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Niizcv Analýza tepel]1_,Jch porněrů \,odlušor,acich korrrponenlách clcktrických pohorlů

.\tlt()r se \e s\é |ráci zabýr,í aplikaci sinulačnich metrx] r oboru chlazeni lesp,ltlrodu
Z1l1l1o\ ého 1eplir Z konlpol1c t clektlick),ch pohonú, ZanlěřLtje sc při ttlrl zejnéna na

elellťolnagiretický obvod stroic.

]ťdni se o \cllni aktuálni problcmatiku. která uInožriuje r,ýznanrrrě redLLkovat niklad1 na

r!rcrj a lcalizaci rlodcnlich pohonú,

soLlčasné s\\ináslrojc unložňuji vcllni prcdtlkti\ně pro\ésljak clcktIorllgnetickli nár|lr

Iohonu \,č, e\lemích nipú.cích otrvodu, tak tvo|bu lleoDletrickóho nrocleLu picr \1K1] alraljZi
např.r,oblasti eleklr,ornagnetisnrLr. prouděni a pa\llostlliclr anirlýz pfo o\ěřeni splewosti
.lilnenZo\,áni.].dnotli\,Ých kolnponent.

Tepelrrá kontlolaje z lrlediska dirncnzor,ání iednol]i\ých konlponeni pohonu pouzc dílčí
prllblénr alšď její výZnarn.ic stčž!,iní 7 hlcdiska spolehlir,lsti a žilolnosli svstónltl.jako

eelkU, O\ ěřcní sl]oal,_v ttlczj sinlulaci a erpeI,inlenlen1. je V krmto ()h]edLl Zásadni-

^Lllol 
Se \,li\odu Zicdrrodušcnč dotjkir anal1,lickliclr nretod z hLediskl starlovcni zclr,oj r'l

ZLlilo\ého l.pla aj.ho odvodtl,'fét() části.je nrožllé po \,čcné a iblt1lulačni stláncc \tlknout
něklelé nepřesnosli, Postl,ídám Zdc takó !,azbu na plalrré standard1 z hlediska p|o\'erlerií

izrrlačniho svsténrLr. ztlí1o\,ých ZkoUšek a hlil\,nč t7\,. Zkoušk),otcplol,aci re snrl'slu nlctodik1,

.jc 
jihc, r,l1rorlnoccni,

liidro pťícc 1\oři simulace \ S\\: proslředi ANSYS Tlansiei]t lhc|nraI. |]Lrent a S l-,\R-

CCIVl, Je anal],7o\,á1lo na nčkolika (šesti) geonetljckých lnodelech 7\olellého ljltr-u jcclnak

\ e \ o]l]énl p.ostoru. tak l, clctlnovanérrr okoli a to v rcžinreclr piir,ozcnóho i nucenéh,l občhu

ťhlirdiciho r.dia. z hlcdiska rrlzsahLr pllice seje.lná o rrlimořádiý,lbjcrn jak r č.r:ure

r , r r , ; r 

. , . , i r 

. , . t , hrr r,.llll. tr\ \ \|,.,(lú\ , (,l.,

\iíZnil ln,l'ln přinoseIrr pr,áce je experirrrentiilní čiist pro\edenii !, Iaálnjch podnlinkácll

nlpájeni liltiu signálcrn s PWN,] moclLrlací, Tep]ot} jsou snímál1},teílnočlitnk} \,piístupných

čaistcch konslltlkce ijlllu a na povrchu tcl]nokamelou, Sinrulace a e)ipednrcnt ,jsou }rro\,ádčn)

r]o Lrstlllení r 1ťÝaléln píaco\llinl lcžirrru- Za darrých podrlilrek poražuii doslženou slrodrt rc
r,šcch připadeclr za ve]nli dobrou, .Ic otáZka Zda \,],eí]nóln placo\,nín rcžinrLl. ob!'\,klém

v tlikci. b) 1epeLné Zatížc í n.dosáhlo limilní sla\,,



Zjišlěné leplol) jsou \ někteli,ch případcch 7načlrč v_\sokó, .le tedv možné se don í\ il. že
...l l< lqrl r.,,rr,rri,rl.-r lll lšn,,l l,,,nll _l', ( .l|c ( \\ ,l lll lll.",l, lťr l,"1,1lJ .1,,,.lr r< i,lrr r

nrr!že býL loklilrrě dosuženo lirlittr danóho tcplotlritřiclou izolace, Je Itlvněž škodi. že aLltor

nean.rll,zrrje lýslcdk1 sirllrrlaci zhlediskaintegrtiLnichveličintcplotníhomodeIrrjakojsrlLr
součilritcló |řcstupu lra.jcdnotlivých teplosnlěnr1} ch plochách a 1rc\ ) hodnocuic středni

01eplcni lcsp, tcpl()ttl vintlti. což.iistč.ja \,7hlcdcln k podr()bnosli gconlelrické]rcr nlcrclc]Lt

možnó,

r\Lt1ols\éi]kti\i|} l chrré oblllsti \ minLll()sli l\lb]iko\al, Publikaccl lransaction ol'Electlical
Engincelingjsorr mi znárrlé a poražuji je za zclařilé,

Konsnluji. že autol doslatečně prokiizirl 1\ úrči \ědeck! přistup jak r obonr rloc]ernich S\\'
prostř.clkii- ták ! dnlló oclborné ploblenratice a dopol,uč!!] príci k obhaiobě.
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