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Úvod

Predkladaný vysokoškolský text vznikol ako požiadavka v rámci skvalitňova-
nia výučby predmetu Elektrické stroje, ktorý sa vyučuje vo všetkých odbo-
roch Bakalárskeho štúdia zameraní silnoprúdového inžinierstva na Fakulte
elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Predmet
Elektrické stroje tvori základ ďalšieho štúdia či už odboru Energetika ako
aj odboru Elektrotechnické systémy. Zvládnutie predmetu Elektrické stroje
uľahčí štúdium nadväzných predmetov ako Elektrické pohony, Elektrárne,
ale aj mnohých iných.
Elektrická energia sa v prírode nenachádza vo forme praktického využitia.
Musí sa získať z iných foriem energie, napríklad z energie chemickej, energie
vetra, vody alebo energie jadrovej. Tieto energie sa pretvárajú na mecha-
nickú energiu v turbínach, ktoré sú spojené s generátormi elektrickej energie.
Generátory v konečnom dôsledku vyrábajú elektrickú energiu siete.
Premena energie v elektrickom stroji je možná prostredníctvom magnetic-
kého, alebo elektrického poľa. Pre priemyselné použitie prichádza do úvahy
len premena prostredníctvom magnetického poľa. Každá premena energie je
doprevádzaná stratami, ktoré sa odvádzajú vo forme tepla. Výhodou elek-
trických strojov je, že tieto straty sú relatívne malé, čo umožňuje pri strojoch
veľkého výkonu dosahovať účinnosť až 99%.
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Zoznam symbolov a skratiek

0 naprázdno

1 primárny, statorový

2 sekundárny, rotorový

B magnetická indukcia

Cu v medi, vo vinutí

D trojuholník na primáre, troju-
holník na statore

F magnetické napätie

Fe v železe, v magnetickom ob-
vode

I prúd, hodnota prúdu

L indukčnosť

N počet závitov

P činný výkon, počet pólov

Q jalový výkon

R ohmický odpor

S zdanlivý výkon, plocha

U napätie, efektívna hodnota
napätia

X reaktancia

Y admitancia, hviezda na pri-
máre, hviezda na statore

Z impedancia

∆ straty, úbytok

χ využiteľnosť transformátora

η účinnosť

ω kruhová frekvencia, rýchlosť

φ magnetický tok

σ rozptylový

a prevod

b budiaci

d trojuholník na sekundáre, tro-
juholník na statore, inštalo-
vaný

f frekvencia, fázový

i okamžitá hodnota prúdu, po-
merná hodnota prúdu, indu-
kovaný

k nakrátko, konštanta, koefi-
cient väzby

m magnetický, maximálny

n otáčky, nominálny, menovitý

p počet párov pólov

r pomerný odpor

s synchrónny, sklz, statorový
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u okamžitá hodnota napätia,
pomerná hodnota napätia

x pomerná reaktancia

y pomerná admitancia, hviezda
na sekundáre, hviezda na sta-
tore

z pomerná impedancia, lomená
hviezda
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Kapitola 1

Úvod do elektrických strojov

1.1 Základné pojmy
Elektrické stroje sú zariadenia pracujúce na princípe elektromagnetickej pre-
meny. Ich úlohou je premieňať jednú formu energie na inú, z ktorých aspoň
jedna je elektrická energia. Podľa druhu premeny sú elektrické stroje delené
na:

• Generátory- zariadenia ktoré menia mechanickú energiu na elektrickú
energiu. Historicky sa používa názov dynamo pre generátor jednosmer-
ného prúdu a alternátor pre generátor striedavého prúdu.(Obr.1.1)

G
m el

PM

ΔP

P P

PM–pohonný mechanizmus
G–generátor
Pm–mechanický výkon
Pe–elektrický výkon
∆P–stratový výkon

Obr. 1.1: Premena mechanickej energie na elektrickú energiu

• Motory- zariadenia ktoré menia elektrickú energiu na mechanickú.
Tieto sa delia na motory jednosmerného a striedavého prúdu a podľa
charakteru výstupného mechanického pohybu na lineárne (translačné)
a rotačné.(Obr.1.2)

• Transformátory- ktoré modifikujú napäťovú úroveň energie strieda-
vého prúdu pri zachovaní jej frekvencie. Podľa pomeru vstupného a
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PSM
el P

P

P m

Δ

PS–pracovný stroj
M–motor

Obr. 1.2: Premena elektrickej energie na mechanickú energiu

výstupného napätia rozdeľujeme transformátory na zvyšovacie a zni-
žovacie. Podľa počtu fáz na jednofázové a trojfázové. (Obr.1.3)

Tr
Pel Pel

ΔP

(U ) (U )1 2

Tr–transformátor

Obr. 1.3: Premena elektrickej energie v transformátore

• Rotačné meniče- ktoré menia charakter elektrickej energie. Striedavé
napätie na jednosmerné a naopak, zmenu frekvencie, zmenu jedno-
smerného napätia a pod. V dnešnej dobe už veľmi málo používané. Sú
nahradzované výkonovými polovodičovými meničmi.(Obr.1.4)

GM
1 2elmelP P P

PMΔ ΔPG

Obr. 1.4: Premena elektrickej energie v rotačnom meniči

Každá premena energie je doprevádzaná stratami, ktoré sa prejavujú
ohrevom.
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1.2 Stavba elektrických strojov

Akýkoľvek typ elektrického stroja sa skladá z troch základných elementov:

• elektrické obvody

• magnetické obvody

• mechanické časti

Elektrické obvody tvoria vinutia elektrických strojov. Vinutie pozostáva z
izolovaných vodičov ktoré majú dobrú elektrickú vodivosť. Vo všeobecnosti
sú to medené, menej hliníkové vodiče. Izoláciu tvoria laky, fíbre, textilné
pásky, plastické látky. Vinutia sa tvarujú a následne vkladajú do magnetic-
kých obvodov. Na obrázku 1.5 je pohľad na vinutie statora asynchrónneho
motora.

 

Obr. 1.5: Vinutie asynchrónneho motora

Charakteristickým parametrom každého vinutia je jeho elektrický od-
por. Elektrický odpor závisí od použitého materiálu vodiča a jeho rozmerov.
Veľkosť elektrického odporu je možné určiť zo vzťahu:

R = ρ
l

S
(1.1)

kde:
ρ je merná špecifická vodivosť [Ωm] v technickej praxi [Ωmm2/m]
l je dĺžka vodiča [m]
S je prierez vodiča [m2] v technickej praxi [mm2];
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Aby sa redukovali straty vo vinutí na najnižšiu možnú mieru používame
vodiče s čo najnižším elektrickým odporom. Elektrický odpor bežne pou-
žívaných materiálov (meď, hliník a ich zliatiny) sa mení s teplotou. Táto
zmena je v rozmedzí normálnych teplôt (0− 150◦) lineárna.

Označenie γ ρ α C λ ∆l/l
Elektrolytická meď E-Cu 8,89 17,5 4 393 378 16,5

Meď-striebro Cu-Ag 8,89 17,8 4 393 378 16,5
Meď-berýlium Cu-Be-Co 8,26 75 0,09 419 120 16,7

Bronz-hliník Bz-Al 7,6 130 - 419 56 17
Laiton Cu-Zn-Mg 8,5 72 1,5 376 105 19

Hliník Al 2,7 29 4 920 201 24
Peraluman Al-Mg-Mn 2,6 67 2,1 1045 123 24

Anticorodial Al-Mg-Mn-Si 2,7 42 3,8 836 140 23
Striebro Ag 10,5 16 3,6 230 403 20

Výsvetlivky:
γ: objemová hmotnosť 103[kg/m3]
ρ: merný odpor 10−9[Ωm]
α :koeficient teplotnej zmeny odporu 10−3[1/◦C]
C : hmotnostná teplotná kapacita [Ws/kg◦C]
λ : teplotná vodivosť [W/m◦C]
∆l/l: teplotná dilatácia 10−6[1/◦C]

Tabuľka 1.1: Vlastnosti najpoužívanejších materiálov vodičov

Zmena elektrického odporu vplyvom oteplenia na teplotu ϑ1:

R1 = R0(1 + α∆ϑ) (1.2)

kde: R0 je nameraná hodnota odporu pri teplote okolia ϑ0, ∆ϑ = ϑ1 − ϑ0.
Podľa normy sa za teplotu okolia považuje teplota ϑ0 = 20◦C.

V tabuľke 1.1 sú uvedené fyzikálne vlastnosti najpoužívanejších mate-
riálov vodičov vinutia elektrických strojov.

Neoddeliteľnou súčasťou vinutí elektrických strojov sú izolačné mate-
riály. Medzi fyzikálne vlastnosti ktoré sú kladené na izolačné materiály po-
užívané v elektrických strojoch patria:

• dielektrická odolnosť– udáva sa v [kV/mm], dôležitá pre určenie po-
trebnej hrúbky izolácie

• teplotná vodivosť [W/m◦C]– hrá dôležitú rolu pri odvode tepla z po-
vrchu vodiča

• mechanické vlastnosti ktorým je izolant vystavený počas výroby –
odolnosť na ohyb, ťah, tlak a pod.

• teplotná odolnosť – zoraďuje izolanty do teplotných tried pri ktorých
ešte nedochádza k zmene fyzikálnych vlastností materiálu
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V tabuľke 1.2 sú uvedené najčastejšie používané izolačné materiály po-
užívané pri výrobe elektrických strojov.

Základná látka Izolačná látka Produkt Teplotná trieda
Papier tekuté izolanty Presspan, karton Y, A

Bavlnená tkanina živica, olej textilné hárky, pásky A, E
Sklenená tkanina živica hárky, pásky B, F, H
Sľuda-papier termoplastická hmota hárky, pásky, mikanit F, H
Sľuda-tkanina termoplastická hmota hárky, pásky, mikanit F, H
Polyuretán lak lakované vodiče E
Epoxyd lak lakované vodiče B, F
Silikon lak lakované vodiče F, H

Teplotné triedy:
Y: ≤ 90◦C
A: ≤ 105◦C
E: ≤ 120◦C
B: ≤ 130◦C
F: ≤ 155◦C
H: > 180◦C

Tabuľka 1.2: Najpoužívanejšie izolačné materiály

Magnetické obvody sú tvorené materiálmi s dobrou magnetickou vodivos-
ťou. Sú to hlavne materiály zo železa a jeho zliatin, preto sú známe ako aj
feromagnetické látky. Podľa tvaru magnetizačnej krivky (hysteréznej slučky),
delíme magnetické materiály na:

• magneticky mäkké materiály– majú úzku hysteréznu slučku, používajú
sa na striedavú magnetizáciu

• magneticky tvrdé materiály– majú širokú hysteréznu slučku, používajú
sa na jednosmernú magnetizáciu

 

Obr. 1.6: Magnetické obvody jednofázových transformátorov

Na obrázku 1.6 sú uvedené rôzne konfigurácie riešenia magnetických ob-
vodov jednofázových transformátorov. Obrázok 1.7 zas ukazuje typický tvar
plechu statorového magnetického obvodu motora na striedavý prúd. V ta-
buľke 1.3 sú uvedené fyzikálne vlastnosti niektorých feromagnetických látok.

13



 
Obr. 1.7: Statorový plech motora

Označenie Si γ ρ µr H1 H1, 5 d pFe
USS Transf. M-7 3,25 7,655 500 53 15 57 0,35 0,53
USS Transf. M-19 3,8 7,62 560 4,1 210 2270 0,35 1,24
USS Dynamo M-22 3,25 7,655 500 4 200 1350 0,35 1,35
USS Dynamo M-22 3,25 7,655 500 4 200 1350 0,47 1,56
USS Motor M-27 2,8 7,685 450 4 200 2000 0,47 1,9
USS Motor M-27 2,8 7,685 450 4 200 2000 0,64 2,12

USS Electrical M-36 1,6 7,76 310 3,2 245 1600 0,47 2,22
USS Electrical M-36 1,6 7,76 310 3,2 245 1600 0,64 2,78
USS Armature M-43 0,7 7,815 210 3,8 210 1450 0,47 2,56
USS Armature M-43 0,7 7,815 210 3,8 210 1450 0,64 3,15

Výsvetlivky:
Si: obsah kremíka [%]
γ : objemová hmotnosť 103[kg/m3]
ρ: merný odpor 10−9[Ωm]
µr: maximálna relatívna permeabilita 103

H1: intenzita magnetického poľa pri magnetickej indukcii 1T [A/m]
H1, 5: intenzita magnetického poľa pri magnetickej indukcii 1, 5T [A/m]
d: hrúbka plechu [mm]
pFe: merné straty [W/kg]

Tabuľka 1.3: Fyzikálne vlastnosti kremíkových dynamo-plechov

Magnetická vodivosť magnetického obvodu je daná vzťahom

Gm = µ0µr
S

l
[1/H] (1.3)

kde: µ0– permeabilita vákua (4π10−4[H/m]);S– prierez magnetického ob-
vodu [m2]; l–dĺžka strednej siločiary [m];

14



Prevrátená hodnota magnetickej vodivosti je magnetický odpor

Rm = 1
Gm

[H] (1.4)

1.3 Straty v elektrických strojoch

V každom z troch základných elementov elektrického stroja vznikajú straty.
Celkové straty v elektrickom stroji sú dané súčtom jednotlivých strát.

∆P = ∆PCu + ∆PFe + ∆Pm + ∆Pd (1.5)

kde:
∆PCu– straty v elektrických obvodoch (straty v medi)
∆PFe– straty v magnetických obvodoch (straty v železe)
∆Pm– straty mechanické
∆Pd– prídavné elektrické straty v mechanických častiach stroja

Straty v medi ∆PCu vznikajú prechodom elektrického prúdu vinutím
stroja. Veľkosť strát závisí od odporu vinutia a kvadrátu prechádzajúceho
prúdu:

∆PCu = RI2 (1.6)

Vzniknuté teplo ohrieva vodiče. Teplota vodičov však nesmie prekročiť
maximálnu dovolenú teplotu izolácie. V opačnom prípade hrozí jej poškode-
nie a vznik skratov. Elektrický stroj je navrhovaný na maximálnu hodnotu
prúdu, pri prechode ktorého vinutím nedôjde k prehriatiu vodičov ani po
nekonečne dlhej prevádzke stroja. Táto hodnota prúdu je udávaná na štítku
stroja a nazýva sa nominálna hodnota prúdu. To isté platí aj o napätí.

Straty v železe ∆PFe sú straty, ktoré vznikajú v magnetickom obvode
stroja. Tieto sa delia na:

• straty hysterézne ∆Ph

• straty vírivými prúdmi ∆Pv

Výsledné straty v železe sú súčtom týchto strát.

∆PFe = ∆Ph + ∆Pv (1.7)

Na obrázku 1.8 je uvedený tvar hysteréznej slučky pre rôzne maximálne
hodnoty budiaceho prúdu. Pri každom premagnetovaní vznikajú straty, ktoré
sú úmerné ploche hysteréznej slučky. Pretože straty vznikajú pri každom
prechode hysteréznou slučkou, hysterézne straty sú závislé nielen od sýtenia
materiálu, ale aj od frekvencie zmeny. Straty v kilograme materiálu je možné
vypočítať podľa rovnice 1.8, ktorá je známa pod názvom Stainmetzova ap-
roximácia.
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 Obr. 1.8: Hysterézna slučka feromagnetického materiálu

∆Ph = kfBn
m (1.8)

kde: k – je materiálová konštanta; f– frekvencia budiaceho prúdu; Bm– je
maximálna hodnota magnetickej indukcie; n– je Steinmetzova konštanta,
ktorá má hodnotu v rozmedzí od 1, 6 do 2, 0.

Zníženie hysteréznych strát je možné použitím magnetických materiálov
s čo najužšou hysteréznou slučkou.

Pri sýtení magnetického materiálu premenlivým magnetickým tokom,
sa v ňom indukuje napätie. Toto je reakciou na zmenu magnetického poľa.
Keďže magnetický materiál je elektricky vodivý, tak ním začnú pretekať
prúdy, ktorým hovoríme vírivé (tiež Foucaultove) prúdy. Obrázok 1.9 hore.
Prechodom prúdu vznikajú straty (Jouleove), ktoré závisia od elektrického
odporu materiálu a kvadrátu prúdu. Magnetický materiál sa silne ohrieva.

Obmedziť vírivé prúdu môžeme dvomi spôsobmi.

• skrátením ich dĺžky, tým že magnetický materiál bude vyrobený z
elektricky izolovaných plechov. Obrázok 1.9 dole.

• zvýšením odporu feromagnetických plechov zvýšením obsahu kremíka.

Straty vírivými prúdmi sú definované vzťahom:

Pv = kf2d2B2 (1.9)

kde: k – je materiálová konštanta; f– frekvencia budiaceho prúdu; d– je
hrúbka plechu; B– je efektívna hodnota magnetickej indukcie .
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Obr. 1.9: Vírivé prúdy vo feromagnetickom materiály

Mechanické straty ∆Pm vznikajú len pri elektrických strojoch točivých.
Podľa ich pôvodu ich delíme na:

• trecie straty ∆Pf , ktoré vznikajú trením v ložiskách

• ventilačné straty ∆Pmv, ktoré vznikajú pohonom chladiaceho ventilá-
tora

∆Pm = ∆Pf + ∆Pmv (1.10)

Prídavné straty ∆Pd sú elektrické straty ktoré vznikajú bludnými prúdmi
v nosnej konštrukcii elektrického stroja. Sú veľmi malé a vo všeobecnosti sa
zanedbávajú.
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Kapitola 2

Transformátory

2.1 Základné pojmy

Transformátor je definovaný ako netočivý elektrický stroj pracujúci na prin-
cípe elektromagnetickej indukcie. Je určený na transformáciu striedavého
vstupného napätia na na jedno alebo viac výstupných napätí obyčajne rôz-
nej napäťovej úrovne, ale rovnakej frekvencie.

Skladá sa z dvoch, alebo viacerých vinutí ktoré sú na spoločnom magne-
tickom obvode, ktorý je zložený z izolovaných plechov. Vstupné vinutie ob-
vykle nazývame primárne, výstupné sekundárne, prípadné ďalšie výstupné
terciálne atď.

 

Obr. 2.1: Rozdelenie transformátorov

Ak je vstupné napájacie napätie nižšie ako výstupné, hovoríme o zvyšo-
vacom transformátore, v opačnom prípade o znižovacom transformátore.

19



Podľa počtu fáz delíme transformátory na:

• jednofázové

• trojfázové

Podľa tvaru magnetického obvodu:

• jadrové

• plášťové

Tvary magnetických obvodov transformátorov sú uvedené na obrázku 2.1

Bez transformátorov by nebolo možné transportovať elektrickú energiu
na veľké vzdialenosti. Transformátory sú vyrábané v širokej oblasti výko-
nov a to od niekoľkých V A až do výkonov rádove stovky MVA. Takisto
výstupné napätia transformátorov sú od niekoľkých V po stovky kV . Aj
keď principiálne môžeme dosiahnuť ľubovoľnú hodnotu výstupného napätia
transformátorov, pre priemyselné využitie sú tieto hodnoty normované.
Na obrázku 2.2 je uvedený rez trojfázovým distribučným transformátorom
a malý jednofázový transformátorček.

   

Obr. 2.2: Transformátory

2.2 Princíp pôsobenia
Primárne a sekundárne vinutie transformátora sú magneticky viazané vďaka
magnetickému obvodu o veľmi malom magnetickom odpore (reluktancii).
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Malý magnetický odpor zaručuje zvýšenú koncentráciu magnetických silo-
čiar v jadre. Ak je primárne vinutie napájané zo zdroja premenlivého prúdu,
tak bude aj magnetický tok cirkulujúci v jadre premenlivý. Jeho amplitúda
bude závisieť od počtu závitov primárneho vinutia N1 a od veľkosti pri-
márneho prúdu i1. Vzájomný tok spájajúci obidve cievky indukuje v se-
kundárnom vinutí napätie úmerné počtu závitov sekundárneho vinutia N2.
Pripojenie záťaže na sekundárne vinutie spôsobí tok sekundárneho prúdu i2.

u u u u Z1 i1 i2 2

a

R R1 2 i2 izi1

Obr. 2.3: Jednofázový transformátor

Nech ψ1 a ψ2 sú spriahnuté magnetické toky primárneho a sekundárneho
vinutia vytvorené prúdmi i1 a i2. Vnútorné indukované napätia jednotlivých
vinutí sú dané

ui1 = dψ1
dt

ui2 = dψ2
dt

(2.1)

Pre svorkové napätia vinutí platia napäťové rovnice

u1 = R1i1 + dψ1
dt

u2 = R2i1 + dψ2
dt

(2.2)

kde: R1, R2 sú ohmické odpory primárneho a sekundárneho vinutia

2.3 Ideálny transformátor
Pod pojmom ideálny transformátor rozumieme transformátor, ktorý nemá
straty. Celý výkon zo vstupnej cievky sa prenesie na výstup.
Pre bezstratový transformátor platí

• Straty v železe ∆PFe = 0 z toho vyplýva že Rm = 0, takže µFe →∞

• Straty v medi ∆PCu = 0 z toho vyplýva že R1 = R2 = 0
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Prvá hypotéza hovorí, že magnetický obvod je zhotovený z ideálne vodivého
magnetického materiálu, čo spôsobí ideálny magnetický skrat. Následkom
toho môžeme tvrdiť, že neexistuje iný magnetický tok ako spoločný magne-
tický tok obidvoch vinutí φ. Pre spriahnuté magnetické toky potom platí

ψ1 = N1φ

ψ2 = N2φ (2.3)

kde: N1–počet závitov primárneho vinutia; N2–počet závitov sekundárneho
vinutia;
Napäťové rovnice( 2.2) nadobudnú tvar

u1 = ui1 = N1
dφ

dt

u2 = ui2 = N2
dφ

dt
(2.4)

Pomer vnútorných indukovaných napätí primárnej a sekundárnej strany de-
finujú prevod transformátora

a = ui1
ui2

= N1
N2

(2.5)

11m1F  =N i 22m2F  =N i
φ

Obr. 2.4: Magnetické napätia ideálneho transformátora

Pre ideálny magnetický materiál a definovaný smer prúdov (Obr.2.3), je
výsledné magnetické napätie podľa obrázku 2.4 rovné nule

Fm = N1i1 +N2i2 = 0 (2.6)

Pomer prúdov
i1
−i2

= N2
N1

= 1
a

(2.7)

Pre ideálny transformátor platí

a = N1
N2

= u1
u2

= −i2
i1

= iz
i1

(2.8)

Z rovnice (2.8) vyplýva bezstratovosť ideálneho transformátora. Okamžitý
príkon na vstupe p1 je rovný okamžitému výkonu na výstupe p2. Pracujeme
so spotrebiteľským systémom výkonov

p1 = u1i1 = −u2i2 = −p2 = u2iz = pz (2.9)
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V prípade harmonického napätia, rovnica (2.8) platí aj pre fázory. Prepoč-
tom napätí sa fáza nemení, takže rovnica je platná aj pre efektívne hodnoty.
Pre napätia prúdy platia rovnice

U1 = aU2

I1 = −I2
a

(2.10)

Pomerom rovníc (2.10) dostávame

U1
I1

= a2 U2
−I2

= a2U2
Iz

= a2Z = Z ′ (2.11)

kde: I2 = −Iz

1

1

i

u

z2

2

ii

u Z

IT IT

2uu1

1

Z´

i i

Z´

1

1u

a) b) c)

Obr. 2.5: Prepočet elektrických veličín cez ideálny transformátor

Ideálny transformátor umožňuje

• prepočítavať napätia cez prevod

• prepočítavať prúdy nepriamoúmerné prevodu

• prepočítavať impedancie cez kvadrát prevodu

Na obrázku 2.5 je znázornený postup prepočtu záťažovej impedancie zo
sekundárnej strany na primárnu. Pre prepočítané veličiny platí

U ′2 = aU2; I ′2 = I2
a

; Z ′2 = a2Z2; (2.12)

Veličiny s čiarkou predstavujú sekundárne veličiny prepočítané na primár.
Rovnako je možné prepočítať aj primárne veličiny na sekundár

U ′1 = U1
a

; I ′1 = aI1; Z ′1 = Z1
a2 ; (2.13)

V tomto prípade veličiny s čiarkou predstavujú primárne veličiny prepo-
čítané na sekundár.
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2.4 Reálny transformátor

Model ideálneho transformátora umožňuje postaviť model reálneho trans-
formátora. V reálnom transformátore R1;R2 > 0 a Rm > 0. Avšak v prvom
kroku zanedbáme jav saturácie, ako aj straty v magnetickom obvode.
Obrázok 2.6 ukazuje pomery magnetických tokov v reálnom transformátore.

σ1φ
σ1φ φσ2 φσ2

φ
1 φ

2

φ
m2

φ
m1

1i

1u

i2

u2

R R1 2

NN1 2

Obr. 2.6: Magnetické toky jednofázového transformátora

Pripojené striedavé napätie u1 vyvolá v primárnej cievke prúd i1. Pri-
márny prúd vybudí v cievke o N1 závitoch magnetický tok φ1. Pretože
magnetický obvod transformátora nepredstavuje ideálny vodič, časť toku φ1
sa bude uzatvárať vzduchom. Túto zložku toku budeme nazývať rozptylový
magnetický tok primárnej cievky φσ1. Zvyšná časť sa bude uzatvárať mag-
netickým obvodom. Táto zložka toku sa uzatvára so sekundárnou cievkou a
predstavuje magnetizačný tok primárnej cievky φm1.

φ1 = φσ1 + φm1 (2.14)

Podobne sekundárny prúd i2 vytvori v sekundárnej cievke o N2 závitoch
magnetický tok φ2, ktorého časť bude rozptyl a ostatok magnetizačný tok
sekundárnej cievky.

φ2 = φσ2 + φm2 (2.15)

Magnetizačné toky φm1 a φm2 sú len zložky celkového magnetizačného toku
transformátora

φm = φm1 + φm2 (2.16)

Celkové magnetické toky primárnej a sekundárnej cievky
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φt1 = φ1 + φm2 = φm + φσ1

φt2 = φ2 + φm1 = φm + φσ2 (2.17)
Pre spriahnuté magnetické toky vinutí platia rovnice

ψ1 = N1φt1 = L1i1 +Mi2

ψ2 = N2φt2 = L2I2 +Mi1 (2.18)
kde: L1; L2 – je vlastná indukčnosť primárneho resp. sekundárneho vi-

nutia; M–je vzájomná indukčnosť vinutí
Z rovníc (2.18) pre celkové magnetické toky cievok dostávame

φ1t = L1i1
N1︸ ︷︷ ︸
φ1

+ Mi2
N1︸ ︷︷ ︸
φm2

φ2t = L2i2
N2︸ ︷︷ ︸
φ2

+ Mi1
N2︸ ︷︷ ︸
φm1

(2.19)

Celkové magnetické toky cievok potrebujeme vyjadriť ako súčty mag-
netizačného toku φm a rozptylových tokov φσ1 resp. φσ2. Rovnice (2.19)
upravíme nasledovným spôsobom

φ1t = L1i1
N1︸ ︷︷ ︸
φ1

+ Mi2
N1︸ ︷︷ ︸
φm2

+ Mi1
N2︸ ︷︷ ︸
φm1

−Mi1
N2︸ ︷︷ ︸
φm1

φ2t = L2i2
N2︸ ︷︷ ︸
φ2

+ Mi1
N2︸ ︷︷ ︸
φm1

+ Mi2
N1︸ ︷︷ ︸
φm2

−Mi2
N1︸ ︷︷ ︸
φm2

(2.20)

Po úprave dostaneme

ψ1 = N1φt1 = (L1 − aM)︸ ︷︷ ︸
Lσ1

i1 + aM(i1 + i2
a

)

ψ2 = N2φt2 = (L2 −
M

a
)︸ ︷︷ ︸

Lσ2

i2 + M

a
(ai1 + i2) (2.21)

kde: Lσ1 = L1−aM– je rozptylová indukčnosť primárneho vinutia; Lσ2 =
L2 − M

a – je rozptylová indukčnosť sekundárneho vinutia;
Po dosadení do rovníc (2.2) dostaneme napäťové rovnice transformátora

u1 = R1i1 + Lσ1
di1
dt

+ aM
d

dt
(i1 + i2

a
)

u2 = R2i2 + Lσ2
di2
dt

+ M

a

d

dt
(ai1 + i2) (2.22)
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2.5 Magnetizačný prúd transformátora
Posledné členy v rovniciach (2.22) predstavujú vnútorné indukované napätia
vinutí transformátora.

ui1 = aM
d

dt
(i1 + i2

a
)

ui2 = M

a

d

dt
(ai1 + i2) (2.23)

Pomerom rovníc indukovaných napätí dostávame

ui1
ui2

=
aM d

dt(i1 + i2
a )

M
a
d
dt(ai1 + i2)

= a (2.24)

Pomer indukovaných napätí je rovný prevodu a. To znamená, že indukované
napätia sú oddelené ideálnym transformátorom.

Označme aM = Lm – magnetizačná indukčnosť zo strany primárneho
vinutia.
Potom táto magnetizačná indukčnosť prepočítaná na sekundár ideálneho
transformátora

L′m = Lm
a2 = aM

a2 = M

a
(2.25)

Označme
im = i1 + i2

a
(2.26)

ako magnetizačný prúd zo strany primáru.
Potom tento magnetizačný prúd prepočítaný na sekundárnu stranu

i′m = aim = ai1 + i2 (2.27)

Na základe uvedených rovníc môžeme nakresliť náhradné schémy (Obr.2.7)

i2

a

m

m

i

L

i2 i2i1 i1 ai1a

a

aim
Lm

a2

Obr. 2.7: Magnetizačný prúd jednofázového transformátora
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2.6 Náhradná schéma transformátora

Pri stavbe náhradnej schémy transformátora vychádzame z napäťových rov-
níc (2.22), rovnice pre magnetizačný prúd (2.26) a rovnice pre indukované
napätie (2.23)

u1 = R1i1 + Lσ1
di1
dt

+ ui1

u2 = R2i2 + Lσ2
di2
dt

+ ui2

im = i1 + i′2

ui1 = Lm
dim
dt

(2.28)

Rovnice (2.28) predstavujú rovnice náhradnej schémy transformátora,
ktorá je uvedená na obrázku 2.8.

u ui1 i2

a

R i2

u2

2

u1

R1i1 i2́L L

im

Lm

σ2σ1

Obr. 2.8: Náhradná schéma jednofázového transformátora

Pri harmonickom napájaní transformátora môžeme prejsť od okamžitých
hodnôt k fázorom. Rovnice (2.28) nadobudnú tvar

U1 = R1I1 + jωLσ1I1 + Ui1

U2 = R2I2 + jωLσ2I2 + Ui2

Im = I1 + I′2
Ui1 = jωLmIm (2.29)

Označme:Xσ1 = ωLσ1– rozptylová reaktancia primárneho vinutia;Xσ2 =
ωLσ2– rozptylová reaktancia sekundárneho vinutia;Xm = ωLm–magnetizačná
reaktancia;

Potom fázorové rovnice transformátora nadobudnú tvar
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U1 = R1I1 + jXσ1I1 + Ui1

U2 = R2I2 + jXσ2I2 + Ui2

Im = I1 + I′2
Ui1 = jXmIm (2.30)

Pri transformátoroch malého výkonu (< 3kV A) nemôžeme zanedbať
straty v magnetickom obvode. Náhradná schéma z obrázku 2.8 musí byť
doplnená o odpor RFe, ktorého straty budú zohľadňovať straty v magnetic-
kom obvode. Tento ekvivalentný odpor strát v železe je paralelne radený s
magnetizačnou reaktanciou, tak ako je to uvedené na obrázku 2.9.

a

Xm

Xσ2 R2Xσ1R1

RFe1

1 ´

i2

Fe

2

m

U U U

I I

I

2I

2

I

Ui1

Obr. 2.9: Náhradná schéma jednofázového transformátora

Po zohľadnení strát v železe sú posledné dve rovnice (2.30) nahradené
rovnicami

Im + IFe = I1 + I′2
Ui1 = jXmIm = RFeIFe (2.31)

Náhradná schéma uvedená na obrázku 2.9 je pre praktické použitie kom-
plikovaná (T článok). Ak sa uspokojíme s menšou presnosťou výpočtov,
tak ju môžeme zjednodušiť (Γ článok). Zjednodušenie spočíva v nasledovnej
úvahe:
Odpor ako aj rozptylová reaktancia primárneho vinutia, sú veľmi malé (rá-
dove Ω až mΩ). Zatiaľ čo ekvivalentný odpor stráv v železe, ako aj mag-
netizačná reaktancia sú pomerne veľké (rádove 100Ω až kΩ). To znamená,
že prúdy Im a IFe sa veľmi nezmenia, ak predpokladáme, že Ui1

.= U1.
To nám umožňuje primárny odpor a reaktanciu prepočítať na sekundárnu
stranu transformátora. Zjednodušená náhradná schéma je uvedená na ob-
rázku 2.10. Pre veličiny na sekundárnej strane platí
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Rk = R1
a2 +R2

Xk = Xσ1
a2 +Xσ2 (2.32)

a

Xm

2́

m

U

I

I

2I

2

I

U

1

1

Fe

RFe

I

RkXk

Obr. 2.10: Zjednodušená náhradná schéma transformátora

2.7 Stav naprázdno transformátora

V stave naprázdno je sekundár transformátora otvorený (I2 = 0). Náhradná
schéma z Obr. 2.10 sa zjednoduší tak, ako je to uvedené na obrázku 2.11.

I

U

1

1
RFe Xm

IFe Im

I0

Obr. 2.11: Náhradná schéma transformátora naprázdno

Prúd tečúci transformátorom je prúd naprázdno (I1 = I0). Tento je daný
impedanciou naprázdno Z0, ktorá je podľa náhradnej schémy daná

Z0 = RFejXm

RFe + jXm
= Z0 e

jϕ0 (2.33)
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Zavádza sa veličina pomerný prúd naprázdno, čo je pomer prúdu naprázdno
ku nominálnej hodnote prúdu

i0 = I0
I1n

(2.34)

Nominálna impedancia transformátora je definovaná z nominálnych hodnôt
transformátora (katalógové údaje)

Zn = U1n
I1n

(2.35)

Potom pomerná impedancia naprázdno

z0 = Z0
Zn

=
U1n
I0
U1n
I1n

= I1n
I0

= 1
i0

(2.36)

Na obrázku 2.12 je priebeh prúdu naprázdno pri nominálnom napájacom
napätí. Z priebehu je zrejmý vplyv saturácie a hysterézie magnetického ob-
vodu transformátora. To znamená, že neplatí hypotéza lineárnej závislosti
magnetického napätia a magnetického toku. Z toho dôvodu nie je možné
úplne presne určiť magnetizačnú reaktanciu transformátora.

 

Obr. 2.12: Priebeh prúdu naprázdno

Pomerný prúd naprázdno býva pomerne malý (> 3% I1n). Z toho vy-
plýva, že prúd naprázdno má len malý vplyv na celkový prúd zaťaženého
transformátora. Tento fakt sa využíva pri meraní naprázdno pre určenie im-
pedancie naprázdno a účinníka naprázdno (I0, cosϕ0).
Impedancia naprázdno

Z0 = U1
I0

(2.37)

Účinník naprázdno
cosϕ0 = P0

U1I0
(2.38)
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kde: P0–činný výkon naprázdno; Potom parametre náhradnej schémy určíme
na základe vzťahov

RFe = Z0
cosϕ0

Xm = Z0
sinϕ0

(2.39)

UI

I I

ϕ

0m

Fe 1

Re

Im

0

Obr. 2.13: Fázorový diagram transformátora naprázdno

V stave naprázdno sa transformátor správa ako veľká indukčnosť. Mag-
netizačná zložka prúdu je oveľa väčšia ako činná zložka prúdu strát v železe
(Im >> IFe). Uhol medzi napájacím napätím a prúdom naprázdno je veľký,
to znamená že účinník naprázdno je veľmi nepriaznivý (0, 28− 0, 35).

Na obrázku 2.13 je uvedený fázorový diagram transformátora naprázdno.

2.8 Stav nakrátko transformátora
V stave nakrátko je sekundárne vinutie transformátora skratované bez od-
porovou spojkou. Sekundárne napätie je rovné nule (U2 = 0). Pri skrate
by však transformátorom pretekal skratový prúd, ktorý značne prevyšuje
nominálne hodnoty. Transformátor by sa vplyvom strát v medi zničil. Z
toho dôvodu pri skratovaní sekundárneho vinutia musíme znížiť napájacie
napätie. Hodnota primárneho napätia pri ktorom v skrate tečie primárnym
vinutím nominálny prúd nazývame napätie nakrátko transformátora Uk. Na-
pätie nakrátko býva pomerne malé (2 − 10%U1n). Z toho dôvodu môžeme
prúd naprázdno zanedbať, čo znamená že z náhradnej schémy (Obr.2.10)
môžeme vypustiť prvky RFe a Xm. Takže náhradná schéma transformátora
v stave naprázdno sa zjednoduší tak, ako je to uvedené na obrázku 2.14.
Sekundárne veličiny sú prepočítané na primár

Rk = R1 + a2R2

Xk = Xσ1 + a2Xσ2 (2.40)
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RkXkI

Uk

1n

Obr. 2.14: Náhradná schéma transformátora nakrátko

Napätie nakrátko Uk je veľmi dôležitou veličinou transformátora. Je defino-
vané pomerné napätie nakrátko

uk = Uk
U1n

(2.41)

Impedancia nakrátko
Zk = Zke

jϕk (2.42)
kde: Zk = Uk

I1n
, ϕk je fáza nakrátko ϕk = arctan Xk

Rk
.

Účinník nakrátko je možné vypočítať z merania nakrátko

cosϕk = P0
UkI1n

(2.43)

Potom

Rk = Zk cosϕk
Xk = Zk sinϕk (2.44)

U

I

k

ϕk

R Ik
jX Ik

1n

1n

1n

Im

Re

Obr. 2.15: Fázorový diagram transformátora nakrátko

Na obrázku 2.15 je uvedený fázorový diagram transformátora nakrátko.
Pomerná impedancia nakrátko

zk = Zk
Zn

=
Uk
I1n
U1n
I1n

= Uk
U1n

= uk (2.45)
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kde: Zn – nominálna impedancia transformátora definovaná vzťahom (2.35).
Podobne môžeme definovať pomerný odpor a pomernú impedanciu nakrátko

rk = Rk
Zn

= uk cosϕk

xk = Xk

Zn
= uk sinϕk (2.46)

Potom
uk = zk =

√
r2
k + x2

k (2.47)

2.9 Fázorový diagram transformátora
Vzťahy(2.30) a (2.31) umožňujú zostrojiť fázorový diagram transformátora
pre akúkoľvek záťaž.

Vychádzame zo zjednodušenej náhradnej schémy uvedenej na obrázku
2.16. Sekundárne veličiny sú prepočítané na primár.

U

2I

2U1

Xk Rk

a

RFe Xm

FeI

II1

2U´

zI2́
I0

Im

Obr. 2.16: Náhradná schéma transformátora

Vychádzame zo sekundárneho napätia U2, záťažového prúdu I2 a účin-
níka záťaže cosϕ2.
Sekundárny prúd a sekundárne napätie transformátora prepočítame na pri-
márnu stranu

I ′2 = I2
a

= −Iz
a

U ′2 = aU2 (2.48)

Pre primárne napätie platí rovnica

U1 = U2 +RkI′2 + jXkI′2 (2.49)

Prúd naprázdno transformátora

I0 = Im + IFe (2.50)
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Obr. 2.17: Fázorový diagram transformátora

kde: IFe = U1
RFe

a Im = −j U1
Xm

;

Primárny prúd určíme z rovnice

I1 = I0 − I′2 (2.51)

Fázorový diagram transformátora je uvedená na obrázku 2.17.

2.10 Účinnosť transformátora

Jedným zo závažných parametrov transformátora je jeho účinnosť. Keďže sa
jedná o statické zariadenie s magnetickým obvodom bez vzduchovej medzery,
jeho účinnosť býva veľmi vysoká. Pri veľkých transformátoroch až 0, 99.
účinnosť je definovaná vzťahom

η = P2
P1

= P2
P2 −∆P (2.52)

kde: P1– príkon transformátora; P2–výkon transformátora; ∆P– straty v
transformátore;
Straty pozostávajú zo strát v medi a v železe. Po prepočítaní všetkých para-
metrov náhradnej schémy Obr. 2.10 na sekundár, môžeme pre straty napísať
rovnicu

∆P = ∆PCu + ∆PFe = RkI
2
2 + U2

2
RFe

(2.53)

Výstupný výkon transformátora závisí od veľkosti a charakteru záťaže

P2 = U2I2 cosϕ (2.54)
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Dosadením (2.53), (2.54) do rovnice (2.52) a následnej úprave dostávame

η = U2I2 cosϕ
U2I2 cosϕ+RkI

2
2 + U2

2
RFe

= U2 cosϕ
U2 cosϕ+RkI2 + U2

2
I2RFe

(2.55)

Pre konštantné sekundárne napätie U2 a účinník záťaže cosϕ vychádza ma-
ximálna účinnosť pre prúd

dη

dI2
= 0 =⇒ I2 = U2√

RkRFe
(2.56)

Po úprave

RkI
2
2 = U2

2
RFe

=⇒ ∆PCu = ∆PFe (2.57)

Maximum účinnosti je pri takom záťažovom prúde, pri ktorom sa straty v
medi rovnajú stratám v železe.
Pre konštantné sekundárne napätie U2 a prúd záťaže I2 vychádza maximálna
účinnosť pre účinník

dη

d cosϕ = 0 =⇒ cosϕ = 1 (2.58)

Účinnosť transformátora klesá s účinníkom bez ohľadu na jeho charakter.
Typické priebehy účinnosti transformátorov v závislosti od záťažového prúdu
(I2) a účinníka (cosϕ) sú uvedené na Obr. 2.18.

1,0

0,5

1,0
0,8
0,6

η

II
22n

} cosϕ

Obr. 2.18: Účinnosť transformátora

2.11 Úbytok napätia na transformátore
Pri napájaní transformátora konštantným napätím U1 = U1n sekundárne
napätie sa mení podľa veľkosti a charakteru záťaže. Rozdiel medzi hodnotou
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sekundárneho napätia naprázdno U20 a hodnotou napätia pri zaťažení U2 je
úbytok napätia na transformátore ∆U .

∆U = U20 − U2 (2.59)

Keď vychádzame z náhradnej schémy transformátora Obr. 2.10, tak úbytok
napätia je úbytkom na Rk a Xk.

U20 = U2 +RkI2 + jXkI2 (2.60)

Túto rovnicu ilustruje fázorový diagram na Obr. 2.19.

U
I

2

z

Im

ϕ2
ϕ2

ϕ2
Re

ΔU

A B C

20U

jXk
kR

I2

I2
I2

0

Obr. 2.19: Úbytok napätia na transformátore

Veľkosť úbytku napätia dostaneme rozdielom veľkostí fázorov U20 a U2,
to znamená kruhovým priemetom fázora U20 do reálnej osy. Keďže uhol
medzi U20 a U2 je veľmi malý, veľkej chyby sa nedopustíme ak urobíme
kolmý priemet fázora U20 do reálnej osy. Podľa fázorového diagramu na
Obr.2.19 je úbytok napätia daný súčtom vzdialeností AB a BC. Pre úbytok
napätia dostávame

∆U2
.= AB +BC = RkI2 cosϕ2 +XkI2 sinϕ2 (2.61)

Úbytok napätia ∆U2 závisí hlavne od veľkosti záťažového prúdu I2. Avšak
vo veľkej miere závisí aj od účinníka cosϕ2. V prípade induktívnej záťaže sa
dva členy rovnice (2.61) sčítajú. V prípade kapacitnej záťaže sa však odčí-
tajú. Pri veľkej kapacitnej záťaži dostávame záporný úbytok, čo znamená že
napätie U2 je väčšie ako napätie U20. Definujeme pomerný úbytok napätia
transformátora

∆u = U2
U20

(2.62)

Na obrázku 2.20 je uvedený príklad priebehu pomerného úbytku napätia
transformátora v závislosti od záťažového prúdu a účinníka (∆u2 = f(I2)).
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Obr. 2.20: Úbytok napätia v závislosti na prúde a účinníku

2.12 Trojfázové transformátory

Trojfázový transformátor môže byť zložený z troch jednofázových trans-
formátorov, ktorých primárne a sekundárne vinutia môžu byť spojené do
hviezdy, alebo do trojuholníka (Obr.2.21). Toto je riešenie pre veľmi vhodné
pre veľké, alebo naopak veľmi malé trojfázové transformátory.

Častejšie sa však používa trojfázový magnetický obvod, tak ako je to
znázornené na obrázku 2.1. Na každom stĺpiku sú umiestnené koncentrické
vinutia primáru a sekundáru.

Primárne a sekundárne vinutia môžu byť zapojené do hviezdy, do tro-
juholníka, alebo zriedkavejšie do lomenej hviezdy. Spojovanie trojfázových

A

a

A´

a´

B B´ C C´

b b´ c c´

R
S
T

U
V

W
N

Obr. 2.21: Transformácia trojfázového napätia

transformátorov sa označuje v prípade primárneho vinutia veľkými písme-
nami, v prípade sekundárneho vinutia malými písmenami:
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• Y,y – hviezda

• D,d – trojuholník

• Z,z – lomená hviezda

A B C A B C a b c

Y D z

Obr. 2.22: Zapojovanie trojfázových transformátorov

Rôznym spojením vstupu a výstupu dostaneme rôzne fázové posuny na-
pätia vstupu voči odpovedajúcemu napätiu výstupu. Toto fázové posunutie
má bezprostredný význam pri paralelnej spolupráci transformátorov. Fázový
posun sa vyjadruje hodinovým uhlom. Jednej hodine odpovedá fázový posun
30◦.

2.13 Zapojovanie transformátorov

2.13.1 Zapojenie hviezda–hviezda

Zapojením hviezda-hviezda môžeme realizovať fázové posuny 0, alebo 6 ho-
dín (Y y0, Y y6). Zapojenie vinutí a odpovedajúci fázorový diagram napätí je
uvedený na obrázku 2.23. Primárne a sekundárne vinutie tej istej fázy je na
rovnakom stĺpiku. Tieto napätia sú teda vo fáze, rozdiel je len v ich veľkosti.
Pomer ich veľkosti je daný prevodom

UA = aUa (2.63)

Pre pomer združených napätí primáru a sekundáru platí rovnica

UAB
Uab

=
√

3UA√
3Ua

= a (2.64)

Pre fázory združeného napätia primáru platia rovnice

UAB = UA −UB

UBC = UB −UC

UCA = UC −UA (2.65)
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Obr. 2.23: Zapojenie Yy0

Tak isto pre sekundárne napätia

Uab = Ua −Ub

Ubc = Ub −Uc

Uca = Uc −Ua (2.66)

Na obrázku 2.22 je uvedený fázorový diagram napätí. Odpovedajúce pri-
márne a sekundárne napätia sú pri tomto zapojení vo fáze.

Toto zapojenie sa veľmi často nepoužíva. Má niekoľko nevýhod

• Pri zaťažení nesymetrickou záťažou budú aj napätia veľmi nesymet-
rické

• V priebehu sekundárnych napätí sa objavuje výrazná tretia harmo-
nická zložka základnej frekvencie. Táto je spôsobená nelinearitou mag-
netického obvodu.

Tieto nevýhody je možné obmedziť nasledovnými opatreniami

• Uzemnenie nulových bodov vinutí. Uzemnenie utlmí jednak tretiu har-
monickú zložku napätia a na druhej strane odvedie rozdielový prúd
nesymetrickej záťaže.

• V prípade, že má transformátor terciálne vinutie, toto je potrebné
zapojiť do trojuholníka. Terciálne vinutie zapojené do trojuholníka
utlmí tretiu harmonickú zložku napätia.
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2.13.2 Zapojenie trojuholník–hviezda

Zapojenie trojuholník – hviezda je uvedené na Obr.2.24. V zapojení ∆− Y
sú združené napätia primárneho vinutia rovné fázovým napätiam

UAB = UA; UBC = UB; UCA = UC ; (2.67)

A B C

A´ B´ C´

a b c

a´ b´ c´

ABU BCU

CAU

AU CUBU

Uca

Uab Ubc

Ua Ub Uc

AUUa

Uab

Ub

Ubc

Uc
Uca

Ua

Ub

Uc

0

Im

Re

BCU

CU = CAU

= ABU

=BU

330°=11h

Obr. 2.24: Zapojenie Dy11

Pre sekundárne napätia platí rovnica (2.66).
Pomer združených napätí primáru a sekundáru vyjadruje rovnica

UAB
Uab

= UA√
3Ua

= a√
3

(2.68)

Zapojením ∆− Y je možné dosiahnuť fázové posuny 1, 5, 7 a 11 hodín.
Toto zapojenie nemá problém s treťou harmonickou zložkou, pretože táto je
utlmená zapojením primáru do trojuholníka. Zapojenie je stabilnejšie aj pre
nesymetrickú záťaž, pretože ∆ redistribuje vzniknutú nesymetriu.

2.13.3 Zapojenie hviezda–trojuholník

Zapojenie hviezda – trojuholník je uvedené na Obr.2.25. V zapojení Y −∆
sú združené napätia sekundárneho vinutia rovné fázovým napätiam. Pre
zapojenie uvedené na obrázku platí

Uab = −Ub; Ubc = −Uc; Uca = −Ua; (2.69)
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Pre primárne napätia platí rovnica (2.65).
Pomer združených napätí primáru a sekundáru vyjadruje rovnica

UAB
Uab

=
√

3UA
Ua

=
√

3a (2.70)
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Obr. 2.25: Zapojenie Yd11

Zapojením Y −∆ je možné dosiahnuť fázové posuny 1, 5, 7 a 11 hodín.
Toto zapojenie má rovnaké vlastnosti ako zapojenie Y −∆. Nevýhodou je,
že na sekundárnej strane nie je k dispozícii nulový vodič.

2.13.4 Zapojenie trojuholník–trojuholník

Zapojenie trojuholník – trojuholník je uvedené na Obr.2.26.
V uvedenom zapojení ∆−∆ sú združené napätia primárneho aj sekun-

dárneho vinutia rovné fázovým napätiam

UAB = UA; UBC = UB; UCA = UC ;
Uab = −Ub; Ubc = −Uc; Uca = −Ua; (2.71)

Pomer združených napätí primáru a sekundáru vyjadruje rovnica
UAB
Uab

= UA
Ua

= a (2.72)

Zapojením Y −∆ je možné docieliť fázové posuny 0, 6, 2, 4, 8 a 10 hodín.
Zapojenie nemá problémy s treťou harmonickou zložkou, ani s nevyváženou
záťažou. Nevýhodou je, že nemá nulový vodič.
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Obr. 2.26: Zapojenie Dd10

2.13.5 Zapojenie hviezda – lomená hviezda

Zapojenie hviezda – lomená hviezda je uvedené na Obr.2.27. Zapojenie Y −z
dosiahneme delením sekundárneho vinutia na dve polovičné vinutia.

Pre združené napätia primárnej strany platia rovnice 2.65. Pre združené
napätia sekundárnej strany platia rovnice

Uab = Ua

2 −
Ub

2 + Uc

2 −
Ub

2

Ubc = Ub

2 −
Uc

2 + Ua

2 −
Uc

2

Uca = Uc

2 −
Ua

2 + Ub

2 −
Ua

2 (2.73)

Pre pomer združených napätí platí rovnica

UAB
Uab

=
√

3UA
3
2Ua

= 2√
3
a (2.74)

Keď pre dosiahnutie požadovaného výstupného sekundárneho napätí Uab
pri zapojení do hviezdy je potrebných N2 závitov, pre dosiahnutie rovna-
kého napätia pri zapojení do trojuholníka potrebujeme

√
3N2 závitov a pri

zapojení do lomenej hviezdy 2√
3N2 závitov pre každú sekciu. Zapojenie do

lomenej hviezdy vyžaduje väčšie množstvo medi než iné zapojenia, preto je
zriedkavejšie používané.
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Obr. 2.27: Zapojenie Yz11

2.13.6 Výber zapojení trojfázových transformátorov

Výber daného zapojenia transformátora závisí

• Potreba nulového vodiča v rozvodoch na nn strane.

• Potreba nulového vodiča na strane vn. Veľmi často sa magnetický ob-
vod a iné kovové časti transformátora spájajú a pripájajú na nulový
vodič, ktorá je následne uzemnený. Toto umožňuje znížiť izolačnú hla-
dinu vn cievok.

• Ak je to možné, vyhýbame sa zapojeniam, ktoré majú rovnaké za-
pojenie na primárnej a sekundárnej strane, aby sa predišlo prenosu
nesymetrie prúdov zo sekundárnej strany na primárnu a naopak. V
prípade, že sa vyžadujú rozdielne nulové vodiče na primárnej aj se-
kundárnej strane, v tom prípade volíme radšej spojenie Y z alebo Zy
namiesto Y y.

Z 12-tich možných kombinácií zapojení sa prakticky používa len 6. Pretože
zapojenie do lomenej hviezdy je materiálovo náročné, používa sa len v kom-
binácii so zapojením do hviezdy, v prípade, že sú potrebné nulové vodiče na
každej strane transformátora. Najčastejšie kombinácie zapojení trojfázových
transformátorov sú: Y y, Y d, Y z, Dy, Dd a Zy.

Kombináciou zapojení na primárnej a sekundárnej strane môžeme do-
siahnuť všetky hodinové uhly od 0 do 11, s výnimkou 3 a 9. Zapojeniami
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Y y, Dd môžeme dosiahnuť všetky párne hodinové uhly od 0 do 10. Zapoje-
niami Y d, Y z, Dy a Zy všetky nepárne hodnoty hodinových uhlov od 1 do
11.

2.14 Paralelný chod transformátorov
Paralelné zapojenie transformátorov je v praxi veľmi časté. Prichádza do
úvahy z nasledujúcich dôvodov

• V prípade keď vplyvom zvýšeného odberu je výkon inštalovaného trans-
formátora nedostatočný. V tomto prípade nie je potrebné nahradiť stá-
vajúci transformátor novým s väčším výkonom. Na zvýšenie inštalova-
ného výkonu postačuje paralelné pripojenie ďalšieho transformátora.

• V prípade, ak sa denný odber značne mení. V takomto prípade je vý-
hodné zapojiť viacej transformátorov paralelne a pripájať ich, prípadne
odpájať podľa potrieb odberu. Toto umožňuje optimalizovať účinnosť
transformácie.

• V prípade, ak je výkon privádzaný dvomi nezávislými vedeniami a na
sekundárnej strane vytvárajú spoločný uzol.

Pre správny chod paralelne zapojených transformátorov musia tieto spĺňať
nasledovné podmienky

• Rovnaký prevod. Pri rovnakom primárnom napätí musia byť rovnaké
aj sekundárne napätia.

• Rovnaký hodinový uhol.

• Rovnaký sled fáz.

• Rovnaké napätie nakrátko transformátorov.

Len druhá a tretia podmienka sú imperatívne.

2.14.1 Vplyv rozdielu transformačného pomeru

Vplyvom technologických postupov výroby, prípadne výrobných chýb, ne-
musí byť prevod obidvoch transformátorov striktne identický. V takomto
prípade rozdiel sekundárnych napätí vyvolá v sekundárnych vinutiach trans-
formátorov vyrovnávajúce prúdy, ktoré sa cez magnetický obvod objavia aj
na primárnej strane. Vyrovnávajúce prúdy vyvolávajú dodatočné straty v
medi, čím sa vinutie môže nebezpečne ohrievať. Účinnosť prenosu energie sa
znižuje.
Majme dva transformátory A a B, ktoré sú charakterizované impedanciami
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Obr. 2.28: Paralelné radenie transformátorov s rozdielnym prevodom

nakrátko ZkA a ZkB. Nech pre prevody transformátorov platí aA > aB
(Obr.2.28).

Pre napätia naprázdno na sekundárnej strane transformátorov platí

U20A = U1
aA

< U20B = U1
aB

(2.75)

Sekundárnymi vinutiami transformátorov budú pretekať vyrovnávajúce prúdy

Ic2 = U20A − U20B
ZkA + ZkB

= U1
ZkA + ZkB

( 1
aA
− 1
aB

)
(2.76)

Vyrovnávajúce prúdy v primárnych vinutiach

Ic1 = −I2c
aA

(2.77)

2.14.2 Vplyv rozdielu napätí nakrátko

Predpokladajme, že výkon S je prenášaný dvomi transformátormi. Tento je
daný súčtom výkonov jednotlivých transformátorov (Obr.2.29).

S = S1 + S2 (2.78)

Pre pomer výkonu prvého transformátora ku celkovému prenášanému vý-
konu platí rovnica

S1
S

=
√

3U2I21√
3U2(I21 + I22)

= I21
I21 + I22
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Sekundárne prúdy musia vytvoriť rovnaký úbytok napätia na transformáto-
roch

S1
S

=
∆U
Zk1

∆U
Zk1

+ ∆U
Zk2

=
1
Zk1

1
Zk1

+ 1
Zk2

Rozšírme rovnicu

S1
S

=
1
Zk1

U1I1n
U1
I1n

1
Zk1

U1I1n
U1
I1n

+ 1
Zk2

U1I2n
U1
I2n

=
Z1n
Zk1

S1n
Z1n
Zk1

S1n + Z2n
Zk2

S2n
=

S1n
uk1

S1n
uk1

+ S2n
uk2

Tr1

Tr2

Z

Zk1

k2

X

X

m1

m2

II

I

221

22

U U1 2

ΔU

ΔU

Obr. 2.29: Rozdelenie výkonov paralelne radených transformátorov

Výkon prenášaný jednotlivými transformátormi

S1 =
S1n
uk1

S1n
uk1

+ S2n
uk2

S

S2 =
S2n
uk2

S1n
uk1

+ S2n
uk2

S (2.79)

Rovnica (2.79) platí pre akýkoľvek počet radených transformátorov

S1 =
S1n
uk1

S1n
uk1

+ S2n
uk2

+ . . .
S (2.80)

2.15 Auto-transformátory
Auto-transformátorom nazývame taký transformátor, pri ktorom je časť vi-
nutia spoločná pre primár, ako aj pre sekundár. To znamená, že vstup a
výstup transformátora je galvanicky spojený.
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Tak ako iné transformátory, tak aj auto-transformátory sú jednofázové,
alebo trojfázové a to buď znižujúce, alebo zvyšujúce. Na obrázku 2.30 je
uvedená schéma znižujúceho jednofázového transformátora.

Predpokladajme, znižujúci auto-transformátor zložený z dvoch cievok A
a B o NA a NB počte závitov. Pre napätia a prúdy jednotlivých cievok
platia rovnice

UA = jωNAφ

UB = jωNBφ (2.81)
NAIA +NBIB = 0

U

U
1

2

I

I

1

2

1U U2

I1 2I

NNA B

IB

Obr. 2.30: Jednofázový auto-transformátor

Potom
UA

UB
= UA
UB

= NA

NB

−IA
IB

= IA
IB

= NB

NA
(2.82)

Pre vstupné a výstupné napätia platí

U1 = UA + UB

U2 = UB (2.83)
U1
U2

= 1 + UA

UB
= 1 + NA

NB
= U1
U2

= a

A pre vstupné a výstupné prúdy

I1 = IA
I2 = IA − IB (2.84)

−I2
I1

= 1− IB
IA

= I2
I1

= a

Prúd tečúci cievkou B

IB = I1 + I2 = I2

(
1− 1

a

)
(2.85)
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Prúd cievkou B je menší, ako pri klasickom transformátore. Prierez vinutia
tejto cievky môže byť teda menší. Prierez klesá s nárastom prevodu. V praxi
sa však auto-transformátor používa len pri transformáciách nepresahujúcich
napäťový pomer 1 : 3.

Jednou z nevýhod auto-transformátora je, že jeho prúd nakrátko rastie
na hodnotu 1

1− 1
a

krát vyššiu ako pri normálnom transformátore. Je to preto,
že jeho ohmické odpory ako aj rozptylové reaktancie sú 1− 1

a krát menšie ako
pri normálnom transformátore. Nízke napätie nakrátko auto-transformátora
má na druhej strane za následok nižší úbytok napätia pri zaťažení.

Auto-transformátor sa používa ako v sieťach vvn, tak aj vn. Používa sa
pri spúšťaní veľkých synchrónnych a asynchrónnych motorov.

2.16 Meracie transformátory

2.16.1 Meracie transformátory napätia

Merací transformátor napätia sa používa na meranie vn a vvn napätí. Prin-
cipiálna schéma zapojenia je na Obr.2.31. Úlohou meracieho transformátora
napätia je prispôsobiť merané vysoké napätie na prípustné napätie mera-
cieho prístroja, alebo napätiu systému ochrán. Rovnako zaručuje izoláciu
medzi meraným napätím a obvodmi merania, prípadne ochrán. Sekundár
meracieho transformátora napätia dáva normalizované napätie 100V.

N N1 2U U21 V

Obr. 2.31: Merací transformátor napätia

Merací transformátor napätia pracuje prakticky naprázdno. Vnútorný
odpor voltmetrov býva 10kΩ − 10MΩ. Pre sekundárne napätie naprázdno
platí rovnica

U20 = N2
N1

U1 = U1
a

(2.86)

Aj napriek vysokým vnútorným odporom voltmetrov, spotreba voltmetra
spôsobí vnútorný úbytok napätia, ktorý je daný rozdielom medzi ideálnym
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sekundárnym napätím naprázdno a reálnym napätím na výstupných svor-
kách

∆U2 = U20 − U2 = U1
a
− U2 (2.87)

Merané napätie U2 sa odlišuje od presnej hodnoty napätia naprázdno U20
o hodnotu ∆U2, ktorú nazývame odchýlka napätia. Meracie transformátory
napätia sú klasifikované podľa triedy presnosti, ktorá je definovaná maxi-
málnou chybou prevodu

δU = ±aU2 − U1
U1

100%

2.16.2 Meracie transformátory prúdu

Meracie transformátory prúdov sa používajú na meranie veľkých prúdov.
Ich úlohou je pretransformovať veľký prúd primáru na sekundárny prúd
prípustný pre bežné meracie prístroje. (Obr.2.32)

k A

I I

N1

1

2N

2

Obr. 2.32: Merací transformátor prúdu

Merací transformátor prúdu pracuje prakticky v skrate. Vnútorný odpor
ampérmetra je menej ako 1Ω. Sekundár je dimenzovaný pre prúd 5A.
Sekundárny prúd meracieho transformátora prúdu je úmerný primárnemu
prúdu, ale opačnej fázy

I2k = N1
N2

I1 = aI1 (2.88)

V skutočnosti vplyvom nelinearity magnetického obvodu a stratám v mag-
netickom obvode, sa prúd ampérmetra líši od ideálneho skratového prúdu
definovaného rovnicou (2.88). Prúdový rozdiel definuje chybu prúdového pre-
vodu

∆I2 = I2k − I2 = aI1 − I2 (2.89)
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Maximálna chyba prúdového prevodu je definovaná

δI = ±
I2
a − I1

I1
100% (2.90)

Sekundárny obvod nesmie byť v žiadnom prípade rozpojený, pokiaľ primá-
rom preteká prúd. Pri otvorení sekundáru, tento by sa správal ako trans-
formátor naprázdno a na jeho svorkách by sa na indukovalo veľmi vysoké
napätie (veľký počet závitov sekundárneho vinutia) nebezpečné pre obsluhu
ako aj pre prístroj. Sekundár býva vyzbrojený skratovacím zariadením, ktoré
skratuje sekundár počas výmeny, prípadne inej manipulácie s ampérmetrom.
Z tohoto dôvodu sa pre meranie nesmú používať ampérmetre s elektrickou
poistkou.
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Kapitola 3

Základy strojov na striedavý
prúd

3.1 Magnetická indukcia vo vzduchovej medzere

Elektrická energia odoberaná statorom elektrického stroja je prenášaná na
rotor cez vzduchovú medzeru (δ) prostredníctvom magnetickej energie. Mag-
netické pole je budené statorovými cievkami zapojenými v sérii, alebo para-
lelne, ktoré sú umiestnené buď v drážkach, alebo na magnetických póloch.

Majme elektrický stroj s konštantnou vzduchovou medzerou s jednou
cievkou o N závitoch, tak ako je to uvedené na obrázku 3.1.

magnetická os

R
δ

Bmax

0 π/2 π

θ

3π/2

−Bmax

B

2π

θ

Obr. 3.1: Magnetická indukcia vo vzduchovej medzere

V prípade, že cievkou preteká prúd i, tak pre magnetické napätie cievky
platí

Fm =
∮
c

Hds = Ni (3.1)
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Keď predpokladáme µFe → ∞, magnetické napätie cievky sa zredukuje na
magnetické napätie vo vzduchovej medzere δ

Fm = 2Hδδ = Ni (3.2)

kde: Hδ je intenzita magnetického poľa vo vzduchovej medzere [A/m]; δ je
šírka vzduchovej medzery [m].
Magnetická indukcia sa rozloží pozdĺž vzduchovej medzery podľa priebehu
uvedenom na Obr.3.1. Jej maximálna hodnota je daná vzťahom

Bmax = µ0Hδ = µ0
Ni

2δ = cst.; (3.3)

Stroj na Obr.3.1 je dvojpólový. Dĺžka oblúka medzi dvoma magnetickými
pólmi za nazýva pólový rozostup

τp = πR (3.4)

Z konštrukčných dôvodov pri väčšom počte závitov cievky tieto nemôžu byť
umiestnené v jednej drážke. Preto sa vinutie rozloží do viacerých drážok,
tak ako je to uvedené na Obr.3.2.

magnetická os

θ

Bθ

π/20 π 3π/2 2π

−Bmax

Bmax

τp

Obr. 3.2: Vinutie rozložené do viacerých drážok

Uvedené rozloženie magnetickej indukcie jedného páru pólov pozdĺž vzdu-
chovej medzery sa môže zopakovať ešte p krát.
Potom dĺžka pólového rozostupu

τp = πR

p
(3.5)

kde: p je počet párov pólov.
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magnetická os

θ

pτ

0 π/2 π 3π/2 2π

Bmax

−Bmax

B

θm

Obr. 3.3: Štvorpólové vinutie

Na obrázku (3.3) je uvedený priebeh magnetickej indukcie vo vzduchovej
medzere pre štvorpólové vinutie. Ak N je počet závitov vinutia, potom pre
magnetické napätie platí

Fm = Ni

p
= 2Npi (3.6)

kde: Np = N
2p -je počet závitov na pól

Maximálna magnetická indukcia vo vzduchovej medzere

Bmax = µ0
Npi

δ
= µ0

Ni

2pδ (3.7)

Pólový rozostup τp pri priestorovom rozložení magnetickej indukcie o 2p
póloch odpovedá geometrickému uhlu (mechanickému).

θm = π

p
(3.8)

Zavedieme elektrické veličiny. V týchto veličinách je pólový rozostup π.

θe = π (3.9)

Porovnaním rovníc (3.8) a (3.9) dostaneme vzťah medzi mechanickými a
elektrickými veličinami

θe = pθm (3.10)

Rozlišovanie veličín daných v elektrických alebo v mechanických mierkach
je veľmi dôležité pre správne určenie indukčností, momentu a iných veličín
stroja. Pretože v elektrických strojoch pracujeme častejšie s elektrickými
veličinami, elektrické veličiny budeme písať bez indexu.
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3.2 Pulzujúce magnetické pole
V doterajších úvahách sme predpokladali napájací prúd vinutia i konštantný.
Pre prvú harmonickú zložku stupňovitého priestorového priebehu magnetic-
kej indukcie vo vzduchovej medzere (pri konštantnej dĺžke vzduchovej me-
dzery) platí (Obr. 3.2 a Obr.3.3)

b(θ) = Bmax cos(pθm) (3.11)

V prípade že vinutie napájame harmonickým prúdom, maximálna hodnota
magnetickej indukcie sa mení. Vo vzduchovej medzere vznikne pulzujúce
magnetické pole. Veľkosť magnetickej indukcie v jednotlivých bodoch vzdu-
chovej medzery sa bude časove meniť tak, ako sa bude meniť napájací prúd.

magnetická os

Bθ

0 π 3π/2 2π

−Bmax

Bmax

π/2

t=0

t=T/2

t=T/4

t=T/8

t=3T/8

mθRe

Im

Obr. 3.4: Pulzujúce magnetické pole

Ak predpokladáme, že napájací prúd sa bude meniť podľa kosínusovej
funkcie s kruhovou frekvenciou ω, potom pre okamžitú časovú a priestorovú
hodnotu pulzujúceho poľa môžeme vypočítať

b(θ, t) = Bmax cos(θ) cos(ωt) (3.12)

Z rovnice (3.12) vyplýva, že pulzujúce magnetické pole má v priestore stálu
polohu, ale s časom mení svoju veľkosť a smer, tak ako je to uvedené na
Obr.3.4.

Ak položíme do roviny vŕtania statora kolmo na os stroja komplexnú
rovinu (Obr.3.4), môžeme harmonické priestorové rozloženie magnetickej in-
dukcie vo vzduchovej medzere vyjadriť pomocou fázora

B = Bmaxe
jα (3.13)

Kde: α je uhol vychýlenia magnetickej osi od reálnej osy. Pre prípad podľa
Obr.3.4 (α = 0).
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Dosadením do (3.12) a vyjadrením kosínusovej funkcie v komplexnom tvare
dostávame

B(θ, t) = B ejωt + e−jωt

2 = B
2 ejωt + B

2 e−jωt (3.14)

Podľa rovnice (3.14), pulzujúce magnetické pole je možné rozložiť na dve
otáčavé magnetické polia s polovičnou amplitúdou, otáčajúce sa v opačnom
zmysle. Táto rovnica je v odbornej literatúre často označovaná ako Leblanc-
ov teorém.

Re

Im

θB(  ,t)

2
Β

2
Β

- tω

tω

Obr. 3.5: Leblanc-ov teorém

3.3 Otáčavé magnetické pole

Podmienkou vzniku otáčavého magnetického poľa je priestorové natočenie
vinutí jednotlivých fáz o taký uhol, aké je časové posunutie napájacích prú-
dov.

Uvažujeme trojfázové vinutie, ktoré má vinutia jednotlivých fáz priesto-
rovo posunuté o 120◦ elektrických, tak ako je to uvedené na Obr.3.6. Začiatky
cievok sú označené U, V,W , konce cievok U ′, V ′,W ′.

Cievky sú napájané trojfázovými prúdmi časove posunutými tiež o 120◦.
Jednotlivé fázy vytvárajú pulzujúce magnetické pole, ktorých fázory je možné
vyjadriť vzťahmi

BU = B
2
(
ejωt + e−jωt

)
BV = B

2
(
ejωt + e−jωt

)
e−j120◦

BW = B
2
(
ejωt + e−jωt

)
ej120◦ (3.15)
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Obr. 3.6: Rozloženie trojfázového vinutia

Výsledné pole je dané súčtom pulzujúcich polí všetkých fáz

B(θ, t) = BU + BV + BW (3.16)

Po dosadení rovníc (3.15) a po úprave dostávame

B(θ, t) = B
2 [3 e−jωt + ejωt (1 + e−120◦ + e120◦)︸ ︷︷ ︸

0
] (3.17)

Pre výsledné magnetické pole platí

B(θ, t) = 3
2 B e−jωt = 3

2 Bmax e
j(θ−ωt) (3.18)

Výsledný vzťah (3.18) je rovnicou magnetického poľa s konštantnou ampli-
túdou rovnou 3

2 Bmax, ktoré sa otáča uhlovou rýchlosťou −ω.
Pri zámene dvoch fáz v rovniciach (3.15) dostaneme pre výsledné magnetické
pole vzťah

B(θ, t) = 3
2 B ejωt = 3

2 Bmax e
j(θ+ωt) (3.19)

Výsledné magnetické pole nezmenilo amplitúdu ani rýchlosť, ale zmenil sa
smer otáčania na +ω. Otáčavé magnetické pole si môžeme predstaviť ako
pole so svojím severným a južným pólom, ktoré sa otáča po vnútornom
obvode statora rýchlosťou ω (Obr.3.7).

Okamžitú priestorovú a časovú hodnotu otáčavého magnetického poľa
dostaneme ako reálnu časť rovnice (3.18) resp. (3.19)

b(θ, t) = 3
2 Bmax cos(θ ∓ ωt) (3.20)

Rovnica 3.20 je rovnica postupnej vlny o konštantnej amplitúde rýchlosti ω,
tak ako je to znázornené na Obr.3.7.
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Obr. 3.7: Otáčavé magnetické pole

3.4 Indukované napätie vo vinutí strojov na strie-
davý prúd

Na Obr.3.8 je znázornené statorové vinutie stroja na striedavý prúd a rotor
napájaný jednosmerným prúdom vytvárajúci v rotore magnetickú indukciu
Br. Rotor sa otáča uhlovou rýchlosťou ω v kladnom smere.

θ

θ

180°−θ

v

v

R

ω

Br

Br

Br

Obr. 3.8: Indukované napätie v závite stroja

Statorová cievka je v premenlivom magnetickom poli rotora. V každom
z vodičov statorovej cievky sa indukuje napätie, dané vzťahom

ei = (v×Br).l (3.21)

Kde: v je relatívna rýchlosť závitu voči magnetickému poľu, Br je magne-
tická indukcia poľa a l je aktívna dĺžka závitu. Aktívna dĺžka závitu je rovná
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dĺžke magnetického obvodu.
Indukované napätie jedného závitu je dané súčtom indukovaných napätí

horného a spodného vodiča

ei1 = vBl sin θ + vBl sin(180◦ − θ) (3.22)

Keďže sin(180◦ − θ) = sin θ a v = Rω, po dosadení do 3.22 dostávame

ei1 = 2RlBω sin θ

2Rl = S predstavuje aktívnu plochu závitu. Súčin B.S = φ je magnetický
tok závitu. Uhol θ = ωt sa mení s časom.
Potom pre N závitov cievky je okamžitá hodnota vnútorného indukovaného
napätia daná rovnicou

ui = N.ei1 = Nφω sin(ωt) (3.23)

Indukované napätie má harmonický priebeh o frekvencii f = ω/2π a maxi-
málnej hodnote Ui = Nφω.

3.5 Elektromagnetický moment strojov na strie-
davý prúd

Na vodič ktorý je v magnetickom poli o magnetickej indukcii Bs a ktorým
preteká prúd i pôsobí sila, ktorej hodnotu môžeme vypočítať podľa vzťahu

F = i.(l×Bs) (3.24)

θ

R

Br

Bs

Bs

Bs

F

F

Fn
Ft

Fn
Ft

B
β

Obr. 3.9: Vytváranie momentu v stroji na striedavý prúd
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Pretože Bs ⊥ l, smer sily F je kolmý na Bs a jej veľkosť je nezávislá od
polohy rotora. S polohou rotora sa mení len jej tangenciálna (Ft) a normá-
lová zložka (Fn).
Veľkosť tangenciálnej a normálovej zložky sily pre N rotorových závitov je
možné vypočítať

Ft = NiBsl sin θ
Fn = NiBsl cos θ (3.25)

Ako je zrejmé z Obr.3.9, normálové zložky sa vyrušia (pôsobia vždy v opač-
nom smere) a tangenciálne spôsobujú otáčanie rotora. Elektromagnetický
moment rotora je daný vzťahom

Mi = 2RFt = 2NRiBsl sin θ (3.26)

Podľa vzťahu (3.2)

Ni = 2Hδδ = 2δ
µ0
Br

Označme,
S = 2Rl

ako aktívnu plochu rotorovej cievky. Po dosadení do (3.26) táto nadobudne
tvar

Mi = 2δS
µ0

BrBs sin θ (3.27)

Označme Cs = 2δS
µ0

, ako konštantu stroja (konštanta závislá len od kon-
štrukčných parametrov stroja). Potom rovnicu (3.26) môžeme písať v tvare

Mi = CsBrBs sin θ = Cs(Br ×Bs) (3.28)

Vnútorný elektromagnetický moment je úmerný vektorovému súčinu stato-
rovej a rotorovej magnetickej indukcie.

V elektrickom stroji je však len jeden výsledný magnetický tok, ktorému
odpovedá výsledná magnetická indukcia B. Táto je daná súčtom statorovej
a rotorovej indukcie

B = Bs + Br (3.29)
z rovnice (3.29) plynie pre Bs

Bs = B−Br

po dosadení do (3.29) dostávame

Mi = Cs[Br × (B−Br)] = Cs[(Br ×B)− (Br ×Br)︸ ︷︷ ︸
0

]

Pre vnútorný elektromagnetický moment stroja potom platí rovnica

Mi = Cs(Br ×B) = CsBrB sin β (3.30)

Uhol β nazývame záťažový uhol, pretože jeho hodnota sa so záťažou mení.
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3.6 Vinutie strojov na striedavý prúd

Úlohou statorového vinutia je vytvárať otáčavé magnetické pole. Na Obr.3.10
je uvedené najjednoduchšie trojfázové vinutie. Pozostáva z troch cievok
umiestnených v 6-tich drážkach. Jednotlivé cievky sú priestorovo posunuté
o 120◦. Predné a zadné časti cievok (čelá) sú vedené po bočnom obvode
magnetického obvodu statora. Predným čelom nazývame čelo na ktorom sú
vývody cievok.

 
Obr. 3.10: Trojfázové vinutie

Každá z cievok pozostáva z izolovaných vodičov o danom počte závitov.
Následne je tvarovaná a vkladaná do elektricky izolovanej drážky. V prípade
uvedenom na Obr.3.10 je každa z cievok je uložená v dvoch náprotivných
drážkach.

Dĺžky vodičov všetkých troch cievok sú zhodné, aby mali cievky rov-
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Obr. 3.11: Rozloženie trojfázového vinutia
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Obr. 3.12: Trojfázové štvorpólové vinutie

naký elektrický odpor. Začiatky cievok sú označené U, V,W , zatiaľ čo konce
U ′, V ′,W ′. Pre lepšie znázornenie uloženia vinutia v jednotlivých drážkach
sa kreslí rozvinutý stator (vnútorná plocha statora) (Obr.3.11).

Vinutie na Obr.3.11 vytvára dvojpólové otáčavé magnetické pole, čiže
jeden pár pólov (p = 1). Sekvencia ukladania vinutia je (U − W ′ − V −
U ′−W −V ′). Pre väčší počet párov pólov musíme túto sekvenciu p-násobne
opakovať. Označme Q počet statorových drážok a Nc počet cievok vinutia.
Potom minimálny počet drážok

Q = 2Nc = 2pm (3.31)

Kde: m je počet fáz.
Na Obr.3.12 je uvedené 3-fázové, 4-pólové vinutie. Takéto vinutie, kde

vinutie jednej fázy je len v dvoch drážkach dáva obdĺžnikový priebeh mag-
netickej indukcie (odsek 3.1). Pri rozložení vinutia do viacerých drážok má
priebeh magnetickej indukcie vo vzduchovej medzere bližšie k harmonickému
priebehu. Označme q počet drážok na pól a fázu

q = Q

2pm (3.32)

Podľa rozloženia cievok do drážok rozoznávame

• Rozložené vinutie

• Koncentrické vinutie

Pri rozloženom vinutí majú všetky cievky rovnaký tvar. Ukladajú sa
vedľa seba do 2q drážok. Vzdialenosť medzi prednou a zadnou stranou drážky
sa nazýva krok (y). Krok sa vyjadruje v počte drážok. Plný krok vyjadruje
rovnica

y = Q

2p (3.33)
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Obr. 3.13: Trojfázové dvojpólové rozložené vinutie

Krok vinutia je plný, alebo skrátený. Vhodným skrátením kroku sa zlepší tvar
magnetickej indukcie stroja. Na Obr.3.13 je uvedené dvojpólové trojfázové
dvojpólové (p = 1)rozložené vinutie s q = 3 a plným krokom y = 9.

Koncentrické vinutie je vinutie s premenlivým krokom. Na Obr.3.13 je
uvedené dvojpólové trojfázové koncentrické vinutie s q = 3. Pri koncentric-
kom vinutí sú cievky usporiadané do skupín a to od najmenšej po najväčšiu.
Jednotlivé cievky majú rozdielny krok, ktorý je závislý od počtu drážok a
počtu pólov stroja. Cievky sa na čelách nekrižujú, čo má za následok jedno-
duchší spôsob izolácie vinutí.

Len malé a veľmi veľké stroje sa vyrábajú tak, že v jednej drážke je len
jedna cievka. Stroje stredného výkonu sa najčastejšie vyrábajú ako dvoj-
vrstvové, prípadne zriedka aj viacvrstvové. To znamená, že v jednej drážke
sú dve, alebo aj viac vinutí rôznych fáz (prichádza do úvahy pri strojoch
s m > 3). Tým sa vinutie rozloží do viacerých drážok a priebeh magnetic-
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kej indukcie vo vzduchovej medzere má bližšie k harmonickému rozloženiu.
Ukladanie cievok sa prevádza tak, že predná strana cievky je vždy na spodku
drážky, zatiaľ čo zadná strana hore.

1 2 3 54 76 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

U WV V´W´ U´

Obr. 3.14: Trojfázové dvojpólové koncentrické vinutie

Pri jednovrstvovom vinutí bol potrebný počet drážok rovný dvojnásobku
počtu cievok,

Q = 2Nc

pri dvojvrstvovom vinutí je počet cievok rovný počtu drážok

Q = Nc

Pri nízko otáčkových strojoch, kde je potrebné vytvoriť veľký počet pólov po
obvode stroja a k dispozícii je len malý počet drážok sa vyskytujú zlomkové
vinutia.

Pri zlomkových vinutiach je počet drážok na pól a fázu q vyjadrený
zlomkom (nie je to celé číslo). Je možné vytvoriť len také zlomkové vinutie,
pri ktorom počet strán vinutí delený počtom fáz dáva párne číslo. Ak chceme
vytvoriť jednovrstvové zlomkové vinutie, tak menovateľ zlomku musí byť
rovný počtu párov pólov stroja (p). Pri dvojvrstvových vinutiach musí byť
menovateľ rovný dvojnásobku počtu párov pólov (2p).

Tvar magnetického poľa jednovrstvových zlomkových vinutí je nevý-
hodný. Takéto stroje majú horšiu účinnosť. Lepšie výsledky sa dosahujú pri
dvojvrstvových zlomkových vinutiach. Zlomkové vinutia sa väčšinou prevá-
dzajú ako rozložené s rovnakým tvarom cievok. Podrobnosti o zlomkových
vinutiach sú uvedene v [5].
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Obr. 3.15: Trojfázové dvojpólové, dvojvrstvové rozložené vinutie

3.7 Koeficienty vinutia

V odseku 3.4 bol odvodený vzťah (3.23) pre indukované napätie v cievke
ktorá je v magnetickom poli rotora o Br, keď sa tento otáča uhlovou rýchlos-
ťou ω. Otázkou je, aké napätie sa bude indukovať v cievke, ktorá je rozložená
do viacerých drážok.

Predpokladajme, že vinutie jednej fázy je vo viacerých drážkach a jedná
sa o rozložené vinutie. Na Obr.3.16 je schematicky znázornené rozložené
vinutie, ktoré je rozložené do troch drážok.
Uhol medzi dvomi susednými drážkami γ je daný vzťahom

γ = 2π
Q

(3.34)
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Obr. 3.16: Indukované napätia rozloženého vinutia

V jednotlivých cievkach sa indukujú napätia

ui1 = Nφω sin(ωt)
ui2 = Nφω sin(ωt− γ)
ui3 = Nφω sin(ωt− 2γ) (3.35)

Výsledné napätie je dané súčtom napätí jednotlivých cievok

ui = ui1 + ui2 + ui3 = Nφω[sin(ωt) + sin(ωt− γ) + sin(ωt− 2γ)] (3.36)

Platí rovnosť

sin(ωt) + sin(ωt− γ) + · · ·+ sin(ωt− qγ) = sin(ωt)
sin(q γ2 )
sin(γ2 )

Označme ako koeficient rozlohy

kr =
sin(q γ2 )
sin(γ2 ) (3.37)

Potom indukované napätie jednej fázy rozloženého vinutia, ktoré je rozložené
do q cievok

ui = Nφω sin(ωt).kr (3.38)

Uvažujme teraz, že vinutie jednej fázy je koncentricky rozložené do via-
cerých drážok. Na Obr.3.17 je schematicky znázornené koncentrické vinutie,
ktoré je rozložené do troch drážok.
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Obr. 3.17: Indukované napätia koncentrického vinutia

V jednotlivých cievkach sa indukujú napätia

ui1 = Nφ′ω sin(ωt) = NBrS
′ sin(ωt)

ui2 = Nφω sin(ωt) = NBrS sin(ωt)
ui3 = Nφ′ω sin(ωt) = NBrS

′ sin(ωt) (3.39)

Magnetický tok cez každú z cievok je závislý od jej plochy. Ak označíme
S plochu cievky s plným krokom, potom plocha ostatných cievok závisí od
uhla medzi nimi

S′ = S cos γ
Potom pre indukované napätia jednotlivých cievok platí

ui1 = Nφω sin(ωt) cos γ
ui2 = Nφω sin(ωt)

ui3 = Nφω sin(ωt) cos γ (3.40)

Výsledné napätie je dané súčtom napätí jednotlivých cievok

ui = ui1 + ui2 + ui3 = Nφω sin(ωt)(1 + 2 cos γ) (3.41)

Označme ako koeficient kroku

kk = 1 + 2 cos γ + · · ·+ 2 cos
[
(q − 1)γ2

]
(3.42)

Potom indukované napätie jednej fázy koncentrického vinutia, ktoré je roz-
ložené do q cievok

ui = Nφω sin(ωt).kk (3.43)
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Kapitola 4

Synchrónne stroje

4.1 Konštrukčné usporiadanie synchrónnych stro-
jov

Synchrónne stroje sú dôležitým elektrickým strojom pre výrobu elektrickej
energie. Premieňajú mechanickú energiu, na elektrickú energiu striedavého
prúdu. Synchrónny stroj pracujúci v generátorovom režime sa nazýva alter-
nátor. Alternátory sú najväčšie vyrábané elektrické stroje. V elektrárňach
sú spojené s pohonnou turbínou a tvoria jeden blok. Pre spojenie alternátora
a parnej, prípadne plynovej turbíny sa používa názov turboalternátor. Pre
spojenie alternátora s vodnou turbínou sa používa názov hydroalternátor.
Na Obr.4.1 je vyobrazený model turboalternátor firmy Alstom.

 

Obr. 4.1: Alternátor fy. Alstom

Synchrónne stroje sa vyrábajú vo veľkom rozsahu výkonov. Od zlomkov
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wattov až do stoviek megawattov. Hlavný význam strojov veľkých výkonov
je ich väčšia účinnosť a menšie investičné náklady na jednotku výkonu.

 

 a) Stator alternátora bez vinutia b) Detail vinutia statora

Obr. 4.2: Stator alternátora

Stator synchrónnych strojov pozostáva z magnetického obvodu, v dráž-
kach ktorého je rozložené trojfázové vinutie. Statorové vinutie sa najčastej-
šie spojuje do hviezdy. Na Obr.4.2a je vyobrazený magnetický obvod statora
bez vinutia. Magnetický obvod je zložený z plechov a stiahnutý sťahovacou
konštrukciou. Na Obr.4.2b je vyobrazený detail vinutia statora.

Rotor synchrónneho stroja je vlastne elektromagnet, ktorý vytvára mag-
netické pole prechádzajúce statorom. Otáčaním rotora sa v statorovom vi-
nutí indukuje trojfázové harmonické napätie, frekvencia ktorého je závislá od
rýchlosti otáčania. Budiace vinutie (rotorové) je napájané zo zdroja jedno-
smerného prúdu. Jednosmerný budiaci prúd sa privádza na rotor cez dva
klzné kontakty (uhlíky), ktoré sa kĺžu po mosadzných krúžkoch umiest-
nených na hriadeli rotora. Na hriadeli stroja býva umiestnený tiež budič
(derivačné dynamo) ako zdroj budiaceho prúdu. Moderné stroje používajú
nepriame budenie o ktorom bude zmienka v závere tohoto odseku.

Podľa účelu použitia sa rotor synchrónneho stroja vyrába v dvoch vyho-
toveniach

Hladký rotor- používaný pre turbogenerátory. Rotorové vinutie je uložené
v drážkach rotorového magnetického obvodu ktorý býva vyrobený z kova-
ného liatinového monolitu. Rotorové vinutie je uložené vo vyhadzovaných
drážkach a vytvára dva, alebo štyri magnetické póly. Rotor býva relatívne
dlhý s ohľadom na priemer. Pre dosiahnutie frekvencie 50Hz sú otáčky ro-
tora 3000ot/min pri dvojpólovom rotore, resp. 1500ot/min pri štvorpólovom
rotore. Na obrázku 4.3 je uvedený rez dvojpólového hladkého rotora.

Rotor s vyjadrenými pólmi vytvára magnetické pole s oveľa väčším po-
čtom pólov na statore, ako v prípade hladkého rotora. To znamená, že pre
dosiahnutie výstupnej frekvencie 50Hz sú požadované otáčky oveľa nižšie.
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a) Hladký rotor b) Rez turbogenerátora s hladkým rotorom

 
c) Manipulácia s hladkým rotorom

Obr. 4.3: Turboalternátor s hladkým rotorom

Otáčky vodnej turbíny nemôžu dosahovať vysokých otáčok s ohľadom na ka-
vitáciu. Rýchlosť hydroalternátora je daná aj typom použitej turbíny, avšak
vo všeobecnosti nepresahuje 500ot/min. Oproti hladkému rotoru má rotor
s vyjadrenými pólmi relatívne väčší priemer ako dĺžku. Zatiaľ čo turboalter-
nátory sa inštalujú v horizontálnej polohe, hydroalternátory sa s ohľadom
na turbínu inštalujú vertikálne. Na Obr.4.4 je vyobrazený rez rotora s vy-
jadrenými pólmi.

Krúžky, cez ktoré sa privádza jednosmerný budiaci prúd na rotor v praxi
predstavujú určité prevádzkové problémy. Opotrebovanie uhlíkov prípadne
krúžkov si vyžaduje pravidelné revízie a pri opravách a často aj odstávku
zariadenia. Naviac úbytok napätia medzi uhlíkmi a krúžkami môže byť zdro-
jom výkonových strát, hlavne pri vyšších hodnotách budiaceho prúdu. Z
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uvedených dôvodov sa moderné alternátory vyrábajú s nepriamym bude-
ním, ktoré obchádza uvedený problém.

SSSS

S

SS

J J

J J

 a) Vyjadrené póly b) Rez hydrogenerátora s vyjadrenými pólmi

 

c) Oprava rotora s vyjadrenými pólmi

Obr. 4.4: Hydroalternátor s vyjadrenými pólmi

Podstatou nepriameho budenia je prenos energie budiaceho prúdu zo
statora na rotor prostredníctvom magnetického poľa. V časti stroja, ktorá je
označovaná ako budič je na statore vytvorené pomocné jednosmerné budiace
vinutie. Prúd tohoto pomocného vinutia je možné riadiť riadeným polovo-
dičovým usmerňovačom, ktorý je napájaný z trojfázovej siete (Obr.4.5). V
takto vytvorenom stacionárnom magnetickom poli ktorého indukciu môžeme
meniť sa na rotore otáča rozložené trojfázové vinutie. V ňom sa indukuje
striedavé trojfázové napätie. Veľkosť tohoto napätia je závislá od rýchlosti
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a statorového prúdu pomocného budiaceho vinutia. Rýchlosť rotora je kon-
štantná a je určená rýchlosťou potrebnou na vytvorenie sieťovej frekvencie
hlavného vinutia alternátora. Trojfázové rotorové napätie budiča je na rotore
usmernené trojfázovým diódovým usmerňovačom. Výstupné napätie usmer-
ňovača je privádzané ako budiace napätie alternátora.

Hlavné vinutie

BudenieRotor

Stator

Vinutie budiča

Budenie budiča

+

-

+ -
Riadenie budenia

Sieť

GenerátorBudič

Obr. 4.5: Nepriame budenie synchrónneho generátora

 

Obr. 4.6: Dispozícia synchrónneho generátora
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4.2 Indukované napätie turbogenerátora
V odseku 3.4 bol odvodený vzťah (3.23) určujúci okamžitú hodnotu indu-
kovaného napätia striedavých strojov

ui = Nφω kv sin(ωt)

kde: kv je koeficient statorového vinutia.
Pre stroj s p párom magnetických pólov táto rovnica nadobudne tvar

ui = pNφωm kv sin(ωt) (4.1)

Toto napätie je harmonické o frekvencii, ktorá závisí od mechanickej rých-
losti rotora a počtu párov pólov stroja

f = pωm
2π (4.2)

Na základe rovníc (4.1) a (4.2) dostávame pre efektívnu hodnotu indukova-
ného napätia stroja vzťah

Ui = 2π√
2
Nφfkv

.= 4, 44Nφfkv (4.3)

Vzťah frekvencie a mechanickej rýchlosti rotora je vyjadrení rovnicou (4.2).
Pri uvažovaní mechanickej rýchlosti ωm namiesto požadovanej frekvencie f

Ui

Ib
0

UR

Obr. 4.7: Charakteristika naprázdno synchrónneho generátora

dostávame pre efektívnu hodnotu indukovaného napätia vzťah

Ui = pNkv√
2
φωm = Cφωm (4.4)
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kde:C = pNkv√
2 označíme ako konštantu stroja. Konštanta stroja je závislá

len od konštrukcie stroja.
Podľa rovnice 4.4 indukované napätie je závislé len od magnetického toku

budenia φ a mechanickej rýchlosti ωm. Mechanická rýchlosť generátora ωm
je konštantná a je daná sieťovou frekvenciou generátora. Budiaci tok φ je
funkciou budiaceho prúdu Ib. Táto závislosť je nelineárna s hysteréziou a
tvarom predstavuje magnetizačnú charakteristiku stroja.
Vplyvom remanentného magnetizmu magnetického obvodu rotora, sa na sta-
tore indukuje malé napätie aj pri Ib = 0 (Obr.4.7). Zvyšovaním budiaceho
prúdu Ib indukované napätie prudko rastie takmer lineárne až do stavu na-
sýtenia magnetického obvodu. Pri znižovaní budiaceho prúdu indukované
napätie klesá, avšak zaznamenáme hysteréziu (modrá charakteristika). Pre
praktické výpočty postačuje použiť krivku prvotnej magnetizácie, na Obr.4.7
vyznačená červenou farbou. Charakteristika naprázdno býva uvedená for-
mou tabuľky po bodoch, alebo graficky. Niekedy je zadaná matematickou
funkciou ktorá aproximuje namerané body.

4.3 Napäťové rovnice a náhradná schéma turbo-
generátora

Indukované napätie Ui sa na svorkách statora objaví len v stave napráz-
dno. Fázor Ui predbieha magnetické pole rotora Br o 90◦, tak ako je to
znázornené na Obr.4.8.

I1

ω

Ui

Uv

Uad

Bs

Br

B
β

90°

β

Obr. 4.8: Magnetické pomery turbogenerátora

Ak stator zaťažíme, jeho statorovým vinutím bude pretekať prúd I1,
ktorý vytvori zložku statorového magnetického poľa. Táto zložka poľa bude
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vo fáze s prúdom I1 a bude úmerná tomuto prúdu. Ak predpokladáme symet-
rickú záťaž, tak každou fázou statora budú pretekať rovnako veľké prúdy,
avšak fázovo posunuté. Každá fáza statora vytvori pulzujúce magnetické
pole. Ich súčtom bude bude kruhové pole Bs, ktoré s rotorovým budiacim
poľom Br vytvori výsledný magnetický tok stroja

B = Bs + Br (4.5)

Jav zmeny magnetického poľa stroja vplyvom statorového prúdu sa na-
zýva reakcia kotvy synchrónneho stroja.1 So zväčšovaním zaťaženia bude rásť
aj magnetické pole statora a tým aj uhol medzi B a Br (Obr. 4.8). Tento
uhol označovaný β sa nazýva záťažový uhol.

Na Obr. 4.8 je znázornený vzťah magnetických polí B,Br a Bs. Všetky
zložky magnetického poľa, tak ako aj výsledné pole sa otáčajú rýchlosťou
ω. Aj keď uvažujeme pomery v jednej fáze, magnetické pole statora Bs je
určené pôsobením všetkých fáz.

Je výhodné, namiesto toho aby sme pracovali s výsledným magnetickým
poľom B, pracovať s fiktívnymi zložkami napätí: indukovaným napätím Ui

a napätím reakcie kotvy Uad. Tieto napätia odpovedajú časovým zmenám
normálových zložiek polí Br a Bs a predbiehajú ich o 90◦. Súčtom týchto
napätí je podľa princípu superpozície vnútorné napätie stroja Uv, tak ako
je to znázornené fázorovým diagramom na Obr. 4.8.

Uv = Ui + Uad (4.6)

Vo fázorovom diagrame B,Br a Bs znázorňujú polia postupujúce rýchlosťou
ω. Fázor Bs musí byť vo fáze s prúdom I1. Fázory napätí predbiehajú o
90◦ príslušné budiace toky. Pretože Uad je úmerné Bs a teda aj prúdu I1,
môžeme napísať vzťah

Uad = jXadI1 (4.7)

Činiteľ úmernosti Xad nazývame reaktancia reakcie kotvy.2 Po dosadení do
rovnice (4.6) dostávame

Uv = Ui + jXadI1 (4.8)

Na základe rovnice (4.8) môžeme pre vnútorné napätie synchrónneho stroja
nakresliť náhradnú schému (Obr. 4.9).

Vnútorné napätie nie je napätie ktoré je možné namerať na svorkách
stroja. Statorové vinutie je charakterizované elektrickým odporom a rozp-
tylovou indukčnosťou.3 Zohľadnením úbytkov na rozptylovej reaktancii sta-
tora (X1σ) a odpore statorového vinutia (R1), môžeme pre svorkové napätie

1Kotvou nazývame miesto, kde sa pôsobením magnetického poľa indukuje napätie-
v prípade synchrónnych strojov je kotvou stator

2V niektorých literatúrach sa označuje aj ako magnetizačná reaktancia
3Rozptylová indukčnosť zohľadňuje rozptylový magnetický tok statora podobne, ako

pri transformátore.
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Ui Uv

Uad

I1
Xad

Obr. 4.9: Náhradná schéma

stroja napísať rovnicu

U1 = Ui + jXadI1 + jX1σI1 +R1I1 (4.9)

Súčet statorovej rozptylovej reaktancie a reaktancie reakcie kotvy označíme
ako synchrónnu reaktanciu generátora.

Xs = Xad +X1σ

Potom rovnica (4.9) nadobudne tvar

U1 = Ui + (R1 + jXs)I1 (4.10)

Na základe rovnice (4.10) môžeme nakresliť trojfázovú náhradnú schému
turbogenerátora, uvedenú na Obr. 4.10.

Xs R1

Xs R1

Xs R1

UiU

UiV

UiW

I1U

I1V

I1W

UUV

UVW

UWU

mω

RbXb

Ib
Ub+ _

Obr. 4.10: Trojfázová náhradná schéma turbogenerátora

Statorové vinutie je zapojené do hviezdy. Rovnica (4.10) platí pre fázové
napätia. Pre modul združeného napätia platí známy vzťah

UUV =
√

3U1U
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Pri predpoklade symetrie statorového vinutia, postačí uvažovať jednofázovú
náhradnú schému uvedenú na Obr. 4.11.

+
Ub

Ib

Xb Rb

Ui U1

I1R1Xs

_

mω

Obr. 4.11: Jednofázová náhradná schéma

4.4 Fázorový diagram turbogenerátora
Fázorový diagram turbogenerátora (synchrónneho generátora s hladkým ro-
torom) je definovaný rovnicou (4.9). Fázorový diagram 4 platí pre definované
fázové napätie, prúd a účinník. Z nich je možné určiť potrebný budiaci prúd
na základe charakteristiky naprázdno.

Fázor svorkového napätia U1 položíme do reálnej osy. Fázor prúdu I1
bude voči napätiu posunutý o uhol ϕ, daný účinníkom. Fázor požadovaného
indukovaného napätia naprázdno Ui dostaneme z rovnice (4.10) odčítaním
úbytkov na synchrónnej reaktancii a odpore statorového vinutia.

Ui = U1 −R1I1 − jXadI1 − jX1σI1

Úbytok na statorovom odpore R1 bude vo fáze s prúdom I1. Úbytky na
rozptylovej reaktancii a reaktancii reakcie kotvy budú predbiehať prúd I1 o
90◦. Pre požadovanú veľkosť fázora Ui z charakteristiky naprázdno môžeme
odčítame potrebnú hodnotu budiaceho prúdu Ib.

4.5 Energetická bilancia a moment turbogenerá-
tora

Pre elektrický výkon na svorkách turbogenerátora platí rovnica

P1 = Re (U1I∗1) = 3U1I1 cosϕ = 3R1I
2
1 + 3UiI1 cosψ (4.11)

Pričom ψ je � I1,Ui (Obr. 4.12) ψ = ϕ− β;5
V rovnici (4.11) označme

4V literatúre označovaný ako Potierov diagram
5V generátorovom režime β < 0
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ϕ

ψ

Obr. 4.12: Fázorový diagram

• P1 = 3U1I1 cosϕ -Elektrický výkon na svorkách generátora;

• ∆PCu = 3R1I
2
1 - Straty v medi statorového vinutia;

• Pδ = 3UiI1 cosψ - Výkon vo vzduchovej medzere; 6

Potom rovnica (4.11) nadobudne tvar

P1 = ∆PCu + Pδ (4.12)

Privádzaný mechanický výkon na hriadeľ generátora je daný súčinom me-
chanického momentu a rýchlosti

P2 = Mmωm (4.13)

Tento výkon sa na rotore rozdelí na straty v rotore ∆Pr a výkon vo vzdu-
chovej medzere Pδ

P2 = Pδ + ∆Pr (4.14)

Straty v rotore pozostávajú zo strát mechanických ∆Pm a strát v mag-
netickom obvode ∆PFe

∆Pr = ∆Pm + ∆PFe (4.15)

Na Obr. 4.13 je znázornený tok výkonov turbogenerátora.
Úbytok napätia na odpore statorového vinutia je veľmi malý R1I1n < 1%

z U1n. Zatiaľ čo úbytok napätia na synchrónnej reaktancii XsI1n je v roz-
medzí 80 − 250% z U1n. Z toho dôvodu sa pre praktické výpočty odpor
statorového vinutia zanedbáva (R1

.= 0).
Náhradná schéma turbogenerátora sa zjednoduší na napäťový zdroj s vnú-
tornou reaktanciou Xs, tak ako je to znázornené na Obr. 4.14.

6Vnútorný elektrický výkon generátora- výkon prenášaný z rotora na stator
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Obr. 4.13: Energetická bilancia turbogenerátora

Im
I1

U1

β

0

jXsI1

Ui

XsI cos1 ϕ

sX

Ui

I1

U1

ψ
ϕ

Re180°−ϕ 180°−ϕ

Obr. 4.14: Zjednodušená náhradná schéma a fázorový diagram turbogene-
rátora

Pri zanedbaní statorového odporu rovnica (4.11) nadobudne tvar

P1 = 3U1I1 cosϕ = 3UiI1 cosψ = Pδ (4.16)

Z fázorového diagramu na Obr. 4.14 vyplýva rovnosť

XsI1 cosϕ = Ui sin β
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Po dosadení do rovnice (4.16) dostávame pre výkon vo vzduchovej medzere

Pδ = 3U1Ui
Xs

sin β (4.17)

Maximálny výkon je daný pre záťažový uhol β = 90◦

Pδmax = 3U1Ui
Xs

Elektromagnetický moment stroja je daný podielom výkonu vo vzduchovej
medzere a rýchlosti stroja

Mi = Pδ
ωm

= 3U1Ui
ωsXs

sin β (4.18)

kde: ωm = ωs = 2πf
p − je synchrónna rýchlosť stroja

Maximálny moment je daný pre záťažový uhol β = 90◦

Mimax = 3U1Ui
ωsXs

→ β

↑ M
i

−π −π/2
0 π/2 π

M
imax

 − Motor

−M
imax

 − Generátor

Obr. 4.15: Priebeh momentu synchrónneho turbostroja

Moment synchrónneho stroja pri synchrónnej rýchlosti závisí len od zá-
ťažového uhla β, ktorý určuje fázový posun indukovaného napätia Ui voči
svorkovému napätiu U1.
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Pre motor dostávame kladný (β > 0) a pre generátor záporný (β < 0) elek-
tromagnetický moment.
Na Obr. 4.15 je priebeh elektromagnetického momentu stroja v závislosti od
záťažového uhla β.

Amplitúda maximálneho momentu pri konštantnom svorkovom napätí
U1 je priamo úmerná veľkosti indukovaného napätia Ui a nepriamo úmerná
synchrónnej reaktancii stroja Xs. Maximálny moment je možné meniť zme-
nou budiaceho prúdu Ib, avšak len do oblasti nasýtenia magnetického ob-
vodu. Iná možnosť zväčšenia maximálneho momentu je zmenšením hod-
noty synchrónnej reaktancie Xs, čo je možné zväčšením vzduchovej medzery
stroja.

4.6 Napäťové rovnice hydrogenerátora

Pri turbogenerátore s ohľadom na hladký rotor sme predpokladali kon-
štantnú vzduchovú medzeru po celom obvode vŕtania stroja. Vzduchová
medzera hydrogenerátora s ohľadom na vyjadrené póly sa po obvode mení.
Najmenšia je v pozdĺžnej osi (os-d)7 budiacich pólov a najväčšia v priečnej
osi (os-q)8 pólov, ktorá je totožná s osou symetrie dvoch susedných pólov.

Br

Ui

Uv

Bs

d

q

ω
Bsd

Ud

Uq

Bsq

I1
I1d

I1q

ψ

Obr. 4.16: Magnetické pomery hydrogenerátora
7d–direct
8q–quadrature
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Na Obr. 4.16 je nakreslená okamžitá poloha rotora. V pozdĺžnej osi pô-
sobí pri danej polarite budiaceho prúdu základná harmonická magnetickej
indukcie rotora (Br ∼ Ir). Magnetické pole rotora indukuje v statorovom
vinutí napätie Ui, ktorého fázor predbieha pozdĺžnu os d o 90◦ a tým pádom
spadá do osi q.

Základná harmonická zložka magnetického poľa statora (reakcie kotvy)
Bs je vo fáze so statorovým prúdom (Bs ∼ I1). Toto magnetické pole roz-
ložíme na zložku pôsobiacu v pozdĺžnej osi d (Bsd) a na zložku pôsobiacu
v priečnej osi q (Bsq). Je zrejmé, že priebeh magnetickej indukcie reakcie
statora závisí nielen od veľkosti prúdu I1, ale aj od charakteru záťaže ψ.
Statorový prúd I1 tiež rozkladáme do na pozdĺžnu zložku I1d a priečnu
zložku I1q

I1d = I1 sin(ψ − 180◦)
I1q = I1 cos(ψ − 180◦) (4.19)

Základná zložka magnetickej indukcie reakcie statora v pozdĺžnej osi Bsd

bude v statore indukovať napätie Ud, fázor ktorého bude posunutý o 90◦
(priestorovo bude v osi q). Pre fázor napätia Ud môžeme písať rovnicu

Ud = jXadI1d (4.20)

kde: Xad = ω1Lad je reaktancia reakcie statora v osi d. Lad je indukčnosť
reakcie statora v pozdĺžnej osi.

Obdobne základná zložka magnetickej indukcie reakcie statora v priečnej
osi Bsq bude v statore indukovať napätie Uq, fázor ktorého bude posunutý
o 90◦ (priestorovo bude v osi d). Pre fázor napätia Uq môžeme písať rovnicu

Uq = jXaqI1q (4.21)

kde: Xaq = ω1Laq je reaktancia reakcie statora v osi q. Laq je indukčnosť
reakcie statora v pozdĺžnej osi. Je zrejmé, že Lad > Laq, pretože magnetická
vodivosť v pozdĺžnej osi Gmd je oveľa väčšia ako magnetická vodivosť v
priečnej osi Gmq (Gmd � Gmq)9.
Pomer reaktancíí reakcie statora v jednotlivých osiach

Xaq

Xad
= Laq
Lad

= Gmq
Gmd

< 1 (0, 5 ∼ 0, 7)

Fázorový súčet indukovaného napätia Ui a zložiek napätí reakcie statora v
pozdĺžnej a priečnej osi (Ud,Uq) musia byť podobne, ako pri hladkom rotore
rovné fázoru vnútorného napätia Uv.

Uv = Ui + jXadI1d + jXaqI1q (4.22)
9Magnetická vodivosť- permeancia
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Keď pripočítame úbytky na rozptylovej reaktancii statora X1σ a na ohmic-
kom odpore statorového vinutia R1, dostávame svorkové napätie U1.

U1 = (R1 +X1σ)I1 + Uv (4.23)

Rozptylová reaktancia statora je prakticky rovnaká v obidvoch osiach. Rozp-
tylový magnetický tok sa uzatvára väčšinou cez vzduchovú medzeru.
Napäťovú rovnicu (4.23) môžeme písať v tvare

U1 = R1I1 + jXdI1d + jXqI1q + Ui (4.24)

kde: Xd = X1d +X1σ je synchrónna pozdĺžna reaktancia
Xq = X1q +X1σ je synchrónna priečna reaktancia.

4.7 Fázorový diagram hydrogenerátora
Fázorový diagram vychádza z rovnice (4.24). Pri zanedbaní statorového od-
poru rovnica nadobudne tvar

U1 = jXdI1d + jXqI1q + Ui (4.25)

Pri kreslení fázorového diagramu uvedeného na Obr.4.17 vychádzame zo
známeho svorkového napätia U1, budiaceho prúdu Ib a záťažového uhla β.
Z charakteristiky naprázdno pre danú hodnotu budiaceho prúdu Ib určíme
veľkosť indukovaného napätia Ui.

I1

U1

β

0

UiIm

ReI1q

qd

jXdI1d

jXqI1q
I1d

ψ
ϕ

Obr. 4.17: Fázorový diagram hydrogenerátora

Fázor svorkového napätia U1 položíme do reálnej osi. Záťažový uhol β
nám udáva smer osi q a tým aj smer fázora indukovaného napätia Ui. Kolmo
na os q je os d. Fázor úbytku napätia v osi q určíme zo svorkového napätia
a záťažového uhla

Uq = jXqI1q = U1 sin β ej(β−90◦) (4.26)
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Úbytok napätia v osi d určíme z rovnice (4.25)

Ud = jXqI1d = U1 −Ui −Uq (4.27)

Z rovníc (4.26) a (4.27) určíme zložky statorového prúdu I1d a I1q

I1d = Ud

jXd

I1q = Uq

jXq
(4.28)

Fázor statorového prúdu bude daný súčtom zložiek prúdu v jednotlivých
osiach

I1 = I1 e
jϕ = I1d + I1q (4.29)

Iný prístup je v prípade, ak vyšetrujeme vlastnosti stroja zo statorových
veličín. V tomto prípade máme informáciu o statorovom napätí U1, stato-
rovom prúde I1 a o účinníku cosϕ. Fázor statorového napätia U1 položíme
do reálnej osi. Zakreslíme fázor statorového prúdu I1 pod uhlom ϕ, tak ako
je tu uvedené na Obr. 4.18.

I1

U1

β
0

Im

Re

Ui
q

I1q

d 1IjXd

U í

jXdI1d

U´´i

jXqI1q

1IjXq

I1d

ϕ

Obr. 4.18: Fázorový diagram hydrogenerátora

Predpokladajme, že rotor je hladký a že jeho synchrónna reaktancia je
rovná priečnej synchrónnej reaktanciiXq. Pre takýto rotor by platila rovnica

U1 = jXqI1 + U′i = jXqI1d + jXqI1q + U′i (4.30)

Smer fázora indukovaného napätia U′i udáva záťažový uhol β ako aj
súradnicovú os q pretože táto je určená úbytkom jXqI1q (rovnica (4.25)).
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Teraz opäť predpokladajme, že rotor je hladký a že jeho synchrónna
reaktancia je rovná pozdĺžnej synchrónnej reaktancii Xd. Pre takýto rotor
by platila rovnica

U1 = jXdI1 + U′′i = jXdI1d + jXdI1q + U′′i (4.31)

Kolmica spustená z konca fázora U′′i na os q udáva veľkosť indukovaného
napätia Ui, pretože táto je určená úbytkom jXdI1d (rovnica (4.25)).

4.8 Moment a výkon hydrogenerátora
Pri odvodení výkonu a momentu hydrogenerátora vychádzame zo zjednodu-
šenej náhradnej schémy, kde odpor statorového vinutia je zanedbaný (R1

.=
0). Výstupný výkon stroja je daný súčtom výkonov v jednotlivých osiach.

P = Pd + Pq = 3U1I1d cos(90◦ − β) + 3U1I1q cosβ
= 3U1I1d sin β + 3U1I1q cosβ (4.32)

I1

U1

β

0

Im

ReI1q

qd

jXdI1d

jXqI1qUi1U cosβ

1ddX I

ϕ
I1d

Obr. 4.19: Fázorový diagram hydrogenerátora – určenie zložiek prúdu

Z fázorového diagramu Obr.4.19 platia rovnice

XdI1d = Ui − U1 cosβ

XqI1q = U1 sin β

Z nich pre zložky statorového prúdu dostávame

I1d = Ui − U1 cosβ
Xd

I1q = U1 sin β
Xq

(4.33)
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Dosadením do rovnice (4.32) dostávame pre výkon stroja

P = 3U1

(
Ui − U1 cosβ

Xd

)
sin β + 3U1

(
U1 sin β
Xq

)
cosβ

= 3U1Ui
Xd

sin β + 3U2
1

(
1
Xq
− 1
Xd

)
sin β cosβ (4.34)

Preto že sin β cosβ = 1/2 sin(2β), po úprave dostávame

P = 3U1Ui
Xd

sin β + 3U2
1

2

(
Xd −Xq

XdXq

)
sin(2β) (4.35)

Vnútorný elektromagnetický moment stroja dostaneme ako podiel vý-
konu stroja a mechanickej rýchlosti

Mi = 3U1Ui
ωsXd

sin β + 3U2
1

2ωs

(
Xd −Xq

XdXq

)
sin(2β) (4.36)

→ β

↑ M
i

−π −π/2
0 π/2 π

M
max

 − Motor

−M
max

 − Generátor

Obr. 4.20: Priebeh momentu synchrónneho hydrostroja
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Z rovnice (4.36) vyplýva, že vnútorný elektromagnetický moment stroja
s vyjadrenými pólmi (hydrostroja) je väčší ako stroja s hladkým rotorom
(turbostroja) o reluktančný moment (druhý člen). O vnútornom elektromag-
netickom momente hydrostroja môžeme povedať, že sa skladá z momentu
turbostroja rovnakých parametrov a reluktančného momentu, ktorý je dru-
hou harmonickou zložkou základného momentu v závislosti od záťažového
uhla β. Vplyvom reluktančného momentu je maximálny moment väčší ako
pri turbostroji rovnakých parametrov, avšak hranica stability nastáva pri
uhle menšom ako 90◦. Priebeh elektromagnetického momentu hydrostroja v
závislosti na záťažovom uhle je uvedený na Obr.4.20.

4.9 Pripojovanie na tvrdú sieť - fázovanie
V dnešnej dobe nájsť synchrónny generátor pracujúci do vlastnej siete je
veľmi zriedkavé. Nájdu sa také aplikácie v prípade generátorov lodí, prí-
padne zálohových poľných letísk a nemocníc. Drvivá väčšina generátorov
však pracuje do spoločnej siete, ktorá je spojená so všetkými sieťami konti-
nentu. Takáto paralelná spolupráca má veľa výhod.

• Viacej generátorov môže napájať záťaž oveľa väčšieho výkonu, ako je
výkon jedného generátora

• Napájaním siete z viacerých generátorov klesá jej poruchovosť v prí-
pade výpadku, prípadne plánovaných opráv jedného z nich

• V prípade veľkého zníženia odberu môžeme časť generátorov odpojiť.
Ostatné budú pracovať blízko nominálnych hodnôt a tým s väčšou
účinnosťou.

• Pri paralelnej spolupráci generátorov je výkon jedného generátora (aj
toho najväčšieho) omnoho menší ako ako súčet výkonov všetkých os-
tatných. Tým pádom zmena parametrov jedného generátora nemôže
ovplyvniť parametre siete. Hovoríme, že generátor pracuje na tvrdej
sieti.

Pre opätovné paralelné pripojenie generátora na spoločnú sieť musia byť
okamžité hodnoty napätí siete a napätí generátora zhodné. V opačnom prí-
pade môže dôjsť k prúdovým nárazom, ktoré vyvolajú momentové nárazy.
Tieto môžu následne spôsobiť mechanické poškodenie stroja.

Postup pri fázovaní generátora je nasledovný:

• Pri otvorenom spínači generátor na-budíme a roztočíme pomocou tur-
bíny (alebo iného pohonného zariadenia) na rýchlosť, pri ktorej sa frek-
vencia indukovaného napätia generátora rovná frekvencii siete (fG =
fS). Frekvencie kontrolujeme frekventomermi zapojenými na strane
generátora, ako aj na strane siete (Obr.4.21).
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Obr. 4.21: Fázovanie synchrónneho generátora

• Zvyšovaním budiaceho prúdu generátora (Ib), nastavíme rovnosť efek-
tívnych hodnôt napätí (UG = US). Napätia kontrolujeme voltmetrami
na strane generátora a siete.

• Skontrolujeme sled fáz. Napätia na generátore a na sieti musia tvoriť
rovnaký otáčavý systém. Sled fáz sa kontroluje malým asynchrónnym
motorčekom. Motorček sa musí otáčať rovnakým smerom pri pripojení
na napätie generátora, ako aj na napätie siete. V prípade nerovnosti
zameníme dve fázy generátora.

• Po uvedených nastaveniach máme na generátore identickú napäťovú
sústavu ako na sieti. Musíme však vystihnúť moment, kedy bude nu-
lový fázový posun medzi týmito sústavami. K tomu slúži zariadenie
synchronoskop (Sync.). Na synchronoskope je ručička, ktorá udáva fá-
zový posun medzi napäťovými sústavami. Nulový posun je označený
značkou. V okamihu prechodu ručičky týmto bodom, zopneme spínač
a pripojíme generátor na sieť. Od tohoto okamihu sú svorkové veličiny
generátora (napätie, frekvencia, rýchlosť generátora) vnucované sieťou
a zmena budenia, prípadne mechanického momentu na hriadeli gene-
rátora na ne nemá vplyv. Veľké generátory sú fázované automaticky a
priebeh fázovania je riadený a kontrolovaný počítačom.
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4.10 Zaťažovanie turbogenerátora na tvrdej sieti
pri konštantnom budení

Synchrónne generátory pracujúce v sieťach sa stavajú na veľké výkony rádove
stovky MVA. Ich účinnosti sú tak veľké, že že sa veľkej chyby nedopustíme,
ak predpokladáme ich účinnosť η = 100%. Mechanický výkon na hriadeli sa
potom približne rovná elektrickému výkonu na svorkách.

Predpokladajme, že generátor je poháňaný turbínou, ktorej mechanický
výkon na hriadeli je daný vzťahom

Pm = Mωs = 3U1I1 cosϕ = 3U1I1č = Pe (4.37)

Kde: I1č = I1 cosϕ je činná zložka prúdu generátora
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U1

β

0
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XsI č1
I1I1́

I´ 1č1č

I1j
I1́j

XsI č́1jXsI1
jXs 1I´

β´

´Ui
Uiϕ́

ϕ

Obr. 4.22: Zaťažovanie turbogenerátora na tvrdej sieti

Pri zanedbaní statorového odporu platí napäťová rovnica (4.10)

U1 = Ui + jXsI1 (4.38)

Úbytok napätia na synchrónnej reaktancii jXsI1 je kolmý na fázor prúdu I1
a predbieha ho o 90◦. Tým je určený fázor indukovaného napätia Ui, ako aj
záťažový uhol β.(Obr.4.22)

V určitom momente zvýšime výkon turbíny na P ′m. Svorkové napätie U1,
ako aj frekvencia f tým aj rýchlosť generátora ωs sú vnútené tvrdou sieťou
a teda zostávajú konštantné. Rovnica (4.36) nadobudne tvar

P ′m = M ′ωs = 3U1I
′
1 cosϕ′ = 3U1I

′
1č = P ′e (4.39)

Z rovnice (4.39) vieme určiť činnú zložku prúdu I ′1č a tým aj vzdialenosť
koncového bodu fázora Ui od reálnej osi, ako aj hodnotu záťažového uhla
β′. Z napäťovej rovnice vieme vypočítať hodnotu statorového prúdu I′1.

U1 = U′i + jXsI′1 (4.40)
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Zmenou záťaže sa nemení len hodnota činného ale aj jalového výkonu
stroja.

4.11 Zmena budenia turbogenerátora pri konštant-
nom výkone

Prepokladajme, že generátor pracuje s konštantným mechanickým výkonom
na hriadeli. V prípade pripojenia na tvrdú sieť, podľa rovnice (4.37) musí
byť činná zložka prúdu za každých okolností konštantná (I1č = cst.).

Im
I1

U1

β

0
Re

UiUí

I1́

jXsI1´jXsI1
č1I

jI1

jI1́

ϕ´

β´ XsI1č

ϕ

Obr. 4.23: Zmena budenia turbogenerátora na tvrdej sieti

Pre napätia platí napäťová rovnica (4.38). Pri nezmenenom výkone znížme
budiaci prúd. Podľa charakteristiky naprázdno (Obr.4.7) sa zmení hodnota
indukovaného napätia. Predpokladajme, že napätie sa zníži na hodnotu
U ′i < Ui. Napäťová rovnica nadobudne tvar

U1 = U′i + jXsI′1 (4.41)

Znížením budenia stroja sa hodnota prúdu zmení na hodnotu I ′1, pričom jej
činná zložka musí byť zachovaná

I′1 = I1č + jI ′1j (4.42)

Tým pádom musí byť zachovaná aj vzdialenosť koncového bodu fázora in-
dukovaného napätia od reálnej osi

XsI1č = XsI1 cosϕ = XsI
′
1 cosϕ′ (4.43)

Novú hodnotu záťažového uhla vypočítame

sin β′ = XsI1č
U ′i

(4.44)
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Z napäťovej rovnice (4.41) následne vypočítame fázor prúdu I′1.
Pri konštantnom výkone stroja zmenou budenia môžeme meniť veľkosť

jalového výkonu stroja, tak ako to vyplýva z fázorového diagramu na Obr.4.23.

4.12 Synchrónne motory s hladkým rotorom
Synchrónne stroje pri zmene smeru momentu na hriadeli prechádzajú hladko
z generátorovej prevádzky do motorovej. Predpokladáme, že motor je pri-
pojený na tvrdú trojfázovú sieť s pevnou frekvenciou. Stroj pracuje ako
synchrónny motor so stálou rýchlosťou ωs = 2πf/p. Táto vlastnosť predur-
čuje synchrónne motory na prevádzky, kde sa požaduje konštantná rýchlosť
pri premenlivom zaťažení (odstredivky, kompresorové stanice a pod.).

Tak ako pri turbogenerátore, fázor indukovaného napätia Ui predbieha
magnetické pole rotora Br o 90◦.

Ui

Br

I1

B

β

ω

Uv

Uad

β

90°

Bs 90°

Obr. 4.24: Magnetické pomery synchrónneho motora s hladkým rotorom

Výsledný fázor statorového prúdu I1 vytvára otáčavé magnetické pole
statora Bs, ktoré je s ním vo fáze (Obr.4.24). Fázor reakčného napätia sta-
tora Uad predbieha statorové magnetické pole Bs o 90◦.

Súčet indukovaného Ui a reakčného napätia Uad dáva vnútorné napätie
stroja Uv.

Pre vnútorné napätie stroja platí rovnica (4.8). Pri zohľadnení úbytkov
napätia na rozptylovej reaktancii statora (X1σ) a na odpore statorového
vinutia (R1), platí pre synchrónny motor rovnica (4.10)

U1 = Ui + (R1 + jXs)I1 (4.45)
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To znamená, že náhradná schéma z Obr.4.9 je tak isto platná aj pre
synchrónny motor.
Pri zanedbaní statorového odporu platí rovnica

U1 = Ui + jXsI1 (4.46)

0 Re

Im
U1

s1I X  cos ϕ
sXjI1

β
ϕI1

ψ

Ui

Obr. 4.25: Fázorový diagram synchrónneho motora s hladkým rotorom

Na Obr.4.25 je uvedený fázorový diagram synchrónneho motora skon-
štruovaný na základe rovnice (4.46).

→ ω
m0

↑  M
i

 ω
s

 M
max

Obr. 4.26: Momentová charakteristika synchrónneho motora

Pre moment motora platí rovnica (4.18)

Mi = 3U1Ui
ωsXs

sin β (4.47)

91



Maximálny moment je daný pre záťažový uhol β = 90◦

Mimax = 3U1Ui
ωsXs

Na Obr.4.26 je uvedená závislosť momentu motora na rýchlosti (momen-
tová charakteristika). Z obrázku vyplýva, že záberový moment (moment pre
ωm = 0) je nulový. Synchrónny motor sa sám nerozbehne. Spôsoby rozbehu
sú uvedené v ďalšom odseku.

4.13 Riadenie činného a jalového výkonu synch-
rónneho stroja

Uvažujeme, že synchrónny motor je pripojený na tvrdú sieť (U1 = cst., f =
cst.) a je zaťažený s konštantným záťažovým momentom (M = Mp = cst.).

Motor pracuje pri konštantnom elektrickom výkone (P1 = M

ωs
). Elektrické

pomery sú uvedené na fázorovom diagrame Obr.4.27.

0
Re

Im

s1I X  cos ϕ

sXjI1

β ϕ

Ui

U1I1č

I1
jI1

Obr. 4.27: Fázorový diagram synchrónneho motora- podbudený stroj

Elektrický výkon stroja

P1 = 3U1I1 cosϕ = cst. (4.48)

Tento bude za uvedených podmienok konštantný pre I1 cosϕ = Iič = cst.

kde: I1č je činná zložka statorového prúdu (priemet fázora prúdu do reálnej
osy).

Jalová zložka prúdu má v tomto prípade induktívny charakter (I1j) a
predstavuje priemet fázora prúdu do imaginárnej osy. Veľkosť jalovej zložky
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statorového prúdu určuje veľkosť a charakter jalového výkonu stroja

Q1 = 3U1I1 sinϕ = 3U1I1j (4.49)

Následne uvažujme, že zvýšime hodnotu budiaceho prúdu. Podľa cha-
rakteristiky naprázdno (Obr.4.7) sa tým zvýši hodnota vnútorného indu-
kovaného napätia zložky Ui. Pretože záťažový moment sa nemení, zostáva
nezmenená aj hodnota elektrického výkonu a tým aj veľkosť I1Xs cosϕ. To
znamená, že koncový bod fázora Ui sa môže pohybovať len po priamke rov-
nobežnej s reálnou osou, ktorá je od nej vzdialená o I1Xs cosϕ.

Keďže pre konštantný elektrický výkon je činná zložka prúdu nemenná
(I1č = I1 cosϕ), koncový bod fázora prúdu sa musí pohybovať po priamke
rovnobežnej s imaginárnou osou, ktorá je od nej vzdialená o veľkosť činnej
zložky prúdu. Elektrické pomery po zvýšení budiaceho prúdu sú uvedené na
Obr.4.28.
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I1č

Im

jI1 ReU1
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s1I X  cos ϕ Ui

sXjI1
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Obr. 4.28: Fázorový diagram synchrónneho motora- prebudený stroj

V prípade, že pre daný budiaci prúd má statorový prúd induktívny cha-
rakter, hovoríme že stroj je podbudený. Pre budiaci prúd pri ktorom má
statorový prúd kapacitný charakter, hovoríme že stroj je prebudený.

Závislosť statorového prúdu od rotorového, pri konštantnom výkone na-
zývame V -krivky10. Na Obr.4.29 sú znázornené priebehy V -kriviek pre rôzne
hodnoty činného výkonu. Pre prebudený stroj, bude statorový prúd I1 pred-
biehať svorkové napätie U1 (kapacitný charakter). Pri znižovaní budiaceho
prúdu Ib bude statorový prúd najprv klesať a potom opäť stúpať. V minime
sú statorové napätie a prúd vo fáze, účinník cosϕ = 1. Pri ďalšom zmenšo-
vaní budiaceho prúdu bude statorový prúd narastať a bude mať induktívny
charakter (podbudený stroj).

10Vo frankofónnej literatúre označované tiež ako Mordey-ove krivky
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Obr. 4.29: V- krivky synchrónneho stroja

Znižovaním budiaceho prúdu slabne väzba medzi otáčavýmmagnetickým
poľom statora a rotorovým poľom. Pri zoslabení rotorového magnetického
poľa pod kritickú hodnotu, preruší sa magnetická väzba medzi statorom a
rotorom a rotor sa zastaví. Hovoríme, že motor vypadol zo synchronizmu.
Medza statickej stability stroja je v grafe vyznačená červenou priamkou.

4.14 Synchrónny kompenzátor
V energetických sústavách sa v mieste veľkého odberu sa inštalujú synch-
rónne kompenzátory. Sú to synchrónne motory bežiace naprázdno. Budením
sa reguluje jalový výkon tak, aby sa účinník udržal v požadovanom pásme.
Na rozdiel od statických kondenzátorov sa synchrónne kompenzátory vy-
značujú veľkou dynamikou pri regulácii jalového výkonu a to v obidvoch
smeroch: t.j. kapacitnom aj induktívnom.

Pretože motor beží naprázdno, záťažový uhol β = 0. Pri zanedbaní sta-
torového odporu platí napäťová rovnica

U1 = U i + jXsI1 (4.50)

Na Obr.4.30 je uvedený fázorový diagram prebudeného synchrónneho kom-
penzátora.
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Obr. 4.30: Fázorový diagram synchrónneho kompenzátora a: prebudený
b: podbudený

Prebudený synchrónny kompenzátor dodáva do siete jalový výkon.
ϕ > 0, potom Q = 3U1I1 sinϕ > 0.

Podbudený synchrónny kompenzátor odoberá zo siete jalový výkon.
ϕ < 0, potom Q = 3U1I1 sinϕ < 0.

→ I
b

↑  I
1

0

P=0

→ prebudenýpodbudený ←

U
1
=cst.

Obr. 4.31: V- krivka synchrónneho kompenzátora

Na Obr.4.31 je uvedená V- krivka synchrónneho kompenzátora. Pre
P = 0 môžeme isť s budiacim prúdom až do nuly (Ib = 0). Stroj je bu-
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dený len remanentným magnetizmom rotora. Pri náraste budiaceho prúdu
statorový prúd klesá. Závislosť je v tejto oblasti prakticky lineárna. Stroj
pracuje s induktívnym účinníkom (stroj je podbudený). V ideálnom stave
klesne statorový prúd až na nulu. Reálne nie, pretože aj keď motor beží
naprázdno predsa len je zaťažený trecím momentom mechanických častí.
Pri ďalšom náraste budiaceho prúdu statorový prúd začne opäť narastať.
Z počiatku lineárne pri vysokých hodnotách sa zakrivuje vplyvom saturá-
cie budiaceho obvodu. V tejto oblasti stroj pracuje s kapacitným účinníkom
(stroj je prebudený).

V dnešnej dobe sa čoraz viac využívajú statické kompenzátory. Sú eko-
nomicky výhodnejšie. Pre veľmi veľké výkony sa však aj naďalej veľmi často
používa rotačný synchrónny kompenzátor.

4.15 Rozbeh synchrónnych motorov
Synchrónny motor po pripojení na napájaciu sieť sa svojím princípom pô-
sobenia nevie sám rozbehnúť. Otáčavé magnetické pole sa okamžite začne
otáčať synchrónnou rýchlosťou, rotor však s ohľadom na zotrvačnosť toho
nie je schopný. Nemôže sa teda vytvoriť magnetická väzba medzi otáča-
vým magnetickým poľom statora a rotorovým poľom vytvoreným budiacim
prúdom. Pol periódy je moment stroja kladný a pol záporný. Rotor stojí a
vibruje.

Poznáme tri možné spôsoby rozbehu synchrónneho motora

• Znížením rýchlosti otáčavého magnetického poľa na takú úroveň, aby
bolo možné vytvoriť magnetickú väzbu medzi statorom a rotorom po-
čas jednej otáčky. Zníženie rýchlosti otáčavého magnetického poľa je
možné znížením frekvencie statorového napájacieho napätia.

• Použitím prídavného rozbehového motora, ktorým sa rotor rozbehne
na synchrónnu rýchlosť. Po následnom fázovaní stroja a pripojení na
napájaciu sieť je možné rozbehový motor mechanicky odpojiť.

• Využitím tlmiaceho vinutia stroja na rozbeh. Motor sa rozbehne ako
asynchrónny a po priblížení sa rýchlosti rotora k synchrónnej, rotor je
vtiahnutý do synchronizmu.

Frekvenčný rozbeh motora
Ak sa otáčavé magnetické pole statora otáča dostatočne nízkou rýchlosťou,
nie je problém aby sa magnetické pole rotora zosynchronizovalo s ním. Pri
následnom zvyšovaní frekvencie statorového napätia bude priamo úmerne
narastať rýchlosť rotora. Pri náraste frekvencie je potrebné nastaviť zrých-
lenie tak, aby záťažový moment na hriadeli motora neprekročil hodnotu ma-
ximálneho momentu stroja. V opačnom prípade sa rotor zastaví (vypadne
zo synchronizmu).
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Pre frekvenčný rozbeh je potrebné medzi napájaciu sieť a motor zaradiť
menič frekvencie dostatočného výkonu, čo zvyšuje náklady na pohon.

Keď sa motor otáča nižšou rýchlosťou ako je nominálna rýchlosť, tak
je nižšie aj indukované napätie stroja (Ui = Cφωm). V takomto prípade
musíme znížiť hodnotu napájacieho napätia tak, aby sme udržali prúd mo-
tora na prijateľných hodnotách. Hodnota napájacieho napätia sa musí meniť
lineárne s napájacou frekvenciou (U1/f = cst.).

Rozbeh pomocou rozbehového motora
Iný možný spôsob rozbehu synchrónneho stroja spočíva v pripojení exter-
ného pomocného motora na jeho hriadeľ. Používa sa tam, kde nie je potrebné
riadiť rýchlosť motora. V takomto prípade frekvenčný menič zvyšuje náklady
na pohon a v podstate okrem rozbehu je nevyužitý. Rozbeh spočíva v tom,
že pomocným motorom rozbehneme synchrónny motor na rýchlosť približne
rovnú synchrónnej rýchlosti. Nasleduje fázovanie stroja na sieť. Po fázovaní
môže byť rozbehový motor odpojený. Akonáhle je rotorové magnetické pole
spojené s otáčavým magnetickým poľom statora, synchrónny motor môže
byť zaťažovaný.

Keďže synchrónny motor sa vo väčšine prípadov rozbieha bez záťaže,
rozbehový motor môže byť oveľa menšieho výkonu ako synchrónny. Veľké
synchrónne motory majú často na hriadeli budič, ktorým sa napája budiace
vinutie rotora. Jedným z možných riešením je využitie budiča na rozbeh
hlavného motora.
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a) Hladký rotor b) Rotor s vyjadrenými pólmi

Obr. 4.32: Umiestnenie tlmiaceho vinutia

Rozbeh s použitím tlmiaceho vinutia
Synchrónne motory stredného a malého výkonu sa často rozbiehajú pomo-
cou tlmiaceho vinutia motora (amortizéra). Tlmiace vinutie tvoria špeciálne
medené, prípadne hliníkové tyče a tieto sú umiestnené v drážkach rotora a
ktoré sú na čelách skratované. Tvoria závit nakrátko. Pri motore s hladkým
rotorom sú tyče uložené v drážkach spolu s budiacim vinutím. Pri motore
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s vyjadrenými pólmi sú umiestnené v pólových nástavcoch. Na Obr.4.32 sú
schematicky znázornené umiestnenia tlmiča pre prípad hladkého rotora a
rotora s vyjadrenými pólmi. V prípade rotora s vyjadrenými pólmi môžu
byť tyče umiestnené v póloch skratované jednotlivo alebo všetky spolu, tak
ako je to v prípade hladkého rotora.

Technika rozbehu je taká istá ako pri asynchrónnych motoroch a závisí
od výkonu motora. Motor sa teda rozbieha ako asynchrónny a po priblížení
sa k synchrónnej rýchlosti sám vkĺzne do synchronizmu. Tlmič má navyše
úlohu tlmiť kmity motora pri náhlom zaťažení, prípadne odľahčení.

4.16 Kývanie rotora synchrónneho stroja

Pri každej zmene zaťaženia synchrónneho stroja sa mení záťažový uhol β,
t.j. uhol medzi fázormi U1 a Ui. Tento uhol závisí na polohe osy pólov stroja
voči osy výsledného magnetického poľa. Preto je jeho zmena spojená s me-
chanickým kývaním celej otáčajúcej sa sústavy rotora. Fázor výsledného
magnetického poľa sa totiž v prípade pripojenia stroja na tvrdú sieť otáča
konštantnou rýchlosťou, ktorá závisí len od frekvencie f a počtu párov pólov
stroja p (rovnica 4.2). To platí ako pre generátor tak aj pre motor.

 

Obr. 4.33: Kývanie synchrónneho stroja
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Pri každej zmene záťažového uhla β spôsobeného vonkajšími silami na
hriadeli, sa zmení statorový prúd stroja a vznikne synchronizačný moment
ktorý pôsobí proti zrýchľovaniu či spomaľovaniu rýchlosti rotora.

Predpokladajme, že synchrónny generátor pracuje s hnacím momentom
M1. Hnaciemu momentu odpovedá záťažový uhol β1. Ustálená rýchlosť ro-
tora je ω2 = ω1s = 2πf/p. V určitom okamihu (t = 0) náhle zvýšime hnací
moment z hodnoty M1 na hodnotu M2, tak ako je to uvedené na Obr.4.33.

Následkom zvýšenia hnacieho momentu sa začne zvyšovať rýchlosť rotora
ω2, ako aj záťažový uhol β. Proti tejto zmene bude pôsobiť zotrvačnosť otá-
čajúcich sa častí a synchronizačné momenty. Prechod záťažového uhla β od
jeho hodnoty β1 k ustálenej hodnote β2 odpovedajúcej hnaciemu momentu
M2 má spravidla charakter postupne sa zmenšujúcich kmitov. Rýchlosť ro-
tora ω2 sa takisto periodicky mení, ale s tým rozdielom, že sa ustáli na
hodnote pôvodnej rýchlosti ω2.

Rýchlosť rotora počas kývania ω2 si môžeme predstaviť ako súčet kon-
štantnej synchrónnej rýchlosti ω1s a premennej ω′2

ω2 = ω1s + ω′2

Okrem týchto vlastných kmitov môžu na rotore pôsobiť aj vonkajšie
kmity v prípade periodicky meniaceho sa momentu na hriadeli. Takýto prí-
pad nastáva pri alternátoroch poháňaných spaľovacími motormi, prípadne
pri synchrónnych motoroch, ktoré poháňajú piestové kompresory. Periodicky
meniaci sa moment na hriadeli synchrónneho stroja môže pri vzniku mecha-
nickej rezonancie medzi vlastnými a vynútenými kmitmi dokonca znemožniť
fungovanie zariadenia.

Pre zníženie kývania rotora následkov vlastných kmitov pri náhlom od-
ľahčení, prípadne zaťažení slúži tlmič, čo je vlastne klietka nakrátko asynch-
rónneho stroja. Pri zmene záťažového uhla stroja sa v tyčiach indukuje na-
pätie, ktoré nimi pretlačí prúd takého smeru, aby sa vyvolal proti-pôsobiaci
moment (Lenzov zákon11). Tým sa znižuje perióda, ako aj amplitúda me-
chanických kmitov rotora.

11Henrich Fridrich Emil Lenz (1804-1865), Estónsky vedec
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Kapitola 5

Asynchrónne stroje

Najrozšírenejšie striedavé elektrické stroje sú asynchrónne stroje, niekedy
tiež označované ako indukčné stroje. Ako každý elektrický stroj môže aj
asynchrónny meniť elektrickú energiu na mechanickú a naopak. Najviac sa
však používa ako motor. Asynchrónne generátory sa nasadzujú len výni-
močne.

Výkony vyrábaných asynchrónnych strojov sa pohybujú od zlomkov W
do MW . Napájacie napätie strojov veľkého výkonu býva 10kV a viac.

5.1 Konštrukčné usporiadanie

Asynchrónny stroj má stator, čo sa týka konštrukcie taký istý ako synch-
rónny stroj. Magnetický obvod je zložený z plechov a v drážkach je umiest-
nené najčastejšie trojfázové vinutie (obr.5.1).

 

Obr. 5.1: Obvod statora asynchrónneho stroja
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Vinutie býva vo väčšine prípadov dvojvrstvové s ohľadom na rozloženie
elektromagnetického poľa. Najčastejšie býva vyhotovené z medeného vodiča,
izolované lakom. Konce vinutí sú vyvedené na svorkovnicu.

Rotor môže byť konštrukčne vyhotovený buď ako rotor s vinutou kotvou
často nazývaný rotor krúžkový, alebo ako rotor s kotvou nakrátko tiež často
nazývaný klietkový rotor (obr.5.2)

  

a) Vinutá kotva b) Kotva nakrátko

Obr. 5.2: Vyhotovenia rotora asynchrónneho stroja

Asynchrónny stroj s kotvou nakrátko
Kotva nakrátko je pre veľké motory vyhotovená z medených tyčí, ktoré sú na
čelách skratované. Vytvárajú tak tvar klietky pre veveričky. Z toho dôvodu
sa takáto kotva nazýva aj klietková. Malé motory majú kotvy nakrátko vy-
hotovenú z hliníka liatím. Pri odlievaní sa na jednej strane obvykle vytvoria
aj lopatky ventilátora. Na obr. je uvedené typické konštrukčné usporiadanie
asynchrónneho stroja s kotvou nakrátko.

Asynchrónny stroj s vinutou kotvou
l V magnetickom obvode rotora je v drážkach umiestnené trojfázové vinutie
spojené do hviezdy. Konce vinutia sú pripojené na medené krúžky. Z krúžkov
je vinutie pomocou uhlíkového zberača vyvedené na svorkovnicu. Na rotor
môžeme takto pripájať spúšťacie odpory, alebo iným spôsobom riadiť prúd
kotvy. Z toho dôvodu je aj pomenovanie krúžková kotva.

Oproti asynchrónnemu stroju s kotvou nakrátko je stroj s kotvou krúžko-
vou zložitejší a s ohľadom na trecie kontakty rotora aj náročnejší na údržbu.
Výhodou ale je, že máme prístup na vinutie kotvy a tak môžeme ovplyvňovať
pochody pri dynamických stavoch, najčastejšie pri rozbehu.
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Obr. 5.3: Asynchrónny stroj s kotvou nakrátko 

 

Obr. 5.4: Asynchrónny stroj s vinutou kotvou

5.2 Princíp pôsobenia asynchrónneho stroja

Činnosť asynchrónneho stroja a jeho základné vlastnosti si môžeme vysvetliť
nasledovnou úvahou. Majme asynchrónny motor s krúžkovou kotvou, pričom
rotor zostane rozpojený (naprázdno). Na stator pripojíme trojfázové harmo-
nické napätie. Pripojené napätie vyvolá v statorových cievkach prúd, ktorý
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vytvori na statore otáčavé magnetické pole. Jeho rýchlosť bude závisieť od
frekvencie napájacieho napätia a počtu párov pólov ω1 = 2πf1/p.

U

U´

V

V´

W´

W

S

J

m´

l

k´
m

l´

k

k ml

ω1

ωm

Obr. 5.5: Princíp pôsobenia asynchrónneho stroja

Na rotore máme takisto rozložené trojfázové vinutie (cievky posunuté o
120◦) zapojené do hviezdy a konce vyvedené na krúžky (k−l−m). Statorové
otáčavé magnetické pole bude presekávať rotorové cievky (zmena magnetic-
kého poľa cez plochu) a bude v nich indukovať napätie takej istej frekven-
cie ako statorové napätia. Jeho hodnota bude daná prevodom (tak ako pri
transformátore).

a = N1
N2

= Ui1
Ui2

∣∣∣∣
ωm=0

(5.1)

Rotor bude stáť (ωm = 0), nevznikajú žiadne mechanické momenty.1

Teraz predpokladajme, že na rotor pripojíme záťažové odpory (alebo
len skratujeme). Rotorové indukované napätie pretlačí rotorovými cievkami
prúd, ktorý vytvori magnetické pole. Rotorové magnetické pole bude tiež
rotačné. Jeho rýchlosť bude závisieť od rotorovej frekvencie f2. Pôsobením
týchto dvoch magnetických polí sa rotor začne otáčať (Lenzov zákon). Smer
otáčania bude v smere otáčavého magnetického poľa statora. V tom mo-
mente ako bude mechanická rýchlosť rásť ωm ↑, bude klesať vzájomná rých-
losť medzi otáčavým magnetickým poľom statora a rotorom ω2 = ω1−ωm ↓.
To znamená, že bude klesať rýchlosť s akou bude statorové otáčavé pole pre-
sekávať rotorové vinutie. Následkom toho bude klesať aj frekvencia a am-
plitúda indukovaného napätia v rotore f2 ↓. V tom momente ako rýchlosť

1Reluktančné momenty zanedbávame, predpokladáme hladký rotor
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rotora dosiahne rýchlosť otáčavého magnetického poľa statora, toto nebude
presekávať rotorové vinutie a v rotore sa nebude indukovať napätie. Lenzov
zákon stratí platnosť- nulový moment na hriadeli. Z uvedených úvah platí, že
rotor motora nemôže nikdy dosiahnuť synchrónnu rýchlosť otáčavého mag-
netického pola statora, otáča sa teda asynchrónne.

Zaveďme pomernú veličinu, ktorá bude zohľadňovať relatívnu rýchlosť
medzi rýchlosťou otáčavého magnetického poľa statora a rýchlosťou rotora.
Túto veličinu nazveme sklz

s = ω1 − ωm
ω1

= ω2
ω1

= f2
f1

(5.2)

Kde: ω2 je sklzová rýchlosť stroja.
Rotorová frekvencia bude závisieť od mechanickej rýchlosti rotora. Zo vzťahu
5.2 dostávame pre rotorovú frekvenciu vzťah

f2 = sf1 (5.3)

Závislosť rotorovej frekvencie f2 od mechanickej rýchlosti motora ωm je
lineárna. Táto závislosť je znázornená na obr.5.6.

01

→ ω
m

ω
1

↑  f
2

← s

f
1

0

Obr. 5.6: Závislosť rotorovej frekvencie od rýchlosti rotora

Pre zabrzdený rotor – stav nakrátko: ωm = 0 je sklz s = 1, rotorová frek-
vencia f2 = f1;
Pre motor v stave naprázdno: ωm = ω1 je sklz s = 0, rotorová frekvencia
f2 = 0;

Pre vnútorné indukované napätia platí vzťah (4.3)

Ui1 = 4, 44N1φf1

Ui2 = 4, 44N2φf2 (5.4)
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kde: φ je magnetizačný tok stroja
Pomerom indukovaných napätí dostávame

Ui1
Ui2

= N1f1
N2f2

= a

s
(5.5)

Pomer indukovaných napätí pri asynchrónnom stroji nie je závislý len
od prevodu a, ale aj od sklzu s.

5.3 Napäťové rovnice asynchrónneho stroja

V predchádzajúcich úvahách sme konštatovali, že asynchrónny stroj je v
podstate veľmi podobný transformátoru. Pri odvádzaní napäťových rovníc
teda môžeme vychádzať z jednofázovej náhradnej schémy transformátora
(obr.5.7).

Xσ2 R2Xσ1R1

1

1

i2U U

I 2I

Ui1

FeI

RFe Xm

mI
0I

a
s

ωm

Obr. 5.7: Jednofázová náhradná schéma asynchrónneho stroja

Pre okamžité hodnoty statorových a rotorových veličín môžeme napísať
napäťové rovnice

u1 = R1i1 + Lσ1
di1
dt

+ ui1

u2 = 0 = R2i2 + Lσ2
di2
dt

+ ui2 (5.6)

Kde: R1, R2 sú ohmické odpory statorového a rotorového vinutia;
Lσ1, Lσ2 sú rozptylové indukčnosti statorového a rotorového vinutia;
i1, i2 sú statorové a rotorové prúdy;

Prúd naprázdno
i0 = im + iFe (5.7)

Kde: im je okamžitá hodnota magnetizačného prúdu;
iFe je okamžitá hodnota prúdu strát v železe;
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Rovnice asynchrónneho stroja vo fázorovom vyjadrení

U1 = (R1 + jω1Lσ1)I1 + U i1

0 = (R2 + jω2Lσ2)I2 + U i2

I0 = Im + IFe (5.8)

Rotorovú napäťovú rovnicu si môžeme upraviť

0 = (R2 + jω2Lσ2)I2 + U i2

∣∣∣∣·as
0 =

(
aR2
s

+ j
ω2
s
aLσ2

)
I2 + a

s
U i2

Rovnicu upravíme do tvaru

0 =
(
a2R2
s

+ j
ω2
s
a2Lσ2

)
I2
a

+ a

s
U i2

Označme: a2R2 = R′2 – rotorový odpor prepočítaný na stator;
ω2
s = ω1; a2ω1Lσ2 = a2Xσ2 = X ′σ2 – rotorová rozptylová reak-

tancia prepočítaná na stator;
I2
a = I ′2 – fázor rotorového prúdu prepočítaný na stator;
a

s
U i2 = U i1 – fázor indukovaného napätia rotora prepočítaný

na stator;
ω1Lσ1 = Xσ1 – statorová rozptylová reaktancia;

Rotorová rovnica nadobudne tvar

0 =
(
R′2
s

+ jX ′σ2

)
I ′2 + U i1

Potom fázorové rovnice asynchrónneho stroja (5.8) nadobudnú tvar

U1 = (R1 + jXσ1)I1 + U i1

0 =
(
R′2
s

+ jXσ2

)
I ′2 + U i1

I0 = Im + IFe = I1 + I ′2 (5.9)

Pričom pre fázor magnetizačného prúdu platí

Im = U i1
jXm

Kde: Xm = ω1Lm – magnetizačná reaktancia;
A pre fázor prúdu strát v železe

IFe = U i1
RFe
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5.4 Náhradná schéma asynchrónneho stroja

Na základe rovníc (5.9) si môžeme nakresliť jednofázovú náhradnú schému
asynchrónneho stroja.

Xσ1R1

1

1

U

I

Ui1

FeI

RFe Xm

mI
0I

2R´ /sσ2X´
2I´

Obr. 5.8: Jednofázová náhradná schéma asynchrónneho stroja

Schéma na obr.5.8 predstavuje Π-článok, ktorého riešenie je relatívne
komplikované. Pre praktické použitie si tento Π-článok pretransformujeme
na Γ-článok, aj keď sa dopúšťame oveľa väčšej chyby ako tomu bolo pri
transformátore. Po transformácii dostávame zjednodušenú náhradnú schému
asynchrónneho stroja, uvedenú na obr.5.9.

U1

XkI1 I2́
I0

Z0 s
2R´

+1R

Obr. 5.9: Zjednodušená jednofázová náhradná schéma asynchrónneho stroja

Kde: Z0 je impedancia stroja naprázdno

Z0 = RFe + jXm

jRFeXm
= Z0e−jϕ0

Reaktancia nakrátko Xk

Xk = Xσ1 +X ′σ2
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5.5 Energetická bilancia asynchrónneho stroja
Predpokladajme, že motor asynchrónny stroj pracuje v motorickej prevádzke.
Motor odoberá zo siete činný výkon

P1 = 3U1I1 cosϕ1 (5.10)

Časť z tohoto výkonu sa stratí prostredníctvom strát vo vinutí ∆PCu1 a v
magnetickom obvode statora ∆PFe1. Zvyšok sa prenáša na rotor. Hovoríme
mu výkon vo vzduchovej medzere

Pδ = P1 −∆PCu1 −∆PFe1 (5.11)

Výkon vo vzduchovej medzere sa v rotore prerozdelí na straty vo vinutí
rotora δPCu2, straty v magnetickom obvode rotora ∆PFe2, straty mechanické
vyvolané trením v ložiskách a ventilačné ∆Pm. Zvyšok je mechanický výkon
na hriadeli motora Pm

Pm = Pδ −∆PCu2 −∆PFe2 −∆Pm (5.12)

Prerozdelenie strát v asynchrónnom motore je znázornené na obr.5.10

δ

P1
Pδ

Pm

ΔPCu1
ΔPFe1

ΔPFe2ΔPCu2

ΔPm

Stator Rotor

Obr. 5.10: Straty v asynchrónnom stroji

Predpokladajme, že motor je v dobrej mechanickej kondícii. Mechanické
straty môžeme zanedbať (∆Pm

.= 0). Ďalej predpokladajme, že mechanická
rýchlosť motora je blízko synchrónnej rýchlosti (ωm → ω1), vtedy je roto-
rová frekvencia veľmi malá (f2 → 0). Pri malej ftekvencii rotorových veličín
môžeme zanedbať aj straty v magnetickom obvode rotora (∆PFe2

.= 0). Na
základe uvedených úvah platí rovnosť

Pδ = ∆PCu2 + Pm (5.13)
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Pre výkon vo vzduchovej medzere platí vzťah

Pδ = Meω1 (5.14)

Kde: Me je vnútorný elektromagnetický moment stroja
Pre výkon na hriadeli platí

Pm = Meωm (5.15)

Dosadením (5.14) a (5.15) do (5.13) dostávame pre rotorové straty v
medi

∆PCu2 = Pδ − Pm = Me(ω1 − ωm)

∆PCu2 = Me(ω1 − ωm)ω1
ω1

∆PCu2 = sPδ (5.16)
Po dosadení do (5.13) dostávame pre výkon na hriadeli

Pm = Pδ(1− s) (5.17)

Na základe rovníc (5.16) a (5.7) môžeme skonštruovať graf prerozdelenia
výkonu vo vzduchovej medzere Pδ od mechanickej rýchlosti ωm resp. od
sklzu s.

01

→ ω
m

ω
1

↑ P

← s

Pδ

0 ω
m

Δ P
Cu2

P
m

↓
↑

↑

↓

Obr. 5.11: Rozdelenie strát v rotore

Pre zabrzdený rotor – stav nakrátko:
ωm = 0; s = 0; Pm = 0; ∆PCu2 = Pδ;
Pre stav naprázdno:
ωm = ω1; s = 1; Pm = Pδ; ∆PCu2 = 0;
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5.6 Fázorový diagram asynchrónneho stroja
Budeme vychádzať zo zjednodušenej náhradnej schémy na obr.5.9. Pôjde
teda o zjednodušený fázorový diagram, ktorý ale pre potreby bežnej praxe
úplne vyhovuje.

Fázorový diagram asynchrónneho stroja nazývaný tiež kružnicový dia-
gram, je geometrické miesto statorových prúdov pri konštantnom napájacom
napätí a frekvencii, ale pri meniacom sa sklze od −∞ do ∞. Toto geomet-
rické miesto je kružnica.2
Predpokladáme, že fázor napájacieho napätia je v reálnej osi U1 = U1. Fázor
statorového prúdu je daný vzťahom (5.9)

I1 = I0 − I ′2

V stave naprázdno: ωm = ω1; s = 0;
Rotorový prúd naprázdno

I ′20 = U1

R1 + R′2
s

+ jXk

→ 0

Statorový prúd naprázdno

I10 = I0 = U1
Z0ejϕ0

= I0e−jϕ0

V stave nakrátko: ωm = 0; s = 1;
Rotorový prúd nakrátko

I ′2k = U1
R1 +R′2 + jXk

= U1
Zkejϕ2k

= I2ke−jϕ2k

Statorový prúd nakrátko

I1k = I0 − I ′2k = I0e−jϕ0 − I2ke−jϕ2k = I1ke−jϕ1k

Pre rýchlosť rotora ωm → ±∞; s→ ∓∞
Rotorový prúd

I ′2∞ = U1
R1 + jXk

= I ′2∞e−jϕ2∞

Statorový prúd

I1∞ = I0 − I ′2∞ = I0e−jϕ0 − I2∞e−jϕ2∞ = I1∞e−jϕ1∞

Týmito tromi koncovými bodmi fázorov statorového prúdu je definovaná
kružnica.

2Za predpokladu konštantných parametrov stroja.
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Obr. 5.12: Fázorový diagram asynchrónneho stroja

Do komplexnej roviny si umiestnime fázor statorového napätia U1 do
reálnej osi. Nakreslíme fázory prúdov I0, I1k a I1∞. Koncové body fázorov
prúdov označíme P0, Pk a P∞. To sú body kružnice, po ktorých sa bude
pohybovať fázor statorového prúdu I1. Bod P0 odpovedá slzu s = 0, bod Pk
sklzu s = 1 a bod P∞ sklzu s = ±∞.

Do diagramu doplníme fázory rotorových prúdov I ′2k a I ′2∞. Fázory ro-
torových prúdov sú tetivy hľadanej kružnice. Jej stred nájdeme tak, že zo-
strojíme kolmice cez ich stred. Priesečník kolmíc udáva stred kružnice S.

Každému bodu na kružnici odpovedá určitý sklz stroja. Mierku sklzu si
určíme nasledovným spôsobom. Z ľubovoľného bodu P na kružnici vedieme
lúče do bodov P0, Pk a P∞. Stupnica sklzu bude rovnobežka s priamkou
P, P∞, pričom priesečník s P, P0 bude odpovedať s = 0 a priesečník s P, Pk
zase s = 1. Spojnica ľubovoľného bodu na kružnici s bodom P nám na
stupnici sklzu ukáže jeho hodnotu.

Čast kruhu medzi bodmi P0 a Pk odpovedá sklzu v intervale (0, 1), teda
motorickému chodu stroja, medzi bodmi Pk a P∞ sklzu s > 1 brzdnému
režimu stroja a medzi bodmi P0 a P∞ sklzu s < 0 generátorovému chodu

112



stroja.
Z fázorového diagramu je možné odčítať všetky dôležité parametre stroja

pre akýkoľvek prevádzkový stav. Táto grafická cesta výpočtu však v čase
počítačových metód stráca na význame.

5.7 Moment asynchrónneho stroja
Opäť budeme vychádzať zo zjednodušenej náhradnej schémy na obr.5.9.
Pôjde teda o zjednodušené vzťahy.
Straty v medi v rotore trojfázového asynchrónneho stroja môžeme určiť zo
vzťahu

∆PCu2 = 3R′2I ′22 (5.18)

Na druhej strane sme si pre straty v medi na rotore odvodili vzťah (5.16)

∆PCu2 = sPδ = Meω1

Kombináciou uvedených vzťahov dostávame pre elektromagnetický moment
stroja

Me = 3
ω1
I ′22
R′2
s

(5.19)

Fázor rotorového prúdu vypočítame

I ′2 = U1

R1 + R′2
s

+ jXk

Jeho modul
I ′2 = U1√(

R1 + R′2
s

)2
+X2

k

(5.20)

Po dosadení do (5.19) dostávame pre elektromagnetický moment stroja

Me = 3
ω1
· U2

1(
R1 + R′2

s

)2
+X2

k

· R
′
2
s

(5.21)

Na Obr.5.13 je znázornený priebeh elektromagnetického momentu asynch-
rónneho stroja Me v závislosti od mechanickej rýchlosti ωm, resp. sklzu s.
Priebeh momentu je vypočítaný na základe rovnice (5.21). Tak isto ako vo
fázorovom diagrame obr.5.12 oblasť sklzu v intervale s = (0, 1) odpovedá
motorickému chodu. Sklz s > 1 odpovedá brzdnej a s < 0 generátorovej
prevádzke asynchrónneho stroja.

Priebeh elektromagnetického momentu má dva extrémy. Maximálny mo-
ment3 v motorickej prevádzke MmM a maximálny moment v generátorovej

3Nazývaný tiež moment zvratu
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Obr. 5.13: Momentová charakteristika asynchrónneho stroja

prevádzkeMmG. Sklz maximálnych hodnôt vypočítame derivovaním rovnice
(5.21) podľa sklzu

dMe

ds
= 0

Po výpočte dostávame pre sklzy maximálnych hodnôt momentov

sm = ± R′2√
R2

1 +X2
k

(5.22)

Kde znamienko: + platí pre motorickú; − generátorovú prevádzku Spätným
dosadením do (5.21) dostávame pre maximálne momenty

Mm = 3
ω1
· U2

1

2(R1 ±
√
R2

1 +X2
k)

(5.23)

Pomerom rovníc (5.21) a(5.23) dostávame vzťah4

Me

Mm
= 2(1± ε)

s
sm

+ sm
s ± 2ε (5.24)

Kde koeficient
ε = R1√

R2
1 +X2

k

= R1
R′2
sm

4Nazývaný tiež Kloss-ov vzťah
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Moment stroja pre ωm = 0 (s = 1) nazývame záberový moment. Záberový
moment je počiatočný moment pri rozbehu motora. Jeho hodnotu vypočí-
tame z rovnice 5.21 dosadením s = 1

Mz = 3R′2
ω1
· U2

1
(R1 +R′2)2 +X2

k

(5.25)

5.8 Rozbeh asynchrónnych motorov
Rozbeh asynchrónneho motora je prechodný dej počas ktorého sa mení jeho
rýchlosť, moment a prúd. V okamihu pripojenia asynchrónneho motora na
sieť sa tento správa ako transformátor nakrátko. V tomto momente preteká
motorom záberový prúd obmedzený v okamihu rozbehu len impedanciou
nakrátko. Tento pri priamom pripojení na sieť býva pri motoroch s kotvou
nakrátko 4÷ 7 násobok menovitého prúdu.

→ ω
m0

↑ M, I

ω
1

M
e

M
p

P

ω
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I
2
′

I
1

I
1k

I
2k
′

I
1p

I
2p
′

Me–priebeh elektromagnetického momentu v závislosti od rýchlosti
I1, I′2– priebehy prúdov v závislosti od rýchlosti
I1p–veľkosť prúdu v ustálenom stave

Obr. 5.14: Rozbehová charakteristika asynchrónneho stroja

Ak Me je elektromagnetický moment motora a Mp je pracovného stroja
(záťažový), tak pri rozbehu musí platiť dynamická rovnica pohonu

Me = Mp +Ma (5.26)

Kde: Ma je dynamický moment

Ma = J
dωm
dt

= Me −Mp
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J – je moment zotrvačnosti rotujúcich hmôt (kgm2)
Podľa rovnice (5.26) sa motor rozbieha pokiaľ Me > Mp. Táto podmienka
je pre priebeh momentu motora splnená až do pracovného bodu P , ktorý je
daný priesečníkom oboch priebehov momentov.V tomto bode je Me = Mp

(Obr.5.14). Pri rozbehu sa motor rozbehne na rýchlosť ωp.

Pri rozbehu asynchrónnych motorov sa snažíme dosiahnuť

• Veľký záberový moment s ohľadom na čo najväčší dynamický moment.
Od veľkosti dynamického momentu závisí doba rozbehu motora.

• Obmedzenie záberového prúdu s ohľadom na napájacie vedenie a ochranné
prvky.

5.8.1 Rozbeh priamym pripojením na sieť

Priamym pripojením na sieť sa rozbiehajú len motory malého výkonu. Malé
stroje majú relatívne veľkú impedanciu nakrátko. Ich záberový prúd býva
niekde v okolí dvojnásobku nominálneho prúdu. Vo všeobecnosti platí hra-
nica 3kW . Závisí to ale aj od podmienok rozbehu. V prípade ťažkého (rozbeh
so záťažou) a častého rozbehu, kedy sa doba prechodného deja predlžuje,
môže byť hranica oveľa nižšia.

F

K

KT

AM
3~

3x400V/50Hz

Off On K

1K

1KT

NL

Obr. 5.15: Pripojenie asynchrónneho stroja na sieť

Na Obr.5.15 je schéma pripojenia asynchrónneho motora na sieť. Motor
sa pripája pomocou stýkača K. Do napájacích obvodov bývajú zapojené
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ochranné prvky. Skratová ochrana je zabezpečená poistkami F a ochrana
proti preťaženiu tepelným relé KT . Ochranné prvky musia byť nastavené
tak, aby v priebehu rozbehu nezareagovali.

Po zatlačení tlačidla On sa nabudí cievka stýkača K a následne sa zopnú
kontakty vo výkonovom obvode K, ako aj pomocný kontakt v ovládacom
obvode 1K. Motor sa pripojí na sieť a tlačidlo On je premostené. Pri skrate
na motore zareagujú poistky F , pri preťažovaní motora zareaguje tepelná
ochrana KT , ktorá pomocou kontaktu 1KT odpojí motor od siete.

5.8.2 Rozbeh zmenou napájacieho napätia.

Týmto spôsobom sa rozbiehajú najmä asynchrónne motory s kotvou na-
krátko. Najjednoduchší spôsob zmeny napájacieho napätia je prepínanie
hviezda–trojuholník (Y −∆). Statorové vinutie motora je vyvedené na svor-
kovnicu, tak ako je to uvedené na Obr.5.16.

V´U´W´

WVU

V´U´W´

WVU

ΔY
Obr. 5.16: Zapojenie vinutia na svorkovnicu asynchrónneho stroja

Motor sa rozbieha pri zapojení do hviezdy. Vtedy je napätie jednej fázy
UY = 230V . Po rozbehu a poklese prúdu sa vinutie prepne do trojuholníka a
hodnota jeho fázového napätia stúpne na U∆ =

√
3UY = 400V . Zanedbajme

prúd naprázdno I1 ≈ I ′2. Pomer prúdov vo hviezde a v trojuholníku podľa
(5.20) bude

I1Y
I1∆

= 1√
3

Avšak pomer momentov podľa (5.21)

MY

M∆
= 1

3

Na Obr.5.16 sú uvedené momentové a prúdové pomery pri rozbehu asynch-
rónneho motora prepínaním hviezda–trojuholník. Moment prepnutia sa volí
tak, aby sa dosiahol čo najväčší dynamický moment Ma, ale aby prúd ne-
prekročil hodnotu prúdu nakrátko v zapojení do hviezdy I1kY . Prepínaním
Y/∆ sa rozbiehajú asynchrónne motory s výkonom od 3kW do 10kW . Mo-
ment prepnutia sa určí buď priamym meraním prúdu, alebo času.
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Me–priebeh elektromagnetického momentu pri prepínaní Y/∆
I1– priebeh statorového prúdu pri prepínaní Y/∆

Obr. 5.17: Rozbeh prepínaním hviezda – trojuholník

V poslednej dobe sa rozbeh asynchrónnych motorov malého a stredného
výkonu realizuje pomocou striedavých meničov. Striedavý menič pozostáva
z anti–paralelného zapojenia tyristorov v každej fáze (Obr.5.18). Zmenou
uhla fázového riadenia sa docieli zmena napájacieho napätia. Takýmto spô-
sobom je možné rozbehnúť motor s konštantným prúdom. Rozbeh pomocou
polovodičového meniča je známy pod názvom soft-štart.

Vysokonapäťové asynchrónne motory s kotvou nakrátko (6kV ) stredného
a veľkého výkonu používajú na obmedzenie rozbehového prúdu prídavnú in-
dukčnosť. Táto sa zapája do série so statorovým vinutím a po dosiahnutí
určitej rýchlosti a poklese statorového prúdu sa skratuje, tak ako je to uve-
dené na Obr.5.19.

Opäť predpokladajme, že I1 ≈ I ′2. Pre rozbeh zaradíme do série s vinutím
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Obr. 5.18: Soft-štart asynchrónneho motora

motora indukčnosť Zp = Rp + jXp. Pri zaradení indukčnosti bude fázor
statorového prúdu

I1L ≈ I ′2L = U1

R1 +Rp + R′2
s

+ j(Xp +Xk)

Elektromagnetický moment motora so zaradenou indukčnosťou

MeL = 3
ω1
· U2

1

(R1 +RL + R′2
s )2 + (XL +Xk)2

· R
′
2
s

U

V

W

U´

W´

V´

ZL
AM
3~

Obr. 5.19: Schéma rozbehu asynchrónneho motora s tlmivkou

Skratový prúd so zaradenou indukčnosťou

I1kL = U1√
(R1 +RL +R′2)2 + (XL +Xk)2
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Na Obr.5.20 sú uvedené pomery prúdov a momentov pri rozbehu s prídavnou
tlmivkou.
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Obr. 5.20: Rozbeh asynchrónneho motora s tlmivkou

Pokiaľ obmedzenie rozbehového prúdu použitím tlmivky je nedostatočné,
je potrebné pre rozbeh použiť autotransformátor. Výber odbočiek sekundár-
neho napätia autotransformátora musí byť navrhnutý tak, aby sa docielil
korektný rozbeh motora.
Pomer prúdov pri priamom pripojení na sieť I1k a pri pripojení cez auto-
transformátor I1ka je približne daný kvadrátom prevodu

I1k
I1ka

∼= a2

AT
AM

~3

K1 K2 K2K1

~3
AM

AT

K3

K4

3x6kV/50Hz 3x6kV/50Hz

a) Zapojenie s autotransformátorom b) Zapojenie Konrndorfer

Obr. 5.21: Schéma rozbehu asynchrónneho motora
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Principiálna jednopólová schéma pre rozbeh pomocou autotransformá-
tora je uvedená na Obr.5.21a. Na konci rozbehu musí byť motor pripojený
na plné napätie (K1=0;K2=1).

Nevýhodou zapojenia s autotransformátorom je v prepínaní odbočiek.
Skratovanie časti vinutia vedie k prúdovým nárazom a následne k elektro-
dynamickým silám, ktoré poškodzujú transformátor. Z toho dôvodu sa často
používa Korndorfer-ove zapojenie (Obr.5.21b). Na začiatku rozbehu sa mo-
tor napája zníženým napätím cez autotransformátor (K = 1,K3 = 1,K4 =
1,K2 = 0). Po poklese prúdu sa odpojí K3 a časť autotransformátora slúži
ako rozbehová tlmivka. Tento stav ale musí trvať krátko, pretože indukčnosť
transformátora ako tlmivky je veľká a prúd začne klesať, motor má tenden-
ciu zastaviť sa. Na konci rozbehu sa motor pripojí na sieť cez K2 a ostatné
spínače sa rozpoja.

5.8.3 Rozbeh odporom v obvode kotvy

Asynchrónne motory s vinutou kotvou sa najčastejšie rozbiehajú rotorovým
spúšťačom, čo je odpor zaradený cez krúžky do obvodu rotora. Zväčšovaním
rotorového odporu sa posúva vo fázorovom diagrame (Obr.5.12) bod na-
krátko Pk smerom k bodu P0. Zväčšovaním rotorového odporu sa zväčšuje
záberový moment (až do hodnoty maximálneho momentu Mm) a zmenšuje
sa záberový prúd. Z tohoto dôvodu je rozbeh zmenou rotorového odporu
veľmi výhodný. Pri zaradení odporu do obvodu statora sa síce zníži rozbe-
hový prúd, ale s kvadrátom zníženia napätia sa znižuje moment.

Rozbehový odporník býva dimenzovaný len na krátkodobé zaťaženie a
musí sa po rozbehu vyradiť. Väčšie motory (nad 10kW ) majú vyklápač
uhlíkov, ktorým sa po ukončení rozbehu spoja krúžky nakrátko a uhlíky sa
nadvihnú.
Rotorový prúd pri zaradení odporu Rp do obvodu rotora

I ′2p = U1

R1 +
R′2 +R′p

s
+ jXk

Statorový prúd
I1p = I0 + I2p′

Elektromagnetický moment

Mp = 3
ω1
· U2

1(
R1 + R′2+R′p

s

)2
+X2

k

·
R′2 +R′p

s

Na Obr.5.22 je uvedená jednopólová schéma rozbehu trojfázového asynch-
rónneho motora s vinutou kotvou. V prípade, že s jedným rozbehovým odpo-
rom nedosiahneme požadované obmedzenie statorového prúdu, tak sa rozbe-
hový odpor vyraďuje vo viacerých stupňoch. Okamih vyradenia rozbehového
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Me–priebeh elektromagnetického momentu
I1– priebeh statorového prúdu
K1 = 1– vyradenie rozbehového odporu

Obr. 5.22: Rozbeh asynchrónneho motora s rotorovým spúšťačom

odporu z obvodu kotvy (K1 = 1) sa volí tak, aby hodnota statorového prúdu
pri skratovanom rotore neprekročila hodnotu prúdu so zaradeným odporom
pri ωm = 0.

5.8.4 Špeciálne klietky asynchrónnych motorov

V predchádzajúcom odstavci bolo odvodené, že zväčšením rotorového od-
poru stroja sa zväčší záberový moment a zmenší sa záberový prúd. Pri nor-
málnom zaťažení je ale s ohľadom na rotorové straty výhodnejší menší od-
por rotora. Pri zábere (s = 1) je rotorová frekvencie rovná sieťovej (50Hz).
Pri normálnom chode (s = 0, 02 ÷ 0, 06) je rotorová frekvencia v rozsahu
1÷ 5Hz. Spojenie uvedenej požiadavky s frekvenčnými vlastnosťami rotora
vedie k využitiu skinefektu, ktorý spôsobuje v závislosti na kvadráte frek-
vencie zväčšenie efektívneho odporu kotvy. Vhodným návrhom rotorových
tyčí sa dosiahne niekoľko krát väčšieho odporu pri zábere, ako v normálnej
prevádzke.

Motory s dvojitou klietkou
Motory s dvojitou klietkou (Boucherot) sú oproti iným klietkam výrobne ná-
kladnejšie. Majú však výborné spúšťacie vlastnosti. Rotor s dvojitou klietkou
má väčšiu mechanickú pevnosť a používa sa hlavne pri vysoko rýchlostných
strojoch, ktoré pracujú v ťažkých prevádzkach.
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Na Obr.5.23 je uvedený rotor s dvojitou klietkou. Vonkajšia klietka má
veľký odpor (Rh) a malú indukčnosť (Lh), pretože je blízko vzduchovej me-
dzery a magnetický tok má väčší magnetický odpor. Vnútorná klietka má
menší odpor (Rd) a väčšiu indukčnosť. Zväčšenie odporu vonkajších tyčí sa
dosiahne použitím materiálu s väčším merným odporom (mosadz), alebo čas-
tejšie menším prierezom. Medzi klietkami je úzky vzduchový mostík, ktorý
ma veľký vplyv na parametre motora.

Obr. 5.23: Rotor s dvojitou klietkou

Impedancia vonkajšej klietky

Zh =
√
R2
h + (ω2Lh)2

Impedancia vnútornej klietky

Zd =
√
R2
d + (ω2Ld)2

Na začiatku rozbehu je ω2 = ω1 = 2πf1.
Aj keď je Rh > Rd, ale ω2Lh << ω2Ld. Takže Zh < Zd. Rotorový prúd bude
pretekať hlavne hornou klietkou.
Na konci rozbehu ω2 → 0. Zh ≈ Rh > Rd ≈ Zd. Rotorový prúd bude
pretekať hlavne dolnou klietkou.

Motor s dvojitou klietkou si môžeme predstaviť ako dva motory ktoré sú
na spoločnom hriadeli ale s rôznymi jednoduchými klietkami. Na Obr.5.24 sú
uvedené momentové a prúdové pomery pri rozbehu asynchrónneho motora
s dvojitou klietkou.

Výsledný elektromagnetický moment je daný súčtom momentov od jed-
notlivých klietok

Me = Mh +Md

Kde: Mh– elektromagnetický moment vonkajšej klietky;Md– elektromagne-
tický moment vnútornej klietky.
Fázor statorového prúdu je daný súčtom fázorov prúdov

I1 = I0 + I ′2h + I ′2d

Kde: I ′2h, I
′
2d– fázory rotorových prúdov vonkajšej, resp. vnútornej klietky.
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Obr. 5.24: Momentová charakteristika motora s dvojitou klietkou

Motory s vírivou klietkou
Motory s vírivou klietkou majú na rotore tyče ktorých pomer výšky h a
šírky b je h/b ≥ 5. Na Obr.5.25 je uvedený tvar rozptylovej tyče rotora.
Prúdnice spodnej časti tyče majú väčšiu indukčnosť, ako horné, preto je prúd
vytláčaný do hornej časti tyče (skinefekt). Pri rozbehu je teda uplatňovaná
hlavne horná časť tyče. Jej efektívny odpor sa zväčší, pretože jej efektívny
prierez sa zmenší. Následkom toho sa záberový moment zväčší a záberový
prúd zmenší v porovnaní s normálnym motorom nakrátko.

b

h

Obr. 5.25: Rotor s vírivou klietkou

Pri znižovaní rotorovej frekvencie pri rozbehu sa vytláčanie prúdu zni-
žuje, čím klesá efektívny odpor tyče. Na konci rozbehu je rozloženie prúdu
prakticky rovnomerné. Rotorový odpor sa s nárastom rýchlosti postupne
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zmenšuje, rozptylová reaktancia rotora naopak zväčšuje. Na Obr.5.26 sú
uvedené priebehy elektromagnetických momentov a statorových prúdov pri
rotore s vírivou a obyčajnou klietkou.
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Mev , I1v–Moment a prúd s vírivou klietkou
Me, I1–Moment a prúd s obyčajnou klietkou

Obr. 5.26: Momentová charakteristika motora s vírivou klietkou

5.9 Riadenie rýchlosti asynchrónnych motorov
Pre mechanickú rýchlosť asynchrónneho motora platí z rovnice (5.2) vzťah

ωm = ω1(1− s) = 2πf1
p

(1− s) (5.27)

Na základe uvedeného vzťahu je možné mechanickú rýchlosť asynchrónneho
motora riadiť

• Počtom párov pólov p;

• Frekvenciou napájacieho napätia f1;

• Sklzom s

5.9.1 Riadenie rýchlosti počtom párov pólov

Pre viaceré aplikácie asynchrónnych motorov sa vyžadujú dve rôzne rýchlosti
(výťahy, obrábacie stroje a pod.). Častým riešením sú dve statorové vinutia,
ktoré vytvárajú rozdielny počet pólov otáčavého magnetického poľa statora.
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Prepínaním jedného, alebo druhého vinutia sa docielia rôzne synchrónne
rýchlosti. Nevýhodou takéhoto riešenia sú vysoké náklady na vinutie a jeho
malá využiteľnosť (napájame buď jedno, alebo druhé vinutie).

Avšak je možné dostať dve rôzne synchrónne rýchlosti len zmenou konfi-
gurácie zapojenia jedného statorového vinutia. Najstarším známym riešením,
ktorým sa docieli pomer rýchlostí 2 : 1 je Dahlander-ove zapojenie.
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U
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U´U´

U

U

U´U´

a) b)

Obr. 5.27: Dahlander-ov princíp zmeny počtu pólov

Majme jednoduché rozložené vinutie, ktoré vytvára 2p = 4 pólov (Obr.5.27a).
Každá z cievok vybudí magnetický tok tej istej polarity. Ak však v druhej
cievke zmeníme smer prúdu, zmení sa aj polarita vybudeného magnetického
toku a počet pólov sa zredukuje na polovicu 2p = 2 (Obr.5.27b).

U2

V2W2

V1 U1

W1

Zapojenie ∆, 2p = 4 Zapojenie YY, 2p = 2

Obr. 5.28: Dahlander-ove zapojenie zmeny počtu pólov

Na Obr.5.28 je uvedené najčastejšie používané Dahlander-ove zapoje-
nie. Vinutie je zapojené do trojuholníka pre vyšší počet pólov a do dvojitej
hviezdy pre polovičný počet pólov. Keďže zapojenia dávajú opačný smer
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otáčania magnetického poľa, pri prepínaní je potrebné komutovať dve fázy.
Pri tomto zapojení, má motor prakticky rovnaký moment pri obidvoch rých-
lostiach.

5.9.2 Riadenie rýchlosti zmenou frekvencie napájacieho na-
pätia

Jediná možnosť ako plynule riadiť rýchlosť asynchrónneho motora spočíva
v riadení rýchlosti otáčavého magnetického poľa. Toto je možné jedine zme-
nou frekvencie napájacieho napätia. To znamená, že takéto riadenie môžeme
previesť len vtedy, ak máme k dispozícii zdroj premenlivej frekvencie – po-
lovodičový menič. Frekvenčný menič zvyšuje náklady na pohon, preto sa
používa len tam, kde je nevyhnutne potrebná plynulá zmena rýchlosti.

Priemyselne vyrábané asynchrónne motory sú navrhované na sieťovú
frekvenciu (50Hz). Dôležitou požiadavkou na správny chod motora je udr-
žiavať jeho magnetický tok konštantný. Táto požiadavka je spojená s po-
trebou plného magnetického využitia stroja, ale aby aj súčasne stroj nebol
magneticky presýtený. Požiadavka konštantného magnetického toku je spo-
jená s udržaním konštantného magnetizačného prúdu

Im = U1
j2πf1Lm

(5.28)

Z rovnice (5.28) vyplýva, že pre udržanie konštantného magnetického
toku musíme so zmenou frekvencie f1 meniť aj hodnotu napájacieho napätia
U1, čo môžeme matematicky vyjadriť vzťahom

U1
f1

= cst. (5.29)

Táto požiadavka však môže byť splnená len pre frekvencie f1 < 50Hz. Pre
f1 > 50Hz by muselo byť napájacie napätie U1 > U1n, čo by znamenalo
napäťové preťažovanie stroja.

Na základe uvedeného riadime rýchlosť asynchrónneho motora v dvoch
zónach

• Zóna konštantného momentu Me = cst. Pre f1 ≤ 50Hz, pri ktorých
udržiavame pomer U1/f1 = cst.

• Zóna konštantného výkonu Pm = cst. Pre f1 > 50Hz, pri ktorých je
U1 = U1n = cst.

Pri nízkych frekvenciách a práci s konštantným momentom je potrebné
vyššie napätie, než aké vyplýva z pomeru U1/f1 = cst. V tomto prípade je
napájacie napätie porovnateľné s úbytkom napätia na odpore statorového
vinutia. Pre hraničný prípad pri ωm = 0 musí byť pomer U1/I1 = R1. Toto
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Obr. 5.29: Riadenie U1/f1 = cst

platí pre akýkoľvek sklz. V najjednoduchšom prípade sa od určitej minimál-
nej hodnoty napájacej frekvencie f1min udržiava statorové napätie na kon-
štantnej hodnote U1min. Hodnota minimálnej frekvencie závisí od motora.
Minimálna frekvencia býva v rozmedzí f1 ≈ (0, 05÷ 0, 1)f1n. Pre väčšie mo-
tory platí nižšia hodnota. Na Obr.5.29 je táto charakteristika znázornená
modrou farbou.

Pre presné určenie priebehu napájacieho napätia na frekvencii musíme
použiť úplnú náhradnú schému z Obr.5.8. So zmenou frekvencie napájacieho
napätia musíme udržiavať napätie na magnetizačnej indukčnosti konštantné
Ui1 = cst.
Táto podmienka je vyjadrená rovnicou

U1 = (R1 + j2πf1L1σ)(I0 + I ′2) + U i1

Z uvedenej rovnice vychádza závislosť U1 = f(f1) spojitá. Na Obr.5.29 je
táto znázornená červenou farbou.

Keď napájacie napätie dosiahne nominálnu hodnotu U1 = U1n, čo býva
aj maximálna hodnota napätia napájacieho meniča frekvencie, môžeme aj
ďalej zvyšovať frekvenciu napájacieho napätia f1 > f1n. Avšak v tejto ob-
lasti klesá magnetický tok stroja a tým aj moment. V tejto oblasti pracujeme
s konštantným výkonom. Na Obr.5.30 sú znázornené momentové charakte-
ristiky asynchrónneho motora pre obidve pracovné zóny. Červenou farbou
je znázornená prirodzená charakteristika stroja. Prirodzená charakteristika
platí pre nominálne (štítkové) hodnoty stroja.
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Obr. 5.30: Momentové charakteristiky pri riadení zmenou frekvencie

5.9.3 Riadenie rýchlosti zmenou sklzu

Sklz asynchrónneho motora napájaného napätím o konštantnej frekvencii je
možné meniť

• Zmenou napájacieho napätia

• Zmenou odporu v obvode kotvy (asynchrónne motory krúžkové)

• Rekuperáciou sklzovej energie (asynchrónna kaskáda)

Jediná možnosť ako meniť sklz asynchrónneho motora s kotvou nakrátko
napájaného napätím o konštantnej frekvencii je znižovanie napájacieho na-
pätia. Napájacie napätie môžeme jednoducho meniť striedavým tyristoro-
vým meničom, ktorý pozostáva z antiparaleného zapojenia dvoch tyristo-
rov v každej fáze. Pre malé motory môže byť dvojica tyristorov nahradená
triakmi. Znižovaním napájacieho napätia znižujeme magnetický tok stroja
a tým aj jeho moment. Podľa rovnice (5.23) sa maximálny moment stroja
mení s kvadrátom napätia. Podľa (5.22) maximálny sklz je nezávislý od
hodnoty napájacieho napätia. Na Obr.5.31 sú momentové charakteristiky
asynchrónneho motora s kotvou nakrátko pri zmene napájacieho napätia.

Tento spôsob riadenia rýchlosti sa používa hlavne na pohon púmp, alebo
ventilátorov. Záťažový moment takýchto zariadení sa mení s kvadrátom
rýchlosti (ventilátorová charakteristika). Veľkou nevýhodou tohoto riadenia
je nárast strát v rotore s nárastom sklzu (5.16) a tým následné ohrievanie
rotora. V prípade, že oteplenie rotora motora prekročí dovolené hodnoty,
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Obr. 5.31: Riadenie rýchlosti zmenou napájacieho napätia

doporučuje sa predimenzovať výber motora. Následkom nárastu rotorových
strát sa znižuje účinnosť zariadenia. Z uvedených dôvodov sa šírka riadenia
rýchlosti motora zužuje na interval sklzu medzi (0÷sm). Ďalšou nevýhodou
je, že striedavý menič podstatou činnosti je silný generátor vyšších harmo-
nických zložiek napätia. Tieto bývajú zdrojom porúch siete. Z uvedeného
dôvodu sa menič používa len pre malé a stredné výkony motorov.

V prípade asynchrónnych motorov s vinutou kotvou je výhodné riadiť
rýchlosť prídavným odporom v obvode kotvy. Tento spôsob riadenia má dve
nevýhody

• Môžeme regulovať len rýchlosť pri danej záťaži. Rýchlosť naprázdno
bude vždy v blízkosti synchrónnej.

• Sklzovú energiu ničíme v prídavnom odpore. Účinnosť pohonu klesá.
Tento spôsob riadenia rýchlosti je vhodný len pre malé pohony.

Oproti riadeniu rýchlosti zmenou napájacieho napätia má však dve vý-
hody

• Umožňuje riadiť rýchlosť v celom rozsahu rýchlostí.

• Straty spôsobené nárastom sklzu vznikajú hlavne v prídavnom odpore
a nie v motore. Motor môže pracovať s nominálnym momentom pri
akejkoľvek rýchlosti.

Zmenu rotorového odporu môžeme realizovať bez mechanických kontak-
tov a úplne plynulo. Na Obr.5.32 je uvedené zapojenie pre plynulú reguláciu
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Obr. 5.32: Riadenie rýchlosti zmenou rotorového odporu

rýchlosti zmenou rotorového odporu. Na rotor je pripojený trojfázový dió-
dový usmerňovač. Usmernené napätie je privádzané na záťažový odpor Rp
cez vyhladzovaciu indukčnosť Ld. Výkonový tranzistor T periodicky skratuje
záťažový odpor. Pomerom doby zopnutia a vypnutia tranzistora sa mení
efektívna hodnota odporu Rp.

Každou fázou rotorového vinutia preteká usmernený prúd Id v kladnom
aj zápornom smere počas tretiny periódy rotorového napätia. Efektívna hod-
nota sekundárneho prúdu I2 je viazaná s hodnotou usmerneného prúdu Id
rovnicou

I2 =
√

2
3Id (5.30)
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Obr. 5.33: Momentové charakteristiky pri zmene rotorového odporu
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Pre prídavný odpor prepočítaný na každú fázu vinutia R2p platí rovnica

3R2pI
2
2 = RpId

Z nej je fázová hodnota prídavného odporu

R2p = Rp
2

S nárastom rotorového odporu maximálny sklz narastá (5.22). Podľa rov-
nice (5.23) zmena rotorového odporu nemá vplyv na maximálny moment.
Tento ostáva konštantný. Na Obr.5.33 sú uvedené momentové charakteris-
tiky motora pre rôzne hodnoty prídavného odporu v rotore.

Sklzovú energiu, ktorú pri riadení rýchlosti zaraďovaním odporu do ob-
vodu kotvy premieňame v odpore na teplo, môžeme vrátiť späť do siete.
Problémom je, že frekvencia rotorových veličín je premenlivá a závislá od
sklzu motora f2 = sf1. Rekuperácia rotorového výkonu je možné zapojením
na Obr.5.34. Toto zapojenie sa nazýva podsynchrónna kaskáda.
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Obr. 5.34: Zapojenie podsynchrónnej kaskády

Výkon prenesený na rotor Pδ sa v rotore rozdelí na mechanický výkon
Pm = (1− s)Pδ a sklzový výkon strát, ktorý pri kotve nakrátko predstavuje
straty v medi ∆PCu = sPδ. Tento výkon je k dispozícii na krúžkoch motora.
Rotorové trojfázové napätie je usmernené diódovým usmerňovačom a ná-
sledne tyristorovým striedačom so sieťovou komutáciou transformované na
sieťovú frekvenciu. Pre prispôsobenie napäťových pomerov sa často medzi
striedač a sieť zapája transformátor.

Ak je hodnota napätia indukovaného na rotore v stave naprázdno5 U20 a
má frekvenciu f1, tak pri mechanickej rýchlosti ωm = ω1(1− s) má rotorové

5Rotor je rozpojený
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napätie hodnotu U2 = sU20 a frekvenciu f2 = sf1. Diódový usmerňovač
dáva na výstupe strednú hodnotu napätia

Ud = 3
π
sU20

Striedač má dávať na výstupe napätie U1. Jednosmerné napätie na vstupe
a výstupné napätie striedača sú dané rovnicou

Ud = 3
π
U1| cosα|

Kde: α je uhol fázového riadenia striedača (α > 90◦) Porovnaním rovníc
dostávame pre sklz

s = U1
U20
| cosα| (5.31)

Keď sa bude meniť |cosα| v intervale (0, 1), tak sa sklz s bude meniť v
intervale (0, U1/U20).

5.10 Jednofázové asynchrónne motory
V zariadeniach, ktoré sú napájané jednofázovým prúdom sa často používajú
jednofázové motory s kotvou nakrátko.

Jednofázové statorové vinutie vytvára v magnetickom obvode stroja pul-
zujúce magnetické pole. Podľa Leblanc-ovho teorému je možné každé pulzu-
júce magnetické pole rozložiť na dve otáčavé polia opačného smeru otáčania
s amplitúdou rovnou jednej polovici amplitúdy pulzujúceho poľa.

Otáčavé pole kladného zmyslu má oproti rýchlosti rotora relatívnu rých-
losť6

ωd = ω1 − ωm
Sklz pre otáčavé pole kladného smeru

sd = s = ωd
ω1

Otáčavé pole kladného zmyslu bude indukovať v rotore inverznú zložku
prúdu I2d o frekvencii

f2d = sf1 (5.32)

Otáčavé pole záporného smeru má oproti rýchlosti rotora relatívnu rýchlosť

ωi = ω1 + ωm = ω1 + ω1(1− s) = ω1(2− s)

Sklz pre magnetické pole záporného zmyslu

si = ω1 + ωm
ω1

= 2− s

6d-direct, i=inverse
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Otáčavé pole záporného zmyslu bude indukovať v rotore inverznú zložku
prúdu I2i o frekvencii

f2i = (2− s)f1 (5.33)

Náhradná schéma jednofázového motora, ktorá zohľadňuje dve otáčavé
magnetické polia je uvedená na Obr.5.35.
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Obr. 5.35: Náhradná schéma jednofázového asynchrónneho stroja

Výkon vo vzduchovej medzere Pδ pozostáva z dvoch zložiek

Pδd = R′2
s
I ′22d

Pδi = R′2
2− sI

′2
2i (5.34)

Elektromagnetický moment je daný rovnicou

Me = Med −Mei = Pδd − Pδi
ω1

= R′2
ω1

(
I ′22d
s
− I ′22i

2− s

)
(5.35)

Na Obr.5.36 je uvedený priebeh elektromagnetického momentu jednofázo-
vého asynchrónneho stroja ako rozdiel dvoch elektromagnetických momen-
tov. Výsledný moment je rovný nule pre ωm = 0 (s = 1). Jednofázový motor
sa sám nerozbehne. Môžeme ho rozbehnúť vonkajším mechanickým momen-
tom, ktorého smerom je daný aj smer otáčania motora. Až po rozbehu je
možné motor zaťažiť.

S ohľadom na konštrukčnú jednoduchosť motora, sú často motory malého
výkonu (≤ 1kW ) realizované v jednofázovej verzii. Avšak je potrebné, aby
sa odstránila ich hlavná nevýhoda - rozbeh. Z toho dôvodu sa jednofázové
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Obr. 5.36: Momentová charakteristika jednofázového asynchrónneho stroja

asynchrónne motory konštruujú ako dvojfázové. Druhé vinutie (pomocné)
je oproti hlavnému vinutiu priestorovo posunuté o 90◦. Pre vznik kruho-
vého otáčavého magnetického poľa by musel byť prúd pomocnej fázy oproti
prúdu hlavnej fázy posunutý o 90◦. Toto je možné len napájaním motora
z dvojfázového meniča. Pri priamom napájaní z jednofázovej siete musíme
prúd v pomocnom vinutí posunúť oproti prúdu v hlavnom vinutí. Takto
vznikne otáčavé magnetické pole, ktoré nie je kruhové, ale eliptické (otáčavé
magnetické pole ktorého veľkosť sa mení s polohou). Fázový posun prúdu v
pomocnom vinutí môže byť vyvolaný zapojením odporu alebo kapacity do
série s pomocným vinutím.

Pri motoroch s kapacitným rozbehom sa zaraďuje do série s pomocnou
fázou kondenzátor (Obr.5.37a). Používa sa elektrolytický kondenzátor s ka-
pacitou od 60 do 100µF . Elektrolytické kondenzátory neznesú trvalé strie-
davé napätie a preto sa pomocná fáza s kondenzátorom po rozbehu odpojí
odstredivým relé K. Záberový moment býva 3, 5÷ 4, 5Mn a záberový prúd
4 ÷ 4, 5In. Používa sa pre zariadenia s ťažším rozbehom, napr. kompresory
chladiacich zariadení alebo čerpadlá.

Motory s trvale pripojeným kondenzátorom (Obr.5.37b) musia mať kon-
denzátory s papierovou izoláciou. Tieto však majú oproti elektrolytickým
menšiu kapacitu. Záberový moment týchto motorov je preto menší, avšak
majú lepší účinník ako aj účinnosť. Chod je kľudnejší, pulzačné momenty sa
zmenšujú oproti motorom s odpojenou fázou.
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Obr. 5.37: Zapojenie pomocnej fázy jednofázového asynchrónneho stroja

Pre zlepšenie rozbehu sa ku kondenzátoru s papierovou izoláciou para-
lelne pripája kondenzátor elektrolyticky (Obr.5.37c), ktorý sa po rozbehu
odpája. Takýmto spôsobom sa využijú dobré vlastnosti obidvoch predchá-
dzajúcich zapojení.

Pre motory, kde sa nevyžaduje veľký záberový moment, postačí na roz-
beh do pomocnej fázy zapojiť prídavný odpor Rp (Obr.5.37c). Ako rozbe-
hový odpor sa používa vodič s menším prierezom a väčším merným odpo-
rom. Výsledné magnetické pole je eliptické, avšak veľmi sploštené. Záberový
moment býva len 1÷1, 2Mn. Záberový prúd býva až 7÷8In. Motory s odpo-
rovým rozbehom sa používajú v zariadeniach s ľahkým rozbehom, ktoré sa
nezapínajú príliš často, ako sú odsávače pár alebo bytové ventilátory kúpeľní
a kuchýň.
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5.11 Jednofázové motory s tienenými pólmi
Pre veľmi malé jednofázové motory (≤ 200W ) sa využíva na vytvorenie
eliptického magnetického poľa namiesto pomocnej fázy závit nakrátko (Fra-
eger-ov závit), ktorý obopína časť statorového pólu (Obr.5.38).

φφφ1 φ2
φ1 φ2

0>dφ
dt

φ2

φ1

Obr. 5.38: Jednofázový asynchrónny motorček s tienenými pólmi.

Pulzujúce magnetické pole vytvárané statorovým vinutím vytvori v zá-
vitoch nakrátko striedavé prúdy, ktorých magnetické polia pôsobia proti
pulzujúcemu toku a tak ich časovo spozdia. Fázový posun medzi magne-
tickými tokmi φ1 a φ2 spôsobí vznik eliptického magnetického toku, ktorý
zaistí rozbeh motora. Motorček sa rozbehne v smere závitu nakrátko. Smer
otáčania sa nedá meniť prepínaním vinutia.

Motorčeky s tienenými pólmi sa používajú hlavne ako pohony ventiláto-
rov výpočtovej techniky. Ich výhodou je jednoduchá konštrukcia, nízka cena
a tichý chod.
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Kapitola 6

Jednosmerné stroje

Aj keď sú najrozšírenejšími pohonnými strojmi motory na striedavý prúd,
napriek tomu majú stroje na jednosmerný prúd veľký význam a ich výroba
sa naďalej rozvíja.

Jednosmerné stroje, tak ako ostatné, môžu pracovať ako generátory jed-
nosmerného prúdu (dynamá), ale častejšie ako motory. Jednosmerné motory
majú výhodu jednoduchého riadenia rýchlosti zmenou napájacieho napätia.
Uplatňujú sa tam, kde je potrebný pomerne široký rozsah rýchlostí, náhla
zmena smeru otáčania a rýchly rozbeh. Uplatňujú sa ako pohony valcovacích
stolíc a žeriavov. Nachádzajú použitie v mestskej, ako aj železničnej doprave.
Jednosmerné stroje majú široké použitie v automobilovom priemysle (štar-
téry), leteckej a lodnej doprave. Vyrábajú sa od výkonu zlomku W (detské
hračky) do výkonov 20MW pre valcovacie stolice.

Hlavnou nevýhodou jednosmerných strojov je komutátor (mechanický
prepínač). Vyžaduje pravidelnú údržbu, je chúlostivý na agresívne prostredie
a s ohľadom na možné iskrenie pri prevádzke, je komplikované použitie vo
výbušnom prostredí (bane).

6.1 Princíp činnosti

Elektromagnetický moment jednosmerného stroja vznikne, ak sa vodiče ro-
tora, ktorými preteká jednosmerný prúd Ia nachádzajú v jednosmernom
magnetickom poli vytvorenom statorom. Jednosmerné magnetické pole sta-
tora môže byť vytvorené buď permanentnými magnetmi, alebo častejšie sta-
torovým vinutím pretekajúcim budiacim prúdom Ib.

Na Obr.6.1a je znázornený jednoduchý elektrický stroj. Rotor obsahuje
jeden závit, ktorým preteká prúd Ia. Aby pre žiadanú magnetickú indukciu
vo vzduchovej medzere bolo potrebné malé magnetické napätie, je vzduchová
medzera medzi pólmi a rotorom pokiaľ možno malá. Magnetické siločiary
vystupujú zo statora na rotor kolmo. Siločiary na Obr.6.1b sú nakreslené
len schematicky.
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Obr. 6.1: Jednoduchý jednosmerný stroj

Vybudenému magnetickému toku statora, odpovedá magnetická indukcia
vo vzduchovej medzere B. Na rotorové vodiče pôsobí sila

F = Ia(dl ×B) = IalB sin θ = Fm sin θ (6.1)

Kde: Fm = IalB je maximum sily pre θ = 90◦.
Na rotore vznikne elektromagnetický moment

Me = 2RFm sin θ = Mem sin θ (6.2)

Kde: Mem = 2RFm maximálny elektromagnetický moment.
Elektromagnetický moment bude pôsobiť v naznačenom zmysle. Bude

maximálny pre θ = 90◦. Nulový pre θ = 0◦ a θ = 180◦, t.j. v mieste kde je
intenzita magnetického toku na obvode rotora nulová. Spojnica týchto bodov
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sa nazýva magnetická neutrála. Magnetická neutrála je totožná s geometric-
kou neutrálou, t.j. s osou súmernosti dvoch susedných pólov.

Elektromagnetický moment je striedavý (Obr.6.1c). Pre získanie mo-
mentu len v jednom smere je potrebné, aby prúd v rotorovom závite pri
prechode magnetickou neutrálou zmenil smer. Na zmenu smeru prúdu v
závitoch rotora slúži mechanické zariadenie – komutátor. Na Obr.6.2 je zná-
zornený priebeh komutácie rotorovej cievky, ako aj elektromagnetického mo-
mentu rotora (Obr.6.2d).

F

F

φ

Ia

1

1´
Ia

φ

1

1´ Ia

φ

F

F
1

1´

a) b) c)

→ θ 0 π 2π 

↑ M
e
 

 M
em

 

d)

Obr. 6.2: Komutovanie rotorového prúdu jednej rotorovej cievky

V prípade dvoch cievok dostaneme menej zvlnený priebeh elektromag-
netického momentu. Rotorový prúd Ia sa delí do dvoch paralelných vetiev.
V prípade veľkého množstva rotorových cievok bude elektromagnetický mo-
ment stroja prakticky konštantný. Podobné priebehy by sme mohli odvodiť
aj pre priebeh indukovaného napätia kotvy v prípade otáčania rotorom v
magnetickom poli budiaceho vinutia.
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Obr. 6.3: Komutovanie rotorového prúdu dvoch rotorových cievok

6.2 Konštrukčné usporiadanie

Konštrukčné usporiadanie jednosmerného stroja je tvoria elektrické a mag-
netické obvody. Na statore sú umiestnené budiace póly s budením (Obr.6.4),
ktoré slúžia na vytvorenie magnetického toku cez rotor. Hlavné póly sú za-
končené pólovými nástavcami takého tvaru, aby sa dosiahlo priaznivého roz-
loženia priebehu magnetického toku vo vzduchovej medzere. Budiaci magne-
tický tok sa na statore uzatvára vonkajším magnetickým obvodom, ktorému
sa hovorí jarmo. Preto že budiaci magnetický tok býva vo väčšine prípadov
konštantný (prípadne len málo sa meniaci), môžu byť jarmo, budiace póly
ako aj pólové nástavce z plného materiálu, najčastejšie z liatiny. V prípade
regulovaných strojov, pri ktorých dochádza často ku zmene budiaceho toku,
býva magnetický obvod budenia zložený z plechov, aby sa zmenšil vplyv
vírivých prúdov, ktoré spomaľujú priebeh regulácie.
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Obr. 6.4: Konštrukčné usporiadanie jednosmerného stroja

Rotor je uložený v ložiskách, ktoré sú v prípade strojov malých a stred-
ných výkonov valivé. Stroje veľkého výkonu majú klzné ložiská. Ložiská sú
uložené v ložiskových štítoch. Magnetický obvod rotora musí byť vyhoto-
vený z plechov, pretože pri otáčaní dochádza k jeho premagnetovaniu. V
plechoch sú vylisované drážky v ktorých je uložené rotorové vinutie. Toto
je s ohľadom na odstredivé sily pri rotácii zaistené klinom. Čelá vinutia sú
bandážované 1 a konce sú vyvedené na komutátor.

1Ovinuté izolačnou páskou
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Komutátor je najchúlostivejšia časť jednosmerného stroja. Je tvorený la-
melami z tvrdej medi presných rozmerov. Lamely sú od seba elektricky od-
izolované. Konce vinutia sú na jednotlivé lamely prispájkované cez zástavky.
Na komutátor dosadajú uhlíky, ktoré sú upevnené v držiakoch a pritláčané
perovým prípadne pružinovým zariadením. Rotor je od statora oddelený
vzduchovou medzerou (1-3 mm malé, 10-15 mm veľké stroje).

6.3 Vinutia rotorov jednosmerných strojov

Rotorové vinutie je tvorené cievkami, ktoré sú rozložené v drážkach. Konce
vinutia sú pripojené na lamely komutátora. Podľa počtu cievok v drážke
rozoznávame vinutie jednovrstvové (jedna strana cievky v drážke), dvoj-
vrstvové a viacvrstvové (dve a viac cievok v drážke). Koeficient m udáva
počet vrstiev cievok v drážke. Najčastejšie sa vyrába dvojvrstvové vinutie.

Každá z rotorových cievok je umiestnená v dvoch drážkach. Ich počet je
možno vyjadriť vzťahom

Nc = mNd

2 (6.3)

Podľa tvaru cievok rozoznávame vinutie slučkové a vlnové.
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Obr. 6.5: Slučkové vinutie kotvy jednosmerného stroja

Na Obr.6.5 je uvedené slučkové vinutie kotvy jednosmerného stroja, tiež
nazývané paralelné. V súvislosti s vinutím kotiev je potrebné si zadefinovať
niekoľko pojmov.

Vzdialenosť medzi prednou a zadnou stranou tej istej cievky sa nazýva
zadný alebo tiež cievkový krok yd. Krok sa udáva v počte drážok. Krok ys sa
nazýva predný alebo tiež spojový krok. Vyjadruje počet drážok medzi koncom
jednej cievky a začiatkom nasledujúcej. Pričom ys má pri slučkovom vinutí
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záporné znamienko. Výsledný krok y je daný súčtom predného a zadného
kroku. Výsledný krok udáva vzdialenosť medzi prednými stranami dvoch po
sebe nasledujúcich cievok.

Vzdialenosť medzi začiatkom cievky a jej koncom, vyjadrený v počte
lamiel sa nazýva komutátorový krok yk. To znamená, že na každú lamelu
je privedený koniec jednej a začiatok nasledujúcej cievky. Rotorový prúd
privádzaný na lamelu cez uhlík sa rozdeľuje do dvoch paralelných vetiev. Ak
označíme a počet párov paralelných vetiev, tak počet uhlíkov komutátora je
Nu = 2a. Pri slučkovom vinutí je a = p.

Indukované napätie v cievke bude najväčšie ak sa zadný krok (cievkový)
rovná pólovému rozostupu stroja (yd = τp). Takéto vinutie nazývame vinutie
s plným krokom. Veľmi často (z dôvodu lepšej komutácie, alebo prevediteľ-
nosti vinutia) sa krok cievok skracuje (yd < τp). Vtedy hovoríme o vinutí so
skráteným krokom. Prípadne pre (yd > τp) hovoríme o vinutí s predĺženým
krokom. Vinutie s predĺženým krokom sa používa veľmi výnimočne.
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Obr. 6.6: Vlnové vinutie kotvy jednosmerného stroja

Označme Nd počet drážok rotora. Počet drážok na pól stroja je daný
vzťahom

Q = Nd

P
= Nd

2p (6.4)

Kde: P = 2p je počet pólov stroja.
Počet lamiel komutátora Nk musí byť rovný počtu cievok Nc. Každá cievka
je umiestnená v dvoch drážkach. Takže platí

Nk = Nc = mNd

2

{
m = 1 Nl = Nd

2
m = 2 Nl = Nd

(6.5)
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Kde: m je počet vrstiev v drážke.

Na Obr.6.6 je uvedené vlnové vinutie kotvy jednosmerného stroja, tiež nazý-
vané sériové. Pri vlnovom vinutí je počet paralelných vetví vždy dva (a = 1),
pre akýkoľvek počet pólov stroja.

Je možné odvodiť, že pre komutátorový krok platí rovnica

yk = εNk ± a
p

(6.6)

Táto rovnica udáva mechanickú prevediteľnosť vinutia. Koeficient ε je
celé číslo (±1 alebo 0).

6.3.1 Slučkové vinutie

Pre slučkové vinutie je koeficient ε = 0. Na základe rovnice (6.6) pre komu-
tátorový krok slučkového vinutia platí

yk = ±a
p

(6.7)

Pre znamienko + postupujeme v zmysle číslovania lamiel. Takéto vinu-
tie nazývame nekrížené, lebo vývody cievok ku komutátoru sa nekrižujú
(Obr.6.5a). V prípade znamienka − ideme s vinutím proti zmyslu číslovania
lamiel. Takéto vinutie nazývame krížené, vývody cievok ku komutátoru sa
križujú (Obr.6.5b). S ohľadom na úsporu medi sa dáva prednosť nekríženému
vinutiu.

Slučkové vinutie je prevediteľné len ako paralelné pre ktoré platí a = p.
Komutátorový krok je yk = ±1.

Jednovrstvové vinutia sa pri jednosmerných strojoch používajú málo. Vy-
skytujú sa pri strojoch nízkeho napätia, ako sú automobilové štartéry, prí-
padne dynamá pre elektrolytické pokovovanie.

Ukážeme si jednovrstvové vinutie dvojpólového stroja (p = 1), ktorý ma
Nd = 8 rotorových drážok. Pri jednovrstvových vinutiach musí byť cievkový
krok yd vždy nepárne číslo, pretože spojujeme vodiče prednej strany cievky
umiestnené v nepárnej drážke s vodičmi zadnej strany cievky, ktoré sú v
párnej drážke. Takisto spojový krok ys musí byť nepárnym číslom.

Pre plný cievkový (zadný) krok platí

yd = Q = Nd

2p = 4

Pretože plný krok je párne číslo, volíme skrátený krok yd = 3. Pre nekrížené
vinutie je komutátorový krok yk = 1. Počet lamiel pri jednovrstvovom vinutí
je rovný počtu cievok

Nk = Nc = Nd

2 = 4
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Obr. 6.7: Pomocná schéma vinutia

Spojový (predný) krok
ys = yk − yd = 2

Nakreslíme si pomocnú schému. V hornom rade pomocnej schémy sú predné
strany cievok (nepárne). V spodnom rade sú zadné strany cievok (párne).
Stredný rad v krúžkoch určuje jednotlivé lamely.Vychádzame od lamely 1 na
ktorú je pripojený začiatok vinutia prvej cievky, ktorá je uložená v drážke
1. Určíme drážku zadnej strany cievky pripočítaním cievkového kroku yd =
3 dostaneme 4. Koniec vinutia zadnej strany cievky pripojíme na lamelu
1 + yk = 2. Takto postupujeme pre ďalšie cievky vinutia.
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Obr. 6.8: Konštrukčná schéma vinutia

Pri kreslení konštrukčnej schémy (Obr.6.8) očíslujeme drážky po obvode
kotvy zakreslíme vinutia a spojujeme ich poľa pomocnej schémy.

Na Obr.6.9a je schéma rozloženia vinutia do jednotlivých drážok. Pod
ním, na Obr.6.9b je nakreslená schéma zapojenia vinutia. Vinutie tvoria
dve paralelné vetvy (a = 1). Každou cievkou preteká len polovičná hodnota
prúdu kotvy.

V priemyselných a automatizačných aplikáciách sa najčastejšie použí-
vajú motory s dvojvrstvovým vinutím. Pri dvojvrstvovom vinutí sú v každej
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Obr. 6.9: Jednovrstvové dvojpólové vinutie kotvy

drážke umiestnené dve strany cievok a to vo vrchnej vrstve predné a v spod-
nej zadné strany cievok.

Vyšetríme paralelné dvojvrstvové (m = 2) slučkové vinutie, štvorpólové
(2p = 4), s ôsmimi drážkami na rotore (Nd = 8). Počet cievok vinutia

Nc = mNd

2 = 8

Počet lamiel je rovný počtu cievok

Nk = Nc = 8

Pri slučkovom vinutí je komutátorový krok yk = ±1, volíme nekrížené vinu-
tie yk = 1. Pre plný cievkový krok platí

yd = Q = Nd

2p = 2

Spojový krok
ys = yk − yd = −1
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Obr. 6.10: Dvojvrstvové štvorpólové slučkové vinutie kotvy

Počet paralelných vetiev je rovný počtu pólov stroja

2a = 2p = 4

Nakreslíme pomocnú schému, ktorá je uvedená na Obr.6.10a. Počet uhlíkov
je rovný počtu paralelných vetiev. Na obrázku sú znázornené znamienkami
+ a −. Na Obr.6.10b je nakreslená konštrukčná schéma vinutia.

Na Obr.6.11 je nakreslená schéma rozloženia vinutia a pod nim zapojenie
paralelných vetiev (2a = 4).

6.3.2 Vlnové vinutie

Pre vlnové vinutie je v rovnici (6.6) koeficient ε = ±1. Vlnové vinutie je
prevedené ako sériové, ktoré ma vždy len dve paralelné vetvy a = 1, pre
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Obr. 6.11: Dvojvrstvové štvorpólové slučkové vinutie kotvy

akýkoľvek počet párov pólov. Komutátorový krok je yk 6= 1 a musí byť vždy
celé číslo.

Ukážeme si návrh sériového dvojvrstvového (m = 2) vlnového vinutia,
štvorpólového (2p = 4)stroja, s deviatimi drážkami na rotore (Nd = 9).
Počet cievok vinutia

Nc = mNd

2 = 9

Počet lamiel je rovný počtu cievok

Nk = Nc = 9
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Obr. 6.12: Dvojvrstvové štvorpólové vlnové vinutie kotvy

Komutátorový krok určíme podľa (6.6). volíme jednoduché vlnové vinutie
(ε = 1) nekrížené.

yk = Nk − a
p

= 4

Pre plný cievkový krok platí

yd = Q = Nd

2p = 9
4 = 2, 25

volíme skrátený krok yd = 2 Spojový krok

ys = yk − yd = 2

Pri kreslení pomocnej schémy (Obr.6.12a) zoradíme lamely s krokom
yk = 4. V ďalšom pokračujeme, ako pri slučkovom vinutí. Začíname lamelou
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1 a drážkou 1 do ktorej vložíme prednú stranu cievky. Zadná strana bude s
cievkovým krokom yd = 2 v drážke 3. Koniec pripojíme na lamelu 5. Predná
strana ďalšej cievky bude po pripočítaní spojového kroku ys = 2 v drážke 5.
Takto postupujeme aj s ostatnými cievkami.

32 4 5 6 7 8 9 11

4321 6 7 85 9

_ +

a) Schéma rozloženia vinutia

1
_

aI
+

aI
3

5 9 4 8

6 2 7

b) Schéma paralelných vetiev

Obr. 6.13: Dvojvrstvové štvorpólové vlnové vinutie kotvy

Kladný napájací bod volíme na lamele 1. Záporný na 8, lebo 3. Ako zá-
porný pól volíme lamelu 3. Na Obr.6.12b je nakreslená konštrukčná schéma
stroja.

Na Obr.6.13a je schéma rozloženia vinutia a na Obr.6.13b schéma pa-
ralelných vetiev. Z obrázku je zrejmé, že oproti slučkovému štvorpólovému
vinutiu ke súčasne komutujú štyri cievky, pri vlnovom vinutí sú to len dve.

6.4 Elektromagnetický moment a indukované na-
pätie jednosmerného stroja

Pri odvádzaní rovnice elektromagnetického momentu jednosmerného stroja
sa budeme odvolávať na Obr.6.14.
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Uvažujme jeden závit rotorového vinutia, ktorým preteká prúd Ia/2a s
ohľadom na 2a paralelných vetiev. Permeabilita železa je oveľa väčšia ako
vzduchu, takže magnetické siločiary budiaceho poľa prechádzajú na rotor
kolmo, t.j. radiálne (na Obr.6.14 sú siločiary budiaceho poľa znázornené len
schematicky).

ω

l

F

F

φ

R
2a

aI

Obr. 6.14: Vytváranie momentu na kotve jednosmerného stroja

Sila ktorá pôsobí na vodič pretekaný prúdom Ia/2a v magnetickom poli
budenia

F = B
Ia
2al

Kde: B- magnetická indukcia budiaceho toku; l- aktívna dĺžka vodiča;
Sila vytvára elektromagnetický moment

M = 2FR = 2B Ia
2alR (6.8)

Kde: R- polomer rotora.
Budiaci magnetický tok φ je daný súčinom magnetickej indukcie B a

plochou budiaceho pólu S.

φ = BS = B
πRl

p
(6.9)

Kde: p je počet párov pólov stroja.
Po dosadení do (6.8) a pre Nr závitov rotorového vinutia dostávame

vzťah pre elektromagnetický moment stroja

M = 1
π

p

a
NrφIa (6.10)

Veličiny ktoré sú závislé na konštrukčnom usporiadaní označíme ako kon-
štantu stroja C = 1

π
p
aNr.
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Pre elektromagnetická moment stroja dostávame

M = CφIa (6.11)

Mechanický moment na hriadeli Mm je však menší. Rozdiel je tvorený
mechanickými stratami ∆Pm (straty trením v ložiskách a uhlíkov na ko-
mutátore ako aj ventilačnými stratami) a stratami v magnetickom obvode
rotora ∆PFe.

Mm = M −∆Mm = M − ∆Pm + ∆PFe
ω

(6.12)

Kde: ∆Mm- moment mechanických strát; ω- rýchlosť rotora.
Vo vzduchovej medzere sa mení elektrický výkon na mechanický a na-

opak. Výkon vo vzduchovej medzere je možné vyjadriť rovnicou

Pδ = UiIa = Mω (6.13)

Kde: Ui- vnútorné indukované napätie stroja.
Po dosadení z (6.11) dostávame pre indukované napätie

Ui = Cφω (6.14)

6.5 Napäťová rovnica jednosmerného stroja

Elektrický príkon privedený na rotor Pa = UaIa sa v rotore rozdelí na elek-
tromechanický výkon stroja Pδ = Mω = UiIa a straty v rotorovom vinutí
∆PCu = RaI

2
a

UaIa = UiIa +RaI
2
a (6.15)

Ui

Ra

Ia

aU

M, ω

φ

U

Ib

b

Obr. 6.15: Náhradná schéma jednosmerného stroja
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Z rovnice (6.15) dostávame napäťovú rovnicu

Ua = Ui +RaIa (6.16)

Po dosadená za indukované napätie Ui = Cφω dostaneme výraz pre
rýchlosť stroja

ω = Ua −RaIa
Cφ

(6.17)

Účinnosť je daná pomerom mechanického výkonu na hriadeli motora a
príkonu.

Príkon stroja je súčtom výkonov prevádzaných na rotor a na stator (v
prípade budenia permanentnými magnetmi je statorový príkon nulový).

P1 = UaIa + UbIb

Mechanický výkon na hriadeli je daný rozdielom príkonu privádzaného
na rotor a stratám

P2 = UaIa −RaI2
a −∆PFe −∆Pm

Potom účinnosť

η = P2
P1

= UaIa −RaI2
a −∆PFe −∆Pm

UaIa + UbIb
(6.18)

6.6 Reakcia kotvy jednosmerného stroja
V doterajších úvahách sme uvažovali len magnetické pole budiaceho vinutia,
tak ako je to uvedené na Obr.6.16 a). V prípade, ak je kotva stroja zaťažená,
prechádzajúci prúd vytvori vlastné pole, ktoré je oproti budiacemu poľu oto-
čené o±π/2 (záleží od prevádzky motora). Priebeh rotorového magnetického
poľa je znázornený na Obr.6.16 b).

Výsledné magnetické pole kotvy je dané superpozíciou týchto polí. Na
Obr.6.16 c) je znázornené výsledné magnetické pole kotvy, ktoré je defor-
mované priečnym magnetickým polom kotvy. Tomuto javu hovoríme reakcia
kotvy jednosmerného stroja. Forma deformácie závisí od rotorového prúdu,
ale aj od veľkosti budiaceho magnetického poľa. Silné budiace pole sa menej
deformuje pri rovnakom rotorovom prúde.

Reakcia kotvy vplýva na prevádzku stroja

• Ako vyplýva z Obr.6.16 c) , budiace magnetické pole je vplyvom re-
akcie kotvy nerovnomerne rozložené, čo má za následok saturovanie
častí rotora (zuby), ako aj budiacich pólov. Pre danú hodnotu bu-
diaceho prúdu vplyvom reakcie kotvy klesá efektívny budiaci tok, čo
má za následok pokles indukovaného napätia. Odbudenie kotvy sa v
motorickej prevádzke prejaví zvýšením rotorového prúdu a rýchlosti
stroja.
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a) b) c)

Obr. 6.16: Reakcia kotvy jednosmerného stroja

• Komutácia, t.j. zmena smeru prúdu v danej cievke sa deje precho-
dom cez neutrálnu os. Neutrálna os je kolmica na magnetické siločiary
budiaceho magnetického toku. Prechádza stredom kotvy. Prechodom
cievky cez neutrálnu os sa táto pohybuje v smere siločiar, t.j. neindu-
kuje sa v nej napätie od budiaceho toku. Vplyvom reakcie kotvy sa ne-
utrálna os otočí, tak ako je to znázornené na Obr.6.16 c), čo spôsobuje
vznik napätia v komutujúcej cievke a tým aj zhoršenie komutačného
procesu.

 

Obr. 6.17: Kompenzačné vinutie jednosmerného stroja
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Vplyv reakcie kotvy je možné obmedziť použitím kompenzačného vinutia.
Kompenzačné vinutie je tvorené cievkami, ktoré sú uložené v drážkach bu-
diacich pólov, a je zapojené do série s kotvou (Obr.). Vinutie vytvára opačné
magnetické pole ako kotva, t.j. kompenzuje jeho účinky. Kompenzačné vinu-
tie sa používa len pri veľkých strojoch. V prípade malých strojov postačuje
komutačné vinutie o ktorom bude pojednané v nasledujúcej kapitole.

6.7 Komutačný dej

Komutácia je dej, pri ktorom sa v cievke mení smer prúdu tým, že uhlík
prechádza z jednej lamely na druhú. Pre vysvetlenie deja použijeme slučkové
vinutie pri ktorom sú konce cievok vyvedené na dve susedné lamely.

Predpokladajme, že prúd kotvy má konštantnú veľkosť (60A), tak ako
je to uvedené na Obr.6.18. Pokiaľ sa uhlík dotýka len jednej lamely tento
sa rovnomerne rozloží do cievok paralelných vetiev (Obr.6.18a). Ak sa ale
uhlík dotýka dvoch lamiel, je cievka (prípadne niekoľko cievok) skratovaná
a dochádza ku komutácii. Na Obr.6.18 je komutujúca cievka označená čer-
venou farbou. Komutáciou sa nazýva zmena prúdu v cievke z jednej polarity
na opačnú, v čase keď ju uhlík spojuje nakrátko.

Predpokladajme nasledovné zjednodušujúce podmienky komutácie

• Rozdelenie prúdu do jednotlivých lamiel pri komutácii je dané len pre-
chodovým odporom medzi uhlíkom a lamelou. Odpor odpovedajúcej
časti uhlíka je priamoúmerný jeho dotykovej ploche.

• Vlastná a vzájomná indukčnosť cievok sú zanedbané.

• Odpor komutujúcej cievky je s ohľadom na odpor uhlíka zanedbateľný.

Takejto ideálnej komutácii hovoríme lineárna komutácia. Pri lineárnej
komutácii sa prúd v komutujúcej cievke mení lineárne, tak ako je to uvedene
na Obr.6.19.

V skutočnosti komutácia nie je lineárna, pretože uvedené predpoklady
nie sú úplne splnené. Aby sa ale komutácia priblížila lineárnej komutácii,
používajú sa pri jednosmerných strojoch uhlíky s veľkým prechodovým od-
porom (uhlografitové, elektrografitové).

Pri reálnej komutácii sa vplyvom vlastných a vzájomných indukčností v
komutujúcej cievke indukuje tzv. reakčné napätie, ktoré pôsobí proti zmene
prúdu v cievke. Toto napätie spomaľuje zmenu prúdu.

Na konci komutácie keď uhlík opúšťa lamelu prúd komutujúcou cievkou
nedosiahne hodnotu −Ia/2. Skokový rozdiel prúdov ∆Ik indukuje v cievke
vysoké napätie, ktoré sa prejaví iskrením medzi uhlíkom a lamelou. Toto
iskrenie je veľmi nepríjemné, pretože spôsobuje zvýšené opotrebovanie lamiel
ako aj uhlíkov a tým aj nákladov na údržbu stroja.
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Obr. 6.18: Komutačný dej jednosmerného stroja
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Obr. 6.19: Priebeh lineárnej a reálnej komutácie

Veľkosť reakčného napätia je možné vyjadriť rovnicou

ur = Lk
di

dt
(6.19)

Kde: Lk je vlastná indukčnosť komutujúcej cievky.
Pre lineárnu komutáciu je podľa Obr.6.19 derivácia prúdu podľa času

konštantná rovná smernici priamky

ur = −Lk
Ia
Tk

(6.20)

Kde: Tk je doba komutácie.
Doba komutácie Tk je závislá od obvodovej rýchlosti uhlíka vk a šírky

lamely dk.
Tk = vk

dk

Pre potlačenie reakčného napätia ur je potrebné v komutujúcej cievke
indukovať proti-napätie. Toto sa uskutočňuje pohybom komutujúcej cievky
v magnetickom poli pomocných komutačných pólov. Komutačné póly sú
umiestnené v osi medzi budiacimi pólmi a sú budené prúdom kotvy Ia
(Obr.6.20). Magnetické pole komutačných pólov pôsobí aj proti reakcii kotvy
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stroja. Malé stroje preto nemusia mať pre potlačenie reakcie kotvy kompen-
začné vinutie, postačuje komutačné. O strojoch s komutačným alebo kom-
penzačným vinutím hovoríme, že sú to kompenzované stroje.

 

Obr. 6.20: Priebeh lineárnej a reálnej komutácie

6.8 Dynamo s cudzím budením
Aj keď sú dynamá ako zariadenia na výrobu jednosmerného prúdu v čo-
raz väčšej miere vytláčané polovodičovými meničmi, je potrebné zoznámiť
sa s ich vlastnosťami. Elektrické motory v brzdnej prevádzke pracujú ako
dynamá, t.j. vracajú elektrickú energiu do zdroja.

Dynamo s cudzím budením
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