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Počítačová simulace, vizualizace 
a analýza fyzikálních polí v praxi (5. závěrečná část)

Přechodné (tranzientní) jevy

Výčet případů, kde se lze setkat s pře
chodnými jevy, by byl velmi dlouhý a ur
čitě neúplný. Uvedeny proto budou alespoň 
některé, podle příslušných fyzikálních polí, 
která je provázejí:
– EM pole
 –  nabíjení a vybíjení kondenzátoru,
 –  připojení nebo odpojení induktoru od sítě,
 –  připojení nebo odpojení elektromotorů, 

popř. elektrických pecí od sítě,
 –  úder blesku do vedení.
– Teplotní pole
 –  ohřev nebo chlazení vodičů ve vinutí 

elektromotorů nebo transformátorů,
 –  vysokofrekvenční ohřev součástek ve 

strojírenství,
 –  tavení kovů v hutním průmyslu,
 –  chladnutí výrobků, např. v chemickém 

nebo potravinářském průmyslu.
– Pole mechanických napětí a deformací

tato pole vznikají působením vnějších me

chanických sil nebo jako důsledek EM a tep
lotních polí. Například síly, které vznikají 
v důsledku zkratu ve vinutích transformáto
rů, mohou vyvolat mechanická napětí a de
formace, které transformátor zničí.

Problémy s uvedenými časově proměnnými 
fyzikálními poli lze řešit buď samostatně, nebo 
společně. V druhém případě jsou moduly QF 
mezi sebou provázány tak, že výsledky řešení 
jednoho z polí lze použít jako vstupní veličiny 
dalšího pole. Například lze sledovat, jak EM 
pole vytváří teplotní a deformační pole v tě

lese. Takto řešená úloha je označová
na jako sdružená. Jako typický, v pra
xi velmi častý a důležitý příklad lze 
uvést vysokofrekvenční ohřev sou
částek. S řešením této úlohy pomocí 
QuickFieldu je možné se seznámit na 
[8]. Jde o webový seminář producen
ta QF k uvedené problematice. Mno
ho dalších příkladů z tohoto oboru je 
obsaženo v uživatelské příručce QF, 
kterou lze bezplatně stáhnout z [7].

Od transformátoru k tokamaku

Po obecném úvodu bude na příkladu trans
formátoru ukázána simulace EM pole v pře
chodném režimu. Nepůjde o běžný síťový 
transformátor, ale o impulzový. Důvodem je, 
že princip jeho funkce je totožný s principem 
činnosti tokamaku, o kterém bude pojedná
no v další části.

Příklad č. 5 – Impulzový transformátor

Bude analyzován atypický plášťový im
pulzový transformátor, který je schematicky 
v řezu zobrazen na obr. 1. Skládá se pouze 
z primárního a sekundárního vinutí. Atypic
ký je zejména tím, že nemá feromagnetické 
jádro. Indukční vazba vinutí je tzv. vzducho
vá. Taková je i u tokamaku Compass v Ústa
vu fyziky plazmatu AV ČR.

Zadání

Primární vinutí impulzového transformá
toru je zapojeno na impulzní zdroj napětí 
a sekundární je bez zátěže (ve zkratu). Obě 
vinutí jsou měděná.
– Primární vinutí – počet závitů v sérii: 

64, průřez vodiče: 5 × 10 mm.
– Sekundární vinutí – počet závitů: 1, prů

měr vodiče: 10 mm.
– Impulzní zdroj – tvar impulzu: obdélníko

vý, délka impulzu: 0,1 s, napětí: 20 V.

Úloha

– Zobrazit průběh magnetické indukce ve vi
nutích transformátoru a jeho blízkém oko
lí v časovém intervalu 0,2 s,

– zobrazit průběh celkových proudů ve vo
dičích obou vinutí v intervalu 0,2 s,

– animovat průběh proudových hustot ve vo
dičích vinutí v intervalu 0,2 s,

– animovat průběh indukce v řešené oblasti 
v intervalu 0,2 s.

Řešení

1.	 Příprava	úlohy (preprocessing)
Po zadání jména úlohy TokamakD16 se 

z nabídky standardních oblastí vybere pře
chodný magnetismus (Transient magnetics). 
V dalším kroku se jako souřadný systém zvolí 
osová symetrie a do okénka Circuit se zapí
še název obvodu TokamakD16. Jako délková 
jednotka se zadají milimetry (mm). Na kar
tě Timing (časování) se do okénka Calculate 
up to zadá hodnota intervalu sledování děje 
0,2 s a zaškrtne se okénko Auto. Při této vol
bě program sám nastaví vhodnou délku ča
sového kroku pro výpočet.

1.1 Tvorba geometrického modelu
Jako hranice řešené oblasti se zvolí kou

le o poloměru R = 500 mm. Bloky zde tvoří: 
primární vinutí, sekundární vinutí a vzduch. 
Geometrický model po zasíťování je na obr. 2.

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

V této části seriálu bude pojednáno o velmi významné oblasti analýzy elektromagnetické-
ho (EM) pole, o přechodných (tranzientních) elektromagnetických jevech. Jde o jevy, které 
provázejí každé zapnutí nebo vypnutí spotřebiče, např. svítidla nebo elektromotoru. Bu-
dou uvedeny možnosti jejich simulace v programu QuickField, zejména způsoby, jakými lze 
běžné blokové zadání zařadit do obvodu a propojit s dalšími, především zdrojovými prvky.

Obr. 1. Impulzový transformátor
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Obr. 2. Zasíťovaný model

Obr. 3. Schéma obvodu
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1.2 Vlastnosti bloků
Bloky se pojmenují a zadají se fyzikál

ní vlastnosti:
– primární vinutí:
zadá se µx = µy = 1 a g = 57e + 6 S·m–1, zapo

jení závitů se zadá sériové,
– sekundární vinutí:
zadá se µx = µy = 1 a g = 57e + 6 S·m–1,
– vzduch:
zadá se pouze µx = µy = 1.

1.3 Vlastnost hranice
Hranice bude pojmenována Sféra. Po

dél obvodu hranice, kterou je kružnice R = 
= 500 mm, se zvolí podmínka nulového mag
netického toku, tj. rA0 = 0 Wb.

1.4 Síť
Zvolí se automatické vygenerování ve 

všech blocích. Zasíťovaný geometrický mo
del je na obr. 2.

1.5 Obvod
Nakreslený geometrický model nemá 

zdroj impulzního napětí. Dvojklikem na sou
bor Tokamak16.qrc ve stromovém adresáři 
úlohy se otevře editor a formulář pro vytvo
ření obvodu, do kterého bude zdroj zapojen. 
Tvorba je velmi snadná, intuitivní a uživatel
sky vlídná. Všechny prvky, které lze do obvo
du zapojit, jsou soustředěny v podobě ikon na 
horní liště formuláře, odkud je uživatel může 
myší přetáhnout na pracovní plochu, kde vy
tváří obvod. Jsou to:
– zdroj napětí, zdroj proudu,
– rezistor, indukčnost, kapacita,
– propojovací vodič a obecný blok.

Obecným blokem lze do obvodu zařadit 
libovolný blok z geometrického modelu. Po
čet prvků v obvodu není omezen ani ve stu
dentské verzi QF. To umožňuje tvorbu i velmi 
složitých obvodů, proto se QF používá stále 
častěji i k simulaci elektrických aktivit bio
logických objektů, např. buněk.

Tvorba obvodu se zahájí výběrem zdroje 
napětí a jeho přetažením na pracovní plochu, 
kde se zobrazí s předdefinovaným názvem 
U1. Z kontextové nabídky se vyberou Vlast-
nosti a do okénka U1 se zapíše 20*impulse	
(t,0,0.1). V tomto výrazu číslo před slovem 
impulse je napětí a čísla v závorce znamena
jí okamžik startu a konce impulzu. Následně 
je třeba na plochu přetáhnout dvakrát obec
ný blok. Ty se potom pojmenují primár a se

kundár. Kresba je dokončena propojením prv
ků vodičem. Dokončený obvod je na obr. 3.

2.	 Řešení	úlohy (processing)
Výpočet vyčísluje parametry pole pro 113 

okamžiků, při časovém kroku 0,001 8 s. Ře
šení na běžném PC trvá asi dvě minuty.

3.	 Analýza	 výsledků (postproces
sing)
Po skončení výpočtu se v čer

nobílé verzi zobrazí pole ekvičar, 
v tomto případě křivek konstantního 
magnetického toku pro čas t = 0,2 s, 
tj. na konci sledovaného děje. Zob
razení pro jiný okamžik ze 113 vy
počítaných lze získat výběrem z roz
balovacího seznamu na horní liš
tě formuláře. Zobrazení s barevnou 
mapou magnetické indukce B lze vy
volat z kontextové nabídky obdobně 

jako v příkladu č. 1 seriá
lu. Pro zvolený okamžik 
t = 0,010632 s je mapa 
indukce v transformáto
ru a jeho blízkém okolí 
na obr. 4. Jsouli zajíma
vé např. hodnoty v bodě 
z = 0, r = 40, stačí najet 
do tohoto místa kurzo
rem pro výběr místních 
hodnot (ikona multimet
ru) a kliknout. V levém 
podokně se zobrazí: B = 
= 0,33638 T a mnoho dal

ších parametrů pole. Jestliže je třeba 
navíc znát celý časový průběh, z kontextové 
nabídky se otevře Time Plot a vygeneruje se 
graf na obr. 5. 

Průběh proudů a napětí ve vodičích vi
nutí lze získat z kontextové nabídky volbou 
Coupled circuit. Výsledné zobrazení je na 
obr. 6. Zelená křivka v grafu přísluší primár
nímu vodiči, červená sekundárnímu. Kro
mě grafu je v zobrazení i tabulka paramet
rů všech prvků obvodu v průběhu děje a graf 
průběhu napětí obou vinutí. Tím je úloha 
splněna. Obdobně jako postprocesor střída
vých úloh, i postprocesor přechodných dějů 
poskytuje možnost animovat proces. Anima
ce magnetické indukce a proudové hustoty 
ve vinutích ve sledovaném časovém úseku 
0,2 s jsou dostupné na internetových adre
sách: http://bit.ly/Elektro_Simulace_03 res
pektive http://bit.ly/Elektro_Simulace_04. 
Na první animaci je vidět vznik elektromag
netického pole během impulzu i jeho zánik 
po odpojení zdroje. Na druhé je ukázán prů
běh vzniku a zániku proudů v obou vinutích.

Shrnutí

Tímto článkem končí seriál o simulaci 
polí. Přes snahu prezentovat zde maximum 
případů polí však vzhledem k celkovému 
rozsahu problematiky velká část zůstala ne
povšimnuta. Vůbec nedošlo např. na elek

Obr. 4. Mapa indukce B pro okamžik t = 0,010 632 s
Obr. 6. Časový průběh proudů ve vinutích

trostatiku, proudová pole a velmi významné 
sdružené úlohy, včetně vyvolaných teplotních 
a deformačních polí. Proto nelze vyloučit, že 
se k této problematice v budoucnu vrátíme. 
Symbolickou tečkou za seriálem bude v příš
tím čísle článek o tokamaku a fyzikálních po
lích uvnitř tohoto zařízení.
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Obr. 5. Indukce B = f(t) v bodě z = 0, r = 40 mm
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