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Abstrakt 

Hlavním cílem této práce je návrh přídržného tyčového elektromagnetu dle zadaných vstupních 

parametrů. V úvodních částích je popsána problematika elektromagnetického pole, magnetického 

obvodu a jeho veličin, následuje stručný popis vlastností magnetických materiálů a popis funkce 

elektromagnetu. V dalších kapitolách je proveden samotný návrh elektromagnetu. Návrh elektrického 

přístroje je proveden nejdříve početně pomocí základních zákonů elektrotechniky. Jelikož při tomto 

postupu je ale zaváděno několik hrubých zjednodušení, které jsou provedeny na úkor přesnosti řešení, 

tak následně je k vyřešení zvolena metoda daleko přesnější, která se nazývá metoda konečných prvků. 

Tuto metodu využívá několik výpočetních programů, mezi které patří i programové prostředí ANSYS, 

pomocí něhož je návrh elektromagnetu v této práci řešen a následně optimalizován. V poslední části 

práce je zamyšlení nad problematikou přichycení trubiček tímto navrženým přídržným tyčovým 

elektromagnetem. 
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tahová charakteristika, přídržná síla, metoda konečných prvků, ANSYS, optimalizace 

 

Abstract 

The main objective of this thesis is to design retaining bar magnet according to the given input 

parameters. The introductory section is described problems of electromagnetic field, the magnetic 

circuit and his parameters, after that follows a brief description of the magnetic properties of materials 

and description of the electromagnet. In other chapters is being done the proposal electromagnet. 

Design of electrical instrument is carried out first numerically using the basic laws electrotechnics. 

Because in the procedure is being introduced several gross simplifications that are done at the expense 

of accuracy of solution is then selected to solve the more accurate method called the finite element 

method. This method uses several computer programs, which include the ANSYS, by which the 

electromagnet design in this paper and subsequently optimized. In the last part is a reflection on the 

issue of keeping tubes designed by a holding bar electromagnet. 
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Seznam použitých technických symbolů a zkratek 

 

B (T)  magnetická indukce 

F (N)  síla 

Fg (N)  gravitační síla 

Fm (A)  magnetomotorické napětí 

Fp (N)  přídržná síla 

Fv (N)  posuvná síla 

Gm (H)  magnetická vodivost 

H (A.m
-1

)  magnetická intenzita 

I (A)  elektrický proud 

IN (A)  jmenovitý elektrický proud 

L (H)  magnetická indukce 

MKP   metoda konečných prvků 

N (-)  počet závitů vinutí 

Pmax (W)  maximální příkon elektromagnetu z hlediska jeho oteplení 

PN (W)  jmenovitý příkon 

RC (Ω)  elektrický odpor cívky 

Rm (H
-1

)  magnetický odpor 

Rt (-)  relativní zatěžovatel 

Rz (Ω)  elektrický odpor jednoho závitu vinutí 

Sch (mm
2
)   chladící plocha elektromagnetu 

TC (°C)  curierova teplota 

U (V)  elektrické napětí 

Um (A)  magnetické napětí 

UN (V)  jmenovité elektrické napětí 

V (m
3
)  objem 

Wm (J)  energie magnetického pole 

ΔΘ (°C)  oteplení 

Φ (Wb)  magnetický tok 

Ψ (Wb)  spřažený magnetický tok 

dv (mm)  průměr vodiče 

fCu (-)  činitel plnění mědi 

lm (m)  délka střední magnetické siločáry 

m (kg)  hmotnost 

ui (V)  indukční napětí 

α0 (W.m
-2

.K
-1

) součinitel přestupu tepla 

δ (mm)  vzduchová mezera 

ε (-)  činitel vyklenutí magnetického toku 

μ (H.m
-1

)  permeabilita 

μ0 (H.m
-1

)  absolutní permeabilita 

μr (-)  relativní permeabilita 

ζ (H.m
-2

)  proudová hustota 

 

 

  

 



Obsah 

 

Úvod ....................................................................................................................................................... 1 

1.   Magnetické pole ............................................................................................................................... 2 

      1.1  Magnetická indukce ................................................................................................................... 2 

      1.2  Silové účinky magnetického pole ............................................................................................... 3 

      1.3  Intenzita magnetického pole ....................................................................................................... 6 

      1.4  Ampérův zákon celkového proudu ............................................................................................. 6 

      1.5  Magnetický tok ........................................................................................................................... 6 

      1.6  Indukčnost smyčky ..................................................................................................................... 7 

2.   Magnetické obvody.......................................................................................................................... 9 

      2.1  Jednoduché magnetické obvody a jejich výpočtové vztahy ....................................................... 9 

      2.2  Analogie mezi magnetickým a elektrickým polem .................................................................. 11 

      2.3  Řešení magnetických obvodů ................................................................................................... 12 

3.   Magnetické vlastnosti látek .......................................................................................................... 13 

      3.1  Rozdělení materiálů podle chování v magnetickém poli .......................................................... 13 

      3.2  Magnetická hystereze ............................................................................................................... 14 

      3.3  Rozdělení magnetických materiálů .......................................................................................... 15 

4.   Elektromagnet ............................................................................................................................... 15 

      4.1  Dělení elektromagnetu podle proudu ....................................................................................... 16 

      4.2  Dělení elektromagnetu podle použití ........................................................................................ 16 

      4.3  Statická charakteristika elektromagentu ................................................................................... 18 

      4.4  Tažná síla elektromagnetu ........................................................................................................ 19 

      4.5  Základní výpočtové vztahy přídržného elektromagnetu .......................................................... 20 

5.   Návrh a výpočet tepelných poměrů elektromagnetu.................................................................. 14 

      5.1  Početní návrh přídržného elektromagnetu ................................................................................ 14 

      5.2  Kontrola výpočtu elektromagnetu ............................................................................................ 27 

6.   Metoda konečných prvků ............................................................................................................. 29 

7.   Simulae prádržného elektromagnetu v programu ANSYS ....................................................... 31 

      7.1  Vytvoření geometrie přídržného tyčového elektromagnetu ..................................................... 32 

      7.2  Import vytvořené geometrie do programu ANSYS .................................................................. 32 

      7.3  Tvorba řezů, výpočetní sítě a výpočet elektromagnetu ............................................................ 33 

      7.4  Optimalizace elektromagnetu ................................................................................................... 36 

8.   Simulace uchycení trubiček přídržným elektromagnetem ........................................................ 38 

      8.1  Výpočet gravitační síly působící na trubičku ........................................................................... 38 

      8.2  Simulace různých variant uchopení trubiček v programu ANSYS .......................................... 39 



Rozbor dosažených výsledků ................................................................................................. 44 

Literatura ................................................................................................................................ 46 

Seznam příloh ......................................................................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Úvod 

 
     Elektromagnet je elektrický přístroj, který je tvořen cívkou s jádrem z magneticky měkké oceli. 

Jeho hlavním úkolem je přeměna energie elektromagnetického pole na energii mechanickou a tím 

dochází k přidržení feromagnetických látek elektromagnetem nebo k výkonu práce. Elektromagnet 

vytvoříme připojením cívky s magneticky měkkým jádrem ke zdroji napětí. Cívkou pak začne 

procházet proud, v magnetickém jádře se indukuje magnetické napětí, které vytvoří v jádře 

magnetický tok a jádro cívky se pak začne chovat jako elektromagnet. 
     Možnosti využití elektromagnetu jsou velice rozsáhlé. Využívá se jich k přenášení břemen a 

upínání předmětů z feromagnetických látek, k přepínání výhybek, v pojistkách, ve vlacích typu 

MAGLEV (MAGnetic LEVitation), při záznamu a čtení informací, ve zdravotnictví jako např. pro 

účely magnetoterapie nebo magnetické rezonance, v měřících přístrojích, v reproduktorech a v mnoha 

dalších případech. 

     Existují různé druhy a typy elektromagnetů. Základní dělení je podle druhu napětí, které rozděluje 

elektromagnety na stejnosměrné a střídavé. Další důležité dělení je podle funkce, podle niž 

rozlišujeme  elektromagnety ovládací, zdvihové, otočné, proporcionální a přídržné. Tato práce se 

zabývá stejnosměrným tyčovým přídržným elektromagnetem. Přídržný elektromagnet je speciální 

druh elektromagnetu, kdy kotva není jedna z jeho pevně připojených součásti, ale je tvořena až 

feromagnetickým předmětem, na něž elektromagnet působí. Přídržný elektromagnet je přístroj určený 

pro pevné uchycení feromagnetických předmětů, čehož je využíváno u upínadel používaných při 

výrobě složitých přípravků, manipulátorů, uchopovacích zařízení, blokovacích systému, separátorů a u 

ovládacích magnetů s malým zdvihem a velkou přídržnou silou.   

     Hlavní cíl práce je navrhnout a optimalizovat přídržný tyčový elektromagnet a následně se zabývat 

problematikou uchopení trubiček, tímto optimalizovaným elektromagnetem. V práci se nejprve 

zabýváme základními vlastnostmi magnetického pole, magnetických obvodů a magnetických látek. 

Potom je proveden analytický výpočet přídržného tyčového elektromagnetu pomocí zákonů 

magnetického pole. Při tomto výpočtu dochází k řadě hrubých zjednodušení, a proto výsledky tohoto 

postupu nejsou úplně nejpřesnější. V dnešní době, již ale máme spousty numerických počítačových 

programů, které umí počítat pomocí různých metod, které se těchto zjednodušení nedopouštějí. V další 

části práce je tedy vybrán jeden z těchto počítačových programů, konkrétně software ANSYS, pomocí 

něhož je vyřešen návrh a následná optimalizace magnetu. Program ANSYS využívá při řešení 

problému metodu konečných prvků, označovanou též zkratkou MKP. MKP je to numerická metoda, 

která slouží k simulaci napětí, proudění tepla, jevů elektromagnetismu a dalších fyzikálních vlastností. 

Princip MKP je založen na diskretizaci spojitého kontinua do konečného počtu prvků, přičemž 

v jednotlivých uzlových bodech jsou zjišťovány hledané parametry.  Vrátíme-li se zpátky 

k optimalizaci elektromagnetu, tak ta spočívá v nalezení nejvýhodnější přídržné síly, kterou nám 

znázorňuje statická (tahová) charakteristika. Největší problém při optimalizaci magnetu přestavuje 

nalezení optimálních rozměrů prostoru pro vinutí a rozměrů jádra tyčového elektromagnetu. V závěru 

diplomové práce jsou simulovány programem ANSYS různé možnosti uchopení trubiček 

elektromagnetem. 
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1.  Magnetické pole 

     V minulosti byly první magnetické jevy pozorovány u přirozených magnetů. Až do roku 1819 byl 

magnetismus považován za samostatný jev.  V tomto roce dánský fyzik H. Ch. Oersted svými pokusy 

s magnetkou zjistil, že magnetka se vychýlí i v blízkosti vodiče, kterým prochází elektrický proud. 

Dále Oersted zjistil, že magnetické účinky jsou vyvolány elektrickými náboji, které se pohybují. Další 

vědec, který se zabýval magnetismem byl M. Faraday. Faraday přišel na to, že v obvodu vznikne 

okamžitý proud, když se v jiném blízkém obvodu proud zapne nebo vypne. Brzy potom přišel na to, že 

ke stejnému stavu vede i pohyb magnetu v okolí obvodu. Ke stejným výsledkům jako M Faraday 

přišel i americký fyzik J.Henry. [5] 

     Magnetické pole lze rozdělit na pole stacionární a nestacionární. Ve stacionárním magnetickém 

poli jsou stálé veličiny, které nejsou závislé na čase. Toto pole se vyskytuje v okolí stálých 

(permanentních) magnetů a v okolí vodičů, jimiž protéká stejnosměrný proud. Nestacionární 

magnetické pole se vyznačuje veličinami, které se mění s časem. Toto pole se vyskytuje v okolí 

pohybujících se magnetů, vodičů se střídavým proudem a vodičů se stejnosrměrným proudem, které 

jsou v pohybu. Dále můžeme magnetické pole rozdělit na homogenní, kde jsou vlastnosti pole 

konstantní a na nehomogenní, kde vlastnosti pole konstantní nejsou. [5] 

     V okolí elektrického náboje, který je v klidu, je buzeno elektrostatické pole. V případě, že jsou 

elektrické náboje v pohybu, tj. existuje-li v daném prostředí elektrický proud, je buzeno také 

magnetické pole. Toto magnetické pole je neoddělitelným průvodním jevem elektrického proudu. Dá 

se tedy říct, že neexistuje elektrický proud, který by ve svém okolí nevytvářel magnetické pole a 

naopak neexistuje magnetické pole, které by nebylo buzeno elektrickým proudem. Magnetické pole 

permanentních magnetů je tedy buzeno také elektrickými proudy, konkrétně elementárními proudy 

uvnitř atomů. [4] 

1.1 Magnetická indukce 

     Magnetická indukce je vektorová veličina a má tak v každém bodě prostoru svoji velikost, směr a 

orientaci. Graficky se znázorňuje indukčními čarami. Jsou to čáry, na kterých tečna v libovolném bodě 

určuje směr magnetické indukce. Indukční čáry magnetické pole jsou uzavřené křivky, které obepínají 

proud, jímž jsou buzeny. Indukční čáry nikde nezačínají ani nekončí a magnetické pole je tedy 

nezřídlové. Na (obr. 1.1 a 1.2) jsou znázorněny indukční čáry pro magnetické pole dlouhého přímého 

vodiče a cívky ve tvaru solenoidu. [4] 
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     Směr indukčních čar magnetického pole dlouhé přímého vodiče (obr. 1.1) lze určit podle 

Ampérova pravidla pravé ruky pro vodič, které zní: Ukazuje-li palec pravé ruky položené dlaní na 

vodič směr proudu ve vodiči, ukazují ohnuté prsty směr magnetického pole. [4] U solenoidu (obr. 1.2) 

určujeme směr indukčních čar podle Ampérového pravidla pravé ruky pro cívku, které zní: Uchopí-li 

se cívka pravou rukou tak, aby prsty ukazovali směr proudu v závitech, ukazuje natažený palec směr 

magnetického pole uvnitř cívky. [4] 

Pro magnetickou indukci přímého vodiče s proudem platí vztah (1.1) a cívky (1.2) 

𝐵 =
𝜇

2𝜋
∙
𝐼

𝑟
   (𝑇)                                                                     (1.1) 

𝐵 = 𝜇 ∙
𝑁 ∙ 𝐼

𝑙
   (𝑇) ,                                                                   1.2  

kde 𝐼 𝐴  je proud tekoucí vodičem (cívkou), 𝜇 𝐻 ∙ 𝑚−1  permeabilita materiálu vodiče (cívky), 𝑙  𝑚  

délka vodiče (cívky), 𝑁 −  je počet závitů cívky. [5] 

1.2 Silové účinky magnetického pole 

     Magnetické pole se projevuje silovými účinky, které působí na jiné vodiče, jimiž protéká elektrický 

proud, na pohybující se náboje nebo na jiné magnety. Silové účinky magnetického pole se posuzují 

podle magnetické indukce 𝐵   s jednotkou tesla  𝑇 . 

     Na pohybující se náboj působí v magnetickém poli síla, která je úměrná velikosti náboje 𝑞  𝐶  a 

vektorovému součinu rychlosti náboje a magnetické indukce v daném bodě 

𝐹 = 𝑞 𝑣 × 𝐵    .                                                                   (1.3). 

 

B

I

Obr.1.1 Směr indukčních čar 

magnetického pole dlouhého 

přímého vodiče [4] 

Obr. 1.2 Směr indukčních čar uvnitř 

solenoidu (cívky) [4] 
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Síla 𝐹   𝑁  má směr kolmý k rovině vymezené vektory 𝑣  a 𝐵   a její orientaci určujeme pravidlem 

„pravotočivého šroubu“. Velikost této síly je znázorněna na (obr. 1.3) a udává ji vztah 

𝐹 = 𝑞 ∙ 𝑣 ∙ 𝐵 ∙ sin𝛼     𝑁  .                                                        (1.4) 

Můžeme určit i sílu působící na element vodiče 𝑑𝑙    , kterým protéká proud i viz (obr. 1.4) Tuto sílu 

určíme tak, že do vztahu (1.3) dosadíme za 𝑣 =
𝑑𝑙     

𝑑𝑡
 a za 𝑑𝑞 = 𝑖 ∙ 𝑑𝑡  (v elementu vodiče 𝑑𝑙  je totiž 

uvažován náboj 𝑑𝑞). Vyjde nám tedy vztah  

𝑑𝐹 = 𝑖 𝑑𝑙    × 𝐵    .                                                                  (1.5). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Po integraci vztahu (1.5) přes délku l dostaneme sílu, která působí na celý proudovodič dané délky 

𝐹 = 𝑖   𝑑𝑙    × 𝐵    .                                                                 (1.6) 

V případě, že si daný případ zjednodušíme tak, že daný vodič bude přímý a magnetické pole bude 

homogenní, dostaneme z rovnice (1.6) vztah 

𝐹 = 𝐵 ∙ 𝑙 ∙ 𝑖 ∙ sin𝛼     𝑁  .                                                        (1.7) 

Chceme-li získat při daném proudu co největší silový účinek, musí být přímý vodič kolmý na indukční 

čáry. Po úpravě vztahu (1.7) dostaneme pro tento případ vztah [4] 

𝐹 = 𝐵 ∙ 𝑙 ∙ 𝑖    𝑁  .                                                                 (1.8) 

V praxi se takto volí konstrukční uspořádání strojů. 

     Směr síly, kterou magnetické pole působí na vodič protékaný proudem, se dá určit podle 

Flemingova pravidla levé ruky, které zní: Položíme-li levou ruku na vodič tak, aby prsty ukazovaly 

směr proudu a indukční čáry vstupovali do dlaně, ukazuje natažený palec směr síly. Obecně platí, že 

vodič s proudem je vytláčen ze zesíleného magnetického pole do pole zeslabeného. [4] 

 

 

 

 

q

v

α

B

F
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dl

F

B

Obr.1.3 Síla v magnetickém poli 

působící na pohybující se náboj [4] 

Obr.1.4 Síla magnetického pole 

působící na element vodiče [4] 
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Je zřejmé, že dva vodiče protékané proudem budou na sebe také vzájemně působit silami, které se 

nazývají elektromagnetické síly. Protéká-li dvěma dlouhými rovnoběžnými vodiči stejnosměrný 

ustálený proud souhlasným směrem (obr. 1.5), pak jako důsledek vzájemného směru indukčních čar je 

výsledné pole mezi vodiči zeslabováno, zatímco na odlehlých stranách vodičů je zesilováno => vodiče 

se přitahují. Ale protéká-li dvěma dlouhými rovnoběžnými vodiči stejnosměrný ustálený proud 

nesouhlasným směrem (obr. 1.6), pak je tomu právě naopak a vodiče se budou odpuzovat.  

     Ampér svými pokusy zjistil, že síla která bude na vodiče působit, bude mít pro oba vodiče stejnou 

velikost. Ampér dále také na základě svých pokusů přišel na to, že magnetické síly které působí na 

vodiče s proudem, jsou dány vzorcem [5] 

𝐹 = 𝑘 ∙
𝐼1 ∙ 𝐼2 ∙ 𝑙

𝑑
    𝑁  ,                                                            (1.8) 

Vztah (1.8) je nazýván Ampérův zákon, kde 𝐼1 a 𝐼2 jsou proudy ve vodičích, 𝑙 je délka vodiče, 𝑑  𝑚𝑚  

je vzdálenost mezi vodiči a 𝑘 je konstanta úměrnosti, která je závislá na volbě jednotek a na prostředí 

(vyjadřuje vliv prostředí na velikost síly). Konstantu úměrnoti 𝑘 vyjadřuje vztah 

𝑘 =
𝜇0 ∙ 𝜇𝑟

2𝜋
    𝐻 ∙ 𝑚−1  ,                                                          (1.9) 

kde 𝜇0 = 4 ∙ 𝜋 ∙ 10−7  𝐻𝑚−1  a vyjadřuje permeabilitu vákua. Relativní permeabilita je značena jako 

𝜇𝑟 . Je to poměrná veličina, která udává, kolikrát je vetší (menší) permeabilita určitého látkového 

prostředí než permeabilita vakua. Pro vakuum a vzduch je 𝜇𝑟 = 1 a pro většinu látek je buď o něco 

málo větší, nebo menší než 1. Ale pro některé látky jako je nikl, železo nebo ocel dosahuje hodnot až 

103 − 105 . Pro vzduch a pro vakuum je tady konstanta úměrnosti 𝑘 = 2 ∙ 10−7  𝐻𝑚−1 . Pro vodiče, 

které jsou uloženy ve vzduchu nebo ve vakuu, pak Ampérův zákon zní 

𝐹 = 2 ∙ 10−7 ∙
𝐼1 ∙ 𝐼2 ∙ 𝑙

𝑑
    𝑁  .                                                  (1.10) 

Z tohoto vzorce (1.10) je definována jednotka elektrického proudu Ampér, která zní: Ampér je stálý 

proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného 

II1 2

F F

Obr.1.5 Elektrodynamické síly mezi 

dvěma vodiči se souhlasnými proudy [4] 

Obr.1.6 Elektrodynamické síly mezi 

dvěma vodiči s nesouhlasnými 

proudy [4] 

II1 2

F F
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průřezu umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 m od sebe vyvolá mezi vodiči sílu o velikosti 2 ∙

10−7N na 1 m délky vodiče. [5] 

1.3 Intenzita magnetického pole 

     Další veličinou charakterizující magnetické pole je intenzita magnetického pole 𝐻   . Jednotka 

intenzity je  𝐴𝑚−1 . Intenzita magnetického pole je závislá na velikosti proudů, které magnetické pole 

vytvořili. Závislost magnetické indukce a magnetické intenzity je dána vztahem 

𝐵  = 𝜇 ∙ 𝐻   = 𝜇0 ∙ 𝜇𝑟 ∙ 𝐻       𝑇  ,                                                   (1.11) 

kde 𝜇 je magnetická permeabilita, 𝜇𝑟  relativní perrmeabilita prostředí, 𝜇0 permeabilita vakua (𝜇0 = 4 ∙

𝜋 ∙ 10−7  𝐻𝑚−1 ). [4]   

1.4 Ampérův zákon celkového proudu 

     Kvantitativní závislost mezi magnetickým polem a proudem, který toto pole budí, je dán 

Ampérovým zákonem celkového proudu, nebo též nazývaným jako věta o obvodovém napětí v 

magnetickém poli a zní takto: integrál intenzity magnetického pole braný podél uzavřené křivky l – 

magnetické obvodové napětí – je roven algebraickému součtu proudů, které protékají plochou 

ohraničenou touto křivkou (obr. 1.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 𝐻   ∙ 𝑑𝑙    
.

𝑙
=  𝐼 .                                                                    (1.12)  

Přitom jako kladné proudy bereme ty, které jsou se zvoleným směrem spjaty podle Ampérova pravidla 

pravé ruky. Na (obr. 1.7) je tedy  𝐼 = −𝐼2 + 𝐼3, s tím, že proudy 𝐼1 a 𝐼4 se neuplatní, neboť prochází 

mimo plochu ohraničenou křivkou l.  

     Pro osamocený vodič (obr. 1.1) je  𝐼 = 𝐼, v případě, le-li za integrační dráhu zvolena jedna z 

indukčních čar a směr integrace souhlasí s orientací vektoru magnetické indukce. Pro cívku (obr. 1.2) 

je  𝐼 = 𝑁𝐼, kde N značí počet závitů cívky. Proud je násoben v tomto případě počtem závitů cívky 

proto, poněvadž prochází plochou ohraničenou indukční čarou (která je zvolena za integrační dráhu) v 

témže směru právě tolikrát, kolik má cívka závitů. Z důvodu, že vodič či cívka s proudem je zdrojem 

magnetického pole, se pravá strana rovnice (1.12) ( 𝐼) na základě analogie s elektrickými obvody 

nazývá magnetomotorické napětí. Magnetomotorické napětí je označováno 𝐹𝑚  a jeho jednotka je 

ampér  𝐴 . Magnetické napětí se pak analogicky značí 𝑈𝑚   𝐴 . [4] 

 

1.5 Magnetický tok 

     Kvantitativní mírou magnetické pole, které prostupuje určitou plochou jako např. průřezem jádra 

transformátoru, cívkou elektrického stroje, vzduchovou mezerou elektromagnetu atd. je magnetický 

tok Φ s jednotkou weber  𝑊𝑏 . Magnetický tok je definován jako tok vektoru magnetické indukce 

plochou (obr. 1.8). [4] 

I1
I2

I3 I4

l2 l
l1

Obr.1.7 Celkový spjatá proud [4] 
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Φ =   𝐵  ∙ 𝑑𝑆     
.

𝑠

   (𝑊𝑏)                                                           (1.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vztah (1.13) platí obecně pro nehomogenní magnetické pole. V praxi se ale snažíme vytvořit pole 

homogenní. V homogenním poli je složka magnetické indukce ve směru normály konstantní po celé 

ploše S. Je-li navíc plocha S kolmá ke směru magnetické indukce, dostáváme pro magnetický tok 

zjednodušený a v praxi často používaný vztah  

Φ = 𝐵 ∙ 𝑆    𝑊𝑏   .                                                              (1.14) 

Po úpravě vztahu (1.14), můžeme magnetický tok psát i jako 

Φ =
𝐹𝑚
𝑅𝑚

    𝑊𝑏  ,                                                                (1.15) 

Tomuto vztahu (1.14) se říká Hopkinsův zákon. Je to obdoba ohmova zákona pro magnetický obvod, 

kde 𝑅𝑚  je magnetický odpor s jednotkou  𝐻−1 . 

1.6 Indukčnost smyčky 

     Vytvoříme-li z vodiče kterým protéká proud 𝑖 smyčku (obr. 1.9), vytvoří se kolem vodiče 

magnetické pole a plochou smyčky začne protékat magnetický tok Φ. Indukčnost smyčky 𝐿, která má 

jednotku henry  𝐻 , definujeme jako podíl magnetického toku a proudu, který tento tok vytvořil. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B
S

i

B

Obr.1.8 Tok vektoru magnetické 

indukce plochou [4] 

Obr.1.9 Indukčnost smyčky [4] 



8 
 

𝐿 =
Φ

𝑖
    𝐻  .                                                                 (1.15) 

Uvažujeme-li cívku o N závitech, bude se její indukčnost rovnat 

𝐿 =
𝜓

𝑖
    𝐻  ,                                                                 (1.16) 

kde tzv. spřažený magnetický tok 𝜓 [𝑊𝑏] je roven součtu toků procházejících plochami všech závitů 

cívky. 

𝜓 =  Φ𝑘

𝑁

𝑘=1

    𝑊𝑏  .                                                        (1.17) 

Při zanedbání rozptylu a při stejné ploše všech závitů lze vztah 1.17 zjednodušit na 

𝜓 = 𝑁 ∙ Φ    𝑊𝑏  .                                                          (1.18) 

Velikost indukčnosti obecně závisí na uspořádání vodičů, geometrických rozměrech a materiálových 

vlastnostech prostředí a lze ji stanovit řešením příslušného magnetického pole. [4] 

     Umístíme-li uzavřenou smyčku do magnetického pole, dojde při časové změně magnetického toku 

Φ k indukci elektrického proudu smyčkou. Tento proud vybudí své vlastní magnetické pole, které 

bude působit proti příčinně svého vzniku, tedy proti změně magnetického toku, která jej vyvolala. V 

případě, že do magnetického pole umístíme smyčku, která je přerušena (obr. 1.10), nemůže skrze 

smyčku procházet proud. Vlivem tzv. rozdělujících sil (těch samých sil elektromagnetické povahy, 

které způsobují pohyb nábojů ve smyčce uzavřené a tedy i vznik indukovaného proudu) však dochází 

k přesunu nábojů opačné polarity směrem k rozpojeným koncům smyčky. Na jejich svorkách se pak 

objeví indukované elektromotorické napětí o velikosti [4] 

𝑢𝑖 =
𝑑Φ

𝑑𝑡
    𝑉  .                                                             (1.19) 
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Pro cívku s větším počtem závitů N, je pak výsledné indukované napětí dáno součtem magnetických 

toků všech závitů  

𝑢𝑖 =  𝑢𝑖𝑘 =  
𝑑Φ𝑘

𝑑𝑡

𝑁

𝑘=1

𝑁

𝑘=1

    𝑉  ,                                                 (1.20) 

kde Φ𝑘  je magnetický tok spřažený s k – tým závitem cívky. Často se však používá zoběcněný tvar 

indukčního zákona 

𝑢𝑖 =
𝑑𝜓

𝑑𝑡
    𝑉  .                                                               (1.21) 

Tento vztah (1.21) jsme dostali zaměněním pořadí sumace a derivace ve vztahu (1.20). [4] 

 

 

2.  Magnetické obvody 

     Magnetické obvody slouží k soustředění magnetického pole do určitého prostoru, abychom ho pak 

následně mohli využít. Na silovém působení magnetického pole na vodiče s proudem je založena např. 

funkce elektromotorů, generátorů, transformátorů, elektrických přístrojů, elektrických měřících 

přístrojů, elektroakustických měničů atd. [4] 

2.1 Jednoduché magnetické obvody a jejich výpočtové vztahy 

     Pro vytvoření optimálního účinku, se snažíme vhodně tvarovat pracovní prostor, ve kterém je 

soustředěno magnetické pole. Toto magnetické pole vytvoříme v okolí proudovodných vodičů, které 

tvoří obvykle cívka s určitým počtem závitů, jimiž protéká proud. Magneticky dobře vodivými 

drahami (tzv. pólovými nástavci) jej pak vedeme do pracovního prostoru (vzduchová mezera).Tento 

celek se pak nazývá magnetický obvod. Základem magnetického obvodu je jádro, které může být 

například pravoúhlého tvaru (obr. 2.1) nebo ve tvaru toroidu (obr. 2.2). [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Magnetický obvod 

pravoúhlého tvaru [4] 

Obr. 2.2 Magnetický obvod tvaru 

toroidu [4] 
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Jádro je vyrobeno z magneticky dobře vodivého materiálu, který má vysokou magnetickou 

permeabilitu a říkáme mu feromagnetický materiál. Jádro je přerušeno poměrně malou vzduchovou 

mezerou, která představuje budoucí pracovní prostor, ve kterém se mají projevovat požadované silové 

účinky. [4] 

     Hlavní magnetický tok Φ  pak protéká jádrem a vzduchovou mezerou. Ale jelikož nikdy 

nedosáhneme, aby materiál jádra byl dokonale magneticky vodivý, uzavře se menší část celkového 

magnetického toku Φ𝐶   buzeného proudem 𝐼  kratší cesou v nejbližším okolí cívky závitů. Tento 

vzniklý tok kolem závitů se snažíme co nejvíce eleminovat a nazýváme ho rozptylový tok Φ𝑟 . Potom 

tedy platí rovnice 

Φ = Φ𝑐 − Φ𝑟 = 𝜏 ∙ Φ𝑐 =  1 − 𝜍 Φ𝑐      𝑊𝑏  ,𝑘𝑑𝑒                                      (2.1) 

𝜏 =
Φ

Φ𝑐
             𝑎            𝜍 =

Φ𝑟

Φ𝑐
                                             2.2 , (2.3) 

jsou činitelé rozptylu. [5] 

     Magnetické tok v jádře je roven magnetickému toku ve vzduchové mezeře, protože z hlediska jeho 

průtoku jsou jádro a vzduchová mezera magnetického obvodu řazeny za sebou neboli sériově. Jelikož 

materiál jádra má jinačí magnetickou vodivost než vzduchová mezera, je efektivní průřez vzduchové 

mezery 𝑆𝑣 větší než průřez jádra 𝑆𝑧 , což je jasně patrné z průběhu idukčních čar v okolí vzduchové 

mezery (obr. 2.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Je-li délka vzduchové mezery 𝛿 vzhledem k příčným rozměrům jádra krátká, objeví se v osové 

oblasti homogenní magnetické pole (magnetická indukce tam bude konstantní) a v okrajových částech 

se bude magnetická indukce snižovat v důsledku vyklenutí siločar magnetického toku na hranách pólu 

nebo pólového nástavce. Toto vyklenutí siločar do výpočtů zanášíme činitelem vyklenutí 

magnetického toku 

휀 = 1 +
𝛿

𝑑
−

1

2
∙  
𝛿

𝑑
 

2

    −   ,                                                        (2.4) 

který platí až do poměru  
𝛿

𝑑
= 1.  Nastane-li případ, že délka vzduchová mezery 𝛿 je mnohem menší 

než příčné rozměry jádra, tak se v praxi často rozptyl zanedbává a volí se 𝑆𝑣 ≈ 𝑆𝑧 . 

     Magnetomotorické napětí 𝐹𝑚 = 𝑁 ∙ 𝐼  (2.5) vytvořené proudem 𝐼  v cívce s 𝑁  závity musí být v 

rovnováze se součtem všech úbytků napětí vyvolaných průchodem toku Φ. Zanedbáme-li rozptylový 

tok Φ𝑟 , pak platí 

Sz

Sz

S   >  Sv z

d

δ

Obr. 2.3 Rozptyl magnetického toku 

ve vzduchové mezeře [4] 
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𝐹𝑚 = 𝑈𝑚𝑣 + 𝑈𝑚𝑧 = 𝐻𝑣𝑙𝑣 + 𝐻𝑧𝑙𝑧 =
𝐵𝑣
𝜇𝑣

𝑙𝑣 +
𝐵𝑧
𝜇𝑧

𝑙𝑧     𝐴  ,                             (2.6) 

kde 𝑙𝑧  je délka střední indukční čáry v jádře (obr. 2.1). Magnetické permeability jsou rovny 

𝜇𝑣 ≐ 𝜇0 , 𝜇𝑧 = 𝜇𝑟𝑧 ∙ 𝜇0 .                                                         (2.7) 

Vztahy pro magnetické indukce v jednotlivých částech obvodu pak jsou 

𝐵𝑣 =
Φ

𝑆𝑣
, 𝐵𝑧 =

Φ

𝑆𝑧
    𝑇  .                                               2.8 , (2.9) 

Ze vztahu 2.6 potom pro magnetické napětí dostaneme vztahy 

𝑈𝑚𝑣 =
Φ

𝜇0𝑆𝑣
𝑙𝑣 = 𝑅𝑚𝑣Φ    𝐴  .                                                   (2.10) 

𝑈𝑚𝑧 =
Φ

𝜇0𝑆𝑧
𝑙𝑧 = 𝑅𝑚𝑧Φ    𝐴  .                                                   (2.11) 

Z předchozích vztahů (2.10), (2.11) se dá magnetický odpor vyjádřit jako (2.12), (2.13) 

𝑅𝑚𝑣 =
𝑙𝑣

𝜇0𝑆𝑣
,           𝑅𝑚𝑧 =

𝑙𝑧
𝜇0𝑆𝑧

   (𝐴 ∙ 𝑊𝑏−1)                         2.12 , (2.13) 

 

Po dosazení 2.10 a 2.11 do rovnic (2.6) nakonec dostáváme pro magnetomotorické napětí vztah 

𝐹𝑚 = 𝑅𝑚Φ    𝐴  ,                                                              (2.14) 

kde 𝑅𝑚  je celkový magnetický odpor magnetického obvodu 

𝑅𝑚 = 𝑅𝑚𝑣 + 𝑅𝑚𝑧     𝐴 ∙ 𝑊𝑏−1  .                                              (2.15) 

Rovnice (2.14) je vyjádřením tzv. Hopkinsonova zákona, který je obdobou Ohmova zákona. 

Hopkinsonův zákon platí také pro jednotlivé části obvodu, a pak se může vyjádřit rovnicí 

𝑈𝑚 = 𝑅𝑚Φ    𝐴  .                                                             (2.16) 

Za předpokladu, že je v části magnetického obvodu o průřezu 𝑆 délky 𝑙 a magnetické permeabilitě 𝜇 

homogenní magentické pole, můžeme pak magnetický odpor 𝑅𝑚  a magnetickou vodivost 𝐺𝑚  psát jako 

𝑅𝑚 =
1

𝜇

𝑙

𝑆
    𝐴 ∙ 𝑊𝑏−1  , 𝐺𝑚 =

1

𝑅𝑚
= 𝜇

𝑆

𝑙
    𝐻  .              2.17 , (2.18) 

Magnetická vodivost 𝐺𝑚 se také velmi často označuje řeckým písmenem 𝜆 . Dále je patrné, že 

magnetická permeabilita má fyzikální význam měrné magnetické vodivosti. Hopkinsonův zákon lze 

tedy také vyjádřit ve tvarech [4] 

Φ = 𝐺𝑚𝐹𝑚    𝑛𝑒𝑏𝑜   Φ = 𝐺𝑚𝑈𝑚     𝑊𝑏  .                       2.19 , (2.20) 

2.2 Analogie mezi magnetickým a elektrickým polem 

     Tak jako magnetomotorické napětí vyvolává magnetický tok v obvodu magnetickém, tak 

elektromotorické napětí je zase příčinou proudu v obvodu elektrickém. Mezi magnetickými a 



12 
 

elektrickými obvody a jejich veličinami i vzájemnými vztahy proto existuje určitá formální analogie, 

která je shrnuta v (tab. 2.1) 

 

 

Tab. 2.1 Analogie mezi magnetickým a elektrickým obvodem [4] 

Elektrický obvod Magnetický obvod 

Elektrický proud I [A] Magnetický tok Φ [Wb] 

Elektrické napětí U [V] Magnetické napětí Um [A] 

Elektromotorické napětí Emn [V] Magnetomotorické napětí Fm [A] 

Elektrický odpor R [Ω] Magnetický odpor Rm [A.Wb
-1

] 

Ohmův zákon U = RI Hopkinsonův zákon Um = RmΦ 

 

Tuto analogie jde dále rozšířit na oba Kirchhoffovy zákony. V magnetickém obvodě platí: 

 v místech, kde se větví magnetický tok           Φ = 0                                                             (2.21) 

 v uzavřené smyčce magnetického obvodu      𝑈𝑚 = 0                                                           (2.22) 

     V magnetickém obvodu je příslušné magnetické pole prostorově ohraničeno. Toto ohraničení není 

příliš výrazné, neboť zde je rozdíl mezi permeabilitou magneticky dobře vodivého materiálu (železo, 

ferit) a okolního prostředí (vzduch, izolace vodičů) v řádech jen asi 10
3
 až 10

5
. Proto musíme vždy 

pečlivě uvážit, kdy a za jakých předpokladů lze zanedbat magnetický rozptylový tok, abychom se 

nedopustili příliš velkých chyb. Magnetický rozptylový tok se samozřejmě snažíme zanedbávat co 

nejvíce, protože uvažování rozptylového toku vede zpravidla ke značným výpočetním obtížím 

z důvodu jeho nesnadné kvantifikace. Dále je zanedbáváno reálně více či méně nerovnoměrné 

rozložení toku na příčném průřezu magnetického obvodu (závisí na tvaru jádra) a u magneticky 

měkkých materiálů se běžně nepřihlíží ani k existenci jeho hystereze. Z uvedených důvodů mohou být 

magnetické obvody zatíženy chybami a to chybami mnohem většími, než tomu je u obvodů 

elektrických. [4] 

2.3 Řešení magnetických obvodů 
     Cílem řešení obvodu je: 

1 analýza obvodu 

Vychází se z komplexně zadaného obvodu a hledají se velikostí toků a úbytků 

magnetických napětí v jednotlivých částech (větvích). 

2 Syntéza obvodu  

Je to takové řešení, kdy navrhujeme magnetický obvod tak, abychom v dané pracovní 

oblasti (vzduchové mezeře) zabezpečili požadovanou velikost magnetické indukce. Přitom 

předpokládáme určitý tvar a materiál magnetického obvodu a hledáme potřebnou velikost 

magnetomotorického napětí 𝐹𝑚 . 

      Jak již bylo řečeno dříve, při řešení magnetických obvodů dochází z daných důvodů k několika 

zjednodušením, a proto jsou výsledky řešení pouze přibližné. Pro řešení magnetického obvodu, 

využijeme vztahů, které byly uvedeny výše s tím, že magnetickou intenzitu 𝐻  odečítáme 

z magnetizační křivky použitého materilálu v obvodu. U magneticky měkkých materiálů s úzkou 

hysterezní smyčkou se jako magnetizační křivka používá komutační křivka (obr. 3.1). [4] 
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     Na (obr. 2.4) jsou uvedeny některé typické magnetizační křivky 𝐵 = 𝑓 𝐻  v praxi používaných 

materiálů.   

 

 

 

3.  Magnetické vlastnosti látek 

     Částice s elektrickým nábojem (elektrony a protony) jsou v neustálém pohybu, takže vytvářejí ve 

svém okolí magnetická pole, protože pohyb částic s magnetickým nábojem je vždy provázen vznikem 

magnetického pole v jejich bezprostředním okolí. V tomto smyslu má tedy každá látka magnetické 

vlastnosti, avšak ne vždy lze těchto vlastností technicky využít. Celkový magnetický moment částice 

se skládá z dráhového (orbitálního) a spinového magnetického momentu. Dráhový moment tvoří 

elektricky nabitá částice, která periodicky obíhá po uzavřené dráze (orbitu) a je ekvivalentní k 

proudové smyčce tvaru dráhy částice. Spinový magnetický moment se často spojuje s představou 

rotace elektronu kolem vlastní osy. Celkový magnetický moment atomu je pak dán vektorovým 

součtem magnetických momentů všech elektronů a protonů, kdy rozhodující je podíl magnetických 

momentů elektronů. 

3.1 Rozdělení materiálů podle chování v magnetickém poli 

1 Diamagnetické látky 

Jsou to látky s nulovým výsledným magnetickým momentem, které se skládají 

z diamagnetických atomů. Jejich relativní permeabilita 𝜇𝑟 < 1 a díky tomu nepatrně zeslabují 

magnetické pole. Patří mezi ně měď, bismut, zlato, rtuť, interní plyny… 

2 Paramagnetické látky 

Jsou to látky složené z paramagnetických atomů, jejich 𝜇𝑟 > 1 , a proto nepatrně zesilují 

magnetické pole. Pro rušivý vliv tepelného pohybu atomů u nich nelze dosáhnout 

Obr. 2.4 Magnetizační křivky technických materiálů [4] 

Dynamový plech 
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magnetického nasycení (magnetické momenty atomů se nemohou paralelně uspořádat) ani 

vlivem silného vnějšího magnetického pole. Mezi tyto látky patří platina, hliník, mangan, 

kyslík… 

 

 

3 Feromagnetické látky 

Jsou látky, které jsou sice složeny z paramagnetických atomů, ale jejich 𝜇𝑟 ≫ 1 (10
2
 až 10

5
). 

Proto se u nich paralelně atomy uspořádávají snadno a snadno dojde k jejich magnetickému 

nasycení již v magnetickém poli běžného elektromagnetu. Atomy, jejichž magnetické 

momenty jsou uspořádány stejným směrem, tvoří tzv. magnetickou doménu. Magnetické 

domény jsou magneticky nasycené oblasti feromagnetické látky. Jejich objem je 10
-3

 mm
3
 až 

10 mm
3
. K nasycení v doméně dochází samovolně (bez vnějšího magnetického pole), tento jev 

se nazývá spontánní magnetizace. Jestliže feromagnetickou látku vložíme do magnetického 

pole, pak se všechny magnetické momenty atomů paralelně uspořádají, vymezí doménová 

struktura a látka je magneticky nasycená celá. Látka je pak zmagnetovaná a jevu říkáme 

magnetování. Pokusy se zjistilo, že při určité tzv. Curieově teplotě 𝑇𝑐  přestane být látka 

feromagnetická a stává se z ní látka paramagnetická. Při zahřívání se totiž atomy 

feromagnetických látek od sebe vzdalují, počet atomů s paralelní orientací magnetických 

momentů se postupně zmenšuje, až při již zmíněné Curieově teplotě zanikají domény a tím i 

feromagnetický stav látky. 

Curieovy teploty pro jednotlivé prvky jsou uvedeny v (tab. 3.1). 

 

             Tab. 3.1 Curierova teplota vybraných elektrotechnických materiálů 

Značka Fe Co Ni Gd 

Curieova teplota 

𝑇𝑐  [°C] 
1043 1404 631 290 

 

Do skupiny feromagnetických látek patří i tzv. ferimagnetické látky (ferity). Jsou to 

sloučeníny oxidu železa 𝐹𝑒2𝑂3 s oxidy jiných kovů. Mezi známé ferity patří ferit manganatý 

𝑀𝑛𝑂 ∙ 𝐹𝑒2𝑂3 a ferit barnatý 𝐵𝑎𝑂 ∙ 6𝐹𝑒2𝑂3. Uspořádání atomů v doménách feritů je složitější 

než u feromagnetických látek, jejich relativní permeabilita 𝜇𝑟  je 10
2
 až 10

3
 a mají větší 

rezistivitu než kovová feromagnetika. Ferity se uplatňují jako jádra cívek nebo permanentní 

magnety. [6] 

 

3.2 Magnetická hystereze 

     Pro cívku s jádrem, kterou protéká proud platí mezi magnetickou indukcí a intenzitou 

magnetického pole již dříve zmíněný vztah 𝐵 = 𝜇0 ∙ 𝜇𝑟 ∙ 𝐻. Jelikož u feromagnetických látek není 

relativní permeabilita 𝜇𝑟  konstantní veličinou, protože závisí na velikosti intenzity magnetického pole 

𝐻 v látce, a proto je závislost 𝐵 na 𝐻 nelineární a grafem je křivka. 
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     Jestliže v bodě K (magnetické nasycení) začneme u feromagnetika zmenšovat velikost magnetické 

indukce, nedojde při hodnotě H = 0 k poklesu B na nulovou hodnotu (KL). Magnetickou indukci 𝐵𝑟  

nazýváme remanentní (zůstatková) magnetická indukce (LO). K odmagnetování je třeba intenzity 

magnetického pole (elektrického proudu) opačného směru a přitom vykonat práci. Tento jev se nazývá 

magnetická hystereze (magnetické opožďování) a lze jej zkoumat pomocí magnetometru. 

Zvětšováním proudu opačného směru vzrůstá intenzita magnetického pole a hodnota magnetické 

indukce klesá postupně až na nulu (LM). 𝐻𝑐  nazýváme koercitivní intenzitou magnetického pole. Část 

křivky MN představuje magnetování vzorku opačně, až do bodu nasycení N. V bodě O, opět změníme 

směr proudu v cívce (H = 0, B = -Br). V bodě P je intenzita maximální a B = 0 a celá hysterezní 

smyčka končí opět v bodě K (Q) – stav magnetického nasycení.  

     Hysterezní smyčka je důležitou charakteristikou feromagnetické látky. Můžeme z ní určit hodnoty 

Br a Hc a ze smyčky lze určit i velikost hysterezních ztrát, které jsou příčinou nežádoucího zahřívání 

feromagnetických materiálů při jejich střídavém magnetování (ocelová jádra transformátorů). 

Hysterezní ztráty jsou přímo úměrné obsahu plochy ohraničené hysterezní křivkou. [5] 

 

3.3 Rozdělení magnetických materiálů 

     Z hlediska potřeb elektrotechnického průmyslu se vžilo toto roztřídění magnetických materiálů: 

1 Magneticky měkké materiály 

Jsou to materiály, které lze snadno zmagnetovat i odmagnetovat. Používají se především 

ve střídavých obvodech, protože mají malé hysterezní ztráty při magnetování střídavým 

proudem. Vyznačují se úzkou hysterezní smyčkou, malou koercitivitou 𝐻𝑐 < 800 𝐴𝑚−1, 

velkou počáteční a maximální permeabilitou. Patří mezi ně kompaktní kovy a slitiny, 

práškové magnety, magneticky měkké ferity, materiály s konstantní permeabilitou. 

2 Magneticky tvrdé materiály 

Zahrnuje materiály, které lze obtížně zmagnetovat a odmagnetovat. Používají se zejména 

k vytváření stejnosměrných magnetických polí, tj. k výrobě trvalých magnetů. Vyznačují 

se širokou hysterezní smyčkou, velkou koercitivní intenzitou 𝐻𝑐 > 800 𝐴𝑚−1  a velkou 

remanentní indukcí 𝐵𝑟 . Řadí se mezi ně kovy a slitiny, práškové magnety, magneticky 

tvrdé ferity. 

3 Magnetické materiály pro speciální účely 

Jsou to materiály s pravoúhlou hysterezní smyčkou, magnetostrikční materiály, materiály 

s velkou indukcí nasycení, amorfní kovy (kovová skla) a nemagnetické materiály. [6] 

 

4.  Elektromagnet 

     Elektromagnet je zařízení, které pomocí silového účinku elektrického proudu, slouží k přidržení 

feromagnetických předmětů, nebo k výkonu práce. Elektromagnet vytvoříme připojením cívky 

s magneticky měkkým jádrem ke zdroji napětí. Cívkou pak začne procházet proud, v magnetickém 

jádře se indukuje magnetické napětí, které vytvoří v jádře magnetický tok a jádro cívky se pak začne 

chovat jako elektromagnet. [7] 

     Oproti permanentním magnetům mají následující výhody: 

          -  Větší indukce mezi póly 

          -  Snadná změna indukce 𝐵 změnou magnetizačního proudu 

Obr. 3.1 Hysterezní smyčka 
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          -  Zrušení magnetického pole přerušením magnetizačního proudu 

          -  Snadná změna pólů elektromagnetu změnou směru magnetizačního proudu 

     Čím je větší magnetický indukce cívky, tím je větší i přitažlivá síla pólu elektromagnetu. 

Magnetickou indukci cívky můžeme zvětšit větším elektrickým proudem, zvětšením počtu závitů a 

vhodnými vlastnostmi feromagnetického jádra. 

4.1 Dělení elektromagnetů podle proudu 

 

Stejnosměrné elektromagnety 

     Jsou to v praxi nejvíce používané magnety a označují se DC. Oproti střídavým 

elektromagnetům mají výhody v tom, že kotva nemusí dosednout do koncové polohy, tím je 

zajištěn pozvolný nárůst proudu, který při napájení jmenovitým napětím 𝑈𝑁  nepřekročí svoji 

jmenovitou hodnotu. Další z výhod je, že hustota spínání je omezena pouze rychlostí přítahu a 

odpadu a nedochází k vibracím při nedostatečném dosedu kotvy. Jejich nevýhodou oproti 

střídavým elektromagnetům je pomalejší přítah a odpad a menší zátahová síla. [8] 

 

Střídavé elektromagnety 

     Jsou označeny AC. Musí mít uzpůsoben magnetický obvod pro střídavý magnetický tok a 

jejich výhodou je rychlejší přítah než u stejnosměrných magnetů. Jejich kotva musí dosedat až do 

koncové polohy, protože jejich zátahový proud je mnohokrát větší než jmenovitý proud a 

docházelo by také k vibracím. Hustota spínání je kromě rychlosti přítahu a odpadu omezena taky 

maximálním dovoleným oteplením. [8] 

 

4.2 Dělení elektromagnetů podle použití 

 

Pohybové (ovládací) elektromagnety – Je to elektrický přístroj určený k vykonávání omezeného 

přímočarého nebo rotačního pohybu. Skládají se z tělesa magnetu, budícího vinutí, kotvy a dalších 

funkčních dílů. Ovládací elektromagnety se dále dělí na zdvihové a otočné elektromagnety. Jsou 

to např. elektromagnety spínacích přístrojů, brzd, ventilů. [8] 

Přídržné elektromagnety – Je to elektrický přístroj, který slouží k přidržení feromagnetických 

předmětů, nebo jako ovládací elektromagnety s malým zdvihem a velkou přídržnou silou. Může 

být také doplněn permanentním magnetem, kdy potom pracuje inverzně, tzn. bez elektrického 

proudu vzbuzuje přídržnou sílů a drží feromagnetický předmět a naopak při průtoku elektrického 

proudu cívkou přídržná síla zaniká a feromagnetický předmět odpadá.  

     Jeho princip funkce je takový, že na přídržné ploše vzniká magnetické pole mezi severním a 

jižním pólem. Za normálního stavu, je magnetický obvod na straně přídržné plochy otevřený. Ale 

po přiložení feromagnetického materiálů např. feromagnetické desky, vytvoří tato feromagnetická 

deska kotvu elektromagnetu a původně otevřený magnetický obvod se změní na uzavřený. 

Magnetický tok Φ se tím značně zvýší, kdy nejvyšší možný magnetický tok vznikne při úplně 

dosednuté kotvě na přídržnou plochu elektromagnetu.  

     Patři mezi ně např. břemenové elektromagnety¨, upínadla, třídící válcové elektromagnety apd. 
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Legenda: 

1……….Otevřený magnetický obvod 

2……….Feromagnetický materiál (kotva) 

3……….Těleso (jádro) přídržného elektromagnetu 

4……….Budící vinutí 

S1, S2......Magnetické přídržné plochy 

S, J…….Magnetické póly 

δ……….Vzduchová mezera 

T……….Optimální tloušťka feromagnetického materiálu (kotvy) 

Fp………Přídržná síla – odtrhová síla (v axiálním směru) při dosedu kotvy na    

                přídržnou plochu elektromagnetu 

Fv………Posuvná síla 

 

Největší přídržné síly se dosáhne, když zajistíme několik následujících okolností: 

a) V tělese elektromagnetu a kotvě musí být co nejméně nežádoucích příměsí jako jsou např. prvky 

uhlík, chrom, mangan, molybden, měď. Tyto příměsi zmenšují magnetickou vodivost a zároveň i 

přídržnou sílu 

b) Drsnost vzájemných přídržných ploch musí být co nejmenší. S rostoucí drsností se zmenšuje 

magnetická síla a zmenšuje se přídržná síla. 

c) Vzduchová mezera, na kterou má vliv i rovinnost obou přídržných ploch, musí být co nejmenší. 

S rostoucí vzduchovou mezerou klesá magnetická vodivost a zároveň tak i přídržná síla. 

Obr. 4.1 Průřez přídržného elektromagnetu [8] 
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Posuvnou sílu, která je značně závislá na koeficientu smykového tření se pro běžnou úvahu a 

opracování materiálů kotvy s drsností povrchu 𝑅𝑎 =≅ 3,2 lze vyjádřit vztahem [8] 

𝐹𝑣 =
𝐹𝑝
4

  𝑁  .                                                                      (4.1) 

 

Speciální elektromagnety – jsou to např. elektromagnetické spojky, laboratorní elektromagnety pro 

výzkumné účely atd. [8] 

 

4.3 Statická charakteristika elektromagnetu 

     Pro technické užití elektromagnetu je rozhodující průběh tahové síly kotvy během jejího zdvihu. 

Právě tato závislost tahové síly na zdvihu při stojící kotvě, kdy po malých úsecích měníme velikost 

vzduchové mezery, se nazývá statická tahová charakteristika elektromagnetu a matematicky ji lze 

zapsat jako 𝐹 = 𝑓  𝛿 . Při tomto zjišťování statické charakteristiky zůstává vždy jeden z parametrů 

budícího vinutí konstantní. Statická tahová charakteristika se různě liší především podle různých tvarů 

elektromagnetu, druhu napájení,  geometrických tvarů a rozměrů vzduchové mezery a taky podle 

jejího uspořádání vzhledem k budícímu vinuté. viz (obr. 4.2).  

 

 
 

 

 

kde       a…obvyklý hyperbolický průběh stejnosměrného elektromagnetu 

b…extrémní průběh podobný běžnému střídavému elektromagnetu 

c…extrémní průběh, kterého bylo dosaženo speciální úpravou tvaru a polohy vzduchové     

       mezery 

 

     Může se stát, že průběh statické tahové charakteristiky elektromagnetu je pro danou aplikaci 

nevyhovující a to zpravidla pro malý tah na počátku zdvihu a malý tah na konci zdvihu. Tato 

skutečnost se napravuje konstrukční úpravou magnetického obvodu elektromagnetu, a to konkrétně 

úpravou kotvy a pólového nástavce na tvar kuželový nebo komole kuželový. U elektromagnetu 

s komole kuželovou kotvou je např. ve srovnání s elektromagnetem s tupou kotvou nárůst síly velmi 

pozvolný v celém rozsahu vzduchové mezery. Kromě předchozích tvarů kotev můžeme použít také 

jehlovou kotvu, která zajistí zvětšení magnetické vodivosti vzduchové mezery a tím zároveň i zvětšení 

F
[N]

[mm]δ

δ n

a

b

c

Obr. 4.2 Statická tahová charakteristika elektromagnetu [8] 
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tahu elektromagnetu při velkém zdvihu. Jehlová kotva má ale jednu značnou nevýhodu, kterou je 

přesycování čepu kotvy. Další možností, kterou měníme průběh statické tahové charakteristiky, je 

změna tvaru a velikosti pólového nástavce. [8] 

4.4 Tažná síla elektromagnetu 

     Tažná síla elektromagnetu obecně můžeme psát jako 

 

𝐹 =
1

2
∙ 𝐹𝑚

2
𝑑𝜆

𝑑𝛿
    𝑁  ,                                                                (4.2) 

 

kde 𝐹𝑚  je magnetomotorické napětí, které se rovná součinu počtu závitů cívky 𝑁 a proudu protékající 

cívkou 𝐼 . Písmeno 𝜆  znázorňuje magenetický tok a 𝛿  je vzduchová mezera.  

     Pro zjednodušení dalších výpočtů zanedbáme magnetický odpor feromagnetika a antiremanentní 

mezeru. Po tomto zjednodušení velikost tažné síly 𝐹  určuje jen magnetická vodivost vzduchové 

mezery 𝛿. Je-li tato vzduchová mezera 𝛿 vymezena dvěma rovnoběžnými rovinnými plochami 𝑆, pak 

magnetická vodivost této vzduchové mezery odpovídá 

 

λ𝛿 = 𝜇𝑟 ∙ 𝜇0 ∙
𝑆

𝛿
    𝐻  .                                                             (4.3) 

 

Tažnou sílu libovolného magnetu můžeme také určit z kinetického zákona mechaniky, který říká, že 

změna energie je dána součinem síly a změny dráhy. Dráha v našem případě představuje velikost 

vzduchové mezery 𝛿. [7] 

 

𝑑𝑊 = 𝐹 ∙ 𝑑𝛿 => 𝐹 =
𝑑𝑊

𝑑𝛿
    𝐽  .                                                  (4.3) 

 

Energie magnetického pole, je také dána vztahem 

 

𝑊𝑚 =
1

2
∙ 𝐿 ∙ 𝐼2    𝐽  .                                                                (4.4) 

 

Indukčnost 𝐿 odpovídá 

 

𝐿 = 𝑁2 ∙ 𝜆𝛿     𝐻  .                                                                   4.5  
 

Dosadíme-li rovnici (4.5) do rovnice pro energii (4.4), dostaneme 

 

𝑊𝑚 =
1

2
∙ 𝑁2 ∙ 𝜆𝛿 ∙ 𝐼

2 =
1

2
∙ 𝜆𝛿 ∙ 𝐹𝑚

2     𝐽  .                                           (4.6) 

 

Víme-li, že pro vzduch se relativní permeabilita 𝜇𝑟 = 1, tak dosazením rovnice (4.3) do rovnice (4.6) 

potom dostaneme 

 

𝑊𝑚 =
1

2
∙ 𝜇0 ∙

𝑆

𝛿
∙ 𝐹𝑚

2     𝐽  .                                                       (4.7) 

 

 

 

 

Rovnici (4.7) derivujeme podle vzduchové mezery 𝛿 a dostaneme 
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𝑑𝑊𝑚

𝑑𝛿
= −

1

2
∙ 𝜇0 ∙

𝑆

𝛿2
∙ 𝐹𝑚

2  .                                                             (4.8) 

 

Dosazením rovnice (4.8) do rovnice (4.7) získáme sílu elektromagnetu 𝐹 rovnou 

 

 𝐹 =
1

2
∙ 𝜇0 ∙

𝑆

𝛿2
∙ 𝐹𝑚

2     𝑁  .                                                           4.9  

 

Dosadíme-li do rovnice (4.9) Hopkinsonův zákon ve tvaru  

 

𝐹𝑚 =
Φ

𝜆𝛿
=
𝐵 ∙ 𝑆

𝜆𝛿
    𝐴  ,                                                          (4.10) 

 

dostáváme Maxwellův vztah pro tažnou sílu elektromagnetu 𝐹, kterou pak můžeme napsat jako 

 

𝐹 =
1

2
∙ 𝜇0 ∙

𝑆

𝛿2
∙  
𝐵 ∙ 𝑆

𝜆𝛿
 

2

=
1

2
∙ 𝜇0 ∙

𝑆

𝛿2
∙

𝛿2

𝜇2 ∙ 𝑆2
∙ 𝐵2 ∙ 𝑆2 =

𝐵2 ∙ 𝑆

2 ∙ 𝜇0
    𝑁  .        (4.11) 

 

 

4.5 Základní výpočtové vztahy přídržného elektromagnetu 

     Při výpočtu elektromagnetu vycházíme nejprve z rovnice tepelné rovnováhy 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑐 ∙ 𝑉 ∙ 𝑑Θ + 𝛼0 ∙ 𝑆𝑐 ∙ ΔΘ    W  ,                                         (4.12) 

 

která vyjadřuje, že teplo vznikající ve vodiči průchodem proudu vodičem, se rozděluje na dvě části. A 

to na spotřebu, která zajistí zvýšení teploty vodiče a na druhou část tepla, která se předá povrchem 

vodiče do okolí. Pracuje-li přídržný elektromagnet především v ustáleném stavu (proud bude 

konstantní a teplota dosáhne ustáleného oteplení) můžeme uvažovat jen teplo předané povrchem 

vodiče do okolí a teplo akumulované ve vodiči můžeme zanedbat. Rovnice tepelné rovnováhy (4.12) 

se pak zjednoduší na tvar [3] 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝛼0 ∙ 𝑆𝑐 ∙ ∆Θ    W  ,                                                    (4.13) 

 

kde       𝑃𝑚𝑎𝑥 …maximální příkon elektromagnetu z hlediska oteplení 

𝛼0……součinitel přestupu tepla 

𝑆𝑐…...celkový chladící povrch elektromagnetu 

ΔΘ……maximální dovolené oteplení 

 

S ohledem na provoz a případné další oteplování můžeme z maximálního příkonu 𝑃𝑚𝑎𝑥  vypočítat 

jmenovitý výkon 𝑃𝑁  podle vztahu [11] 

 

𝑃𝑁 = 0,7 ∙ 𝑃𝑚𝑎𝑥     𝑊  .                                                      (4.14) 

 

Jmenovitý příkon 𝑃𝑁  lze také psát jako 

 

𝑃𝑁 =
𝑈𝑁
𝐼𝑁

=
𝑈𝑁

2

𝑅𝑐
=

𝑈𝑁
2

𝑅𝑧 ∙ 𝑁
    𝑊  ,                                            (4.15) 

 



21 
 

kde 𝑈𝑁  je jmenovité napětí elektromagnetu, 𝐼𝑁 jmenovité proud elektromagnetu, 𝑅𝑐  elektrický odpor 

cívky, 𝑅𝑧  elektrický odpor jednoho závitu a 𝑁 vyjadřuje počet závitů cívky. Elektrický odpor jednoho 

závitu spočteme podle vztahu 

 

𝑅𝑧 = 𝜌 ∙
𝑙𝑠
𝑆𝑣

    Ω  ,                                                                (4.16) 

 

kde 𝜌 je měrný odpor vodiče cívky, 𝑙𝑠 střední délka závitu cívky a 𝑆𝑣 průřez vodiče cívky, který 

spočteme podle rovnice 

 

𝑆𝑣 =
𝜋 ∙ 𝑑𝑣

2

4
    𝑚𝑚2  ,                                                           (4.17) 

 

kde za 𝑑𝑣 dosadíme průměr vodiče cívky. Počet závitů cívky můžeme spočítat jako  

 

𝑁 =
𝜋 ∙ 𝑑𝑣

2 ∙ 𝑈𝑁
2

4 ∙ 𝑃𝑁 ∙ 𝑙𝑠 ∙ 𝜌
    −  .                                                       (4.18) 

 

Tento vztah pro počet závitů jsme dostali tak, že rovnici (4.17) dosadíme do vztahu (4.16), tento 

pozměněný vztah (4.16) dosadíme dále do rovnice (4.15) z něhož pak vyjádříme počet závitů cívky 𝑁. 

Při výpočtu průměru vodiče cívky 𝑑𝑣 musíme brát na vědomí činitele plnění mědí 𝑓𝐶𝑢  který můžeme 

spočítat podle vztahu 

𝑓𝐶𝑢 =
𝑁 ∙ 𝑆𝑣
𝑎 ∙ 𝑏

    −  ,                                                            (4.19) 

 

kde 𝑎 je šířka a 𝑏 výška okna magnetu. Jestliže dosadíme do rovnice (4.19) rovnici (4.18) a (4.17), tak 

můžeme vyjádřit průměr vodiče cívky 𝑑𝑣, který má potom tvar 

 

𝑑𝑣 =  
16 ∙ 𝑓𝐶𝑢 ∙ 𝜌 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑃𝑁 ∙ 𝑙𝑠

𝑈𝑁
2 ∙ 𝜋2

4

    (𝑚𝑚)                                     (4.20) 

 

     Výpočet průměru vodiče se zpravidla provádí tak, že za činitel plnění mědi nejprve dosadíme 

𝑓𝐶𝑢 = 50 % a následně provedeme přesný přepočet průměru vodiče s činitelem plnění mědi, kterého 

lze při stanoveném průměru drátu s činitelem plnění mědi 𝑓𝐶𝑢 = 50 % dosáhnout (obr. 4.3). 
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Obr. 4.3 Závislost činitele plnění na průměru vodiče vinutí 

Nakonec můžeme spočítat proudovou hustotu ve vodiči: 

  

𝜍 =
𝐼𝑁
𝑆𝑣

    𝐴 ∙ 𝑚−2  .                                                               (4.21) 

 

     Pomocí předchozích vztahů této kapitoly již můžeme navrhnout tyčový elektromagnet. Aby byl ale 

návrh úplný, musíme ještě provést kontrolu sycení feromagnetika. Tato kontrola sycení feromagnetika 

je provedena v následujících bodech. 

 

     Pro výpočet magnetické indukce budeme vycházet z Hopkinsnova zákona (někde dřív je číslo 

rovnice), který zní 

 

𝐹𝑚 = Φ ∙ 𝑅𝑚     𝐴  .                                                                4.22  
 

Magnetomotorické napětí 𝐹𝑚  a magnetický odpor 𝑅𝑚  můžeme psát jako  

 

𝐹𝑚 = 𝑁 ∙ 𝐼𝑁    (𝐴)                                                                   4.23  
 

𝑅𝑚 =
1

𝜇0
∙

1

𝜇𝑟
∙
𝑙𝑚
𝑆𝑚

    𝐴 ∙ 𝑊𝑏−1  ,                                               4.24  

 

kde jako 𝜇0 označujeme permeabilitu vakua, 𝜇𝑟  relativní permeabilitu, 𝑙𝑚  délku střední magnetické 

siločáry a jako 𝑆𝑚  označujeme průřez magnetického obvodu. 

 

 

Magnetický tok Φ můžeme psát také jako 
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Φ = 𝐵 ∙ 𝑆𝑚     𝑊𝑏  .                                                                4.25  
 

Dosadíme-li rovnice (4.22), (4.23) a (4.24) do rovnice (4.21), pak z ní můžeme vyjádřit indukci ve 

feromagnetiku 

 

𝐵𝐹𝑒 =
𝑁 ∙ 𝐼𝑁

1
𝜇0

∙
1
𝜇𝑟

∙ 𝑙𝑚

    𝑇  .                                                        (4.26) 

 

Indukce ve feromagnetiku 𝐵𝐹𝑒  vyhoví kontrole sycení feromagnetika tehdy, blíží-li se optimální 

indukci pro použitý materiál magnetického obvodu. Tolerance, která bývá povolena je většinou 

±20 %. Pomocí této indukce ve feromagnetiku 𝐵𝐹𝑒  můžeme podle již dřívějšího vztahu (4.11) 

vyjádřit přibližnou sílu vyvolanou elektromagnetem 

 

𝐹 =
𝐵𝐹𝑒

2 ∙ 𝑆𝑧
2 ∙ 𝜇0

    𝑁  ,                                                            (4.27) 

 

kde 𝑆𝑍 je přídržná plocha elektromagnetu. [3] 

 

 

5.  Návrh a výpočet tepelných poměrů přídržného elektromagnetu 

     V této kapitole je početně navrhnut tyčový přídržný elektromagnet. Návrh vychází ze vstupních 

požadavků na rozměry a provozní vlastnosti elektromagnetu, které jsou následující: 

Vnější rozměry:   50 x 40 x 1000 mm, kde plocha 80 x 960 je plocha přídržná. 

Napájecí napětí:   UN = 24 V ± 10 % DC 

Relativní zatěžovatel:   Rt = 100 % 

Tepelná třída    B 

Přídržná síla    Fp = 20 000 N při 90 % UN a otepleném stavu elektromagnetu 

     Relativní zatěžovatel udává druh provozu. Hodnota relativního zatěžovatele Rt = 100 % 

charakterizuje trvalý chod, tedy chod, kdy elektromagnet pracuje především při ustáleném oteplení. 

Tepelná třída se posuzuje především z hlediska namáhání izolačního systému, protože jeho tepelná 

odolnost bývá nejmenší ze všech části elektromagnetu. Maximální hodnoty tepelných tříd jsou 

uvedeny v normě ČSN EN 60085. Tato norma udává, že maximální dovolená teplota nám zadané 

tepelné třídy B je 130 °C. Jelikož je teplota okolí pro tyto výpočty stanovena na 40 °C, lze říci, že 

dovolené oteplení přídržného elektromagnetu ΔΘ = 90 °C. 

 

5.1 Početní návrh přídržného elektromagnetu 

     Nejprve z vnějších rozměrů vypočítáme celkovou chladící plochu elektromagnetu 𝑆𝑐  

 

𝑆𝑐 = 2 ∙ 𝑎 ∙ 𝑐 + 𝑎 ∙ 𝑏 = 2 ∙ 1000 ∙ 50 + 1000 ∙ 40 = 140000 𝑚𝑚2 

𝑆𝑐 = 0,14 𝑚2 
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Máme-li spočtenou celkovou chladící plochu elektromagnetu 𝑆𝑐 , můžeme následně spočítat 

maximální chladící výkon 𝑃𝑚𝑎𝑥 , kde počítáme s hodnotou součinitele přestupu tepla 𝛼0 =

10 𝑊𝑚−2𝐾−1. 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝛼0 ∙ 𝑆𝑐 ∙ ΔΘ = 10 ∙ 0,14 ∙ 90 = 126 𝑊 

 

Nyní již můžeme zvolit jmenovitý příkon 𝑃𝑁 , který se stanovuje v závislosti na druhu provozu 

elektromagnetu. V našem případě, kdy je elektromagnet navrhován pro trvalý chod, se příkon 

stanovuje jako 70 % chladícího výkonu. 

 

𝑃𝑁 = 0,7 ∙ 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 0,7 ∙ 126 = 88,2 𝑊 

 

Dalším krokem je optimální volba vnitřního uspořádání elektromagnetu, tedy optimální řešení 

rozměrů velikosti okna v závislosti na rozměru jádra. Volba těchto rozměrů je velmi důležitá pro 

užitné vlastnosti elektromagnetu, především pak pro velikost přídržné síly 𝐹𝑝 . Schematické uspořádání 

jádra je na (obr. 5.1) 

 

 
Obr. 5.1 Schematické uspořádání jádra 

 

Jako optimální rozměry profilu jádra byly zvoleny:  

A = 1000 mm 

B = 40 mm 

C = 50 mm 

c = 940 mm 

d = 8 mm 

e = 30 mm 

f = 4 mm 

g = 1000 mm 

 

Rozměry okna sloužící k uložení vinutí pak jsou: 

a = 46 mm 

b = 12 mm 
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V okně je ale uložena také izolace a proto pro zjištění celkového prostoru pro vinutí, musíme od 

velikosti okna odečíst plochu, kterou tato izolace zabírá. Tato izolace je tvořena: 

 Izolační lepenkou, která odděluje cívku od železného jádra 

 Izolační páskou, která je ovinuta kolem hotové cívky 

 Zalévací hmotou, kterou je cívka zalita po umístění do jádra 

Celkové rozměry izolace jsou ve směru rozměry a 4 mm a ve směru rozměru b 2 mm. Skutečné 

rozměry okna pro cívku potom jsou: [11] 

𝑎′ = 𝑎 − 4 = 46 − 4 = 42 𝑚𝑚 

𝑏′ = 𝑏 − 2 = 12 − 2 = 10 𝑚𝑚 

 

Střední délku závitu 𝑙𝑠 spočteme jako: 

 

𝑙𝑠 = 2 ∙ 𝑐 + 2 ∙ 𝑑 + 𝜋 ∙
𝑒 + 𝑏

2
= 2 ∙ 940 + 2 ∙ 8 + 𝜋 ∙

30 + 12

2
= 1961,97 𝑚𝑚 = 1,961 𝑚 

 

Známe-li skutečné rozměry okna pro cívku 𝑎′ ∙ 𝑏′ , střední délku závitu cívky 𝑙𝑠 a jmenovitý příkon 

𝑃𝑁 , můžeme podle vztahu (4.20) zjistit orientační průměr vodiče 𝑑𝑣
′′ , kde za činitele plnění mědi 

dosadíme 𝑓𝐶𝑢 = 50 % a měrný odpor mědi 𝜚𝐶𝑢 =
1

56
Ω𝑚𝑚2𝑚−1. [11] 

 

𝑑𝑣
′′ =  

16 ∙ 𝑓𝐶𝑢 ∙ 𝜌𝐶𝑢 ∙ 𝑎
′ ∙ 𝑏′ ∙ 𝑙𝑠 ∙ 𝑃𝑁

𝑈𝑁
2 ∙ 𝜋2

4

=  
16 ∙ 0,5 ∙ 42 ∙ 10 ∙ 1,961 ∙ 88,2

56 ∙ 242 ∙ 𝜋2

4

= 1,162 𝑚𝑚 

 

Pohledem na obr. 4.3 zjistíme, že pro námi vypočtený orientační průměr vodiče 𝑑𝑣
′′  můžeme volit 

činitel plnění 𝑓𝐶𝑢 = 68 %. Pro dosažení lepšího využití okna přepočteme vztah (4.20) pro činitelem 

plnění 𝑓𝐶𝑢 = 68 %. Pak dostaneme: 

 

𝑑𝑣
′ =  

16 ∙ 𝑓𝐶𝑢 ∙ 𝜌𝐶𝑢 ∙ 𝑎
′ ∙ 𝑏′ ∙ 𝑙𝑠 ∙ 𝑃𝑁

𝑈𝑁
2 ∙ 𝜋2

4

=  
16 ∙ 0,68 ∙ 42 ∙ 10 ∙ 1,961 ∙ 88,2

56 ∙ 242 ∙ 𝜋2

4

= 1,255 𝑚𝑚 

 

Skutečný průměr vodiče 𝑑𝑣 volíme podle normy ČSN EN 60 317 (tab. 5.1), kde vybereme průměr 

nejnižší nižší, než který nám vyšel při vypočteném průměru vodiče 𝑑𝑣
′ . Podle této normy byl pro náš 

případ vinutí zvolen měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterem, stupně izolace 1, 

normalizovaného průměru jádra 1,250 mm. 
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Tab. 5.1 Jmenovité průměry a přírůstky izolace měděného vodiče [12] 

Jmenovitý 

průměr 

jádra (mm) 

Tolerance 

jádra 

vodiče ± 

(mm) 

Nejmenší přírůstek izolace (mm) Největší přírůstek izolace (mm) 

Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 

0,8 0,008 0,03 0,056 0,085 0,855 0,884 0,911 

0,9 0,009 0,032 0,060 0,090 0,959 0,989 1,018 

1,0 0,010 0,034 0,063 0,095 1,062 1,094 1,124 

1,120 0,011 0,034 0,065 0,098 1,184 1,217 1,248 

1,250 0,013 0,035 0,067 0,1 1,316 1,349 1,381 

1,400 0,014 0,036 0,069 0,103 1,468 1,502 1,535 

1,600 0,016 0,038 0,071 0,107 1,670 1,706 1,74 

1,800 0,018 0,039 0,073 0,110 1,872 1,909 1,944 

2,000 0,020 0,040 0,075 0,113 2,074 2,112 2,148 

2,240 0,022 0,041 0,077 0,116 2,316 2,355 2,392 

 

 

Následně je možné spočítat počet závitů cívky podle vztahu (4.18). V praxi se definovaný vztah pro 

výpočet počtu závitů zvyšuje o 5 %. [11] 

Pak lze tedy psát:  

 

𝑁 =
𝜋 ∙ 𝑑𝑣

2 ∙ 𝑈𝑁
2

4 ∙ 𝑃𝑁 ∙ 𝑙𝑠 ∙ 𝜌𝐶𝑢
∙ 1,05 =

𝜋 ∙ 1,252 ∙ 242 ∙ 56

4 ∙ 88,2 ∙ 1,961
∙ 1,05 = 240,31 = 240 𝑧á𝑣𝑖𝑡ů 

 

Odpor jednoho závitu vypočítáme podle vztahu (4.23) jako: 

 

𝑅𝑧 = 𝜌𝐶𝑢 ∙
𝑙𝑠
𝑆𝑣

=
1

56
∙

1,961

𝜋 ∙ 1,252

4

= 28,535 𝑚Ω 

 

 

 

Celkový odpor vinutí potom dostaneme vynásobením odporu jednoho závitu 𝑅𝑧  počtem závitů  

cívky 𝑁: 

 

𝑅𝐶 = 𝑅𝑧 ∙ 𝑁 = 28,535 ∙ 10−3 ∙ 240 = 6,848 Ω 

 

Podle Ohmova zákona, lze proud protékající cívkou určit jako: 

 

𝐼𝑁 =
𝑈𝑁
𝑅𝐶

=
24

6,848
= 3,505 𝐴 

 

Nakonec můžeme podle vztahu (4.21) spočítat proudovou hustotu ve vodiči: 

  

𝜍 =
𝐼𝑁
𝑆𝑣

=
3,505

𝜋 ∙ 1,252

4

= 2,856 𝐴 ∙ 𝑚𝑚−2 
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5.2 Kontrola výpočtu elektromagnetu 

     
      V předchozí kapitole byl proveden výpočet tyčového přídržného elektromagnetu. Pro jeho 

správnou funkci je ale nutné, aby obstál i v kontrolních výpočtech, kterými se bude zabývat tato 

kapitola. 
 

Mezi kontrolní výpočty patří: 

 Kontrola rozměrů cívky 

 Kontrola sycení železného jádra 

 Kontrola přídržné síly 

 Kontrola oteplení 

 

Kontrola rozměrů cívky 

     Při kontrole rozměrů cívky je zjišťováno, zda rozměry cívky o stanoveném průměru a počtu závitů, 

nepřesáhnou rozměry okna, které je pro tuto cívku určeno. Je nutné brát v potaz i izolaci vodiče cívky,  

kterou pro daný průřez zvolíme podle normy ČSN EN 60 317. Námi zvolená tloušťka izolace vinutí 

Δ𝑖 = 0,035 𝑚𝑚. Maximální průměr vodiče s izolací potom je: 

 

𝑑𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝑑𝑣 + Δ𝑖 = 1,250 + 0,035 = 1,285 𝑚𝑚 

 

Cívku je možné navinout několika možnými způsoby. V našem případě předpokládejme 

nejnepříznivější stav uložení vinutí, které je zobrazeno na  obr. 5.2. Maximální průřez celé cívky 

potom vypočítáme jako: 

 

𝑆𝐶 = 𝑑𝑣𝑚𝑎𝑥
2 ∙ 𝑁 = 1,2852 ∙ 240 = 396,294 𝑚𝑚2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.2 Nejnepříznivější případ uložení vinutí 

 

Pro maximální průřez celé cívky 𝑆𝐶  musí platit, že je menší než rozměr okna pro cívku 𝑎′ ∙ 𝑏′  

 

𝑆0 = 𝑎′ ∙ 𝑏′ = 42 ∙ 10 = 420 𝑚𝑚2 

 

Při porovnání obou průřezů je zřejmé, že předchozí podmínka platí a můžeme tak psát 𝑆𝑐 < 𝑆0. 
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Kontrola sycení feromagnetita 

     Kontrola sycení feromagnetika je kontrola, kdy je výpočtem ověřováno, zda magnetická indukce 

v jádře elektromagnetu odpovídá intervalu optimálního sycení materiálu jádra. Nejprve je třeba 

stanovit délku střední magnetické siločáry 𝑙𝑚  (obr. 5.3) v magnetickém obvodu jádra, kterou 

vypočteme následovně: 

 

𝑙𝑚 = 2𝑎 + 2𝑏 + 𝜋 ∙  = 2 ∙ 46 + 2 ∙ 12 + 𝜋 ∙ 4 = 128,566 𝑚𝑚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.3 Délka střední magnetické siločáry 

Pro výpočet magnetické indukce v jádře, musíme nejprve znát relativní permeabilitu jádra. Tu 

vypočteme odvozením ze vztahu (1.11). 

 

𝜇𝑟 =
𝐵

𝐻 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ 10−7
=

1,7

9000 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ 10−7
= 150,313 

 

Protože optimální sycení našeho magnetického materiálu jádra (OCEL 11 373) se pohybuje v rozmezí 

od 1,2 do 1,9 T, můžeme dosadit za indukci např. 𝐵 = 1,7 𝑇 a pro tuto magnetickou indukci 𝐵 

odečteme z magnetizační charakteristiky (příloha č. VI) pro námi zvolený materiál jádra (OCEL 

11 373) magnetickou intenzitu 𝐻 = 9000 𝑇. [11] 

Skutečnou indukci v jádře elektromagnetu, již můžeme spočítat podle vztahu (4.26): 

 

𝐵𝐹𝑒 =
𝑁 ∙ 𝐼𝑁

1
𝜇0

∙
1
𝜇𝑟

∙ 𝑙𝑚

=
240 ∙ 3,505

1
4 ∙ 𝜋 ∙ 10−7 ∙

1
150,313

∙ 0,128
= 1,241 𝑇 

 

 

Nyní už je patrné, že návrh magnetického obvodu z hlediska magnetického sycení je v pořádku, 

protože skutečná magnetická indukce v jádře elektromagnetu 𝐵𝐹𝑒  spadá do intervalu optimálního 

sycení materiálu jádra (ocel 11 373), který je (1,2 – 1,9) T.  

V tuto chvíli již můžeme podle zjednodušeného vztahu (4.27) vypočítat přídržnou sílu, kterou bude 

jádro elektromagnetu působit na kotvu, kde přídržnou sílu jádra určíme následovně: 

 

𝑆𝑧 = 2 ∙ 𝑓 ∙ 𝑔 + 𝑑 ∙ 𝑐 = 2 ∙ 0,004 ∙ 1 + 0,008 ∙ 0,94 = 0,01552 𝑚2 



29 
 

 

𝐹𝑝 =
1,2412 ∙ 0,01552

2 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ 10−7
= 9510,326352 = 9510 𝑁 

 

 

Kontrola oteplení 

     Kontrola oteplením je provedena porovnáním jmenovitého příkonu, který byl určen z celkového 

chladícího výkonu elektromagnetu, a skutečného výkonu, který je ve vinutí přeměněn v Jouleovy 

ztráty, jež představují tepelnou energii. 

Skutečný výkon elektromagnetu 𝑃𝐶𝑢 , který se přeměňuje ve vinutí na tepelnou energii a způsobuje tak 

oteplení elektromagnetu vypočteme jako: 

 

𝑃𝐶𝑢 = 𝑅𝐶𝑢 ∙ 𝐼𝑁
2 = 6,848 ∙ 3,5052 = 84,128 𝑊 

 

Tento výkon 𝑃𝐶𝑢 = 84,128 𝑊 je tedy menší než příkon elektromagnetu 𝑃𝑁 = 88,2 𝑊, což znamená, 

že při trvalém provozu nemůže dojít k překročení maximálního dovoleného oteplení ∆Θ = 90 °𝐶 a 

kontrola oteplení je tak splněna. Lze psát, že  𝑃𝐶𝑢 < 𝑃𝑁. 

 

 

6.   Metoda konečných prvků 
 

     Metoda konečných prvků je již řadu let považována za přední početní metodu. Prvotně byla 

vytvořena pro možnost řešení komplexních úloh, které se zabývali statickou mechanikou ve 

stavebnictví a leteckém inženýrství. První zmínky o metodě konečných prvků jsou dochovány ze 40 

let 20. století v pracích stavebního inženýra Alexandera Hrennikoffa a matematika Richarda Couranta. 

Větší vývoj MKP byl zaznamenán v 50. letech 20. století. V té době se na rozvoji MKP podílelo 

středisko v Berkeley, které se zabývalo úlohami stavebního inženýrství. V roce 1973 dostal MKP 

americký matematik Gilbert Strang i do Aplikované matematiky, konkrétně do numerického řešení 

fyzikálních soustav inženýrských oborů, jako je elektromagnetismus, dynamika tekutin a další. 

V dnešní době je MKP především vhodná pro řešení parciálních diferenciálních rovnic ve složitých 

oblastech, jakými jsou např. automobily, rozvody potrubí a elektrotechnické prvky. [9] 

 

     Hlavní přednost této metody je, že na rozdíl od klasických technik řešení nezavádí při grafickém 

znázornění fyzikálních polí značná zjednodušení, a grafická interpretace těchto polí je pak pomocí této 

metody konečných prvků velmi přesná. Metoda je využívána jak při návrhu, konstrukci a vývoji 

nových výrobků, tak i při optimalizaci rozměrů a materiálů již stávajících zařízení. 

     Velká výhoda této metody je také úspora financí, které nám jsou uspořeny při výrobě nového 

výrobku. Model výrobku je totiž vytvořen pomocí softwaru, ve kterém probíhá také další analýza, 

výpočty, rozměrová či materiálová optimalizace modelu a simulace. Tyto zmiňované činnosti by se 

v praxi uskutečňovalo buď velmi obtížně, nebo by muselo být vyrobeno mnoho různých prototypů 

výrobků, aby se zjistilo, který z nich je nejlepší. 

 

     K výpočtu fyzikálních polí je v dnešní době již možné využít mnoho kvalitních softwarů. Některé 

jsou dostupné zdarma, ale většina z nich pochází z komerční oblasti a ty jsou pak velmi nákladné. 

Mezi softwary, které jsou určeny pro inženýrskou praxi patří např. NEXIS, Scia Engineer, RFEM. 

Naopak jako univerzální softwary a programy pro výzkum jsou používány ANTENA, ANSYS, 

Abaqus FEA, uFEM. V této diplomové práci bude k těmto účelům využit software Ansys. Ansys 

umožňuje pomocí metody konečných prvků simulovat elektrická, magnetický, elektromagnetická, 
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tepelná a strukturální pole a taky proudění kapalin a plynů. V programu Ansys je dále možné tato 

fyzikální pole mezi sebou navzájem kombinovat, což umožňuje řešení jednotlivých úloh s maximální 

komplexností. Sdružit je tedy možné např. elektro-tepelné problémy nebo magneto-strukturální 

problémy. Výsledkem řešení není jedna hodnota ale rozložení např. elektromagnetického pole v po 

celé oblasti modelu.  

     

 Praktické řešení pomocí MKP probíhá způsobem, kdy za pomoci softwaru nebo programu pro 

přípravu vstupních dat (preprocesingu) je vytvořen geometrický model tělesa, který je celý rozdělen na 

prvky konečných rozměru nebo-li můžeme říct, že je na geometrickém modelu tělesa vytvořena síť. 

Základní prvek v rovině představuje čtyřúhelník, v prostoru pak šestistěn (kostka, cihla). V některých 

případech síťování je nutné použít zjednodušené tvary prvku jako je např. trojúhelník nebo čtyřstěn. 

[10] 

 

Obr. 6.1 Příklad prvku výpočetní sítě v rovině a prostoru 

 

     Rohy, popřípadě některé další význačné body těchto prvků představují uzlové body, v niž se určují 

neznámé hodnoty posuvů. Strany nebo-li hrany prvků tvoří síť, jejíž hustota stanovuje přesnost 

dosažených výsledků. Strany (hrany) prvků bývají obvykle přímé, ale pomocí kvadratických prvků, 

které mají kromě rohových uzlů ještě uzly uprostřed stran (hran), můžeme vytvořit i strany zakřivené. 

Kvadratické prvky lépe vystihují místní koncentraci daných veličin i při použití hrubější sítě.  

     V případě jemné sítě, zobrazují správné výsledky oba typy prvku. Naopak je-li použita hrubá síť, 

nastane při použití lineárních prvků mnohem větší výpočtová chyba, než kdyby byly použity prvky 

kvadratické. Hustotu sítě volí výpočtář na základě svého uvážení, kde je ale jasné, že v případě kdy 

výpočtář zvolí příliš hustou sít, bude výpočet trvat velmi dlouho. V opačném případě, kdy výpočtář 

zvolí síť příliš řídkou, bude sice doba řešení rychlá, ale výsledky pak mohou vyjít až s příliš velkými 

nepřesnostmi. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.2 Příklad správně navržené výpočetní sítě  

 

     Programy v dnešní době umí vytvořit síť automaticky, ale téměř vždy ji neumí vytvořit tak kvalitní, 

jako když ji vytváří zkušený výpočtář. V dnešní době programy umějí v rozumné časové době vyřešit 
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úlohy o desetitisících až statisících neznámých parametrech, kdy u trojrozměrných úloh představuje 

každý uzlový bod sítě tři neznámé parametry a to hodnoty posuvů ve třech směrech. Pro každý 

parametr je nutné zadat konstitutivní podmínky a dále je taky nutné zadat okrajové podmínky, které 

při statických úlohách určují jednoznačnou polohu tělesa v prostoru. 

V dalším kroku následují spuštění řešiče (solveru). Při spouštění musí být zadány všechny vstupní 

údaje, protože metodou konečných prvků nelze řešit nepřímé úlohy. Řešič na základě vstupních 

hodnot sestaví soustavu rovnic s neznámými posuvy a následně je vyřeší a spočítá z nich přetvoření a 

napětí. 

Posledním krok představuje postprocesing. Postprocesing je program pro zpracování výsledků, který 

umožňuje znázornit rozložení neznámých parametrů v tělese a spočítat další fyzikální veličiny. 

 

Předchozí odstavce a samotnou analýzu fyzikálních polí můžeme tak shrnout do tří kroků: 

1. PreProcessing 

Při tomto kroku je vytvořen model a jsou zadefinovány jeho rozměry. Dále je provedena volba 

materiálových vlastností a vygenerována výpočetní síť. Je zde možná také aplikace 

okrajových podmínek a zatížení. [10]  

2. Solution 

Zde je provedena volba typu analýzy, která může být statická, harmonická nebo transientní. 

Dále je zde vybrán druh řešení, které je přizpůsobeno danému fyzikálnímu poli a nastavena 

požadovaná přesnost řešení. Podle typu analýzy je zde volena výpočetní frekvence, způsob 

zápisu a tisku výsledků atd. V programu Ansys je možné tuto část vykonat automaticky. [10] 

3. PostProcessing 

Tohle je závěrečná část, kde dochází k vyhodnocení řešené úlohy. K vyhodnocení úlohy je 

možné na výběr několik možností grafické interpretace výsledků, z niž v našem případě bude 

nejvíce užitečné zobrazení mapy magnetického pole a vynesení závislosti 

elektromagnetických veličin. [10] 

 

7.   Simulace přídržného elektromagnetu v programu ANSYS 

     Tato část se zabývá vytvořením modelu tyčového přídržného elektromagnetu v CAD programu 

SolidWorks a následnou simulací přídržného elektromagnetu v programu Ansys Workbench. 

     Prvotně navržený elektromagnet bude následně optimalizován, tak aby dosahoval nejlepších 

možných parametrů s tím, že při této optimalizaci budeme za kotvu elektromagnetu uvažovat plech o 

tloušťce 4 mm. Po nalezení tyčového přídržného elektromagnetu s nejlepšími parametry, bude pro 

tento magnet provedena simulace, kdy jako kotva elektromagnetu bude místo plechu uvažována 

trubička, respektive trubičky. 

 

SolidWorks 

     SolidWorks je snadno ovladatelný 3D systém, který umožňuje snadno modelovat různé typy 

modelů a je postaven na jádře Parasolid. Mimo obvyklé funkce výkonného objemového modeláře má 

SolidWorks i funkce které umožňují práci s plochami, práci s plechovými díly, importy a exporty 

mnoha formátů dat, práci se sestavami a automatické vytvoření výkresové dokumentace. Při zahájení 

práce v programu SolidWorks, si uživatel volí, zda bude konstruovat díl, sestavu nebo výkres. Tyto 

jednotlivé díly, sestavy a výkresy jsou uloženy v samostatných souborech, které jsou vzájemně 

propojeny vazbami a odkazy. 
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kotva 

vzduchová mezera 

cívka 

jádro 

Ansys Workbench, CFD 

     Ansys Workbench je moderní výpočetní prostředí, které obsahuje řadu programů Ansys pro MKP 

výpočty pevnosti, dynamiky, elektromagnetismu, teplotních polí a dále obsahuje programy Ansys pro 

CFD analýzy proudění a jejich interakci. Ansys Workbench také obsahuje pre a post procesory pro 

jednotlivé typy analýz a umí zajistit výměnu dat mezi programy pro modelování multifyzikálních 

problémů. Vytvořený virtuální model v prostředí Ansys Workbench, je jakýsi prototyp, jenž je možné 

sledovat v reálném čase a analyzovat jeho chování na různé podměty. Pomocí datových a grafických 

výstupů, které Ansys Workbench uživateli zobrazí, je uživatel schopen analyzovat chování 

vytvořeného modelu. 

 

7.1 Vytvoření geometrie přídržného tyčového elektromagnetu 

     Jak již bylo dříve zmíněno, pro vytvoření modelu elektromagnetu bude použit CAD software 

SolidWorks. Postup vytvoření modelu je následující: 

 Narýsování jednotlivých dílů elektromagnetu – jádra, cívky, vzduchové mezery, kotvy 

Vzduchovou mezeru musíme vytvořit proto, aby bylo možné v programu Ansys provést 

potřebnou simulaci elektromagnetu. Tuto vzduchovou mezeru umístíme mezi jádro a kotvu 

elektromagnetu a její tloušťku zvolíme 0,2 mm. Izolaci vinutí, není nutné kreslit, protože 

nemá magnetické vlastnosti a v programu Ansys bude nahrazena vzduchem. 

 Vytvoření 3D modelů jednotlivých dílů 

 Vytvoření sestavy z jednotlivých dílů elektromagnetu (obr. 7.1) 

 Uložení modelu ve formátu Parasolid pro následný export do programu Ansys 

 

 
 

Obr. 7.1 Řez sestavou elektromagnetu vytvořeného s programu SolidWorks 

 

     Kvůli optimalizaci magnetu vytvoříme ještě několik dalších geometrií, které se budou lišit rozměry 

jádra a cívky. Rozměry jednotlivých geometrií jsou uvedeny v tab. 7.1 a význam jednotlivých písmen 
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je možné zjistit z obr. 5.1. Magnet který byl vypočten v předchozí části diplomové práce ručně, má 

označení geometrie „vypočtená“. 

 

      Tab. 7.1 Rozměry jednotlivých geometrií elektromagnetu 

Názav 

(číslo) 

geometrie 

A B C a b c d e f 

Vypočtená 1000 40 50 46 12 940 8 30 4 

2 1000 40 50 48 16 960 4 20 2 

3 1000 40 50 47 14 960 6 20 3 

4 1000 40 50 46,5 13 960 7 20 3,5 

5 1000 40 50 46 12 960 8 20 4 

6 1000 40 50 45,5 11 960 9 20 4,5 

7 1000 40 50 45 10 960 10 20 5 

8 1000 40 50 44,5 9 960 11 20 5,5 

9 1000 40 50 44 8 960 12 20 6 

10 1000 40 50 43,5 7 960 13 20 6,5 

11 1000 40 50 43 6 960 14 20 7 

 

 

7.2 Import vytvořené geometrie do programu Ansys 

     Zvolíme libovolnou geometrii, která byla vytvořena v programu Solidworks a importujeme ji do 

programu Ansys Workbench. V našem případě byla jako první zvolena ta geometrie, pro kterou byl 

proveden i ruční matematický výpočet magnetu. Další postup je následující: 

 Zvolíme druh analyzovaného systému, který chceme řešit. V našem případě volíme 

magnetostatickou analýzu 

 Sjednotíme všechny části (objemy) elektromagnetu do skupin (entit) a jednotlivé části pro 

lepší přehlednost pojmenujeme – jádro, cívka, vzduchová mezera, kotva 

 Pro správnou simulaci vložíme celý model elektromagnetu do vzduchového obalu 

7.3 Tvorba řezů, výpočetní sítě a výpočet elektromagnetu 

     Pro snadnější tvorbu výpočetní sítě je vhodné si elektromagnet rozřezat na několik částí. Jelikož je 

model elektromagnetu příliš dlouhý, vytvoříme dva řezy, které nám vymezí jednu desetinu magnetu. 

Výpočet pak bude trvat daleko kratší dobu. Abychom ale v tomto případě zjistili výslednou sílu, 

kterou působí jádro na kotvu elektromagnetu, musíme sílu, která byla programem ansys spočítána pro 

jednu desetinu elektromagnetu vynásobit deseti. Na geometrii bylo následně provedeno ještě několik 

dalších řezů, s ohledem na kvalitnější zasíťování. Kompletně nařezaný model elektromagnetu je 

znázorněn na obr. 7.2. 
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Obr. 7.2 Rozřezání geometrie elektromagnetu na dílčí části 

 

     Na kvalitě zasíťování je potřeba si dát záležet, protože tvorba výpočetní sítě je jedním 

z nejdůležitějších kroků při přípravě numerického modelu na simulaci. Jemnost sítě  nebo-li její 

kvalita zásadním způsobem ovlivní výsledky výpočtu. Čím je síť jemnější, tím budou výsledky 

přesnější, ale důsledek vyšší přesnosti je zvýšení doby trvání výpočtu. Dostatečně kvalitní zasíťování 

naší geometrie je na obr. 7.3. 

 

 
Obr. 7.3 Zasíťování elektromagnetu 
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     Dalším krokem, který musíme před zahájení výpočtu provést je nadefinování jednotlivým 

rozřezaným částím elektromagnetu jejich materiální vlastnosti. Částím, jež představují jádro a kotvu 

elektromagnetu, přiřadíme materiálové vlastnosti oceli 11 373, cívce přiřadíme vlastnosti mědi a 

vzduchové mezeře a vzduchu přiřadíme vlastnosti vzduchu. V dalších krocích zadáme průřez cívky, 

počet závitů cívky, velikost a směr proudu tekoucí cívkou a okrajové podmínky. Nyní, už jen zvolíme, 

co přesně chceme, aby nám program Ansys vypočítal a spustíme výpočet. V našem případě jsme 

nechali vypočítat průběh magnetické indukce v elektromagnetu (obr. 7.4) magnetické intenzity (obr 

7.5) a síly, kterou jádro elektromagnetu působí na kotvu (obr 7.5).  

 

 
Obr. 7.4 Průběh magnetické indukce a magnetické intenzity magnetu „vypočteného“ 

 

 
Obr. 7.5 Průběh síly působící na kotvu magnetu „vypočteného“ 
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Dále bylo programem Ansys vypočteno, že celková síla, která působí na kotvu jedné desetiny 

𝐹1/10 = 748 𝑁. Celkovou přídržná síla, kterou je kotva magnetu přitahována je rovna: 

 

𝐹𝑝 = 𝐹1/10 ∙ 10 = 748 ∙ 10 = 7480 𝑁 

 

Tato vypočtená síla 𝐹𝑝  není zcela přesná, protože při výpočtu bylo zanedbáno, že délka středního 

sloupku jádra není přes celou délku elektromagnetu. 

 

7.4 Optimalizace elektromagnetu 

     Optimalizace spočívá ve výpočtech vlastností všech geometrií elektromagnetů, které byly 

vytvořeny v programu SolidWorks (tab. 7.1), kdy nás jako hlavní vlastnost bude zajímat, jakou sílou 

je kotva magnetu přitahována.  

     V programu Ansys Wokrbench již máme zadány potřebné údaje a přednastavenou výpočetní síť. 

Nyní tedy stačí do již zmiňovaného Ansysu vkládat nové geometrie, které byly vytvořeny v softwaru 

SolidWorks, nechat vygenerovat síť, zadat nový průřez dané cívky, počet závitů cívky, velkost a směr 

proudu tekoucí cívkou a spustit výpočet. Výsledky jednotlivých geometrií jsou v tab. 7.2. 

 

Tab. 7.2 Přídržné síly jednotlivých elektromagnetů 

Název 

(číslo) 

geometrie 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Přídržná 

síla Fp 

(N) 

5690 9060 10534 11725 13577 13885 13637 14147 13240 12829 

 

Z tab. 7.2 je patrné, že největší přídržnou sílu vykazuje geometrie elektromagnetu č. 9. Z toho důvodu 

je tento elektromagnet považován za nejoptimálnější. Průběhy magnetické indukce a intenzity jsou na 

obr. 7.6 a průběh síly působící na kotvu elektromagnetu č. 9 je vyobrazena na obr. 7.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.6 Průběh magnetické indukce a magnetické intenzity optimálního magnetu 

 

 

 



37 
 

 
Obr. 7.5 Průběh síly působící na kotvu optimálního magnetu 

 

Statická charakteristika optimalizovaného magnetu je na obr. 7.6. Tato charakteristika zobrazuje 

závislost tahové síly na velikosti vzduchové mezery a patří mezi nejdůležitější charakteristiky 

udávající vlastnosti přístroje. V častých případech je též nazývána jako charakteristika tahová.  

 

 
Obr. 7.6 Statická charakteristika optimalizovaného magnetu 

 

Statická charakteristika (obr. 7.6) je zobrazena pro provozní stav, kdy je magnet napájen jmenovitým 

napětím 24 V a nachází se ve studeném stavu. 
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8.   Simulace uchycení trubiček přídržným elektromagnetem 

 

     V této kapitole se budeme zabývat uchopením trubiček dříve optimalizovaným přídržným tyčovým 

elektromagnetem. Přitažení trubiček magnetem bude simulováno opět v programu ANSYS. Trubičky, 

které budou sloužit k tomuto účelu, jsou z magnetické oceli 11 373 a jejich rozměry jsou následující 

(obr.8.1): 

D = 4 mm 

d = 2 mm 

l = 1000 mm 

 
Obr. 8.1 Rozměry trubičky 

 

 

8.1   Výpočet gravitační síly působící na trubičku 

     Abychom později mohli zjistit, zda magnet trubičku přitáhne či nikoliv, musíme znát gravitační 

(tíhovou) sílu této trubičky 𝐹𝑔 , kterou je trubička přitahována gravitačním polem země. Ještě předtím, 

než budeme moci tuto sílu spočítat, musíme znát hmotnost trubičky 𝑚. Tuto hmotnost spočítáme 

podle vztahu: 

 

𝑚 = 𝜚 ∙ 𝑉    𝑘𝑔   ,                                                                   8.1  

 

kde 𝜚  𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3  je hustota a 𝑉  𝑚3  objem. 

 

Výsledný objem trubičky je roven: 

 

𝑉 = 𝜋 ∙  
𝐷

2
 

2

∙ 𝑙 −  𝜋 ∙  
𝑑

2
 

2

∙ 𝑙 = 𝜋 ∙  
4

2
 

2

∙ 1000 −  𝜋 ∙  
2

2
 

2

∙ 1000 = 9424,78 ∙ 10−9 𝑚3 

 

Ze strojnických tabulek zjistíme, že hustota oceli třídy 11 je 𝜚 = 7850 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3  a po dosazení do 

vztahu (8.1) můžeme vypočítat hmotnost trubičky: 

 

𝑚 = 𝜚 ∙ 𝑉 = 7850 ∙ 9424,78 ∙ 10−9 = 73,98 ∙ 10−3 𝑘𝑔. 
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Gravitační sílu 𝐹𝑔  vypočítám podle vztahu: 

 

𝐹𝑔 = 𝑚 ∙ 𝑔    𝑁  ,                                                                    (8.2) 

 

kde 𝑔 je gravitační hodnota, jejíž hodnota 𝑔 = 9,81 𝑚 ∙ 𝑠−2. Velikost gravitační síly trubičky je pak 

podle vztahu (8.2) rovna: 

 

𝐹𝑔 = 𝑚 ∙ 𝑔 = 73,98 ∙ 10−9 ∙ 9,81 = 0,726 𝑁. 

 

Jedna trubička je tedy přitahována gravitačním pole země silou 0,726 N. 

 

8.2   Simulace různých variant uchopení trubiček v programu ANSYS 

     Příprava modelu k simulace v programovém prostředí ANSYS probíhá stejně jako při návrhu 

elektromagnetu, kdy jeho kotvu představoval plech o tloušťce  4 mm. V tomto případě jen musíme 

poupravit geometrii, kterou do softwaru ANSYS  vkládáme a to tak, že místo plechu, který dříve 

představoval kotvu elektromagnetu, vytvoříme geometrii s trubičkou, respektive trubičkami. Aby nám 

program ANSYS nedělal při přípravě k výpočtu magnetu problémy, musíme trubičky vždy v každém 

jejich místě dotyku s dalším tělesem nepatrně zkosit, tak aby se místo bodového styku vytvořil styk 

plošný. Tato úprava je bohužel provedena a úkor přesnosti výpočtu přídržné síly, protože po této 

operaci, kdy bodové styky trubiček změníme na malé plošné styky, nám přídržná síla bude vycházet 

nepatrně vyšší. 

     Trubičky budeme na jádro magnetu různě umísťovat, abychom si ukázali různé varianty řešení. 

Jako první umístíme na magnet jednu trubičku, abychom nejdřív zjistili, zda ji je magnet vůbec 

schopen uchopit. Jelikož trubička je dlouhá jeden metr, tak ji v prvním případě umístíme na délku 

elektromagnetu. Průběh magnetické intenzity a magnetické indukce magnetu s jednou trubičkou 

umístěnou na délku magnetu je na obr. 8.2. Průběh síly tohoto případu je znázorněn na obr. 8.3. Další, 

konkrétně zvětšené a detailní obrázky tohoto případu jsou v příloze. 

 

 

 

Obr. 8.2 Průběh magnetické indukce a intenzity elektromagnetu s jednou trubičkou umístěnou na 

délku 
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Obr. 8.3 Průběh přídržné síly působící na trubičkou umístěnou na délku 

 

Pro rychlejší výpočet bylo opět počítáno pouze s jednou desetinou magnetu. Přídržná síla, kterou jádro 

přitahuje trubičku je na desetině magnetu 𝐹1/10 = 3,42 𝑁. Celková přídržná síla je pak rovna: 

 

𝐹𝑝 = 𝐹1/10 ∙ 10 = 3,42 ∙ 10 = 34,2 𝑁 . 

 

Není, když porovnáme gravitační sílu a přídržnou sílu, tak zjistíme, že přídržná síla působící na 

trubičku 𝐹𝑝 = 34,2 𝑁  je větší než síla gravitační 𝐹𝑔 = 0,726 𝑁  a můžeme tak tvrdit, že magnet 

zvládne trubičku uchopit. 

 

     Budeme-li magnetem přitahovat více trubiček umístěných na délku, tak by mohl nastat situace, že 

některé z trubiček zapadnou mezi sloupky magnetu. Tento nedostatek je možné vyřešit, že napříč 

přídržných sloupků umístíme tenký plech. Tento plech v našem případě tvoří magnetická ocel 11 373 

o tloušťce 0,5 mm. Rozložení magnetické indukce a intenzity, kdy je magnetem přitahováno více 

trubiček a na jádře magnetu je připevněn tenký ocelový plech je vidět na obr. 8.4. Síla působící na 

trubičky je znázorněna na obr. 8.5. 

 

 

Obr. 8.4 Průběh magnetické indukce a intenzity elektromagnetu s pevně přimontovaným plechem a 

trubičkami umístěnými na délku 



41 
 

 
Obr. 8.5 Průběh přídržné síly působící na trubičky umístěné na délku elektromagnetu s tenkým pevně 

přimontovaným plechem 

 

Na obr. 8.4 je pozorovatelné, že největší indukce je tentokrát na plochách tenkého plechu mezi 

sloupky jádra magnetu. Z obr. 8.5 je patrné, že rozložení působící přídržné síly není na každé trubičce 

stejné. Toto různé rozložení síly je dáno především, v jaké části magnetu je trubička umístěna a kolik 

dalších trubiček se nachází v její blízkosti. Lze tedy tvrdit, že trubičky uchopené magnetem na sebe 

vzájemně působí a ovlivňují tak vzájemné rozložení nejen síly, ale samozřejmě i magnetické indukce a 

intenzity. 

     Podíváme-li se na obr. 8.6, zjistíme tok indukčních čar v magnetu. Je zřejmé, že indukční tok se 

mezi sloupky uzavírá převážně vzduchem. Výjimka nastane pouze tehdy, jsou-li mezi sloupky 

umístěny nějaké trubičky, nebo je mezi nimi připevněn tenký plech. Abychom zajistili indukčnímu 

toku snadnější cestu, a získali větší přídržnou sílu, zkusíme nyní trubičky natočit na šířku magnetu. 

Indukční tok se tak mezi sloupky nebude uzavírat přes vzduch ale přes trubičky obr. 8.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozložení magnetické indukce a intenzity při uložení trubiček na šířku magnetu je na obr. 8.8, 

rozložení magnetické síly pak na obr. 8.9. 

 

Obr. 8.6 Průběh indukčních čar při uchycení 

trubiček na délku elektromagnetu 

Obr. 8.7 Průběh indukčních čar při uchycení 

trubiček na šířku elektromagnetu 
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Obr. 8.8 Průběh magnetické indukce a intenzity elektromagnetu s trubičkami umístěnými na šířku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.9 Průběh přídržné síly působící na trubičky umístěné na šířku elektromagnetu 

 

 

     Nyní zkusíme porovnat přídržnou sílů v případě, že jsou trubičky umístěny na šířku magnetu se 

silou, kdy je umístění trubiček na délku magnetu. Jelikož šířka magnetu je pouze 4 cm, budeme 

nejprve porovnávat, jaký je silový rozdíl při umístění trubičky o délce 4 cm na šířku a na délku. 

Pomocí programu ANSYS bylo zjištěno, že při umístění trubičky o délce 4 cm na šířku, vzniká 

přítažná síla 3,724 N a při umístění trubičky o délce 4 cm na šířku je velikost přídržné síly pouze 0,12 

N. Je zde vidět velký velikostní rozdíl těchto sil a proto se obecně doporučuje umísťovat trubičky na 

šířku přídržného elektromagnetu. 

     V našem případě má ale trubička velikost 1 m, což značně mění situaci. Budeme-li porovnávat sílu 

při umístění trubičky o délce 1 m na šířku s přídržnou silou při umístění trubičky na délku, vyjde 

přídržná síla při umístění na šířku stejná jako v předchozím případě, a to 3,72 N, kdežto přídržná síla 

při umístění trubičky na délku magnetu, bude mít hodnotu 34,2 N. V tomto případě je tedy vhodné, 

umísťovat trubičky na délku elektromagnetu. Nejlepší vhodné řešení je poskládat více takových 

stejných magnetů vedle sebe, a trubičky přichytávat na šířku těchto elektromagnetů. 
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     U přichytnutí a přenesení trubiček elektromagnetem nastává ještě jeden hlavní problém. Jelikož je 

trubička ve tvaru válce, tak mezi jádrem magnetu a trubičkou dochází pouze k bodovému styku a 

nikoliv ke styku plošnému. Při tomto bodovém styku ani sebelepší magnet s velkou přídržnou silou 

nedokáže trubičky pevně uchopit. Magnet sice trubičky uchopí, ale při pohybu magnetem do stran 

nebude díky bodovému styku působit na trubičky dostatečná přídržná síla, a ty se tak budou po 

magnetu pohybovat (válet). Jedním ze způsobů jak tomu válení zabránit, je připevnit na jádro magnetu 

plech s výlisky do kterých trubičky zapadnou a vznikne tak plošný styk mezi trubičkou a 

vytvarovaným plechem obr. 8.10. Dalším z možných řešení tohoto problému, je přitahování trubiček 

ve formě svazku. 

 

 
Obr. 8.10 Elektromagnet se speciálním výliskem pro uchopení trubiček 
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Rozbor dosažených výsledků 

     Úkolem této práce bylo teoretickým výpočtem navrhnout stejnosměrný přídržný tyčový 

elektromagnet. Dalším z úkolů bylo namodelovat a následně optimalizovat výpočtem navržený 

elektromagnet v programovém prostředí ANSYS. Posledním úkolem bylo provést simulaci, kdy kotvu 

optimalizovaného magnetu představovali trubičky. 

     Vstupní požadavky na návrh elektromagnetu, které lze rozdělit na požadavky konstrukční, provozní 

a na požadavky týkající se užitných vlastností elektromagnetu byly zadány firmou MEP Postřelmov. 

Teoretický výpočet a kontrola elektromagnetu byla provedena podle empiricky odvozených vztahů 

v kapitolách 4.4 a 4.5 s tím, že jako kotva elektromagnetu, byl uvažován plech z magnetické oceli 

třídy 11 o tloušťce 4 mm. Při těchto výpočtech docházelo k několika zjednodušením, což ovlivnilo 

přesnost výsledku. Abychom mohli výsledky provedené teoretickým výpočtem porovnat s nějakou 

jinačí metodou, byl stejný magnet namodelován a vypočten v programovém prostředí ANSYS, které 

využívá metodu konečných prvků. Při této metodě došlo ale také k nepatrnému zjednodušení. 

Samotný magnet byl příliš dlouhý, atak v programu ANSYS bylo počítáno jen s jednou desetinnou 

tohoto elektromagnetu a celková přídržná síla byla teoreticky dopočtena. Nebylo tak bráno především 

v úvahu, že střední sloupek jádra nemá stejnou velikost jako délka elektromagnetu. Hlavní parametr, 

který můžeme při využití těchto dvou metod porovnávat, je výsledná přídržná síla elektromagnetu. 

Tato síla při teoretickém výpočtu vyšla 𝐹𝑝 = 9510 𝑁 a při výpočtu v programu ANSYS se rovnala 

𝐹𝑝 =1168 N. V programu ANSYS byla dále provedena optimalizace již vytvořeného elektromagnetu. 

Tato činnost spočívá především v hledání kompromisu mezi velikostí cívky a velikostí magnetického 

obvodu. K tomuto účelu bylo vytvořeno celkem 10 modelů magnetu, u kterých bylo programem 

ANSYS vypočtena celková přídržná síla působící na kotvu elektromagnetu, protože především podle 

velikosti tahové síly, lze určit optimální variantu vnitřního uspořádání magnetu. Nejoptimálnější 

elektromagnet, který vykazoval přídržnou sílu 𝐹𝑝 = 14 147 𝑁 měl tyto rozměry a parametry: 

 šířka středního sloupku jádra:         12 mm 

 šířka krajních sloupků jádra:             6 mm 

 průřez okna cívky:                     44 x 8 mm 

 průměr vodiče cívky:                         1 mm 

 počet závitů cívky:                         153 

 Jmenovitý proud cívky                    3,5 A 

Všechny rozměry a parametry navržených magnetů jsou uvedeny v příloze č. VII. 

     Jedna z nejdůležitějších charakteristik, která vypovídá o vlastnostech elektromagnetu je statická 

nebo také často nazývaná tahová charakteristika. Tato charakteristika zobrazuje závislost tahové síly 

na velikosti vzduchové mezery. Tato statická charakteristika optimálního magnetu, který je napájen 

jmenovitým napětím 24 V a nachází se ve studeném stavu, je uvedena v kapitole 7.4.  

     Poslední úkol práce, bylo nasimulovat přídržný elektromagnet, kdy jeho kotvu představovaly 

trubičky z magnetické oceli. Vnější a vnitřní průměr trubičky byl 4 a 2 mm. Délka trubičky byla 

zadána 1000 mm. Výpočtem bylo zjištěno, že na jednu trubičku působí gravitační síla o velikosti 

𝐹𝑔 = 0,726 𝑁 . Aby byl tedy elektromagnet schopen trubičku přitáhnout musí být přídržná síla 

působící na trubičku 𝐹𝑝  větší než síla gravitační 𝐹𝑔 . Tahle podmínka byla splněna, protože pomocí 

programového prostředí ANSYS bylo vypočteno, že přídržná síla, která působí na trubičku o délce 1 

m, jež je umístěna na délku magnetu, má velikost 𝐹𝑝 = 34,2 𝑁. Budeme-li magnetem přitahovat více 

trubiček umístěných na délku, mohla by nastat situace, že některá z trubiček zapadne mezi sloupky 

magnetu. Tento problém je možné vyřešit použitím tenkého plechu z magnetické oceli o tloušťce 0,5 
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mm, který umístíme napříč sloupků jádra. Umístěním tohoto tenkého plechu se výsledná přídržná síla 

změní jen velmi nepatrně. Další možnost jak trubičky umístit, je na šířku magnetu. Při tomto umístění 

se indukční čáry mezi sloupky jádra neuzavírají přes vzduch, ale přes uchycené trubičky. Výsledná 

síla působící na trubičky je pak několikrát větší, než když je trubička umístěna na délku. Představme si 

případ, že by trubička byla dlouhá jen tak moc, jak je šířka magnetu, tzn. 4 cm. V tomto případě by 

přídržná síla působící na trubičku umístěnou na šířku elektromagnetu byla 𝐹𝑝 = 3,724 𝑁  a při 

umístění na délku 𝐹𝑝 = 0,12 𝑁. Jelikož my ale máme trubičky dlouhé 1 m, bude daleko výhodnější je 

umísťovat na délku. Zajímavě jako vhodné řešení, se jeví poskládat více takových stejných magnetů 

vedle sebe a trubičky přichytávat na šířku těchto elektromagnetů.  

     U přichytnutí a přenesení trubiček elektromagnetem nastává ovšem jeden hlavní problém. Jelikož 

je trubička ve tvaru válce, dochází tak mezi jádrem magnetu a trubičkou k bodovému styku. Při tomto 

bodovém styku ani sebelepší magnet s velkou přídržnou silou nedokáže trubičky pevně uchopit. 

Magnet sice trubičky přitáhne, ale při jeho pohybu do stran, nebude díky bodovému styku působit na 

trubičku dostatečnou přídržnou silou a trubička se tak bude po magnetu pohybovat (válet). Jedním ze 

způsobů, jak tomu válení zabránit, je připevnit na jádro magnetu plech s výlisky do kterých trubičky 

budou uloženy a vznikne tak plošný styk mezi trubičkou a vytvarovaným plechem. Dalším z možných 

vhodných řešení tohoto problému, je přitahování trubiček ve formě svazku. 

     Konstrukční řešení optimálního magnetu je vyobrazeno v příloze č. I-V. 
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