekund.

3. Analýza výsledků (postprocessing)

Postprocessor QF pro obor analýzy stří
davých polí poskytuje velmi široké možnos
ti. V podobě barevných map umožňuje zob
razit např.: vektorový magnetický potenciál, 
magnetickou indukci a intenzitu, proudovou 
hustotu aj. Zobrazit lze buď celkové veličiny, 
nebo jejich komponenty. 
To vše lze zobrazit v jednom z těchto voli
telných režimů:
– okamžité hodnoty (Momentary),
– efektivní hodnoty (RMS),
– vrcholové hodnoty (Peak).

Lze zvolit zobrazení celkové proudové 
hustoty v režimu okamžitých hodnot pro úhel 
(phase) = 180°. Výsledek je na obr. 3. In
dukční linie jsou izočáry vektorového mag
netického potenciálu. Nápadné je, jak ne
rovnoměrně je rozdělena proudová hustota 
indukovaných proudů v průřezech tyčí roto
ru. Dalším nástrojem programu je možnost 
animace průběhu cyklu. Při animaci se po
stupně zobrazují okamžité stavy s úhlovým 

krokem 5°, celkem tedy 72 stavů v cyklu. 
Animace je zcela automatická, stačí ji pou
ze odstartovat kliknutím na ikonu. Rychlost 
zobrazování (zpomalení, popř. urychlení) lze 
snadno upravit. V popisovaném případě je 
animace velmi působivá. Je v ní názorně vidět 
postup točivého magnetického pole v motoru 
a příslušné změny proudových hustot v obou 

vinutích, reprezentované barvami. Animaci 
okamžitých hodnot celkové proudové hustoty 
lze nalézt na http://bit.ly/Elektro_Simulace.

Záběrný krouticí moment lze určit snadno. 
V režimu Integral Calculator se vyberou blo

ky těleso rotoru, klec rotoru a hřídel. V pod
okně integrálních veličin lze odečíst střední 
hodnotu Maxwellova krouticího momentu 
(Maxwell torque average value) 61,007 N·m. 
Tím je úloha splněna.

(pokračování)
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Obr. 3. Mapa celkové proudové hustoty pro 
φ = 180°
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Ročenka 
Elektro 2011

V ročence Elektro 2011 najde čtenář kromě 
přehledu odborných veletrhů, výročí slavných 
osobností vědy a techniky, seznamu úřadů 
a institucí či adresáře ČKAIT také např. základ-
ní jednotky a konstanty, jakož i nejaktuálnější 
informace o nových elektrotechnických nor-
mách. S normami souvisí bezpečnost, které 
je věnována pátá kapitola. Čtenář v ní najde 
mj. také velmi zajímavý článek o vývoji za-
bezpečovacích zařízení na železnici. Ochraně 

před účinky blesku a přepětí je věnována kapitola šestá. Problémem 
mobilních napájecích zdrojů se zabývá článek sedmé kapitoly. Pře-
hled o moderním pojetí inteligentních sítí lze získat v kapitole osmé. 
O tom, zda jsou lasery zdravotním rizikem, se může čtenář dočíst 
v zajímavém článku v kapitole deváté. Kvalitní osvětlení je základem 
dobré pohody i bezpečnosti. Jak toho dosáhnout, poradí odborník 
na měření osvětlení v kapitole desáté.
Ročenka je určena technikům, konstruktérům, projektantům, 
elektromontérům, pracovníkům údržby, revizním technikům, 
pracovníkům obchodně-technických služeb a všem zájemcům 
o aktuální informace z oblasti elektrotechniky.
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