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Zoznam použitých značiek 
značka jednotka význam 
 
a [mm] šírka supravodivej pásky 

a’ [mm] šírka izolovanej supravodivej pásky 

α [ - ] pomer charakterizujúci pomer magnetického poľa a elektrického prúdu 

b [mm] hrúbka supravodivej pásky 

b’ [mm] hrúbka izolovanej supravodivej pásky  

B [ T ] indukcia magnetického poľa  

Birr [ T ] ireverzibilná indukcia magnetického poľa  

Bext [ T ] indukcia externého magnetického poľa 

BP [ T ] pole plného prieniku supravodiča 

BC2 [ T ] horná kritická indukcia magnetického poľa 

Bmax [ T ] maximálna hodnota magnetickej indukcie v železnom jadre 

CC [ Sk ] celkové náklady 

CFe [ Sk ] obstarávacie náklady na železné jadro 

CSC [ Sk ] obstarávacie náklady na supravodivé vinutia 

CΔE [ Sk ] cena energie premenenej na teplo 

DS1 [ m ] priemer diery kostry vinutia 

DS2 [ m ] vnútorný priemer vinutia 

DS3T [ m ] vonkajší priemer primárneho vinutia a vinutia pre trakciu 

DS3K [ m ] vonkajší priemer vinutia pre kúrenie 

DS4 [ m ] vonkajší priemer kostry vinutia 

DFe [ m ] priemer opísanej kružnice železného jadra 

E [ Vm-1] intenzita elektrického poľa 

EC [ Vm-1] kritérium intenzity elektrického poľa pre zistenie kritického prúdu 

F [ - ] pomer amplitúdy transportného prúdu ku kritickému prúdu 

f [ Hz ] frekvencia 

HC2 [Am-1] horná kritická intenzita magnetického poľa 

hK [ mm ] hrúbka materiálu kostry vinutia 

hP [ mm ] hrúbka strednej prepážky vo vinutí 

hD [ mm ] hrúbka zvodiča magnetického toku (divertor) 

hC [ mm ] hrúbka steny kryostatu 

I [ A ] elektrický prúd 

IC [ A ] kritický prúd 

IC0 [ A ] kritický prúd bez pôsobenia vonkajšieho magnetického poľa 

IC77 [ A ] kritický prúd pri teplote 77 K 

Ia [ A ] amplitúda transportného prúdu supravodiča 

IT [ A ] efektívna hodnota transportného prúdu 

Imag [ A ] veľkosť prúdu tečúceho cievkou budiacou magnetické pole 

Iμ [ A ] magnetizačný prúd transformátora 

I1VN [ A ] menovitý prúd jednej paralelnej vetvy primárneho vinutia 

IA1VN [ A ] amplitúda menovitého prúdu jednej paralelnej vetvy primárneho vinutia 



I1N [ A ] menovitý prúd primárneho vinutia 

I2N [ A ] menovitý prúd sekundárneho vinutia 

I2N [ A ] menovitý prúd sekundáru pre jeden podvozok 

IA2N [ A ] amplitúda menovitého prúdu sekundárneho vinutia pre jeden podvozok 

IKurN [ A ] menovitý prúd vinutia pre kúrenie 

IAkurN [ A ] amplitúda menovitého prúdu vinutia pre kúrenie 

IAkurVN [ A ] amplitúda menovitého prúdu vinutia pre kúrenie jedným vodičom 

JC [Am-2] kritická prúdová hustota 

Je [Am-2] inžinierska kritická prúdová hustota 

Kmag [m-1] kalibračná konštanta meracieho systému pre meranie magnetizačných  

  strát 

KTC [Wm-1V-1] kalibračná konštanta teplotnej metódy merania strát 

kHY [WHz-1T-2] koeficient hysteréznych strát 

kFt [WHz-2T-2] koeficient strát Foucoltovými prúdmi 

kD3 [ - ] koeficient geometrického vyplnenia priestoru jadra 

kFe [ - ] koeficient rešpektujúci izoláciu plechov železného jadra 

kE [ VA-1m-1]  koeficient pre určenie hodnoty intenzity elektrického poľa 

   pozdĺž supravodiča 

kCH [ - ] koeficient energetickej náročnosti chladiaceho zariadenia 

lS [ m ] dĺžka meracej slučky pre meranie transportných strát 

λ [ - ] zaťažovateľ transformátora 

lSC [ m ] dĺžka supravodiča 

μ0 [ Hm-1] permeabilita vákua 

mFe [ kg ] hmotnosť železného jadra 

n [ - ] exponent nárastu napätia na supravodiči 

 

NS2 [ - ] počet paralelne spojených sekcií sekundárneho vinutia pre jeden 

  podvozok 

NSkur [ - ] počet paralelne spojených sekcií vinutia pre kúrenie 

NT [ - ] počet závitov jednej sekcie vinutia pre trakciu 

NK [ - ] počet závitov jednej sekcie pre kúrenie 

OY [ m ] vzdialenosť osí spojek jadra 

OX [ m ] vzdialenosť osí stĺpov 

ΔPmag [ Wm-1 ] magnetizačné straty v supravodiči 

ΔPR [ W ] rezistívne straty vo vinutí z klasických vodičov 

ΔPRSC [ Wm-1 ] rezistívne straty v supravodiči 

ΔP [ W ] stratový výkon 

ΔP0 [ W ] straty naprázdno transformátora 

ΔPR [ W ] straty vo vinutí z klasických vodičov 

ΔPCu [ W ] straty v medenom vinutí 

ΔPSC [ W ] straty v supravodivom vinutí 

ΔPad [ W ] prídavné straty 



ΔPFe [ W ] straty v železe 

ΔPHY [ Wm-1 ] hysterézne straty 

ΔPTR [ Wm-1 ] transportné straty 

ΔPtot [ Wm-1 ] celkové straty v supravodiči 

ΔPFt [ W ] straty Foucoltovými prúdmi 

ΔPK [ W ] straty nakrátko 

ΔPX% [ W ] stratový výkon pri zaťažení transformátora na X %, X = 10, 20, ... 100  

Qred [ - ] redukované straty v supravodiči 

QRred [ - ] redukované rezistívne straty v supravodiči 

QMAGred [ - ] redukované magnetizačné straty v supravodiči 

Q1km [ kWhkm-1 ] priemerné straty vo vinutí na 1 kilometer jazdy 

L [ km ] kilometrický prebeh rušňa za dobu životnosti transformátora 

LT [ km ] dĺžka typickej trasy 

R [ Ω ] elektrický odpor 

R1 [ Ω ] odpor primárneho vinutia 

R2 [ Ω ] odpor sekundárneho vinutia 

RC [ m ] polomer zaoblených častí kryostatu 

SSC [ m2 ] prierez supravodiča 

SV [ m2 ] celkový prierez vodiča 

S [ kVA ] zdanlivý výkon transformátora 

SN [ kVA ] menovitý zdanlivý výkon transformátora 

SKN [ kVA ] menovitý zdanlivý výkon vinutia pre kúrenie 

sC [ m ] vonkajšia šírka kryostatu 

sM [ m ] šírka priestoru pre vodič 

SFe [ m2 ] aktívna plocha železného jadra 

STN [ kVA ] menovitý zdanlivý výkon vinutí pre trakciu 

SKN [ kVA ] menovitý zdanlivý výkon vinutí pre kúrenie 

T [ K ] teplota 

TC [ K ] kritická teplota 

TP [ K ] prevádzková teplota 

t0 [ h ] celkový čas pripojenia transformátora na napájaciu sieť  

tT [ h ] doba jazdy na typickej trase 

U [ V ] elektrické napätie 

UTC [ V ] elektrické napätie termočlánku 

UT [ V ] efektívna hodnota elektrického napätia meraného meracou slučkou pri 

  meraní transportných strát 

Umag [ V ] rozdiel napätí mernej a kompenzačnej cievky pri meraní 

  magnetizačných strát 

U1 [ V ] napätie primárneho vinutia 

U2N [ V ] menovité napätie sekundárneho vinutia 

UKur [ V ] napätie vinutia pre kúrenie 

UST [ V ] napätie jednej sekcie vinutia pre trakciu 



USK [ V ] napätie jednej sekcie vinutia pre kúrenie 

Uiz [ V ] indukované napätie na jeden závit 

vK [ m ] celková výška kostry vinutia 

vV [ m ] celková výška vinutia 

vC [ m ] vonkajšia výška kryostatu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Úvod 
 

Práca sa zaoberá použitím supravodivých materiálov v trakčnom transformátore. Zariadenia 

v ktorých tieto materiály nahradzujú klasické vodiče majú celý rad výhod, medzi ktoré patrí vyššia 

účinnosť, menšia hmotnosť a rozmery, nahradenie horľavého chladiaceho oleja ekologickým chladiacim 

médiom – kvapalným dusíkom. Hlavnou nevýhodou je potreba chladenia supravodičov na veľmi nízku 

teplotu. Aby sa výhody dosiahli, je potrebné aby bolo zariadenie správne navrhnuté. 

Straty vznikajúce v supravodiči, keď ním preteká striedavý elektrický prúd sú výrazne závislé aj 

na magnetickom poli, v ktorom je umiestnený. Analytické riešenie veľkosti strát v reálnych podmienkach 

zatiaľ nie je známe a numerické riešenie je taktiež zložité. Predkladaná práca sa zaoberá 

experimentálnymi metódami zisťovania strát v supravodiči. Straty sú skúmané v podmienkach, keď je 

supravodič vystavený striedavému magnetickému poľu a súčasne ním preteká striedavý elektrický prúd. 

Tieto podmienky sa približujú podmienkam v reálnom zariadení, pre analýzu ktorého majú byť výsledky 

použité. 

Hlavnou úlohou práce je navrhnúť trakčný transformátor so supravodivými vinutiami. Pre 

splnenie tejto úlohy je potrebné zvoliť vhodné konštrukčné riešenie a zároveň zvoliť návrhovú metódu. 

Pri návrhu je potrebné zohľadniť všetky špecifiká takéhoto typu stroja oproti transformátorom s vinutiami 

z klasických vodičov. 

Práca sa zaoberá problematikou určenia strát v supravodičoch. Úlohou je ich experimentálne 

určenie v modelových prípadoch a výsledky použiť pre určenie strát v trakčnom transformátore.  

Pri analýze vlastností transformátora je potrebné skúmať vlastnosti supravodiča v reálnych 

podmienkach. Takáto analýza vyžaduje vyhodnotenie veľkosti nielen elektrického prúdu vo vinutí, ale aj 

magnetického poľa. Pre tento účel sa používa metóda konečných prvkov.  

 



2. Supravodivosť 
 

Supravodivosť je jav existujúci v určitých materiáloch pri nízkych teplotách, 

charakterizovaný úplnou stratou elektrického odporu. Pritom je elektrický prúd vedený 

s vysokou prúdovou hustotou [1]. 

V r. 1911 Kamerling Onnes zistil, že odpor ortute pri teplote kvapalného hélia 

prudko klesne na nemerateľnú hodnotu a následným pokusom dokázal, že tento odpor je 

nulový. Teplota, pri ktorej tento jav nastáva sa nazýva kritická teplota.  Za tento objav 

získal v r. 1913 Nobelovu cenu. V nasledujúcich rokoch bol tento jav zistený u ďalších 

kovov a ich zliatin, avšak praktické využitie tohto javu bolo až oveľa neskôr. Tieto tzv. 

nízkoteplotné supravodiče musia byť chladené na veľmi nízku teplotu, prakticky na 

teplotu 4,2 K (teplota kvapalného hélia pri normálnom tlaku). Potreba takéhoto 

chladenia robí supravodivé zariadenia s nízkoteplotnými supravodičmi veľmi nákladné. 

Elektrický odpor nesupravodivých kovov ako napr. meď alebo striebro 

s teplotou klesá, ale nedosiahne nulu. (obr. 2.1). Nad kritickou teplotou sú vlastnosti 

supravodiča a normálneho vodiča kvalitatívne rovnaké. Elektrický odpor supravodiča 

v normálnom stave je vyšší ako odpor dobrých vodičov (striebro, meď, hliník) . 

 

 Veľký zlom nastal v r. 1986, kedy Bednorz a Müller objavili supravodivosť 

v úplne novom druhu materiálov – keramických materiáloch. Onedlho na to boli 

pripravené keramické materiály s kritickou teplotou vyššou ako je teplota kvapalného 

dusíka pri normálnom tlaku – 77 K. To umožnilo použiť lacnejšie a menej 

komplikované chladenie. Medzi tieto materiály okrem iných patria aj YBa2Cu3OX 

Obr. 2.1  Závislosť elektrického odporu normálneho vodiča a supravodiča na teplote. 



(YBCO), Bi2Sr2CaCu2OX (BSCCO – 2212), Bi2Sr2Ca2Cu3OX (BSCCO – 2223). 

Kritické teploty TC materiálov BSCCO – 2212 a BSCCO – 2223 sú 87 K a 110 K, 

YBCO ju má 92K. Aktuálne (v roku 2006) je podľa [2] najvyššia kritická teplota 

supravodiča 138 K.  

V roku 2001 bol objavený nový druh supravodiča – MgB2 . Jeho kritická teplota je 39 K 

a v súčasnosti sa mu kvôli jeho zaujímavým vlastnostiam, medzi ktoré patrí jednoduchá príprava, vysoká 

prúdová hustota vo vlastnom poli, lacný železný plášť(u BSCCO je potreba strieborného plášťa), venuje 

zvýšená pozornosť. 
 

2.1  Technické parametre supravodičov 
 

Pre objektívne posudzovanie supravodivých materiálov a supravodičov je potrebné poznať parametre, 

ktoré určujú ich správanie sa v konkrétnej aplikácii. Tieto následne ovplyvňujú aj výber supravodiča. 

V súčasnosti je však najdôležitejšia voľba medzi klasickým vodičom a supravodičom. U supravodiča 

jeho vlastnosti určuje viac parametrov ako u klasických vodičov a na aplikáciu sa treba pozerať 

komplexne. 

Základné technické parametre supravodičov sú: 

− kritická teplota, 

− kritické magnetické pole, 

− kritická prúdová hustota (kritický prúd). 

 

Prvým zo základných parametrov supravodivého materiálu je jeho kritická teplota. Kritická 

teplota je definovaná ako maximálna teplota, pri ktorej má materiál supravodivé vlastnosti pri nulovom 

elektrickom prúde a magnetickom poli. Podľa nej sa používané supravodiče delia na nízkoteplotné 

a vysokoteplotné. Kritická teplota – TC  je teplota, pri ktorej dochádza k prechodu materiálu z normálneho 

stavu do supravodivého. Z praktického pohľadu to znamená prudký pokles elektrického odporu. 

V tabuľke 2.1 sú uvedené kritické teploty niektorých vybraných supravodičov. 

 

Materiál Hg Nb3Sn NbTi BSCCO-2223 BSCCO-2212 YBCO MgB2 

TC [K] 4.15 18.1 9.8 110 87 92 39 
 

Tab. 2.1. Kritické teploty niektorých supravodičov. 
 

Druhým kritickým parametrom, ktorý ohraničuje supravodivý stav je 

magnetické pole. U vysokoteplotných supravodičov preniká magnetické pole do vodiča 

postupne. Hustota magnetických siločiar sa zvyšuje až do stavu, keď je vnútri vodiča 

rovnaká ako v jeho okolí. V tomto bode je definovaná hodnota hornej kritickej intenzity 

magnetického poľa HC2 (kritická magnetická indukcia BC2 = μ0·HC2). U keramických 

supravodičov (YBCO, BSCCO) je praktická horná hranica magnetického poľa 



podstatne nižšia ako BC2 , tvorí ju ireverzibilná magnetická indukcia Birr. 

U nízkoteplotných supravodičov je táto hodnota blízko BC2. Na obr.2.2 je závislosť 

ireverzibilnej magnetickej indukcie Birr na teplote T u dvoch keramických supravodičov. 

Magnetická indukcia je vynášaná v logaritmickej mierke, pri kritickej teplote je jej 

hodnota nulová. 
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Obr. 2.2  Závislosť ireverzibilnej magnetickej indukcie na teplote pre supravodiče YBCO 

a BSCCO.   
 

Tretím parametrom je kritická prúdová hustota – JC, ktorá predstavuje maximálnu prúdovú 

hustotu, pri ktorej je ešte prúd vedený supravodivo. Kritický prúd IC je rovný súčinu kritickej prúdovej 

hustoty JC a prierezu supravodiča SSC. Odpor supravodiča sa meria volt-ampérovou metódou, pričom ale 

napätie v oblasti nulového odporu je tiež nulové. Jeho hodnoty sú merateľné až v oblasti kritického prúdu, 

ako je vidieť na obr. 2.3. Kritický prúd je definovaný pri určenej intenzite elektrického poľa E meranej na 

supravodiči. Zvyčajne je to hodnota 10-4 V/m, čo zodpovedá dostatočne presne merateľnému 

elektrickému napätiu 1μV/cm [1]. Nárast napätia v tejto oblasti je exponenciálny. Kritický prúd je meraný 

pri definovanej teplote a zvyčajne bez vonkajšieho magnetického poľa – len vo vlastnom poli. Kritická 

prúdová hustota je závislá ako od teploty, tak aj od magnetického poľa. Na obr. 2.3 je naznačená 

závislosť kritického prúdu od magnetického poľa. Pri vyššom vonkajšom magnetickom poli je nárast 

menej strmý a úroveň, pri ktorej je definovaný kritický prúd dosahuje pri menšom prúde.  



0.00E+00

5.00E-05

1.00E-04

1.50E-04

2.00E-04

2.50E-04

3.00E-04

3.50E-04

4.00E-04

4.50E-04

5.00E-04

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

I [ A ]

E 
[ V

/m
 ]

0 mT
25 mT
50 mT
100 mT

 
Obr. 2.3 Volt – ampérové charakteristiky supravodiča, externé magnetické pole ako parameter. 
Charakteristiky sú merané na vzorke A, bližší popis je v prílohe č.1. 

 
Na obr.2.3 je čiarkovanou čiarou naznačený idealizovaný priebeh, ktorý je často používaný pri 

vyšetrovaní vlastností supravodičov. Takýto prechod zo supravodivého do normálneho stavu je 

predpokladaný v modeli kritického stavu (critical state model – CS model), ktorý tvorí základ 

teoretických analýz supravodiča [1]. 
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Obr. 2.4. Závislosť kritického prúdu na externom magnetickom poli pre rôzne smery 
magnetickej indukcie. Kolmé pole je pole kolmé na širšiu stranu pásky, paralelné pole je s ňou 
rovnobežné. Charakteristiky sú merané na vzorke A, bližší popis je v prílohe č. 1. 
 

Závislosť kritickej prúdovej hustoty od magnetického poľa je naznačená na obr. 2.4. 

Vysokoteplotné keramické supravodiče sa vyrábajú vo forme pások s rôznymi šírkami a hrúbkami. 

Magnetické pole kolmé na širšiu stranu pásky sa nazýva kolmé pole, rovnobežné s ňou sa nazýva 

paralelné pole. U týchto pások sa rozlišuje smer pôsobenia magnetického poľa, ako je to naznačené  na 

obr. 2.4. Kolmé pole má vo všeobecnosti väčší vplyv na správanie sa supravodiča, čo je spôsobené 

anizotropiou supravodivých materiálov, ktorá sa vytvára počas výrobného procesu. (napr. pri BSCCO 

opakovaným valcovaním a zahrievaním)  



Komerčne používané supravodiče sa vyrábajú buď ako zapustené v matrici z normálneho vodiča 

alebo nanesené v tenkej vrstve na podložke. Tento prídavný materiál je dôležitý pri technológii výroby, 

zlepšuje mechanické vlastnosti a môže zabezpečovať stabilizáciu – preberie časť prúdového zaťaženia pri 

prechode supravodiča do normálneho stavu. Prierez supravodivého materiálu SSC je potom menší ako 

celkový prierez vodiča SV. Keď teda vztiahneme kritický prúd k prierezu vodiča dostávame tzv. 

inžiniersku prúdovú hustotu – Je (engineering current density). 

 

2.2 Straty v supravodičoch 
 

Keď cez supravodič tečie jednosmený prúd pod jeho kritickou hodnotou, nevznikajú v ňom žiadne 

straty. V režime striedavého prúdu je  situácia odlišná. Tu sa výrazne prejavujú hysterézne vlastnosti. 

Jednosmerné veličiny sú určené veľkosťou a smerom, u striedavých k nim pristupujú frekvencia 

a vzájomný fázový posun. Analýza správania sa vodiča v podmienkach striedavého prúdu 

a magnetického poľa je preto zložitá a často možná len za určitých zjednodušujúcich podmienok 

a s pomocou numerických metód. Aplikačná oblasť supravodičov sa však stále viac presúva do oblasti 

striedavých prúdov a dostatočne presné určenie strát je podmienkou pre porovnanie klasických 

vodičov so supravodičmi . 

Magnetizačné straty predstavujú energiu, ktorá sa v supravodiči premení na teplo, keď je vystavený 

pôsobeniu striedavého magnetického poľa. V supravodiči tečú v takomto prípade  tieniace prúdy, 

ktoré sa snažia odtieniť ho od magnetického poľa. Keď časová derivácia magnetického poľa mení 

znamienko, zmení sa aj znamienko prúdov tečúcich v supravodiči (prípadne aj matrici, v ktorej je 

supravodič zapustený). Táto zmena začína na povrchu, kým vo vnútri stále tečie prúd pôvodným 

smerom. Toto je dôvod hysterézneho správania sa supravodiča. [1] Magnetické vlastnosti materiálu sú 

charakterizované jeho magnetickým momentom. Závislosť magnetického momentu supravodiča 

vzhľadom na pôsobiace magnetické pole má diamagnetický charakter, pričom magnetizačné krivky 

tvoria hysteréznu slučku a straty sú úmerné jej ploche.  

Ak by boli uvažované len hysterézne straty, stratový výkon by stúpal s frekvenciou lineárne. 

V skutočnosti však straty stúpajú mierne rýchlejšie v dôsledku ostatných mechanizmov vzniku strát. 

Medzi ne patria najmä straty vírivými a väzbovými prúdmi. Väzbové prúdy spôsobujú straty 

v multifilamentárnych supravodičoch. Tieniace prúdy tečú nielen vo vnútri filamentu, ale uzatvárajú 

sa aj cez viacero filamentov. Prúdy tečúce cez kov, ktorý je medzi filamentami, sa nazývajú väzbové. 

Prechodom týchto prúdov cez kov vznikajú rezistívne straty. 

Transportné straty sú spôsobené prechodom transportného prúdu supravodičom. V takomto prípade 

vznikajú dva druhy strát: 

− rezistívne straty, 

− magnetizačné straty. 

 

Rezistívne straty vyplývajú z nelineárnej volt-ampérovej charakteristiky materiálu [3]. Z tohto je 

zrejmé, že sa prejavujú až v oblasti kritického prúdu. Pri súčasnom pôsobení transportného prúdu 



a magnetického poľa sa kritický prúd znižuje, preto sa tieto straty prejavia skôr. Tieto straty sú 

priamym dôsledkom rezistivity materiálu. Sú nezávislé na frekvencii, vznikajú aj v prípade, keď 

supravodičom tečie jednosmerný prúd približujúci sa, alebo väčší ako kritický prúd. 

aRSC IEP ⋅=Δ  [W/m; V/m, A] (2.1) 

 

Prúd tečúci supravodičom vytvorí v jeho okolí, ale aj vo vnútri magnetické pole, tzv. vlastné pole. Ak 

je tento prúd striedavý, prejavia sa hysterézne vlastnosti materiálu. V prípade, keď je pretekajúci prúd 

menší ako kritický, dá sa veľkosť strát vypočítať pomocou Norrisovho modelu [1]. Nad hodnotou 

kritického prúdu sú už magnetizačné straty približne konštantné. [3] Tento model rozlišuje dva tvary:  

− vodič s eliptickým prierezom – straty sa vypočítajú rovnicou (2.2), 

− tenký pásik – straty sa vypočítajú rovnicou (2.3) . 
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kde:   

C

a

I
I

F =  [-; A, A] (2.4) 

Ta II ⋅= 2  [A ; A] (2.5) 

Skutočné hodnoty strát sa nachádzajú medzi hodnotami vypočítanými pomocou týchto  modelových 

prípadov. 

Z predchádzajúceho vyplýva, že jednosmerný prúd spôsobuje straty až keď sa jeho veľkosť blíži ku 

kritickému prúdu. Striedavý prúd však spôsobuje straty pri akejkoľvek veľkosti. Na obr. 2.6 sú 

zobrazené magnetizačné a rezistívne straty v závislosti od amplitúdy prúdu. V oblasti pod kritickým 

prúdom vznikajú len magnetizačné straty. Tie rastú s približne treťou mocninou prúdu až kým 

amplitúda prúdu nedosiahne kritický prúd. V oblasti nad kritickým prúdom už ďalej nerastú. V tejto 

oblasti elektrický odpor supravodiča prudko stúpa a prúd je čiastočne vytláčaný zo supravodiča, časť 
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z neho tečie nesupravodivým materiálom. Rezistívne straty v tejto oblasti s prúdom prudko narastajú 

a sú oveľa väčšie ako magnetizačné. 

 

Obr. 2.6. Transportné straty v závislosti od transportného prúdu. Celkové straty sú rozložené 

na magnetizačné a rezistívne. Vzorka BSCCO s kritickým prúdom IC = 90 A (vzorka A, 

bližší popis je v prílohe č1.). 

 

 

2.3  Technicky využívané supravodiče 
 

Nízkoteplotné supravodiče sú materiály s veľmi nízkou kriticku teplotou, ktoré sú 

v praktických aplikáciách chladené kvapalným héliom. Hlavnými predstaviteľmi tejto 

triedy supravodičov sú NbTi a Nb3Sn. Napriek potrebe náročného chladenia na nízku 

teplotu sa používajú, najmä pre veľké jednosmerné magnety. Magnetické pole takéhoto 

magnetu môže dosahovať až 20 T a používajú sa v medicíne, pre výskumné účely, ale aj 

v zariadeniach pre riadenie termojadrovej fúzie. Vyrábajú sa vo forme kruhových 

vodičov. Samotný supravodič tvorí tenké vlákna zapustené v matrici, ktorá môže byť 

tvorená meďou a tá zabezpečuje súčasne aj stabilizáciu. Príklad prierezu vodiča je na 

obr. 2.7. Tento konkrétny vodič má 552 filamentov. Prúd vodiča je 2026 A pri 6T 

a teplote 4.2 K. Prúdová hustota je 3308 A/mm2.  
 

 
 

Obr. 2.7. Prierez vodiča NbTi s medenou matricou.   
 

Supravodič BSCCO je vysokoteplotný supravodič (HTS) je veľmi často používaný pre výkonové 

aplikácie. Používajú sa dve modifikácie : Bi2Sr2CaCu2Ox – Bi 2212 a Bi2Sr2Ca2Cu3Ox – Bi 2223. Jedná sa 

o keramický materiál, ktorého mechanické vlastnosti nie sú vhodné pre technické použitie, to je jeden 

z dôvodov, prečo sa nevyrába ako čistý supravodič, ale je zapustený v kovovej matrici. Vodiče sa 

vyrábajú vo forme multifilamentárnych pások. Zvyčajne majú šírku 3 ÷ 4 mm a hrúbku 0,2 ÷ 0,3 mm. 



Počet filamentov nie je veľmi veľký, zvyčajne 10 ÷ 100. Matricu a plášť vodiča tvorí striebro alebo jeho 

zliatina. Prierez vodiča je na obr. 2.8.  Základné vlastnosti sú uvedené v tabuľkách 2.1 a 2.2. 

 

 
Obr. 2.8. Prierez vodiča BSCCO so striebornou matricou a plášťom. 

 
Na výrobu BSCCO pások sa používa PIT technológia (Powder In Tube). Prekurzor vo forme 

prášku sa naplní do tenkej striebornej rúrky, z ktorej ťahaním vznikne vodič s jedným filamentom, ktorý 

sa následne rozkúskuje a umiestni do inej striebornej rúrky, čím vznikne multifilamentárny vodič.Táto 

rúrka sa potom znovu ťahá na menší priemer a kruhový vodič sa potom rozvalcuje do tvaru pásky. Páska 

je potom niekoľkokrát mechanicky a tepelne spracovávaná. Tepelné spracovanie je nutné na odstránenie 

prasklín vzniknutých mechanickým spracovaním. Supravodič tvorí zvyčajne 20 ÷ 40 % celkového 

prierezu. V súčasnosti je možné vyrobiť pásku s dostatočnou homogenitou v dĺžke niekoľko stoviek 

metrov.  

Keďže ireverzibilná magnetická indukcia nie je pri 77 K veľmi vysoká, je rozsah aplikácií 

obmedzený. Výborne sa však hodia na výrobu výkonových zariadení ako sú napríklad transformátory, 

obmedzovače prúdu, prenosové káble, generátory a podobne. 

Supravodič YBCO je veľmi progresívny vysokoteplotný supravodič, avšak v súčasnosti nie je ešte 

veľmi používaný. Samotný supravodič má veľmi vysokú prúdovú hustotu, ale dá sa vyrobiť len vo 

veľmi tenkých vrstvách. Inžinierska prúdová hustota je potom porovnateľná s BSCCO vodičmi, avšak 

môže byť vystavený väčším magnetickým poliam.  

 
 YBCO BSCCO – 2212 BSCCO – 2223 

Birr [ T ] > 5 0.005 0.5 
Jc [ A/mm2 ] > 10 000 100 500 
Je [ A/mm2 ] 100 30 110 

 
Tab. 2.2 Niektoré parametre vysokoteplotných supravodičov používaných pre výkonové 

aplikácie. 
 

Existuje niekoľko technológií, ktorými sa dá tento supravodič pripraviť. Na nerezovú podložku sa 

nanesie jedna alebo viac vrstiev látky, ktorá má zabrániť reakcii s podložkou, potom sa na ňu nanesie 

asi 2 μm hrubá vrstva supravodiča. Nakoľko je vrstva veľmi tenká, je citlivá na mechanické 

poškodenie. Druhým problémom je, nestabilizovanosť takto pripravenej pásky – pri prekročení 

kritického prúdu sa odpor vodiča prudko zvýši, čo môže viesť k deštrukcii supravodivej vrstvy. 

Obidva problémy je možné riešiť pridaním medenej vrstvy na supravodič, avšak technológia jej 

pridania nie je jednoduchá. 

V súčasnosti sa vyrábajú vodiče v dĺžke do 100 m. Pri takto tenkej vrstve musí byť technológia 

výroby veľmi spoľahlivá, aby dokázala udržať dostatočnú homogenitu v celej dĺžke. Podľa 

Norrisovho modelu by mali byť AC straty nižšie ako u BSCCO vodičov (tvar vodiča dobre zodpovedá 

prípadu tenkého pásika). Druhou výhodou oproti BSCCO je, že cena vodiča by mala byť nižšia, 



nakoľko nie je potrebná strieborná matrica, zatiaľ je však technológia natoľko nákladná, že vo 

výslednej cene sa táto úspora materiálu neprejaví . 

Jedným z najnovších supravodičov je MgB2. Tento materiál má kritickú teplotu 39 K, čo je 

podstatne nižšia teplota ako je kritická teplota BSCCO či YBCO. Jeho výhodou je nižšia výrobná cena. 

Vodiče z tohto materiálu sa vyrábajú ako multifilamentárne, avšak v železnej matrici. Ďalšou výhodou je 

nízky odpor tohto materiálu v normálnom stave. 

Supravodivosť v tomto materiále bola objavená len v r. 2001 a v súčasnosti sa mu venuje veľká 

pozornosť a výskum v tejto oblasti je značne intenzívny. 

 
3. Určovanie strát v supravodičoch 

 
3.1  Teplotná metóda merania strát v supravodiči 

 
Základom teplotnej metódy je meranie nárastu teploty materiálu v dôsledku 

vzniku strát a úmyselne zhoršeného odvodu tepla [4]. Straty predstavujú teplo, ktoré je 

potrebné odviesť. Táto metóda meria množstvo energie premenenej na teplo bez ohľadu 

na to, z akého zdroja bola dodaná a akým fyzikálnym mechanizmom sa na teplo 

premenila. Merané je celkové množstvo tepla a teda v prípade vzniku strát viacerými 

mechanizmami, nie je možné skúmať veľkosti príspevkov jednotlivých mechanizmov 

k celkovým stratám. Metóda je veľmi spoľahlivá avšak časovo náročná. Časová 

náročnosť je daná veľkosťou časovej otepľovacej konštanty systému. Citlivosť je daná 

kvalitou tepelnej izolácie a presnosťou merania oteplenia. 
Merací systém je schematicky naznačený na obr. 3.1. Supravodivá páska je pokrytá tepelnou 

izoláciou. Izolácia musí zabezpečiť taký nárast teploty, aby bolo meranie dostatočne presné. Pritom však 

oteplenie nesmie presiahnuť 1 ÷ 2 K, pretože väčšia zmena teploty by spôsobila pokles kritického prúdu 

supravodiča a výsledky by boli skreslené. Na meranie oteplenia sa používa sériové spojenie dvoch 

termočlánkov.  

 

 
 

Obr. 3.1 Schématické znázornenie systému pre meranie strát supravodiča teplotnou 
metódou. 



 
Výsledné napätie je merané jednosmerným voltmetrom a je úmerné rozdielu teplôt spojov. Veľkosť 

tohto napätia je rádovo niekoľko jednotiek až desiatok μV. Zvinutie vývodov termočlánkov 

zabezpečuje potlačenie indukovaného napätia, keď je vzorka vystavená pôsobeniu striedavého prúdu 

alebo magnetického poľa.  

Pred samotným meraním, je potrebné systém okalibrovať. Na kalibráciu sa používa meranie strát 

jednosmerným alebo striedavým transportným prúdom. Stratový výkon pripadajúci na jednotku dĺžky 

je určený vzťahom (3.1). 
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kde U je veľkosť napätia meraného slučkou pre meranie transportných strát, IT je veľkosť prúdu tečúceho 

vzorkou, lS je dĺžka slučky pre meranie transportných strát. 

Z výsledkov merania je potom skonštruovaná kalibračná krivka v tvare ΔP = f ( UTC ), kde UTC 

je napätie termočlánku. Pokiaľ je táto závislosť lineárna, je možné vypočítať kalibračnú konštantu 

KTC a straty pri meraní počítať pomocou vzťahu (3.2). 

TCTCtot UKP ⋅=Δ  [Wm-1; Wm-1V-1., V] (3.2) 

 
3.2  Elektromagnetická metóda merania strát v supravodiči 

 
Elektromagnetická metóda merania strát je podstatne citlivejšia a rýchlejšia ako teplotná. Je založená 

na meraní energie dodanej zdrojom do vzorky [5]. V prevádzke je supravodič zvyčajne vystavený 

pôsobeniu tzv. transportného prúdu a súčasne vonkajšieho magnetického poľa.  

 

 

Obr. 3.2. Schématické znázornenie systému pre meranie strát supravodiča 

elektromagnetickou metódou. 

 



 

 

 

 

V týchto podmienkach môžeme celkové straty rozdeliť podľa zdroja energie, z ktorého sú kryté [1].  

Celkové straty potom tvoria straty:  

− magnetizačné – energia je dodávaná zdrojom magnetického poľa – ΔPmag, 

− transportné – energia je dodávaná zo zdroja elektrického prúdu – ΔPTR . 
Pri použití elektromagnetickej metódy sa merajú tieto dve zložky osobitne a teda je možné skúmať ich 

jednotlivo. Celkové straty ΔPtot sa vypočítajú podľa vzťahu (3.3)  ako súčet týchto dvoch zložiek. 

TRmagtot PPP Δ+Δ=Δ  [Wm-1; Wm-1, Wm-1] (3.3) 

 

Pre meranie magnetizačných strát pri frekvenciách blízkych 50 Hz sa používa zariadenie 

pozostávajúce z budiaceho magnetu, mernej a kompenzačnej cievky [1]. Vzorka je umiestnená vo 

vnútri mernej cievky. Kompenzačná cievka je umiestnená v dostatočnej vzdialenosti od vzorky, aby 

nebola ovplyvnená zmenou poľa v okolí vzorky. Jej úlohou je kompenzovať veľkú induktívnu časť 

meraného napätia. Reálna časť tohto napätia je úmerná stratám vo vzorke. Absolútnu hodnotu strát je 

možné získať až po vynásobení kalibračnou konštantou Kmag. Táto zahŕňa geometriu cievok, počet ich 

závitov a geometriu vzorky. Je možné získať ju niekoľkými spôsobmi, medzi inými aj pomocu vzorky 

kalibrovanej v systéme pre bezkalibračné meranie strát [6]. Magnetizačné straty ΔPmag sú potom dané 

vzťahom (3.4).  

{ }magmagmagmag UIKP Re⋅⋅=Δ  [Wm-1; m-1, A, V] (3.4) 

kde Imag je veľkosť prúdu tečúceho budiacou cievkou, Umag je rozdiel napätí mernej a kompenzačnej 

cievky. 

Meranie transportných strát sa robí pomocou slučky naznačenej na obr. 3.2. Stratový výkon ΔPTR na 

meranej časti supravodiča je priamo rovný súčinu reálnej časti napätia a pretekajúceho prúdu – vzťah 

(3.5). Pre toto meranie nie je potrebná žiadna kalibrácia, ale merané napätia sú pomerne malé 

(desiatky až stovky μV) a preto je potrebný presný merací prístroj.  

{ }
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TT
TR l

UI
P

Re⋅
=Δ  [Wm-1; A, V, m] (3.5) 

kde IT efektívna hodnota transportného prúdu tečúceho vzorkou, UT je efektívna hodnota napätia 

meraného slučkou a lS je dĺžka slučky pre meranie transportných strát.Meranie strát v prípade, keď je 

aplikované striedavé magnetické pole súčasne so striedavým transportným prúdom 

elektromagnetickou metódou je pomerne zložité. Jednotlivé merané signály môžu byť ovplyvnené 

magnetickými poliami od budiaceho prúdu resp. transportného prúdu a teda nemusia dávať správny 



výsledok. Z tohto dôvodu treba zabezpečiť nulovú vzájomnú indukčnosť zdrojov magnetického poľa 

a transportného prúdu s meracou slučkou resp. mernou cievkou. 

 

3.3  Laboratórny merací systém 
 

Laboratórny merací systém na meranie strát bol navrhnutý tak, aby umožňoval 

meranie strát v nasledovných prípadoch: 
− supravodičom preteká striedavý prúd, 

− supravodič je vystavený vonkajšiemu striedavému magnetickému poľu, 

− supravodič sa nachádza v podmienkach, ktoré sa blížia podmienkam jeho použitia v 

silnoprúdových zariadeniach (t.j. keď supravodičom preteká striedavý prúd, pôsobí naň 

vonkajšie striedavé magnetické pole s možnosťou ich vzájomného fázového posunu). 

 

Merané vzorky sú supravodiče vhodné pre použitie v silnoprúdových aplikáciách, z čoho 

vyplývajú ďalšie požiadavky na rozsah veľkosti transportného prúdu a magnetického poľa: 

− B = 0 ÷ 25  mT, 

− IT = 0 ÷ 120  A, 

− f  = 18 ÷ 144 Hz. 

  

Navrhnutý systém obsahuje nasledovné súčasti: 

− Budiaca cievka – je to cievka s obdĺžnikovým vnútorným priestorom. Rozmery dutiny cievky sú 

120 x 20x 47 mm. Cievka má 1400 závitov, je navinutá z vodiča s priemerom Ø 0.55 mm. V 

priestore vzorky je veľkosť kolmého magnetického poľa 25,2 mT pri prúde 1 A. 

− Držiak pre elektromagnetické meranie – Držiak má pomerne malé rozmery, pretože je 

umiestnený v dutine budiacej cievky. Zabezpečuje presnú polohu voči budiacej cievke, prívod 

transportného prúdu do vzorky, meranie transportných strát, meranie magnetizačných strát. 

Transportné straty sú merané obdĺžnikovou slučkou upevnenou na vymeniteľnej podložke. 

Slučka je umiestnená rovnobežne so smerom magnetickej indukcie, aby sa minimalizovalo 

napätie indukované v nej od vonkajšieho magnetického poľa. Bežne je používaná slučka s dĺžkou 

lS = 43 mm, ale je možná jednoduchá výmena za slučku s inými rozmermi. Magnetizačné straty 

sú merané pomocou mernej cievky navinutej v blízkosti vzorky a kompenzačnej cievky navinutej 

vo vzdialenosti asi 25 mm od vzorky  

− Držiak pre teplotné meranie – Tento držiak zabezpečuje len prívod transportného prúdu do 

vzorky a udržiava vzorku v stabilnej polohe voči budiacej cievke. Tepelná izolácia 

a termočlánky sú upevnené priamo na vzorke. Ako tepelná izolácia je použitý penový 

polyetylén. Termočlánky sú typu E – materiály vodičov sú chromel a konštantán. 

 

3.4  Výsledky meraní strát v supravodiči 



 

Elektromagnetická metóda merania strát vzorky supravodiča v podmienkach, keď ňou 

preteká striedavý prúd a súčasne je vystavená striedavému poľu fázovo posunutému voči prúdu, bola 

prvý raz použitá práve v navrhnutom laboratórnom meracom systéme [5]. Podľa autorov [4] je takéto 

meranie veľmi zložité a podľa autorov [7] je dokonca v týchto podmienkach táto metóda 

nepoužiteľná. Preto bolo urobené porovnávacie meranie strát tej istej vzorky obidvomi metódami. 

Straty boli merané v držiaku pre elektromagnetické aj teplotné meranie. Výsledky meraní sú na obr. 

3.3.  

Z grafu je zrejmá veľmi dobrá zhoda medzi výsledkami týchto metód. Tým je potvrdená 

správnosť navrhnutej metódy a ďalšie výsledky sú merané už len elektromagnetickou metódou.  

Závislosť magnetizačných a transportných strát na fázovom posune medzi magnetickým 

poľom transportným prúdom je na obr. 3.4. Znázornené závislosti sú priamo výsledky meraní na 

vzorke B – Australian SC. Vzorka Australian SC je bližšie popísaná v prílohe č. 1. Výsledky a 

meranie sú bližšie popísané v literatúre [5] . 

Obr. 3.3.  Porovnanie stratového výkonu meraného teplotnou a elktromagnetickou metódou pri 
transportnom prúde 23,5 A a magnetickom poli 26,2 mT. Vzorka Australian SC.  
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 Reprezentácia výsledkov vhodnejšia pre analýzu strát v transformátore je na obr. 3.5. Jedná sa 

opäť o výsledky meraní v laboratórnom systéme, tentokrát je však magnetické pole a transportný prúd 

vo fáze. Krivky sú merané pri konštantnom parametri α, ktorý je definovaný rovnicou (3.6) Hodnoty 

v tomto grafe sú všeobecné a použiteľné aj pre iný supravodič, než na akom boli merané. Výsledok 

odčítaný z grafu je potrebné upraviť pomocou rovnice (3.7). 
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Obr. 3.4. Závislosť magnetizačných a transportných strát na fázovom posune medzi 
magnetickým poľom a transportným prúdom. Veľkosť megnetickej indukcie je použitá ako 
parameter, transportný prúd je 17,7 A. Vzorka – Australian SC. 
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3.5 Výpočet strát v supravodiči 
 

Výpočet strát v supravodičoch je v tejto práci realizovaný pomocou navrhnutej aproximačnej funkcie 

vychádzajúcej z výsledkov meraní. Táto funkcia je následne použitá pri analýze strát v navrhovanom 

transformátore.  

Rezistívne straty v supravodiči je možné vypočítať na základe rovnice (2.1) Ak je supravodič 

vystavený vonkajšiemu magnetickému poľu, potom je elektrické pole pozdĺž neho závislé od indukcie 

magnetického poľa – rovnica (3.8) 

( ) ( )Bn
E IBkE ⋅=   [Vm-1; VA-1m-1, A] (3.8) 

Pre určenie konštanty kE je výhodné použiť stav, pri ktorom je definovaný kritický prúd. Tento stav je 

popísaný rovnicou (3.9), kde EC je kritérium intenzity elektrického poľa pre určenie kritického prúdu 

(štandardne EC = 10-4 V/m). 

( ) ( ) ( )Bn
CEC BIBkE ⋅=   [Vm-1; VA-1m-1, A] (3.9) 

Z rovnice (3.9) priamo vyplýva: 

( )
( ) ( )Bn

C

C
E BI

EBk =   [Vm-1; VA-1m-1, A] (3.10) 

 

Obr. 3.5. Závislosť celkových strát na transportnom prúde. Pričom α je parameter zohľadňujúci 
veľkosť externého magnetického poľa. Vzorka – Australian SC. 



Po dosadení do rovnice (3.8): 

( ) ( )
( )Bn

Bn
C

C I
BI
EE =   [Vm-1; Vm-1, A, A] (3.11) 

Závislosť n(B) je nelineárna a vo výpočte bola nahradená funkciou aproximujúcou namerané hodnoty. 

Veľkosť magnetického poľa je zahrnutá v koeficiente α, ktorý je definovaný rovnicou (3.6). 

410512
−⋅⋅⋅−⋅= αFen   [-; -, -] (3.12) 

Podobne závislosť kritického prúdu od magnetického poľa bola nahradená funkciou: 
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Stratový výkon rezistívnych strát v supravodiči ΔPRSC je prepočítaný na redukované rezistívne straty v 

supravodiči QRred pomocou rovnice (3.14). 
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Priebeh redukovaných magnetizačných QMAGred strát v supravodiči je nahradený rovnicou (3.15). Aby 

bolo možné priebeh nahradiť v širokom rozsahu F a α bolo potrebné rozdeliť celý priebeh na dva 

intervaly. 
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[-; -, A, -, A] (3.15) 

Výsledný priebeh redukovných strát v supravodiči je určený súčtom magnetizačných a rezistívnych 

redukovaných strát – rovnica (3.16). 

MAGredRredred QQQ +=  [-; -, -] (3.16) 

 

Na obr. 3.6. je porovnanie nameraných priebehov redukovaných strát v supravodiči a aproximačnej 

funkcie. 
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Obr. 3.6. Priebeh redukovaných strát v závislosti od pomeru transportného prúdu ku 
kritickému prúdu supravodiča. Parameter α reprezentuje veľkosť pôsobiaceho magnetického 
poľa. Plnou čiarou a symbolmi sú znázornené namerané priebehy, prázdnymi symbolmi 
a bodkočiarkovanou čiarou je naznačený priebeh aproximačnej funkcie 



 

4. Trakčný transformátor 
 

4.1  Charakteristika trakčného transformátora 
 

Transformátory patria medzi najbežnejšie elektrické stroje. Vyrábajú sa pre výkony od jednotiek 

VA až po stovky MVA a rôzne použitie. Ich prevedenie môže byť veľmi rôznorodé. Transformátory, 

ktorých hlavným účelom je prenos energie sa zvyčajne skladajú z jadra a jedného, dvoch alebo viacerých 

vinutí. 

Základný účel trakčného transformátora umiestneného v rušni je zníženie napätia  napájacej 

sústavy. Trakčné transformátory sú takmer výlučne jednofázové a majú niekoľko sekundárnych vinutí 

[8], ktoré slúžia pre napájanie: 

− trakčných obvodov – napätie približne 1000 V; 

− vlakového kúrenia – napätie 1500 alebo 3000 V; 

− pomocných obvodov – napätie napr. 220 V. 

 

Podľa spôsobu regulácie napätia sa dajú transformátory rozdeliť na transformátory: 

− s reguláciou napätia na primárnej strane – väčšinou sa jedná o autotransformátory 

alebo sústrojenstvo autotransformátor a prevodový transformátor. Použité sú na rušňoch 

s jednosmernými, prípadne jednofázovými komutátorovými trakčnými motormi. 

− s reguláciou napätia na sekundárnej strane – majú väčšinou menší počet odbočiek, 

vzhľadom na väčšie prúdy sú odbočky prepínané pomocou výkonových stykačov  

− bez regulácie napätia – v súčasnosti sú najpoužívanejšie. Regulácia napätia je 

zabezpečená výkonovou elektronikou. 

 

Od trakčného transformátora sú požadované najmä: 

− nízka hmotnosť – jedným z dôležitých parametrov rušňa je nápravový tlak, ktorý 

určuje maximálnu hmotnosť rušňa. Transformátor preto musí mať pri danom výkone čo 

najmenšiu hmotnosť.  

− malé rozmery – rozmery sú obmedzené prechodovým prierezom rušňa a jeho dĺžkou. 

U klasických rušňov je transformátor zvyčajne umiestnený čiastočne pod podlahou 

medzi podvozkami. Maximálne rozmery transformátora sú určené šírkou rušňa 

a vzdialenosťou podvozkov. Výška nie je limitujúcim faktorom, avšak keď je 

transformátor veľmi vysoký, obmedzuje priestor pre ďalšie zariadenia. 

− vysoká účinnosť – transformátory pre rušeň majú výkon rádovo niekoľko MVA. Pri 

takto vysokých výkonoch aj nízke percento strát predstavuje vysoký stratový výkon. 

Straty by mali byť čo najnižšie z ekonomického pohľadu, aj z pohľadu chladenia. 

− dobré izolačné vlastnosti – transformátor v rušni je často vystavovaný atmosferickým, 

ale najmä spínacím prepätiam. 



− odolnosť voči skratom – pri prevádzke rušňa sa často vyskytujú skraty. 

− mechanická odolnosť – transformátor je vystavený značnému mechanickému 

zaťaženiu, vibráciám a nemal by sa poškodiť pri havárii rušňa. 

 

Transformátory pre rušne majú oproti transformátorom používaným v energetike zložitejšie 

usporiadanie vinutí, pretože majú niekoľko sekundárnych vinutí, navyše u niektorých je požadované, aby 

mohli byť prevádzkované na rôznych napájacích systémoch s odlišným napätím aj frekvenciou.  

 
4.2  Koncepcia rušňa a požiadavky na trakčný transformátor 

 

Moderný elektrický rušeň pre traťovú službu, prípadne elektrická jednotka, musí spĺňať 

niekoľko požiadaviek. Okrem zabezpečenia bezpečnej prevádzky, musí byť hospodárny a dôraz sa kladie 

aj na to, aby mal čo najmenšie nepriaznivé účinky na napájaciu sieť.  

Na obr. 4.1 je schématicky naznačený príklad priestorového usporiadania viacsystémového 

rušňa, ktorý sa predpokladá v tejto práci. Rušeň je možné prevádzkovať na v Európe najpoužívanejších 

napájacích systémoch. Sú to striedavé systémy 25 kV 50 Hz, 15 kV 16,7 Hz a jednosmerný systém 3 kV. 

Pri napájaní zo striedavého systému je vysoké napájacie napätie transformované na napätie 1000 

V. Toto je potom pomocou štvorkvadrantového meniča (four quadrant converter– 4QC) usmernené. 

Výhoda oproti neriadenému diódovému usmerňovaču spočíva v možnosti riadenia hodnoty účinníka 

a tvaru odoberaného prúdu. Odoberaný prúd má tvar blízky sínusoide. Tým sa dosahuje malý spätný 

vplyv na sieť. Veľkosť skreslenia sa znižuje so zvyšujúcou sa spínacou frekvenciou. Tá ale nemôže byť 

príliš vysoká, kvôli rastúcim spínacím stratám. Zvyčajne je rádovo stovky Hz. Okrem toho 

štvorkvadrantový menič umožňuje rekuperáciu. 



Pri napájaní z jednosmerného systému sú 4Q meniče napájané z kapacitného deliča napätia. 

Sekundárne vinutie transformátora je využívané ako tlmivka. Principiálne zapojenie transformátora pri 

napájaní zo striedavého systému je na obr. 4.2 a pri napájaní z jednosmerného systému na obr. 4.3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednosmerný medziobvod je napäťový. Jeho súčasťou je brzdový odporník s príslušným meničom. 

Striedač môže byť tvorený IGBT tranzistormi. Reverzácia je realizovaná riadením meniča 

a nevyžaduje žiadny mechanický prepínač. Trakčné motory môžu byť asynchrónne s kotvou nakrátko. 

Transformátor umiestnený na rušni je napájaný z trakčnej siete. Napájacie napätie sa môže 

meniť v pomerne širokom rozsahu +20% až –30%. Pritom je od rušňa požadovaný rovnaký výkon. 

V prípade nízkeho napájacieho napätia sú vinutia prúdovo preťažované. V trakčnej sieti sa často 

vyskytujú skraty, ktoré spôsobujú dynamické poklesy napätia. Transformátor býva pomerne často 

vystavený atmosferickým prepätiam. Zvláštnosť napájania z trakčnej siete spočíva aj v tom, že 

vzdialenosť od napájacej stanice je premenlivá. Mení sa teda aj impedancia prívodného vedenia.  
 

Obr. 4.2. Principiálne zapojenie transformátora pri 
napájaní zo striedavého systému. 

Obr. 4.3. Principiálne zapojenie sekundárneho vinutia 
transformátora vo funkcii tlmivky pri napájaní 
z jednosmerného systému. 

Obr. 4.1. Príklad priestorového usporiadania viacsystémového elektrického rušňa. 1 – 

odpojovač, prepínač systému, hlavný vypínač na striedavý prúd a pod., 2 – vstupný filter, 

vypínač na jednosmerný prúd, 3 – transformátor, tlmivka, 4 – štvorkvadrantový menič 

(4Q menič), 5 – jednosmerný medziobvod, brzdový odporník s príslušným meničom, 6 –



4.3  Analýza strát v transformátore 
 

V jednotlivých častiach klasického transformátora vznikajú straty niekoľkými mechanizmami.  

Vo vinutiach z klasických vodičov vznikajú: 

− prietokom prúdu cez materiál s elektrickým odporom 

− straty vírivými prúdmi 

− straty striedavou polarizáciou v izolačných materiáloch 

− straty mechanickými vibráciami 

V supravodivom vinutí vznikajú: 

− hysterézne straty v dôsledku striedavej magnetizácie 

− prietokom prúdu cez materiál s elektrickým odporom 

− straty vírivými prúdmi 

− straty striedavou polarizáciou v izolačných materiáloch 

− straty mechanickými vibráciami 

V železnom jadre vznikajú: 

− hysterézne straty v dôsledku striedavej magnetizácie 

− straty vírivými prúdmi 

− straty mechanickými vibráciami 

 

Takéto delenie je z technického pohľadu nepraktické. Zaužívané je rozdelenie, ktoré rozlišuje straty 

podľa toho, či závisia od zaťaženia alebo nie. Takto sa straty v transformátore delia na: 

− straty naprázdno – ΔP0,  

− straty vo vinutí :   

− ΔPR (ΔPCu) v prípade vinutia z klasických vodičov (medi), 

− ΔPSC  v prípade supravodivého (SuperConducting) vinutia,  

− prídavné straty – ΔPad.  

Straty naprázdno sú tvorené hysteréznymi stratami a stratami vírivými prúdmi v železnom jadre.. 

Do strát naprázdno je možné započítať straty v elektrickej izolácii, ale tie sú zanedbateľne malé, a preto 

sa straty naprázdno nazývajú aj straty v železe – ΔPFe.. Experimentálne sa straty naprázdno zisťujú 

pomocou merania naprázdno [9]. Hysterézne straty reprezentujú prácu vykonanú pri pri preorientovaní 

magnetického momentu materiálu umiestneného v striedavom magnetickom poli. Ich veľkosť je možné 

vyjadriť: 

2BfkP HYHY ⋅⋅=Δ   [W; WHz—1T-2, Hz, T] (4.1) 

Straty vírivými prúdmi sa nazývajú aj straty Foucoltovými prúdmi. Ich závislosť od magnetickej indukcie 

a frekvencie je možné vyjadriť: 

22 BfkP FtFt ⋅⋅=Δ   [W; WHz—2T-2, Hz, T] (4.2) 

Konštanty kHY a kFt závisia od materiálu, jeho spracovania, hrúbky plechu a pod.  

Pre celkové straty naprázdno potom platí: 

FtHY PPP Δ+Δ=Δ 0   [W; W, W] (4.3) 



 

Straty vo vinutí výrazne závisia od zaťaženia transformátora. Ak sú vinutia z klasických 

materiálov, vyjadrujú sa straty pomocou zaťažovaťeľa λ a strát nakrátko ΔPK. Zaťažovateľ je definovaný 

rovnicou (4.4). Straty nakrátko sa experimentálne zisťujú meraním nakrátko [9]. Tieto straty vyjadrujú 

rezistívne straty vo vinutí pri menovitom prúde a dajú sa vyjadriť pomocou rovnice (4.5).  

NS
S

=λ   [-; VA, VA] (4.4) 

2
22

2
11 NNK IRIRP ⋅+⋅=Δ   [W; Ω, A, Ω, A] (4.5) 

Potom pre rezistívne straty vo vinutí z klasických vodičov platí: 

KR PP Δ⋅=Δ 2λ   [W; -, W] (4.6) 

Straty vo vinutí zo supravodivých materiálov výrazne závisia veľkosti magnetického poľa 

pôsobiaceho na supravodič. Táto závislosť je výrazne nelineárna. Prehľad metód ich určovania je 

uvedený v literatúre [10]. V tejto práci sú straty v supravodiči určované pomocou funkcie aproximujúcej 

namerané výsledky. Pričom sa uvažuje s homogénnym rozložením prúdovej hustoty v supravodiči 

a konštantným magnetickým poľom pozdĺž celej šírky supravodivej pásky. 

Prídavné straty ΔPad sa odhadujú veľmi ťažko. Tvorené sú najmä stratami, ktoré vytvára 

rozptylový magnetický tok v konštrukčných častiach a stratami mechanickými vibráciami. Do týchto strát 

sa podľa literatúry [11] započítava aj zvýšenie strát v dôsledku nerovnomerného rozdelenia elektrického 

prúdu vo vodičoch a magnetického toku v železnom jadre. 

Celkové straty sa vypočítajú ako súčet jednotlivých príspevkov.  

Pre vinutie z klasických vodičov: 

adR PPPP Δ+Δ+Δ=Δ 0   [W; W, W, W] (4.7) 

Pre vinutie zo supravodičov: 

adSC PPPP Δ+Δ+Δ=Δ 0   [W; W, W, W] (4.8) 

 

4.4  Zaťažovanie trakčného transformátora 
 

Zaťaženie trakčného transformátora sa výrazne odlišuje od zaťaženia energetických transformátorov. 

Typické je veľmi premenlivé zaťaženie s výraznými špičkami pri rozjazde. Pre analýzu zaťaženia 

transformátora bola zvolená metóda, ktorá je založená na rozbore záznamu jazdy registračným 

rýchlomerom. Hlavné vstupné údaje sú: 

− záznam jazdy vlaku (vlak 832, 1.3. 2005) 

− hmotnosť rušňa – 85 t (rušeň 240 142 -0) 

− hmotnoť vlaku – 225 t (5 osobných vozňov) 

− sklonové a smerové pomery trate (trať Zvolen – Šurany – Bratislava) 

Zo záznamu jazdy bola odčítaná rýchlosť na konkrétnom mieste trate. Krok bol variabilný, aby bola 

dosiahnutá dostatočná citlivosť v oblastiach rozjazdu. Maximálny krok bol 500 m. Pomocou 

numerickej derivácie bolo z priebehu rýchlosti odvodené zrýchlenie. Z údajov o rýchlosti, zrýchlení 



a traťových odporoch bola určená ťažná sila potrebná na zrýchlenie a ťažná sila na prekonanie 

jazdného odporu. Z nej bol vypočítaný potrebný výkon na obvode kolies. Do výpočtu bola ešte 

zahrnutá účinnosť ozubených prevodov a trakčných motorov. Takto získaný priebeh približnej 

hodnoty výkonu transformátora v závislosti na dráhe je na obr. 4.4 .  

Reprezentácia tohto priebehu v závislosti na čase bola potom rozdelená na diskrétne úrovne 

výkonov. Potom bolo možné vytvoriť graf, ktorý predstavuje čas, počas ktorého je transformátor 

zaťažený určitým výkonom – obr. 4.5.  
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Obr. 4.4. Výsek priebehu výkonu trakčného transformátora v závislosti na 
kilometrickej polohe na trati. 

Obr. 4.5. Percentuálne vyjadrenie času, počas ktorého je transformátor zaťažený daným 
výkonom. Výkon je udaný v percentách menovitého výkonu pre trakciu. 
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5. Návrh transformátora 
 

Postup návrhu bol zvolený s ohľadom na to, že podobné transformátory boli vyrobené len ako 

prototypy. Supravodivý trakčný transformátor sa v mnohých ohľadoch odlišuje od klasických 

transformátorov, preto pri návrhu nemohli byť využité empirické vzorce podľa literatúry [12] a [13]. 

Ich použitie by mohlo znamenať podstatné zhoršenie parametrov navrhnutého transformátora.  

Postup návrhu bol zvolený takto: 

− definícia požiadaviek – popísaná v kapitole 4.2, 

− voľba konštrukčného prevedenia, 

− prúdové a napäťové dimenzovanie, 

− optimalizácia prierezu jadra vzhľadom na celkové náklady, 

− návrh magnetického obvodu, počtu závitov a rozmerov transformátora. 

 

 

 

 

 

5.1  Konštrukčné prevedenie transformátora 
 

 
Jedná o supravodivý transformátor, preto vinutia musia byť chladené na teplotu nižšiu ako je kritická 

teplota použitého supravodiča. Na tento účel slúži chladiace zariadenie. Teplo z vinutí sa pomocou 

chladiaceho média dostane do chladiaceho zariadenia, ktoré ho potom odvedie do okolia, teda 

priestoru s výrazne vyššou teplotou, čo je energeticky veľmi náročný proces. Pomer medzi energiou 

spotrebovanou na tento proces a teplom odvedeným z priestoru s teplotou 70 K sa pohybuje medzi 15 

a 30. Na odvedenie 1 W stratového výkonu spotrebuje chladiace zariadenie 15 až 30 W. Tento 

koeficient závisí na teplote, druhu použitého systému, jeho veľkosti atď. Medzi často používané 

systémy patria Stirlingove chladiace zariadenia. Ako chladiace médium sa najčastejšie používa 

kvapalný dusík. Táto práca nerieši problematiku chladiaceho zariadenia pre transformátor, preto 

výhody a nevýhody konkrétneho zariadenia neboli skúmané. Podľa zdroja [14] existuje dostatočne 

široká škála vyrábaných Stirlingových chladiacich zariadení, ktoré sú vhodné pre toto použitie. 



Priestor, s touto nízkou teplotou je od okolia oddelený kryostatom. Základným účelom kryostatu je 

tepelná izolácia, pritom súčasne tvorí nádobu pre chladiace médium. Podľa usporiadania kryostatu 

môže byť transformátor prevedený ako: 

− transformátor s studeným jadrom, 

− transformátor so teplým jadrom. 

V prípade transformátora so studeným jadrom je celý transformátor uložený v nádobe 

jednoduchého tvaru podobne ako konvenčné transformátory [15]. Nádoba môže byť kovová. Používa sa 

dvojitá vákuová nerezová nádoba. V tomto prípade vznikajú celé straty transformátora v priestore 

s nízkou teplotou. Straty vzniknuté vo vinutiach aj v jadre musia byť odvedené cez chladiace zariadenie, 

ktoré musí byť dostatočne dimenzované. Pri výpočte účinnosti musia byť celé straty násobené faktorom 

rešpektujúcim potrebu chladiaceho zariadenie (refrigeration penalty factor). Aby sa účinnosť neúmerne 

neznížila, je v takomto prípade jadro vyrobené zo špeciálneho materiálu s nízkymi stratami. V prípade 

transformátora s teplým jadrom sú na nízku teplotu chladené len vinutia, jadro je v priestore s teplotou 

okolia. Kryostat má zložitejší tvar, vyrobený je z nekovového materiálu. Nemôže byť vyrobený z kovu, 

pretože izolačná stena je umiestnená aj medzi vinutiami a jadrom, teda v priestore s veľkým magnetickým 

poľom. Toto pole by vytváralo straty v stenách kryostatu. Chladiace zariadenie odvádza len straty 

vzniknuté vo vinutiach, oproti transformátoru môže mať menší výkon. Jadro môže byť vyrobené 

z klasických, lacnejšich, materiálov [16]. Navrhovaný transformátor bude prevedený ako transformátor 

s teplým jadrom. 

Vintie transformátora môže byť vytvorené z: 

− valcových cievok, 

− kotúčových cievok. 

Veľký vplyv na veľkosť strát, ktoré vznikajú v supravodivom vinutí má zložka magnetického poľa kolmá 

na os tohto vinutia [1]. Z hľadiska veľkosti tejto zložky je výhodnejšie použitie valcových cievok [17]. 

V tomto prípade je magnetické pole prevažne paralelné, len na okrajoch cievok je kolmá zložka 

výraznejšia, čo je riešené feromagnetickými prstencami upravujúcimi smer magnetického poľa.  

Kotúčové cievky sú výhodnejšie z hľadiska elektrickej izolácie. Kolmá zložka magnetického 

poľa je v porovnaní s valcovými cievkami rovnakých elektrických parametrov väčšia. Vinutie 

navrhovaného transformátora bude zložené z dvojitých kotúčových cievok. Takáto cievka je tvorená 

dvomi trvalo sériovo spojenými cievkami. Spoj, ktorý by mal byť vytvorený na vnútornej strane cievky, 

je nahradený plynulým prechodom vodiča. Vstupná aj výstupná svorka (spoj) sa nachádza na vonkajšej 

strane cievky. Obidve časti cievky sú navinuté na spoločnú kostru a oddelené sú izolačnou prepážkou. 

Tvar magnetického poľa bude upravovaný pomocou zvodičov magnetického toku (flux diverter) [17]. Sú 

to kotúče z feromagnetického materiálu s priemerom rovnakým ako má cievka. Majú hrúbku 3 mm a sú 

umiestnené medzi jednotlivými cievkami. Keďže sú umiestnené v striedavom magnetickom poli, 

vznikajú v nich magnetizačné straty a straty vírivými prúdmi. Tie musia byť odvádzané pomocou 

chladiaceho zariadenia.  

Transformátor môže byť prevedený ako: 

− plášťový, 

− jadrový. 



U jednofázového plášťového transformátora je celé vinutie umiestnené na strednom stĺpe. V prípade 

jednofázového jadrového transformátora je vinutie rozdelené na dve časti a je umiestnené na dvoch 

stĺpoch. Rozdiel oproti plášťovému transformátoru je v tom, že povrch vinutia sa zväčší. Väčšia chladiaca 

plocha umožní lepšie chladenie a vinutie môže byť zaťažované prúdom s väčšou prúdovou hustotou. 

Rozmery vinutí a aj celého transformátor sa tak môžu zmenšiť. Navrhovaný transformátor bude jadrový. 

U konvenčných transformátorov je teplotná trieda izolácie určená najvyššou prípustnou teplotou 

izolácie. Izolačný materiál pre supravodivé vinutia musí najmä dobre znášať nízke teploty. V oblasti 

pracových teplôt musí byť ešte čiastočne pružný a nesmie praskať. Samozrejme sú požadované veľmi 

dobré elektroizolačné vlastnosti, aby mohol mať čo najmenšiu hrúbku z dôvodu malého tepelného 

spádu. Pre supravodivé zariadenia sa vo všeobecnosti používa izolačný film Kapton. Ten tvorí 

základnú izoláciu. Pre zlepšenie elektrickej izolácie bude mierne upravený aj tvar kostry pre vinutie 

[18]. 

Pri prechode medzi dvomi striedavými napájacími napätiami je zvyčajne požadované, aby sa 

výstupné napätie nezmenilo. To sa dá dosiahnuť zmenou počtu sériovo zapojených závitov: 

− primárneho vinutia, 

− sekundárneho vinutia.  

 

Ak by sa zmena počtu sériovo zapojených závitov robila na sekundárnom vinutí, musela by sa 

robiť na všetkých vinutiach. Primárnym vinutím tečie menší prúd a má menší prierez, preto je 

jednoduchšie prepínať počet závitov primárneho vinutia. Pri tomto spôsobe je indukované napätie na 

jeden závit rovnaké pri oboch napájacích systémoch. 

Zmena počtu sériovo zapojených závitov môže byť prevedená pomocou: 

− odbočky na vinutí, 

− sério-paralelného prepínania častí vinutia. 

Ak je vyvedená len odbočka z vinutia, tak je pri menšom počte závitov časť vinutia úplne 

nevyužitá. Prepínanie je však veľmi jednoduché. Zmena počtu sériovo zapojených závitov 

prostredníctvom sério-paralelného spínania častí vinutia je schematicky naznačená na obr. 5.1 a obr. 5.2. 

V týchto obrázkoch je naznačené aj prúdové zaťaženie jednotlivých častí vzhľadom na menovitý prúd 

transformátora [19]. 

 

Obr. 5.1. Principiálne zapojenie častí 

primárneho vinutia pri napájaní zo systému

Obr. 5.2. Principiálne zapojenie častí 

primárneho vinutia pri napájaní zo systému



 
V navrhovanom transformátore bude použité prepínanie napájacieho systému pomocou sério-

paralelného prepínania častí vinutia, pretože v tomto prípade je vinutie zaťažované rovnomernejšie. 

Usporiadanie transformátora je naznačené na obr. 5.3 

Kritický prúd supravodiča je udaný pre teplotu 77 K. Pri znižovaní teploty sa jeho hodnota zvyšuje. 

Toto zvýšenie je možné u BSCCO supravodičov popísať rovnicou (5.1) [20]. 

  

( )2
77 000932.0196.058.10 PPCC TTII ⋅+⋅−⋅=   [A; A, K] (5.1) 

 

Zároveň sa však zvyšuje energetická náročnosť chladiaceho zariadenia. Ďalšie obmedzenie tvorí bod 

tuhnutia dusíka a ďalšie znižovanie pracovnej teploty zariadenia je možné len pri použití iného 

chladiaceho média. V tejto práci je zvolená pracovná teplota TP = 64 K. Kritický prúd pri pracovnej 

teplote je potom: 

( ) 853.164000932.064196.058.10 77
2

77 ⋅=⋅+⋅−⋅= CCC III   [A; A, K] (5.2) 

 

 

 

 

 

 



 

5.2  Prúdové a napäťové dimenzovanie 
 

Z obrázkov 5.1 a 5.2 vyplýva, že prúdovo má byť primárne vinutie dimenzované na menovitý 

prúd transformátora na systéme 25 kV 50 Hz. Vstupné údaje potom sú: 

− zdanlivý výkon – S1N = 4000 kVA 

− napätie primárnej strany – U1 = 25 kV 

 
 

Obr. 5.3. Usporiadanie vinutí transformátora na jednotlivých stĺpoch. Vinutia primárnej strany sú 
pre prehľadnosť vyvedené hore, sekundárne vinutia dolu. 



Menovitý prúd primárneho vinutia: 
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Vinutie bude rozdelené na dve paralelné vetvy, takže menovitý prúd jednej paralelnej vetvy: 
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I  A [A; A] (5.4) 

 
Pri navrhovaní supravodivých vinutí by amplitúda menovitého prúdu nemala prekročiť hodnotu 

kritického prúdu supravodiča. Preto je potrebné vypočítať amplitúdu menovitého prúdu primárneho 

vinutia: 

1.113280211 =⋅=⋅= VNVNA II  A [A; A] (5.5) 

 
Základné údaje niektorých vyrábaných supravodivých pások sú zhrnuté v tabuľke 5.1. 
 
 

Výrobca Druh Kritický prúd Max. dĺžky 
BSCCO-2223 115, 125, 135, 145, 155 A 800 m American Superconductor [21] 

YBCO 70 A 100 m 
Sumitomo [22] DI-BSCCO 80, 100, 110, 125, 150 A 1500 m 
EAS [23] BSCCO 75 – 105 A 1400 m 
Trithor [24] BSCCO 50, 60, 70, 80, 90 A 1200 m 
Kritický prúd je udaný pre podmienky, keď sa nachádza len vo vlastnom poli pri teplote 77 K.  
Kritérium pre vyhodnotenie kritického prúdu E = 1μV/cm. 
 

Tab. 5.1. Základné vlastnosti niektorých vysokoteplotných supravodivých pások. 
 

Vzhľadom na predpokladanú vysokú hodnotu magnetického poľa vo vinutí som zvolil vodič American 
SC s kritickým prúdom IC77 = 145 A 
 
Menovité napätie sekundárnej strany je rovné priamo napätiu jednej sekcie, teda: 

10002 =NU  V  (5.6) 

 
Sekundárne vinutie je rozdelené na dve rovnaké časti, každá napája zariadenia jedného podvozka. 

Menovitý prúd časti sekundáru pre jeden podvozok je potom: 
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Amplitúda menovitého prúdu sekundárneho vinutia pre jeden podvozok: 

240421700222 =⋅=⋅= NNA II  A [A; A] (5.8) 

 
Počet paralelne spojených sekcií sekundárneho vinutia pre jeden podvozok: 

9,20
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24042

2 ===
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I
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Počet paralelne spojených sekcií sekundárneho vinutia pre jeden podvozok volím: 

212 =SN    (5.10) 

 
Menovitý prúd kúrenia pri napätí 1500 V: 
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Amplitúda menovitého prúdu kúrenia pri napätí 1500 V: 

56424002 =⋅=⋅= KurNAKurN II  A [A; A] (5.12) 
 
S ohľadom na čo najväčšiu jednoduchosť vinutia kúrenia a jeho symetrickosť voči ostatným vinutiam 

(umiestnené bude na krajoch vinutia) volím počet paralelných sekcií kúrenia pri napätí 1500 V: 

8=SKurN   (5.13) 
 
Prúd jedným vodičom potom bude: 
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Pre vinutie kúrenia som opäť vzhľadom na vysokú hodnotu magnetického poľa zvolil vodič American SC 

s kritickým prúdom IC77 = 145 A. 

Napätie jednej sekcie sekundárneho vinutia bolo zvolené 1000 V. Napätie jednej sekcie 

primárneho vinutia by nemalo presiahnuť 2 kV. S ohľadom na túto skutočnosť bolo zvolené napätie na 

jednu sekciu 1000 V. Primárne aj sekundárne vinutie bude teda zložené z rovnakých cievok, ktoré budú 

vhodne zapojené. Primárne vinutie pre napájanie jedného podvozka bude zložené z dvoch častí na 5 kV 

(2 x 5 sekcií) a dvoch častí na 10 kV (2 x 10 sekcií).  

Vinutie pre kúrenie bude zložené zo sekcií s napätím 750 V. Dve sekcie budú trvalo spojené 

v sérii a ich vývody budú cez prechodky privedené do prepínača systému kúrenia. 

Prehľad celkového počtu a dimenzovania sekcií vinutia je v tabuľke 5.2. Počty sekcií sú uvedené 

pre celý transformátor. Ako ukazovateľ prúdového dimenzovania je použitý kritický prúd supravodiča pri 

teplote 77 K vo vlastnom poli.  

 
Vinutie Dimenzovanie sekcie Počet 

Primárne 1000 V / 145 A 60 
Sekundárne 1000 V / 145 A 42 

Kúrenie 750 V / 145 A 16 
 

 

5.3  Optimalizácia prierezu jadra vzhľadom na celkové náklady 
 

Optimalizáciu prierezu jadra transformátora pre trakčné účely je možné robiť 

vzhľadom na niekoľko parametrov. Pritom však musí byť dodržané, že aj ostatné 

parametre sa nachádzajú v intervale prípustných hodnôt. Medzi základné optimalizačné 

parametre patria: 

− hmotnosť transformátora 

Tab. 5.2. Prehľad dimenzovania sekcií vinutí 



− obstaravácie náklady 

− menovitú účinnosť 

− celkové náklady (zahŕňajú obstaravácie a prevádzkové náklady) 

Hmotnosť transformátora je dôležitá najmä u ľahkých vysokorýchlostných 

jednotiek. Tu je potrebné dosiahnuť pri čo najmenšom nápravovom tlaku vysoký výkon. 

Obstarávacie náklady predstavujú z ekonomického hľadiska veľmi významný 

parameter. Sú tvorené najmä cenou aktívnych materiálov a ekonomickou náročnosťou 

technológie výroby. Ostatné zložky ceny závisia od výrobcu a jeho obchodnej stratégie. 

Celkové náklady sú tvorené obstarávacími a prevádzkovými nákladmi. Do 

prevádzkových nákladov treba započítať náklady na údržbu a opravy a náklady na 

samotnú prevádzku. Rozbor prevádzkových nákladov musí rešpektovať druh a intenzitu 

dopravy realizovanej daným rušňom, účinnosť transformátora vo všetkých 

prevádzkových režimoch, životnosť použitých materiálov, najmä chladiaceho média. 

Vysoká účinnosť môže v takomto prípade kompenzovať o niečo vyššie obstarávacie 

náklady. To isté platí pre jednoduchú údržbu a dlhú životnosť. 

V tejto práci bola zvolená optimalizácia na celkové náklady. Celkové náklady sa 

vypočítajú podľa rovnice (5.15).  

ESCFeC CCCC Δ++=  [Sk; Sk, Sk, Sk] (5.15) 

 

Ceny materiálov a energie boli určené na základe priemerných hodnôt z roku 2005 

nasledovne: 

− cena železa – 75 Sk/kg 

− cena supravodiča – 3500 Sk/kAm 

− cena elektrickej energie – 3,15 Sk/kWh 

Cena železného jadra je potom: 

FeFe mC ⋅= 75  [Sk; Sk/kg, kg] (5.16) 

 

Cena supravodiča: 

CSCSC IlC ⋅⋅= 3500  [Sk; Sk/kAm, m, kA] (5.17) 

 

Cena stratenej energie počas celej doby životnosti transformátora: 



001 15.3 PtLQC kmE Δ⋅+⋅⋅=Δ  [Sk; kWh/km, km, Sk/kWh, h, kW] (5.18) 

 

Cena supravodiča a cena železa vyplýva priamo z konštrukcie transformátora. Cena stratenej energie 

počas celej doby životnosti vyplýva z priemernej hodnoty strát na jeden kilometer a kilometrického 

prebehu za celú dobu životnosti. Okrem toho treba do výpočtu zahrnúť koeficient energetickej 

náročnosti chladiaceho zariadenia. Vo výpočte bolo uvažované: 

− doba životnosti 30 rokov, 

− priemerný ročný kilometrický prebeh 125 000 km. 

− koeficient energetickej náročnosti chladiaceho zariadenia kCH = 30 

Z výsledkov kapitoly 4.4 a známeho času tT a dráhy LT typickej trasy vyplýva: 
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km] (5.19) 

 

Kilometrický prebeh za celú dobu životnosti je podľa predchádzajúcich predpokladov 

 

000750312500030 =⋅=L  km [km; r, km/r] (5.20) 

 

Čas t0 predstavuje čas, počas ktorého je transformátor pripojený na zdroj napájacieho napätia – teda 

trolejové vedenie. Okrem času, počas ktorého rušeň pracuje so zaťažením zahŕňa aj čas počas ktorého 

je v pohotovosti. Z praktických skúseností vyplýva, že transformátor je na trolej pripojený asi 50% 

času Teda čas t0 je približne polovica doby životnosti.  

Na základe výsledkov analýzy popísanej v kapitole 6 a výpočtu pomocou rovníc 5.15 až 5.20 bol 

vytvorený graf zobrazujúci závislosť nákladov od prierezu železného jadra (obr. 5.1.). 
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Z výsledkov zobrazených na obr. 5.1 vyplýva hodnota optimálneho prierezu jadra vzhľadom na 

celkové náklady SFe = 0.12838 m2. 

 

5.4 Návrh magnetického obvodu, počtu závitov a rozmerov 
 

 

Ako bolo uvedené v kapitole 5.1, magnetický obvod bude umiestnený mimo kryogénnej zóny, 

preto môže byť použitý materiál používaný v klasických transformátoroch. Jadro bude vytvorené 

z orientovaných plechov s hrúbkou 0,35 mm.  

Prierez železného jadra zvolený na základe výsledkov kapitoly 5.3 je: 

12838.0=FeS  m2  (5.21) 

 
Jadro bude mať tvar C. Prierez jadra bude 3 x odstupňovaný, tvar je zobrazený na obr. 5.1. 

S uvážením koeficientu geometrického plnenia 3x odstupňovaného jadra kD3 = 0,85 a koeficientu 

rešpektujúceho izoláciu plechov kFe = 0,9, bude priemer opísanej kružnice jadra: 

Obr. 5.1. Závislosť nákladov na priereze železného jadra. 
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Pri napájacom systéme 15 kV 16,7 Hz je pomer U/f väčší ako pri napájacom systéme 25 kV 50 Hz, preto 

je z hľadiska dimenzovania magnetického obvodu náročnejší. Ďalšie výpočty budú preto uvažovať 

frekvenciu f = 16,7 Hz. Približnú hodnotu amplitúdy magnetickej indukcie som zvolil: 

7,1max =B  T  (5.23) 

 
Indukované napätie na jeden závit: 

18.167,1612838,07,144,444.4 max =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= fSBU Feiz V [V; T, m2, Hz] (5.24) 

 
Počet závitov jednej sekcie primárneho vinutia a sekundárneho vinutia pre trakciu: 

8.61
18,16

1000
===

iz

ST
T U

U
N  [-; V, V] (5.25) 

 
Keďže sekcia je dvojitá kotúčová cievka, aby bola symetrická musí byť počet závitov jednej sekcie párny. 

Preto volím: 

62=TN   (5.26) 

 
Počet závitov jednej sekcie pre kúrenie: 

35,46
18,16

750
===

iz

SK
K U

U
N  [-; V, V] (5.27) 

 
Počet závitov jednej sekcie pre kúrenie volím: 

46=KN   (5.28) 

 

Obr. 5.2. Tvar prierezu železného jadra. 



 
Pri ďalšom výpočte budú použité nasledovné rozmery: 

− rozmery neizolovaného vodiča (obidva použité typy): a x b = 4,4 x 0,285 mm 

− hrúbka materiálu kostry:     hK = 4 mm 

− hrúbka strednej prepážky:     hP = 2 mm 

− hrúbka zvodiča magnetického toku:    hD = 3 mm 

− hrúbka steny kryostatu:     hC = 5 mm 

− šírka priestoru pre vodič     sM = 5 mm 

 

Šírka vodiča izolovaného dvomi vrstvami Kaptonu 0.05 mm: 

6,405,0224,405,022' =⋅⋅+=⋅⋅+= aa  mm [mm; mm, mm] (5.29) 

Hrúbka izolovaného vodiča: 

485,005,022285.005,022' =⋅⋅+=⋅⋅+= bb  mm [mm; mm, mm] (5.30) 

 
Priemer diery kostry vinutia potom bude: 

472,0005,02462,021 =⋅+=⋅+= CFeS hDD  m [m; m, m] (5.31) 

 
Vnútorný priemer vinutia: 

48,0004,02472,0212 =⋅+=⋅+= KSS hDD  m [m; m, m] (5.32) 

 
Vonkajší priemer primárneho vinutia a vinutia pre trakciu: 

51,0000485,0
2

62248,0'
2

223 =⋅⋅+=⋅⋅+= bNDD T
STS  m [m; m, -] (5.33) 

 
Vonkajší priemer vinutia pre kúrenie: 

503,0000485,0
2

46248,0'
2

223 =⋅⋅+=⋅⋅+= bNDD K
SKS  m [m; m, -] (5.34) 

 
Vonkajší priemer kostričky vinutia (rovnaký pre obidva druhy cievok). Kvôli zlepšeniu izolačných 

vlastností steny kostry presahujú o 20 mm vonkajší priemer vinutia: 

55,002,0251,002,0234 =⋅+=⋅+= TSS DD  m [m; m] (5.35) 

 
Vonkajší polomer zaoblených častí kryostatu je od polomeru kostričky vinutia väčší o priestor pre 

prúdenie chladiva 40 mm a hrúbku kryostatu hC: 

32,0005,004,0
2
55,004,0

2
4 =++=++= C

S
C h

D
R  m [m; m, m] (5.36) 

 
Celková výška kostry vinutia je: 

0212,0002,0005,020046,0222 =+⋅+⋅=+⋅+⋅= PMKK hshv  
m 

[m; m, m, m] (5.37) 

 
Celková výška vinutia je:  

425,1003,0580212,0595556 =⋅+⋅=⋅+⋅= DKV hvv  m [m; m, m] (5.38) 

 
Vonkajšia výška kryostatu: 



435,1005,02425,12 =⋅+=⋅+= CVC hvv  m [m; m, m] (5.39) 

 
Medzi kryostatom a hranou spojky je priestor 100 mm, aby sa rozptylový magnetický tok neuzatváral cez 
spojku jadra. Vzdialenosť osí spojek jadra je potom: 

053,2100,02462,0905,0435,1905,0 =⋅+⋅+=⋅+= FeCY DvO  m [m; m, m] (5.40) 

 
Medzi kostrami vinutí dvoch stĺpov je vzdialenosť 200 mm. Vzdialenosť osí stĺpov jadra: 

75,02,055,02,04 =+=+= SX DO  m [m; m] (5.41) 

 
Vonkajšia šírka kryostatu: 

39.132,0275,02 =⋅+=⋅+= CXC ROs  m [m; m, m] (5.42) 

 
 

6. Analýza magnetického poľa pomocou metódy konečných prvkov 
 

Analýza magnetického poľa bola urobená pomocou programu FEMLAB 3.1. Program FEMLAB 

spolupracuje s programom TR_3_c.m, ktorý pracuje v prostredí MATLAB. Týmto spojením sa 

dosiahlo, že geometrické rozmery transformátora a zaťaženie vinutí sa vypočítava automaticky na 

základe vstupných údajov ako sú: výkon jednotlivých vinutí, magnetická indukcia v jadre, prierez 

železného jadra, napätie jednej sekcie.  

Vytvorený model je dvojdimenzionálny. Hranicu oblasti, v ktorej je magnetické pole vyšetrované 

tvorí kružnica, s definovanou okrajovou podmienkou nulového vektorového magnetického potenciálu. 

Pri tvorbe modelu boli zvolené tieto hlavné zjednodušenia: 

− magnetizačná charakteristika feromagnetických materiálov je lineárna s konštantnou 

relatívnou permeabilitou, 

− všetky závity jednej dvojcievky sú nahradené jednou oblasťou s konštantnou prúdovou 

hustotou. 

Výsledkom je priestorové rozloženie indukcie magnetického poľa – obr. 6.1. 



 

 

Podstatný vplyv na straty v supravodiči má zložka indukcie magnetického poľa kolmá na os 

vinutia. Pri tejto analýze je to zložka rovnobežná s oso x. Jej detailnejšie zobrazenie je na obr. 6.2. 

Dve veľké biele plochy znázorňujú zvodiče magnetického toku, magnetická indukcia v nich presahuje 

zvolený rozsah.  

 

 

7. Záver 

Obr. 6.1. Veľkosť indukcie magnetického poľa v transformátore a jeho okolí. V bielych 
oblastiach veľkosť indukcie magnetického poľa presahuje zvolený rozsah. 

Obr. 6.2. Veľkosť zložky indukcie magnetického poľa kolmej na os vinutia v oblasti vinutia. V 
bielych oblastiach veľkosť indukcie magnetického poľa presahuje zvolený rozsah.  



 

 

 

Na obr. 6.3 je zobrazená veľkosť zložky magnetickej indukcie kolmej na os vinutia v závislosti od 

čísla závitu, na ktorom bola vyšetrovaná. Závit č. 1 je najbližšie k jadru, závit č. 31 je na vonkajšej 

strane cievky. Z priebehu je zrejmé, že kolmé magnetické pole je najväčšie v strede cievky, čo 

znamená, že straty budú najväčšie v tejto oblasti. Závislosť na obr. 6.4 reprezentuje závisloť zložky 

magnetickej indukcie kolmej na os vinutia od polohy cievky na stĺpe jadra transformátora. Jej 

veľkosťv krajných cievkach vysokonapäťového vinutia sa od jej strednej hodnoty líši o ± 5 %. 

Napriek tomu, že táto odchýlka je malá, straty sú určované v každej cievke, pretože ich závislosť od 

magnetického poľa je značne nelinéárna. 
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Graf na obr. 6.5. zobrazuje priebeh stratového výkonu v závislosti od zaťaženia navrhnutého 

transformátora. Graf ukazuje, že straty pri nízkom zaťažení sú veľmi nízke, ale zo zaťažením prudko 

stúpajú Graf na obr. 6.6 zobrazuje priebeh účinnosti v závislosti na zaťažení. Účinnosť stúpa 

s klesajúcim zaťažením, ale je zrejmé, že pri nulovom výkone je tiež nulová.  

Obr. 6.3. Veľkosť zložky indukcie magnetického poľa kolmej na os vinutia v závislosti od čísla 
závitu reprezentujúceho jeho polohu v cievke. 

Obr. 6.4. Veľkosť zložky indukcie magnetického poľa kolmej na os vinutia v závislosti od čísla 
cievky, reprezentujúceho jeho polohu na stĺpe jadra. 
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Obr. 6.5. Priebeh stratového výkonu v závislosti na zaťažovateli. 
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Obr. 6.4. Veľkosť zložky indukcie magnetického poľa kolmej na os vinutia v závislosti od čísla 
závitu reprezentujúceho jeho polohu v cievke. 



 

7. Záver 
 

Prvá časť práce sa zaoberá supravodičmi a experimentálnym určovaním strát vznikajúcich v nich, keď 

nimy preteká elektrický prúd a sú vystavené magnetickému poľu. Pre tento účel bol navrhnutý 

a vyrobený laboratórny merací systém. Elektromagnetická metóda merania bola prispôsobená tak, aby 

bolo možné straty v supravodiči merať aj v podmienkach približujúcich sa podmienkam v reálnych 

zariadeniach. Navrhnutý merací systém má veľmi vysokú citlivosť a umožňuje vyhodnocovať 

jednotlivé zložky stát samostatne. Namerané výsledky sa veľmi dobre zhodujú s výsledkami 

meranými teplotnou metódou aj s výsledkami niekoľkých numerických metód výpočtu. Výsledky boli 

vyhodnotené v reprezentácii vhodnej na analýzu strát vo výkonovom supravodivom zariadení.  

V druhej časti práce je navrhovaný supravodivý trakčný transformátor. Bola zvolená metóda 

optimalizácie prierezu jadra vzhľadom na celkové náklady na obstaranie a prevádzku transformátora. 

Pre odhad zaťažovania transformátora bol použitý rozbor zaťaženia skutočného trakčného 

transformátora. Takto navrhnutý transformátor bude s veľkou pravdepodobnosťou v reálnej prevádzke 

pracovať hospodárne. Pri výpočte bolo niekoľko parametrov zvolených. Tie by tiež mohli byť 

predmetom optimalizácie avšak výpočty by sa tým značne predĺžili. V dôsledku použitia 

supravodičov sa znížila hmotnosť transformátora a znížili sa straty v oblasti nízkych zaťažení 

transformátora. Pri vyššom zaťažení sa výrazne prejavuje vplyv magnetického poľa na straty 

v supravodiči. Tento problém je možné riešiť vhodnejším zvolením usporiadania, hrúbky 

a permeability zvodičov magnetického toku. Druhou možnosťou riešenia je použitie supravodiča 

YBCO, ktorý je na magnetické pole menej citlivý ako použitý supravodič BSCCO.  
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Príloha č. 1 

 
Popis použitých vzoriek supravodiča 

 
Vzorka A 

 
Výrobca:      Tsinghua University, Peking, Čína 
Druh vodiča:      BSCCO – 2223 / Ag 
Kritický prúd (vo vlastnom poli, teplota 77 K): IC = 90 A 
n - faktor:      n = 18 

 

 
Obr. 1. Výbrus rezu supravodiča z Tsinghua University. 

 
 

Vzorka B 
 

Výrobca:      Australian Superconductors 
Druh vodiča:      BSCCO – 2223 / Ag 
Kritický prúd (vo vlastnom poli, teplota 77 K): IC = 39 A 
n - faktor:      n = 26 
 

 
 

Obr. 2. Výbrus rezu supravodiča Australian Superconductors. 
 
 
 

Vzorka C 
 

Výrobca:      American Superconductor 
Druh vodiča:      BSCCO – 2223 / Ag 
Kritický prúd (vo vlastnom poli, teplota 77 K): IC = 115 A 
 

 
 

Obr. 3. Výbrus rezu supravodiča American Superconductor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 
 

Fotografie navrhnutého laboratórneho meracieho systému 
 

 
 

Obr.1. Merací systém – zostava pre meranie elektromagnetickou metódou. 
 

 
 

Obr. 2. Cievka elektromagnetu budiaca vonkajšie magnetické pole. 
 
 
 
 



 
 

Obr. 3. Vzorka pripravená na meranie strát teplotnou metódou. 
 
 
 
 

 
 

Obr. 4. Držiak pre meranie strát elektromagnetickou metódou. 
 
 
 
 
 
 
 
 

vzorka tepelná izolácia

referenčný termočlánok 

meracia slučka  
pre kalibráciu 

Merná cievka pre meranie  
magnetizačných strát 

Slučka pre meranie 
transportných strát

kompenzačná cievka  



 
 

Obr. 5. Detail vzorky upevnenej v držiaku pre meranie strát  
elektromagnetickou metódou.  
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transportných strát 

Merná cievka pre meranie 
magnetizačných strát 
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Príloha č. 4 
 

Priebeh rýchlosti, jazdných odporov a výkonu transformátora 
v závislosti na kilometrickej polohe na trati. (vlak 832, trať Zvolen – 

Bratislava) 
 
 

V grafe sú vynesené priebehy nasledovných vypočítaných veličín: 
− P / Pn  – pomer okamžitého výkonu transformátora ku menovitému výkonu transformátora. (pri 

cos φ = 1 ) 
− v / vmax – pomer okamžitej rýchlosti ku konštrukčnej rýchlosti vozidla  

( vmax = 120 km/h). 
− FO / 100 – jazdný odpor – súčet traťového a vozidlového odporu. Nie je započítaný odpor 

zrýchlenia. Konštanta 100 je použitá z dôvodu prispôsobenia rozsahu osi y. 
 
Vlak zastavil v nasledujúcich bodoch trate: 

− poloha = 0 km  –  Zvolen,  
− poloha = 9,75 km –  vchodové návestidlo – Hronská Dúbrava, 
− poloha = 10,5 km –  Hronská Dúbrava, 
− poloha = 20,65 km –  Žiar nad Hronom, 
− poloha = 36,55 km –  Žarnovica, 
− poloha = 47,7 km –  Nová Baňa, 
− poloha = 62,25 km –  Kozárovce, 
− poloha = 74,5 km –  Levice, 
− poloha = 85,5 km –  Lok (mimoriadne zastavenie), 
− poloha = 101,35 km –  Podhájska, 
− poloha = 110,1 km –  Úľany nad Žitavou, 
− poloha = 115,5 km –  Šurany, 
− poloha = 144,6 km –  Šaľa, 
− poloha = 155,5 km –  Galanta, 
− poloha = 199 km –  Bratislava – Vinohrady, 
− poloha = 203 km –  Bratislava hlavná stanica. 

 



 

 
 
 



 
 



 



 
 

 

 

 

 



Príloha č. 5 
 

Nákresy transformátora so supravodivými vinutiami 

 
Obr.1. Zostava transformátora so základnými vonkajšími rozmermi. 

 



 
Obr. 2. Jedna cievka vinutia transformátora a jej základné rozmery.  

 
 

Príloha č. 6 
 

Výpis niektorých častí programu pre analýzu magnetického poľa 
v transformátore. 

 
%program pre optimalizaciu trafa% 
%jadrove trafo% 
%double-pancake cievky% 
%jadro s 3xodstupnovanym prierezom, C jadro% 
%supravodive vinutie% 
%trafo s vinutiami delenymi na sekcie 5 a 10 kV% 
%Trafo navrhovane na S=4e6 VA 
cislo_HV_a=[1,3,5,7,9,51,53,55,57,59]; 
cislo_HV_b=[11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,4
9]; 
cislo_LV=[10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,
50]; 
cislo_Kur=[2,4,6,8,52,54,56,58]; 
  
f=16.7;     %frekvencia [Hz]% 
B=1.7;      %maximalna hodnota indukcie v jadre% 
U1=15000;   %primarne napatie% 
U2=1000;    %sekundarne napatie% 
S_trakcia_I=1.7e6;            %okamzity zdanlivy vykon pre trakciu - cast 
I% 
S_kurenie_I=7e5;              %okamzity zdanlivy vykon pre kurenie - cast I 
S_trakcia_II=1.7e6;           %okamzity zdanlivy vykon pre trakciu - cast 
II% 
S_kurenie_II=7e5;             %okamzity zdanlivy vykon pre kurenie - cast 
II 
kFe=0.85;                     %koeficient vyuzitia priestoru jadra% 



permeabilita=1000*4*pi*1e-7;  %permeabilita Fe jadra, relativna=1000% 
d_k=0.004;     %hrubka kostricky sekcie [m]% 
d_c=0.005;     %hrubka kryostatu [m]%  
d_p=0.002;     %hrubka strednej prepazky [m]% 
d_collar=0.02;        %vyska o ktoru kostricka presahuje vinutie 
paska_x=0.0003;   %hrubka supravodivej pasky- High strength Plus Wire - ASC% 
paska_y=0.0045;   %sirka supravodivej pasky  
d_i=2*0.00005;    %hrubka zakladnej izolacie - 2 x kapton 50 
mikrometrov  
s1=30;       %pocet sekcii primaru, 1/2 TR% 
s2=21;       %pocet sekcii sekundaru 1/2 TR% 
sk=8;        %pocet sekcii kurenia 1/2 TR% 
U1s=1000;    %napatie na jednu sekciu% 
Uks=750;     %napatie 1 sekcie vinutia kurenia% 
sekcia_y=1.1*(2*paska_y+4*d_i)+2*d_k+d_p;           % sirka sekcie [m] 
teplota=64;  %prevadzkova teplota [K] 
F_teplota=(10.58-0.196*teplota+0.000932*teplota^2); 
Ic=145*F_teplota;      %kriticky prud pasky pre trakciu [A] 
Bp=15e-3*F_teplota; %pole prieniku pasky [A] 
Ick=145*F_teplota; %kriticky prud pasky pre kurenie [A] 
Svodic=(paska_x+2*d_i)*(paska_y+2*d_i);    %celkovy prierez vodica s 
izolaciou 
divertor_y=3e-3;               %hrubka divertera (zvodica) [m] 
d_m_x=0.2;   
d_m_y=0.1; 
    SFe=7*0.01834;                  %aktualna velkost prierezu jadra [m2] 
    DFe=sqrt((4*SFe)/(pi*kFe));     %diagonala jadra [m]% 
    Uiz=4.44*B*SFe*f;               %napatie na zavit [V]% 
    N1s=U1s/Uiz;                    %pocet zavitov sekcie [-]% 
    N1s=2*ceil(N1s/2);              %uprava na parny pocet zavitov v 
sekcii  
    Nks=Uks/Uiz;                    %pocet zavitov sekcie kurenia [-]% 
    Nks=2*ceil(Nks/2);              %uprava na parny pocet zavitov v 
sekcii         
    Ddk=DFe+2*d_c;                  %priemer diery kostricky [m]% 
    Dvnutv=Ddk+2*d_k;               %vnutorny priemer vinutia [m] % 
    Dvonkv=Dvnutv+2*(N1s/2)*(paska_x+2*d_i);    %vonkajsi priemer vinutia 
[m] 
    Dvonks=Dvonkv+2*d_collar;       %vonkajsi priemer kostricky [m]% 
    vin_trakcia_y=paska_y+2*d_i; %rozmer izolovaneho drotu pre trakciu v 
osi y% 
    vin_trakcia_x=(N1s/2)*(paska_x+2*d_i);  %rozmer izolovaneho drotu pre 
trakciu v osi x% 
    vin_kurenie_x=(Nks/2)*(paska_x+2*d_i);  %rozmer cievky pre kurenie v 
osi x, v osi y rovnaky ako cievka pre trakciu% 
    poloha_vin1_x=-(DFe/2+d_k+d_c+vin_trakcia_x);    %x - suradnica 
casti vinutia vlavo vonku  
    poloha_vin1k_x=-(DFe/2+d_k+d_c+vin_kurenie_x); 
    poloha_vin_y0=((DFe*0.905)/2)+d_c+d_k+divertor_y+d_m_y;  %y - 
suradnica sekcie uplne dole 
    ls=((Dvonkv+Dvnutv)/2)*pi;      %stredna dlzka zavitu [m] % 
    l1s=ls*N1s;                     %dlzka vodica jednej sekcie [m] % 
    Ox=Dvonks+d_m_x;                %[m] vzdialenost osi stlpov jadra, v 
strede medzera medzi kostrickami d_m_x% 
    hc=(s1+s2+sk)*sekcia_y+(s1+s2+sk+1)*divertor_y+2*d_c;     %vyska 
kryostatu [m]% 
    Rvnut=0.005;                    %vnutorny polomer ohybu plechov jadra% 
    Rvonk=Rvnut+0.905*DFe;          %vonkajsi polomer ohybu plechov jadra% 
    Oy=hc+DFe*0.905+2*Rvnut+2*d_m_y;  %[m] vzdialenost osi spojok jadra 
             
    vonk_x=Ox+0.905*DFe;            %vonkajsi rozmer jadra - x% 
    vonk_y=Oy+0.905*DFe;            %vonkajsi rozmer jadra - y% 
    vnut_x=Ox-0.905*DFe;            %vnutorny rozmer jadra - x% 
    vnut_y=Oy-0.905*DFe;            %vnutorny rozmer jadra - y% 



    poloha_vonk_x=-(DFe*0.905*0.5); %umiestnenie rohu vonk. obrysu jadra - 
x 
    poloha_vonk_y=-(DFe*0.905*0.5); %umiestnenie rohu vonk. obrysu jadra - 
y 
    poloha_vnut_x=DFe*0.905*0.5;    %umiestnenie rohu vnut. obrysu jadra - 
x 
    poloha_vnut_y=DFe*0.905*0.5;    %umiestnenie rohu vnut. obrysu jadra - 
y 
     
    poloha_krabica_x=(Ox/2);      %umiestnenie rohu skumaneho priestoru - 
x 
    poloha_krabica_y=(Oy/2);        %umiestnenie rohu skumaneho priestoru 
- y 
    krabica_x=2*Dvonks+0.08+5;    %rozmer x skumaneho priestoru 
    krabica_y=Oy+DFe+5;           %rozmer y skumaneho priestoru 
    lsFe=2*Ox+2*Oy-4*DFe+2*pi*((Rvnut+Rvonk)/2);  %stredna dlzka 
"silociary"% 
    sumImag_max=(B/permeabilita)*lsFe;            %suma N*I [A] 
    Imag_rms=(sumImag_max/(15*N1s))/sqrt(2);      %celkovy magnetizacny 
prud  
    I1_trakcia_I_rms=S_trakcia_I/U1;     %prud pre trakciu cast I na 
strane HV 
    I2_trakcia_I_rms=S_trakcia_I/U2;     %prud pre trakciu cast I na 
strane LV  
    I1_kurenie_I_rms=S_kurenie_I/U1; 
    I2_kurenie_I_rms=S_kurenie_I/3000;   %prud kurenia, zapnute na 3kV  
    
I1_Ia_max=(I1_trakcia_I_rms/2+I1_kurenie_I_rms/2+Imag_rms/4)*sqrt(2); 
%prud tecuci sekciou typu a cast I 
    I1_Ib_max=I1_Ia_max;            %prud tecuci sekciou typu b cast I 
    J_HV_Ia=I1_Ia_max/((1.1*(paska_y+2*d_i)+d_p/2)*(paska_x+2*d_i)); 
    J_HV_Ib=I1_Ib_max/((1.1*(paska_y+2*d_i)+d_p/2)*(paska_x+2*d_i)); 
J_LV_I=(I2_trakcia_I_rms*sqrt(2))/(21*((1.1*(paska_y+2*d_i)+d_p/2)*(pa
ska_x+2*d_i))); 
J_kurenie_I=(I2_kurenie_I_rms*sqrt(2))/(2*((1.1*(paska_y+2*d_i)+d_p/2)
*(paska_x+2*d_i))); 
     
     I_LV_max=I2_trakcia_I_rms*sqrt(2)/21; 
     I_kur_max=I2_kurenie_I_rms*sqrt(2)/2; 
      
    J_HV_IIa=J_HV_Ia; 
    J_HV_IIb=J_HV_Ib; 
    J_LV_II=J_LV_I; 
    J_kurenie_II=J_kurenie_I; 
     
    for k=1:(N1s/2) 
        vrstvy1(k)=-DFe/2-d_k-d_c-k*(paska_x+2*d_i); %x-poloha 
jednotlivych zavitov v cievke 
        vrstvy2(k)=DFe/2+d_k+d_c+k*(paska_x+2*d_i);       
        vrstvy3(k)=Ox-DFe/2-d_k-d_c-k*(paska_x+2*d_i); 
        vrstvy4(k)=Ox+DFe/2+d_k+d_c+k*(paska_x+2*d_i); 
    end; 
     
    for k=1:10 
        HV_a_y(k)=poloha_vin_y0+(cislo_HV_a(k)-
1)*(sekcia_y+divertor_y)+vin_trakcia_y/2; %y-poloha dolneho rohu vinutia - 
bez kostricky  
    end;    
    for k=1:20 
        HV_b_y(k)=poloha_vin_y0+(cislo_HV_b(k)-
1)*(sekcia_y+divertor_y)+vin_trakcia_y/2; 
    end; 
    for k=1:21 
        LV_y(k)=poloha_vin_y0+(cislo_LV(k)-
1)*(sekcia_y+divertor_y)+vin_trakcia_y/2; 



    end; 
    for k=1:8 
        Kur_y(k)=poloha_vin_y0+(cislo_Kur(k)-
1)*(sekcia_y+divertor_y)+vin_trakcia_y/2; 
    end; 
     
    for k=1:(N1s/2) 
        dlzka_zav(k)=pi*2*vrstvy2(k); 
    end; 
     
    dlzka_SC_trakcia=0; 
    for k=1:(N1s/2) 
        dlzka_SC_trakcia=dlzka_SC_trakcia+2*2*51*dlzka_zav(k); 
    end; 
    dlzka_SC_kurenie=0; 
    for k=1:(Nks/2) 
        dlzka_SC_kurenie=dlzka_SC_kurenie+2*2*8*dlzka_zav(k); 
    end; 
         
    VFe_sx=2*((Oy-
(0.905*DFe+2*Rvnut))*(0.905*DFe*0.424*DFe+0.707*DFe*(0.707-
0.424)*DFe+0.424*DFe*(0.905-0.707)*DFe)); 
    VFe_sy=2*((Ox-
(0.905*DFe+2*Rvnut))*(0.905*DFe*0.424*DFe+0.707*DFe*(0.707-
0.424)*DFe+0.424*DFe*(0.905-0.707)*DFe)); 
    VFe_o1=((pi*(Rvnut+0.905*DFe)^2)-pi*Rvnut^2)*0.424*DFe; 
    VFe_o2=(pi*(((0.905+0.707)/2)*DFe)^2-pi*(((0.905-
0.707)/2)*DFe+Rvnut)^2)*(0.707-0.424)*DFe; 
    VFe_o3=(pi*(((0.905+0.424)/2)*DFe)^2-pi*(((0.905-
0.424)/2)*DFe+Rvnut)^2)*(0.905-0.707)*DFe; 
    VFe=VFe_sx+VFe_sy+VFe_o1+VFe_o2+VFe_o3; 
    mFe=VFe*7800; 
     
    % FEMLAB 
     
     
% FEMLAB Model M-file 
% Generated by FEMLAB 3.1 (FEMLAB 3.1.0.157, $Date: 2004/11/12 
07:39:54 $) 
  
flclear fem 
  
% Femlab version 
clear vrsn 
vrsn.name = 'FEMLAB 3.1'; 
vrsn.ext = ''; 
vrsn.major = 0; 
vrsn.build = 157; 
vrsn.rcs = '$Name:  $'; 
vrsn.date = '$Date: 2004/11/12 07:39:54 $'; 
fem.version = vrsn; 
  
% Geometry 
g1=ellip2(krabica_x,krabica_y,'base','center','pos',[poloha_krabica_x,
poloha_krabica_y]); 
clear s 
s.objs={g1}; 
s.name={'E1'}; 
s.tags={'g1'}; 
  
fem.draw=struct('s',s); 
fem.geom=geomcsg(fem); 
g2=rect2(vonk_x,vonk_y,'base','corner','pos',[poloha_vonk_x,poloha_von
k_y]);                    %jadro - zaciatok 



g3=fillet(g2,'radii',Rvonk,'point',[1]); 
g4=fillet(g3,'radii',Rvonk,'point',[2]); 
g5=fillet(g4,'radii',Rvonk,'point',[5]); 
g6=fillet(g5,'radii',Rvonk,'point',[7]); 
g7=rect2(vnut_x,vnut_y,'base','corner','pos',[poloha_vnut_x,poloha_vnu
t_y]); 
g8=fillet(g7,'radii',Rvnut,'point',[1,2,3,4]); 
g9=geomcomp({g6,g8},'ns',{'g6','g8'},'sf','g6-g8','edge','none');                  
%jadro - koniec 
clear s 
s.objs={g1,g9}; 
s.name={'E1','CO3'}; 
s.tags={'g1','g9'}; 
  
fem.draw=struct('s',s); 
  
% (Default values are not included) 
  
% (Default values are not included) 
  
% Application mode 1 
clear appl 
appl.mode.class = 'PerpendicularCurrents'; 
appl.module = 'CEM'; 
appl.assignsuffix = '_qa'; 
clear bnd 
bnd.type = 'A'; 
bnd.ind = [1,1,1,1]; 
appl.bnd = bnd; 
fem.appl{1} = appl; 
fem.border = 1; 
  
% Multiphysics 
fem=multiphysics(fem); 
  
g2=rect2(vin_trakcia_x,2*vin_trakcia_y+d_p,'base','corner','pos',[polo
ha_vin1_x,poloha_vin_y0]);            %prva cievka pre trakciu 
g3=rect2(vin_kurenie_x,2*vin_trakcia_y+d_p,'base','corner','pos',[polo
ha_vin1k_x,poloha_vin_y0+sekcia_y+divertor_y]);   %prva cievka pre 
kurenie 
clear s 
s.objs={g1,g9,g2,g3}; 
s.name={'E1','CO3','R1','R2'}; 
s.tags={'g1','g9','g2','g3'}; 
  
fem.draw=struct('s',s); 
  
clear s 
s.objs={g1,g9,g2,g3}; 
s.name={'E1','CO3','R1','R2'}; 
s.tags={'g1','g9','g2','g3'}; 
  
fem.draw=struct('s',s); 
  
clear s 
s.objs={g1,g9,g2,g3}; 
s.name={'E1','CO3','R1','R2'}; 
s.tags={'g1','g9','g2','g3'}; 
  
fem.draw=struct('s',s); 
  
[g4]=geomcopy({g2}); 
[g5]=geomcopy({g4}); 
g5=move(g5,[0,2*(sekcia_y+divertor_y)]); 



. 
Vynechaná časť definujúca geometrické usporiadanie.Pozri CD. 
. 
fem.const={'mi_Fe','1000','mi_div','20','J_Kur',J_kurenie_I,'J_a',J_HV
_Ia,'J_b',J_HV_Ib,'J_LV',J_LV_I}; 
  
% Geometry 
clear s 
s.objs={g1,g9,g4,g6,g8,g11,g3,g2,g5,g7,g10,g12,g18,g19,g20,g21,g22,g23
,g24,g25,g26,g27}; 
s.name={'E1','CO3','CO1','CO2','CO4','CO5','CO6','CO7','CO8','CO9','CO
10','CO11','CO12','CO13','CO14','CO15','CO16','CO17','CO18','CO19','CO
20','CO21'}; 
s.tags={'g1','g9','g4','g6','g8','g11','g3','g2','g5','g7','g10','g12'
,'g18','g19','g20','g21','g22','g23','g24','g25','g26','g27'}; 
  
fem.draw=struct('s',s); 
  
clear s 
s.objs={g1,g9,g4,g6,g8,g11,g3,g2,g5,g7,g10,g12,g18,g19,g20,g21,g22,g23
,g24,g25,g26,g27}; 
s.name={'E1','CO3','CO1','CO2','CO4','CO5','CO6','CO7','CO8','CO9','CO
10','CO11','CO12','CO13','CO14','CO15','CO16','CO17','CO18','CO19','CO
20','CO21'}; 
s.tags={'g1','g9','g4','g6','g8','g11','g3','g2','g5','g7','g10','g12'
,'g18','g19','g20','g21','g22','g23','g24','g25','g26','g27'}; 
  
fem.draw=struct('s',s); 
fem.geom=geomcsg(fem); 
  
% Application mode 1 
clear appl 
appl.mode.class = 'PerpendicularCurrents'; 
appl.module = 'CEM'; 
appl.assignsuffix = '_qa'; 
clear bnd 
bnd.type = {'cont','A'}; 
appl.bnd = bnd; 
clear equ 
equ.mur = 
{1,'mi_div',1,1,1,1,'mi_Fe','mi_div',1,1,1,1,'mi_div','mi_div'}; 
equ.Jez = {0,0,'J_a','-J_LV','J_b','-J_Kur',0,0,'-
J_a','J_Kur','J_LV','-J_b',0,0}; 
appl.equ = equ; 
fem.appl{1} = appl; 
fem.border = 1; 
  
% Multiphysics 
fem=multiphysics(fem); 
  
% Initialize mesh 
fem.mesh=meshinit(fem, ... 
                  'hmaxfact',0.8); 
  
% Application mode 1 
clear appl 
appl.mode.class = 'PerpendicularCurrents'; 
appl.module = 'CEM'; 
appl.assignsuffix = '_qa'; 
clear bnd 
bnd.type = {'cont','A'}; 
appl.bnd = bnd; 
clear equ 



equ.mur = {1,'mi_div',1,1,1,1,'mi_Fe',1,1,1,1}; 
equ.Jez = {0,0,'J_a','-J_LV','J_b','-J_Kur',0,'-J_a','J_Kur','J_LV','-
J_b'}; 
appl.equ = equ; 
fem.appl{1} = appl; 
fem.border = 1; 
  
% Multiphysics 
fem=multiphysics(fem); 
  
% Extend mesh 
fem.xmesh=meshextend(fem); 
  
% Solve problem 
fem.sol=femlin(fem, ... 
               'solcomp',{'Az'}, ... 
               'outcomp',{'Az'}); 
  
% Save current fem structure for restart purposes 
fem0=fem; 
  
% Plot solution 
postplot(fem, ... 
         'tridata',{'normB_qa','cont','internal'}, ... 
         'trimap','jet(1024)', ... 
         'title','Surface: Magnetic flux density, norm', ... 
         'refine',1, ... 
         'axis',[-1.09469176615988,1.73543788279806,-
0.0758930444717407,1.82595407962799,-1,1]); 
      
      
 DP_SC=0; 
 for k=1:(N1s/2) 
  for m=1:20 
    poloha(1,1)=vrstvy1(k); 
    poloha(2,1)=HV_b_y(m); 
    Br_HV1_b(k,m)=postinterp(fem0,'Bx_qa',poloha); 
    F=I1_Ib_max/Ic; 
    alfa=(abs(Br_HV1_b(k,m))/Bp)/F; 
    n=12*exp(-F*alfa*5e-4); 
    Ic_B=Ic*(1.1*((1+((alfa+0.1)/2)^2)^-0.5)-0.1*exp(-alfa/0.7)); 
    DPr(k,m)=((1e-4/(Ic_B^n))*I1_Ib_max^n)*I1_Ib_max; 
    ccc1=(((F/(Ic_B/Ic))^(2*Ic_B/Ic))*2*Ic_B/Ic)*0.5*(1+sign(Ic_B/Ic-
F)); 
    ccc2=(((F/(Ic_B/Ic))^(-2*Ic_B/Ic))*2*Ic_B/Ic)*0.5*(1+sign(F-
Ic_B/Ic)); 
    Qmag=0.4*(1+20*alfa^2.1)*(ccc1+ccc2); 
    DPmag(k,m)=(Qmag*4e-7*pi*(I1_Ia_max^2)*f)/(2*pi); 
    DP(k,m)=DPmag(k,m)+DPr(k,m); 
    DP_SC=DP_SC+DP(k,m)*dlzka_zav(k); 
  end; 
  zavit=k 
 end; 
  
for k=1:(N1s/2) 
  for m=1:10 
    poloha(1,1)=vrstvy1(k); 
    poloha(2,1)=HV_a_y(m); 
    Br_HV1_a(k,m)=postinterp(fem0,'Bx_qa',poloha); 
    F=I1_Ia_max/Ic; 
    alfa=(abs(Br_HV1_a(k,m))/Bp)/F; 
    n=12*exp(-F*alfa*5e-4); 
    Ic_B=Ic*(1.1*((1+((alfa+0.1)/2)^2)^-0.5)-0.1*exp(-alfa/0.7)); 
    DPr(k,m)=((1e-4/(Ic_B^n))*I1_Ia_max^n)*I1_Ia_max; 



    ccc1=(((F/(Ic_B/Ic))^(2*Ic_B/Ic))*2*Ic_B/Ic)*0.5*(1+sign(Ic_B/Ic-
F)); 
    ccc2=(((F/(Ic_B/Ic))^(-2*Ic_B/Ic))*2*Ic_B/Ic)*0.5*(1+sign(F-
Ic_B/Ic)); 
    Qmag=0.4*(1+20*alfa^2.1)*(ccc1+ccc2); 
    DPmag(k,m)=(Qmag*4e-7*pi*(I1_Ia_max^2)*f)/(2*pi); 
    DP(k,m)=DPmag(k,m)+DPr(k,m); 
    DP_SC=DP_SC+DP(k,m)*dlzka_zav(k); 
  end; 
  zavit=k 
end; 
  
for k=1:(N1s/2) 
  for m=1:21 
    poloha(1,1)=vrstvy1(k); 
    poloha(2,1)=LV_y(m); 
    Br_LV(k,m)=postinterp(fem0,'Bx_qa',poloha); 
    F=I_LV_max/Ic; 
    alfa=(abs(Br_LV(k,m))/Bp)/F; 
    n=12*exp(-F*alfa*5e-4); 
    Ic_B=Ic*(1.1*((1+((alfa+0.1)/2)^2)^-0.5)-0.1*exp(-alfa/0.7)); 
    DPr(k,m)=((1e-4/(Ic_B^n))*I_LV_max^n)*I_LV_max; 
    ccc1=(((F/(Ic_B/Ic))^(2*Ic_B/Ic))*2*Ic_B/Ic)*0.5*(1+sign(Ic_B/Ic-
F)); 
    ccc2=(((F/(Ic_B/Ic))^(-2*Ic_B/Ic))*2*Ic_B/Ic)*0.5*(1+sign(F-
Ic_B/Ic)); 
    Qmag=0.4*(1+20*alfa^2.1)*(ccc1+ccc2); 
    DPmag(k,m)=(Qmag*4e-7*pi*(I_LV_max^2)*f)/(2*pi); 
    DP(k,m)=DPmag(k,m)+DPr(k,m); 
    DP_SC=DP_SC+DP(k,m)*dlzka_zav(k); 
  end; 
  zavit=k 
 end; 
  
for k=1:(Nks/2) 
 for m=1:8 
   poloha(1,1)=vrstvy1(k); 
   poloha(2,1)=Kur_y(m); 
   Br_Kur(k,m)=postinterp(fem0,'Bx_qa',poloha); 
   F=I_kur_max/Ick; 
   alfa=(abs(Br_Kur(k,m))/Bp)/F; 
   n=12*exp(-F*alfa*5e-4); 
   Ic_B=Ick*(1.1*((1+((alfa+0.1)/2)^2)^-0.5)-0.1*exp(-alfa/0.7)); 
   DPr(k,m)=((1e-4/(Ic_B^n))*I_kur_max^n)*I_kur_max; 
   
ccc1=(((F/(Ic_B/Ick))^(2*Ic_B/Ick))*2*Ic_B/Ick)*0.5*(1+sign(Ic_B/Ick-
F)); 
   ccc2=(((F/(Ic_B/Ick))^(-2*Ic_B/Ick))*2*Ic_B/Ick)*0.5*(1+sign(F-
Ic_B/Ick)); 
   Qmag=0.4*(1+20*alfa^2.1)*(ccc1+ccc2); 
   DPmag(k,m)=(Qmag*4e-7*pi*(I_kur_max^2)*f)/(2*pi); 
   DP(k,m)=DPmag(k,m)+DPr(k,m); 
   DP_SC=DP_SC+DP(k,m)*dlzka_zav(k); 
 end; 
 zavit=k 
end; 

 
 


