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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá laboratorním stanovištěm s měničem SINAMICS DC MASTER. 

Charakterizuje základní výbavu, ale i možnosti rozšíření o doplňkové komponenty. Je zde i 

srovnání s předchůdce, kterým je SIMOREG DC MASTER 6RA70. V další části jsou ukázány 

způsoby ovládání, a to základním operátorským panelem BOP20, přídavným operátorským 

panelem AOP30, ovladačem nebo osobním počítačem s nainstalovaným softwarem STARTER. 

Na závěr jsou provedena měření celého pohonu, tedy měniče s připojeným stejnosměrným 

dynamem pracujícím v motorickém režimu. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Řízený usměrňovač, regulace pohonu, stejnosměrný pohon, SIEMENS, SINAMICS, DC 

MASTER, DCM. 

 

 

ABSTRACT 

This thesis examines the SINAMICS DC MASTER converter. It describes its basic 

equipment, the possibility of extension with the additional components and compares the 

SINAMICS DC MASTER converter with its predecessor, SIMOREG DC MASTER 6RA70 

converter. The next section demonstrates the control mechanisms with the basic operator panel 

BOP20, advanced operator panelAOP30, remote control or a personal computer with the 

STARTER software installed. We also did the measurements of the whole drive, which means 

the converter connected to a DC dynamo operating in motor mode. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

AC  střídavý proud 

cɸ [Vs]  konstrukční konstanta stroje 

CUD  řídící karta 

DC  stejnosměrný proud 

Ia[A]  kotevní proud 

Ian[A]  jmenovitý kotevní proud 

Ib [A]  budicí proud 

Ibn[A]  jmenovitý budicí proud 

Jc [kg m2]  moment setrvačnosti 

MM [kg m2] moment motoru 

nn [ot/min]  jmenovité otáčky 

Pn[W]  jmenovitý výkon 

Ra [Ω]  elektrický odpor kotvy 

Uan [V]  jmenovité kotevní napětí 

Ubn[V]  jmenovité budicí napětí 

α [°]  řídící úhel 

ƞ   účinnost 

ω [rad/s]  úhlová rychlost 
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ÚVOD 

Tato práce se zabývá měničem SINAMICS DC MASTER, který je nainstalovaný do 

laboratorního stanoviště. Jedná se o přenosný kufr na kolečkách, ve kterém je umístěn samotný 

měnič, měřicí přístroje, jež měří napětí kotvy, proud kotvy, proud budicího vinutí a otáčky 

motoru, dále pak konektory pro připojení tachodynama, inkrementálního čidla a silových 

obvodů, moduly TM15 a TM31, přídavný operátorský panel AOP30, tlačítko hlavního stykače a 

bezpečnostní tlačítko STOP. 

Následující text je členěn do tří základních částí. Kapitola 1 představuje základní a 

přídavné komponenty měniče SINAMICS DC MASTER, jeho různé dostupné varianty a 

srovnává ho s jeho předchůdcem, kterým je SIMOREG DC MASTER 6RA70. Způsoby 

ovládání jsou uvedeny v Kapitole 2. Toto stanoviště je možné ovládat základním operátorským 

panelem BOP20, přídavným operátorským panelem AOP30, softwarem STARTER, který lze 

nainstalovat na osobní počítač a připojeným ovladačem. Kapitola 3 uvádí teoretické výpočty a 

představuje měření pohonu softwarem STARTER. 

 

 

Obr. 1 Laboratorní stanoviště s měničem SINAMICS DC MASTER 
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1 MĚNIČ SINAMICS DC MASTER 

S řízeným usměrňovačem se lze setkat v mnoha průmyslových aplikacích, jako je například 

stejnosměrný ohřev či elektrochemické aplikace, ale největší část tvoří oblast stejnosměrných 

pohonů, kde stojí za zmínku válcovny, řezačky a nůžky, navíječky, extrudéry, papírenské a 

tiskařské stroje, odstředivky, zkušebny motorů a převodovek, tažné mechanismy, lisy, výtahy a 

jeřáby, obráběcí stroje či lanovky a vleky. Stejnosměrné pohony jsou nejstarší ze všech typů 

elektrických pohonů. 

1.1 Výhody měničů SINAMICS DC MASTER 

SINAMICS DC MASTER (Obr. 2) přináší inovace v podobě vylepšeného konceptu 

chlazení, nízké hlučnosti, moderních komunikačních protokolů, maximální variability, snadné a 

komfortní obsluhy i jednoduchého servisu. Dosahuje malých rozměrů, je charakteristický vyšší 

spolehlivostí a provozní dostupností. Díky těmto vlastnostem se řadí mezi nejlepší zařízení 

v svém oboru. 

 

 

Obr. 2 Měniče SINAMICS DC MASTER v provedení pro různé výkony [1] 

 

Měnič disponuje vysoce přesnou zpětnovazební strukturou, díky níž zajišťuje optimalizaci 

procesů a vysokou dynamiku. Lze jej použít ve všech systémech, kde byly v minulosti 

využívány stejnosměrné měniče. Mezi hlavní výhody měniče SINAMICS DC MASTER patří 
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zejména tichý provoz, dvoukvadrantové i čtyřkvadrantové provedení, vysoká přetížitelnost, 

rozměrově kompatibilní ke starším řadám, vysoká účinnost, možnost jednofázového napájení, 

vysoká modularita HW i SW vybavení, pro komunikaci je k dispozici Profibus i Profinet, nízká 

vstupní napětí už od 10 V, bezventilátorové provedení do 125 A, volné programování DCC, 

redundantní konfigurace, regulace bez zpětné vazby, s tachodynamem nebo inkrementálním 

snímačem, paralelní řazení až 6 měničů. 

Mezi vybavení měniče patří osvědčené a rychlé řídící struktury v otevřené nebo uzavřené 

smyčce. Ty jsou doplněné o volné funkční bloky, se kterými lze vytvořit jednoduché logické 

funkce ve standardní softwarové výbavě měniče. Nově je k dispozici grafické programovací 

prostředí Drive Control Chart, zkráceně nazýváno DCC, umožňující volné programování, a tedy 

jednoduchou implementaci složitých technologických procesů přímo v měniči. Odlehčí se tím 

řídící PLC a datové komunikační linky, vedoucí k úspoře při realizaci projektu. 

SINAMICS DC MASTER poskytuje rozšířené možnosti při volbě buzení DC motorů. 

Přímo v jednotce měniče se nachází jednokvadrantový nebo dvoukvadrantový budicí můstek. 

Velikost výstupního proudu se odvíjí od výkonu měniče. Měnič je k dostání i bez sekce buzení, 

při požadavku ušetření nákladů. Díky těmto možnostem získáme optimální adaptaci jednotky 

buzení potřebám aplikace, zjednoduší se tím instalace u složitějších pohonů a ušetří se 

pořizovací náklady na zařízení pro externí buzení DC motorů. 

1.2 Chlazení měniče 

U měničů s proudem do 125 A se využívá optimalizovaný koncept pasivního chlazení, díky 

čemuž neobsahuje žádné pohyblivé části a zvyšuje se tak jeho spolehlivost. U proudů do 280 A 

jsou chlazeny integrovaným ventilátorem, napájeným z vnitřního zdroje na 24 V. Tento 

ventilátor je připevněn za pomocí odnímatelného krytu a lze jej vyměnit bez použití nástrojů. 

Externí ventilátor není vyžadován. Chlazení nejvýkonnějších měničů s proudem do 3000 A 

probíhá pomocí ventilátoru napájeného externím trojfázovým napětím, případně u proudů do 

1200 A lze objednat jednofázový ventilátor. Lze je vyměnit bez vypojování silových obvodů 

měniče, díky preciznímu technickému vývoji je výměna rychlá a snadná. Oproti svým 

předchůdcům je celkový počet šroubových spojů snížen až o 75 %. 

1.3 Softwarová podpora 

STARTER je k dispozici pro uvádění do provozu všech pohonů, tedy i stejnosměrných. Za 

použití inteligentního nástroje Project wizard provází krok za krokem při nastavení a 

parametrizaci. Je možné i načtení elektronických štítků motoru přes sběrnici Drive-CliQ. To 

urychlí zprovoznění měniče. 

Drive Control Charts (DCC) je volné grafické programování, kterým lze přímo v měniči 
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integrovat příslušné technologické funkce. Je zde vysoká míra flexibility týkající se optimální 

adaptace na specifický pohon nebo automatizační celek. Získá se tím zjednodušení systému 

elektrického pohonu a další zvýšení spolehlivosti. 

SIZER LD je program volně dostupný na internetu, který je navržen pro dimenzování a 

výběr vhodné jednotky. 

1.4 Control Module 

Pro modernizaci již existujících stejnosměrných pohonů lze využít SINAMICS DC MASTER 

Control Module, jež je vyobrazen na Obr. 3. Může nastat spousta případů, kdy je stávající měnič 

již zastaralý a nelze jej použít do moderního automatizovaného systému. Pokud není nutné 

vyměnit celý měnič a jeho výkonová část je v pořádku, lze nahradit starou řídící část měniče 

jednotkou SINAMICS DC MASTER Control Module. Získá se tím moderní stejnosměrný 

pohon s ekvivalentní funkčností měničů SINAMICS DC MASTER při velmi příznivých 

investičních nákladech. Modul je určen k jednoduché adaptaci na stávající výkonový systém. Je 

složen ze dvou komponent. Jedna obsahuje řídící karty CUD a druhá výkonové rozhraní 

s budiči tyristorů. Pro dosažení co nejlepších výsledků lze tyto dvě komponenty od sebe oddělit 

a obvody generování zapalovacích pulzů instalovat do blízkosti výkonových prvků. Control 

Module obsahuje i zabudovaný polořízený můstek pro napájení buzení DC motorů se 

jmenovitým výstupním proudem 40 A. 

 

 

Obr. 3 Control Modul [1] 
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1.5 Skříňové provedení 

Měnič SINAMICS DC MASTER je pro maximální jednoduchost při specifikaci, dodávce a 

instalaci měničů k dispozici i v skříňovém provedení (Obr. 4). Před uvedením do provozu je 

nutné pouze připojit vstupní a výstupní kabely, je zde tedy výhodou rychlá instalace. Skříňové 

měniče jsou speciálně navrženy a optimalizovány pro zajištění dostatečného chlazení prvků, 

maximální využití místa, správnou instalaci z hlediska elektromagnetické kompatibility a 

jednoduchý servis a údržbu. Skříně jsou certifikovány a dodávají se s kompletní dokumentací. 

Výrobce uvádí, že pro složitější aplikace vyžadující vysoké výstupní hodnoty proudu/napětí, 

které jsou spojené s návrhem sérioparalelního uspořádání měničů, lze také nabídnout hotové 

řešení šité na klíč a instalované do skříní. Tyto skříně lze vybavit všemi potřebnými 

komponenty, kterými jsou zejména: 

Jističe a pojistky 

Hlavní stykač a vypínač 

Stykač buzení 

Vypínač pro ochranu motoru 

Komutační tlumivky 

Svorky a přípojnice 

 

 

Obr. 4 Skříňové provedení [1] 
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1.6 Přizpůsobení měniče vlastním požadavkům 

SINAMICS DC MASTER lze variabilně přizpůsobovat z hlediska výstupního výkonu a řídicích 

funkcí, ale i z hlediska možnosti volitelného vestavěného hardwarového rozšíření, popřípadě 

externě připojitelných komponentů. Tím vyhoví požadavkům i těch nejnáročnějších pohonů. 

Dostaneme tím koncept skládající se z více komponentů, které plní specifickou funkci a jsou 

logicky členěny a uspořádány v rámci jednotky měniče. 

Základní provedení měniče obsahuje jednu standardní řídicí desku CUD, která obsahuje 

důležitá rozhraní, včetně komunikačního rozhraní PROFIBUS a jednu integrovanou 

jednokvadrantovou jednotku pro buzení DC motorů. Toto základní provedení lze dále rozšířit o 

různé vstupy a výstupy, rozhraní Profinet, programové vybavení, zdroje buzení stejnosměrných 

motorů, to vše při dodržení minimálních rozměrů i u těch nejmenších měničů. 

1.6.1 Řídicí karty 

Základ řídicí části tvoří řídicí karta označována CUD. Pro dosažení vysoké variability lze 

kombinovat dva typy řídicí karty – Standart CUD a Advanced CUD. Na výklopnou lištu měniče 

mohou být nainstalovány dvě řídicí karty v různých kombinacích, díky čemuž je možno 

dosáhnout různého počtu vstupně-výstupních propojení a dvou úrovní výpočetního výkonu. 

Každá CUD karta obsahuje: 

 4 digitální výstupy 

 4 digitální vstupy 

 4 přepínatelné vstupy/výstupy 

 2 analogové výstupy 

 7 analogových výstupů 

 Vstup pro teplotní čidlo 

 Vstup pro inkrementální číslo 

 Komunikační rozhraní PROFIBUS 

 Rozhraní paralelního připojení 

 Sériové rozhraní s komunikací USS 

 

Řídicí části a jejich rozšíření: 

 Advanced CUD / vlevo 

Kromě běžné CUD nabízí 2 rozhraní Drive-CliQ a slot pro rozšiřující kartu 

Profinet CBC20. Umožňuje navíc připojit druhou CUD kartu pro zvětšení 
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počtu rozhraní a zvýšení výpočetního výkonu. Karta Advanced CUD / vlevo 

je vyobrazena na obrázcích Obr. 5 a Obr. 6. 

 

Obr. 5 Advanced CUD / vlevo [1] 

 

Obr. 6 Advanced CUD / vlevo nainstalovaná v měniči [1] 

 

 Standard CUD / vpravo 

Rozšířením lze získat vysoký výkon pro výpočty požadovaných funkcí přímo 

v měniči, a zároveň dává další vstupně/výstupní rozhraní. Pokud je požadavek 

na Standard CUD / vpravo, je nezbytné mít AdvancedCUD / vlevo, jak je 

patrné z Obr. 7. 
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Obr. 7 Advanced CUD / vlevo, Standard CUD / vpravo [1] 

 

 Advanced CUD / vpravo 

Rozšířením lze získat vysoký výpočetní výkon a rozsáhlé možnosti pro 

připojení dalších zařízení. Jestliže je požadavek na Advanced CUD kartu 

vpravo, je nutno mít Advanced CUD vlevo. 

 

 Paměťová karta vlevo / vpravo 

Jedná se o paměťovou kartu pro jednu řídicí desku, kterou je možno vložit do 

levé nebo pravé pozice. Touto pamětí získáme následující možnosti: 

 Aktualizace softwaru měniče 

 Nahrávání knihovny DCC bloků do měniče 

 Dodatečné jazyky, které lze nahrát do operátorského panelu AOP30 

 Snadný přenos parametrů na další jednotky a spolehlivá záloha dat 

 Provádění dlouhodobého záznamu (Trace) 

Pro využívání funkce Sinamics Link je této karty vždy zapotřebí. 

 

 Komunikační karta CBC20 vlevo / vpravo 

Řídicí karty Advanced CUD je možné vybavit komunikačním rozhraním 

Profinet, nebo rychlou komunikací Sinamics Link, která komunikuje se 

stejnosměrnými a střídavými jednotkami SINAMICS. Pro tyto komunikace je 

nutno mít Advanced CUD vlevo / vpravo. 
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1.6.2 Výkonová část 

Výkonové rozhraní se nachází za výklopnou lištou řídicí části. Hlavní úkoly této části jsou 

zpracování naměřených signálů a vygenerování zapalovacích impulzů pro výkonové prvky. 

Nachází se zde také napájecí zdroj měniče spolu s dalšími rozhraními: 

 Vstup pro analogové tachodynamo 

 Reléový výstup pro ovládání hlavního stykače 

 Nouzové zastavení E-stop 

 

Za výkonovou deskou se nachází deska s výkonovými prvky, měřícími obvody a 

pomocnými obvody, která se vyrábí v provedení pro dvoukvadrantový nebo čtyřkvadrantový 

pohon. 

1.6.3 Další přídavné komponenty 

Využitím doplňujících modulů z řady SINAMICS mohou být rozšířena rozhraní řídicích desek 

CUD a počty digitálních vstupů/výstupů. Komunikaci mezi zmíněnými celky zajišťuje sběrnice 

DRIVE CLiQ na kartě Advanced CUD. 

 

 

Obr. 8 Moduly TM15, TM31 a SMC30 [1] 

 

Je možné použít moduly pro rozšíření počtů analogových a digitálních vstupů/výstupů 

TM15, TM31 (Obr. 8), rozhraní pro komunikaci Profinet/Sinamics Link CBE20 (Obr. 9), nebo 

modul SMC30, jež vyhodnocuje inkrementální čidla TTL a HTL. 
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Obr. 9 Modul CBE20 

 

Při požadavku na přehlednější monitorování a ovládání lze měnič opatřit grafickým 

operátorským panelem AOP30 (Obr. 10). 

 

 

Obr. 10 Přídavný operátorský panel AOP30 

 

Měnič má k dispozici programové rozšíření v podobě volných programovatelných DCC 

bloků. Při extrémně náročných aplikacích je možné k výpočtu DCC bloků využít jednotku 

CU320-2, která je připojitelná k měniči rozhraním SINAMICS Link (Obr. 11). 
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Obr. 11 Jednotka CU320-2 

 

1.6.4 Speciální požadavky 

Může se stát, že je nevyhnutelné přizpůsobit budící obvod na míru dané aplikace. V tomto 

případě je možné objednat pro ušetření nákladů měnič bez sekce buzení motoru. 

Pro jednotky s proudem kotvy 1500–3000 A a požadavkem na silné buzení lze zajistit 

výkonovou sekci buzení se jmenovitým proudem 85 A integrovanou přímo v měniči bez 

navýšení rozměrů. 

Pro splnění požadavků na rychlé dynamické změny budícího proudu je možné měnič 

vybavit dvoukvadrantovou výkonovou sekcí, zobrazenou na Obr. 12. Získáme tím aktivní 

redukci budícího proudu. Ve výkonové sekci se nachází integrovaná přepěťová ochrana 

budicího obvodu. 

 

 

 

Obr. 12 Dvoukvadrantová sekce buzení 
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Ve znečištěných provozech a při zvýšení klimatického namáhání je možné objednat 

SINAMICS DC MASTER s plošnými spoji, které jsou speciálně lakované z obou stran. 

Pro zvýšení provozní dostupnosti a spolehlivosti v agresivním prostředí lze SINAMICS 

DC MASTER vybavit poniklovanými měděnými přípojnicemi. To však nelze provést pro 

jednotky se jmenovitým proudem kotvy 15 a 30 A. 

SINAMICS DC MASTER lze uzpůsobit pro napájení obvodu kotvy pouze 10 až 50 V. 

Tato možnost bývá často vyžadována hlavně v elektrochemických aplikacích a v aplikacích, kde 

se napájí velké indukčnosti, nebo pro speciální motory či Ward-Leonardovy měniče. 

Na přání zákazníka lze dodat senzor teploty okolního nebo nasávaného vzduchu 

lokalizovaný mimo měnič, umožňující jednoduché monitorování teploty uvnitř rozvaděče či 

detekci ucpaného vzduchového filtru. Tato volba je dostupná u jednotek nad 1500 A. 

U jednotek od 400 do 1200 A lze ventilátor volitelně napájet jednofázovým napětím, díky 

čemuž je rychlejší výměna a při instalaci není potřeba kontrolovat směr otáčení lopatek. 

Velikost napájecího efektivního napětí ventilátoru je v tomto případě 230 V +/- 10 %, 50 nebo 

60 Hz. 

1.7 Regulační struktura měniče SINAMICS DC MASTER 

Na začátku regulace kotevního obvodu vstupuje požadavek na žádané otáčky do regulátoru 

otáček. V tomto regulátoru se porovnává s aktuální hodnotou otáček. Výstupem je moment M. 

Následuje blok proudového, resp. momentového omezení, který je nastaven tak, aby nedošlo 

k překročení maximální hodnoty dovoleného proudu. Výstupem je kotevní proud Ia. Signál pak 

putuje do proudového regulátoru kotvy, kde se porovnává s aktuálním kotevním proudem. 

Výstupem je řídící úhel α. Ten se následně přivede do hradlovací a autoreverzační jednotky, kde 

se také přivádí informace o bodu, ve kterém napájecí napětí prochází nulou. Výstupem jsou 

zapalovací pulzy pro tyristorový můstek, jež napájí kotevní obvod motoru. 

Kromě regulace kotevního obvodu umožňuje SINAMICS DC MASTER i regulaci 

budicího obvodu. Na začátku vstupuje žádaná hodnota buzení do regulátoru s uzavřenou 

smyčkou (regulátor odbuzení), do kterého se přivádí i aktuální hodnota buzení a aktuální 

hodnota otáček. Výstupem je budicí proud If. Ten vstupuje do regulátoru proudu buzení, do 

kterého vstupuje i aktuální hodnota budicího proudu. Výstupem je řídící úhel α. Ten vstupuje do 

hradlovací jednotky, kde se také přivádí informace o bodu, ve kterém napájecí napětí prochází 

nulou. Z této jednotky vystupují zapalovací pulzy, jež se přivádějí na tyristorový můstek, který 

napájí budicí obvod motoru. Celý proces je patrný z Obr. 13. 
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Obr. 13 Regulační struktura [2] 

 

1.8 Principiální schémata 

Ze schématu CUD jednotky na Obr. 14 je zřejmé, že velká část komunikace, tedy vstupní i 

výstupní signály, analogové i digitální, se přivádí na svorkovnici. Jednotka tedy téměř 

nepoužívá pro komunikaci konektory, ale svorkovnici. Kromě těchto vstupů a výstupů 

komunikuje jednotka přes několik rozhraní, jako je PROFIBUS, Profinet, DRIVE-CLiQ, 

paralelní port, RS232, nebo RS485, a je patrné, že pro tyto případy jsou použity konektory. 

Právě přes RS485 lze připojit přídavný operátorský panel AOP30.  

Ve schématu měniče (Obr. 15) je vidět, že výkonové rozhraní je napájeno dvěma fázemi 

z napájecí sítě. Napětí je nejdříve usměrněno. Na společnou sběrnici je též přivedeno analogové 

tachodynamo a tlačítko bezpečnostního vypnutí E-STOP. Při požadavku vnitřní elektroniky na 

zapnutí a zároveň při rozepnutém tlačítku E-STOP se sepne hlavní stykač XR1. Na sběrnici se 

rovněž přivádí teplotní čidlo, které měří teplotu výkonových prvků, a dvě čidla proudu, jež měří 

proud protékající dvěma fázemi, které napájí tyristorový výkonový můstek. Budicí modul už 

není tak komplikovaný, pouze vysílá zapalovací pulzy a měří napětí a proud v budicím obvodu. 
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Obr. 14 Schéma CUD jednotky [2] 
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Obr. 15 Schéma výkonové části [2] 
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1.9 Porovnání měniče SINAMICS DC MASTER s jeho 

předchůdcem SIMOREG DC MASTER 6RA70 

 

Porovnání maximálních jmenovitých parametrů ve standardním provedení: 

 

SIMOREG DC MASTER 

6RA70 

 
SINAMICS DC MASTER 

Jmenovitý proud kotvy Ia 15–3000 A  15–3000 A 

Jmenovitý proud buzení If 5–40A (volitelně až 85 A)  3–40 A (volitelně až 85 A) 

Jmenovité napájecí napětí U 3-ph 400–950 V  3-ph 400–950 V 

Jmenovitý výkon P 2508 W  2508 W 

 

Tabulka byla sestavena na základě údajů z [6] a [2] a je patrné, že údaje jsou téměř totožné. 

 

 

 

Obr. 16 SIMOREG DC MASTER 6RA70 [6] 

 

Při srovnání stávajícího měniče s jeho předchůdcem (Obr. 16) je nejmarkantnější rozdíl 

v přechodu k rodině SINAMICS. To přináší změnu v ovládání, signálech, datových sběrnicích a 

komunikačních nástrojích. Rovněž byla provedena integrace do prostředí TIA. 
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Výrobce garantuje nejvyšší možnou kompatibilitu měniče SINAMICS DC MASTER 

s měničem SIMOREG DC MASTER 6RA70 ve všech směrech. 

Veškeré funkce z měniče SIMOREG DC MASTER 6RA70 jsou v novém měniči 

zachovány. To značně usnadňuje přechod k nové řadě. Panuje mezi nimi i rozměrová 

kompatibilita, je tedy výhodou, že lze použít pro nový měnič stejné místo bez nutnosti úpravy 

prostoru. 

V předchůdci byly volné funkční bloky Option S00, které umožňovaly logické a 

aritmetické operace dostupné za příplatek. Bylo možné použití jen omezeného množství 

volných bloků. Propojení těchto bloků se provádělo pomocí listů parametrů (Obr. 17). 

 

 

Obr. 17 Propojování pomocí listů parametrů [5] 

 

Ve stávajícím měniči jsou volné funkční bloky DCC dostupné jako standard. Stejně jako 

ve starší verzi umožňují logaritmické a aritmetické operace. Bloky mají navíc schopnost 

multiinstalace, což znamená, že každý blok může být použit tak často, jak je potřebné. Propojují 

se grafickým konfigurováním nazývaným Drag & drop (Obr. 18). Jediným omezením při 

použití DCC bloků je výpočetní výkon a kapacita použité paměti konkrétní jednotky CUD, jak 

vyplývá z [5]. 

 

 

Obr. 18 Grafické propojování [5] 

 

Jelikož je SIMOREG DC MASTER 6RA70 starší než SINAMICS DC MASTER, je 

pochopitelné, že používá i starší typy operátorských panelů. Jedná se o operátorské panely PMU 

(Obr. 18) a OP1S (Obr. 19). 
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Obr. 19 Operátorský panel PMU [6] 

 

 

 

Obr. 20 Operátorský panel OP1S [6] 
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2 MOŽNÉ ZPŮSOBY OVLÁDÁNÍ 

DEMONSTRAČNÍHO PRACOVIŠTĚ OD 

FIRMY SIEMENS S MĚNIČEM SINAMICS 

DC MASTER 

Demonstrační pracoviště od firmy SIEMENS s měničem SINAMICS DC MASTER lze ovládat 

několika způsoby. Přímo na měniči se nachází základní operátorský panel BOP20. Jelikož má 

ale jen 6 tlačítek a několikamístný sedmisegmentový displej, je jeho ovládání uživatelsky 

nepříznivé, komplikované a nepřehledné. Značné usnadnění nabízí přídavný grafický 

operátorský panel AOP30, který ale není v základní výbavě měniče. Nabízí maticový displej 

umožňující grafické zobrazení, intuitivní ovládání, větší množství ovládacích prvků, přičemž 

klávesy F1 až F5 mají všestranné použití. Měnič lze rovněž ovládat i z osobního počítače 

softwarem STARTER. Tato možnost je nejpohodlnější a uživatelsky nejpříznivější. Dále je 

možno stanoviště ovládat přiloženým dálkovým ovladačem. Tato možnost ale disponuje jen 

základními operacemi a složitější operace nejsou možné. 

2.1 Ovládání demonstračního pracoviště základním 

operátorským panelem BOP20 

Základní operátorský panel BOP20 je (až na výjimky) dodáván jako standardní součást každého 

měniče SINAMICS DC MASTER. Jedná se o jednoduchý ovládací prvek obsahující 6 tlačítek a 

LCD displej. Ten dokáže zobrazit deset číslic ve formě sedmi segmentového zobrazování a čtyři 

znaky. Nákres tohoto panelu je na Obr. 21 a fotografie na Obr. 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 22 Fotografie Základního 

operátorského panelu 

BOP20 

 

Obr. 21 Nákres Základního 

operátorského 

panelu BOP20 [3] 
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2.1.1 Popis displeje 

Levá horní část (2 číslice) Zobrazuje, který pohon je právě aktivní. Veškeré zobrazené hodnoty 

a možnosti volby se pak vztahují k tomuto pohonu. 

 

RUN Rozsvítí se, pokud je alespoň jeden pohon v provozu. Lze také 

zobrazit pomocí bitu r0899.2. 

 

Pravá horní část (2 číslice) Zobrazuje následující informace: 

 Více než 6 číslic: znaky jsou k dispozici, ale nemohou být 

zobrazeny 

 Hlášení chyb 

 Určení BICO vstupů (bi, ci) 

 Určení BICO výstupů (bo, co) 

S Svítí, pokud byl alespoň jeden parametr změněn a jeho hodnota 

nebyla zapsána do energeticky nezávislé paměti. 

P Svítí-li u parametru, hodnota se projeví po stisknutí tlačítka P. 

C Rozsvítí se, jestliže byl změněn alespoň jeden parametr a výpočet 

pro konzistenci nebyl inicializován. 

Spodní část (6 číslic) Zobrazuje parametry, ukazatele, poruchy, alarmy a další informace. 

 

2.1.2 Popis tlačítek 

  Aktivovat  Aktivování požadavku. 

  Deaktivovat  Deaktivování požadavku. 

  Funkce   Význam tohoto tlačítka závisí na aktuálním zobrazení. 

 Parametr  Význam tohoto tlačítka závisí na aktuálním zobrazení.  

Pokud je stisknuto déle než 3 sekundy, provede se 

kopírování z paměti RAM do paměti ROM a symbol 

S zmizí. 

  Šipka nahoru  Slouží pro zvýšení hodnoty. 
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  Šipka dolů  Slouží pro snížení hodnoty. 

 

2.1.3 Funkce panelu BOP20 

Podsvícení Podsvícení lze nastavit pomocí p0007, aby se 

automaticky vypnulo, pokud nejsou prováděny žádné 

akce. 

Přepínání aktivních pohonů Aktivní pohon je definován pomocí p0008 nebo tlačítek 

FN a šipka dolů. 

Úroveň přístupu Úroveň přístupu pro BOP je definována pomocí p0003. 

Čím je úroveň vyšší, tím více parametrů může být 

vybráno. 

Filtr parametrů Použití filtru parametrů se nastavuje v p0004, dostupné 

parametry mohou být filtrovány podle jejich 

konkrétních funkcí. 

Volba zobrazení stavu Skutečné hodnoty a žádané hodnoty jsou zobrazeny na 

stavovém displeji. Zobrazení stavu lze nastavit pomocí 

p0006. 

Uživatelský seznam parametrů Parametry mohou být vybrány pro přístup pomocí 

seznamu uživatelských parametrů v p0013. 

Odpojení, zatímco je přítomné napětí BOP může být odpojeno a připojeno, i když je pod 

napětím. 

 

2.1.4 Základní operace s panelem BOP20 

Změna aktivního pohonu 

Stiskněte tlačítko  a , číslo pohonu v levém horním rohu začne blikat. Zvolte 

požadovaný pohon pomocí tlačítek  nebo  a potvrďte tlačítkem . 

 

Zobrazení parametrů 

Stiskněte tlačítko . Požadované parametry mohou být vybrány pomocí tlačítek  a 
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. Pokud stisknete tlačítko , zobrazí se parametr r0000. Pokud se chcete vrátit na 

původní parametr, stiskněte tlačítko . Další operace a informace o Základním 

operátorském panelu BOP20 jsou uvedeny v [3]. 

 

Poznámka: Všechny parametry a jejich význam jsou uvedeny v [4]. 

 

2.2 Ovládání demonstračního pracoviště přídavným 

operátorským panelem AOP30 

Přídavný operátorský panel AOP30 není ve standardním vybavení měničů SINAMICS DC 

MASTER. Je nutno ho doobjednat. Na rozdíl od BOP20 poskytuje AOP30 uživatelsky 

příznivější prostředí. Přispívá k tomu maticový displej, který je schopen zobrazit i grafické 

prvky a rozšířenější klávesnice. Ovládání je značně intuitivní, není tedy zapotřebí velká znalost 

manuálu a do značné míry odpadá potřeba znalosti čísel instrukcí, protože význam instrukcí 

bývá uveden přímo na displeji. Přídavný operátorský panel AOP30 včetně významu 

jednotlivých kláves a LED diod je uveden na Obr. 23. 

 

 

Obr. 23 Přídavný operátorský panel AOP30 s popisem 
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Přídavný operátorský panel AOP30 může sloužit pro: 

 Přiřazení parametrů (uvedení do provozu) 

 Sledování stavu proměnných veličin 

 Ovládání pohonu 

 Diagnostika poruch a alarmů 

Všechny funkce lze vyvolat pomocí tlačítka , schematicky je to nastíněno na Obr 24. 

 

 

Obr. 24 Schéma uspořádání funkcí AOP30 



 24 

2.2.1 Roztočení pohonu přídavným operátorským panelem AOP30 

(Roztočení pohonu je možné až po parametrizaci, ta je uvedena v kapitole 2.3.3) 

Nejprve je nutno zajistit prioritu ovládání. To se provede stiskem tlačítka . Pokud již nemá 

prioritu ovládání jiné zařízení (například software STARTER), rozsvítí se na tlačítku vlevo 

nahoře zelená kontrolka. Pak tlačítko vypadá následovně . Nyní je možné přistoupit 

k aktivování pohonu. To se provede stiskem tlačítka , které sepne hlavní stykač. V tomto 

okamžiku lze nastavovat požadované otáčky tlačítkem , kterým se zvyšují otáčky, nebo 

tlačítkem , kterým se snižují otáčky. Vypnutí pohonu se provede tlačítkem . Po 

ukončení operace je vhodné deaktivovat prioritu ovládání stiskem tlačítka , kterému po 

deaktivaci zhasne zelená kontrolka. 

 

Detailnější popis funkcí AOP30 je uveden v [3]. 

2.3 Ovládání demonstračního pracoviště softwarem 

STARTER. 

Jedná se nejkomplexnější a uživatelsky nejpříznivější možnost ovládání. Lze proto 

předpokládat, že v praxi bude k parametrizaci a nastavování nejvíce používána právě tato 

možnost. Proto je na ni kladen důraz i v této práci a odpovídá tomu i věnovaný rozsah. 

2.3.1 Hardwarová komunikace 

Komunikaci demonstračního pracoviště s osobním počítačem lze realizovat sběrnicí 

PROFIBUS. Jelikož běžné osobní počítače takovýmto rozhraním nedisponují, používá se 

adaptér z rozhraní PROFIBUS na rozhraní USB. Tento adaptér je konstruován tak, že je napájen 

z konektoru, kterým je připojen PROFIBUS. Demonstrační stanoviště ale tímto napájením 

v konektoru nedisponuje, proto bylo nutno vyrobit redukci, která by adaptér externě napájela. 

Redukce se skládá z konektoru D-Sub typu DE-9 M (Obr. 25), typu DE-9 F (Obr. 26) a dvou 

vodičů připojitelných na externí napájecí zdroj disponující napětím 24 V. Redukce je 

vyobrazena na Obr. 27. 

 

 

 

 

 

Obr. 26 Konektor DE-9 M Obr. 25 Konektor DE-9 F 
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Obr. 27 Redukce ke konektoru PROFIBUS 

 

Jako zdroj napětí byla použita svorkovnice umístěna přímo v měniči na levé CUD kartě. Je 

vyobrazena na Obr. 28. Na zdířkách 9 a 24 je kýžených 24 V s maximálním proudovým 

zatížením 200 mA. Žlutý vodič redukce slouží k připojení napájecí země a v konektoru DE-9 je 

připojen na pin číslo 2. Bílý vodič slouží k připojení kladného napájecího napětí (24 V) a 

v konektoru je připojen na pin číslo 7. 

 

 

 

Obr. 28 Detail svorkovnice v měniči 
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2.3.2 Vytvoření nového projektu v softwaru STARTER 

Pro vytvoření nového projektu v programu STARTER jsou dvě možnosti. První možnost je 

zvolit na horní liště záložku Project, ze které vybereme položku New… (Obr. 29). 

 

 

Obr. 29 Vytvoření nového projektu 

 

Poté se zobrazí okno (Obr. 30), které uživatele vybízí k zadání názvu projektu, případně k 

změně adresy, kde se projekt ukládá. Následně se potvrdí tlačítko OK. 

 

Obr. 30 Okno pro vytvoření nového projektu 
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Nyní je projekt vytvořen. Velkou nevýhodou je, že uživatel je nucen samostatně vyplňovat 

údaje o pohonu. Proto je vhodnější vytvářet projekt pomocí nástroje wizard, a to následovně. 

Ze záložky „Project“ se vybere možnost New with wizard… (Obr. 31). Zobrazí se úvodní 

okno wizardu (Obr. 32), kde je možné vytvořit projekt offline, najít jednotku online a najít 

stávající projekt. Zde bude ukázáno, jak vytvořit projekt offline v případě, že je nutno vytvářet 

v režimu offline. 

 

 

Obr. 31 Záložka Project, kde se vybere možnost New with wizard 

 

 

Obr. 32 Wizard – záložka Introduction (úvod) 
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Vyplní se jméno projektu, autor, adresa uložení, popřípadě je možné napsat krátký 

komentář, jak je patrné z Obr. 33. Pokračuje se tlačítkem Next. 

 

 

Obr. 33 Wizard – záložka Create new project (vytvoření nového projektu) 

 

 

Záložku Access point není třeba měnit. Pokud se v kolonce Set interface nezobrazí 

připojovací rozhraní, klikne se na tlačítko PG/PC (Obr. 34). 

 

 

Obr. 34 Wizard – PG/PC set interface (nastavení rozhraní) 
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Zde, pokud se bude s měničem komunikovat přes rozhraní PROFIBUS, se z nabídky 

Interface Assignment Used vybere PC Adapter.PROFIBUS.1 a potvrdí se tlačítkem OK 

(Obr 35). Tím se zaktivní nabídka z Obr. 34, kde se stiskne Next. 

 

Obr. 35 Výběr rozhraní 

V tomto okně, zobrazeném na Obr. 36, se v první roletce vybere rodina měničů Sinamics, 

dále se vybere typ řídící karty DCM Standart CUD. Ostatní položky je možné nechat beze 

změny a dále vložíme jednotku tlačítkem „Insert“. Pokračuje se tlačítkem Next. 

 

Obr. 36 Wizard – záložka Insert drive units (vložení jednotky pohonu) 
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Tento krok je poslední před dokončením tvorby projektu. Zobrazí se navolená 

data (Obr. 37). Pokud je vše v pořádku, projekt se dokončí stiskem Complete. 

 

 

Obr. 37 Wizard – Summary (přehled) 

 

Zobrazí se základní obrazovka programu STARTER a v levé části je vidět nově vytvořený 

projekt (Obr. 38). 

 

 

Obr. 38 Nově vytvořený projekt 
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2.3.3 Konfigurace pohonu 

Po vytvoření projektu je zapotřebí jeho konfigurace, tedy nastavení parametrů motoru, 

popřípadě i jiných částí pohonu. Klikne se v levém rohu obrazovky na název projektu, dále 

DCM_ADVANCED_CUD_1, poté DC_CTRL_02 a následně Configuration, jak je patrné 

z Obr. 39. 

 

 

Obr. 39 Záložka Configuration a její umístění v projektu 

V pravé části obrazovky se objeví okno, jehož výřez je na Obr. 40. Pro zahájení 

konfigurace se zmáčkne tlačítko Configuration. Vyskočí okno na Obr. 41. První volba se týká 

volných funkčních modulů. Pokračuje se tlačítkem Next. 

 

 

Obr. 40 Ikona Configuration 
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Obr. 41 Konfigurace – funkční moduly 

V tomto kroku se volí přesné označení měniče, tedy jeho jmenovité napětí a proud (Obr. 

42). V laboratoři E106 je měnič 6RA8018-6FV62-0AA00, který má jmenovité napětí 480 V a 

jmenovitý proud 30 A. Pokračuje se tlačítkem Next. 
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Obr. 42 Konfigurace – volba přesného označení měniče 
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Zde se vepíšou údaje o motoru do jednotlivých parametrů (Obr. 43). Dynamo provozované 

v motorickém režimu v laboratoři E106 má štítkové údaje následující: 

 

 

 

Pokračuje se tlačítkem Next. 

 

 

Obr. 43 Konfigurace – údaje o motoru 

 

 

Jmenovité kotevní napětí 230 V 

Jmenovitý kotevní proud 10,8 A 

Jmenovitý budící proud 0,72 A 
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V tomto okně se volí brzda motoru. V laboratoři E106 brzda nebyla, proto se zvolila 

možnost No brake, tedy bez brzdy (Obr. 44). Následně se stiskne Next. 

 

 

 

Obr. 44 Konfigurace – brzda motoru 
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Zde se volí typ enkodéru. Ten nebyl na E106 k dispozici, proto se zvolila možnost No 

encoder, tedy bez enkodéru. Ve spodní části se volí zpětná vazba rychlostního regulátoru. 

Jelikož nebyl ani enkodér, ani tachodynamo, zpětná vazba se získávala z napětí EMF. 

Referenční otáčky dynama provozovaného v motorickém režimu v laboratoři E106 jsou 

1450 ot/min (Obr. 45). 

 

 

Obr. 45 Konfigurace – enkodér a zpětná vazba rychlosti 
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Nyní se volí odbuzování. V tomto případě nebylo aktivováno, protože pro tuto práci není 

zapotřebí (Obr. 46). 

 

 

 

Obr. 46 Konfigurace – odbuzování 
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Zvolí se způsob komunikace. Není potřeba nic měnit (Obr. 47). 

 

 

 

 

Obr. 47 Konfigurace – komunikace 
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Zde se zvolí kladný a záporný limit proudu, kladný a záporný limit momentu, doba 

nástupné a sestupné hrany a její zaoblení (Obr. 48). 

 

 

 

Obr. 48 Konfigurace – limity proudu a momentu 
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Nyní se zobrazí většina parametrů, které byly zvoleny, ve finální sumarizaci. Pokud je vše 

v pořádku, konfigurace se dokončí stiskem tlačítka Finish (Obr. 49). 

 

 

 

Obr. 49 Konfigurace – shrnutí 
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2.3.4 Otevření stávajícího projektu 

Pokud byl projekt již v minulosti vytvořen a nyní je potřeba jej otevřít, lze postupovat 

následovně. Při rozkliknutí záložky Project se vybere možnost Open…, jak je vidět na Obr. 50. 

 

 

Obr. 50 Otevření projektu v záložce Project 

Zde je možnost vybrat ze seznamu hotových projektů. Pokud zde hledaný projekt není, je 

možné, že se nachází v jiném adresáři. V tom případě se kliknutím na tlačítko Browse… vybere 

požadovaný adresář a v něm umístěný projekt (Obr 51). 

 

Obr. 51 Výběr projektu 
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2.3.5 Připojování projektu do online režimu 

Po vytvoření projektu je nutno jej připojit online k měniči. To lze mnoha způsoby, 

v laboratorním stanovišti v učebně E106 tato komunikace probíhala přes sběrnici PROFIBUS, 

která se skrz převodník připojila k USB portu osobního počítače (notebooku). Samotné online 

připojení se provádí v softwaru STARTER kliknutím na ikonu , která má název Connect to 

selected target devices a jejíž umístění je patrné z Obr. 52. Odpojení do režimu offline se 

provede ikonou . 

 

 

Obr. 52 Umístění ikony Connect to selected target devices, jež slouží pro online připojení 

 

Po připojení jednotky k počítači se musí vytvořený projekt nahrát do jednotky měniče. To 

se provede ikonou , jež se nazývá Load project to target systéma a je umístěna hned vedle 

ikony Connect to selected target devices. Otevře se okno, které je na Obr. 53. Zde se STARTER 

dotazuje, zda je požadováno includovat DCC data a po nahrání kopírovat RAM do ROM 

paměti. 

 

Obr. 53 Okno Stáhnutí do cílového systému 
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Následně je nutno do projektu v počítači nahrát stávající konfiguraci měniče. To se 

provede ikonou . Je možné nechat přepsat stávající DCC knihovny (Obr. 54). 

 

 

Obr. 54 Okno Načtení do počítače 

 

 

2.3.6 Spouštění motoru 

Od této chvíle je možno motor roztáčet kterýmkoli z dostupných prostředků – BOP20, AOP30, 

STARTER, ovladač. Softwarem STARTER se motor roztáčí následovně. 

Po rozkliknutí záložky s názvem projektu se rozklikne DCM_ADVANCED_CUD_1, dále 

pak DC_CTRL_02, potom Commissioning a Control panel. Celý proces je zřejmý z Obr. 55. 

Ve spodní části programu STARTER se objeví Control panel (Obr. 56). Aby bylo možné 

pohon roztočit, je nejprve nutné získat prioritu pro ovládání. To se provede kliknutím na tlačítko 

Give up control priority. Vyskočí okno, zobrazené na Obr. 57, které se ptá na monitorovací čas. 

Ten není třeba měnit, stlačí se tlačítko Accept. Uživatel je navrácen do původní nabídky Control 

panel (Obr. 56). Je zapotřebí zaškrtnout kolonku Enables. Teď už je možné přistoupit ke zvolení 

otáček motoru. Pokud by uživatel zadal více, než jsou jmenovité otáčky, software to příjme, ale 

pohon se roztočí jen na jmenovité otáčky. Je možné zadat i otáčení na druhou stranu, stačí jen 

před číslo zadat znaménko mínus. Nyní se přistoupí k poslednímu kroku, a to je stisk zeleného 

tlačítka START . Motor se začne rozbíhat na požadované otáčky. Během chodu lze měnit 

otáčky zadáním do kolonky otáček. Při požadavku na zastavení se stiskne červené tlačítko 

STOP . 
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Obr. 55 Control panel a jeho umístění v projektu 

 

 

Obr. 56 Control panel s naznačeným postupem roztočení motoru 

 



 45 

 

Obr. 57 Převzetí priority 

 

2.3.7 Optimalizace pohonu 

Nutno upozornit, že stále neproběhla optimalizace. Aby pohon správně fungoval, tedy aby byly 

hodnoty regulátorů správně nastaveny, je nutné jej optimalizovat. Program STARTER nabízí 

automatizovanou metodu optimalizace, není tedy nutné provádět ruční výpočty a následně 

hodnoty ručně zadávat. Stačí jen kliknout na položku Optimization run, kterou ukazuje Obr. 58, 

a vybrat si z nabízených optimalizací (Obr 59). 
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Obr. 58 Při rozbalení kolonky Project se lze dostat až k volbě Optimization run 

 

 

Obr. 59 Záložka s nabídkami optimalizací 
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První z nabídky optimalizací je optimalizace uzavřené smyčky budicího proudu. Zobrazí 

se obrazovka, která je na Obr. 60. Stiskne se tlačítko Activate, poté program čeká na stisknutí 

zeleného tlačítka START . Měnič začne měřit obvod buzení, což trvá několik sekund. Poté 

se zobrazí výsledky měření ve Spodní části obrazovky. Z Obr. 60 je zřejmé, že optimalizace 

buzení pohonu, který je v laboratoři E106, probíhá chybně. Téměř s jistotou lze říci, že budicí 

cívka nemá 56,853 H. Musí tedy být chyba v měřícím obvodu měniče. 

 

 

Obr. 60 Optimalizace uzavřené smyčky budicího proudu. 

 

Po optimalizaci uzavřené smyčky budicího proudu lze přistoupit k optimalizaci uzavřené 

smyčky kotevního proudu. Postup je totožný. V horní roletce se vybere možnost Closed-loop 

armature current control, stiskne se tlačítko Activate a následně program čeká na spuštění 

pohonu. Stiskne se tedy zelené tlačítko START na Control panelu. Začne se provádět 

optimalizace uzavřené smyčky kotevního proudu, která trvá několik sekund. Poté se zobrazí 

výsledky ve spodní tabulce (viz Obr. 61). Hodnoty naměřené při této optimalizaci už jsou 

v přípustných mezích, lze tedy předpokládat, že měření proběhlo v pořádku. 
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Obr. 61 Optimalizace uzavřené smyčky kotevního proudu 

Optimalizace uzavřené smyčky rychlosti se provádí totožným způsobem jako obě 

předcházející optimalizace. Je zobrazena na Obr. 62. 

 

 

Obr. 62 Optimalizace uzavřené smyčky rychlosti 
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2.4 Ovládání demonstračního pracoviště pomocí ovladače 

Další možnost, jak demonstrační pracoviště ovládat, je použít připojený ovladač. Na rozdíl od 

operátorských panelů BOP20, AOP30 a softwaru STARTER lze s tímto ovladačem vykonávat 

jen elementární úkony. 

Přepnutím přepínače číslo jedna (rozsvítí se nad přepínačem zelená LED dioda, 

viz Obr. 63) se aktivuje hlavní stykač. Tento krok je nezbytný před samotným roztočením 

pohonu. V opačném případě bude pohon neaktivní. Přepnutím přepínače číslo 2 dojde 

k roztočení motoru. Požadované otáčky se nastavují potenciometrem AI 0. Pokud bude rotační 

přepínač v poloze AI 0, bude se požadovaná hodnota otáček, nastavená na potenciometru AI 0, 

zobrazovat na displeji v procentech, kde 100 % odpovídá maximálním otáčkám a 0 % nulovým 

otáčkám. Nutno zdůraznit, že se jedná o požadovanou hodnotu, která se od reálné může lišit 

vlivem nastavení dlouhé časové konstanty regulátorů. Pro vypnutí motoru stačí opět přepnout 

přepínač číslo 2 do nulové (výchozí) polohy. Motor přestane být napájen a bude se pozvolna 

dotáčet, až se zastaví úplně. Pokud bychom při běhu motoru přepnuli přepínač číslo 1, který 

ovládá hlavní stykač, do nulové polohy, motor by se zastavil okamžitě – bylo by na něj 

přiloženo opačné napětí a choval by se jako brzda. Toho lze využít při požadavku na rychlé 

zastavení, kdy není čas čekat, než se motor zastaví samovolným doběhem. 

Tento ovladač slouží pro demonstraci externích požadavků. V praxi lze místo něj použít 

jiné ovládací prvky sloužící pro ovládání pohonu. Například nožní pedál elektromobilu místo 

potenciometru AI 0 či systém zapalování místo přepínačů číslo 1 a 2 v případě, že bude pohon 

umístěn v dopravních aplikacích. Při použití pohonu v jeřábech lze místo potenciometru AI 0 

použít ovládací joystick jeřábu, nebo při spolupráci s mikrokontrolérem se místo potenciometru 

připojí výstupní obvody mikrokontroléru. 
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Obr. 63 Ovladač s aktivovaným přepínačem číslo 1 

 

 

 

 

 



 51 

3 MĚŘENÍ DLE POŽADAVKŮ VEDOUCÍHO 

DIPLOMOVÉPRÁCE 

Tato kapitola se zabývá měřením na stejnosměrném pohonu. Probere se zde teorie 

stejnosměrných komutátorových motorů, vypočítají základní vztahy a srovnají se s naměřenými 

údaji. Nakonec se provede měření v časové oblasti. 

3.1 Pohony se stejnosměrnými komutátorovými motory 

Pro napájení stejnosměrných motorů s cizím buzením se používají téměř výhradně 

polovodičové měniče. Výhodou je nezávislost obvodu kotvy a obvodu buzení, což zjednodušuje 

návrh regulátorů, přičemž lze dosáhnout snadné řiditelnosti motoru v obou smyslech otáčení. 

Se stejnosměrnými motory s permanentními magnety se lze setkat u pohonů malých a 

středních výkonů. Pohony malých výkonů lze připojit i bez regulátorů, kdežto u pohonů 

středního výkonu se používají pulzní měniče. 

Velice příznivě se jeví u motoru s permanentními magnety poměr výkon/hmotnost, a dále 

pak snadné řízení otáček. Velkou nevýhodou je u komutátorových motorů samotný komutátor, 

který způsobuje elektromagnetické rušení a vyžaduje častou údržbu. 

Stejnosměrné motory pracují ve vysokých otáčkách a nízkém momentu. To se může jevit 

v některých aplikacích jako nevýhodné. Tento problém lze vyřešit převodovkou, která může být 

v některých případech součástí samotného motoru. 

Výhodou je velká proudová (a z toho vyplývající) momentová přetížitelnost, která činí až 

desetinásobek jmenovitého proudu. Za zmínku také stojí malá elektromagnetická a mechanická 

časová konstanta. 

Motor je konstruován tak, že budící magnetický tok je kolmý na směr proudu kotvy, a 

motor tedy vždy vyvíjí maximální moment. Za běžných podmínek je i vysoká spolehlivost 

těchto pohonů, jak uvádí [7]. 

Z Obr. 64, který zobrazuje zapojení DC cize buzeného motoru, vyplývají následující 

vztahy: 

 

Napětí kotvy pro ustálený stav: 

𝑈𝑎 = 𝑈𝑖 + 𝑅𝑎𝐼𝑎        (3.1) 

 

Napětí kotvy pro libovolný čas: 

𝑈𝑎 = 𝑈𝑖 + 𝑅𝑎𝐼𝑎 + 𝐿𝑎
𝑑𝐼𝑎

𝑑𝑡
       (3.2) 
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Budicí napětí: 

𝑈𝑏 = 𝑅𝑏𝐼𝑏          (3.3) 

 

Úhlová rychlost: 

𝜔 =
2𝜋∙𝑛

60
          (3.4) 

 

Velikost indukovaného napětí: 

𝑈𝑖 = 𝑐𝜙 ∙ 𝜔          (3.5) 

 

Moment motoru: 

𝑀𝑚 = 𝑐𝜙 ∙ 𝐼𝑎          (3.6) 

 

Rychlost otáčení motoru vycházející z výše uvedených vztahů: 

𝜔 =
𝑈𝑎

𝑐𝜙
−

𝑅𝑎∙𝐼𝑎

𝑐𝜙
=

𝑈𝑎

𝑐𝜙
−

𝑅𝑎∙𝑀

(𝑐𝜙)2 = 𝜔0 − ∆𝜔      (3.7) 

 

 

Obr. 64 Zapojení DC cize buzeného motoru [7] 

 

Z výše uvedeného vztahu pro rychlost otáčení motoru vyplývá mechanická charakteristika, 

jež je zobrazena na Obr. 65. Nabízí se tedy následující možnosti regulace rychlosti DC motoru. 
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První způsob je změnou kotevního odporu Ra (Obr. 65.a). V praxi se to provádí zařazením 

vnějšího odporníku Rp, ve kterém se elektrická energie maří přeměnou na teplo. Je jasné, že se 

jedná o neekonomický způsob a v dnešní době se již nepoužívá. Další možností je změna napětí 

Un přikládaného na svorky motoru (Obr. 32.b). Tím se změní rychlost naprázdno, přičemž 

průběhy mechanické charakteristicky jsou rovnoběžné. Nedojde tedy k jejich změkčení jako při 

regulaci odporem kotvy. Třetí možnost je změnou (snížením) magnetického toku. Jedná se o 

tzv. odbuzování. Tato regulace má výhodu v tom, že se regulace provádí v obvodech malého 

výkonu, který představuje 2 až 5 % výkonu motoru, a vystačíme si tak s levnějšími výkonovými 

obvody [7]. 

 

Obr. 65 Mechanické charakteristiky DC motoru s cizím buzením [7] 

 

3.2 Výpočty parametrů dynama MEZ Brno SD 132L 

provozovaného v motorickém režimu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupní parametry 

Pn [W] 2500 

Štítkové údaje 

Uan [V] 230 

Ian [A] 10,8 

Ubn [V] 220 

Ibn [A] 0,72 

nn [ot/min] 1450 
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Účinnost dynama: 

ƞ =  
𝑈𝑎𝑛 ∙ 𝐼𝑎𝑛

𝑃𝑛
=  

230 ∙10,8

2500
= 0,994       (3.8) 

 

Určení kotevního odporu na základě polovičních ztrát ve vinutí kotvy: 

𝑅𝑎 =  0,5 ∙  
𝑈𝑎𝑛

𝐼𝑎𝑛
 ∙  (1 −  ƞ) =  0,5 ∙  

230

10,8
 ∙  (1 −  0,994) =  0,064 Ω   (3.9) 

 

Úhlová rychlost: 

𝜔𝑛 =  
2𝜋∙𝑛𝑛

60
=  

2𝜋∙1450

60
= 151,84 rad/s       (3.10) 

 

Určení jmenovitého parametru buzení cɸn: 

𝑐ɸ𝑛 =  
𝑈𝑎𝑛+ 𝑅𝑎 ∙ 𝐼𝑎𝑛

𝜔𝑛
=  

230+ 0,064 ∙ 10,8

151,84
=  1,52 Vs     (3.11) 

 

3.3 Hodnoty naměřené softwarem STARTER v Expert 

listu na dynamu MEZ Brno SD 132L provozovaném 

v motorickém režimu 

Po provedení optimalizací lze naměřené výsledky zobrazit mimo jiné v tabulce nazvané Expert 

list. V levé části programu STARTER se nachází aktuálně otevřený projekt. Pokud se na něj 

dvakrát klikne, rozbalí se jeho jednotlivé části. V případě konfigurace měniče, který je 

k dispozici v laboratoři E106, klikneme na DCM_ADVANCED_CUD_1. Rozbalí se další 

možnosti, ze kterých se vybere DC_CTRL_02. V dalších možnostech už se nachází volba 

Expert list (Obr. 67). Při dvojitém kliknutí se v pravé části programu zobrazí tabulka 

s vypsanými parametry. Výřez tabulky je ukázán na Obr. 66. 

 

 

Obr. 66 Výřez z Expert listu 
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Obr. 67 Umístění Expert listu v projektu 

 

3.4 Měření pohonu v časové oblasti 

Při měření pohonu v časové oblasti poskytuje software STARTER značné výhody. Pokud se 

online propojí měnič s osobním počítačem, na kterém je software STARTER, není už zapotřebí 

připojovat žádné měřící a diagnostické přístroje. Všechno potřebné zajistí STARTER sám. 

V laboratoři E106, která patří Katedře elektroniky, bylo vytvořeno laboratorní pracoviště, 

jehož zapojení je patrné z Obr. 68, a je vyfotografováno na Obr. 69. Z trojfázové napájecí sítě je 

napájeno laboratorní stanoviště s měničem SINAMICS DC MASTER. Přes sběrnici Profibus, 

převodník a rozhraní USB komunikuje s počítačem, na kterém je software STARTER. Přes 

silový konektor je k pracovišti připojeno stejnosměrné dynamo, které pracuje v motorickém 

režimu a je mechanicky spojeno s asynchronním motorem. Asynchronní motor nemá ale pro 

potřeby tohoto měření žádný význam. 
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Obr. 68 Schéma pohonu 

 

 

Obr. 69 Měřící stanoviště v laboratoři E106 (A – laboratorní stanoviště s měničem SINAMICS 

DC MASTER, B – osobní počítač (notebook), C – stejnosměrné dynamo provozované 

v motorickém režimu, mechanicky spojené s asynchronním motorem) 
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3.4.1 Export naměřených dat v programu STARTER do programu 

Excel 

Po naměření hodnot je zapotřebí naměřená data uložit. Jedna z možností je prostřednictvím 

klávesy Print Screen do virtuální schránky operačního systému. Tato volba není ideální 

z několika důvodů. Jedním z nich je skutečnost, že v programu STARTER se zobrazuje vždy 

jen jedna ypsilonová osa. Pokud by bylo zapotřebí porovnat jednotlivé naměřené průběhy 

v jednom grafu mezi sebou, nešlo by to kvůli absenci ostatních ypsilonových os. Proto je 

výhodnější naměřená digitální data exportovat (Obr. 70). Pro export se nabízí několik formátů, 

nejvýhodnější je ale formát *.xls, který je používán softwarem Excel (Obr. 71). A to z důvodu, 

že v něm lze vyhotovit tabulky z exportovaných dat. 

 

 

Obr. 70 Exportování naměřených hodnot 

 

Obr. 71 Volba výstupního formátu 

3.4.2 Naměřené údaje 

Podle zadání vedoucího diplomové práce byly změřeny základní průběhy hodnot pohonu 

v časové oblasti se snižováním zesílení. Měřila se skutečná hodnota otáček a skutečná hodnota 

kotevního proudu při požadavku na skokovou změnu otáček. První měření bylo provedeno 

s původními hodnotami regulátorů. Tedy s těmi hodnotami, které byly nastaveny při 

optimalizaci, a to Kp = 0,18 a Tn = 0,017 s (Obr. 72). Druhé měření bylo provedeno se změnou 

zesílení regulátoru proudu. Tedy namísto původního zesílení bylo použito zesílení Kp = 0,08 

(Obr. 73). Třetí měření bylo provedeno se zesílením proudového regulátoru 

Kp = 0,01 (Obr. 74). 
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Obr. 72 a, b, c Měření s původními hodnotami regulátoru proudu kotvy (nastaveny během 

optimalizace na hodnoty: Kp = 0,18 a Tn = 0,017 s) 
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Obr. 73 a, b, c Měření se změněnými hodnotami regulátoru proudu kotvy 

(nastavené hodnoty: Kp = 0,08 a Tn = 0,017 s) 
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Obr. 74a, b, c Měření se změněnými hodnotami regulátoru proudu kotvy 

(nastavené hodnoty: Kp = 0,01 a Tn = 0,017 s) 
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4 ZÁVĚR 

V úvodu této práce bylo shrnuto, jak vypadá laboratorní stanoviště s měničem SINAMICS DC 

MASTER. Jedná se o komplexní stanoviště, které obsahuje měnič 6RA8018-6FV62-0AA00, 

měřicí přístroje, které měří kotevní proud, kotevní napětí, budicí proud a otáčky, dále pak 

konektory pro inkrementální čidlo, tychodynamo a silový konektor pro připojení motoru. 

Samozřejmostí je bezpečnostní tlačítko pro případ nutnosti odpojení napětí. 

První kapitola se zabývala samotným měničem a jeho různými provedeními, které lze 

doobjednat. Byly zmíněny výhody, které tento měnič poskytuje, a také se provedlo srovnání 

s jeho předchůdcem, kterým je SIMOREG DC MASTER 6RA70. 

Ve druhé kapitole byly ukázány možnosti ovládání laboratorního stanoviště. 

Nejzákladnějším ovládacím prvkem je Základní operátorský panel BOP20, sloužící pro 

nastavování jednotlivých parametrů a čtení hodnot. Práce s ním není zrovna přehledná, uživatel 

musí znát význam jednotlivých parametrů. Proto se příznivěji jeví Přídavný operátorský panel 

AOP30, který obsahuje maticový displej a práce s ním je značně jednodušší, protože uživatele 

průběžně seznamuje s jednotlivými kroky i s významy parametrů. Ovšem nejvyšší úrovně 

dosahuje software STARTER, který umožňuje téže kroky, ale s vyšší mírou přehlednosti, 

jednoduchosti a pohodlnosti. Například při nastavování parametrů zpětnovazebního řízení 

dokáže graficky zobrazit celou řídicí strukturu včetně všech vstupů, které ji ovlivňují. 

Stanoviště lze řídit i ovladačem, ten ale slouží jen pro elementární úkony, jako je sepnutí 

hlavního stykače, povolení k rozběhu motoru a nastavování otáček motoru. V praxi se místo něj 

zapojují řídicí prvky jako například řídicí páka v jeřábu. 

V poslední kapitole bylo provedeno měření pohonu dle požadavku vedoucího diplomové 

práce. V úvodu kapitoly byl proveden teoretický rozbor stejnosměrných komutátorových 

pohonů a byly provedeny výpočty. Následně byly naměřeny údaje, a to jak statické z Expert 

listu, tak v časové oblasti funkcí Trace. Při měření v časové oblasti bylo zmenšováno zesílení 

proudového regulátoru. Původní hodnota byla získána při optimalizaci a činila Kp = 0,18. 

V dalším kroku bylo měření provedeno pro Kp = 0,8, a naposledy se měřilo s nejmenší možnou 

hodnotou, tedy s Kp = 0,01. Projevila se závislost, kdy se zmenšujícím se zesílením roste doba 

regulace. Také je patrné, že s menším zesílením roste pomaleji proud kotvy. Ten ale pak 

nedosahuje tak velkých překmitů přes jmenovitou hodnotu jako při původním zesílení. Záleží 

tedy na dané aplikaci, zda je potřeba upřednostnit přesnost regulace, nebo dobu regulace. 
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