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Abstrakt 
  
Cílem bakalářské práce je navrhnout a realizovat hardware a software pro automatizované testování 

imunity 24 V relé se střídavým napájením.  

Program je vytvořen v programu LabVIEW 2012. Tento program bude automaticky testovat střídavé 

relé a jeho imunitu na krátký pokles či přerušení napájecího signálu pod úhlem 0 - 180°. Pro 

nastavování (změnu) napájecího signálu a měření spínaného napětí je použita měřicí karta. Pro zesílení 

výstupního signálu z měřicí karty je použit NF zesilovač, na jehož výstupu je požadovaný napájecí 

signál. Součástí NF zesilovače je i napájecí obvod s transformátorem. 
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Abstract 
 
The goal of the bachelor thesis is to design and realization hardware and software for automated 

testing of immunity relay with 24 V AC supply power.  

The program is created in LabVIEW 2012. This program will automatically testing AC relay and it’s 

immunity to short interruptions of supply voltage drop at an angle of 0 to 180°. For setting (change) 

power signal and measuring switching supply voltage is used measuring card. For amplify the output 

signal from measuring car is used low-frekvency amplifier, which has outputs there is required power 

signal. Other parts of low-frekvency amplifier there are supply circuit with transformer. 

 

Key words 
 
LabVIEW, program, relay, low-frekvency, amplifier, transformer, measuring card. 
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Seznam použitých symbolů 
UN [V] - napájecí napětí 

fi [°] - úhel poklesu (přerušení) napěťového signálu 

 

Seznam zkratek 

NF - nízkofrekvenční 

SW - Software 

PCI - Peripheral Component Interconnect 
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 1  Úvod 
 

Relé jsou elektromagneticky ovládané spínací prvky, které jsou sice nejstarší součástky svého druhu, 

ale stále nacházejí široké uplatnění v mnoha aplikacích. Malým proudem přivedeným do 

elektromagnetu relé ovládáme soustavu kontaktů, která následně může spínat vysoké proudy 

spínaného zařízení. Hlavní vlastností relé je tedy galvanické oddělení řídícího a spínaného obvodu. 

Relé mohou obsahovat i další elektroniku a mohou být např. časovací relé, nadproudová relé, světelná 

relé, kmitočtově citlivá relé, atd. 

V napájecí soustavě mohou nastat různé typy poklesů napětí, které mohou ovlivnit elektrická zařízení, 

která jsou připojená do elektrické soustavy. Tyto poklesy mají podle norem svou minimální hodnotu, 

po kterou jsou akceptovatelné. Dojde-li v napájecí soustavě k poklesu pod minimální hodnotu napětí, 

může dojít k poškození nebo i zničení připojeného zařízení. V případě zařízení, které je spínáno 

pomocí relé, je pokles charakterizován schopností relé udržet kontakty sepnuté. Jedná se o tzv. imunitu 

relé, při které by hodnota spínaného napětí zařízení neklesla pod minimální požadovanou úroveň. 

Pokles napájecího napětí relé je charakterizován mnoha parametry. 

Tato práce je rozdělena do několika tematických částí. V první části je teoreticky rozebrán a popsán 

děj přerušení a pokles napětí včetně základních parametrů, které je charakterizují. V druhé části jsou 

popsány a vysvětleny základní typy relé. V třetí části je napsán obecný popis měření imunity relé. Ve 

čtvrté části je proveden návrh a popis jednotlivých komponentů použitých v navrhovaném testeru. 

Jedná se o měřicí kartu do PC, NF zesilovač včetně napájecího zdroje a testovaná relé. V páté části je 

popsáno prostředí programu LabVIEW a dále jsou popsány jednotlivé bloky vytvořeného programu 

pro měření imunity relé. V šesté části jsou zobrazeny grafy naměřených dat, které popisují reakci 

spínaného napětí na pokles (přerušení) napájecího signálu relé. V sedmé části je proveden rozbor 

naměřených dat obou testovaných relé. 
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 2  Imunita zařízení na pokles napětí 
 

Pokles napětí je chápán jako náhlé snížení efektivní hodnoty napětí v určitém bodu elektrického 

rozvodného systému pod úroveň prahové hodnoty poklesu, následované zvýšením hodnoty napětí zpět 

nad prahovou hodnotu definující konec poklesu [1][2]. V napájecí soustavě se může vyskytovat 

prahová hodnota vzniku poklesu napětí, která bývá obvykle spjata s minimální hodnotou napětí. Pro 

napájecí soustavu nízkého napětí je tato minimální hodnota stanovena na 90% Un [1]. Pokles napětí u 

vícefázových systémů začíná okamžikem, kdy efektivní hodnota napětí minimálně jedné fáze poklesne 

pod prahovou hodnotu vzniku poklesu, a končí v okamžiku, kdy napětí všech fází dosáhne prahové 

nebo vyšší hodnoty pro konec poklesu napětí. 

Krajním případem poklesu napětí je přerušení napětí, kdy efektivní hodnota napětí v určitém bodě 

napájecí soustavy poklesne na nulovou hodnotu. Z důvodu problematického měření velmi malých 

hodnot napětí, a také při ztrátě potenciálu v případě přerušení, bývá dohodou stanovena prahová 

hodnota přerušení napětí, která se v závislosti na typu sítě pohybuje v řádech jednotek procent hodnoty 

jmenovitého napětí. Za prahovou hodnotu přerušení napětí je považována hodnota 5% Un [1]. Poklesy 

napětí s úrovní nižší, než je dohodnutá prahová hodnota, se považují za přerušení napětí. V případě 

trojfázových napájecích systémů se za přerušení napětí považuje pouze pokles napětí s úrovní napětí 

nižší než je prahová úroveň přerušení, a to současně ve všech třech fázích. Poklesy napětí a kritické 

přerušení napětí jsou chápány jako dvourozměrné jevy, které jsou charakterizovány úrovní napětí, 

během události a délkou trvání události.  

Úroveň napětí během poklesu lze popisovat hodnotou zbytkového napětí (minimální ef. hodnota 

napětí během poklesu), případně hloubkou poklesu (rozdíl jmenovitého napětí sítě nebo napětí před 

vznikem poklesu a zbytkového napětí poklesu).   

Délka trvání značí interval mezi okamžikem, kdy efektivní hodnota napětí překročí prahovou 

hodnotu vzniku poklesu (v sítích nn 230 V - 10 %) [1] a okamžikem, kdy efektivní hodnota napětí 

dosáhne prahové hodnoty konce poklesu. Prahová hodnota konce poklesu napětí bývá zvýšena ještě o 

hodnotu hystereze, která činí obvykle 2% Un [1]. 
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Obr. 2.1: Průběh okamžité a ef. hodnoty napětí během poklesu, přerušení a zvýšení napětí 

 

      

 

Obr. 2.2: Zavedené třídění událostí podle jejich základních parametrů 
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Vědci a odborníci se v posledních letech začínají intenzívně zabývat myšlenkou přesnějšího popisu 

poklesů a přerušení napětí, protože jejich popis pouze podle dvou základních parametrů (zbytkové 

napětí, délka trvání) se zdá jako nedostatečný a vnáší do výsledného hodnocení událostí řadu 

nepřesností. Pro požadovaný přesný popis poklesů napětí byla využita metoda segmentace poklesů 

napětí, která rozděluje pokles napětí na jednotlivé části, pro které jsou následně uvedeny důležité 

parametry napětí.  

Na obr. 2.3 [3] je segmentace rozdělena do 5 částí (část před vznikem poklesu, první přechodová část, 

část během působení, druhá přechodová část, část po skončení poklesu). Jiní autoři se soustřeďují 

pouze na segmenty před vznikem poklesu, během jeho trvání a po jeho skončení [4]. 

 

 

Obr. 2.3: Princip metodiky segmentace poklesu napětí[3] 

 

Abychom mohli úplně a jednoznačně popsat daný pokles napětí včetně možnosti přesné identifikace 

příčin jeho vzniku, tak je nutné změřit mnoho popisných parametrů. Ne vždy je zapotřebí využít všech 

popisných parametrů. U každého poklesu napětí by měly být zaznamenány nejdůležitější parametry 

poklesu. Mezi základní parametry poklesu se včetně zbytkové napětí a délky trvání řadí i napětí před 

okamžikem vzniku poklesu a po jeho skončení, tvar poklesu napětí a fázový úhel fi v okamžiku 

vzniku poklesu. U trojfázových poklesů napětí je důležitým parametrem také případná nesymetrie 

napětí jednotlivých fází před vznikem, během trvání a po skončení poklesu napětí. 
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 3  Relé 
 

Relé patří mezi nejstarší spolehlivé elektrotechnické součástky používané jako řízené spínací prvky. 

Malým proudem se ovládá elektromagnet přepínající soustavu galvanicky oddělených výkonových 

kontaktů. V dnešní době se vyrábějí i miniaturní relé v pouzdrech integrovaných obvodů DIP. Např. 

firma CP Clare dodává velmi rychlé relé 14 x 9 x 5 mm pro spínání 500 V/2 A. [5] 

Oproti polovodičovým bezkontaktním spínacím součástkám má relé dosud nepřekonaně malý odpor 

v sepnutém stavu, který u rtutí smáčených kontaktů dosahuje až 10mΩ, a zanedbatelnou vodivost při 

rozpojených kontaktech. Navíc je možné realizovat jednoduše i složité přepínací obvody s velkým 

počtem různých typů kontaktů. [5] 

Doba spínaní je ovlivněna jednak přechodným dějem v RL obvodu a jednak mechanickou setrvačností 

kontaktů. Většinou se pohybuje řádově v milisekundách, ale existují speciální řešení i s tisíckrát 

kratšími časy. [5] 

Základní typy relé jsou [6]: 

• elektromagnetické 

• solid state 

• časové (impulsní relé) 

• pneumatické 

• nadproudové 

• Buchlozovo (plynové relé) 

• mechanické, atd. 

 3.1.1  Elektromagnetické relé 
Princip elektromagnetického relé: 

Součástí každého elektromagnetického relé je elektromagnet, který se skládá z cívky a jádra 

z magneticky měkké oceli. Součástí relé je pohyblivá kotva, která je také vyrobena z magneticky 

měkké oceli a je v blízkosti elektromagnetu. Kotva se dotýká pružných kontaktů, ke kterým je 

připojen obvod ovládaného zařízení. Sepne-li se řídící obvod, začne cívkou procházet proud, ta se 

stane magnetem a přitáhne kotvu. Konec kotvy k sobě přitlačí pružné jazýčky spínače řízeného 

obvodu a řízeným obvodem tak začne procházet proud. K přitažení kotvy postačuje mnohem menší 

ovládací proud, než je proud, který prochází obvodem ovládaného zařízení [6]. 
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1. Cívka 

2. Jádro z magneticky měkké oceli 

3. Pohyblivá kotva 

4. Pružné kontakty 

5. Připojení ovládaného zařízení 

Obr. 3.1: Základní části elektromagnetického relé [6] 

 

 

Obr. 3.2: Schématická značka relé s jedním přepínacím kontaktem[6] 

 

 3.1.2  Solid state 
Solid state relé (SSR) je polovodičový spínací prvek používaný v elektrotechnice nejčastěji jako 

náhražka elektromagnetického relé nebo stykače. Někdy bývá nazýváno i jako polovodičové relé [7]. 

Jelikož se jedná o polovodičový spínací prvek, neobsahuje (na rozdíl od elektromagnetického relé) 

žádné pohyblivé součásti, které se při častém spínání mohou opotřebit a navíc vydávají hluk. Další 

výhodou jsou obvykle menší rozměry součástky při stejném spínaném výkonu. Další výhodou je vyšší 

rychlost přepínání oproti výše zmíněným elektromechanickým prvkům. Nevýhodou je naopak vyšší 

úbytek napětí na spínacím prvku a obvykle nutnost tento prvek chladit přídavným pasivním chladičem. 

Další nevýhodou, související s nižším rozšířením SSR v praxi, je vyšší cena oproti běžně používaným 

relé [7]. 

Princip Solid state relé: 

Solid state relé je polovodičová elektronická spínací součástka, u které malým řídícím signálem 

spínáme signály o vysokých proudech nebo napětích. Obsahuje opticky (galvanicky) oddělený obvod. 

Řídící signál je přiveden na vstupní světelný zdroj. Tento světelný zdroj reaguje na příslušný řídicí 

(vstupní) signál a osvětluje napěťový nebo proudový snímač. Podle hodnoty vstupního signálu snímač 

vyhodnotí, jestli relé má zapnout nebo vypnout spínané zařízení [7]. 
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Obr. 3.3: Solid state relé[8] 

 

Obr. 3.4: Schéma zapojení Solid state relé s připojenou zátěží[9] 

 

 3.1.3  Časové relé 
Časová relé jsou elektromagnetická relé doplněná o časové obvody. Tyto relé jsou určená ke 

zpožděnému spínání (rozpínání), rozběhu (doběhu), opakovanému spínání (rozpínání) připojených 

zátěží [10].  

Typickou aplikací použití časového relé např. v domácnosti je zpožděný doběh ventilátoru na WC či 

v koupelně nebo zpožděné vypnutí svítidla na schodišti či u vchodu. Při stisku tlačítka je tak zajištěno 

automatické vypnutí po uplynutí nastaveného času. Použití časových relé je prakticky neomezené a 

rozmanité. Své využití nacházejí nejen pro ovládání ventilátorů či svítidel, ale hlavně v průmyslových 

aplikacích pro řízení různých technologických procesů, strojů a přístrojů [10]. 
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Rozdělení časových relé: 

Základní rozdělení časových relé spočívá ve funkci, kterou relé po nastaveném čase vykoná. Mezi 

nejzákladnější funkce časových relé patří:  

• Zpožděný rozběh -  výstup relé po uplynutí nastaveného času sepne. 

• Zpožděný návrat - výstup relé sepne ihned a po uplynutí nastaveného času relé rozepne.  

• Cyklovač (blikač) - výstup relé cykluje (bliká) v pravidelných časových intervalech.  

Časové relé se vyrábí jako jednofunkční (umožňují pouze 1 funkci) nebo multifunkční (obsahuje 2 a 

více funkcí). U multifunkčního relé se jednotlivé funkce volí přepínačem na čelním panelu 

přístroje[10]. 

 

Ovládání relé 

Další důležitou vlastností, podle které se také časová relé rozlišují, je to, zda-li se funkce vykonává po 

připojení napájecího napětí nebo zda-li reaguje na řídící (spouštěcí) vstup, případně funguje-li na 

obojí. Ovládacím vstupem bývá většinou další svorka (mimo napájecí), na kterou se přivádí řídící 

napětí z jiného zařízení (například tlačítka, spínače, kontaktu relé …) či nadřazeného přístroje[10]. 

 

Čas 

Důležitým faktorem je čas, který se u většiny přístrojů v daném časovém rozsahu nastavuje 

knoflíkem potenciometru umístěným na čelním panelu přístroje. Časový rozsah u 

jednodušších přístrojů bývá pevně nastaven z výroby. U složitějších přístrojů bývá možnost 

volby časových rozsahů obvykle přepínačem na čelním panelu. Časové rozsahy bývají u 

standartních typů v rozmezí 0,1s – 10h, speciální typy pak poskytují možnost výrazně kratších 

nebo delších časových rozsahů[10]. 

 

Napájení a ovládání 

Mezi nejběžnější napájecí napětí relé patří AC 230 V, dále pak napětí AC/DC 24 V, 48 V, 

12 V a v menší míře se pak využívají napájení DC 220 V a DC 110 V. V dnešní době se stále 

více i na tuzemském trhu prosazují přístroje s univerzálním napájením např. AC/DC 24-250V. 
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    Obr. 3.5: Jednofunkční časové relé[11]     Obr. 3.6: Multifunkční časové relé[12] 

 

 3.1.4  Pneumatické relé 
Pneumatická relé jsou pneumaticko-mechanické přístroje, které realizují jednoduché matematické 

funkce pomocí pneumatických tlakových signálů. Uplatňují se jako samočinné bezobslužné řídicí 

nebo rozhodovací prvky bez potřeby přívodu další energie v nejrůznějších pneumatických systémech, 

např. výrobních linkách, při řízení spalovacích turbín nebo stacionárních motorů apod [13].  

Princip pneumatického relé: 

Pneumatické relé typu 14 umožňuje připočítávat nebo odečítat nastavitelnou tlakovou konstantu 

k vstupnímu tlaku: 

po = ps ± k 

kde po ……… je výstupní tlak (max. 1,7 Mpa), 

       ps ……… je vstupní tlak (max. 1 Mpa), 

k ………. Konstanta nastavitelná v rozsahu –120 až +700 kPa. 
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Vzduchový průtok v relé je 68 m3/h. Tyto hodnoty parametrů tlaku a průtoku jsou charakteristické i 

pro ostatní typy pneumatických relé. Relé typu 15 zobrazené na obrázku xx pracuje pouze s kladnou 

tlakovou konstantou. Funkce ostatních typů pneumatických relé se mohou lišit, ale základní princip je 

stejný [13]. 

 

Obr. 3.7: Pneumatické relé typ 15[14] 

 3.1.5  Nadproudová relé 
Nadproudová relé (relé na přetížení) patří do skupiny proudově závislých ochranných přístrojů. Tato 

relé nepřímým způsobem (přes proud protékající napájecím vedením) hlídají teplotu vinutí motoru a 

nabízejí ověřenou a ekonomickou ochranu před poruchami [15]:  

• při spuštění, 

• při přetížení, 

• při výpadku fáze.  

Princip nadproudového relé: 

Nadproudová relé pracují na principu změny tvaru a stavu bimetalového pásku, který je zahříván. 

Zahřátí bimetalu je způsobeno průchodem proudu připojeného obvodu motoru. Po dosažení určité 

teploty pracují jako pomocný kontakt. Rovnováha mezi přiváděnou a odváděnou hodnotou tepla 

nastane v závislosti na proudu při různých teplotách. Vypnutí relé nastane při dosažení 

nastavené teploty. Doba vypnutí závisí na intenzitě proudu a předchozím zatížení relé. Pro 

všechny intenzity proudu se musí pohybovat v rozsahu doby ohrožení izolace motoru. 

Z tohoto důvodu stanoví norma EN 60947 maximální doby odezvy pro přetížení. Abychom se 

vyhnuli nechtěnému vypnutí, jsou určeny minimální časy pro mezní hodnotu proudu a proudu 

asynchronního motoru nakrátko [15].  
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Obr. 3.8: Nadproudová relé [16] 

 

 3.1.6  Buchholzovo relé 
Buchholzovo (plynové relé) je specializovaný elektromechanický přístroj, který je ovládán tlakem 

plynu pocházejícího z přehřátého chladícího oleje transformátoru. Vkládá se zpravidla mezi hlavní a 

dilatační nádobu transformátoru, aby jistil a signalizoval poruchu transformátoru v případě přehřívání 

(nadměrného zahřívání) transformátoru a v případě jeho větší závady nebo technické poruchy 

způsobené například zkratem ve vinutí transformátoru [17]. 

 

Obr. 3.9: Buchholzovo relé[17] 

 

Buchholzovo relé obsahuje dva plováky a signalizační prvek naplněný rtutí. Plováky při poruše 

(zkratu) transformátoru signalizují: 

• První plovák signalizuje poruchu transformátoru. 

• Druhý plovák nedovolí přes své kontakty připojit transformátor od sítě. 
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 4  Návrh měřicí metody 
 

Hlavní cílem této práce je navrhnout tester pro pomocná 24 V relé se střídavým napájením. Součástí 

navrhovaného testeru je program, který bude automaticky testovat přes měřicí kartu imunitu 24 V 

střídavého relé na krátký pokles či přerušení napájení. 

Program by měl umožnit nastavit základní parametry poklesu (přerušení) napájecího sinusového 

signálu a přes měřicí kartu vygenerovat tento signál s nastavenou délkou a hloubkou jeho poklesu 

(přerušení). Parametry napájecího signálu, které by měly být před začátkem měření nastaveny jsou: 

• Frekvence - je pevně nastavena na hodnotu 50 Hz. 

• Úhel poklesu napětí - nastavený úhel napětí (0 - 180°), ve kterém dojde k poklesu (přerušení) 

napětí. 

• Délka poklesu signálu - nastavená počáteční a koncová doba, ve které dojde k poklesu 

(přerušení) napětí. 

• Hloubka poklesu napětí - velikost hloubky poklesu napětí závisí na aktuálním nastaveném 

úhlu poklesu napětí, tzn. v jakém místě signálu dojde k poklesu. 

Na spínacích kontaktech relé by měl program měřit pokles spínaného napětí, v čase kdy dochází 

k poklesu (přerušení) napájecího signálu relé. To by opět mělo být měřeno pomocí měřicí karty. 

Poklesy spínaného napětí by měl program vykreslit do grafu v závislosti na nastaveném úhlu a délce 

poklesu. Tento graf bude vyjadřovat reakci (chování) relé na pokles (přerušení) jeho napájecího 

signálu. 
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 5  Hardware 
 

Návrh jednotlivých komponentů vycházel z použité měřicí karty, která byla k dispozici. Aby bylo 

možné napájet relé požadovanou velikostí napájecího signálu, byl mezi měřicí kartu a relé připojen NF 

zesilovač, který zajistil zesílení hodnoty napájecího signálu na požadovanou hodnotu pro testované 

relé. 

 

Měřicí soustava zobrazená na obr. 5.1 se skládá z následujících částí: 

• PC -  stolní počítač v počítačové učebně NK426 

• Měřicí karta -  Karta PCI 6221 od firmy National Instruments 

• Zesilovač -  NF koncový zesilovač KMD7294 

• Relé - 2 různá testovací relé 

 

 

Obr. 5.1: Blokové schéma zapojení 

 

 5.1  Měřicí karta PCI 6221 
      
Jedná se o starší model oproti kartě NI USB 6212, ale i přesto patří mezi pokročilejší interní měřicí 

jednotky.  K počítači se připojuje prostřednictvím PCI sběrnice. Je to multifunkční modul třídy M pro 

sběr dat (DAQ) v nižší cenové úrovni, který je optimalizován pro cenově nenákladné aplikace. 

Tato měřicí karta zahrnuje pokročile funkce, jako jsou systémový řadič NI-STC 2, programovatelný 

zesilovač NI-PGIA2 a kalibrační technologie NI-MCal. To zvyšuje výkonost a přesnost karty. 

Co se týká hardwarového vybavení, to zahrnuje dva analogové výstupy a 16 analogových vstupů 

s rychlostí vzorkování až 250 kS/s. Dále obsahuje 24 digitálních vstupně-výstupních linek, digitální 

triggering, dva čítače/časovače a 4 programovatelné vstupní rozsahy[18]. 
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Obr. 5.2: Čelní pohled na měřicí kartu NI PCI-6221[18] 

 

Tabulka 5.1: Technická data PCI-6221[18] 

Obecné parametry 

Název produktu PCI-6221 

Výrobce National Instrument 

Klasifikace zařízení Multifunkční DAQ karta 

Sběrnice 
PCI  
(Peripheral Component Interconnect) 

Třída DAQ Série M 

Měřené veličiny Napětí, frekvence 

Operační systém Windows, Real-Time, Linux, Mac OS 

Analogové vstupy 

Počet kanálů 16, 8 

Jednopólových kanálů 16 

Diferenciálních kanálů 8 

Vzorovací rychlost 250 kS/s 

Rozlišení A/D převodníku 16 bitů 

Napěťový rozsah na vstupu ±10 V 

On-Board Memory 4095 vzorků 

Analogové výstupy 

Počet kanálů 2 

Rozlišení D/A převodníku 16 bitů 

Napěťový rozsah na výstupu ±10 V 

Max. rychlost aktualizace signálu 833 kS/s 
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Tabulka 5.2: Technická data PCI-6221[18] 

Digitální vstupy/výstupy 

Počet obousměrných kanálů 24 

Časování Software, Hardware 

Logické úrovně TTL 

Podpora Power-Up stavů pinů ano 

Přepěťová ochrana ne 

Max. napěťový rozsah na vstupu 0 - 5 V 
Max. napěťový rozsah  
na výstupu 

0 - 5 V 

Čítače/časovače 

Počet čítačů 2 

Max. napěťový rozsah 0 - 5 V 

Max. zdrojová frekvence 80 MHz 

Generování pulzů ano 

Rozlišení 32 bitů 

Logické úrovně TTL 
 

 5.2  Zesilovač 
Zesilovač se skládá z 3 částí: 

• Toroidní transformátor TR-TST200/016 2*28V 

• Napájecí zdroj pro NF zesilovač NZD8A35 

• NF koncový zesilovač KMD7224 

Postupným zvyšováním vstupního napětí a měřením výstupního napětí na zesilovači bylo zjištěno, že 

vhodná hodnota vstupního napětí je 1,58 V. Tato hodnota odpovídá hodnotě 24 V ef. na výstupu 

zesilovače, která je požadovaná pro napájení testovaných relé. 

 5.2.1  Toroidní transformátor TR-TST200/016 2*28V 
Jedná se o toroidní transformátor s výkonem 200 VA. Tento síťový transformátor slouží jako napájecí 

zdroj pro nestabilizovaný napájecí zdroj NZD8A35 symetrického napájení [19]. 

 

 

 

 

Obr. 5.3: Toroidní transformátor TR-TST200/016 2*28V[19] 
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 5.2.2  Napájecí zdroj pro NF zesilovač NZD8A35 
Nestabilizovaný napájecí zdroj symetrického napětí je navržen pro napájení zesilovačů firmy EZK, ale 

také pro NF koncový zesilovač KMD7294. Technická data o zdroji jsou zobrazena v tabulce 3.3 [20]. 

 

Tabulka 5.3: Technické parametry NZD8A35[20] 

Max. výstupní napětí ±35V 

Max. vstupní napětí 23Vef 

Max. výstupní proud 8A 
 

 

Obr. 5.4: Napájecí zdroj pro NF zesilovače[20] 
 

 5.2.3  NF koncový zesilovač KMD7294 
Pro zesílení výstupního napětí z měřicí karty PCI 6221 na požadovanou úroveň napájecího signálu relé 

je použit NF koncový zesilovač KMD 7294. Tento zesilovač je zobrazen na obr. 3.6 [21]. 

 

Obr. 5.5: NF koncový zesilovač KMD7294[21] 
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Popis jednotlivých portů zesilovače KMD 7294: 

• GND - zemnící port pro připojení vstupního napětí (signál z měřicí karty) 

• IN - port pro připojení vstupního napětí (signál z měřicí karty) 

• +Uz - port pro připojení kladného napájecího napětí z nestabilizovaného napájecího zdroje 

symetrického napětí 

• GNDz - zemnící port pro připojení napájecího napětí z nestabilizovaného napájecího zdroje 

symetrického napětí 

• -Uz - port pro připojení záporného napájecího napětí z nestabilizovaného napájecího zdroje 

symetrického napětí 

• GND - zemnící port pro připojení výstupního napětí (napájecí signál relé) 

• OUT - port pro připojení výstupního napětí (napájecí signál relé) 

 

Tabulka 5.4: Technické parametry NF koncového zesilovače KMD7294[21] 

Rozsah napájecího napětí Uz ±10V až ±42V 

Osazení TDA7294V 

Výstupní výkon 
Po (RL = 4Ω, Uz= ±36V ) 
Po (RL = 8Ω, Uz= ±36V ) 

100W (typ.)                                               
70W (typ.) 

Proudový odběr Iz (Po = 70W, Uz = ±36V) 1,6A (typ.) 

Kmitočtová charakteristika (-3dB) 20Hz až 100kHz 

kreslení 
(Po = 5W, f = 1kHz) 
(Po = 0.1W až 50W, f = 20Hz až 20kHz) 

0,005% (typ.)                                      
0,1% (max.) 

Klidový odběr ( Uz = +-30V ) pro funkce 
PLAY ( Us3=Us4= 3.5V až Uz ) 
MUTE ( Us4= 0 až 1.5V ) 
STAND-BY ( Us3 = 0 až 1.5V ) 

40mA (typ.)                                              
13mA (typ.)                                             
1mA (typ.) 

Vstupní citlivost 550mV (typ.) 

Minimální zatěžovací impedance 4Ω 

Vstupní impedance 22kΩ 

Rychlost přeběhu 10V/us (typ.) 

Činitel tlumení 500 (typ.) 

Tepelný odpor vnějšího chladiče 
(pro Po = 100W, ta = 25°C ) 

0,7K/W (max.) 
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 5.2.4  Relé RP 701 V 24V 4P 
Jedná se o univerzální elektromagnetické pomocné relé malých rozměrů pro spínání stejnosměrných a 

střídavých napětí. 

 

Tabulka 5.5: Technické parametry relé RP 701 V 24V 4P[22] 

Jmenovité napětí Un 24V AC 

Rozsah pracovního napětí 0,8 - 1,1 Un 

Jmenovitý kmitočet 50Hz 

Příkon relé  cca 2,1 VA 

Kontakty relé 

Počet a druh 4 přepínací 

Materiál Ag Cd O 

Zapínací schopnost 12 ASS, 8,5AST ef. 

Trvalý proud 6ASS, 6AST 

max. napětí na kontaktech 250 V 

Mechanická životnost 20*106 funkcí 

Četnost spínání 
3600/hod.  
(krátkodobě 7200/hod.) 

Pracovní podmínky (teplota okolí)   

Elektrická pevnost 2000V, 50Hz 
 

 

 

Obr. 5.6: Relé RP 701 V 24V 4P[23] 
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 5.2.5  Relé FINDER 40.31 
Jedná se o univerzální elektromagnetické pomocné relé malých rozměrů pro spínání stejnosměrných a 

střídavých napětí. 

 

Tabulka 5.6: Technické parametry elektromagnetického relé Finder 40.31 [24] 

Typ relé elektromagnetické 

Konfigurace kontaktů SPDT 

Jmenovité napětí cívky 24V AC 

Zatížitelnost kontaktů AC                    
(při odporové zátěži) 

10 A / 250 VAC 

Zatížitelnost kontaktů DC                   
(při odporové zátěži) 

10 A / 30 VDC 

Max. proud kontaktů 20A 

Spínané napětí 
Max. 400V AC, max. 
220V DC 

Odpor cívky 80Ω 

Příkon přes cívku 1,2VA 

Pracovní teplota -40……80°C 

Materiál kontaktu AgNi 

Proud cívky 90mA 
  

 

 

Obr. 5.7: Relé Finder 40.31[25] 
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 6  Software LabVIEW 
 

 6.1  Co je to LabVIEW 
 

LabVIEW ( Laboratory Virtual Instruments Engineering Workbench ) je grafické vývojové 

prostředí vyvinuté americkou firmou National Instruments. Uživateli poskytuje plnohodnotný 

programovací jazyk se všemi odpovídajícími datovými a programovými strukturami v grafické 

podobě – tzv. G jazyk (Graphical language) [26]. 

Je to tedy počítačový program pro praktická měření, např. v elektrotechnice, s použitím počítače. 

V LabVIEW vytváříme uživatelsky přívětivé rozhraní programu pomocí indikátorů, ovládacích prvků 

atd. K tomu nám slouží tzv. čelní panel (Front panel). Mezi indikátory (Indicator) řadíme grafy, LED 

diody, grafické ručičkové a numerické ukazatele hodnot atd. Ovládacími prvky ( Controls) rozumíme 

různá tlačítka, otočné knoflíky, stupnice a jiné. Vytvořením grafické podoby čelního panelu se 

dostáváme k přidání programového kódu, který čelní panel řídí. Programový kód v podobě blokového 

schématu vytvoříme (resp. nakreslíme) v okně blokového diagramu (Block diagram). LabVIEW 

využíváme pro komunikaci se zařízením pro sběr dat, zpracování obrazu, vizuální kontrolu, řízení 

pohybu, přes sběrnici (např. GPIB, RS-232 a RS-485) [26]. 

 6.2  Virtuální měřicí přístroje 
 

Programy v LabVIEW nazýváme virtuální přístroje nebo-li VI (Virtual Instruments), které 

jsou svým vzhledem a činností podobné skutečným měřicím přístrojům, jako jsou osciloskopy, 

multimetry, generátory atd. Termín VI je obdobný termínu program nebo funkce v jiných 

programovacích jazycích. K vytváření těchto programů LabVIEW nabízí širokou škálu nástrojů pro 

sběr, analýzu, zobrazení a ukládání dat. Obsahuje také nástroje pro nalezení a odstraňování chyb při 

vlastním sestavováním programu. Vlastní koncept virtuálních měřících přístrojů je velmi pokrokový. 

Umožňuje nám vytvářet přístroje, jejichž funkce a parametry odpovídají požadavkům uživatele, 

neboť jejich samotná realizace se uskutečňuje softwarově. Je ale nutné zakoupit licenci na 

software a dále je třeba vynaložit nemalé prostředky na nákup hardwarového vybavení v podobě 

počítačů a přídavných měřicích karet. Výhodou tohoto řešení je nemalá finanční úspora za nákup, 

uskladnění a provoz skutečných podstatně dražších měřicích přístrojů. Na druhou stranu jsou ale 

kladeny požadavky na znalost prostředí programu a práci s ním [26].  



21 
 

 6.3  Blok pro generaci sinusového průběhu  
 

Tento program vygeneruje sinusový průběh se zadaným úhlem fi (°) s délkou přerušení (ms) v daném 

čase. Při každé inkrementaci indexu cyklu (i v první smyčce) se zvýší úhel fi podle zadaného kroku 

úhlu fi až do 180°.  

Po uběhnutí první poloviny sinusového průběhu se inkrementuje index cyklu (i v druhé smyčce) a 

vynásobí se hodnotou času přerušení (zadání kroku pro čas (ms)). Jestliže je hodnota (začátek času 

přerušení (ms)) nenulová, tak se musí tato hodnota pokaždé přičíst k hodnotě (zadání kroku pro čas 

(ms). 

V případě, že dojde k přerušení (výpadku napájení), tak je v programu zakomponována hodnota (0,5 s), 

při které dojde ke zpětnému zotavení (sepnutí) relé. 

  

 

Obr. 6.1: Pohled na blokový diagram programu na generování sinusového průběhu 
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Na obr. 4.2 je zobrazen čelní panel programu na generování sinusového průběhu. Vstupy a výstupy 

tohoto bloku jsou propojeny s hlavním programem, kde je možné je nastavit. 

 

Obr. 6.2: Pohled na čelní panel programu na generování sinusového průběhu 

 

 6.4  Blok pro výpočet opakování smyček 
 

Pro opakování cyklů byl vytvořen samostatný blok (blok pro výpočet opakování smyček), který je 

zobrazen na obr. 6.3.   

V první části tohoto bloku se nastavuje počet opakování smyčky For (generace sinusového průběhu 

v úhlu od 0° do 180°) podle nastaveného kroku fi. 

V druhé části tohoto bloku se nastavuje počet opakování smyčky For (čas trvání přerušení napětí dle 

nastavení). Nejdříve se spočítá celková doba z hodnot max. času přerušení a začátku času přerušení a 

vydělí se zadáním kroku pro čas. 
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Obr. 6.3: Pohled na blokový diagram programu pro výpočet opakování smyček 

 

Na obr. 6.4 je zobrazen čelní panel programu pro výpočet opakování smyček. Vstupy a výstupy tohoto 

bloku jsou propojeny s hlavním programem, kde je možné je nastavit. 

 

Obr. 6.4: Pohled na čelní panel programu pro výpočet opakování smyček 

 

 6.5  Popis programu měření relé 
 

V této kapitole je popsán hlavní blok programu, který se používá pro měření imunity relé na pokles 

nebo přerušení napájecího napětí relé. Hlavní blok programu je zobrazen na obrázku 6.10 a hlavní 

panel programu je zobrazen na obrázku 6.11. 

 

Před spuštěním programu je nutné nastavit následující údaje: 

1. Zadání kroku fi (°) - hodnota kroku úhlu fi, po kterém se bude tento úhel měnit od 0 do 180°. 

2. Zadání kroku pro čas (ms) - hodnota kroku času, po který dochází k přerušení. 
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3. Začátek času přerušení (ms) - počáteční hodnota času, kdy dojde k přerušení napájení relé. 

4. Max. čas přerušení (ms) - maximální hodnota času přerušení napájení relé, do kterého bude 

program měřit. 

5. Amplituda sinu (V) - tato hodnota je dána pevnou (experimentálně naměřenou) hodnotou 

napětí 1,58 V z výstupu měřicí karty PCI-6221 a je přivedena na vstup zesilovače. Následně na 

výstupu zesilovače tato hodnota odpovídá efektivní hodnotě napětí 24 V, kterou je napájeno 

testované relé.   

6. Vstup - nastaví se vstupní kanál, na kterém je připojeno testované relé. 

7. Výstup - nastaví se výstupní kanál, na kterém je připojen zesilovač. 

8. Sampling info - nastaví se vzorkovací frekvence Fs počet vzorků #s v průběhu. Obě hodnoty 

musí být nastaveny na 10000, aby délka trvání signálu byla 1 s. 

 

Popis hlavních částí programu: 

• První část programu slouží ke generování sinusového signálu. Zde je na základě nastavených 

hodnot (v bloku pro nastavení sinusového průběhu) vygenerován sinusový signál, který je 

následně zapsán (poslán) na výstup měřicí karty. 

 

Obr. 6.5: Pohled na blokový diagram programu měření relé - první část 

 

Na obr. 6.6 je zobrazeno nastavení výstupního portu karty, na kterou bude připojen NF zesilovač. Na 

zesilovač budou následně napojeny napájecí (řídící) kontakty relé. 
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Obr. 6.6: Pohled na blokový diagram nastavení výstupního portu karty 

 

• Druhá část programu slouží k měření reakce relé na přivedený napájecí signál. Zde dochází 

k naměření hodnot spínaného napětí v závislosti na přivedeném napájecím signálu. 

 

Obr. 6.7: Pohled na blokový diagram programu měření relé - druhá část 

 

Na obr 6.8 je zobrazeno nastavení vstupního portu karty, na kterou bude připojen spínací kontakt relé. 

 

Obr. 6.8: Pohled na blokový diagram nastavení vstupního portu karty 
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• Třetí část programu slouží k porovnávání naměřených hodnot. Z naměřených dat program 

vybere minimální naměřenou hodnotu a porovná ji s minimální nastavenou hodnotou, která je 

určena předem. Pokud je naměřená hodnota menší než nastavená hodnota, tak program 

vykreslí bod do grafu. Tomuto bodu v grafu odpovídá určitá hodnota úhlu fi a doby přerušení. 

Příklad naměřených bodů je zobrazen na obr. 7.2. 

 

Obr. 6.9: Pohled na blokový diagram programu měření relé - třetí část 

 

 

Obr. 6.10: Pohled na blokový diagram programu měření relé 
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Obr. 6.11: Pohled na čelní panel programu měření relé 

 

Popis čelního panelu programu: 

• Waveform Generace sinusu - zde jsou vykresleny vygenerované sinusové průběhy i průběh 

sinu úhlem fi a délkou přerušení napětí. 

• XY Graph - zde jsou vykreslovány body přerušení. 

• Graf naměřené hodnoty na vstupu - zde jsou zobrazeny všechny hodnoty, které se naměřily 

na vstupu. 

• Error generace - slouží k zobrazení chyby, která by nastala při chybné generaci sinusového 

signálu programem. 

• Error měření - slouží k zobrazení chyby, která by nastala při chybném naměření hodnot 

programem. 
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 7  Naměřená data 
 

Naměřená data jsou zobrazena jako body přerušení spínaného napětí v době, kdy na vstup relé byl 

přiveden napájecí sinusový signál s úhlem fi = 55° a na časem přerušení = 5 ms napájení daného relé. 

Příklad tohoto napájejícího sinusového signálu je zobrazen na obr. 7.1 

 

Obr. 7.1: Naměřené hodnoty z relé Finder 40.31 
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 7.1  Zhodnocení měření relé Finder 40.31 

 

Obr. 7.2: Naměřené body přerušení relé Finder 40.31 

 

Obr. 7.3: Naměřené body přerušení relé Finder 40.31 
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Na obr. 7.2 jsou zobrazeny body přerušení. Tento graf lze postupně popsat takto: 

• V počátku grafu je patrné, že relé do času přerušení 10 ms libovolného úhlu fi udrží spínané 

napětí bez přerušení. 

• Další body přerušení postupně narůstají, čím je větší doba přerušení. 

• Od hodnoty 23 ms je doba přerušení napájecího napětí tak velká, že už relé nedokáže udržet 

sepnuté napětí v žádném úhlu fi (s vyjímkou bodu fi = 0 v čase přerušení = 23 ms)  

 

Z opakovaných měření téhož relé bylo zjištěno, že naměřené body se lišily pouze v některých bodech 

okrajových úhlů a naměřená data byla velice podobná, což je možné porovnat z grafů na obr. 5.2 a 5.3. 

Rozdíl mezi oběma grafy je v následujících bodech: 

• Bod 1 - fi = 40° a čas přerušení = 18 ms,  

• Bod 2 - fi = 140° a čas přerušení = 21 ms, 

• Bod 3 - fi = 10° a čas přerušení = 22 ms, 

V těchto bodech přerušení se liší graf na obr. 7.3 od grafu na obr. 7.2, kde tyto body přerušení nebyly 

naměřeny. Tato nepřesnost mohla být způsobena možným elektromagnetickým rušením v blízkosti 

měřeného relé nebo rozdílnou citlivostí měřicí karty.  

Bod v úhlu fi = 0° a čase přerušení = 10ms je způsoben vnitřní funkcí programu a netýká se ostatních 

naměřených bodů. 
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 7.2  Zhodnocení měření relé RP 701 V 24 V 4P 

 

Obr. 7.4: Naměřené body přerušení relé RP701 V 24V 4P 

 

Obr. 7.5: Naměřené body přerušení relé RP701 V 24V 4P 
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Na obr. 5.4 jsou zobrazeny body přerušení. Tento graf lze postupně popsat takto: 

• V počátku grafu je patrné, že relé do času přerušení 3 ms libovolného úhlu fi udrží spínané 

napětí bez přerušení. 

• V rozsahu úhlu fi = 0 - 70° a času přerušení od 4 ms dochází k postupnému nárůstu bodů až 

do 7 ms.  

• Od 8 ms až do 13 ms relé nedokáže udržet spínané napětí.  

• V úhlu fi = 75 - 180° a času přerušení od 8 ms dochází k postupnému nárůstu bodů přerušení 

až do 12 ms.  

• Od hodnoty 13 ms je doba přerušení napájecího napětí tak velká, že už relé nedokáže udržet 

sepnuté napětí v žádném úhlu fi. 

 

Z opakovaných měření téhož relé bylo zjištěno, že naměřené body se lišily pouze v některých bodech 

okrajových úhlů a naměřená data byla velice podobná, což je možné porovnat z grafů na obr. 7.3 a 7.4. 

Rozdíl mezi oběma grafy je v následujících bodech: 

• Bod 1 - fi = 75° a čas přerušení = 5 ms,  

• Bod 2 - fi = 75° a čas přerušení = 6 ms, 

• Bod 3 - fi = 75° a čas přerušení = 8 ms, 

• Bod 4 - fi = 75° a čas přerušení = 9 ms, 

• Bod 5 - fi = 75° a čas přerušení = 11 ms, 

• Bod 6 - fi = 75° a čas přerušení = 12 ms, 

V těchto bodech přerušení se liší graf na obr. 7.5 od grafu na obr. 5.4, kde tyto body přerušení nebyly 

naměřeny. Tato nepřesnost mohla být způsobena možným elektromagnetickým rušením v blízkosti 

měřeného relé nebo rozdílnou citlivostí měřicí karty. 

Bod v úhlu fi = 0° a čase přerušení = 2 ms na obr. 7.4 a bod v úhlu fi = 0° a čase přerušení = 1 ms na 

obr. 7.5 jsou způsobeny vnitřní funkcí programu a netýká se ostatních naměřených bodů. 
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 8  Závěr 
 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření imunity relé na pokles (přerušení) napájecího 

signálu relé. Cílem této práce bylo navrhnout a realizovat měřicí pracoviště s programem pro měření 

poklesů (přerušení) napájecího signálu relé. Tento program měl proměřit chování spínaného napětí na 

napájecím signálu relé, u kterého bylo možné nastavit parametry poklesu (přerušení). 

Program pro automatické měření byl vytvořen v prostředí LabVIEW 2012. Podle provedených měření, 

popsaných v této práci, byla ověřena funkčnost tohoto programu. Navržený program funguje podle 

provedeného měření správně a spolehlivě. 

V tomto program je možné nastavit základní parametry přerušení napájecího signálu relé, jako je: 

• Zadání kroku úhlu fi (°), zadání kroku pro čas, po který dochází k přerušení (ms), začátek času 

přerušení (ms), max. čas přerušení (ms) a amplituda sinu (V).   

Pro komunikaci mezi programem a ostatními částmi měřicího pracoviště byla použita dostupná měřicí 

karta PCI-6221do PC. Pro zesílení výstupního signálu karty na požadovanou úroveň napájecího 

signálu relé byl použit NF zesilovač KMD7294 s vlastním napájením. Na výstup zesilovače bylo 

připojeno testované relé. 

Z naměřených výsledků zobrazených na obr. 7.2 a 7.4 je patrné, že lépe se chová relé Finder 40.31. 

Toto relé dokáže udržet kontakty sepnuté po delší dobu bez poklesu spínaného napětí do doby 10 ms 

oproti relé RP 701 V 24 V 4P, u kterého je tato doba jenom 3 ms. Relé Finder 40.31 po uplynutí doby 

22 ms nedokáže být v trvale sepnutém stavu v jakémkoliv úhlu fi. U relé RP 701 V 24 V 4P je tato 

doba výrazně kratší a to okolo 13 ms. 

Program by v budoucnu mohl být rozšířen o další funkci jako je např. měření doby přerušení 

spínaného napětí. 
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