
 

 

 

VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 

 

Katedra elektrických strojů a přístrojů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

ANALÝZA ZKRATOVÝCH POMĚRŮ V ROZVÁDĚČI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 Jan Valjašek 

  



  



 

Prohlášení: 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracoval 

samostatně a uvedl jsem všechny literární prameny a publikace, ze kterých 

jsem čerpal." 

Poděkování: 

Na tomto místě bych rád poděkoval ing. Petru Kačorovi za poskytnutí odborné 

pomoci při modelování v programu ANSYS a korekci diplomové práce. 

V Ostravě dne: 30. 4. 2010 

  



Abstrakt: 

V práci blíţe popíši typový rozvaděč firmy ABB. Dále se budu zabývat typovým uspořádáním 

proudovodných drah. Jakoţto způsobem vypočtu vzájemných sil působících mezi vodiči a sil působící 

na samotný vodič, dojde-li k jeho ohybu anebo změně toku proudu. U typových variant 

proudovodných drah provedu vzorové dosazení do rovnic a výpočty s předem zadanými rozměry a 

velikosti proudu. Následně sestavím numerický model pro výsek přípojnic z typového rozvaděče, kdy 

budou spočteny síly působící mezi přípojnicemi a jakým způsobem se přípojnice navzájem ovlivňují, 

přičemţ bude známa zátěţ systému v kA. Tento model přípojnic bude sestaven i v příslušném 

softwaru. V tomto případě se jedná o program SolidWorks. Takto sestavený model bude vyřešen 

analyticky softwarem ANSYS, který spočítá velikost a smysl působících sil mezi přípojnicemi. 

Nakonec budou výsledky numerického a analytického výpočtu porovnány. Celá práce bude shrnuta 

v závěru. 

Klíčová slova: 

Rozvaděč, zkratové poměry v rozvaděči, skříň, přípojnice, silové účinky na proudovodnou dráhu, 

vodič konečné délky, vodič konečného průřezu, rovnoběţné vodiče, vodič v úhlu, vodiče kolmé, 

průběţný záhyb, pravoúhlý záhyb, ANSYS, SolidWorks, trojfázová soustava, numerický model 

rozvaděče, kontaktní úţina, simulační výpočet silových účinků, analytický a numerický výpočet, 

metoda konečných prvků, superpozice 

Abstract: 

In working, closely description type ABB distributor. Furthermore, I will deal with type 

arrangement conductive current pathways. As a method of calculating the mutual forces acting 

between the conductors and the forces exerted on the wire itself when it comes to bend or change its 

current flow. The type variants conductive current tracks make a model to achieve the equations and 

calculations with a predetermined size and amperage. Subsequently prepare a numerical model for 

cutting type of bus bar switchboard, which will be counted forces between bus bar and how they 

interact with the bus bar, which will be known to the system load in kA. This model of bus bars shall 

be arranged as the relevant software. In this case the program SolidWorks. Thus established a model 

will be solved analytically by ANSYS software, which calculates the size and sense of the forces 

between the bus bar. Finally, the results of numerical and analytical calculation are compared. The 

entire work will be summarized in the conclusion. 

Key words: 

Switchboard, short-circuit conditions in the switchboard, panel, bus bar, power effects on the 

current path, conductor of finite length, conductor of the final section, parallel wires, conductor at an 

angle, wires perpendicular, continuous roll, rectangular fold, ANSYS, SolidWorks, three-phase 

system, numerical model of switchboard, contact strait, simulation of force effects, analytical and 

numerical calculation, finite element method, superposition 
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Seznam použitých symbolů a značek 

symbol název jednotka 

B magnetická indukce [T] 

D průměr půlkruhové konečné hladiny [m] 

F působící elektrodynamická síla [N] 

H tvrdost materiálu kontaktu [Pa] 

I elektrický proud [A] 

MT ohybový moment [N] 

R označení fáze [-] 

S označení fáze [-] 

T označení fáze [-] 

a vzdálenost vodičů [m] 

 osová vzdálenost vodičů [m] 

 šířka vodiče [m] 

b šířka průřezu vodiče [m] 

d průměr kruhové stykové plochy [m] 

dx,y element délky [-] 

h délka vodiče (od počátku) [m] 

 výška průřezů vodiče [m] 

kb činitel konečné šířky [-] 

kd činitel konečné délky [-] 

kh činitel konečné výšky [-] 

kn činitel zmenšení účinku síly [-] 

l délka vodiče [m] 

lAC vzdálenost začátků vodičů [m] 

lAD vzdálenost začátku vodiče A a konce vodiče D [m] 

lBC vzdálenost konce vodiče B a začátku vodiče C [m] 

lBD vzdálenost konců vodičů [m] 

m vzdálenost začátku vodiče od počátku [m] 

n vzdálenost začátku vodiče od počátku [m] 

p vzdálenost konce vodiče od počátku [m] 

s vzdálenost konce vodiče od počátku [m] 

r průvodič délky [m] 

x vzdálenost středů vodičů [m] 

α úhel mezi vodiči [°] 

β úhel mezi elementem délky a průvodičem [°] 

ε úhel mezi vodiči [°] 

µ0 permeabilita vakua [Hm
-1

] 

µr relativní permeabilita [-] 

φ úhel udávající směr síly [°] 
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ÚVOD 

Tématem této práce jsou zkratové poměry v rozvaděči. Rozváděč je sestavení různého počtu 

spínacích přístrojů s doplněním řídicích, měřicích, signalizačních, ochranných, regulačních zařízení.  

Rozvaděč je nedílnou součástí elektrických rozvodů, do kterého je přivedena elektřinu z distribuční 

sítě nebo jiného zdroje elektrické energie a dále je měřena, kontrolována, rozvaděna dle potřeby. 

Konkrétně se budu zabývat místem, kde se přivedená elektřina připojuje k rozváděči, a to oddílem 

přípojnic. Jelikoţ se jedná o trojfázový systém, jsou přípojnice tři, uspořádány vedle sebe. Kaţdou 

přípojnicí protéká elektrický proud, který kolem ní vyvolá elektromagnetické pole, jenţ bude působit 

na elektromagnetické pole vyvolané sousedícími přípojnicemi. Elektromagnetická pole dají vzniku 

elektrodynamickým silám, tyto síly ovlivňují přípojnice mechanicky a vedou k vzájemnému 

odpuzování nebo přitahování přípojnic v závislosti na orientaci protékaného proudu. 

Elektrodynamické síly vznikají i při průtoku jmenovitého proudu In avšak jsou malé. Problém nastává, 

pokud dojde v síti k neţádoucímu stavu jako je např. zkrat. Při zkratu dosahuje zkratový proud Ik aţ 

stonásobku jmenovitého proudu In a jelikoţ působící elektrodynamické síly rostou s druhou mocninou 

proudu, jsou výsledné elektromagnetické síly 10 000 krát větší. Obrovský nárůst působících sil na 

přípojnice vede k extremnímu zatíţení spojů, úchytů i samotných přípojnic, co můţe mít za následek 

utrţení, pokroucení a celkovou deformaci přípojnic. Špatně navrţený systém se můţe zhroutit. 

Důleţitá je zkratová odolnost rozvaděče, kdy musí protékajícím proudům bezpečně mechanicky i 

tepelně odolat. A proto se tento problém řeší. 

Analytický se dá systém řešit jen při rozkouskování na menší části, které odpovídají specifickým 

tvarům, pro které jsou sestaveny rovnice výpočtů. Dílčí části se pak dále sčítají a kombinují, coţ vede 

ke konečnému určení velikosti a orientace vzniklých sil. Tato metoda je velmi náročná na čas. 

V dnešní době se pouţívá pro výpočet elektrodynamických sil příslušných softwarů, jako je 

např. ANSYS, který pouţívá metodu konečných prvků pracujících pomocí modelů. Vytvořím si model 

přípojnicového systému, který odpovídá konfiguraci jaká je v rozvaděči a zajímá mě jakou má 

zkratovou odolnost a jestli mechanicky vyhoví. Takto sestavený model importuju do prostředí 

programu ANSYS, zde si vytvořím elektromagnetický model přípojnic, do kterých přivedu elektrický 

proud, a program mi vyhodnotí velikost působících sil. Dále můţu v metodě konečných prvků provést 

mechanický výpočet tahu, tlaku a určit podle toho potřebné distanční vzdálenosti izolátorů, obecně 

úchytek, které musím instalovat pro dané přípojnice, protoţe síly budou působit vţdy, můţeme jen 

správně nedimenzovat příslušný systém. 
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1. ROZVÁDĚČ 

Rozváděč je sestavení různého počtu spínacích přístrojů s doplněním řídicích, měřicích, 

signalizačních, ochranných, regulačních a dle potřeby dalších zařízení do jednoho celku pod úplnou 

odpovědností výrobce, včetně všech vnitřních elektrických spojů, mechanických vazeb a 

konstrukčních částí. 

Dále rozlišujeme dva typy rozváděčů, a to: 

TTA –  typově zkoušený rozváděč – je takový, který vyhovuje stanovenému typu nebo sestavě 

a je prokázáno, ţe odpovídá příslušné normě, kdy odchylky od typového provedení 

nemají podstatný vliv na jeho vlastnosti. 

PTTA – částečně typově zkoušený rozváděč – tento rozváděč obsahuje jak typově zkoušené, 

tak i typově nezkoušené uspořádání avšak typově nezkoušené uspořádání je odvozeno 

od typově zkoušeného, které vyhovělo příslušným zkouškám. [2] 

1.1. Třídění rozváděčů 

Rozváděče se třídí podle [4]: 

a) vnější konstrukce: 

 nekrytý rozváděč, 

 panelový rozváděč, 

 krytý rozváděč: 

 skříňový, 

 skříňový stavebnicový, 

 pultový, 

 rozvodnice, 

 stavebnicová sestava rozvodnic; 

b) místa instalace: 

 rozváděč pro vnitřní instalaci, 

 rozváděč pro venkovní instalaci; 

c) způsobu montáţe s ohledem na mobilnost: 

 stabilní rozváděč (nepřenosný), 

 mobilní rozváděč (přenosný); 

d) krytí rozváděče; 

e) druhu krytu (kovově kryté, izolačně kryté rozváděče); 

f) způsobu montáţe (např. pevné nebo odnímatelné části); 

g) způsobu ochrany osob před úrazem elektrickým proudem; 

h) rozvodnice se třídí podle provedení na: 

 nástěnné s dveřmi, 

 nástěnné bez dveří, 

 zapuštěné s dveřmi, 

 zapuštěné bez dveří, 

 volně stojící (stojanové);  
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1.2. UniGear typ ZS1 

Rozváděč UniGear typ ZS1(obr. 1) vyrábí firma ABB ve verzi 1.2 (ZS1.2), je to kovově kryty, 

třífázový, skříňový rozváděč, který má vzduchovou izolaci. Typ rozváděče odpovídá TTA – coţ 

znamená, ţe je typově zkoušený a všechny jeho jednotky jsou smontované přímo v závodě. Jednotlivé 

jednotky jsou zkonstruované jako výsuvné moduly, kdy tyto jednotky jsou vybavené vypínači a 

stykači. Kaţdá jednotka má jeden systém přípojnic. Rozváděč vyhovuje normám a specifikacím pro 

rozváděče vysokého napětí podle ČSN EN 62271-200 a ČSN EN 60694. Rozváděč je proveden pro 

vnitřní instalaci a nadmořskou výšku do 1000m, při teplotách od -5°C do +35°C. [7] 

 

Obr. 1: Provedení typového rozváděče UniGear ZS1 

1.2.1. Konstrukce skříně 

Skříň je rozdělena na oddíl přípojnic A, oddíl vypínače B, oddíl kabelů C a přístrojovou skříňku D 

pro sekundární vybavení. Na obr. 2 je příklad jedné z moţné konstrukce skříně. Vnější krytí a vnitřní 

přepáţky rozváděčových skříní jsou z kvalitního ocelového plechu tloušťky 2 mm s aluzinkovým 

povlakem. Oddíl přípojnic, oddíl vypínače a kabelový oddíl jsou vybaveny pojistnými klapkami pro 

odlehčení tlaku umístěnými v horní části. Tyto se otevřou při přetlaku v případě vnitřního 

obloukového zkratu. Přední strana skříní je uzavřena tlakuvzdornými dveřmi. Oddíly kabelů 

a vypínače mají své vlastní dveře. Oddíly vypínače jsou vybavené průzory vyrobenými 

z bezpečnostního skla. Sousední skříně jsou od sebe navzájem oddělené bočními stěnami kaţdé skříně 

a po smontování skříní zůstává mezi těmito stěnami vzduchový polštář. Vnější kryt je doplněn 

klapkami pro odlehčení tlaku montovanými nahoře, které jsou podle jmenovitého proudu vodiče 

odbočky vyrobeny buď z ocelového plechu, nebo plechové mříţoviny a dole krytem dna 

z nemagnetického plechu. Klapky pro odlehčení tlaku jsou zajištěny na jedné podélné straně 

ocelovými šrouby na druhé podélné straně plastovými šrouby. V případě vnitřního přetlaku jsou 
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plastové šrouby místem protrţení. Omezení proudu při vnitřním obloukovém zkratu je moţno 

dosáhnout vybavením vypínače bez zpoţdění provedeným pomocnými spínači ovládanými tlakovou 

vlnou. 

Nutná bezpečnostní opatření pro omezení účinků vnitřního obloukového zkratu musí být zajištěna 

v souvislosti s výškou stropu a s ohledem na obsluhu. Taková opatření zahrnují: 

a) Montáţ průchodu pro odlehčení tlaku na horní část rozváděče s dalšími kanály 

vedoucími z rozvodny v uspořádání vhodném pro konstrukci budovy. Rázová vlna 

a působení oblouku jsou odváděny průchody ven. 

b) Montáţ průchodu pro odlehčení tlaku s výfukovými štěrbinami umístěnými nad 

průchodem na koncích rozváděče a nasměrovanými do středu rozváděče (průchod pro 

odklonění). Rázová vlna a působení oblouku se projevují ve velmi tlumené formě 

a v místě, které není kritické pro pracovníky obsluhy. 

Vnitřní oddělení přepáţkami umoţňuje bezpečný přístup do oddílů vypínače a kabelů, i kdyţ jsou 

přípojnice pod napětím. Přístrojová skříňka pro sekundární vybavení je zcela oddělená od prostoru 

vysokého napětí díky svému krytí z ocelového plechu. Na koncových bočnicích jsou kryty 

mechanicky i tepelně odolné proti vnitřnímu obloukovému zkratu, pokud by tento nastal v koncové 

skříni. Při určitých jmenovitých proudech přípojnic a odboček jsou nutné otvory ve vnějším krytu pro 

účel ventilace. V případě zvýšené teploty okolí (> 40 C) a/nebo zvýšeného kmitočtu (60 Hz) můţe 

být nutné namontovat ventilátor do horizontální přepáţky. [7] 
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Obr. 2: Příklad přívodu – vývodu a uspořádání rozvaděče UniGear ZS1[7] 
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1.2.2. Rozměry skříně 

 

Obr. 3: Nákres skříně [7] 

 

Tabulka 1: rozměry skříně [7]  
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1.2.3. Vlastnosti skříně 

Odolnost proti vnitřním obloukovým zkratům je: 12 kV, 17,5 kV  – 40 kA 1s 

 25 kV  – 25 kA 1s 

Jmenovité napětí kV 12 17,5 25 

Jmenovité krátkodobé výdrţné střídavé napětí kV 28 38 50 

Jmenovité výdrţné napětí pří atmosférickém impulsu kV 75 95 125 

Jmenovitý kmitočet Hz 50/60 

Jmenovitý proud přípojnic A …4000 …4000 …2500 

Jmenovitý proud odboček vypínače A …4000 …4000 …2500 

Jmenovitý dynamický proud kA …125 …100 …63 

Jmenovitý vypínací proud vypínače kA …50 …40 …25 

Jmenovitý krátkodobý výdrţný proud 3 s kA …50 …40 …25 

Tabulka 2: Jmenovité hodnoty napětí a proudu rozvaděče UniGear ZS1 [7] 

1.2.4. Oddíl přípojnic 

Přípojnice mají obdélníkový průřez (obr. 4), jsou vyrobeny z mědi a jsou uloţeny po částech 

ze skříně do skříně. Pro vyšší jmenovité proudy (3150, 3600 a 4000 A) mají přípojnice průřez tvaru D. 

Podle jmenovitého proudu je pouţito buď jednoduché anebo dvojité uspořádání. Přípojnice jsou 

upevněny na plochých vodičích odboček a v průchodkách přípojnic, pokud jsou instalovány. Nejsou 

zapotřebí ţádné speciální připojovací svorky. 

Přípojnice a vodiče odboček pro 17,5 a 25 kV jsou 

izolovány pomocí smršťovacích hadic a šroubové spoje 

jsou zakryté izolačními kryty. Přípojnice pro jednotky 

12 kV do 2000 A jsou bez krytů. Ploché přípojnice 

2500 A, přípojnice o průřezu tvaru D 3150, 3600 a 

4000 A jsou izolované se zakrytými spoji. Pomocí 

průchodkových desek a průchodek přípojnic je moţno 

vytvořit přepáţky mezi skříněmi. Pro vyšší jmenovité 

krátkodobé výdrţné proudy jsou tyto přepáţky nutné. 

Nad rozváděč je moţno umístit nástavbu s 

uzemňovačem přípojnic nebo transformátory napětí na 

přípojnicích. [7] 

 

 

 

 
 Obr. 4: Pohled do oddílu přípojnic,  

 znázorněno bez izolačních krytů [7] 
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2. SILOVÉ ÚČINKY NA PRODOVODNOU DRÁHU 

Kolem kaţdého vodiče, kterým protéká elektrický proud, vzniká magnetické pole. Toto magnetické 

pole má za následek vzniku elektromagnetických sil. Pokud se nachází v blízkosti sebe dva anebo více 

takto proudem protékající vodiče, působí jejich magnetická pole vzájemně mezi sebou. Vodiče můţou 

být k sobě přitahovány nebo odpuzovány v závislosti na jejich poloze a směru protékaného proudu 

(obr. 5). Elektromagnetické síly mají deformační účinek jak na vodič, tak i na izolátory při zkratu, kdy 

vodičem začne protékat zkratový proud řádově aţ desetkrát vetší neţ je trvalé zatíţení. Tento náhlý 

nárůst proudu, vyvolá vznik značných sil, jeţ v krajních případech můţou dosahovat aţ desítky tun, 

coţ můţe způsobit destrukci části přístroje. [8] 

 
Obr. 5: Rozložení magnetických polí při stejné velikosti proudu rovnoběžných vodičů 

2.1. Odvození výpočtového vzorce 

Protéká-li vodičem proud I2, jenţ se nachází v magnetickém poli o indukci B (obr. 6), působí na 

element jeho délky dy síla F: 

 (1) 

Přepíšeme-li vektorový součin do skalárního tvaru, dostaneme pro element síly F vztah: 

 (2) 

 
Obr. 6: Vodič v magnetickém poli 

F 

B 

I2 I1 

a 

dy 

α 

F F 
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Podmínka kolmosti je splněna tehdy, jsou-li ve vzdálenosti a dva rovnoběţné přímé vodiče, pokud 

výsledná síla působí ve směru kolmém na rovinu danou I2 a směrem indukce B a to na tu stranu, ze 

které se jeví postup z I2 do B proti směru hodinových ručiček neboli kladně. Síla je největší, kdyţ 

v uvaţovaném místě probíhá magnetické pole kolmo na směr proudu, to je pro α = 90°. Na úseku 

vodiče délky l2 působí celková síla: 

 (3) 

Z Biot-Savartova zákona stanovíme velikost magnetické indukce kdy: kaţdý element vodiče, kterým 

protéká proud I, vytvoří v elementu dy magnetické pole s indukcí: 

 (4) 

Ve skalární formě: 

 (5) 

Úhel β svírá průvodič r se směrem elementu dx; v tomto případě dvou přímých vodičů se směrem 

vodiče a proudem I1. Celková indukce v místě P je potom součet příspěvků všech elementů vodiče l1 

od β1 do β2 (obr. 7): 

 (6) 

Ze známých veličin si vyjádříme průvodič r a element dy: 

 
(7) 

 
Obr. 7: Označení délek a úhlů 

n 

a
 

β1 β2 β 

 

x 

l1 

I1 

I2 

r 

P 

l2 

dx 

dy 

+∞ -∞ 
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Velikost indukce By je po dosazení do vzorce velikost v libovolném místě od proudového úseku l1 

(µr = 1; µ0 = 4π.10
-7

): 

 (8) 

Pro nekonečně dlouhý vodič  l1 jsou úhly β v rozmezí od π do 0 a element dx v rozsahu od -∞ do +∞, 

po dosazení dostáváme tvar: 

 (9) 

Magnetické pole nekonečně dlouhého vodiče l1 protékajícím proud I1 vyvolá na délce vodiče l2 

s proudem I2 sílu: [1] 

 (10) 

2.2. Síly mezi vodiči nekonečné délky 

Mezi dvěma nekonečně dlouhými a nekonečně tenkými vodiči, jimiţ protéká proud I1 a I2, které 

jsou od sebe ve vzdálenosti a (obr. 8), bude síla F∞ působící ve středu úseku délky l velikostí [5]: 

 (11) 

 
 Obr. 8: Vodiče nekonečné délky 

2.3. Síly mezi vodiči konečné délky  

Při konečné délce vodičů, bude výsledná síla působící mezi vodiči menší, neţ je tomu u vodiče 

nekonečné délky a můţou zde nastat dva případy: 

a) vodiče mají různou délku (obr. 9) 

Velikost působící síly mezi těmito vodiči: 

 (12) 
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b) vodiče jsou stejně dlouhé (obr. 10) 

Vzorec se nám upraví po dosazení do vztahu (12) p = s = l, m = n = 0, na vzorec: 

 

(13) 

 

kd je činitel respektující konečnou délku vodičů [5]. 

  

 Obr. 9: Různá délka vodičů Obr. 10: Stejná délka vodičů 

2.4. Síly mezi vodiči konečného průřezu 

U vodičů konečného průřezu ovlivňuje výslednou elektrodynamickou sílu navíc rozloţení proudnic 

po ploše průřezu. Jde-li o vodiče kruhového nebo mezikruhového průřezu, vliv rozloţení proudnic na 

kruţnici kaţdého poloměru se navzájem vyrovná. Avšak jedná-li se o vodiče čtyřhranné, zejména 

málo vzdálené, elektrodynamická síla se dále mění a můţe být jak menší, tak větší neţ udávají vzorce 

(11) a (12). To závisí na základním vzájemném uspořádaní vodičů, které můţe být dvojí: uspořádaní 

na výšku (obr. 11) a uspořádaní na plocho (obr. 12). Korekci výsledné elektrodynamické síly docílíme 

opravnými činiteli kh (14) a kb (15). Opravné činitele kh a kb můţeme zanedbat, je-li vzdálenost vodičů 

vetší neţ trojnásobek rozměrů průřezů: a > 3h, 3b. 

 (14) 

 (15) 
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Pak výsledný vzorec pro rovnoběţné vodiče obdélníkového průřezu nekonečné délky má tvar: 

 (16) 

Jde-li pak o vodiče konečné délky, bude vztah [5]: 

 (17) 

 

 Obr. 11: Uspořádaní vodičů na výšku Obr. 12: Uspořádaní vodičů naplocho 

2.5. Síly mezi vodiči v úhlu 

U dvou vodičů konečné délky, kdy jejich osy se protínají pod úhlem α (obr. 2.9), platí pro velikost 

síly Fl působící na vodič délky ( l-n) kolmo k jeho ose vzorec [5]: 

 (18) 

 

  

 Obr. 13: Vodiče v úhlu Obr. 14: Vodič v průběžném záhybu 
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2.6. Síly působící na vodič v průběžném záhybu 

Jedná-li se o vodič spojitě zalomený (obr. 14), nemůţeme klást m = n = 0, neboť vzorce by přešly 

na neurčité výrazy. V praxi se nabízí řešení, kdy pro jednu z větví posuneme počátek do průsečíku os, 

pro druhou větev počítáme počátek o průmět poloviny šířkového rozměru dále. Je-li tedy m = 0 pak: 

 přičemţ  

Tímto se nám zjednoduší vzorec (18), na [5]: 

 (19) 

 

2.7. Síly působící na vodič v pravoúhlém záhybu 

Spojitý záhyb pravoúhlý je v praxi nejběţnější případ uţití 

(obr. 15). Protoţe α = 90°, m = 0, n = a/2, konečný vzorec se 

nám výrazně zjednoduší [5]:  

 (20) 

 (21) 

 

 Obr. 15: Pravoúhlý záhyb vodiče 

2.8. Síly proudovodné dráhy tvaru písmene T 

U úseku proudovodné dráhy ve tvaru písmene T, např. při odbočování vodičů v rozvaděči, mohou 

nastat podle proudu v jednotlivých větvích 3 moţnosti smyslu působení a výsledné velikosti 

ohybového momentu (obr. 16 a, b, c). 

 
Obr. 16: Smysl působení ohybového momentu MT 
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U alternativy a, b působí oba momenty záhybů v souhlasném směru a tedy se sčítají. Výsledný 

moment v případě c je malý, protoţe momenty působí proti sobě a točí smyslem většího momentu. 

Jelikoţ kaţdou větví uzlu protéká proud jiné velikosti, bude moment MT2,3 určen proudy I2 a I3 a 

moment MT1,3 proudy I1, I3, kdy výsledný vzorec momentu bude: [5] 

 
(22) 

2.9. Síly v trojfázové soustavě 

V krajních vodičích při uspořádání vodičů 

do roviny (obr. 17), kmitá síla převáţně na jednu 

stranu s amplitudou zmenšenou oproti jednofázové 

dvojici vodičů ve vzdálenosti a činitelem 

k1,3 = 0,808. Síla ve středním vodiči kmitá na obě 

strany s amplitudou zmenšenou činitelem 

k2 =0,866. Při výpočtu uvaţujeme nejhorší případ, 

tj. střední vodič a činitel k2 = 0,866. Při uspořádání 

vodičů do rovnostranného trojúhelníku (obr. 18) opisují vektory sil ve všech fázích kruţnice. Kdy 

maximum působí ve směru výšky trojúhelníka a je oproti jednofázové dvojici vodičů zmenšeno 

činitelem k1,2,3 = 0,866. U vodičů rozloţených do pravoúhlého rovnoramenného trojúhelníka (obr. 19) 

opisují vektory sil elipsu. Vodič fáze R je namáhán největší silou ve směru rovin proloţených vodičem 

fáze R a fází sousedních, zmenšenou činitelem kr = 0,75. Maximum síly ve fázi S a T je vţdy dáno 

činitelem ks,t = 0,82 a mají směr φs -11° a φt = 101°. 

Maximální síla v rovnoběţných vodičích trojfázové soustavy je obecně určena vzorcem:[5] 

 (23) 

 

Obr. 18: Uspořádání vodičů do rovnostranného 

trojúhelníka 

 

Obr. 19: Uspořádání vodičů do pravoúhlého 

rovnostranného trojúhelníka 

a a 

F1 F2 F3 

Obr. 17: Vodorovné uspořádání vodičů 
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2.10. Síly v kontaktní úžině 

Pokud připojujeme k přípojnicím, kterými protéká proud I odbočky, kontakty, atd., vzniká v místě 

kontaktu vlivem zakřivení proudnic v kontaktní úţině odpudivá elektrodynamická síla Fu velikosti: 

 (24) 

kdy d je průměr kruhové stykové plošky, dané tvrdostí materiálu kontaktu H a kontaktním tlakem Fk, 

který působí v místě styku (obě hodnoty odečítáme z příslušných tabulek): 

 (25) 

kdy D je průměr idealizované půlkruhové konečné hladiny proudové úţiny a určuje nejmenší rozměr 

kontaktního dílce v místě styku. D = 2a v případě kontaktního styku dle obrázku 20. Pokud má místo 

kontaktu průřez obdélníkový (obr. 21), konečná hladina má tvar půlelipsoidu s osami základny a, b, 

kdy pro výpočet ji nahradíme polokoulí s přibliţným průměrem . [5] 

 

 

 

  

l 
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Fk 

Fk 
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I 

Obr. 20: Kontaktní styk vodičů Obr. 21: Kontaktní styk vodičů 

obdélníkového průřezu 
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3. VZOROVÝ VÝPOČET SILOVÝCH ÚČINKŮ NA PRODOVODNOU DRÁHU 

3.1. Vodiče mají různou délku 

Dva rovnoběţné vodiče jsou od sebe ve vzdálenosti a, vodičem délky (p – m) protéká proud I1, 

vodičem délky (s – n) proud I2 (obr. 9). 

 p = 0,8 m s = 0,9 m a = 0,2 m I1 = 1000 A 

 m = 0,2 m n = 0,1 m  I2 = 1000 A 

Velikost výsledné síly po dosazení do rovnice (12): 

 

 

 

3.2. Vodiče jsou stejně dlouhé 

Dva rovnoběţné vodiče délky l, ve vzdálenosti a od sebe, kterými protéká stejně velký proud 

(obr. 10). 

 a = 0,2 m I1 = 1000 A 

 l = 0,5 m I2 = 1000 A 

Velikost výsledné síly po dosazení do rovnice (13): 

 

3.3. Vodiče konečného průřezu nekonečné délky 

Dva nekonečně dlouhé rovnoběţné vodiče konečného průřezu jsou od sebe ve vzdálenosti a. 

 h = 0,15 m a = 0,2 m I1 = 1000 A 

 b = 0,1 m l = 0,5 m I2 = 1000 A 

Po dosazení do rovnice (14) a (15) budou mít opravné činitelé hodnotu: 

 

 

 

Výsledná síla působící na vodič délky l po dosazení do rovnice (16) bude: 
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3.4. Vodiče konečného průřezu konečné délky 

Dva rovnoběţné vodiče konečné délky l a konečného průřezu jsou od sebe ve vzdálenosti a. 

 h = 0,15 m a = 0,2 m I1 = 1000 A 

 b = 0,1 m l = 0,5 m I2 = 1000 A 

Po dosazení do rovnice (14) a (15) budou mít opravné činitelé hodnotu: 

 

 

 

 

Výsledná síla po dosazení do rovnice (16) bude: 

 

3.5. Síly působící na vodič v průběžném záhybu 

Označení délek a úhlů je na obr. 14. 

 h = 0,7 m a = 0,05 m I1 = 1000 A  

 l = 0,5 m α = 75° I2 = 1000 A 

Výsledná síla po dosazení do rovnice (19) bude: 
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3.6. Síly mezi vodiči v úhlu 

Označení délek a úhlů je na obr. 13. 

 h = 0,7 m m = 0,35 m α = 75° I1 = 1000 A 

 l = 0,5 m n = 0,2 m  I2 = 1000 A 

Výsledná síla po dosazení do rovnice (18) bude: 
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3.7. Síly působící na vodič v pravoúhlém záhybu 

Označení délek je na obr. 15. 

 a = 0,05 m I = 1000 A 

 l = 0,5 m h = 0,7 m 

Výsledná síla po dosazení do rovnice (20) a (21) bude: 

 

 

3.8. Síly proudovodné dráhy tvaru písmene T 

Označení délek smysl výsledného ohybového momentu je na obr. 16 a volím variantu a. 

 h = 0,7 m a = 0,05 m I2 = 500 A 

 l = 0,4 m I1 = 1000 m I3 = 500 A 

Výsledná síla po dosazení do rovnice (22) bude 
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4. NUMERICKÝ MODEL TYPOVÉHO ROZVÁDEČE PRO ANALÝZU SILOVÝCH 

ÚČINKŮ 

Tři přípojnice jsou uspořádaný vedle sebe, kdy přesně uprostřed kaţdé přípojnice je celistvě 

připojena odbočka, která takto přípojnice tvaruje do písmene T. Přesný tvar, uspořádání a rozměry 

přípojnic jsou na obr. 22, obr. 23 a obr. 24. Všechny tři přípojnice mají stejné rozměry. 

Přípojnice jsou zatíţeny jmenovitým proudem 10 kA, přičemţ přípojnicí L1 teče proud 10 kA, 

přípojnicemi L2, L3 teče proud v opačném smyslu oproti přípojnici L1 a má poloviční hodnotu. Tedy 

L2, L3 = 5 kA. Kaţdá přípojnice je rozdělena na 3 části, kdy pro kaţdou takto vzniklou část se počítá 

vliv silových účinků zbylých částí přípojnicového systému. Výsledný směr a velikost působící síly je 

dán součtem dílčích výpočtů. Pro přípojnice je uvaţován zkratový proud Ik = 50 kA, resp. Ik = 25 kA. 

Plocha průřezu přípojnic byla určena ze známé velikosti jmenovitého proudu In = 10 kA a proudové 

hustoty J =3 Amm
-2

, ze vztahu In = S * J [A; mm
2
, Amm

-2
]. Z vypočtené plochy průřezu byly 

stanoveny rozměry přípojnic b = 120 mm a h = 30 mm. Délka a další rozměry jako vzdálenosti 

jednotlivých přípojnic od sebe jsou zvoleny adekvátně k jiţ vypočteným hodnotám. 

Při výpočtu však není počítáno se jmenovitým proudem In, jelikoţ toto je efektivní hodnota proudu, 

ale s proudem maximálním Im, jehoţ hodnota je rovna: Im = √2*In. Dále při výpočtu uvaţujeme, ţe 

v síti dojde k nejnepříznivější situaci a vrcholová hodnota přechodového proudu bude rovna Iv = 1,8Im.  

4.1. Uspořádání a rozměry přípojnic 

 

Obr. 24: Uspořádání a rozměry přípojnic – levý boční pohled 

Podle prvního Kirchhoffova zákona o zachování elektrického náboje vyplývá, ţe součet všech 

proudu do uzlu vstupujících je roven součtu všech proudů z uzlu vystupujících, tedy IL1a = IL1b + IL1c. 

Tento zákon je v rozporu s obr. 24, který říká, ţe IL1a = IL1b = IL1c a to proto, ţe zanedbáme první 

Kirchhoffův zákon a uvaţujeme nejhorší případ, kdy se proud nerozdělí do větví a a b, ale celý poteče 

větví a nebo b a druhou větví poteče nulový proud. Takto budou přípojnice dostatečně 

naddimenzovány, aby odolaly případnému zkratu v síti. 
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Obr. 22: Uspořádání a rozměry přípojnic – pohled z vrchu 

 
Obr. 23: Uspořádání a rozměry přípojnic – čelní pohled  
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  In Ik IkMAX Ivk = ILxy 

L1a, b, c [A] 10000 50000 70711 127280 

L2a, b, c [A] 5000 25000 35355 63640 

L3a, b, c [A] 5000 25000 35355 63640 

a1,2 = a2,3 [mm] 220 

a1,3 [mm] 440 

a -b [mm] 100 

b [mm] 120 

h [mm] 30 

l [mm] 1600 

l1a = l2a = l3a [mm] 800 

l1b = l2b = l3b [mm] 800 

l1c = l2c = l3c [mm] 400 

Tabulka 3: Rozměry a hodnoty proudů přípojnic 
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4.2. Výpočet elektrodynamických sil na přípojnici L1 

4.2.1. Výpočet elektrodynamických sil působící na část přípojnice L1a 

Na část přípojnice L1a budou působit 4 elektrodynamické síly od vedlejších přípojnic a taktéţ bude 

přípojnice působit sama na sebe. Níţe jsou uvedeny postupy výpočtu jednotlivých sil. 

4.2.1.1. Elektrodynamická síla F1a,2ab 

Vzdálenosti a rozměry přípojnic jsou následující: 

 a1,2 = 0,22 m h = 0,03 m p = 0,8 m m = 0 IL1a = 127280 A 

 b = 0,12 m  s = 1,6 m n = 0 IL2ab = 63640 A 

Spočteme si činitele konečné šířky kb a konečné výšky kh: 

 

 

 

Nyní spočítáme velikost elektrodynamické síly, kterou působí úsek přípojnice L2ab na úsek přípojnice 

L1a, dosazením do rovnice (12) rozšířenou o činitele konečného průřezu: 

 

 

 

4.2.1.2. Elektrodynamická síla F1a,3ab 

Vzdálenosti a rozměry přípojnic jsou následující: 

 a1,2 = 0,44 m h = 0,03 m p = 0,8 m m = 0 IL1a = 127280 A 

 b = 0,12 m  s = 1,6 m n = 0 IL3ab = 63640 A 

Spočteme si činitele konečné šířky kb a konečné výšky kh: 
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Nyní spočítáme velikost elektrodynamické síly, kterou působí úsek přípojnice L3ab na úsek přípojnice 

L1a, dosazením do rovnice (12) rozšířenou o činitele konečného průřezu: 

 

 

 

4.2.1.3. Elektrodynamická síla F1a,1c 

Vzdálenosti a rozměry přípojnic jsou následující: 

 a = 0,03 m l = 0,415 m  

 h = 0,8 m IL1 = 127280 A 

V tomto případě se jedná o pravoúhlý záhyb, elektrodynamickou sílu působí na úsek přípojnice L1a 

spočteme dosazením do rovnice (21): 

 

 

4.2.1.4. Elektrodynamická síla F1a,2c 

Vzdálenosti a rozměry přípojnic jsou následující: 

 a = 0,03 m l = 0,415 m IL1 = 127280 A  

 h = 0,8 m  IL2 = 63640 A 

Při výpočtu velikosti elektrodynamické síly, kterou působí úsek L2c na úsek L1a, zanedbáme vzdálenost 

mezi přípojnicemi a budeme uvaţovat, ţe usek L2c je součástí přípojnice L1. Do rovnice (21) 

nedosadíme kvadrát proudu, ale proud IL1 a proud IL2. Řešení je následující: 
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4.2.1.5. Elektrodynamická síla F1a,3c 

Vzdálenosti a rozměry přípojnic jsou následující: 

 a = 0,03 m l = 0,415 m IL1 = 127280 A  

 h = 0,8 m  IL3 = 63640 A 

Pro úsek L3c jsou rozměry a princip totoţný s předchozím výpočtem v kapitole 4.2.1.4. Výsledná 

elektrodynamická síla bude: 

 

 

4.2.1.6. Výsledná elektrodynamická síla působící na úseku L1a 

Velikost výsledné elektrodynamické síly působící na úseku L1a, která působí ve středu délky úseku 

přípojnice L1a, dostaneme jako skalární součet dílčích elektromagnetických sil působící na daný úsek. 

Síly budeme buďto sčítat anebo odečítat, to záleţí na orientaci proudu, který protéká danými úseky. 

Matematicky velikost elektrodynamické síly L1a určíme takto: 

 

 

 

Smysl orientace a poskládání výsledných elektrodynamických síl určíme graficky: 

 

Obr. 25: Výsledná orientace a poskládaní 

elektromagnetických sil L1a – levý boční pohled 

 

Obr. 26: Výsledná orientace a poskládaní 

elektromagnetických sil L1a – pohled ze zadu 
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4.2.2. Výpočet elektrodynamických sil působící na část přípojnice L1b 

Na část přípojnice L1b budou opět působit 4 elektrodynamické síly od vedlejších přípojnic a taktéţ 

bude přípojnice působit sama na sebe. Jednotlivé elektrodynamické síly spočteme: 

4.2.2.1. Elektrodynamická síla F1b,2ab 

Vzdálenosti a rozměry přípojnic jsou následující: 

 a1,2 = 0,22 m h = 0,03 m p = 0,8 m m = 0 IL1b = 127280 A 

 b = 0,12 m  s = 1,6 m n = 0 IL2ab = 63640 A 

Spočteme si činitele konečné šířky kb a konečné výšky kh: 

 

 

 

Nyní spočítáme velikost elektrodynamické síly, kterou působí úsek přípojnice L2ab na úsek přípojnice 

L1b, dosazením do rovnice (12) rozšířenou o činitele konečného průřezu: 

 

 

 

4.2.2.2. Elektrodynamická síla F1b,3ab 

Vzdálenosti a rozměry přípojnic jsou následující: 

 a1,2 = 0,44 m h = 0,03 m p = 0,8 m m = 0 IL1b = 127280 A 

 b = 0,12 m  s = 1,6 m n = 0 IL3ab = 63640 A 

Spočteme si činitele konečné šířky kb a konečné výšky kh: 
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Činitele konečného průřezu dosadíme do rovnice (12) s dalšími hodnotami a vypočteme výslednou 

elektrodynamickou síla působící na úsek L1b:  

 

 

 

4.2.2.3. Elektrodynamická síla F1b,1c 

Vzdálenosti a rozměry přípojnic jsou následující: 

 a = 0,03 m l = 0,415 m  

 h = 0,8 m IL1 = 127280 A 

Odečtené hodnoty zadáme do rovnice (21) a tak dostaneme výslednou elektrodynamickou sílu, působí 

na úsek přípojnice L1b: 

 

 

4.2.2.4. Elektrodynamická síla F1b,2c 

Vzdálenosti a rozměry přípojnic jsou následující: 

 a = 0,03 m l = 0,415 m IL1 = 127280 A  

 h = 0,8 m  IL2 = 63640 A 

I v tomto případě zanedbáme vzdálenost mezi přípojnicemi a budeme uvaţovat, ţe usek L2c je součástí 

přípojnice L1. Do rovnice (21) dosadíme proud IL1 a proud IL2: 
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4.2.2.5. Elektrodynamická síla F1b,3c 

Vzdálenosti a rozměry přípojnic jsou následující: 

 a = 0,03 m l = 0,415 m IL1 = 127280 A  

 h = 0,8 m  IL3 = 63640 A 

Pro úsek L3c jsou rozměry a princip totoţný s předchozím výpočtem v kapitole 4.2.2.4. Výsledná 

elektrodynamická síla bude: 

 

 

4.2.2.6. Výsledná elektrodynamická síla působící na úseku L1b 

Elektrodynamickou sílu, která působí ve středu délky úseku přípojnice L1b, dostaneme jako skalární 

součet dílčích elektromagnetických sil působící na daný úsek. Síly budeme buďto sčítat anebo 

odečítat, to záleţí na orientaci proudu, který protéká danými úseky. Matematicky spočteme velikost 

elektrodynamické síly L1b takto: 

 

 

 

 

Smysl orientace a poskládání výsledných elektrodynamických síl určíme graficky: 

 

Obr. 27: Výsledná orientace a poskládaní 

elektromagnetických sil L1b – levý boční pohled 

 

Obr. 28: Výsledná orientace a poskládaní 

elektromagnetických sil L1b – čelní pohled 
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4.2.3. Výpočet elektrodynamických sil působící na část přípojnice L1c 

Na úsek přípojnice L1c bude působit vlastní část přípojnice L1ab, kdy jsou zde dva ohybové 

momenty MT, které se odečtou nebo sečtou a to v závislosti orientace proudu. Stejně je tomu i s úseky 

L2ab a L3ab. Dále na úsek L1c budou působit přípojnice L2c, L3c. Výslednou velikost a orientaci 

elektromagnetické síly dostaneme seskládáním dílčích výpočtů. 

4.2.3.1. Elektrodynamická síla F1c,1ab 

Vzdálenosti a rozměry přípojnic jsou: 

 a = 0,03 m h = 1,6 m  

 l = 0,4 m IL1 = 127280 A 

Po dosazení do rovnice (22) dostaneme: 

 

 

Výsledné momenty se sečtou a budou přípojnici L1c přitahovat k přípojnici L1b. 

 

4.2.3.2. Elektrodynamická síla F1c,2ab 

V případě působení přípojnice L2ab na přípojnici L1c se zanedbá vzdálenost mezi přípojnicemi a 

předpokládá se, ţe přípojnice jsou z jednoho kusu, avšak je počítáno s proudem IL2ab. Pak vzdálenosti a 

rozměry přípojnic jsou: 

 a = 0,03 m h = 1,6 m IL1c = 127280 A 

 l = 0,4 m  IL2ab = 63640 A 

Dosazením do rovnice (22) dostaneme výsledné velikosti elektrodynamických sil: 
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Výsledné momenty se sečtou a budou přípojnici L1c přitahovat k přípojnici L1a. 

 

4.2.3.3. Elektrodynamická síla F1c,3ab 

Pro přípojnici L3ab platí stejná úvaha jako v kapitole 4.2.3.2. 

 a = 0,03 m h = 1,6 m IL1c = 127280 A 

 l = 0,4 m  IL3ab = 63640 A 

Dosazením do rovnice (22) dostaneme: 

 

 

 

 

Výsledné momenty se sečtou a budou přípojnici L1c přitahovat k přípojnici L1a. 
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4.2.3.4. Elektrodynamická síla F1c,2c 

Tato elektrodynamická síla je spočtena jako dva stejně dlouhé rovnoběţné vodiče: 

 a = 0,22 m l = 0,4 m IL1c = 127280 A  

 h = 0,03 m b = 0,12 IL2c = 63640 A 

Činitele konečné šířky a délky jsou: 

 

 

 

Dosazením do vzorce (13) rozšířeném o činitele kb a kh je elektromagnetická síla: 

 

 

4.2.3.5. Elektrodynamická síla F1c,3c 

Elektrodynamická síla je spočtena jako dva stejně dlouhé rovnoběţné vodiče: 

 a = 0,44 m l = 0,4 m IL1c = 127280 A  

 h = 0,03 m b = 0,12 IL3c = 63640 A 

Činitele konečné šířky kb a délky kh jsou: 

 

 

 

Dosazením do vzorce (13) rozšířeném o činitele kb a kh je výsledná elektromagnetická síla: 
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4.2.3.6. Výsledná elektrodynamická síla působící na úseku L1c 

Výslednou elektromagnetickou sílu L1c, dostaneme jako skalární součet dílčích 

elektromagnetických sil působících na přípojnici L1c. Matematicky velikost elektrodynamické síly L1c 

určíme takto: 

 

 

 

Smysl orientace a poskládání výsledných elektrodynamických síl určíme graficky: 

 

Obr. 27: Výsledná orientace a poskládaní 

elektromagnetických sil L1c – levý boční pohled 

 

Obr. 28: Výsledná orientace a poskládaní 

elektromagnetických sil L1c – pohled ze zadu 

4.3. Výpočet elektrodynamických sil na přípojnici L2 

Pro výpočet elektrodynamických sil působících na přípojnici L2, která je daná silami L2a, L2b a L2c, 

bude pouţit princip superpozice. To znamená, ţe postupem a principem je výpočet shodný s předchozí 

kapitolou 4.2. A proto jsou zde uvedeny uţ jen výsledné velikosti jednotlivých elektrodynamických 

sil, kdy jejich smysl je znázorněn na obr. 29 a obr. 30. 

 

 

 

4.4. Výpočet elektrodynamických sil na přípojnici L3 

Opět jsou uvedeny pouze výsledné hodnoty L3a, L3b a L3c, jelikoţ platí stejné pravidlo jako 

v kapitole 4.3. Smysl elektrodynamických sil je znázorněn na obr 29 a obr. 30. 
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4.5. Výsledná velikost a orientace elektrodynamických sil na přípojnicích L1, L2, L3 

 
  La Lb Lc   

  FL1 7682,428 7682,428 2410,785   

  FL2 8116 8116 2751,870   

  FL3 433,574 433,574 341,085   

Tabulka 4: Výsledné velikosti elektrodynamických sil  

působící na jednotlivé úseky přípojnic L1, L2, L3 

 

Obr. 29: Výsledný smysl elektrodynamických sil působících 

na jednotlivé úseky přípojnic L1, L2, L3 – čelní pohled 

 

 

Obr. 30: Výsledný smysl elektrodynamických sil působících 

na jednotlivé úseky přípojnic L1, L2, L3 – pohled ze shora  
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5. SIMULAČNÍ VÝPOČET SILOVÝCH ÚČINKŮ 

Simulační výpočet silových účinků proudu na přípojnice L1, L2, L3 provedeme v programu 

ANSYS, který po zadání příslušných hodnot vypočte velikosti jednotlivých elektrodynamických sil 

a zároveň určí jejich smysl. Neţ však můţe být spuštěna simulace silových účinků, musíme nejdříve 

sestavit model přípojnicového sytému, který posléze importujeme do ASYSU. Pro vymodelování 

přípojnicového systému pouţijeme program SolidWorks. 

5.1. Sestavení modelu přípojnic v programu SolidWorks 

SolidWorks je 3D CAD systém, který zahrnuje nástroje pro 3D modelování, sestavy, výkresy, 

plechové součásti, svařované konstrukce a další. Nabízí objemové modelování a vytváření 2D výrobní 

dokumentace. Umoţňuje importovat celou řadu 2D a 3D datových formátů souborů. 

V programu kreslíme přímo 3D podobu, kdy vytváříme model ve 2D podobě a vytahujeme ho do 

prostoru podle potřeby. Musíme mít v hlavě konečnou představu jak má model vypadat a znát rozměry 

jednotlivých komponentů. 

Pro sestavení přípojnicového sytému potřebný pro simulační výpočet je následující: 

 spustím program SolidWorks, vyberu nový a moţnost díl, kdy nejprve si sestavím jednotlivé 

díly (objekty), které budou sestaveny do výsledné sestavy 

 vyberu skicu a zvolím rovinu, v které se bude kreslit – zvolím přední rovinu 

 v dané rovině zakreslím souřadnicový systém, aby bylo moţno daný objekt ustálit a zakótovat 

 nakreslíme obdélník, s průsečíkem úhlopříček leţící v počátku osového sytému, pomocí 

inteligentní kóty zadám rozměry vytvořeného obdélníku 

 potvrdím skicu a přejdu na záloţku prvky, pomocí kterých vytáhnu obdélník do prostoru, opět 

ho zakótuji a delší objekt přípojnice je hotov (obr. 31), objekt uloţíme 

 

Obr. 31: Delší část přípojnice vytvořena v programu SolidWorks 

 opět zvolím nový, díl, ale tentokrát vyberu horní rovinu, coţ mi nabídne pohled ze zdola 

 nakreslíme obdélník, který zakótujeme a posléze vytáhneme do prostoru a zakótuji, takto jsem 

si vytvořil kratší objekt přípojnice (obr. 32) 
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Obr. 32: Kratší část přípojnice vytvořena v programu SolidWorks 

 nyní vytvoříme sestavu, kde napojíme jednotlivé objekty na sebe a dostaneme, přípojnici L 

 z nabídky nový vyberu sestava a importuju jednotlivé objekty, které ustálím v prostoru podle 

osového sytému a napojím pomocí vazeb na sebe, aby vznikla celistvá kompilace (obr. 33), 

sestavu uloţím 

 

Obr. 33: Model přípojnice sestaveny v programu SolidWorks 

 program mi umoţňuje kombinovat a skládat i jednotlivé sestavy, a tak do vytvářené sestavy 

importuji jiţ sestavený model přípojnice hned třikrát 

 jednotlivé objekty přípojnic ustavím, aby byly v rovině, a pomocí inteligentní kóty zadám 

jejich vzájemné vzdálenosti, tímto způsobem nám vzniknul model přípojnicového systému, 

s přípojnicemi L1, L2, L3 (obr. 34) 
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Obr. 34: Přípojnicový systém vytvořený v programu SolidWorks 

 pro takto vytvořený přípojnicový systém musíme nadefinovat prostředí, v kterém se nachází, 

protoţe magnetické pole se uzavírá prostorem, v našem případě je to vzduch, a tak kolem 

přípojnic vytvoříme krychli, která bude tvořit hranici vzduchu, kdy stěny krychle leţí na 

čelech přípojnic 

5.2. Simulace a výpočet silových účinků v programu ANSYS 

Velikost působících sil na přípojnicovém systému můţu ANSYS spočítat třemi způsoby: 

 virtuální práce – která je zaloţena na základě energie a výpočet je nejpřesnější 

 Maxwellovy rovnice – kdy metoda je zaloţena na principu výpočtu z intenzity magnetického 

pole respektive indukce magnetického pole a plochy, na kterou indukce působí 

 Lorenzovy rovnice – tuto metodu můţeme pouţít, pokud známe proudovodnou dráhu, tedy 

proudovou hustotu vynásobíme v daném místě indukcí a dostaneme velikost síly 

Pro výpočet působících elektrodynamických sil pouţijeme metodu virtuální práce. ANSYS vypočte 

sumu výsledné elektrodynamické síly a její velikost v těţišti kaţdé ze tří částí jednotlivých přípojnic.   

Výpočet elektrodynamických sil: 

 spustím program ANSYS a do něho importuji model jiţ vytvořených přípojnic v programu 

SolidWorks (obr. 34), který se mi umístí uprostřed souřadnicového sytému 

 importem modelu přípojnic jsem vytvořil geometrický základ potřebný pro výpočet, tuto 

geometrii jsem mohl vytvářet přímo v ANSYSu, coţ by bylo komplikovanější a zdlouhavější 

 dále jsem vytvořil tzv. homogenní síť – to znamená slepení ploch nebo slepení objemů, tedy 

průniku všech objemů, které jsem importoval do prostředí ANSYSu jako jsou jednotlivé 

přípojnice a prostředí vzduchu. K tomu účelu slouţí booleovské operace  
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 výpočet elektromagnetických sil řeším elektromagnetickým výpočtem, a proto musím 

nadefinovat elementy. V našem případě pouţiji typ elementu Solid97 

 pro kaţdou část modelu zvolím jeden element, tedy navolím čtyři elementy Solid97, které mi 

určí, čím bude tvořena výpočetní síť 

 dále zadám, z jakých materiálu jsou jednotlivé objekty tvořeny, k tomu mi právě slouţí 

element Solid97 do kterého zadám veličinu popisující chování v daném objektu, coţ je 

permeabilita a pokud protéká objektem proud tak zadáváme vodivost 

 mám čtyři objekty, musím zadat čtyři materiály, pro všechny objekty zadám permeabilitu 1 a 

pro přípojnice zadám dále měrný odpor mědi 

 takto navolené typy materiálu přiřadím k jednotlivým objektům – to znamená, ţe jednotlivým 

objektům přiřadím atributy a určím materiálové vlastnosti přípojnic (obr. 35) a vzduchu 

(obr. 36) 

 

Obr. 35: Přiřazení materiálových vlastnosti přípojnicím  
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Obr. 35: Přiřazení materiálových vlastností přípojnicím a vzduchu  

 

Obr. 36: Síťování přípojnic   
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 dále se provede tzv. síťování, kdy se vytvoří výpočetní síť 

 pro síťování přípojnic pouţiji tzv. mapování, které objekt přípojnice pokryje malými 

kostičkami, čím hustší bude síť krychliček (obr. 36), tím přesnější bude předpokládaný 

výsledek deformace se shodovat s reálnou deformací přípojnice při zkratu 

 k přípojnicím přidám prostředí vzduchu a taktéţ pro tento prostor pouţiji síťování, ovšem 

pouţiji způsob volné sítě, tato síť se napojí jiţ na vytvořenou síť v přípojnicích (obr. 37) 

 

Obr. 37: Výpočetní síť pro vzduch a přípojnice 

 pro takto hotový model definuji zatíţení a okrajovou podmínku 

 okrajová podmínka znamená co se děje na hranici objektu, tedy na hranici vzduchového 

prostoru 

 k tomu nám slouţí okrajová podmínka paralelního toku, která se zadává na plochu modelu, 

coţ znamená, ţe siločáry se uzavírají uvnitř objektu vzduchu a ţádná se nedostane ven. 

Siločáry, které dojdou k hranici, se stočí kolem hranice. Magnetický tok je rovnoběţný 

s hranicí objektu. ANSYS je značí jako vektorový potenciál – fialové body (obr. 38) 

  



Jan Valjašek  -  Analýza zkratových poměrů v rozváděči 

VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektrických strojů a přístrojů 

- 47 - 

 

 

Obr. 38: Definování paralelní okrajové podmínky na vytvořený model 

 do jednotlivých přípojnic zadám proudovou hustotu J. Proudová hustota pro zkratový proud 

Ik = 127280 A se rovná J = 35,55 Amm
-2

, respektive pro zkratový proud Ik = 63640 A je rovna 

proudová hustota J = 17,67 Amm
-2

 

 takto definovaný model se zadanými vlastnostmi a hodnotami nechám spočítat. ANSYS mi 

vyhodnotí velikosti a orientace působících elektrodynamických sil v rovinách x, y, z, na 

jednotlivých přípojnicích respektive jejich částech, tyto výsledky jsou znázorněny a popsány 

v následující kapitole 6. 
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6. VÝSLEDKY ANALYTICKÉHO A NUMERICKÉHO VÝPOČTU 

Výsledky získané po namodelování v programu ANSYS: 

SUMMARY OF FORCES BY VIRTUAL WORK 

Units of Force: (N) 

Component Force-X Force-Y Force-Z 

F_L1A -0.46318E+04 0.10855E+04 -0.12638E+03 

F_L1B -0.45058E+04 -0.33924E+04 0.14618E+03 

F_L1C -0.22369E+04 0.43400E+03 0.47197E+04 

F_L2A 0.68609E+04 0.29821E+03 -0.73119E+02 

F_L2B 0.67124E+04 -0.81114E+03 0.46269E+02 

F_L2C 0.32677E+04 0.70893E+02 0.10294E+04 

F_L3A -0.16911E+04 0.17423E+03 -0.27003E+02 

F_L3B -0.16463E+04 -0.16489E+04 0.33289E+02 

F_L3C -0.80800E+03 0.10780E+03 0.16969E+04 
 

SUMMARY OF FORCES BY MAXWELL STRESS TENSOR 

Units of Force: (N) 

Component Force-X Force-Y Force-Z 

F_L1A -0.43717E+04 0.11289E+04 0.31184E+03 

F_L1B -0.40155E+04 -0.28049E+04 0.21090E+03 

F_L1C -0.21787E+04 0.10554E+04 0.44567E+04 

F_L2A 0.62580E+04 0.32227E+03 0.41936E+02 

F_L2B 0.60835E+04 -0.67675E+03 0.58898E+02 

F_L2C 0.30906E+04 0.24010E+03 0.99475E+03 

F_L3A -0.16104E+04 0.19982E+03 0.81408E+02 

F_L3B -0.15372E+04 -0.14520E+04 0.47861E+02 

F_L3C -0.74396E+03 0.25914E+03 0.15781E+04 

Vypočtena síla: 

Units of Force: (N) 

Component Force-X Force-Y Force-Z 

F_L1A -0. 76824E+04 0 0 

F_L1B -0. 76824E+04 0 0 

F_L1C -0. 24107E+04 0 0 

F_L2A 0. 81160E+04 0 0 

F_L2B 0. 81160E+04 0 0 

F_L2C 0. 27518E+04 0 0 

F_L3A -0. 43357E+03 0 0 

F_L3B -0. 43357E+03 0 0 

F_L3C -0. 34108E+03 0 0 
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Výsledky z ANSYSu jsou určeny dvěmi metodami a zobrazují se v jednotlivých souřadnicích. 

V kapitole 5.2. jsem uvedl, ţe pro výpočet pouţiji metodu virtuální práce, která je přesnější. ANSYS 

však vygeneroval výsledky i pro metodu Maxwellových rovnic a zde je uvádím z důvodu srovnání, o 

jakou hodnotu se dané metody liší. Síly podle virtuální práce jsou v globálních souřadnicích, síly 

z Maxwellova silového tenzoru jsou v lokálním souřadnicovém systému. Při přesném výpočtu by se 

měly obě metody hodnotově blíţit. Síly vypočtené numerickým postupem jsem pro přehlednost a lepší 

srovnatelnost uvedl v téţe tabulce, jak uvádí výsledky ANSYS. 

Z výsledků je vidět značný rozdíl mezi numerickou a analytickou metodou výpočtu. Analytické 

hodnoty výpočtů se budou více blíţit reálným sílám, které můţou nastat na přípojnicích při zkratu. U 

numerických hodnot výpočtů je odchylka značná odchylka od analytické metody způsobena několika 

faktory: 

 při výpočtu elektrodynamických síl Fxa (Fxb), zanedbávám vzdálenost mezi přípojnici Lxa (Lxb) 

a přípojnici Lxc (Lxb), kdy předpokládám, ţe v kaţdém případě výpočtu účinků sil tvoří tyto 

úseky přípojnic pravoúhlý záhyb, místo mimoběţné konfigurace vodičů jak je tomu ve 

skutečnosti. Stejné zanedbání vzdálenosti přípojnic jsem uvaţoval i v případě výpočtů 

působících sil Fxc, kde se počítá s úseky přípojnic Lxc a Lxab. A předpokládal jsem, ţe všechny 

úseky Lxab jsou pevně spojeny s úsekem Lxc, opět bez přihlédnutí na skutečnou konfiguraci 

mimoběţných vodičů. Oba tyto předpoklady jsem provedl, jelikoţ při konfiguraci 

mimoběţných vodičů vede řešení k eliptickým integrálům, z čehoţ se řešení numerickou 

metodou stává prakticky nemoţné. To však neplatí pro ANSYS, který vyuţívá metodu 

konečných prvků a řešení vede ke konečnému výsledku. 

 je ignorován první Kirchhofův zákon zachování elektrického náboje, kdy součet proudů do 

uzlu vstupujících se musí rovna součtu proudu z uzlu vystupujících. Při numerickém výpočtu 

smýšlím, ţe proudy ve všech třech úsecích přípojnice jsou stejně veliké 
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Obr. 39: Výsledná indukce magnetického pole působící na přípojnicích L1, L2, L3 

 

Obr. 40: Výsledná indukce magnetického pole působící ve vzduchu a na přípojnicích L1, L2, L3 
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Obr. 41: Výsledná intenzita magnetického pole působící na přípojnicích L1, L2, L3 

 

 

Obr. 42: Výsledný magnetizmus působící na přípojnicích L1, L2, L3 
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7. ZÁVĚR 

Na začátku numerického a analytické výpočtu, jsem udělal záměnu proudů. Místo pouţití pro 

výpočet zkratového proudu Ik = 10 000 A, respektive Ikv = 25455 A, kdy tyto hodnoty by typově 

odpovídaly zvolenému rozvaděči firmy ABB UniGear ZS1 (1.2), jsem zaměnil hodnotu zkratového 

proudu Ik = 10000 A a pouţil ji jako hodnotu jmenovitého proudu In = 10000 A. Na základě čeho jsem 

pak zvolil hodnotu zkratového proudu Ik = 50 kA, a proudu Ikv = 127 280 A. Z důvodu jiţ 

vyhotovených simulací, výpočtů, velikostí a orientace sil jsem vzniklou záměnu ponechal. I kdyţ 

výsledné hodnoty rozměrů přípojnic a elektrodynamických sil neodpovídají reálně typovému 

rozvaděči UniGear ZS1 (1.2), ale odpovídají přípojnicím generátorů, u kterého by hodnoty 

jmenovitého proudu a posléze spočteny rozměry přípojnice mohly být reálné. 

Ze známe velikosti jmenovitého proud Ik = 10 kA a proudové hustoty  J = 3 Amm
-2

, jsem spočetl 

rozměry přípojnice b a h. Délku delší části přípojnice a délku její odbočky jsem odečetl s jednoho 

moţného typového uspořádaní rozvaděčů UniGear ZS1 (1.2). Stejným způsobem byly odečteny 

vzájemné vzdálenosti přípojnic. Pro takto navrţené přípojnice s danými rozměry, vzájemnými 

vzdálenostmi, velikosti a orientací protékaného proudu, jsem se pustil do výpočtu elektrodynamických 

sil působící na jednotlivé přípojnice. 

Cílem této diplomové práce bylo stanovení velikosti elektrodynamických sil v oddílu přípojnic 

typového rozvaděče a to metodou numerickou a analytickou, kdy výsledky obou metod budou 

porovnány. 

Numerický výpočet je popsán ve třetí kapitole. Kdy jsem kaţdou přípojnici rozdělil na tří samostatné 

části. Takto vzniklo 9 úseků, pro kaţdý takto vzniklý úsek se počítala velikost a orientace 

elektrodynamické síly, kterou na něho působilo zbylých 8 úseků. Právě počítaný úsek přípojnice 

vytvořil vţdy s některým ze zbylých 8 částí přípojnice specifické uspořádání vodičů, jenţ se řeší 

příslušnými rovnicemi, tyto moţné konfigurace vodičů a jejich princip řešení je popsán v druhé 

kapitole této práce. Z dílčích výsledků elektrodynamických sil zbylých částí působících na právě 

počítaný úsek jsem výslednou velikost elektrodynamické síly spočetl matematicky a orientaci sil jsem 

spočetl a vynesl graficky. Výsledkem numerického výpočtu je soubor velikostí a orientací 

elektromagnetických sil působících na jednotlivých přípojnicích respektive jejích úsecích. 

Dalším krokem bylo spočítat elektrodynamické síly působící na přípojnicích analyticky. K tomuto 

účelu jsem pouţil prostředí programu ANSYS. Ten pomocí metody konečných prvků, po sestavení 

modelu přípojnic a zadaní materiálových vlastností, proudové hustoty, definování prostředí, ve kterém 

se přípojnice nacházejí, vyhodnotil orientaci a velikost elektrodynamických sil působících taktéţ na 

jednotlivých úsecích přípojnic. 

Porovnání a popsaní výsledků analytické a numerické metody je v kapitole 6. 

Známa velikost a smysl působení elektrodynamických sil je důleţitá ještě před samotným návrhem 

rozvaděče. Jelikoţ při jmenovitých hodnotách proudů dosahují elektromagnetické síly sotva řádově 

desítek newtonů coţ odpovídá zatíţení nanejvýš pár kilogramů, avšak pří zkratu a k tomu 

v nejnepříznivějším případě, který můţe nastat, vzrostou síly na tisíce aţ desetitisíce newtonů coţ uţ 

odpovídá zatíţení na jednu přípojnici stovkám kilogramů i tunám. Díky takovému extremnímu vzrůstu 

mechanického zatíţení můţe dojít u špatně navrţeného systému k jeho destrukci. 
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