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Abstrakt 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá moderními metodami řízení pohonných 

ústrojí v průmyslovém prostředí. Zaobírá se popisem základních elektrických součástí 

tvořících pohonné ústrojí v průmyslu, ale také jeho řízení pomocí řídicích systémů 

používaných při řízení celých technologických procesů. Dále budou vybrány určité typy 

současných frekvenčních měničů podle předem stanovených kritérii a bude provedeno 

jejich finanční srovnání. Hlavním cílem práce je měření výstupních charakteristik 

různých frekvenčních měničů pomocí osciloskopu a jejich následné zaznamenání do 

grafů se zaměřením na vzájemné porovnání výstupních charakteristik starších  

a současných frekvenčních měničů z hlediska životnosti motorů a ostatních častí zařízení.    
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Abstract 

 

 

This bachelor thesis deals with modern methods of management driveline in an 

industrial environment. It deals with the description of basic electrical components 

comprising the powertrain in the industry, but also through its management control 

systems used to manage the whole technological process. There will also be selected 

certain types of current inverters according to predetermined criteria and will be carried 

out their financial comparison. The main objective is to measure the output characteristics 

of various frequency inverters using an oscilloscope and their subsequent recording of the 

charts with a focus on inter-comparison output characteristics of older and current drive 

by the life of engines and other parts. 
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1 Úvod 

V současné době je použití řízených průmyslových pohonů nedílnou součástí každého 

výrobního závodu. A to především z hlediska úspory finančních prostředků, ale také 

jednoduchostí, přesností a kvalitou regulace. Tento fakt je dán rozvojem frekvenčních měničů 

a tím využití asynchronních motorů v nejrůznějších složitých aplikacích jako jsou přesné 

otáčkové regulace. Používání asynchronních motorů v těchto přesných aplikacích nebylo 

v minulosti možné a to až do příchodu frekvenčních měničů. Proto se v minulosti používaly 

měniče stejnosměrné se stejnosměrnými motory, u kterých byla regulace otáček možná.  

Úvod bakalářské práce je zaměřen na popis základních části průmyslových pohonů, 

rozdělení elektrických motorů, frekvenčních měničů, střídačů a jejich funkce. V návaznosti na 

přesnost regulace je vysvětlena otáčková zpětná vazba. 

Druhá část obsahuje popis řídicích systému, využívaných k automatickému řízení 

průmyslových pohonů. Bude vytvořeno blokové schéma možného zapojení a popis funkce 

všech jeho častí. 

Následující pasáž práce se zaměří na světový průzkum trhu současných 

nejvýznamnějších výrobců frekvenčních měničů. Bude vybrána vždy jedna modelová řada od 

různých výrobců s důrazem na stejnou možnost použití. U každé z těchto modelových řad byly 

vytvořeny tabulky pro porovnání výkonnostních parametrů a ceny. Následně budou vytvořeny 

grafy pro vzájemné finanční porovnání jednotlivých výrobců měničů. 

Poslední část je zaměřena na měření výstupních charakteristik frekvenčních měničů 

pomocí osciloskopu. Naměřené hodnoty jsou zobrazeny formou grafů a poté vytvořen jejich 

popis. Při tomto měření bude zaznamenáno napětí, proud a otáčky hřídele motoru.  
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2 Obecný popis pohonných ústrojí v průmyslovém 

prostředí 

Pohonné ústrojí se v průmyslovém prostředí rozumí jako zařízení pro 

elektromagnetickou přeměnu energie v energii mechanickou pomocí elektromotoru, který tvoří 

jednu ze základních částí elektrického pohonu. Slouží nám k tomu, aby nám uvedlo poháněný 

pracovní mechanizmus pomocí elektrické energie do požadovaného pohybového stavu.  

Tato zařízení obsahují základní části pro přeměnu a přenos energie. Těmi jsou 

elektromotory, měniče el. energie, spojky a převodovky. Pro řízení těchto pohonů a signalizaci 

procesu řízení se využívá regulátorů, čidel, převodníků a především řídicích systémů.  V tomto 

elektrickém pohonu dochází k řízené přeměně el. energie na jiné druhy neelektrické energie, 

jako je mechanická práce. 

Výhody moderních asynchronních pohonů spočívají v téměř okamžitých 

pohotovostních nasazeních, při jednoduchém ovládání a dobré řiditelnosti např. momentu  

a rychlosti. Je možné snadno měnit směry otáčení a také krátkodobě motory přetěžovat. Za 

výhodu můžeme považovat také fakt, že mají malou konstrukční hmotnost, jsou méně náročné 

na údržbu a snadno vyměnitelné. 

Nevýhodou těchto pohonů je to, že jsou zcela závislé na okamžité dodávce elektrické 

energie.[1] 

 

2.1 Popis a základní dělení elektrických motorů 

Elektricky motor je elektrický stroj, který slouží k přeměně elektrické energie na 

mechanickou práci. Mohou být připojeny na napětí stejnosměrné nebo střídavé. Střídavé napětí 

může být jedno nebo vícefázové, nejčastěji trojfázové. Podle toho se taky dělí na motory 

stejnosměrné a střídavé. Motor je složen ze dvou částí statoru a rotoru, mezi nimiž je vzduchová 

mezera. Stator i rotor jsou opatřeny vinutím, které je uloženo v drážkách. Začátky a konce 

těchto vinutí jsou vyvedeny a zakončeny ve svorkovnicích. V některých případech se vinutí 

motoru nahrazuje permanentními magnety. 
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Část motoru, ve které se při pohybu indukuje napětí, se nazývá kotva. Zpravidla je to 

rotor motoru, ale může to být také stator např. u synchronních motorů buzených rotorem. 

Motory fungují na základě tažné síly od vodiče, umístěného v magnetickém poli, ve kterém 

protéká proud. [2] 

Základní rovnice 

Na vodič ve kterém protéká proud a je umístěn v magnetickém poli působí síla daná 

vztahem:  

F = B · l · I 

F – síla působící na vodič [N] 

B – magnetická indukce vodiče [T] 

l – délka vodiče v magnetickém poli o indukci B [m] 

I – proud protékající vodičem [A] 

Směr této síly se určuje pravidlem levé ruky – položíme-li levou ruku na vodič tak, aby 

siločáry vstupovaly do dlaně, prsty ukazují směr proudu, pak síla působí ve směru palce. [3] 

 

U elektromotorů vzniká také proti napětí, indukované napětí do vodiče v magnetickém 

poli motoru. 

Up = B · l · v = k · B · n 

Up = napětí indukované ve vodiči [V] 

v  = rychlost vodiče ke směru kolmém k magnetickým siločárám [m·s-1] 

n = otáčky kotvy [min-1] 

k = konstanta vyplývající z konstrukce motoru 

Směr tohoto napětí určíme podle Flemingova pravidla pravé ruky – položíme pravou 

ruku na vodič tak, aby siločáry vstupovaly do dlaně a palec ukazoval směr pohybu vodiče, pak 

budou prsty ukazovat směr indukovaného proudu. [3] 
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2.1.1 Asynchronní motor 

Tento motor je v současné době nejpoužívanější motor v průmyslové praxi díky své 

jednoduchosti, spolehlivosti, nenáročné údržbě a především své ceně. Využívá se jako pohon 

čerpadel, ventilátorů, pro pohon tažných a rovnacích stolic nebo v jiných aplikacích využitých 

v metalurgické praxi. S příchodem výkonové elektroniky se vyřešil největší problém tohoto 

motoru a to bylo řízení otáček, které je dnes s použitím frekvenčních měničů velice snadné. 

Možnost regulace otáček odstranila největší nevýhodu tohoto motoru a dnes se tento druh 

motoru používá i v aplikacích, kde se vyžaduje přesná regulace otáček. 

 

 

                     Obr. 1. Ukázka obyčejných asynchronních motorů 

 

Asynchronní motor zobrazený na (Obr. 1) pracuje díky silovému působení točivého 

magnetického pole statoru a je vytvořeno trojfázovým vinutím uloženém ve statoru. Jednotlivé 

cívky statoru jsou mezi sebou posunuty o 120° napájené z trojfázové sítě, kde vzniká 

průchodem proudu ve vinutí magnetické pole se synchronní rychlostí otáčení. Ve stojícím 

rotoru se začne indukovat napětí, které v uzavřeném obvodu rotoru vyvolá proudy a dojde 

k působení statoru na rotor. Na základě těchto sil vznikne točivý moment roztáčející rotor ve 

smyslu magnetického pole statoru. Energie elektrická se proměňuje na energii mechanickou  

a motor začne vykonávat práci. Směr těchto sil se určí pomocí Flemingova pravidla pravé ruky. 

[2] 
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2.1.2 Synchronní motory 

Konstrukce statoru tohoto motoru se od motoru asynchronního nikterak neliší. Otáčky 

motoru jsou stejné jako otáčky magnetického pole. Rotor je vytvořen buď z permanentního 

magnetu, nebo stejnosměrného elektromagnetu. Bývá vytvořen s vystouplými pólovými 

nástavci a jádra z masivní oceli. 

Motor má výborné momentové vlastnosti již od malých otáček, ale jen za předpokladu, 

že se rotor točí v synchronních otáčkách se statorovým magnetickým polem. Pokud se motor 

přetíží, zastaví se a vypadne ze synchronizmu. Motor se sám o sobě nerozběhne. Musí se 

rozbíhat pomocným motorem nebo je konstrukčně vybaven klecí nakrátko. Potom se rozbíhá 

jako motor asynchronní s kotvou nakrátko. Po rozběhu se zapne stejnosměrné buzení motoru  

a rotor začne mít synchronní otáčky. Tyto motory mají jedny konstantní otáčky, změna otáček 

se provádí změnou frekvence napájecího napětí.[2],[3],[4] 

 

2.1.3 Stejnosměrné motory 

Je to jeden z nejstarších typu motorů vůbec. Využívaný do nedávna k široké škále 

aplikací, díky jeho snadné otáčkové regulaci. Tyto motory dovolují plynule regulovat otáčky 

nezávisle na zátěži.  

Stator těchto motorů je vytvořen z ocelového prstencového jha a hlavních pólů 

z elektrotechnických plechů, kde je umístěno tzv. budící vinutí (elektromagnet). Rotor je tvořen 

z elektrotechnických plechů, ve kterých je navinuto vinutí vyvedené a zapájené do lamel 

komutátoru. Komutátor je zařízení k přepínání směru proudu rotorových cívek, díky kterému 

je napájená vždy cívka pod aktivním pólem. Napájení se na cívky dostává pomocí uhlíků 

připojených k napájení, které dosedají na dělené plochy komutátorů. 

Točivý moment vzniká průchodem proudu rotorem, ve kterém vzniká magnetické pole 

kolmé k magnetickému poli statoru. Tím dojde k natočení rotoru a začne docházet ke komutaci. 

Motor se začíná točit. 
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         Obr. 2. Popis a konstrukční uspořádání stejnosměrných motorů [2]  

 

Motory s cizím buzením 

Tyto motory získávají proud k vytvoření statorového magnetického pole z jiného zdroje 

energie než je proud rotoru (Obr. 3), pokud není stator tvořen permanentním magnetem. Tyto 

konstrukce jsou nejpoužívanější. Motor se rozbíhá při maximálním proudu buzení, při 

zvyšování napětí kotvy. Změnou napětí na kotvě lze plynule regulovat otáčky tohoto motoru, 

ale také i změnou budícího proudu. Při konstantních hodnotách těchto napětí motor drží stálé 

otáčky. Změna otáček motoru se provádí změnou polarity napájecího napětí. 

Výhodou těchto, dnes už málo používaných motorů je fakt, že jsou velice dobře 

regulovatelné. Dnes se využívají jen v malém množství složitých regulačních aplikací. [3] 

 

                    Obr. 3. Obecné schéma motoru s cizím buzením [3] 

 

Motory s vlastním buzením – sériový motor 

Napájení jak statoru, tak i rotoru je napájeno z jednoho zdroje. U tohoto motoru je budící 

vinutí zapojeno do série s vinutím kotvy a díky tomu je magnetické pole tvořeno proudem 

kotvy. Při spouštění těchto motorů se zatížením protéká motorem velký proud, který vytvoří 
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silné magnetické pole jak ve statoru tak rotoru. Motor má silný záběrný točivý moment a při 

změně zatížení se mění i otáčky motoru, jelikož se mění velikost protékajícího proudu, který 

vytváří velikost magnetického pole. 

U těchto motorů je zakázáno spouštění naprázdno, poněvadž tento motor dosahuje při 

tomto ději nebezpečně vysokých otáček, které by vedly k jeho poškození. Schéma zapojení 

motoru je vyobrazeno na (Obr. 4). [4] 

 

 

   Obr. 4. Obecné schéma motoru s vlastním buzením – sériový motor [3] 

2.2 Frekvenční měniče a střídače 

Frekvenční měnič (Obr. 5) je zařízení přeměňující elektrický proud dané frekvence na 

elektrický proud o jiné frekvenci. Důvodem využívání frekvenčních měničů v průmyslu je 

především regulace otáček asynchronních motorů, použitím výkonových polovodičů. Aplikací 

těchto měničů také výrazně klesá spotřeba el. energie, protože měnič spotřebovává pouze činný 

proud. 

 

 

              Obr. 5. Ukázka různých druhů frekvenčních měničů 
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2.2.1 Nepřímé frekvenční měniče 

Tento druh frekvenčních měničů je nejpoužívanějším typem pro řízení asynchronních  

a synchronních motorů v průmyslu. Měniče tohoto typu mají 4 základní části, které jsou na sobě 

úzce závislé, jak je zobrazeno na (Obr. 6), vnitřní popis zapojení rozmontovaného frekvenčního 

měniče Siemens je pak zobrazen na (Obr. 7). 

 

                      Obr. 6. Blokové schéma frekvenčního měniče [5] 

 

Frekvenční měnič je zařízení měnící konstantní napětí napájecí sítě na 

napětí stejnosměrné. Z tohoto vytvořeného stejnosměrného napětí následně vytváří pro 

trojfázový motor novou trojfázovou síť s proměnlivým napětím a proměnlivou frekvencí. Při 

tomto úkonu však frekvenční měnič odebírá z napájecí sítě prakticky pouze činný výkon. Jalový 

výkon potřebný pro provoz motoru dodává meziobvod stejnosměrného napětí a díky tomu je 

možné upustit od kompenzačních přístrojů na straně síťového napájení. Otáčky motoru jsou 

pak úměrné výstupnímu kmitočtu z měniče. Výstupní kmitočet měniče a tím i otáčky motoru 

lze nastavit napevno, měnit potenciometrem nebo řídit externím zařízením. Při rozběhu  

a doběhu motoru se kmitočet mění plynule tzv. po rampách a motor se pomalu rozbíhá a také 

dobíhá.  
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            Obr. 7. Popis vnitřního zapojení frekvenčního měniče Siemens 

 

Usměrňovač  

Slouží k přeměně vstupního střídavého napětí na napětí stejnosměrné většinou 

třífázového napětí, ale v některých případech i jednofázového. Může být řízený tranzistorový, 

nebo neřízený diodový s použitím diodového můstku. [18] 

 

Napěťový meziobvod  

 Je obvod mezi usměrňovačem a střídačem fungující jako zásobník el. energie pro 

střídač a slouží také k vyhlazení napětí z usměrňovače, jelikož toto napětí je zvlněné. Základní 

dělení těchto meziobvodů je na proudové a napěťové. Proudové meziobvody používané jako 
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zdroj proudu s velkou sériovou tlumivkou jsou již dnes nevyužívané. Meziobvody napěťové 

použité jako zdroj napětí se dnes využívají nejčastěji a jejich základním prvkem je kondenzátor. 

 

Střídač  

 Je to nejdůležitější výkonový prvek měniče viz (Obr. 8), měnící stejnosměrnou energii 

z meziobvodu na střídavou. Střídavé napětí vzniká postupným připojováním zátěže ke 

kladnému a zápornému pólu stejnosměrného zdroje, kde vzniká periodické střídavé napájecí 

napětí s frekvencí závislou na rychlosti spínání střídače a toto napětí je harmonické. Spínacími 

prvky jsou tranzistory nebo tyristory, které musí umožňovat jak funkci zapnutí, tak i funkci 

vypnutí. [6], [18]  

 

          Obr. 8. Zapojení výkonových polovodičových prvků měniče [9] 

 

Řídící obvody 

Tyto obvody mají za úkol zpracovávat vstupní a zpětnovazební signály a pomocí těchto 

signálů provádět spínaní jednotlivých tranzistorů nebo tyristorů střídače. Informace potřebné  

o stavu pohonů získáváme měřením, kde se pro přesné řízení střídavých pohonů využívají 

inkrementální čidla nebo tachogenerátory.  
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2.2.2 Přímé frekvenční měniče 

Přímé měniče frekvence tzv. cyklokonventory pracují tak, že z křivek vícefázového 

napětí se měničem vyberou vhodné části, ze kterých se vytvoří požadovaná výstupní křivka 

nového výstupního napětí s požadovanou frekvencí. Cyklokonvertory vytvářejí výstupní napětí 

přímo z trojfázové soustavy. 

 Pro každou fázi asynchronního nebo synchronního motoru jsou použity dva můstky. 

Fungují na bázi dvou hodnotového řízení, kdy řídící úhly tyristorů nabývají pouze dvou hodnot 

pro jednodušší řízení, které má ale vysoký obsah vyšších harmonických viz (Obr. 9). [7] 

Výstupní frekvence je maximálně jedna polovina vstupní f2 = f1/2. Tento typ měniče je 

ve své podstatě dvouměničová reverzační skupina pro jednu fázi. Pokud jde o trojfázové 

výstupní napětí, jsou tyto části použity pro každou fázi zvlášť. [6] 

Využití těchto měničů je k napájení synchronních a asynchronních motorů pro pohony 

pomaloběžných pohonů velkých výkonů v řádu MW, např. velkých válcovacích stolic. 

 

 

Obr. 9. Schéma zapojení cyklokonventoru a jeho výstupního harmonicky 

zkresleného průběhu [10],[7] 
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2.2.3 Střídače 

Střídačem lze nazvat nejen výkonový prvek měniče, ale také zařízení fungující na 

stejném principu, jen v praxi využívané v odlišných aplikacích. Tyto střídače se používají tam, 

kde je jako přívodní napětí stejnosměrná síť a na výstupu je třeba dodávat napětí střídavé. 

Dnes tyto střídače nacházejí uplatnění např. u nových typů tramvají, vlaků, trolejbusů  

a to především proto, že se do těchto souprav začaly využívat asynchronní případně synchronní 

motory napájené pomocí těchto střídačů.  

Další využití je také v solárních elektrárnách, kde tyto střídače zajišťují přeměnu 

stejnosměrného napětí získaného ze sluneční energie solárními články na napětí střídavé 

dodávané do sítě. [19] 

2.3 Otáčková zpětná vazba 

Zpětná vazba se využívá k získávání informací výstupu řízeného pohonu, což znamená 

kontrolu otáček hřídele řízeného motoru. Tuto informaci potřebuje především proto, abychom 

neustále mohli kontrolovat výstup pohonu, ale také na základě této informace může ovlivnit 

především vstup daného zařízení. Díky této zpětné vazbě lze přesně určovat délky, rychlost, 

úhly otočení, směr otáčení a další informace potřebné k dané aplikaci řízeného pohonu. Mezi 

nejpoužívanější dva typy můžeme zařadit Tachogenerátory a Inkrementální čidla. 

2.3.1 Tachogenerátory 

Tachogenerátor je čidlo otáček, které funguje jako generátor elektrického napětí. Tyto 

generátory mají principiálně opačnou funkci jako elektrické motory a jsou pevně spojeny 

s hřídelí elektromotoru. Roztočením hřídele motorů se začne otáčet i hřídel tachogenerátorů, 

která působením permanentního magnetu ve statoru na vinutí rotoru připojeného na komutátor, 

začne působením magnetického pole statoru v cívkách rotoru generovat výstupní napětí. Na 

výstupních svorkách naměříme určitou velikost napětí přímo úměrnou rychlosti otáčení rotoru, 

velikost tohoto napětí využíváme k informaci o rychlosti otáčení hřídele motoru řízeného 

pohonu.  

Tyto generátory jsou vyráběny podle požadavků daného zařízení a podle přesnosti 

regulace. Jsou stavěny na danou velikost otáček, která je lineární velikosti výstupního napětí 
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např. při 3000 ot/min = 50V (Obr. 10). Tento typ zpětnovazebních generátorů je dnes 

nahrazován inkrementálními čidly (Obr. 11).  

 

 

                    Obr. 10. Tachogenerátor s komutátorovým rotorem 

2.3.2 Inkrementální čidla 

Základem toho typu snímače je otočný optický disk spojený s připojovací hřídelí 

snímače. Přes tento disk je vysíláno infračervené světlo LED diodou umístěnou před diskem, 

které může procházet pouze průhlednými okénky optického disku (Obr. 12), zbylé světlo je 

pohlceno neprůhlednou částí disku. Světelný paprsek projde diskem a dostává se na optický 

detektor, jež ho převádí na elektrické impulzy. Vzniká tak pilový elektrický signál zesílený  

a elektronicky tvarovaný na obdélníkový. Pro zlepšení kvality a stability výstupních impulzů 

se snímají vždy dva totožné signály s opačnou fází.[8] 

 

                    Obr. 11. Inkrementální čidlo výrobce LARM 
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Výstupem těchto inkrementálních čidel je několik signálů dané konstrukčním 

provedením, označovaných obvykle jako stopa A nebo B, případně další. Dalším signálem je 

nulovací stopa označovaná obvykle jako Z, sloužící ke kontrole nulové polohy hřídele snímače 

a tento signál je vždy ve fázi se stopou A. Tato čidla mají vždy daný počet impulzů na jednu 

otáčku, které se liší podle účelu použití a požadavků na přesnost regulace od stovek po tisíce 

pulzů na jednu otáčku.[8] 

 

 

                   Obr. 12. Vnitřní popis inkrementálního čidla LARM 
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3 Popis řídicích systémů pohonů 

Řídicí systém je průmyslové zařízení, které ovládá funkci technologických zařízení 

např. regulovaných pohonů podle předem daného funkčního programu. Regulaci tohoto 

procesu provádí programovatelný logický automat – řídicí počítač, což je průmyslový počítač 

sloužící pro automatizaci úkonů v reálném čase. Tento počítač je modulárně rozšířen řadou 

vstupů a výstupů, které jsou propojeny s výkonovou částí samotného pohonu a dává povely 

např. start, stop, instrukce o rychlosti otáček nebo směru. Na Obr. 13 je znázorněn návrh 

řídicího systému pohonů v průmyslu. 

 

 

          Obr. 13. Příklad návrhu řídicího systému používaného v průmyslu 
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Hlavní předností PLC je rychlá realizace systémů. Stačí si vybrat vhodný modul PLC 

pro danou aplikaci, vytvořit projekt i uživatelský program a uvést jej do chodu. 

Technické vybavení programovatelných automatů je navrženo tak, aby vydrželo 

používání i v extrémních průmyslových podmínkách. Jsou odolná proti rušení a vyznačují se 

robustností a spolehlivostí. [11] 

3.1 Základních častí řídicího systému pohonů 

3.1.1 Řídicí počítač 

Řídicí počítač je jádrem celého systému, jeho funkcí je ovládání celého technologického 

procesu a to od počátku, až po konec výroby. Musí zpracovávat vstupní a výstupní data řízeného 

procesu a podle předem daného programu řídit výstupní veličiny v reálném čase. K tomuto 

řídícímu počítači může být připojena celá řada modulárních PLC, která s řídícím počítačem 

komunikuje po síťové sběrnici např. PROFIBUS. To umožňuje těmto PLC, aby byli součástí 

přímo ovládané technologie na stovky metrů. 

3.1.2 Moduly vzdálených vstupů a výstupů 

Moduly vzdálených vstupů a výstupů, neboli PLC jsou zařízení obsahující určitý počet 

vstupů, výstupů a mohou být analogové nebo digitální. Data z těchto vstupů a výstupů jsou po 

komunikační sběrnici posílána řídícímu počítači, který je vyhodnotí a na jejich základě ovládá 

daný řízený systém. Tato PLC je možno rozšířit různými komunikačními kartami a také dalšími 

moduly se vstupy a výstupy. V praxi se tyto PLC nacházejí např. v rozvaděčích frekvenčních 

měničů jako součást řízené technologie.  

3.1.3 Server 

Hraje důležitou roli ve výrobním procesu, kde je k řízení celkové technologie použito 

více řídicích počítačů, jelikož je potřeba plánovat výrobu jednotlivých úseků na sebe 

navazujících. Data z řídících počítačů se ukládají na vzdálený server, kde jsou následně 

zpracovávána. Přes tyto servery je možné také programování řídících počítačů a možnost volby 

různých typů programů při změně technologie výroby.    
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3.1.4 Vizualizace 

Představuje grafické operátorské rozhraní, sloužící k monitorování a ovládání 

jednotlivých strojů či rozsáhlých technologických procesů. Vizualizace nám umožňuje 

dokumentování poruch či jiných událostí, sběr technologických dat, vyhodnocování kvality, 

produktivity procesu a dále nám také umožnuje  komunikaci s nadřazenými podnikovým 

systémem. [12] 

3.1.5 Počítač obsluhy 

Počítač obsluhy je nedílnou součástí každého velínu nebo dispečerského stanoviště. 

Slouží nejen pro servis a seřizování technologických procesů, jeho monitorování  

a dokumentování průběhů. Má významnou úlohu pro sledování kvality, spotřeby energie, 

materiálu, ale také přítomností a zásahů obsluhujících. [11]  
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4 Současné typy frekvenčních měničů a střídačů 

V současné době je o frekvenční měniče velká poptávka z důvodu finančního, hlediska 

úspory za energii i vlivu na životní prostředí. Regulace pohonu a jiných zařízení pomocí těchto 

měničů je momentálně nejlepší možnou volbou pro kvalitní a přesnou regulaci.  

Na trhu je spousta firem zabývající se výrobou těchto měničů a to jak malých firem 

vyrábějících určité portfolio, až po největší výrobce vyrábějící měniče pro jakékoliv použití 

v nejrůznějších složitých aplikacích. Tito výrobci se snaží své výrobky nadále vylepšovat a to 

především dosažením co největšího využití, při co nejmenších nákladech za energii. Vyvíjejí 

software pro snadnější nastavování parametrů měniče, který je schopný diagnostikovat celkový 

chod regulovaného pohonu, pomocí něhož je možné vyhodnocovat a předcházet vzniku 

poruchy při chodu. 

Tyto nejnovější měniče jsou také vybaveny informačními panely, na kterých je možné 

zjistit jak výstupní veličiny tak i zobrazovat veškeré informace, které byly zaznamenány při 

vzniku poruchového stavu. Tyto informace jsou doprovázeny také kódem dané poruchy  

a nápovědou, jak daný problém vyřešit. 

Přestože se stávající modely měničů významných výrobců dobře prodávají a fungují, 

musí konkurenčně schopné firmy sledovat nové trendy a neustále obnovovat své výrobní 

portfolio.  

4.1 Přehled dnešních měničů, největších dodavatelů 

Současní výrobci měničů nabízejí k prodeji širokou škálu různých druhů frekvenčních 

měničů a to pro nejrůznější použití. Pro porovnání byly vybrány řady měničů, které lze využít 

v nejrůznějších aplikacích vyrábějící se od jednotek až po stovky kW. 

 Největší světoví dodavatelé jsou ABB, Siemens, Lenze, Vacon. Pro zmínku je zde 

zařazen výrobce vyrábějící DC měniče pro stejnosměrné motory a to Control Technique. 

Všechny porovnávané měniče jsou určeny pro vstupní napětí 500V a výstupní výkon až 200 

kW. 
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4.1.1 ABB ACS880 

Měniče firmy ABB řady ACS880 (Obr. 14), jsou vyrobeny pro nejrozmanitější použití 

v různých odvětvích jako doly, elektrárny, metalurgie, manipulace s materiálem, pily, ale také 

pro jeřáby, čerpadla, ventilátory a další. Tyto nové měniče mají energetický optimalizér, který 

zajišťuje maximální točivý moment za ampér, čímž snižuje spotřebu elektrické energie. 

Nabízeny jsou řádově od 0,55-3200 kW. 

Součástí těchto zařízení jsou integrované bezpečnostní prvky k zajištění bezpečnosti při 

obsluze strojů. Samozřejmostí je řada rozšiřujících karet pro různé komunikační jednotky, ale 

také pro vstupní a výstupní, analogové či digitální signály. [13] 

 

 Obr. 14. Řada měničů ABB ACS880 [13] 

 

Výrobce Typ měniče Pn [kW]  In [A] Výstupní f [Hz] Cena Kč 

ABB ACS880-01-05A2-5 3 5,2 0-500 17187 

ABB ACS880-01-07A6-5 4 7,6 0-500 18892 

ABB ACS880-01-11A0-5 5,5 11 0-500 20597 

ABB ACS880-01-014A-5 7,5 14 0-500 23045 

ABB ACS880-01-021A-5 11 21 0-500 26757 

ABB ACS880-01-027A-5 15 27 0-500 31295 

ABB ACS880-01-034A-5 18,5 34 0-500 35887 

ABB ACS880-01-040A-5 22 40 0-500 41910 

ABB ACS880-01-052A-5 30 52 0-500 50215 

ABB ACS880-01-065A-5 37 65 0-500 58300 

ABB ACS880-01-077A-5 45 77 0-500 67072 

ABB ACS880-01-096A-5 55 96 0-500 75102 

ABB ACS880-01-124A-5 75 124 0-500 86982 
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ABB ACS880-01-156A-5 90 156 0-500 110605 

ABB ACS880-01-180A-5 110 180 0-500 129140 

ABB ACS880-01-240A-5 132 240 0-500 142477 

ABB ACS880-01-260A-5 160 260 0-500 176522 

ABB ACS880-01-361A-5 200 361 0-500 211392 
 

                        Tab. 1. Ceny a vlastnosti měničů ABB ACS880 

 

4.1.2 Siemens Sinamics G180 

Sinamics G180 (Obr. 15) jsou vzduchem chlazené skříňové jednotky pro regulované 

pohony strojů a zařízení. Jsou vyvinuty pro použití v energetickém, petrochemickém průmyslu, 

systémech pásové dopravy a všeobecných strojních konstrukčních aplikacích.  

Výhodou Sinamics G180 je, že díky náhodnému spínacímu vzorci výrazně snižují 

hlučnost motoru. Tyto měniče jsou schopny pracovat s širokým rozsahem vstupního napětí  

a jsou vhodné pro použití i v IT síti, díky integrovanému filtru umožnují použití dlouhých 

kabelů. Vyráběny jsou pro výkony až 6600 kW. 

Měniče Sinamics mají také možnost rozšíření pomocí různých komunikačních karet, 

klasické svorkové lišty s řadou digitálních i analogových vstupů - výstupů a různých 

sběrnicových systémů.[14] 

 

 

 

                   Obr. 15. Řada měničů Siemens Sinamics G180 [14] 



 

21 

 

Výrobce Typ měniče Pn [kW] In [A] Výstupní f [Hz] Cena Kč 

Siemens SINAMICS G180 2T2A-07500-003 3 5,5 0-250 42612 

Siemens SINAMICS G180 2T2A-07500-004 4 7 0-250 50325 

Siemens SINAMICS G180 2T2A-07500-005 5,5 9,5 0-250 54257 

Siemens SINAMICS G180 2T2A-07500-007 7,5 13 0-250 56925 

Siemens SINAMICS G180 2T2A-07500-011 11 18 0-250 62892 

Siemens SINAMICS G180 2T2A-07500-015 15 24,5 0-250 67842 

Siemens SINAMICS G180 2T2A-07500-022 22 37 0-250 81042 

Siemens SINAMICS G180 2T2A-07500-030 30 48 0-250 91575 

Siemens SINAMICS G180 2T2A-07500-037 37 58 0-250 105600 

Siemens SINAMICS G180 2T2A-07500-045 45 78 0-250 132412 

Siemens SINAMICS G180 2T2A-07500-055 55 88 0-250 142312 

Siemens SINAMICS G180 2T2A-07500-075 75 110 0-250 167667 

Siemens SINAMICS G180 2T2A-07500-090 90 145 0-250 203142 

Siemens SINAMICS G180 2T2A-07500-110 110 175 0-250 239250 

Siemens SINAMICS G180 2T2A-07500-132 132 205 0-250 276375 

Siemens SINAMICS G180 2T2A-07500-160 160 245 0-250 313500 

Siemens SINAMICS G180 2T2A-07500-200 200 295 0-250 350625 
 

               Tab. 2. Ceny a vlastnosti měničů Siemens Sinamics G180 

 

4.1.3 Lenze Servo Drives 9400 

Měniče Servo Drives 9400 (Obr. 16) jsou vhodné především pro použití v obalovém 

průmyslu, perforování papírových pásů v tiskařství, navíjení v textilním průmyslu, skladovou 

techniku v intralogistice a dalších nejrůznějších aplikacích. 

Výhodou těchto měničů je podpora ovládání přes analogové i digitální vstupy-výstupy 

a využití univerzálního multienkodéru. Samozřejmostí je také rozšíření o různé komunikační 

karty a vstupy s rozšířitelnou pamětí prostřednictvím více paměťových modulů.  

Měniče lze využít na mnohostranné a volně nastavitelné technologické funkce, např. 

pro tabulové polohování, řízené polohování, elektronickou převodovku nebo elektronickou 

vačku. Tyto měniče umožňují řízení synchronních a asynchronních motorů do výkonů až 370 

kW. [15] 
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                     Obr. 16. Řada měničů Lenze Servo Drive 9400 [15] 

 

 

Výrobce Typ měniče Pn [kW]  In [A] Výstupní f [Hz] Cena Kč 

Lenze Servo Drive 9400 - E94ASHE0074 3 7 0-500 38445 

Lenze Servo Drive 9400 - E94ASHE0134 5,5 13 0-500 53075 

Lenze Servo Drive 9400 - E94ASHE0174 7,5 16,5 0-500 61215 

Lenze Servo Drive 9400 - E94ASHE0244 11 23,5 0-500 70070 

Lenze Servo Drive 9400 - E94ASHE0324 15 32 0-500 109422 

Lenze Servo Drive 9400 - E94ASHE0474 22 47 0-500 126142 

Lenze Servo Drive 9400 - E94ASHE0594 30 59 0-500 146410 

Lenze Servo Drive 9400 - E94ASHE0864 45 86 0-500 168850 

Lenze Servo Drive 9400 - E94ASHE1044 55 104 0-500 204572 

Lenze Servo Drive 9400 - E94ASHE1454 75 145 0-500 259792 

Lenze Servo Drive 9400 - E94ASHE1724 90 172 0-500 314985 

Lenze Servo Drive 9400 - E94ASHE2024 105 202 0-500 383185 

Lenze Servo Drive 9400 - E94ASHE2454 130 245 0-500 454630 

Lenze Servo Drive 9400 - E94ASHE2924 150 292 0-500 539082 

Lenze Servo Drive 9400 - E94ASHE3664 190 366 0-500 665720 
 

              Tab. 3. Ceny a vlastnosti měničů Lenze Servo Drive 9400 
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4.1.4 Vacon NXP 

Vacon NXP (Obr. 17) je frekvenční měnič založený na nejnovějších poznatcích v oblasti 

střídavých pohonů. Je určen pro použití ve všech aplikacích, kde se vyžaduje spolehlivost, 

dynamika, přesnost a také výkon.  

Řada měničů Vacon NXP je vhodná pro řízení indukčních motorů a motorů 

s permanentním magnetem poskytující rozsah výkonu do 2000 kW. Měniče jsou navrženy pro 

dynamické řízení vektorové otevřené a uzavřené smyčky. Vacon NXP nabízí možnost 

volitelného rozšíření o komunikační karty, analogové nebo digitální vstupy - výstupy  

a poskytuje rychlou komunikaci mezi měniči v případě řízení master/slave. 

Měniče Vacon NXP jsou navrženy tak, aby po celou dobu životnosti systému 

poskytovali co nejlepší možnou kontrolu a vysokou provozní kvalitu. [16] 

 

 

 

                              Obr. 17. Řada měničů Vacon NXP [16] 
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Výrobce Typ měniče Pn [kW]  In [A] Výstupní f [Hz] Cena Kč 

Vacon NXP00046A2L0SSSA1A2000000 3 4,5 0-320 32869 

Vacon NXP00056A2L0SSSA1A2000000 4 5,5 0-320 34621 

Vacon NXP00076A2L0SSSA1A2000000 5,5 7,5 0-320 37382 

Vacon NXP00106A2L0SSSA1A2000000 7,5 10 0-320 41445 

Vacon NXP00136A2L0SSSA1A2000000 11 13,5 0-320 48268 

Vacon NXP00186A2L0SSSA1A2000000 15 18 0-320 57706 

Vacon NXP00226A2L0SSSA1A2000000 18,5 22 0-320 67543 

Vacon NXP00276A2L0SSSA1A2000000 22 27 0-320 78283 

Vacon NXP00346A2L0SSSA1A2000000 30 34 0-320 94332 

Vacon NXP00416A2L0SSSA1A2000000 37 41 0-320 110899 

Vacon NXP00526A2L0SSSA1A2000000 45 52 0-320 128462 

Vacon NXP00626A2L0SSSA1A2000000 55 62 0-320 149689 

Vacon NXP00806A2L0SSSA1A2000000 75 80 0-320 179239 

Vacon NXP01006A2L0SSSA1A2000000 90 100 0-320 209347 

Vacon NXP01256A2L0SSFA1A2000000 110 125 0-320 237596 

Vacon NXP01446A2L0SSFA1A2000000 132 144 0-320 261690 

Vacon NXP01706A2L0SSFA1A2000000 160 170 0-320 291798 

Vacon NXP02086A2L0SSFA1A2000000 200 208 0-320 324414 
 

                      Tab. 4. Ceny a vlastnosti měničů Vacon NXP 

 

4.1.5 Control Technique Mentor MP 

Mentor MP (Obr. 18) je stejnosměrný měnič firmy Control Technique, která se výrobou 

zabývá už 35 let. Výrobce přenáší technologii těchto DC měničů do současnosti, kde umožňuje 

poskytovat stejnosměrným motorům hospodárné a produktivní služby. 

DC měniče nabízejí mnohé výhody v různých aplikacích zejména u rekuperačních  

a velmi výkonných aplikacích. Galvanické oddělení mezi výkonovým a řídícím obvodem 

chrání řídící obvody a ostatní zařízení připojená k měniči a interní regulátor budícího proudu 

s inteligentním odbuzováním umožní, že 90% aplikací nevyžaduje přídavný regulátor.  

Mentor MP je konstruovaný se třemi paticemi volitelných modulů pro automatickou 

regulaci vstupů - výstupů, zpětnou vazbu a komunikaci. K dispozici jsou softwarové nástroje 

na snadnou konfiguraci a monitorování.[17] 
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                Obr. 18. Řada měničů Control Technique Mentor MP [17] 

 

Výrobce Typ měniče Pn [kW]  In [A] Cena Kč 

Controltechniques MP 25A5R 14  25 54600 

Controltechniques MP 45A5R  25 45 58700 

Controltechniques MP 75A5R  42 75 65100 

Controltechniques MP 105A5R  58 105 94000 

Controltechniques MP 155A5R  88 155 98400 

Controltechniques MP 210A5R  120 210 102600 

Controltechniques MP 350A5R  195 350 134900 
 

           Tab. 5. Ceny a vlastnosti měničů Control Technique Mentor MP 

 

4.2 Cenové porovnání současných typů měničů 

Cenové srovnání bylo provedeno na základě vytvořených tabulek č. 1 - 4., které byly 

získány kontaktováním dodavatelů největších výrobců frekvenčních měničů ABB, Siemens, 

Lenze a Vacon. Ceny DC měničů firmy Control Technique jsou zde uvedeny pouze pro zmínku 

a do celkového porovnání zařazeny nebyly, jejich ceny je možné shlédnout v tabulce č 5. 

Zvoleny byly vždy určité typy měničů podle vlastností použití a výkonu od 3-200 kW. Protože 

každý výrobce nabízí ke svému modelu řadu rozšiřujících karet, bylo požádáno, aby dodané 

ceny měničů byly bez jakéhokoliv nadstandardního vybavení.  
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Výrobce Typ měniče  Pn [kW]  In [A] 
Výstupní f 

[Hz] 
Cena Kč 

ABB ASC880-01-052A-5 30 52 0-500 50215 

Siemens SINAMICS G180 2T2A-07500-030 30 48 0-250 91575 

Vacon NXP00346A2L0SSSA1A2000000 30 34 0-320 94332 

Lenze Servo Drive 9400 - E94ASHE0594 30 59 0-500 146410 
 

                       Tab. 6. Cenové porovnání měničů pro výkon 30 kW 

 

 

                      Graf 1.  Grafické srovnání ceny měničů výkonu 30 kW 

 

Jak je patrné z tabulky č. 6, tak ceny jednotlivých výrobců měničů se velice liší. Pro 

některé výkony jako například 30 kW porovnávaných v této tabulce, kde jsou ceny, až 

několikanásobně vyšší viz Graf. 1. Při tomto srovnání není brán v potaz daný technologický 

systém jako celek, ale pouze ceny měničů, které nejsou osazeny žádnými dodatkovými kartami.  

Pokud bychom vycházeli z celkové ceny měniče, který použijeme v určité technologii, 

museli bychom vzít v úvahu také počty potřebných digitálních a analogových vstupů, 

komunikační karty, karty pro zpracování signálu zpětné vazby a další rozšíření potřebné pro 

použití v dané technologii. Ceny by se tímto mohly dále lišit, jelikož některé z uvedených typů 

měničů obsahují již v základním provedení jistý počet daných vstupů, ale některé je potřeba 

kartami osadit.   
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Výrobce Typ měniče  Pn [kW]  In [A] 
Výstupní f 

[Hz] 
Cena Kč 

ABB ASC880-01-180A-5 110 180 0-500 129140 

Siemens SINAMICS G180 2T2A-07500-110 110 175 0-250 239250 

Vacon NXP01256A2L0SSFA1A2000000 110 125 0-320 237596 

Lenze Servo Drive 9400 - E94ASHE2024 105 202 0-500 383185 
 

                          Tab. 7. Cenové porovnání měničů pro výkon 110 kW 

 

 

                           Graf 2.  Grafické srovnání ceny měničů výkonu 110 kW 

 

Pro názornost, cenové srovnání výkonové řady 110 kW, kde je vidět obrovský finanční 

rozdíl měničů různých výrobců. Pokud se podíváme na předchozí Graf. 1 tak nám sice cena 

vzrostla, ale lineárně pro všechny srovnávané modely ve stejné výkonové řadě.  
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5 Srovnání výstupních průběhů jednotlivých typů měničů 

Pro měření a porovnání jednotlivých typů měničů byly vybrány vzhledem k dostupnosti 

těchto měničů značky Siemens, Vacon, ABB, Control Technique. Tyto měniče byly napájeny 

ze sítě IT 500 V 50 Hz. K měničům byly na výstupu připojeny různé typy motorů Siemens, 

Lenze, Close. Díky tomu se při měření liší otáčky motoru podle toho, jaký motor byl při měření 

použit. 

 Měření probíhalo na zkušebním pracovišti sloužícím k opravě, testování, diagnostice 

měničů a čidel otáček vis (Obr. 19.). Testované motory nebyly zatěžovány a výstupní proud je 

zde zobrazen pouze při běhu naprázdno s nastavenou spínací frekvencí všech měničů na 2 kHz. 

Měření je zobrazováno podle určitých kritérií, při různých velikostech výstupní frekvence a to 

15, 30, 50 Hz, při každém měření bude zaznamenáván výstupní proud, frekvence, napětí, otáčky 

hřídele motoru. 

 

Obr. 19. Ukázka měření měniče Vacon NXP 

Samotné měření výstupních průběhů bylo zaznamenáváno digitálním osciloskopem 

OWON HDS1022m se dvěma kanály, a proto bylo možné současné měření proudu i napětí. Při 
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měření napětí byla použita napěťová sonda 1:100 a připojena na výstupní fáze měniče U2 a V2.  

Na zvoleném kanálu 1 osciloskopu měříme výstupní napětí a pro kanál 2 byla použita napěťová 

sonda 1:1 připojená na proudové kleště. Kleště převádějí hodnotu proudu na malý napěťový 

rozsah v rozmezí 1A/1V nebo 100A/1V. U tohoto měření bylo použito nastavení 100A/1V, 

jelikož výsledný proud vycházel 10 mV = 1 A. 

Osciloskop OWON HDS1022m má dva kanály, ve kterých je možné provést současně 

dvě měření najednou, a to zobrazit výstupní napětí i proud v reálném čase. Při měření bylo 

zjištěno, že se do měření přenáší velké rušení zapříčiněné spínací frekvencí frekvenčního 

měniče, spínajícího jednotlivé tranzistory. Zobrazení rušení je možné shlédnout v příloze č. 8, 

Graf č. 24. Proto bylo nejprve naměřeno výstupní napětí a uloženo v paměti osciloskopu, 

následně se změřil výstupní proud a záznam byl uložen do paměti přístroje. Záznamy těchto 

dvou veličin se spojily do jednoho grafu v počítačovém programu osciloskopu. Měření bylo 

provedeno zvlášť, a proto není napětí s proudem ve výsledném grafu zobrazeno v reálném čase 

a jsou mezi sebou časově posunuty.     

Při měření byly dále zaznamenávány hodnoty proudu, napětí, otáčky hřídele, výstupní 

frekvence. Napětí bylo měřeno digitálním multimetrem a proud digitálním klešťovým měřicím 

přístrojem. Hodnoty jako frekvence a otáčky hřídele motoru byly odečteny z ovládacích panelů 

frekvenčních měničů. Skutečná hodnota otáček motoru byla ověřena ručním přístrojem pro 

měření otáček přímo na hřídeli motoru. Výstupní frekvence je zobrazována frekvenčním 

měničem i osciloskopem. 

5.1 Použité měřicí přístroje 

Osciloskop: Owon HDS1022m = dvoukanálový, šířka pásma 20 MHz, rychlost vzorkování  

100 MS/s, přesnost - ±2% ±1 digit 

Multimetr: Metex DMM M-3890DT =  TrueRMS, přesnost - ± 0.8% ±2 digit 

Proudové kleště: Chauvin Arnoux E6N = 5 mA - 80 A, 2 - 8 Khz, přesnost - 20 mA…50 A DC: 

4 % ± 200 µV 

Klešťový měřicí přístroj: Chauvin Arnoux F09 = True RMS, přesnost - ±1 %  

Měřič otáček: JAQUET DH0 907 combi = Max speed 20k ot/min, přesnost ±0,02% ±1 digit 

Všechny použité měřicí přístroje podporují funkce TrueRMS a zobrazují tak efektivní 

hodnotu měřeného proudu a napětí, zároveň jsou tyto přístroje pravidelně kalibrovány.    
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5.2 Měření měniče VACON 

Měnič: 

Typ: Vacon NXL 0009 5A2H1SSS 

U1: 3~380-500 V 50/60 Hz 

I1: 9 A 

U2: 3~0-500V 0-320 Hz 

I2: 7,6/9 A 

 

Motor: 

Typ: Lenze MHFMABI132-12B1C 

U: 3~500 V 50 Hz 

I: 9 A 

P: 5,5 kW 

ot.: 1460/min 

Cos φ= 0,8 

 

 

Měření měniče Vacon proběhlo na zkušebním pracovišti a proto výsledné naměřené 

hodnoty jsou pouze při běhu naprázdno, jelikož motor tohoto zařízení není součástí žádného 

strojního zařízení. Průběh měřeného proudu je možno vidět v Grafu č. 3, kdy je měnič nastaven 

na výstupní hodnoty 15 Hz, což odpovídá 500 otáčkám. Při tomto nastavení je velikost proudu 

měřená klešťovým měřicím přístrojem 4,5 A. Tato hodnota byla totožná při všech měřeních na 

tomto typu měniče, a to při výstupní frekvenci 30 i 50 Hz, jak je možno vidět v příloze  

č. 1 - 2, Graf č. 10 - 13. Na křivce představující hodnotu proudu lze vidět mírný vliv rušení, 

kterou způsobuje spínací frekvence tranzistorů. 

 

 

                    Graf 3. Měření Vacon 15 Hz, 500 otáček, 25 ms 
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Hodnota výstupního napětí měniče Vacon byla při výstupní frekvenci 15 Hz měřená 

multimetrem a činila 255 V. Průběh je možno vidět v Grafu č. 3., kde je časová konstanta 

osciloskopu nastavena na 25 ms a jde vidět několik period napětí současně s prolínajícím se proudem. 

V detailním pohledu na jednu půlperiodu, jak lze pozorovat v Grafu č. 4. vidíme, že při této výstupní 

frekvenci je v jedné půlperiodě celá řada pulzů malé šířky. Šířka pulzů by se při vzrůstající frekvenci 

měla zvyšovat, a tím by se mělo úměrně zvyšovat výstupní napětí. Tato skutečnost byla ověřena 

v dalších měřeních s nastavením 30 a 50 Hz. Průběhy výstupních charakteristik s tímto nastavením je 

možno shlédnout v příloze č. 1 - 2, Graf č. 10 - 13.  

 

 

Graf 4. Měření Vacon 15 Hz, 500 otáček, 2,5 ms – pohled detailu půlperiody 

 

Změnou výstupní frekvence na 30 Hz se zvýšilo výstupní napětí na 440 V. Čas průběhu 

jedné periody se výrazně zkrátil, zatímco šířka jednoho pulzu obsaženého v půlperiodě se 

mnohokrát zvětšila, ale snížil se jejich počet. Dalším zvýšením frekvence na 50 Hz bylo 

naměřeno výstupní napětí 550 V. Opět se snížil čas průběhu jedné periody, narostl jejich počet 

k dosažení 50 kmitů za vteřinu. Během této změny bylo opět zaznamenáno snížení počtu pulzů 

v jedné půlperiodě s mnohonásobným zvětšením jejich šířky. Naměřené hodnoty je možno 

shlédnout v příloze č. 1 - 2. 
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5.3 Měření měniče SIEMENS 

Měnič: 

Typ: Siemens Simovert VC, 

 6SE7022-2FC61-Z 

U1: 3~500-600V 50/60 Hz 

I1: 24,2 A 

U2: 3~0-500 V 0-500 Hz 

I2: 20/22 A 

 

Motor: 

Typ: Siemens 1PK4 188-6AFA 99-Z 

U: 3~500 V 50 Hz 

I: 18 A 

P: 11 kW 

ot.: 975/min 

Cosφ= 0,73 

 

Měření měniče Siemens probíhalo rovněž na zkušebním pracovišti a naměřený proud je 

zobrazen při běhu naprázdno a jeho velikost je 7,4 A. Tato hodnota se při zvyšování frekvence 

nijak neměnila. V Grafu č. 5 je možno vidět průběh tohoto proudu, kde pozorujeme, že ve 

výsledné křivce se neprojevuje vliv rušení oproti předchozímu měření. Zmíněná charakteristika 

je zobrazena při výstupní frekvenci 15 Hz, otáčky motoru 300 ot/min.  

 

 

                     Graf 5. Měření Siemens 15 Hz, 300 otáček, 25 ms 

Napětí měřené v tomto případě bylo 251 V, detailní průběh jedné půlperiody 

zobrazuje Graf č. 6. Tento průběh je oproti měření na měniči Vacon mnohem více harmonický 

a nepozorujeme mezi pulzy vzniklé mezery.   



 

33 

 

 

Graf 6. Měření Siemens 15 Hz, 300 otáček, 2,5 ms - pohled detailu půlperiody 

 

Zvyšováním výstupní frekvence podle předem stanovených kritérii 30 a 50 Hz, byly 

zjištěny stejné změny jako u předešlého měření. Hodnotě 30 Hz odpovídala velikost napětí  

410 V a hodnotě 50 Hz velikost napětí 575 V. Výstupní napětí je u tohoto měniče plně 

harmonické a neprojevují se zde žádné mezery mezi pulzy. Výsledně zaznamenané 

charakteristiky je možno porovnat v příloze č. 3 - 4, Graf č. 14 - 17. 

 

5.4 Měření měniče ABB 

Měnič: 

Typ: ABB ASC880-01-065A-5 

U1: 3~400-500V 50/60 Hz 

I1: 65 A 

U2: 3~0-500V 0-500 Hz 

I2: 65 A 

 

Motor: 

Typ: Siemens 1PK4 188-6AFA 99-Z 

U: 3~500 V 50 Hz 

I: 18 A 

P: 11 kW 

ot.: 975/min 

Cosφ= 0,73 

 

Pro měření měniče ABB byl použit stejný motor jako na měniči Siemens. Je tedy možné 

porovnat výstupní proud, jehož velikost činila při tomto měření 5,8 A, zatímco u měniče 

Siemens to byl proud 7,4 A. Průběh tohoto proudu je možno sledovat v Grafu č. 7, kde lze vidět 
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rušení vzniklé spínací frekvencí tranzistorů a navíc celkový průběh tohoto proudu je 

neuhlazený.   

 

 

                      Graf 7. Měření ABB 15 Hz, 300 otáček, 25 ms 

Napětí měřené během testu bylo 233 V, při nastavení výstupní frekvence 15 Hz. Při 

pohledu na detail půlperiody lze vidět vzniklé harmonické napětí s mezerami mezi pulzy, jak 

je znázorněno v Grafu č. 8. Pokud zvýšíme frekvenci na 30 Hz, napětí se nám zvedne na 360 V 

a otáčky motoru jsou na hodnotě 600 ot/min. Změnou této frekvence se nám opět zmenší doba 

času jedné periody, ale šířka jednotlivých pulzů se nám zvětší. Navýšením výstupní frekvence 

na 50 Hz se hodnota napětí zvýší na 510 V a otáčky se ustálí na hodnotě 1000 ot/min. Vizuální 

srovnání je možné v příloze č. 5 - 6, Graf č. 19 - 21. 
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Graf 8. Měření ABB 15 Hz, 300 otáček, 2,5 ms – pohled detailu půlperiody 

 

5.5 Měření DC měniče Control Technique 

Měnič: 

Typ: Control Technique Mentor II  

M45RGB/4 

U1: 3~220-500V 50/60 Hz 

U2: =240-530 V 

I2: 45 A 

 

Motor: 

Typ: Close CGL 24F 

U: = 400 V 

I: 12 A 

P: 4 kW 

ot.: 1600/min 

Buzení: 310V/0,22 A 

 

Předešlá měření se zabývala průběhy střídavých frekvenčních měničů, kdežto měření 

měniče Mentor II zobrazuje průběh výstupní charakteristiky stejnosměrného měniče. Regulace 

otáček stejnosměrných motorů se nejčastěji provádí změnou napětí kotvy motoru, při 

konstantním proudu buzení. Měření bylo prováděno rovněž na zkušebním pracovišti a motor 

nebyl nijak zatěžován. Výsledný proud protékající motorem byl 1 A při měření, kde byla 

přednastavena rychlost otáček motoru na hodnotu 500 ot/min a napětí bylo 144 V. Grafický 

průběh napětí a proudu je zobrazen v Grafu č. 9.  
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            Graf 9. Měření měniče Control Technique 500 otáček, 2,5 ms 

 

Změnou rychlosti otáčení na 1000 ot/min se nám velikost proudu nezmění, ale změní se 

nám velikost napětí na 280 V. Průběh napětí a proudu je zaznamenám v příloze č. 7, Graf č. 22, 

kde lze vidět posunutí napěťové křivky na zmíněnou hodnotu. Průběh proudu se nijak nezměnil 

a jeho hodnota je 1 A. 

Pokud provedeme zvýšení rychlosti otáčení na 1500 ot/min, bude stejnosměrné výstupní 

napětí mít hodnotu 421 V a protékající proud se nepatrně zvýší na 1,4 A. Charakteristika těchto 

veličin je zobrazena v příloze č. 7, Graf č. 23.  
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ZÁVĚR 

Záměrem mé bakalářské práce bylo porovnat vybrané druhy frekvenčních měničů 

parametricky stejných kategorií, sloužících pro stejný účel použití v totožné aplikaci s důrazem 

na srovnání pořizovací ceny. Kontaktováním nejvýznamnějších výrobců se zjistilo, že se 

jednotlivé ceny velice významně liší a mohou tak sehrát zásadní roli při výběru použité značky. 

Ačkoli tento fakt může hrát důležitou roli při výběru frekvenčních měničů, nikdy by ovšem 

neměla rozhodovat pouze cena, ale je potřeba zvážit další výhody a nevýhody spojené 

s výběrem měničů, jako je technická podpora, cena náhradních dílů nebo volba dodavatele se 

správným přístupem k řešení problémů.     

Měření prováděné na frekvenčních měničích za účelem srovnání jak starších typů 

(Siemens), ale také typů nejnovějších (ABB, Vacon) ukázalo, že naměřené hodnoty se od sebe 

značně liší. Tento fakt může mít za následek rozdílné opotřebení mechanických částí motoru  

a tím se může výrazně snižovat jeho životnost. Při měření výstupních charakteristik 

frekvenčních měničů Siemens a ABB na stejném motoru bylo na zvukovém projevu slyšet 

výrazné rozdíly a to takové, že při běhu na měniči Siemens se ozývalo pískání způsobené 

spínací frekvencí doprovázené skřípavými zvuky z rotorového prostoru, zatímco při řízení 

měničem ABB byl chod motoru podstatně tišší a kultivovanější. Značná výhoda byla 

zaznamenána také v odběru proudu, kde měnič ABB dodával menší proud o 1,6 A. Tato 

skutečnost je dána rozdílným režimem řízení, který se projevuje vynecháním pulzů v půlperiodě 

a napomáhá tak ke snížení odebírané energie. Výstupní průběhy měřené na zařízení společnosti 

Vacon měly obdobné vlastnosti měniče ABB a v jejich průběhu se také vyskytovaly periodicky 

se opakující vzniklé mezery mezi pulzy, tvořené rozdílným režimem řízení napomáhajícím 

šetření spotřebované energie. Z naměřených skutečností vyplývá, že se výrobci snaží vyvíjet 

své produkty takovým směrem, aby splňovali nejpřísnější nároky na životní prostředí. Otázkou 

ovšem zůstává, jak se mohou tyto změny modulací projevit na opotřebení častí elektromotorů.  

V současné době je využití frekvenčních měničů v průmyslovém odvětví nedílnou 

součástí všech složitějších strojních mechanizmů. Používání frekvenčních měničů je jedním ze 

zásadních faktorů přispívajících k úsporám energie a tedy ke snížení emisí a  znečištění. Hlavní 

výhodou použití frekvenčních měničů je možnost plně automatizovat celé výrobní linky  

v návaznosti na řídicí systém a poskytovat tak kompletní informace o stavu celého výrobního 

procesu.  
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