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ABSTRAKT 
 
Bc. Jiří Zatloukal 
 
Návrh a realizace měření pohonu s asynchronním motorem napájeným z měniče 

kmitočtu 
DP, FEI, 2009, 75 str. 
 
Práce se zabývá návrhem a realizací měření pohonu s asynchronním motorem 

napájeným z měniče kmitočtu. Obsahuje teorii řízení otáček asynchronního motoru 
změnou frekvence, teorii měniče frekvence, jeho vliv na vlastnosti asynchronního motoru 
a vlastní typovou zkoušku navrženého pohonu provedenou dle příslušných norem. 
Typová zkouška slouží k určení elektrických i mechanických vlastností regulovaného 
pohonu. Zahrnuje mimo jiné stanovení křivky zatížitelnosti, oteplovací zkoušku, určení 
proudu a ztrát naprázdno, měření hluku a mechanických vibrací. 

V mé práci je také proveden technicko-ekonomický rozbor konkrétního příkladu 
pohonu ventilátoru klimatizační jednotky. Rozbor řeší změnu nehospodárné regulace 
objemového průtoku ventilátoru škrtící klapkou, která se nahradí moderním systémem 
s frekvenčním řízením a vysokou účinností. 

 
Klíčová slova 
Frekvenční měnič, asynchronní motor, spínací frekvence, pulsně-šířková modulace, 

řízení otáček, křivka zatížitelnosti, účinnost 

 
 

SUMMARY 
 
Bc. Jiří Zatloukal 
 
Design and realization of measurement of drive with induction motor and frequency 

converter 
DW, FEI, 2009, 75 pages 
 
This work deals with design and measurement of drive with induction motor, which is 

controlled by frequency converter. It contains theory of induction motor speed control by  
frequency modification, frequency inverter theory, its impact on induction motor 
charakteristics and type test of designed drive according to specifications. The type test 
diagnoses electrical and mechanical characteristics of regulated drive. It includes loading 
curve definition, temperature-rise test, no-load current and losses definition, noise test 
and mechanical vibration test, etc. 

There is also technical economic analysis of specific example of air-conditioning fan 
drive in my work. There is solved modification of uneconomical regulation of fan volume 
flow by throttling flap which is replaced by modern system with frequency control and 
high efficiency. 

 
Key words 
Frequency inverter, induction motor, switching frequency, pulse-width modulation, 

speed control, loading curve, efficiency 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

AM  - asynchronní motor  
AD  - asynchronní dynamometr  

Indexy 

EMC  - elektromagnetická kompatibilita  0 - naprázdno 
FM  - frekvenční měnič  1h - 1.harmonická 
I, i [ A ] - proud  b - brzdný 
J [ kg.m2 ] - moment setrvačnosti  el - elektrický 
LW [ dB ] - hladina akustického výkonu  f - fázový 
M [ Nm ] - moment  h - hlavní 
N [ - ] - počet závitů  i - indukovaný 
P, P2 [ W ] - výkon  is - izolační 
P1, PP [ W ] - příkon  m, µ - magnetizační 
PID  - proporcionálně integračně-derivační  max - maximální 
PVC  - polyvinylchlorid  mech - mechanický 
PWM  - pulsně-šířková modulace  min - minimální 
∆PCu , ∆Pj [ W ] - ztráty ve vinutí  mot - motorový 
∆PFe [ W ] - ztráty v železe  N, n - jmenovitý 
∆Pd [ W ] - ztráty přídavné  PM - prac. mechanismus 
∆Pmech , ∆Pm [ W ] - ztráty mechanické  R,r - rotorový 
Q, V [ m3.s-1 ] - objemový průtok  s - synchronní 
R [ Ω ] - činný odpor  s - svorkový 
S [ VA ] - zdánlivý výkon  S,s - statorový 
S [ mm2 ] - průřez  síť - síťový 
U, u [ V ] - napětí  tot. - celkový 
X [ Ω ] - reaktance  typ - typový 
Y  - spojení vinutí do hvězdy  z - záběrný 
A [ m.s-2 ] - zrychlení  z - zátěžný 
f [ Hz ] - frekvence  σ - rozptylový 
j [ - ] - imaginární jednotka    
K [ - ] - korekční faktor    
m [ - ] - počet fází    
n [ ot.min-1 ] - otáčky    
p [ - ] - počet pólpárů    
s [ - ] - skluz    
t [ s ] - čas    
t [ °C ] - teplota    
v [ mm.s-1 ] - rychlost    
Ψ [ Wb ] - spřažený magnetický tok    
Ω [ rad.s-1 ] - mechanická úhlová rychlost    
ϑ, Θ [ °C ] - teplota    
ε [ rad ] - úhel    
φ [ Wb ] - magnetický tok    
ν [ - ] - frekvenční poměr    
ω [ rad.s-1 ] - elektrická úhlová rychlost    
ϕ [ rad ] - fázový úhel    
η [ - ] - účinnost    
∆ϑ [ K ] - oteplení    
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ÚVOD 

Střídavé regulační pohony se prosazují stále více v nejrůznějších odvětvích průmyslu 
a v elektrické trakci. Základní trend vývoje je přechod od stejnosměrných pohonů 
k pohonům střídavým. Tato skutečnost je dána výhodami spojenými s konstrukcí a 
použitím střídavých motorů. Střídavé motory nemají komutátor, z čehož plyne celá řada 
výhod proti motorům stejnosměrným: 
� Možnost použití střídavých motorů v agresivních prostředích a v prostředích 

s nebezpečím výbuchu. 

� Velká proudová i momentová přetížitelnost. 

� Možnost konstruovat motory s velkou obvodovou rychlostí i velkým výkonem. 

� Menší moment setrvačnosti a tudíž lepší dynamika při stejném momentu motoru. 

� Vyšší spolehlivost a životnost, nižší nároky na údržbu stroje. 

� Menší rozměry, nižší hmotnost a cena motoru. 

Jejich nasazení můžeme sledovat i v odvětvích, kde dosud převládaly střídavé 
neregulované pohony. Regulace rychlosti totiž umožňuje optimální technologický proces. 
V současnosti jsou kriteriem minimální spotřeba energie, minimální provozní náklady, 
maximální produktivita, vysoká spolehlivost a kvalita výroby. U všech těchto kriterií se 
oceňuje především možnost bezeztrátové regulace rychlosti bez skluzových ztrát, které se 
vyskytují u hydraulických nebo indukčních vířivých spojek i bez ztrát škrcením průtoku u 
kapalin a plynů, které jsou nahrazeny regulací rychlosti čerpadel a turbokompresorů. 

Hlavní dosavadní nevýhoda střídavých regulačních pohonů – složité a drahé řízení – 
s rozvojem elektroniky a zejména s prudkým rozvojem výkonných mikroprocesorových 
systémů (v současnosti s použitím signálových procesorů), který má za následek také 
snižování jejich cen, ustupuje v současné době do pozadí. 

Velmi rozšířeným střídavým regulovaným pohonem je trojfázový asynchronní 
elektromotor s kotvou nakrátko, který je napájený z měniče kmitočtu umožňující 
současné řízení frekvence a napětí nebo proudu. Vlastnosti uvedeného pohonu jsou 
objektem měření a testování v následující diplomové práci. Asynchronní motor s kotvou 
nakrátko je nejčastěji používán pro svou jednoduchost, poměrně dobrou provozní 
spolehlivost a malou pořizovací cenu. Velké rozšíření těchto strojů způsobilo jejich 
hromadnou, značně automatizovanou sériovou výrobu. 

První část diplomové práce obsahuje teoretickou analýzu střídavého regulovaného 
pohonu s trojfázovým asynchronním motorem s kotvou nakrátko, který je napájen 
měničem kmitočtu. Ve druhé části je proveden návrh uvedeného typu pohonu pro 
konstantní a kvadratický zatěžovací moment. Součástí je typová zkouška navrženého 
pohonu, která obsahuje měření křivky zatížitelnosti, měření naprázdno, měření hluku, atd. 
Třetí část technicko-ekonomicky vyhodnocuje varianty pohonu ventilátoru klimatizační 
jednotky. Je zde srovnání současného stavu, kdy je objemový průtok ventilátoru 
regulován škrtící klapkou a navrhovaného moderního systému pohonu ventilátoru. 
V moderním systému pohonu se využívá asynchronní motor s vysokou účinností, který je 
řízen měničem kmitočtu. 
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1. Analýza pohonu s asynchronním motorem napájeným z měniče  
kmitočtu 

 
1.1. Definice elektrického pohonu 
 
Elektrický pohon představuje souhrn zařízení pro elektromechanickou přeměnu energie 

s cílem zajistit optimální chování pracovního stroje v technologickém procesu. 
Mezi základní části elektrického pohonu patří: 
a) elektromotor 
b) přenosový mechanismus 
c) akční člen (polovodičový měnič) 
d) řídicí systém 
e) spínací a jisticí přístroje 

PŘEVODMOTOR
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
(REGULÁTOR)

AKČNÍ ČLEN
(MĚNIČ)

PRACOVNÍ
MECHANISMUS

VÝKONOVÝ
SPÍNAČ

ZDROJ
ELEKTRICKÉ

ENERGIE

JIŠTĚNÍ

Řídící
signál

Skutečná hodnota
regulované veličiny

Žádaná hodnota
regulované veličiny

 
Obr.1.1.1 – Blokové schéma regulačního elektrického pohonu 

 
 
1.2. Teorie asynchronního motoru s kotvou nakrátko 
 

1.2.1. Princip funkce 
 

Rotor asynchronního motoru není elektricky spojen se statorem. Výkon se do rotoru přenáší 
elektromagnetickou indukcí a odtud je také často používán název indukční stroj. Princip 
činnosti asynchronního motoru je tedy založen na vzájemném elektromagnetickém působení 
točivého magnetického pole statoru a proudů, vyvolaných ve vinutí rotoru tímto magnetickým 
polem. Točivé magnetické pole se u AM vytvoří ve trojfázovém vinutí statoru. Vinutí 
jednotlivých fází jsou prostorově natočena o 120° a prochází jimi trojfázový harmonický proud.  

Vzduchová mezera mezi statorem a rotorem je co nejmenší, aby magnetická vazba byla co 
nejlepší. Napětí a proudy v rotoru se mohou indukovat točivým magnetickým polem jen při 
rychlosti rotoru odlišné od synchronní rychlosti točivého pole. Proto jsou otáčky zatíženého 
motoru vždy o něco nižší než synchronní otáčky točivého pole, tedy asynchronní. 



 
 

FEI VŠB DIPLOMOVÁ PRÁCE List 9 

 

Pokles otáček při zatížení je malý a je závislý na velikosti zatížení. Pokles otáček se nazývá 

skluz s a platí:  
p

p

n

nn
s

1

1

s

s

ωωωω
ΩΩΩΩωωωω −−−−

====
−−−−

====  

kde   
p

f60
n 1

s

⋅⋅⋅⋅
====   jsou synchronní otáčky točivého magnetického pole statoru [min-1] 

n, Ω  …jsou otáčky a mechanická úhlová rychlost rotoru  [min-1, rad.s-1] 
p …..  počet pólpárů stroje [-] 
f1 …..  statorová frekvence [Hz] 
ω1 …. úhlová rychlost magnetického pole statoru [rad.s-1] 
 
Při průmyslové frekvenci f1=50 Hz jsou nejvyšší možné otáčky dvoupólového motoru  

3 000 ot.min-1. Skluz se obvykle uvádí v % a bývá u malých motorů až 10% a u velkých motorů 
i pod 1%. 

Při rozběhu motoru se ve stojícím vinutí rotoru indukují napětí, která v uzavřeném obvodu 
rotoru vyvolají proudy. Účinkem těchto proudů vzniká moment, který podle Lenzova zákona 
působí proti příčině svého vzniku a tím proti vzniku proudů v rotoru. Roztočí proto rotor ve 
smyslu točení točivého pole, aby se zmenšila rychlost protínání vodičů rotoru točivým polem, 
velikost indukovaného napětí a proudu v rotoru. Elektrická energie se tak přeměňuje 
v mechanickou a stroj pracuje jako motor. 

Z fyzikálního principu indukčního stroje vyplývá, že velikost rotorového napětí i rotorového 
proudu závisí na velikosti skluzu. Podle základní rovnice pro střídavé stroje bude v jedné fázi 
vinutí statoru indukované ideální napětí: 

m1v111i kNf44,4U φφφφ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====  

kv1 … činitel vinutí statoru 
N1 …  počet závitů jedné fáze statoru 
φm … celkový magnetický tok ve vzduchové mezeře stroje (maximální hodnota) 
f1 ….. frekvence ve statoru 
 
Pracovní stavy asynchronního motoru 
 
Asynchronní stroj může pracovat jako motor, generátor nebo brzda. Přechod z jednoho stavu 

do druhého je zcela plynulý. Pracovní stav asynchronního stroje nejlépe vyjadřuje skluz, a to 
jednak svojí velikostí a také znaménkem. 

Pokud by se rotor otáčel stejně rychle jako magnetické pole ve vzduchové mezeře, tj. 
synchronními otáčkami, nevznikne relativní pohyb mezi rotorem a točivým magnetickým polem 
a tedy s = 0, f2 = 0 a ve vodičích rotoru se neindukuje elektromotorická síla a neprotéká jimi 
proud. Stroj nevyvíjí žádný moment. Jde tedy o ideální chod naprázdno. Toto je stav 
idealizovaného indukčního motoru, neboť ve skutečnosti motor při chodu naprázdno musí hradit 
mechanické ztráty (tření v ložiskách, ventilační ztráty), a proto je vždy zatížen jistým 
momentem odpovídajícím těmto ztrátám. Synchronní rychlosti tedy motor nikdy nemůže 
dosáhnout. Skutečný motor má při chodu naprázdno rovněž úbytky napětí a ztráty v mědi a 
v železe. 

Stavem motoru nakrátko rozumíme případ, kdy se rotor neotáčí, tedy n = 0  a s = 1. 
Vyskytuje se u motoru na počátku jeho spuštění eventuálně při zastavení vlivem přetížení. Na 
rozdíl od transformátoru je u asynchronního motoru mnohem větší rozptyl, neboť magnetický 
odpor obvodu je mnohem větší. U motoru má magnetický obvod i vzduchové mezery. Téměř 
všechen tok je při stavu nakrátko rozptylový, neboť pouze jeho malá část je potřebná na indukci 
elektromotorické síly, která je malá, protože je potřebná pouze na překonání úbytků napětí na 
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činném odporu vinutí a jeho reaktanci. Proud nakrátko zde dosahuje menších hodnot než u 
transformátoru a bývá 5 ÷ 7 násobkem jmenovitého proudu motoru. V tomto stavu se všechna 
přivedená energie mění v teplo. 

Mezi uvedenými dvěma stavy motoru, tj. nakrátko a naprázdno, je jeho pracovní stav. 
Zatížený motor musí mít skluz, aby napětí indukované v rotoru vyvolalo proud, který spolu 
s točivým magnetickým polem vytvoří moment motoru na hřídeli. Otáčky motoru jsou pak 
v mezích 0 ≤ n ≤ n1 a skluz motoru 1 ≥ s ≥ 0. Skluz je kladný a rychlost otáčení rotoru má stejný 
smysl jako točivé magnetické pole [6]. 

 

oo-

- 0,5 s=0 s=1 1,50,5

oo

ωωωωs

ωωωω2

ωωωω2

sωωωω

ωωωω 1 ωωωωs

ωωωω 2

GENERÁTOR MOTOR BRZDA

ω  = ω  − ωω  = ω  − ωω  = ω  − ωω  = ω  − ω1 2 s ω  = ω  + ωω  = ω  + ωω  = ω  + ωω  = ω  + ω1 2 s ω  = − ω  + ωω  = − ω  + ωω  = − ω  + ωω  = − ω  + ω21 s

+

2ω  = 0ω  = 0ω  = 0ω  = 0

ω  = ωω  = ωω  = ωω  = ωs

ω  = ωω  = ωω  = ωω  = ω
ω  = 0ω  = 0ω  = 0ω  = 0s

2 1

1

 
 

Obr.1.2.1 – Pracovní stavy AM 
 
 

Energetická bilance 
 
Činný příkon, který odebírá AM z napájecí sítě je: ϕϕϕϕcosIUmP 1111 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====    

V primárním vinutí vznikají ztráty ve vinutí: 2
1111cu IRmP ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====∆∆∆∆    

Dále vznikají ztráty v železe, které můžeme vyjádřit: 
Fe

2
1

1Fe R

U
mP ====∆∆∆∆    

Výkon ve vzduchové mezeře, tj. výkon přenesený ze statoru do rotoru: 
)PPP(PP dFe1cu1 ∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆δδδδ ++++++++−−−−====    

kde dP∆  jsou přídavné ztráty ve statoru 

Výkonové poměry v asynchronním motoru znázorňuje obr.1.2.2. Výkon ve vzduchové  
mezeře Pδ se dále dělí na mechanický výkon P´ a elektrický výkon Pel. Elektrický výkon kryje 
ztráty ve vinutí rotoru Pcu2 a dále i výkon předávaný spotřebiči připojenému k rotorovému 
vinutí. Ztráty v železe rotoru jsou malé, a proto je obvykle zanedbáváme. U motorů nakrátko je 
Pe1 = Pcu2.  

Užitečný výkon motoru na hřídeli: mechP´PP ∆∆∆∆−−−−====  

kde mechP∆∆∆∆  jsou ztráty třením, ventilací a přídavné ztráty v rotoru [6]. 

Účinnost motoru je pak: 
1P

P
====ηηηη    
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Obr.1.2.2 – Energetická bilance 

 
 

1.2.2. Matematický model AM - napěťový zdroj 
 
Obecně lze považovat asynchronní motor za nelineární, mnohaparametrovou soustavu. Z 

důvodu značné složitosti jeho matematického popisu se obvykle přijímají následující 
zjednodušující předpoklady [9]:  

a) Stroj je symetrický, jeho vinutí je sinusově rozloženo po obvodu stroje a vzduchová 
mezera je konstantní.  

b) Nulový vodič není připojen. 
c) Ztráty v železe jsou zanedbány. 
d) Odpory a indukčnosti jsou stejné ve všech fázích a konstantní, tj. zanedbávají se: 

- změny odporů statoru a rotoru na teplotě  
- nasycení magnetického obvodu  
- hystereze magnetického obvodu  
- změny odporů a indukčností na kmitočtu (skinefekt)  

Rovněž činný odpor a indukčnost napájecího zařízení (napájecí síť, měnič, přívody atd.) 
se při řešení přechodných dějů obvykle zanedbávají.  

 
Při řešení AM obvykle uvažujeme jako vstupní veličiny napětí a moment zátěže (včetně 

volby souřadného systému ωk). Za výstupní veličiny považujeme proudy, magnetická 
spřažení, moment a otáčky – viz obr.1.2.3. 
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Obr.1.2.3 

 
Pro případ AM s kotvou nakrátko můžeme použít následující soustavu diferenciálních 

rovnic, odvozenou z matematického modelu obecného střídavého motoru [2]: 

 SSS
S u

dt

d
iR 11 ====

ΨΨΨΨ
++++             kde  εεεεjR

h
S

SS eiLiL 21 ++++====ΨΨΨΨ  

 02 ====
ΨΨΨΨ

++++
dt

d
iR RR

R               kde   εεεεjS
h

R
RR eiLiL −−−−++++====ΨΨΨΨ 12  

 (((( ))))[[[[ ]]]] Z

*jRS
h

m MeiiImpL
dt

d
J −−−−==== εεεεωωωω

212
3

  

 
dt

d
m

εεεε
ωωωω ====  

kde jsou: 
RS, RR ……. odpor jedné fáze statorového, resp. rotorového vinutí 
ΨS, ΨR …… spřažený magnetický tok statoru, resp. rotoru 
LS, LR ……. celková indukčnost jedné fáze statorového, resp. rotorového vinutí 
Lh ………… hlavní indukčnost 
ε ………….. úhel mezi reálnými osami rotorového a statorového systému souřadnic 
ωm ………... úhlová rychlost rotoru 
J ………….. celkový moment setrvačnosti 
MZ ………… moment zátěže 
 
Celkové indukčnosti LS, LR lze vyjádřit vztahy:  (((( )))) hSS LL σσσσ++++==== 1  

  (((( )))) hRR LL σσσσ++++==== 1  

kde činitelé rozptylu σS, σR jsou určeny vztahy: 
h

S
S L

L σσσσσσσσ ==== , 
h

R
R L

L σσσσσσσσ ====  

kde LSσ,,LRσ  jsou rozptylové indukčnosti statoru, resp. rotoru. 
 
Při matematickém popisu AM se s výhodou používají lineární transformace. Jejich 

prostřednictvím lze veličiny statoru i rotoru přepočítat do jednoho souřadného systému 
(stojícího nebo rotujícího libovolnou rychlostí) a soustava rovnic se tím značně zjednoduší. 

S ohledem na jednoduché zrušení vzájemné vazby mezi jednotlivými složkami je vhodné 
volit vztažný souřadnicový systém (systém orientovaných souřadnic [x,y]) orientovaný na 
rotorový spřažený magnetický tok, který je tvořen magnetizačním proudem im na hlavní 
indukčnosti motoru Lh. 
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1.2.3. Řízení otáček 
 
 Možnosti řízení otáček asynchronního motoru vyplývají ze základního vztahu pro otáčky 

asynchronního motoru: 
p

f60
ns

⋅⋅⋅⋅
====  

 Skluz vyjádříme jako: 
s

s

n

nn
s

−−−−
====    

Pak po úpravě a dosazení dostaneme otáčky asynchronního motoru: 

)s1(
p

f60
)s1(nn s −−−−

⋅⋅⋅⋅
====−−−−⋅⋅⋅⋅====   

Z této rovnice je zřejmé, že otáčky motoru lze regulovat: 
� změnou skluzu  
� změnou počtu pólů 
� změnou statorového kmitočtu 

 
Při regulaci otáček asynchronních motorů je nutné pamatovat na to, že pokud při regulování 

pracujeme pod jmenovitými otáčkami, pak se u strojů s vlastní ventilací zhoršuje odvádění 
ztrátového tepla ze stroje. Zatížitelnost takových strojů je při nižších otáčkách podstatně nižší 
než při otáčkách jmenovitých. 

 
a.) Řízení otáček změnou skluzu 
Při skluzové regulaci můžeme měnit otáčky odporem v rotoru, protinapětím v rotoru 

(kroužkové motory) nebo statorovým napětím.  
Řízení otáček změnou odporu v rotorovém obvodu je značně nehospodárné, neboť skluzová 

energie se maří v rotorovém odporníku. U tyristorových a tranzistorových pohonů se užívá 
pulsním měničem spínaný odpor případně se tento způsob doplňuje fázovým napěťovým 
řízením. Výsledkem je tedy změkčení charakteristiky. Rozsah řízení otáček tímto způsobem 
bývá poměrně malý, a to maximálně do skluzu 20 ÷ 30 %. Otáčky motoru lze odporem v rotoru 
pouze snižovat pod hodnotu otáček synchronních.  

Řízení otáček přivedením protinapětí do rotorového obvodu odstraňuje základní nedostatek 
předešlého způsobu, tj. nehospodárnost regulace a dále tímto způsobem lze otáčky motoru 
zvyšovat i nad hodnotu synchronních otáček. Tento způsob řízení je realizován v kaskádním 
zapojení AM, kdy se skluzový elektrický výkon vrací zpět do sítě. 

Skluzová regulace statorovým napětím - u normálních asynchronních motorů má změna 
napájecího napětí velmi malý vliv na otáčivou rychlost. Moment motoru M a tedy i moment 
zvratu Mmax je úměrný druhé mocnině napětí, zatímco skluz zvratu je na napětí nezávislý. 

 
b.) Řízení otáček změnou počtu pólů 
Tento způsob řízení otáček motorů umožňuje změnu otáček pouze po stupních. Počet stupňů 

však nebývá veliký, běžně se používá pouze dvou stupňů. Pro zvláštní účely lze použít i větší 
počet stupňů. To však již vede ke značně drahým strojům a komplikovaným přepínačům. 

 
c.) Řízení otáček změnou kmitočtu statorového napětí 
Frekvenčním řízením střídavých motorů lze v současné době docílit téměř vlastností 

stejnosměrných regulačních pohonů a lze očekávat ještě další rozmach v tomto směru s ohledem 
na výhody střídavých motorů vůči stejnosměrným, které spočívají především v tom, že tyto 
stroje nemají komutátor. Výše uvedené způsoby řízení rychlosti AM byly spojeny se značnými 
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ztrátami. Při dnešním stavu moderní výkonové elektroniky a výpočetní mikroelektroniky ve 
světě je současné řízení frekvence a napětí nebo proudu nejperspektivnější a nejhospodárnější 
způsob řízení rychlosti AM. Proto se má práce zaměřuje na tento způsob řízení. 

Řízením frekvence f se mění synchronní rychlost motoru: 
p

f2
0

ππππωωωω ==== .  

Indukované napětí statoru je úměrné frekvenci a toku:  
f.konstfN44,4U mm11i ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== ΨΨΨΨΨΨΨΨ  

V prvém přiblížení zanedbáme úbytky napětí na statorové impedanci.  
Zmenšeni frekvence f vede při konstantním napětí U1 

 
k vzrůstu toku Ψm , k nasycení stroje a 

zvětšení magnetizačního proudu Iµ,, tedy ke zhoršení energetických ukazatelů, příp. k 
nadměrnému oteplení. Zvětšení frekvence f při konstantním napětí U, vede ke zmenšení 
magnetického toku a při stálém momentu na hřídeli motoru 22m cosIKM ϕϕϕϕΨΨΨΨ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====

 
způsobí 

vzrůst rotorového proudu, nadměrné oteplení vinutí a nedostatečné využití magnetického 
obvodu. Sníží se rovněž maximální moment Mmax. Z uvedeného rozboru vyplývá nutnost 
současné regulace frekvence a napětí nebo proudu v závislosti na zatížení [3].  

Rozsah řízení bývá 1 : 15 až 1 : 20 pod základní rychlost ω0 
 
a 1 : 2 až 1:4 nad ω0

 
.  

 
 

Průběh veličin AM při frekvenčním řízení 
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Obr.1.2.4 

 
 
1.3. Teorie měniče kmitočtu 
 

Statický měnič kmitočtu 
 
Statický měnič je výkonové elektronické zařízení, které mění parametry elektrické energie 

jednoho druhu (velikost a časový průběh napětí a proudu, kmitočet a počet fází) na jiné 
parametry požadované elektrické energie jiného druhu. 

Pro svou činnost využívají měniče výkonové polovodičové součástky (diody, tyristory, 
vypínací tyristory – GTO, IGCT, bipolární tranzistory, unipolární tranzistory – MOSFET, 
bipolární tranzistory s izolovaným hradlem - IGBT), které periodicky přecházejí z nevodivého 
do vodivého stavu a naopak. Tyto součástky tedy pracují ve spínacím režimu a umožňují 
konstruovat měniče až do výkonu řádu MW a pro napětí přes 6 kV. 

Přenos energie mezi dvěma soustavami může být realizován rozdílným napětím nebo 
kmitočtem. Měniče kmitočtu zajišťují tento přenos jak při rozdílných kmitočtech, tak ve většině 
aplikací také s doprovodnou regulací napětí. Proměnný kmitočet lze realizovat přímými měniči 
kmitočtu (cyklokonvertory) nebo nepřímými měniči kmitočtu, kdy je vstupní střídavá energie 
nejdříve usměrněna, filtrována a následně střídačem přeměněna na střídavou. 

V současné době se pro řízení AM používají nejčastěji nepřímé měniče kmitočtu se 
stejnosměrným meziobvodem. Charakter měniče kmitočtu určuje způsob filtrace v mezilehlém 
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obvodu. Při použití velkého vyhlazovacího kondenzátoru se jedná o měnič kmitočtu napěťového 
typu a je-li pro filtraci proudu meziobvodu využita tlumivka, jde o nepřímý měnič kmitočtu 
proudového typu. 

 
Nepřímý měnič kmitočtu napěťového typu 
 
Při automatické regulaci rychlosti otáčení, popř.polohy či točivého momentu malého a 

středního indukčního motoru výkonu až řádu stovek kW se nejčastěji používá kmitočtové řízení 
motoru pomocí napěťového měniče kmitočtu s pulsně-šířkovou modulací výstupního napětí. 

Nejrozšířenější uspořádání měniče kmitočtu napěťového typu obsahuje vstupní diodový 
usměrňovač, filtrační kondenzátor mezilehlého obvodu a napěťový střídač (obr.1.3.1). 

Při použití vstupního diodového usměrňovače je nutné řešit problém generátorického 
brždění. V tomto režimu si napájený AM vyměňuje přes střídač s filtračním kondenzátorem 
jalovou energii potřebnou pro vytvoření magnetického toku. Činná energie se předává z AM 
přes střídač do stejnosměrného meziobvodu a přes diodový usměrňovač již není možné tuto 
energii dále transportovat. Nabíjení kondenzátoru v meziobvodu touto energií by vedlo 
k rychlému a značnému nárůstu jeho napětí. Proto se paralelně ke kondenzátoru připojuje 
brzdný odpor RB , který je dalším výkonovým polovodičovým spínacím prvkem připojen 
v případě, že napětí na kondenzátoru překročí určitou mez. Činná energie, generovaná brzdícím 
AM, se potom maří v brzdném odporu. 

 

V

C

USMĚRŇOVAČ STŘÍDAČ

M
3 ~

Ud
3~ 50 Hz

Rb

 
Obr.1.3.1 – Nepřímý měnič kmitočtu napěťového typu 

 
Měniče kmitočtu mají nepříznivé účinky jak na zátěž (v souvislosti s vyššími harmonickými 

složkami), tak na napájecí síť. Tyto nežádoucí vlivy jsou největší při použití vstupních 
diodových usměrňovačů. 

Nejen z tohoto důvodu se v moderních řešeních průmyslových aplikací používají na vstupu 
kompatibilní usměrňovače (AFE – Active Front End), jehož obvodové zapojení je shodné se 
zapojením trojfázového střídače. Vzhledem k jejich vyšší ceně se tyto měniče používají 
v aplikacích, kde se často využívá elektrické brždění a energii je třeba vracet do napájecí sítě. 

Kompatibilní usměrňovač umožňuje vedení energie ze střídavé na stejnosměrnou stranu, 
tedy usměrňuje. Střídavou stranou je tedy kompatibilní usměrňovač připojen na napájecí síť, 
stejnosměrný výstup je připojen k zátěži, přičemž paralelně k výstupu musí být připojen 
vyhlazovací kondenzátor. Kompatibilní usměrňovač pracuje s PWM modulací a tím 
minimalizuje nepříznivé účinky na napájecí síť. Zadává se zde požadované výstupní napětí a 
fázový posun vstupního proudu vůči vstupnímu napětí, případně účiník [7],[14]. 
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Pulsně šířková modulace (PWM) 
 
PWM je nejčastější způsob řízení napěťových střídačů, umožňující současnou změnu 

výstupního kmitočtu a základní harmonické výstupního napětí. Požadovaný průběh získáme 
vkládáním nulových stavů. Vstupní zadávací hodnotou pro modulaci může být požadovaný 
kmitočet a tzv. poměrné otevření střídače, případně přímo hodnoty zadaných generovaných 
napětí v jednotlivých fázích (většinou sinusový průběh). Průběh požadovaných napětí je často 
odečítán z tabulky, uložené v paměti mikroprocesorového regulátoru. 

Napětí na výstupu střídače je při PWM složeno z různě širokých obdélníkových pulsů a čím 
bude vyšší spínací kmitočet, tím více se výstupní napětí přiblíží k ideálnímu sinusovému 
průběhu. Amplituda výstupního napětí se mění s velikostí středních hodnot takto generovaných 
sérií pulsů, jeho kmitočet změnou kmitočtu šířkové modulace.Vyšší harmonické proudu jsou do 
určité míry filtrovány indukčností zátěže a průběh proudu se blíží sinusovému s malým 
obsahem vyšších harmonických. 

Ud

u

t

 
Obr.1.3.2 – Princip PWM modulace 

 
 
1.4. Teorie řízení asynchronního motoru měničem kmitočtu 
 

1.4.1. Skalární řízení 
 
Skalární způsob řízení výkonových polovodičových měničů kmitočtu je poměrně 

jednoduchý, neumožňuje však dosáhnout špičkových dynamických parametrů pohonů. Je 
užíván ve starší generaci pohonů, příp. pro dynamicky nenáročné pohony, které často pracují 
v ustáleném stavu, např. pohony čerpadel nebo ventilátorů. Statorový proud a další proměnné 
jsou považovány za skalární hodnoty. 

Skalární řízení, které může být frekvenčně napěťové a frekvenčně proudové, je založeno na 
dvou předpokladech: 

a.) motor je popsán rovnicemi v ustáleném stavu (jsou zjednodušené) 
b.) magnetický tok statoru Ψs je konstantní 
 
1.) Frekvenční a napěťové řízení 
 
Při stálém momentu na hřídeli M = konst. je nutné udržet konstantní magnetický tok Ψs

 
, což 

vede k současnému řízení výstupního napětí střídače U a frekvence f ,aby platilo U/f = konst.  
Při jmenovité frekvenci je frekvenční poměr ν = f1/f1n = 1, v náhradním schématu na obr. 

1.4.1 platí, že magnetizační reaktance Xµ » |R1 + jX 1σ
 
| a také | j Xµ Iµ

 
| > |R1 + jX 1σ

 
| I1, takže 

úbytek napětí na vinutí statoru lze zanedbat. Při podstatně snížené frekvenci f1 (ν < 0,1) se však 
zmenšuje ν.Xµ a začne se uplatňovat úbytek napětí na odporu statorového vinutí R1. Poměr 
R1/(2πf1Lµ) bude narůstat, takže je nutno řídit statorové napětí dle vztahu: 
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           Obr.1.4.1 – Náhradní schéma AM                        Obr.1.4.2 
 
R1 - odpor vinutí statoru, R2 - odpor vinutí rotoru, RFe - ztráty v železe statoru 
Xµ - hlavní reaktance, X1δ , X2δ - rozptylové reaktance 
 
Závislost korekčního faktoru Kf

  
na frekvenčním poměru ν =f1

 
/f1n 

 
pro různá λ je vynesena na 

obr.1.4.2. V náhradním schématu asynchronního motoru se tedy při frekvenčním řízení všechny 
reaktance násobí ν. 

Běžně užívané alternativy pro zlepšení rozběhových a pracovních charakteristik v oblasti 
nízkých otáček jsou zvýšení napětí (pevná hodnota napětí, která se přidá k výstupnímu napětí 
měniče), smluvená hodnota kompenzace IR (ohmického úbytku napětí statorového vinutí) nebo 
zlepšená dynamická kompenzace napětí. Zvýšení napětí má větší vliv při nízkých otáčkách, kdy 
je napětí motoru nízké, a je třeba zajistit, aby zvýšení napětí nebylo tak vysoké, aby došlo 
k nasycení motoru. Kompenzace IR, kde je při malých zátěžích velikost zvýšeného napětí 
úměrná velikosti proudu v motoru, představuje zlepšení. Mnohá skalární řízení využívají 
speciální algoritmy pro dynamickou kompenzaci úbytku napětí způsobeného odporem a 
indukčností statoru motoru. To zajišťuje ještě lepší rozběhové a pracovní charakteristiky 
v oblasti nízkých otáček. Při použití přídavných signálů zpětné vazby napětí a proudu motoru se 
při takovém řízení mohou vytvářet hodnoty momentu blízké vektorovému řízení i v oblastech 
nižšího kmitočtu. 

Asynchronní motor potom získá momentové charakteristiky, uvedené na obr.1.4.4. Po 
dosažení maximálního výstupního napětí napájecího střídače můžeme sice při tomto napětí dále 
zvyšovat kmitočet, nelze již ale udržovat konstantní magnetický tok motoru. Ten je při 
konstantním napětí nepřímo úměrný kmitočtu, takže momentové charakteristiky pro tuto oblast 
se vyznačují klesajícím momentem zvratu (obr.1.4.4). Principiálně dosažitelný moment při 
jmenovitém toku je daný momentem zvratu motoru. Po dosažení plného otevření střídače klesá 
maximální moment s kvadrátem otáček motoru. Další omezení momentu může způsobit 
kolísání napětí na filtru ve stejnosměrném obvodu, které má za následek změnu hranice 
přechodu do plného otevření. 

 



 
 

FEI VŠB DIPLOMOVÁ PRÁCE List 19 

 

U1

f1

Ψ = Ψ = Ψ = Ψ = konst.

Oblast
odbuzování

      M/Mmax
1,00 0,80,60,40,2

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

ω/ωs

Oblast
odbuzování

 
                   Obr.1.4.3                             Obr.1.4.4 
 

Zadání f, U – podle předepsané závislosti U1 = f(f1) se generuje požadovaná hodnota 
výstupního napětí střídače. Zadaný kmitočet určuje otáčivou rychlost motoru s diferencí, danou 
skluzem. Při rozběhu pohonu se zadaný kmitočet zvyšuje po rampě, řídící obvody však nemají 
žádnou zpětnou vazbu od AM, takže ten pracuje jako na tvrdé síti. Při přetížení se může 
moment zvyšovat až k momentu zvratu. Po jeho překročení by se pohon dostal do stavu 
nakrátko, ale dříve by zřejmě zasáhla nadproudová ochrana systému. Proto se využívá signál 
čidel proudu, nezbytných pro nadproudovou ochranu, ve zpětné vazbě pro korekci zadaného 
kmitočtu. 

 
Regulační struktura při frekvenčním a napěťovém řízení  
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Obr.1.4.5 

 
Při tomto způsobu řízení se vychází z odvozené závislosti statorového napětí na synchronní 

rychlosti us
 
= f(ω1) při konstantním magnetickém toku statoru Ψ. Nelineární závislost us

 
= f(ω1)  

je kromě počáteční části téměř přímková. Při ω1=0 je hodnota us
 
nenulová v důsledku úbytku 

napětí na statorovém odporu. Struktura skalárního frekvenčně napěťového řízení je na obr. 
1.4.5. Veličiny s hvězdičkou vyjadřují žádané hodnoty. Regulátor rychlosti Rω

 
určuje žádanou 

hodnotu skluzové frekvence ω2
 
a omezení její hodnoty zabrání nadměrnému skluzu a tím i 

proudu motoru. Součet této skluzové rychlosti a skutečné rychlosti otáčení snímané čidlem 
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otáček pak dává žádanou synchronní rychlost motoru (rychlost pole). Následuje nelineární blok, 
z něhož vystupuje žádaná hodnota statorového napětí us, která vstupuje do regulační smyčky 
statorového napětí s regulátorem napětí Ru. Výstup z tohoto regulátoru – žádaná hodnota 
statorového proudu – je zde omezen na dovolenou hodnotu. Podřazený regulátor proudu Ri

 
chrání měnič a motor před přetížením.  

 
2.) Frekvenční a proudové řízení 
 
Proudové střídače nemají ve stejnosměrném meziobvodu vyjádřené napětí nýbrž proud. V 

tomto případě k dosažení konstantního magnetického toku je nutno vyjít ze vztahu mezi 
statorovým proudem a magnetickým tokem Ψ, který odvodíme pro ν =f1/ f1n= 1 ze vztahu pro 
statorový proud, v kterém můžeme při malých skluzových frekvencích ω2 = s.ω1

 
zanedbat X2δ, 

takže:  
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Tento vztah je nezávislý na statorové frekvenci f a proměnnou veličinou je zde skluzová 
frekvence ω2. Pro konstantní magnetický tok lze pak odvodit z tohoto vztahu závislost I1 = f(ω2) 
-viz obr. 1.4.6. 

I1

ωωωω2

Ψ/Ψ/Ψ/Ψ/Lµµµµ

Ψ=Ψ=Ψ=Ψ=konst.

 
Obr.1.4.6 

 
1.4.2. Vektorové řízení 

 
Vektorové řízení, na rozdíl od skalárního, zabezpečuje vysokou přesnost regulace a 

dynamiku veličin v ustálených i přechodných stavech. Jeho princip vychází z úplných rovnic 
asynchronního motoru. 

Základní podmínkou vektorového řízení střídavého motoru je oddělení regulačních obvodů 
pro moment a magnetický tok tak, aby se vzájemně neovlivňovaly. Regulačním obvodem 
momentu se nastavuje moment motoru, a tedy činný výkon, regulačním obvodem magnetického 
toku se realizuje výsledný magnetický tok stroje, a tedy jalový výkon [2]. 

Princip vektorového řízení spočívá v rozložení prostorového vektoru statorového proudu do 
dvou kolmých složek v rotujícím souřadnicovém systému, který může být orientován na 
prostorový vektor statorového magnetického toku, prostorový vektor rotorového magnetického 
toku nebo na prostorový vektor výsledného magnetického toku. Složky prostorového vektoru 
statorového proudu pak určují moment a magnetizaci stroje. Momentotvorná složka vektoru 
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statorového proudu určuje společně s příslušným vektorem magnetického toku moment stroje. 
Magnetizační složka ležící ve směru vektoru magnetického toku ovlivňuje magnetizaci motoru. 

S ohledem na jednoduché zrušení vzájemné vazby mezi jednotlivými složkami je vhodné 
volit vztažný souřadnicový systém (systém orientovaných souřadnic [x,y]) orientovaný na 
rotorový spřažený magnetický tok, který je tvořen magnetizačním proudem im na hlavní 
indukčnosti motoru Lh (obr.1.4.7). 
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Obr.1.4.7 

 
Magnetický tok a moment nejsou prakticky přímo měřitelné, a proto se vychází z hodnot, 

které lze technicky jednoduše měřit (statorové proudy, napětí, otáčky). Z těch jsou pomocí 
určitého zvoleného matematického modelu stroje vyčísleny všechny vnitřní veličiny nutné pro 
regulaci. Vzhledem k nárokům na regulaci musí být opakování výpočtu pomocí soustavy 
diferenciálních rovnic řádově desítky µs. V úvahu přicházejí především dva typy 
matematických modelů – tzv. proudový (I1 – n) model, založený na měření statorových proudů 
a otáčivé rychlosti a tzv. napěťový (U1 - I1) model, zpracovávající informaci o napětí a proudu. 

Napěťový model má určité nevýhody, např. problémy s otevřenou integrací pro nízké 
frekvence základní harmonické statorového napětí menší než 5 Hz a tedy nepoužitelnost pro 
nízké otáčky asynchronního motoru. Jeho výhodou je, že nemusí být použit snímač otáček, resp. 
polohy rotoru.  

Proudový model lze použít i pro nízké otáčky, je použitelný s dostatečnou přesností pro 
velký rozsah otáček. Jeho nevýhodou je nutnost informace o otáčkách, resp. poloze rotoru 
stroje. Metoda proudového modelu také vyžaduje adaptaci na teplotní změny rotorové časové 
konstanty motoru. 

 
 
Vektorová regulace proudového typu 
 
Označení vychází z toho, že hlavní regulovanou veličinou je modul statorového proudu 

asynchronního stroje. Ten je dán požadovanou hodnotou momentotvorné a tokotvorné složky. 
Z obou složek je vlastně konstruován požadovaný prostorový vektor statorového proudu 
v polárních souřadnicích. Jeho modul je pak regulován na základě porovnání s měřenou 
hodnotou v regulátoru proudu, jehož výstup tvoří požadavek poměrného otevření střídače. 
Zadaná hodnota kmitočtu je vypočtena ze součtu kmitočtu, odpovídajícího měřeným skutečným 
otáčkám a požadovaného skluzového kmitočtu. Další regulační smyčka reguluje úhel mezi 
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prostorovými vektory rotorového magnetického toku a statorového proudu. Výstup tohoto 
regulátoru ovlivňuje požadovaný skluzový kmitočet. V případě požadavku na dynamickou 
změnu momentu se tedy změní požadovaný modul statorového proudu v důsledku změny jeho 
momentotvorné složky a požadovaný kmitočet jako důsledek změny skluzového kmitočtu a 
dynamické změny fáze prostorového vektoru statorového proudu. 
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Obr.1.4.8 – Vektorová regulace proudového typu 

 
Jelikož se jedná o vektorovou regulaci, postačuje pro přesné určení vektoru proudu jeho 

modul I1 a úhel ε vzhledem k vektoru rotorového magnetického toku. Obě veličiny se určí ze 
zadané tokotvorné a momentotvorné složky proudu a tudíž je další zadaná hodnota – skluzový 
kmitočet – nadbytečná. Ten je získán z vypočítaných optimalizačních tabulek a jeho použití 
zlepšuje vlastnosti regulačního systému. Zablokováním regulátoru úhlu přejde pohon do režimu 
skalárního řízení. Zadávaný skluzový kmitočet určuje nabuzení stroje a tím i způsob 
optimalizace. 

 
 
Vektorová regulace napěťového typu 
 
V tomto případě vychází označení ze skutečnosti, že dominantní akční veličinou je 

požadované napětí pro modulátor, které v sobě nese informaci o poměrném otevření střídače, 
zadaném kmitočtu, ale i fázi tohoto napětí. Struktura regulačního schématu opět obsahuje jako 
hlavní bloky model stroje, regulátory a blok řízení střídače. 

Jelikož vlastní regulace probíhá v pravoúhlých souřadnicích, rotujících synchronně 
s magnetickým polem v asynchronním stroji, je prvním předpokladem pro její použití získání 
informace o transformačním úhlu. To je možné dvěma způsoby. Známe-li synchronní úhlovou 
rychlost (vlastně zadaný kmitočet pro modulátor), je možné jeho integrací získat transformační 
úhel. U tohoto typu regulace však většinou nebývá explicitní požadovaný kmitočet vyjádřen. 
Druhou možností je použít složky rotorového magnetického toku v pevných souřadnicích. 
Problém se získáním informace o úhlu při startu nenabuzeného stroje, lze řešit kombinací obou 
metod. Zpočátku se generuje pouze požadavek na tokotvornou složku proudu, skluz je tedy 
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nulový a vektor toku rotuje rychlostí, danou otáčením hřídele. Pro získání úhlu lze tedy tuto 
rychlost integrovat. 
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Obr.1.4.9 – Vektorová regulace napěťového typu 

 
V chodu je pomocí měřených hodnot a matematického modelu zkonstruován prostorový 

vektor rotorového magnetického toku, který určuje úhel pro rozložení statorového proudu na 
tokotvornou a momentotvornou složku. Tyto složky jsou potom regulovány samostatnými 
regulátory. Z jejich výstupních hodnot je vytvořen prostorový vektor požadovaného výstupního 
napětí střídače, ze kterého jsou pomocí bloku odvazbení a zpětnou transformací vypočtena 
zadání pro jednotlivé fáze. Výhodou tohoto způsobu regulace je vyšší dynamika [7]. 

 
Struktura regulace rychlosti asynchronního motoru s vektorovým řízením 

Jedná se o strukturu regulace otáček s vektorovým řízením v systému tzv. orientovaných 
souřadnic [x,y], pro který platí, že v ose x leží výsledný rotorový magnetický tok resp. 
magnetizační proud im (obr.1.4.11). 

Asynchronní motor je napájen z nepřímého měniče frekvence s napěťovým meziobvodem. 
Fázové proudy jsou snímány pomocí moderních snímačů proudu, např.od firmy LEM. Poloha 
rotoru AM je vyhodnocena blokem vyhodnocení polohy – BVPR z impulsních signálů 
inkrementálního čidla spojeného mechanicky s rotorem asynchronního motoru. 
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Obr.1.4.10 - Blokové schéma vyhodnocení magnetizačního proudu a orientujících veličin 
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Pomocí bloku transformace souřadnic T3/2 jsou veličiny z trojfázového systému statorových 
souřadnic [a,b,c] transformovány do dvouosého systému statorových souřadnic [α,β]. Blokem 
vektorového natočení BVN2 jsou složky natočeny do dvouosého rotujícího systému 
orientovaných souřadnic [x,y]. Pro vektorové natočení složek prostorového vektoru statorového 
proudu isα , isβ do systému orientovaných souřadnic [x,y] slouží orientující veličiny sinγ, cosγ, 
které jsou softwarově vypočteny v bloku vyhodnocení orientujících veličin BVOV (obr.1.4.10). 
Stanovení orientujících veličin je jedním z nejdůležitějších úkolů pro realizaci vektorového 
řízení, neboť tyto veličiny určují stupeň odvazbení jednotlivých složek vektoru statorového 
proudu a podstatnou měrou ovlivňují kvalitu regulačních dějů. 

Získané skutečné složky isx, isy slouží jako zpětnovazební veličiny pro proudové PI regulátory 
Risx, Risy, k jejichž výstupům jsou přičítány napěťové složky pro zrušení vzájemné vazby, které 
jsou vypočteny v bloku zrušení vazby BZV. Pomocí bloku vektorového natočení BVN1 a 
následnou transformací v bloku T2/3 jsou ze složek usx*, usy* získávaná řídicí napětí usa*, usb*, 
usc* pro blok šířkově-pulsní modulace PWM, který generuje zapínací pulsy pro výkonové 
tranzistory měniče kmitočtu TMK. 
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Obr.1.4.11 

 
Regulaci magnetizačního proudu (resp.magnetického toku) realizuje PI-regulátor Rim na 

základě regulační odchylky mezi žádanou hodnotou magnetizačního proudu im* a skutečnou 
hodnotou im, vypočtenou v bloku vyhodnocení orientujících veličin BVOV. 

Žádanou hodnotu magnetizačního proudu im* určuje I-regulátor Ru, který zpracovává 
regulační odchylku mezi žádanou hodnotou modulu vektoru statorového napětí, jehož velikost 
určuje typový bod motoru a tedy také počátek oblasti odbuzování, a vypočtenou hodnotou 
modulu vektoru statorového napětí, získanou pomocí bloku vektorového analyzátoru VA 
z žádaných složek usx*, usy*. 

Regulaci rychlosti zajišťuje PI-regulátor Rω na základě regulační odchylky mezi žádanou 
rychlostí ωm* a skutečnou rychlostí ωm, která je vyhodnocena z časové změny úhlu rotoru ε 
vyhodnoceného z pulsů inkrementálního čidla IČ v bloku BVPR [2]. 
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1.4.3. Přímé řízení momentu - DTC 
 
Metoda přímé regulace momentu patří k nejmodernějším způsobům regulace asynchronních 

strojů. Vyznačuje se vysokou robustností a schopností rychlé změny momentu motoru, díky 
které lze dosáhnout velmi dobrých dynamických vlastností.  

Na rozdíl od vektorového řízení se zde nereguluje vektor statorového proudu, ale přímo 
moment ve zvoleném tolerančním pásmu a průběh prostorového vektoru magnetického toku po 
zadané křivce. Obě veličiny jsou vyhodnoceny z měřených veličin pomocí matematického 
modelu asynchronního stroje. Měření a výpočty musí být tak rychlé, aby bylo možno v každém 
okamžiku rozhodnout, je-li třeba moment zvětšovat nebo zmenšovat, a jak je nutno spínat 
střídač pro zajištění požadovaného pohybu vektoru toku. Proto se zde využívají především 
signálové procesory. 

Pro napájení AM je vhodné použít nepřímý měnič kmitočtu s napěťovým meziobvodem 
(obr.1.4.12), který je řízen výkonným řídícím mikropočítačem. Spínače S1 až S6 jsou pro malé 
a střední výkony tvořeny moderními výkonovými tranzistory IGBT a pro velké výkony GTO 
tyristory.  
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Obr.1.4.12 

 
Princip přímého řízení momentu spočívá ve vytvoření točivého magnetického pole ve statoru 

pomocí spínání vektoru u1 až u6, přičemž rychlost otáčení magnetického pole, a tím také 
velikost momentu motoru, je možné řídit dvěma způsoby: 

1.) Pulsním spínáním nulového vektoru napětí u0 nebo u7 
2.) Pulsním přepínáním směru otáčení vektoru statorového magnetického toku 

 
Prakticky je řízení momentu prováděno dvoupolohovým regulátorem, jehož vstupní 

veličinou je rozdíl velikosti požadovaného a skutečného momentu. Dvoupolohový regulátor 
udržuje moment v rámci hysterezního pásma, což se provádí tak, že v případě překročení horní 
meze žádaného momentu se přejde do režimu, jež umožní pokles momentu. Tento stav je 
udržován po dobu, než moment klesne na dolní mez žádaného momentu, pak se opět vrátí řízení 
do původního režimu, jenž umožní nárůst momentu. 

Z uvedeného vyplývá, že regulátor momentu má vyšší prioritu než regulátor toku, tzn. že 
pokud regulátor momentu dá požadavek na nulový vektor, pak je tento nulový vektor sepnut i 
za cenu deformace průběhu magnetického toku. 

Řízení toku probíhá tak, že se koncový bod vektoru magnetického toku pohybuje po 
šestiúhelníku (Depenbrockova metoda) nebo v mezikruží (Takahashiho metoda, Mirova 
metoda, nová metoda) [2]. 
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Jedním z důležitých parametrů přímého řízení momentu je rozkmit momentu, vznikající 
v důsledku způsobu jeho řízení. 

Rozkmit momentu ovlivňuje: 
• Použitá metoda přímého řízení momentu 
• Způsob snižování momentu 
• Velikost statorového magnetického toku 
• Velikost napětí v meziobvodu 
• Spínací frekvence 

 
Přímé řízení momentu má ve srovnání s vektorovým řízením tyto výhody: 

• Absence transformace z orientovaného systému souřadnic a zpět, které je nutné u 
vektorového řízení. 

• Absence bloku pro PWM modulaci výstupního napětí. 
• Absence bloku pro zrušení vazby mezi složkami vektoru statorového proudu. 
• Absence několika regulátorů (u vektorového řízení je nutné použít 4 regulátory). 
• Stačí určit sektor, ve kterém se nachází vektor statorového magnetického toku (u 

vektorového řízení je nutné určit jeho přesnou polohu). 
• Velice rychlá odezva na požadovanou změnu momentu. 

 
 
 

2. Návrh a realizace měření pohonu pro stanovení typové zkoušky  
asynchronního motoru 

 
2.1. Návrh střídavého regulovaného pohonu s měničem kmitočtu 
 
Základní podmínky: 
1.)   Znalosti provozních vlastností motoru napájeného proměnlivou frekvencí: 
• závislosti mechanických charakteristik motoru - n=f(M) včetně parametrů (Mmax , MN , n0) 
• rozdělení rozsahu možného řízení otáček v závislosti na frekvenci na oblasti: 

a.) s konstantním magn. tokem (jmenovitým - dovoleným momentem ) 
b.) s proměnným (klesajícím) magn. tokem (konstantním napětím a mech. výkonem) 
c.) s proměnným (klesajícím) mechanickým výkonem 

• závislosti ztrát a účinnosti na frekvenci 
2.) Vlivy způsobené neharmonickým průběhem elektrických veličin motoru. Mezi 

nejvýznamnější patří: 
• zvýšení ztrát 
• zvýšení hlučnosti 
• vznik přídavných pulzačních momentů 
• zpětné vlivy na napájecí sít, měnič, motor, kabel , okolí (EMC). 
3.)   Znalost základních provozních vlastností a parametrů měniče kmitočtu. 
4.)   Znalosti pracovního mechanismu (charakteru zátěže, pracovní cyklus, prostředí, apod.). 
 
Dimenzování měniče 
 
Při vlastním výběru typové velikosti měniče je nutné postupovat dle technických parametrů a 

pokynů jeho výrobce uváděných v technické dokumentaci k dané typové řadě měničů. 
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Při znalosti parametrů pohonu a technických údajů pro jednotlivé typové řady měničů je jeho 
výběr a určení typové velikosti závislé na [5]: 

1.) Parametrech napájecí sítě v místě připojení měniče. 
2.) Charakteru a závislosti momentu zátěže (reakční, potenciální, M=konst. apod.). 
3.) Druhu,velikosti a počtu motorů,jejich parametrech,zapojení vinutí včetně jeho parametrů. 
4.) Druhu zatížení (S1 ..), technologickým a bezpečnostním požadavkům na pohon včetně 

ovládání a komunikace. 
5.) Pracovnímu prostředí měniče (teplotě a druhu chladícího media, nadmořské výšce, 

mezním požadavkům na zpětné vlivy popř. EMC apod.). 
6.) Pracovnímu režimu měniče (druhu řízení - U/f ,vektorové, momentové,velikosti fp, apod.). 
 
Měnič je dimenzován pro 3-fázový asynchronní motor s kotvou nakrátko s vlastním 

chlazením, jehož parametry jsou uvedeny na str.31.  
Střídavý regulovaný pohon s měničem kmitočtu je navrhován pro: 
a.) Konstantní zatěžovací moment (např. pásový dopravník,manipulátor) - pro motor 

s vlastním chlazením platí, že při zatížení konstantním momentem dochází ke snížení jeho 
výkonu a tím i momentu v závislosti na rozsahu řízení rychlosti. Snížení parametrů je 
provedeno za předpokladu, že v případě trvalého zatížení S1 se předpokládá možné krátkodobé 
přetížení o 50% po dobu maximálně 60 s. Při dimenzování měniče tedy musí být splněna 
podmínka:  2MOT II ≤≤≤≤  

kde  IMOT …proud motoru při statickém konstantním momentu zátěže MPM 
      I2     … základní výstupní proud měniče umožňující jeho krátkodobé přetěžování o 50%. 
 
Pro navrhovaný měnič platí: A5,41IA5,41I 2MOT ≥≥≥≥⇒⇒⇒⇒====  

Splněním této podmínky je vytvořena rezerva pro potřebný rozběhový moment motoru. 
b.) Kvadratický zatěžovací moment (např. ventilátor,čerpadlo) - u pohonů se zatěžovacím 

momentem MPM ≈ n2
 nejsou většinou kladeny nároky na přetěžování (během rozběhu i chodu) a 

proto se toto přetěžování při přiřazení motor-měnič neuvažuje. Při dimenzování měniče tak stačí 
splnění podmínky:     TYPMOT II ≤≤≤≤    kde  2TYP I1,1I ⋅⋅⋅⋅====  

Pro navrhovaný měnič tedy platí: A73,37IA5,41IA5,41I 2TYPMOT ≥≥≥≥⇒⇒⇒⇒≥≥≥≥⇒⇒⇒⇒====  

 
Kombinaci požadovaných výstupních proudů obou způsobů zatížení AM odpovídá 

následující frekvenční měnič, který jsem vybral z katalogu firmy SIEMENS: 
Typ                  - MICROMASTER 6SE6440-2AD32-2DA1 

 Výstupní výkon         - P = 22 kW (konstantní moment) 
          - P = 30 kW (proměnný moment) 
 Pracovní napětí sítě      - 3 AC 380 až 480 V ± 10% 
 Jmenovitý výstupní proud - In = 45 A (konstantní moment) 
          - In = 62 A (proměnný moment) 
 Vstupní frekvence       - f = 47 až 63 Hz 

Výstupní frekvence      - f = 0 až 650 Hz (režim U/f) 
- f = 0 až 200 Hz (vektorový režim) 

 
Zohlednění některých vlivů při návrhu a dimenzování FM 
 
1.) Pracovní prostředí 
Zvýšená teplota okolí měniče - u většiny měničů je při jeho provozu uváděn dovolený rozsah 

okolní teploty (chladícího media) 0 ÷ 40°C. V případě, že skutečná provozní teplota přesáhne 
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maximální hranici tohoto rozsahu, je nutno provést snížení (redukci) výkonu měniče (jeho 
jmenovitého proudu).  

Snížený tlak okolního vzduchu (vyšší nadmořská výška) 
Snížení parametrů měniče se provádí v případech instalace FM do nadmořské výšky nad 

1000 m. 
Dlouhá přívodní vedení k motoru nebo jeho vyšší průřez (předimenzování) 
V obou výše uvedených případech se jedná o zvýšení kapacity připojené na výstup měniče, 

znamenající mj. i zvýšení velikosti svodového proudu zatěžujícího výstupní střídač měniče. V 
dokumentaci k měničům bývají uvedeny maximální parametry přívodních vedení k motoru pro 
jejich jednotlivá provedení (stíněné - nestíněné) a použití přídavných komponent na výstupu 
(tlumivky, filtry). V případě překročení těchto hodnot je nutná redukce výkonu měniče (jeho 
jmen.proudu). 

 
2.) Spínací (modulační) frekvence f. 
Jmenovité parametry měniče jsou stanoveny pro určitou spínací frekvenci, která bývá 

uváděna v dokumentaci. V případě použití vyšší spínací frekvence je nutno provést redukci 
(snížení) jmenovitého proudu měniče. Na obr.2.1.1 je příklad uvedeného snížení pro měnič 
MICROMASTER 6SE6440-2AD33-7EA1, který jsem použil v následujícím měření. 
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Obr.2.1.1 

 
Dimenzování kabelu 
 
Potřebný průřez vodičů musí vyhovovat následujícím požadavkům: 

• přípustné oteplení provozním proudem 
• přípustný úbytek napětí 
• zkratové odolnosti (tepelné a silové účinky zkratových proudů) 

 
Průřez vícežílového, na vzduchu vodorovně a volně uloženého kabelu, vychází z přípustného 

maximálního oteplení trvalým provozním proudem. Stanovená proudová zatížitelnost kabelu 
musí být vždy rovna nebo větší než jmenovitý proud připojovaného motoru nebo regulačního 
pohonu. 

Pro spojení FM s AM byl použit kabel s měděnými vodiči o průřezu S = 10mm2. Proudová 
zatížitelnost uvedeného kabelu s PVC izolací při teplotě okolí t = 30°C volně uloženého ve 
vzduchu je I = 57 A. 
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Schéma zapojení 
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Obr.2.1.2 

 
 
2.2. Typová zkouška AM napájeného měničem kmitočtu 

 
 Základní pojmy a druhy zkoušek 

 
Zkoušky mají podat důkaz, že stroj vyhovuje po stránce mechanické i elektrické všem 

požadavkům platných norem, popř. dalším požadavkům, dohodnutým mezi výrobcem a 
odběratelem. Tyto požadavky mají zajistit jakost výrobku se zřetelem na technické a provozní 
požadavky: 

Bezpečnostní – např.zkouška izolace výdržným napětím, zkouška zvýšenými otáčkami. 
Hospodárnosti – jak vyhovují garantovaným hodnotám účinnosti, účiníku, otáček. 
Charakteristických vlastností – výkon, průběh momentu a otáček, oteplení, atd. 
 
Zkouší se zpravidla na zkušebně výrobce a při zkoušení musí být k dispozici všechna 

potřebná technická dokumentace. Zkušebna má být světlá, čistá, prostorná, bez náhlých změn 
teplot, bez hluku, otřesů, škodlivých plynů a par a jiných vlivů, které by ztěžovaly zkoušky nebo 
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ovlivňovaly výsledky měření. Zařízení zkušebny musí odpovídat platným normám a předpisům 
(EN 45001 – Všeobecná kritéria pro činnost zkušebních laboratoří). Při provozu musí být 
dodržovány bezpečnostní předpisy, zejména ČSN 34 100 a ČSN 34 3105. 

Zkoušejí se stroje vysušené, zaběhané a seřízené tak, jak budou pracovat v provozu. Krytí 
stroje, pokud může mít vliv na výsledek zkoušky, nesmí být při zkoušce měněno [15]. 

Není-li stanoveno jinak, teplota okolí při zkoušení má být v mezích +15 až +25°C, nesmí 
však být mimo rozsah +10 až +40°C. V případech, kde je to nutné, se provede přepočet 
výsledků na stanovenou teplotu. Zkušební stanoviště mají dovolit napodobení provozních stavů 
chlazení stroje. Stroje musí být umístěny tak, aby nepůsobily rušivě na sebe a na měřící 
přístroje. 

 
Druhy zkoušek 

 
a) Typová zkouška 
Provádí se na každém novém typu stroje a zjišťují se charakteristiky a vlastnosti stroje, které 

mají význam pro jeho užívání.. Při typové zkoušce musí stroj vyhovět všem předepsaným 
dílčím zkouškám. O jejím výsledku musí být vypracován zkušební protokol. Záznamy o 
výsledcích typových zkoušek se uchovávají nejméně 10 roků. 

Typová zkouška se musí opakovat v těchto případech: 
• u strojů vyráběných jednotlivě do uplynutí 10 let od předešlé zkoušky 
• u strojů vyráběných hromadně nebo v sériích do uplynutí 5 let od předešlé zkoušky 

nebo po stanoveném počtu vyrobených kusů (podle toho, co nastane dříve) nebo po 
převedení výroby do jiného závodu 

• při změně konstrukce, materiálu nebo výrobního postupu, která by mohla mít vliv na 
vlastnosti stroje 

• u strojů vyráběných v sériích při opakovaném výskytu odchylek (při kontrolních 
zkouškách) od výsledků dříve provedené typové zkoušky 

 
b) Kontrolní kusová zkouška 
Touto zkouškou výrobce kontroluje, zda má každý stroj vlastnosti shodné se schváleným 

typem. Záznamy o výsledcích těchto zkoušek se uchovávají nejméně 5 let a slouží také ke 
sledování průběhu jakosti výroby. 

 
c) Přejímací zkouška 
Provádí se při přejímce dodávky jen tehdy, byla-li písemně sjednána mezi odběratelem a 

výrobcem, a to tam, kde to stanoví dohoda. Přejímací zkouška odpovídá obvykle svým 
rozsahem kontrolní kusové zkoušce a bývá spojena s všeobecnou prohlídkou a kontrolou 
úplnosti dodávky. 

 
d) Dlouhodobá zkouška na opotřebení 
Má např.prokázat na zkušebně, jak se stroj osvědčí v trvalém provozu. Trvá 24, 48 h, ale i 

déle, např.40 dnů při zkoušce odolnosti izolace vinutí proti navlhání nebo působení škodlivého 
prostředí (výparů, solí,atd.). 

 
e) Zvláštní výzkumné nebo vývojové zkoušky 
Účelem je zjistit nebo ověřit nové vztahy mezi charakteristickými vlastnostmi stroje, 

potřebné pro další vývoj nebo výzkum. 
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2.2.1. Přehled použitých strojů a přístrojů 
 
1.) Parametry měřeného pohonu: 
a.) 3-fázový asynchronní motor s kotvou nakrátko s vlastním chlazením - štítkové hodnoty: 

� Typ                     - 1LG4 186-4AA10-Z 
� Výrobce                  - SIEMENS 
� Výrobní číslo              - 500036501 
� Jmenovitý výkon           - P = 22 kW 
� Jmenovité napájecí napětí    - Un = 400,0 V 
� Spojení statorového vinutí    - Y 
� Jmenovitý proud           - In = 41,5 A 
� Jmenovité otáčky           - n = 1465 min-1 
� Frekvence                - f = 50 Hz 
� Účiník                   - cosϕ = 0,84 
� Druh zatížení              - S1 (trvalé zatížení) 
� Krytí                    - IP 55 
� Tepelná třída izolace        - F 
� Max.teplota okolí a chladiva  - 40°C 
� Tvar                     - IM B3 (patkový) 
� Hmotnost                 - 155 kg 

 

 
Obr.2.2.1 - Asynchronní motor – tvar IM B3 (katalog SIEMENS K15_0409_CZ) 

 
b.) Frekvenční měnič - štítkové hodnoty: 

� Typ                   - MICROMASTER 6SE6440-2AD33-7EA1 
� Výrobce                - SIEMENS 
� Výrobní číslo            - T-R43062000002 
� Výstupní výkon          - P = 37 kW (konstantní moment) 

                           - P = 45 kW (proměnný moment) 
� Pracovní napětí sítě       - 3 AC 380 až 480 V ± 10% 
� Jmenovitý výstupní proud  - In = 75 A (konstantní moment) 

                           - In = 90 A (proměnný moment) 
� Vstupní frekvence        - f = 47 až 63 Hz 
� Výstupní frekvence       - f = 0 až 650 Hz (režim U/f) 

- f = 0 až 200 Hz (vektorový režim) 
� Pulsní frekvence         - 2 až 16 kHz (v krocích po 2 kHz) 
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� Účiník                - cosϕ ≥ 0,95 
� Účinnost              - η = 96 až 97 % 
� Stupeň krytí            - IP20 
� Hmotnost              - 22 kg 

Pozn. Vzhledem k tomu, že výše dimenzovaný frekvenční měnič k měřenému AM jsem 
neměl k dispozici, použil jsem pro vlastní typovou zkoušku FM s vyšší hodnotou výstupního 
proudu. Dokumentace k FM je uvedena v příloze č.1. 

 
2.) Měřící pracoviště: 
Měřicí pracoviště slouží pro zatěžování zkoušených motorů asynchronním  dynamometrem a 

obsahuje [12]: 
- ovládací pult s měřícím a řídicím systémem, PC se sběrem dat, 
- přizpůsobovací jednotku proudových rozsahů, 
- zatěžovací dynamometr, 
- zvedací stůl s T drážkami, 
- příslušenství (spojky, snímače teploty atd.) 
 
Měřící pracoviště je napájené z indukčního regulátoru 2IR 45-2, 200 kVA , 0–760 V,  150 A. 
 
Napájecí měnič kmitočtu pro asynchronní dynamometr 
Dynamometr je napájen ze skupinového měniče kmitočtu, který se skládá ze 

společné rekuperační vstupní tyristorové jednotky a odpovídajícího střídače. 
Komplet měniče kmitočtu je skříňového provedení řady MASTERDRIVE Vector Control 

firmy SIEMENS AG. Umožňuje provoz ve čtyřech kvadrantech s vektorovým řízením se 
zpětnou vazbou otáček. Napájecí část tvoří tyristorová rekuperační jednotka 160 kW. Měnič 
dále obsahuje odrušovací filtr, vstupní tlumivku pro utlumení rušivých signálů a snížení 
napěťových špiček a převodníky pro inkrementální snímače otáček. 

         Základní parametry: 
Tyristorová vstupní jednotka 160 kW 6SE7033 – 8EE85 –1AA0 
3 x 380V-15% až 480V + 10% 
Jmenovité parametry: 160 kW, 326A AC  a  341A DC 
150% po dobu 60s s cyklem 300s 
Střídač pro dynamometr ASD 50K-4 (89A) 6SE7031-2TF60 
510V-15% až 650V+10%,ss 
55kW,  113A 
150% po dobu 60s s cyklem 300s 

 
Regulační jednotka R278AA 
Regulační jednotka R 278AA zajišťuje zpětnovazební řízení momentu a otáček 

asynchronního dynamometru. Nastavení požadované hodnoty otáček nebo momentu se provádí 
ručně z ovládacího panelu nebo automaticky zadáváním požadované hodnoty řídicím PC. 

Regulační jednotka zajišťuje přesnost nastavení měření momentu do 0,5% z jmenovitého 
rozsahu. Přesnost nastavení otáček je lepší než 0,1% vztaženo na 3000 min-1. 

 
   Asynchronní zatěžovací dynamometr typu ASD 50K-4 
   Základní technické parametry dynamometru: 
Výkon     - 50 kW 

Otáčky    - 1500 až 4000 min
-1
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Max.otáčky      - 6000 min
-1

/35kW  
Moment        - 312 N.m 
Proud          - 87 A 
Rozsah otáček    - 7000 min-1/10V 
Snímač otáček    - ROD 426, 500 pulsů na otáčku 
Rozsah momentu - 350 N.m/10V 
Smysl otáčení   - obousměrně 
Zatížení         - trvalé 
Krytí           - IP 23 
Chlazení cizí ventilace - IC 05 dle ČSN 35 0006 
Ve všech provozních stavech dynamometru  je ve funkci vnější ventilátor, který je spínaný 

napájecím měničem podle vnitřní teploty dynamometru - nastaveno na 50°C . 
Tvar - B3 podle ČSN 35 0002 
Počet volných konců hřídele - jeden 
Na druhém volném konci je umístěn  vestavný inkrementální snímač ROD  
Snímač teploty vinutí  - 2ks KTY84-130 
Dynamometr má svůj napájecí střídač frekvenčního měniče Siemens, který pracuje v 

součinnosti s regulační jednotkou. 
 
Měřicí systém 
Měřicí systém pracoviště tvoří jedna systémová měřicí jednotka, multifunkční měřicí přístroj 

YOKOGAWA  WT 230 a čítač pro měření otáček.  
 
Systémová měřicí jednotka 
K měření analogových veličin a teplot je použita systémová samokalibrovatelná jednotka, 

sestávající ze základní výpočetní a řídicí části, která umožňuje připojení 2 vstupních modulů. 
Řídící jednotka se svou procesorovou a paměťovou částí řídí sběr dat na vstupních modulech ve 
spojení s nadřazeným řídícím systémem. Pro aplikační měření je jednotka osazena 2 moduly 
ADIT s 10 analogovými vstupními kanály, jedním D/A digitálním a jedním analogovým 
výstupem. A/D kanály mají rozlišení 21 bitů. 

Modul umožňuje měření analogových napětí s přesností 0,01% v rozsahu 73mV až 10V. 
Přesnost měření teploty se snímači Pt100 je 0,1°C, pro termoelektrické snímače je daná 
přesností měření napětí 0,01% na rozsahu 73mV. Všechny kanály jsou galvanicky oddělené. 

  Systémová jednotka zajišťuje měření: 
Modul 1 
K1 a K2    Měření odporů                      Rozsah 2,  20 a 200 Ω 
K3             Měření momentu  ASD        Rozsah  350 Nm 
K4 a K5    Dynamické měření momentové charakteristiky 
K6       Měření momentu nakrátko    
K7 až 10  Rezerva  
D/A1     Řízení momentu pro automatické zkoušky 
 
Modul 2 
K1        Teplota okolí      To1             Rozsah 0 až 200°C    Pt 100 
K2 až K6     Lokální teploty   T12 až T52     Rozsah 0 až 200°C    Termočlánek typ“J“ 
K7        Lokální teplota    T62                 Rozsah 0 až 200° C    Pt 100 
K8 až 10     Rezerva   
 
Měření otáček          Jednotka ADAM 4080    Rozsah 50 kHz 
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Multifunkční měřicí přístroj YOKOGAWA 
Pro měření elektrických parametrů zkoušených motorů je použit jednoúčelový multifunkční 

wattmetr YOKOGAWA WT230. Umožňuje měření napětí, proudu, elektrického příkonu a 
kmitočtu při všech provozních stavech zatěžování zkoušených  motorů. Rozsah napětí u všech 
přístrojů je rozšířen na 1000 V. 

Přístroj WT 230 je vybaven přídavným modulem pro harmonickou analýzu. To umožňuje 
měřit motory napájené z frekvenčních měničů, kde je třeba stanovit  1. harmonickou napájecího 
napětí. 

Přístroj WT230 umožňuje měření elektrických parametrů ve frekvenčním rozsahu DC a    
0,5 Hz až 100 kHz. Základní přesnost přístroje je 0,1 %. 

 
Měření odporu vinutí 
Měření odporu vinutí  je řešeno zdrojem konstantního proudu s volitelnými rozsahy 1000, 

100 a 10 mA a  systémovou měřící jednotkou. Přepínání odporů pro automatizované měření 
odporů jednotlivých fází je řešeno reléovou přepínací jednotkou. Pro tyto proudy a s ohledem na 
potřeby odběratele jsou zvoleny rozsahy pro měření odporu 2, 20 a 200 ohmů. Přesnost měření 
odporu je ve třídě 0,2. Pomocné snímací vodiče jsou připojeny až na zkoušený stroj. 

 
Čidlo otáček 
Pro měření otáček je použit inkrementální snímač ROD 426.001B-00720RV na druhém 

volném konci asynchronního dynamometru s počtem 500 pulsů/otáčka. 
 
Snímač teploty 
Pro měření lokálních teplot zkoušeného stroje je použito termočlánků typu J a miniaturních 

odporových snímačů Pt100 na keramickém pouzdru  typ POK 1.538.1P.B s parametry ve  třídě 
B podle EN 60751. 

Pro měření teploty okolí jsou použity snímače teploty Pt100 typ T02 s přesností třídy B 
podle ČSN 25 8306. 

 
2.2.2. Základní mechanické zkoušky 

 
Mechanickými zkouškami se kontroluje, zda na stroji nejsou závady, které by ohrožovaly 

správný chod stroje. Mechanické zkoušky se dělí na prohlídku, kontrolu rozměrů a kontrolu 
chodu stroje. 

Při prohlídce se kontroluje: 
a) čistota stroje – vně i uvnitř stroje nesmějí být nečistoty a cizí předměty, jako např.voda, 

mazadla, písek, kovové třísky, zbytky izolací, atd. 
b) vinutí – vinutí musí být čisté, nepoškozené, správně upevněné, podle předpisu 

impregnované a případně opatřené nátěrem povrchovým elektroizolačním emailem. Bandáže 
vinutí musí být rovnoměrně navinuty a zajištěny proti el.spojení, proti uvolnění účinkem 
kmitání nebo rázů. 

c) svorkovnice a ochranné a uzemňovací svorky – zda je svorkovnice umístěna dle normy, 
zda lze spolehlivě připojit vodiče předepsaného průřezu a provedení a zda po jejich připojení 
jsou dodrženy povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti mezi svorníky a od krytu svorkovnice. 
Svorníky musí mít dostatečnou délku a potřebný počet matic a podložek. Průchodky a izolátory 
ve svorkovnici musí být čisté, nepoškozené a spolehlivě připevněné. Ve svorkovnici nebo vedle 
ní musí být připevněno trvale čitelné schéma spojení vinutí stroje. Kryt svorkovnice musí 
chránit před dotykem s živými částmi a jeho odstranění musí být možné jen s použitím nástroje. 
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d) hřídel, drážka pro pero, ložiska – volné konce hřídele a drážka pro pero musí mít hladký 
povrch beze stopy koroze nebo jiného poškození. 

e) ventilátor – u litých ventilátorů se kontroluje výskyt trhlinek, zejména na přechodu 
lopatek do nosné části a zda sedí na hřídeli v předepsané poloze 

f) stupeň krytí – předepsaný stupeň krytí se kontroluje podle ČSN EN 60034-5 ed.2 
Měřený motor vyhovuje základním mechanickým zkouškám. 

  
 

2.2.3. Měření činného odporu vinutí 
 
Odpor vinutí se měří stejnosměrným proudem a je důležitou veličinou, ze které vycházíme i 

při dalších zkouškách. Odpor vinutí, který se mění s teplotou, se měří se zřetelem na přesnost a 
stanovení oteplení při oteplovací zkoušce na chladném stroji. Zároveň s odporem musíme měřit 
teplotu vinutí. 

Musí být dodržena tato ustanovení: 
a) odpor vinutí měřit vhodným můstkem, ohmmetrem, Ohmovou metodou, apod. 
b) odpor vinutí udávat pro teplotu +20°C. Byl-li odpor měřen při jiné teplotě, přepočítá se na 

základní teplotu podle vzorce (platí pro vinutí z mědi - Cu): 

       
ϑϑϑϑ++++

++++
⋅⋅⋅⋅====

235

20235
RR20  

 kde  R20 – odpor vinutí při 20°C v Ω 
      R - odpor vinutí při teplotě ϑ v Ω 
      ϑ - teplota vinutí při měření ve °C 
c) teplota vinutí při měření se může považovat za rovnou teplotě okolí, jestliže neohřátý stroj 

je v daném prostředí alespoň 8 hodin a denní výkyvy teploty nejsou větší než 5°C.  
d) při měření musí být vyloučen vliv přechodových odporů. 
e) odpor trojfázových vinutí statoru měříme obvykle na svorkách vinutí. Pokud jsou 

vyvedeny všechny konce vinutí, můžeme měřit příslušné fázové odpory. Častěji se však měří 
odpor mezi svorkami dvou fází. Při spojení do hvězdy takto měříme součet dvou fázových 
odporů, kdežto při spojení do trojúhelníka dostaneme fázový odpor jako 3/2 odporu změřeného 
mezi svorkami dvou fází. Odpory se mohou lišit o několik procent. 

Statorové vinutí je v zapojení Y (do hvězdy):  
         

       

Rf Rf Rf

    
     Obr.2.2.2 – Spojení vinutí - Y 

 
Změřený svorkový odpor statorového vinutí při teplotě ϑϑϑϑ = 24,1°C je Rs=0,1424 ΩΩΩΩ. 
Vypočtený fázový odpor pro teplotu ϑϑϑϑ = 24,1°C je Rf = 0,0712 ΩΩΩΩ. 
Výpočet fázového odporu pro teplotu ϑϑϑϑ = 20,0°C: 
 

     ΩΩΩΩ
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2.2.4. Měření izolačního odporu 
 

Před spuštěním elektrického stroje a zvláště před zkouškou výdržným napětím změříme 
izolační odpor. Tím se informujeme, není-li hrubě poškozena izolace vinutí a není-li stroj 
navlhlý. Změřený izolační odpor je jen informační hodnota značně závislá na teplotě a vlhkosti. 
Nelze z ní určit bezvadný stav izolace, který lze zjistit jen zkouškou výdržným napětím. 

Měřením izolačního odporu se zjišťuje velikost odporu izolace mezi jednotlivými vinutími  a 
mezi vinutími a aktivním železem (kostrou). Nejmenší hodnota izolačního odporu se stanoví 
výpočtem podle vzorce uvedeného v ČSN 35 0000 část 1-1: 

     
1000

100

P
U

R
n

n
is

++++
====  

kde Ris .…izolační odpor (MΩ) 
    Un … jmenovité napětí (V) 
    Pn  … jmenovitý výkon (kW) 
Obvykle se měří izolační odpor měřičem izolace. Stroje na jmenovité napětí do 500V se 

zkoušejí měřičem izolace s napětím 500V, stroje na napětí nad 500V se zkoušejí s napětím 
nejméně 1000V. Motor byl měřen při napětí Utest= 500V, hodnota izolačního odporu za studena 
byla Ris >>>> 50MΩΩΩΩ a motor vyhovuje zkoušce měření izolačního odporu. 

 
 

2.2.5. Zkouška výdržným napětím 
 
Mezi zkoušená vinutí a kostru stroje musí být přiloženo stanovené zkušební napětí, přičemž 

jádro a vinutí, která nejsou zkoušena, se připojí ke kostře. Napětí musí být přiloženo pouze na 
novém a dokončeném stroji se všemi částmi na svém místě, za podmínek odpovídajících 
normálním pracovním podmínkám. Zkušební napětí musí mít kmitočet sítě a jeho tvar křivky co 
nejblíže sinusovému. Konečná hodnota napětí je uvedená v normě ČSN EN 60034-1.  

Pro měřený motor vychází konečná hodnota zkušebního napětí 1000V+dvojnásobek 
jmenovitého napětí Un= 400V (minimálně 1 500V) – tj. U = 1 800V (efektivní hodnota). 

Zkouška musí být zahájena při napětí nepřevyšujícím polovinu plného zkušebního napětí. 
Napětí potom musí být zvyšováno plynule nebo po stupních, přičemž doba přípustná pro 
zvyšování napětí z poloviční hodnoty na plnou hodnotu je nejméně 10 s. Plné zkušební napětí se 
musí udržovat po dobu 1 minuty na hodnotě 1 800V. Během této doby nesmí dojít k žádné 
poruše. Měřený motor vyhovuje zkoušce výdržným napětím. 

Izolační systém měřeného motoru je vhodný pro provoz s pulsně řízenými napěťovými 
měniči se spínacím časem ts ≥ 0,1µs a napětím až 500V. 

 
Elektrická namáhání izolace motoru 
Elektrický systém motoru je při napájení z měniče vystaven vyššímu dielektrickému 

namáhání než v případě čistě sinusového napájení střídavým proudem. 
Příčiny: Napěťový měnič vytváří pravoúhlé impulsy napětí s pevnou amplitudou, které mají 

proměnnou šířku a kmitočet. Doby náběhu výstupního napětí moderních měničů mohou být 
v rozsahu 50 ns – 400 ns. Jsou co nejkratší, aby byly omezeny na minimum spínací ztráty u 
výstupních polovodičů. Tyto měniče mohou na svorkách motoru připojeného kabelem vytvářet 
opakovatelné překmity napětí, což může zkrátit životnost izolačního systému motoru, pokud 
tyto překmity překročí opakovatelnou hodnotu jeho pevnosti napětí. 

Dielektrické namáhání izolace vinutí je dáno špičkovým napětím, dobou náběhu a 
kmitočtem impulsů vytvářených měničem, charakteristikami a délkou spojovacích vedení mezi 
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měničem a motorem, konstrukcí vinutí a jinými parametry systému. Jedna část namáhání je 
určena hladinou napětí přiloženého na hlavní izolaci (fáze – fáze nebo fáze-zem) cívek vinutí. 
Druhá část je omezena mezizávitovou izolací a určena dobou náběhu impulsů. Impulsy 
s krátkou dobou náběhu mají za následek nerovnoměrné rozdělení napětí na cívkách a také 
způsobují vysoká napětí mezi vodiči v prvních závitech každé fáze vinutí a může po nich brzy 
následovat dielektrický průraz mezi vodiči. 

Poruchy izolace tohoto typu nelze zjistit standardní dielektrickou zkouškou při 50 Hz a proto 
se vyvíjejí nové ověřovací metody pro zkoušení takových průrazů izolace. 

 
Metody omezení namáhání izolace rázovými impulsy napětí: 
� Změna délky kabelu a/nebo uzemnění kabelu mezi motorem a měničem změní 

velikosti rázových impulsů z hlediska motoru. 
� Kombinace motorů s integrovanými měniči sníží překmity napětí. 
� Instalování výstupní tlumivky, čímž se v kombinaci s kapacitancí kabelu zvýší doba 

náběhu postupné vlny. 
� Instalování výstupního filtru dv/dt mezi měnič a kabel vedoucí do motoru, který 

výrazně prodlouží dobu náběhu rázových impulsů (možnost použití delších kabelů).  
� Instalování výstupního sinusového filtru, který zvětší dobu náběhu. Hlavní funkcí 

takového filtru je však omezení rušení EMC, přídavných ztrát a hluku motoru. Při 
téměř sinusovém napětí mohou být použity standardní nestíněné kabely. 

� Řízení minimální doby mezi impulsy u měniče ( v závislosti na typu a délce kabelu). 
� Nahrazení měniče např. tříúrovňovým měničem, který vytváří menší kroky napětí. 

 
2.2.6. Zkouška mechanické odolnosti 

 
Dle normy IEC 60034-1 musí být všechny trojfázové jednootáčkové AM o velikosti kostry 

do 315 včetně a pro napětí do 690V včetně schopné bezpečného trvalého provozu při 
maximálních bezpečných provozních otáčkách – ty jsou pro měřený motor 2 700 ot.min-1. 

Požadovaná hodnota zvýšených otáček byla dosažena zvýšením frekvence napájecího napětí 
na 1,2 násobek maximálních bezpečných provozních otáček – f = 108 Hz (n = 3 240 ot.min-1) 
po dobu 2 min. Při zkoušce nesmějí nastat deformace kovových částí, vinutí, vývodů,atd. Max. 
přípustné otáčky měřeného motoru uvedené v katalogu jsou 4 200 ot.min-1 (fmax = 140 Hz). 

Motor vyhovuje zkoušce mechanické odolnosti. 
 
 

2.2.7. Oteplovací zkouška 
 

Oteplovací zkouškou se zjišťuje, zda oteplení jednotlivých částí stroje při předepsaném 
druhu zatížení (S1 až S9 podle ČSN EN 60034-1) nepřekročí dovolené hodnoty pro danou 
teplotní třídu izolace (F). 

Termíny a definice: 
Počáteční teplota – teplota změřená před oteplovací zkouškou na příslušné části stroje. 
Konečná teplota – teplota příslušné části stroje na konci oteplovací zkoušky časově omezené 

(např.po hodinovém zatížení), pro konečnou teplotu při trvalém zatížení se užívá termín 
ustálená teplota. 

Časová oteplovací konstanta – doba, za kterou se uvažovaná část stroje oteplí na hodnotu 
63,2% ustálené teploty při stálých zatěžovacích i chladících podmínkách. 

Oteplovací křivka – průběh oteplení v závislosti na čase při stálých zatěžovacích i chladících 
podmínkách. 
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Oteplovací zkouška se dělá buď přímým zatížením, nebo náhradními oteplovacími 
zkouškami, a to podle velikosti stroje a možností výrobce. Doporučuje se přímé zatížení, které 
odpovídá jmenovitému zatížení zkoušeného stroje. Při zkoušce je třeba napodobit chlazení 
působící za provozu. 

Zkouška motoru pro trvalé zatížení S1 musí pokračovat až do dosažení ustálené teploty. 
Pro měření teploty vinutí se jmenovitým výkonem 200 kW nebo nižším musí být použita 

odporová metoda, kdy se teplota vinutí stanoví z přírůstku odporu vinutí. Pro měření ostatních 
částí je použita teploměrová metoda. 

 
Stanovení teploty vinutí odporovou metodou 
Měření teplot odporovou metodou přímým měřením vyžaduje na konci oteplovací zkoušky 

rychlé zastavení stroje. Získá-li se první odečet odporu pro výkon motoru Pn ≤ 50kW v časovém 
intervalu do 30 s po odpojení napájení, musí být tento odečet přijat jako změřená teplota. 

Pro praktické účely můžeme vypočítat oteplení vinutí z následujícího vzorce [15]: 

         a11
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ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ −−−−++++++++⋅⋅⋅⋅

−−−−
====−−−−  

kde  Θ1   je  teplota (°C) vinutí (studeného) v okamžiku měření počátečního odporu 
    Θ2 teplota (°C) vinutí na konci oteplovací zkoušky 
    Θa teplota chladiva na konci oteplovací zkoušky 
    R1  odpor vinutí při teplotě Θ1 (ve studeném stavu) 
    R2  odpor vinutí na konci oteplovací zkoušky 
    k   převrácená hodnota tepelného součinitele odporu při 0°C materiálu vodiče 
       Pro měď  k = 235 
       Pro hliník k = 225, není-li stanoveno jinak 
 

 Oteplovací zkouška 
Zkouška se provádí po ustálení teplot motoru při jmenovitém zatížení. Hodnoty zatěžovacího 

momentu pro různé výstupní frekvence měniče jsou uvedeny v tab.2.5. resp. tab.2.6. 
a) Tab.2.1. - Naměřené hodnoty odporu vinutí po odpojení napájení. 

        - Napájení frekvenčního měniče: Usíť = 400V, fsíť = 50 Hz 
 

Frekvence [Hz] 10 25 40 45 50 60 80 100 
Teplota chladiva [°C] 23,6 25 23,8 24,5 24,6 23,4 26,2 23,6 

Doba oteplovací zkoušky [min] 240 240 325 175 185 125 270 180 
t = 0 s [ΩΩΩΩ] 0,19123 0,19123 0,19076 0,19142 0,19093 0,19127 0,19242 0,19157 Opor vinutí       

R t = 30 s [ΩΩΩΩ] 0,18941 0,18906 0,18833 0,18907 0,18871 0,18884 0,19008 0,18934 

t = 0 s [K] 89,4 87,9 88,3 88,8 87,8 89,6 88,9 90,0 Oteplení vinutí 
∆ϑ∆ϑ∆ϑ∆ϑ  t = 30 s [K] 86,0 84,0 83,9 84,5 83,8 85,2 84,6 85,9 

 
b) Tab.2.2. - Naměřené hodnoty odporu vinutí po odpojení napájení. 

        - Napájení frekvenčního měniče: Usíť = 360V, fsíť = 50 Hz 
 

Frekvence [Hz] 10 25 40 45 50 60 80 100 

Teplota chladiva [°C] 24,7 24,2 24,2 23,5 23,6 23,8 24,7 25,4 

Doba oteplovací zkoušky [min] 185 240 300 180 120 120 210 295 

t = 0 s [ΩΩΩΩ] 0,19792 0,19265 0,19239 0,18987 0,19038 0,18997 0,19063 0,19000 Opor vinutí       
R t = 30 s [ΩΩΩΩ] 0,19595 0,19046 0,19006 0,18757 0,18805 0,18768 0,18835 0,18774 

t = 0 s [K] 100,4 91,3 90,8 87,0 87,8 86,8 87,2 85,3 Oteplení vinutí 
∆ϑ∆ϑ∆ϑ∆ϑ  t = 30 s [K] 96,8 87,3 86,6 82,8 83,6 82,7 83,0 81,2 
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c) Tab.2.3. - Naměřené hodnoty teplot – ustálený stav 
        - Napájení frekvenčního měniče: Usíť = 400V, fsíť = 50 Hz 
 

Frekvence [Hz] 10 25 40 45 50 60 80 100 
Teplota chladiva [°C] 23,6 25 23,8 24,5 24,6 23,4 26,2 23,6 

Doba oteplovací zkoušky [min] 240 240 325 175 185 125 270 180 
Teplota - t [°C] 121,0 123,1 122,2 123,6 123,1 123,0 124,9 122,1 

Čelo vinutí AS 
Oteplení - ∆ϑ∆ϑ∆ϑ∆ϑ [K] 97,4 98,1 98,4 99,1 98,5 99,6 98,7 98,5 

Teplota - t [°C] 115,1 120,5 117,4 119,0 118,8 119,5 122,3 120,8 
Čelo vinutí BS 

Oteplení - ∆ϑ∆ϑ∆ϑ∆ϑ [K] 91,5 95,5 93,6 94,5 94,2 96,1 96,1 97,2 
Teplota - t [°C] 80,0 72,9 69,6 69,9 69,7 68,6 70,8 69,0 

Kostra 
Oteplení - ∆ϑ∆ϑ∆ϑ∆ϑ [K] 56,4 47,9 45,8 45,4 45,1 45,2 44,6 45,4 

Teplota - t [°C] 63,9 61,7 59,7 60,6 61,0 51,5 62,0 44,1 
Rozvětvení žil 

Oteplení - ∆ϑ∆ϑ∆ϑ∆ϑ [K] 40,3 36,7 35,9 36,1 36,4 28,1 35,8 20,5 
Teplota - t [°C] 52,6 49,3 46,3 46,4 46,5 41,7 46,5 41,1 

Kabel. vývodka 
Oteplení - ∆ϑ∆ϑ∆ϑ∆ϑ [K] 29,0 24,3 22,5 21,9 21,9 18,3 20,3 17,5 

Teplota - t [°C] 77,6 75,7 74,0 75,1 75,3 75,4 78,3 75,4 
Ložisko AS 

Oteplení - ∆ϑ∆ϑ∆ϑ∆ϑ [K] 54,0 50,7 50,2 50,6 50,7 52,0 52,1 51,8 
Teplota - t [°C] 137,0 141,0 144,0 145,0 146,0 154,0 157,0 155,0 

Rotor 
Oteplení - ∆ϑ∆ϑ∆ϑ∆ϑ [K] 113,4 116,0 120,2 120,5 121,4 130,6 130,8 131,4 

 
d) Tab.2.4. - Naměřené hodnoty teplot – ustálený stav 

        - Napájení frekvenčního měniče: Usíť = 360V, fsíť = 50 Hz 
 

Frekvence [Hz] 10 25 40 45 50 60 75 87 
Teplota chladiva [°C] 24,7 24,2 24,2 23,5 23,6 23,8 24,7 25,4 

Doba oteplovací zkoušky [min] 185 240 300 180 120 120 210 295 
Teplota - t [°C] 129,7 126,1 125,9 120,4 121,7 120,6 121,7 118,4 

Čelo vinutí AS 
Oteplení - ∆ϑ∆ϑ∆ϑ∆ϑ [K] 105,0 101,9 101,7 96,9 98,1 96,8 97,0 93,0 

Teplota - t [°C] 123,1 120,3 121,0 116,0 117,5 117,0 119,2 116,9 
Čelo vinutí BS 

Oteplení - ∆ϑ∆ϑ∆ϑ∆ϑ [K] 98,4 96,1 96,8 92,5 93,9 93,2 94,5 91,5 
Teplota - t [°C] 85,1 74,2 71,7 67,9 68,4 67,9 68,9 68,1 

Kostra 
Oteplení - ∆ϑ∆ϑ∆ϑ∆ϑ [K] 60,4 50,0 47,5 44,4 44,8 44,1 44,2 42,7 

Teplota - t [°C] 67,4 62,6 61,0 56,5 59,7 58,6 60,0 59,8 
Rozvětvení žil 

Oteplení - ∆ϑ∆ϑ∆ϑ∆ϑ [K] 42,7 38,4 36,8 33,0 36,1 34,8 35,3 34,4 
Teplota - t [°C] 55,4 49,3 47,3 44,2 45,7 44,7 45,5 44,8 

Kabel. vývodka 
Oteplení - ∆ϑ∆ϑ∆ϑ∆ϑ [K] 30,7 25,1 23,1 20,7 22,1 20,9 20,8 19,4 

Teplota - t [°C] 82,2 77,3 76,3 73,5 74,5 75,6 78,1 78,6 
Ložisko AS 

Oteplení - ∆ϑ∆ϑ∆ϑ∆ϑ [K] 57,5 53,1 52,1 50,0 50,9 51,8 53,4 53,2 
Teplota - t [°C] 152,0 146,0 148,0 144,0 147,0 149,0 153,0 151,0 

Rotor 
Oteplení - ∆ϑ∆ϑ∆ϑ∆ϑ [K] 127,3 121,8 123,8 120,5 123,4 125,2 128,3 125,6 

 
e) Příklad výpočtu oteplení vinutí z naměřených odporů pro Usíť = 400 V, f = 50 Hz 

Svorkový odpor v čase t = 0 s: R2 = 0,19093 Ω 
Teplota chladiva: Θa = 24,6°C 
Teplota vinutí (studeného) v okamžiku měření počátečního odporu: Θ1 = 24,1°C 
Svorkový odpor statorového vinutí při teplotě Θ1 (ve studeném stavu): R1 = 0,1424 Ω 
Převrácená hodnota tepelného součinitele odporu při 0°C materiálu vodiče z Cu: k = 235 
Teplota vinutí na konci oteplovací zkoušky: 
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C4,1126,246,241,24)1,24235(
1424,0

1424,019093,0
2 °°°°====++++−−−−++++++++⋅⋅⋅⋅

−−−−
====ΘΘΘΘ  

 
Hodnota oteplení: K8,876,244,112a2 ====−−−−====−−−−==== ΘΘΘΘΘΘΘΘϑϑϑϑ∆∆∆∆  

 
Mezní hodnoty teploty a oteplení vinutí vzduchem jsou uvedeny v normě ČSN EN 60034-1. 

V našem případě se jedná o střídavé vinutí stroje o jmenovitém výkonu 600W≤ Pn≤ 200kW a je 
nepřímo chlazené vzduchem. Pro měření oteplení odporovou metodou a tepelnou třídu izolace 
vinutí F je mezní hodnota oteplení ∆ϑmax = 105 K. 

Měřený motor oteplovací zkoušce vyhověl, protože jeho oteplení vinutí  při jmenovitém 
zatížení bylo ∆∆∆∆ϑϑϑϑ = 87,8 K. 

 
 

2.2.8. Měření při zatížení 
 
Jedním z hlavních bodů typové zkoušky je stanovení křivky momentové zatížitelnosti 
motoru při napájení z frekvenčního měniče. 
 
Křivka zatížitelnosti 
Snížení momentu při napájení z měniče - je-li motor napájen z měniče při jmenovitém 

kmitočtu, dosažitelný moment je obvykle menší než jmenovitý moment při sinusovém napětí. 
Snížení závisí v důsledku přídavných ztrát jak na oteplení, tak na poměru výstupního napětí 
měniče při jmenovitém kmitočtu motoru ke jmenovitému napětí motoru. Se zřetelem na tyto 
vlivy je činitel snížení při jmenovitém kmitočtu v typickém případě v rozsahu 0,8 do 1,0. 

Jmenovité hodnoty měniče v praxi často neznamenají, že základní tok při jmenovitém 
kmitočtu je stejný jako při sinusovém napětí. 

Zatížitelnost motoru je vyjádřena závislostí točivého momentu (v absolutní nebo poměrné 
hodnotě M/Mn) na frekvenci (v absolutní nebo poměrné hodnotě f/fn) - obr.2.2.3. Křivka A je pro 
trvale zatěžovaný motor a velikost momentu M/Mn by neměla být trvale překročena. Křivka B 
vyjadřuje momentovou přetížitelnost motoru, Mm je maximální moment motoru. Části A i B 
zatěžovacích charakteristik předpokládají stálý magnetický tok Ψ ve stroji, tzn. napětí US na 
svorkách motoru je zmenšené stejně jako frekvence f. 
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Část křivky C charakteristiky zatížitelnosti motoru je rovnoosou hyperbolou a znamená, že v 
této oblasti je udrženo napětí US  na konstantní hodnotě. Charakteristika C má dvě větve - plná 
větev odpovídá napájení motoru jmenovitým napětím a čárkovaná větev představuje 
zatížitelnost motoru při sníženém napětí o 10 % (Zjednodušeně řečeno, při poklesu napětí o 10 
% se zvýší proud o 10 %. Abychom tedy nepřekročili jmenovitý proud, musíme o 10 % snížit 
dovolený moment). Snížení respektuje jak poklesy napětí v napájecí síti, tak i možnosti měniče 
kmitočtu z pohledu dosažitelného napětí na výstupu ze střídače. 

Křivka D je křivkou maximálního momentu, který je motor schopen vytvořit. Plná křivka je 
zatížitelnost motoru při jmenovitém napětí na svorkách motoru. Tato křivka představuje 
nepřímou úměru mezi momentem a čtvercem kmitočtu (max. moment Mmax  je přímo úměrný 
čtverci magnetického toku Ψ, tedy čtverci poměru U/f ). Čárkovaná křivka odpovídá 90 % 
jmenovitého napětí. 

Souhrnně lze ke křivkám na obr.2.2.3 uvést: Motor je schopen pracovat trvale s momentem, 
který je menší než udávají křivky A a C. Motor je schopen také pracovat s momentem větším, 
než udávají křivky A a C, avšak jen do velikosti momentu určeným křivkami B a D, a to pouze 
po omezenou dobu. Tato doba je určena podmínkou, že oteplení izolace vinutí nepřekročí 
hodnotu, která by snižovala životnost motoru [5].  

U motorů s vlastní ventilací (ventilátor má stejné otáčky jako motor a jím poháněný chladicí 
vzduch ochlazuje vinutí nebo povrch motoru) je při jeho snížené rychlosti zhoršené 
ochlazování. To má za následek snížení zatížitelnosti motoru ve frekvenční oblasti f < fN . 
Trvalá zatížitelnost motoru je věcí jeho životnosti, plynoucí z oteplení izolace vinutí. 
Přetížitelnost je časově omezena a je dána elektromagnetickými procesy uvnitř motoru. 

Motory se zatěžují a zkoušejí pokud možno za takových podmínek, za nichž budou pracovat 
v provozu. Měření zatížitelnosti motoru se provádí pro jmenovité napájecí napětí sítě Usíť=400V 
(f = 50Hz) i pro snížené napětí sítě Usíť=360V (f = 50Hz), neboť norma ČSN 330120 pro 
jmenovité síťové napětí 400V stanovuje přípustnou toleranci napětí ±10%.  

 
Zatížitelnost při odbuzování motoru 
Pro korektní určení zatížitelnosti při zvýšené rychlosti (a frekvenci) nad jmenovitou rychlost 

(a frekvenci) by bylo třeba zjistit, jak se mění ztráty s rychlostí a také jak se mění ochlazování s 
rychlostí. Jouleovy ztráty nezávisí na rychlosti, jsou pouze funkcí proudu. Pouze přídavné ztráty 
ve vinutích se zvětšují. Ztráty v železe statoru jsou úměrné Ψ2fα, tedy úměrné čtverci toku Ψ a 
α mocnině kmitočtu nebo rychlosti ω(α bývá 1,4 až 1,6). Ztráty v železe tedy poněkud klesají s 
rychlostí. Ztráty mechanické s rychlostí naopak narůstají: třecí ztráty lineárně, aerodynamické 
(tj. ventilační) se 3.mocninou, s rychlostí tedy dosti stoupají. Pro stejný proud (a Jouleovy 
ztráty) statoru může být při zmenšeném magnetizačním proudu poněkud zvětšena momentová 
složka statorového proudu. Na druhé straně se ochlazovacím systémem s rychlostí zlepšuje 
odvádění ztrát - proudí větší množství chladicího vzduchu. 

Jak patrno, generování ztrát i jejich odvádění je dosti složitou funkcí několika veličin a údaje 
o nich nebývají dostupné. Pro projekční praxi se proto používá značně jednodušší vztah 
vycházející z předpokladu, že motor může být v celém rozsahu odbuzení trvale zatěžován 
jmenovitým proudem (tj. jakoby se kompenzovaly zvýšené mechanické ztráty na jedné straně se 
sníženými ztrátami v železe + zlepšeným chlazením na straně druhé). I v rozsahu odbuzování 
může být motor po omezenou dobu přetěžován. 

Dále je nutno také zohlednit, že zde dochází rovněž v důsledku odbuzení k poklesu 

momentu zvratu motoru v kvadratické závislosti na frekvenci:  
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kde MmaxN  je maximální moment při jmenovité frekvenci. 
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Rovnost momentu dovoleného a maximálního nastává při frekvenci fG (viz obr.2.2.3), která 
se dá určit z následující podmínky: 
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z čehož NMG fqf ====  

Bezpečnostní rezerva momentu motoru vůči momentu zátěže by se měla dodržet aspoň 30%.  
Využitelný moment zvratu motoru by tedy měl být: maxmaxd M7,0M ====  

A tedy  NMG fq7,0f ====  

Pro krajní bod odbuzení tj.při max.rychlosti motoru musí být vždy ověřeno splnění této 
podmínky. V opačném případě se musí volit větší typová velikost motoru, při které je podmínka 
splněna. 

 
Měření při zatížení 
Zkoušené motory středních a malých velikostí zatěžujeme obvykle elektrickým 

dynamometrem nebo brzdou. Motor spojíme se zatěžovacím strojem pružnou spojkou.  
Je výhodné vynášet jednotlivé veličiny v procentech jmenovitých hodnot, kdy je můžeme 

rychle porovnat. 
 

a) Tab.2.5. – Naměřené a vypočtené hodnoty motoru při proměnné napájecí frekvenci. 
         - Napájení frekvenčního měniče: Usíť = 400V, fsíť = 50 Hz 

 

U síť / f síť                                                                    [V/Hz] 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 

Frekvence  
fmot 

[Hz] 10 25 40 45 50 60 80 100 

Moment 
M 

[Nm] 109,0 135,0 143,0 145,0 143,5 126,0 93,5 70,5 

Otáčky 
n 

[min-1] 262 710 1158,5 1308 1455 1741 2314 2882 

Mech. výkon 
P 

[kW] 2,99 10,04 17,35 19,86 21,86 22,97 22,66 21,28 

Příkon 
P1 

[kW] 4,12 11,59 19,43 22,16 24,36 25,52 25,41 24,84 

Proud 
I 

[A] 35,0 40,4 42,5 43,2 43,7 44,5 45,0 46,1 

Napětí (1.harm.) 
 U1h 

[V] 77,0 193,7 311,4 351,0 380,0 377,9 378,5 377,5 

Napětí (rms) 
Ueff 

[V] 194,1 303,9 384,2 406,8 422,6 422,0 421,8 420,4 

Účiník 
 cos ϕϕϕϕ 

[-] 0,883 0,855 0,848 0,844 0,847 0,876 0,861 0,824 

Účinnost (1.harm.) 
ηηηη1h    

[%] 72,6 86,6 89,3 89,6 89,7 90,0 89,2 85,7 

Skluz 
s 

[%] 12,67 5,33 3,46 3,11 3,00 3,28 3,58 3,93 

Ztráty 
Σ ∆Σ ∆Σ ∆Σ ∆P    

[W] 1130 1553 2082 2299 2495 2548 2753 3563 

Doba oteplovací 
zkoušky  

[min] 240 240 325 175 185 125 270 180 
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Grafy 
  1.) M = f(f), U = f(f), I = f(f) 
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2.)  η η η η = f(f), cos ϕϕϕϕ = f(f) 
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b) Tab.2.6. – Naměřené a vypočtené hodnoty motoru při proměnné napájecí frekvenci 
         - Napájení frekvenčního měniče: Usíť = 360V, fsíť = 50 Hz 

 

U síť / f síť                                                                    [V/Hz] 360/50 360/50 360/50 360/50 360/50 360/50 360/50 360/50 

Frekvence  
fmot 

[Hz] 10 25 40 45 50 60 80 100 

Moment 
M 

[Nm] 110,0 136,5 144,5 142,0 132,0 110,0 80,5 59,0 

Otáčky 
n 

[min-1] 258 709 1157 1306 1449 1734 2302 2875 

Mech. Výkon 
P 

[kW] 2,97 10,13 17,51 19,42 20,03 19,97 19,41 17,76 

Příkon 
P1 

[kW] 4,33 11,69 19,81 21,68 22,34 22,51 22,31 21,22 

Proud 
I 

[A] 36,4 40,7 43,3 43,2 43,6 43,9 44,6 44,5 

Napětí (1.harm.) 
 U1h 

[V] 75,0 193,3 311,0 339,7 339,8 339,0 338,5 340,0 

Napětí (rms) 
Ueff 

[V] 184,2 287,6 363,3 379,1 379,8 378,7 378,3 379,1 

Účiník 
 cos ϕϕϕϕ 

[-] 0,915 0,858 0,849 0,853 0,871 0,873 0,853 0,810 

Účinnost (1.harm.) 
ηηηη1h    

[%] 68,7 86,7 88,4 89,6 89,7 88,7 87,0 83,7 

Skluz 
s 

[%] 14,00 5,47 3,58 3,26 3,40 3,67 4,08 4,17 

Ztráty 
Σ ∆Σ ∆Σ ∆Σ ∆P    

[W] 1354 1555 2302 2260 2310 2536 2904 3457 

Doba oteplovací 
zkoušky  

[min] 185 240 300 180 120 120 210 295 
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Grafy 
1.) M = f(f), U = f(f), I = f(f) 
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 2.)  η η η η = f(f), cosϕϕϕϕ = f(f) 
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 3.) Křivky zatížitelnosti pro různé napájecí napětí sítě – M = f(f), U = f(f) 
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4.) Křivky mechanického výkonu pro různé napájecí napětí sítě – P2 = f(f) 
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c) Výpočet pro síťové napájecí napětí Usíť = 400V, frekvenci sítě fsíť = 50Hz, 
výstupní frekvenci měniče f = 50 Hz a jmenovité zatížení motoru Mn: 

Změřené hodnoty: 
U1h = 380V, Ueff = 422,6V, f = 50Hz, P1 = 24,36 kW, I = 43,7A, M = 143,5 N.m, n = 1455 min-1 
  
Vypočtené hodnoty: 

Mechanický výkon na hřídeli: kW86,21
60

14552
5,143

60

n2
MMP ====

⋅⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅====

⋅⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅====⋅⋅⋅⋅====

ππππππππωωωω  

Synchronní rychlost motoru pro výstupní frekvenci měniče f = 50Hz:  

  1
s min1500

2

5060

p

f60
n −−−−====

⋅⋅⋅⋅
====

⋅⋅⋅⋅
====  

Skluz: %0,3100
1500

14551500
100

n

nn
s

s

s ====⋅⋅⋅⋅
−−−−

====⋅⋅⋅⋅
−−−−

====  

Účiník : 847,0
7,433803

24360

IU3

P
cos

h1

1 ====
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

====
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

====ϕϕϕϕ  

 
Přepočet odporu statorového vinutí na referenční teplotu Tref = 115°C (třída izolace F): 

  ΩΩΩΩ
ϑϑϑϑ

4692,1
20235

115235
07039,1

235

T235
RR ref

20f115f ====
++++
++++

⋅⋅⋅⋅====
++++

++++
⋅⋅⋅⋅====  

 
Součet všech ztrát: kW5,286,2136,24PPP 1 ====−−−−====−−−−====Σ∆Σ∆Σ∆Σ∆  
 

Účinnost 1.harmonické napětí tedy bude: %74,89100
36,24

86,21
100

P

P

1

====⋅⋅⋅⋅====⋅⋅⋅⋅====ηηηη  

 
 
Stanovení ztrát a účinnosti asynchronního motoru ze zkoušek – ČSN EN 60034-2 
 
Účinnost je definována jako poměr užitečného odevzdaného výkonu P k celkovému příkonu 

P1, tj. 
1P

P
====ηηηη  

Celkové ztráty jsou definovány jako rozdíl příkonu a výkonu: PPP 1 −−−−====∆∆∆∆  
Účinnost můžeme určit buď ze známého výkonu a příkonu (přímé určování účinnosti), nebo 
ze ztrát a výkonu nebo příkonu (nepřímé určování účinnosti). 
 
Analýza ztrát pohonu 
Celkové ztráty měřeného pohonu tvoří součet ztrát ve frekvenčním měniči a asynchronním 

motoru.  
Teoretický rozbor uvažovaných ztrát: 
 
A.) Ztráty v měniči kmitočtu 
V měniči vznikají ztráty průchodem proudu větvemi měniče, spínací ztráty polovodičových 

součástek, ztráty v ochranných a řídicích obvodech, ztráty ventilační atd. Přesný výpočet ztrát 
při různých provozních stavech motoru může provést jedině výrobce na základě náročných 
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měření a jejich vyhodnocení. Pro projekční účely často postačí odborný odhad ztrát a účinnosti 
na základě zjednodušených závislostí ztrát na některých parametrech. 

Ztráty měniče při typovém zatížení: 

Ztráty: W2,753
898,0

21870

97,0

97,01P1
P

MN

MN

typ

typ
typ ====⋅⋅⋅⋅

−−−−
====⋅⋅⋅⋅

−−−−
====

ηηηηηηηη
ηηηη

∆∆∆∆  

 
Ztráty v různých provozních stavech: 
1.) Ztráty ve střídači ∆P1 tvoří: 
� Ztráty na polovodičových součástkách ∆P1P – jsou dány úbytkem napětí na 

polovodičových součástkách, který má konstantní složku a složku úměrnou proudu. 
� Ztráty na vodivých částech obvodu ∆P1R – kvadraticky závislé na proudu. 
� Spínací ztráty na součástkách ∆P1f – závislé na napětí na součástce, na zapínacím 

nebo vypínacím proudu a na frekvenci spínání. 
 

2.) Ztráty v usměrňovači ∆P2 – jsou způsobeny procházejícím proudem usměrňovačem 
3.) Ostatní ztráty ∆P3 – tvoří je ztráty ve ventilátorech, filtrech, řídících obvodech, cívkách 

stykačů a relé. Pro praktické výpočty je považujeme za konstantní. 
 
Přibližné rozdělení celkových ztrát měniče pro jeho typový stav: 
1.) Ztráty ve střídači ∆P1 tvoří 62% celkových ztrát měniče. Z toho: 
� 48% tvoří ztráty na součástkách a vodičích: 

W5,3612,75348,0P48,0P typP1 ====⋅⋅⋅⋅====⋅⋅⋅⋅==== ∆∆∆∆∆∆∆∆  

� 14% tvoří spínací ztráty:  
        W4,1052,75314,0P14,0P typf1 ====⋅⋅⋅⋅====⋅⋅⋅⋅==== ∆∆∆∆∆∆∆∆  

 2.) Ztráty v usměrňovači ∆P2 tvoří 18% celkových ztrát měniče: 
       W6,1352,75318,0P18,0P typ2 ====⋅⋅⋅⋅====⋅⋅⋅⋅==== ∆∆∆∆∆∆∆∆  

3.) Ostatní ztráty ∆P3 tvoří 20% celkových ztrát měniče: 
       W6,1502,7532,0P2,0P typ3 ====⋅⋅⋅⋅====⋅⋅⋅⋅==== ∆∆∆∆∆∆∆∆  

 
Uvedené rozdělení platí pro diodový usměrňovač a střídač s IGBT tranzistory s pulsně 

šířkovou modulací. 
 
B.) Ztráty v asynchronním motoru 
1.) Jmenovitý stav 

a) Mechanické ztráty – vznikají třením v ložiskách a také třením o vzduch 
(tzv.ztráty aerodynamické) 

� Ztráty třením v ložiskách – lineárně úměrné rychlosti. 
� Ztráty aerodynamické – jsou úměrné 3.mocnině rychlosti. 

Při pomalém pohybu převládají třecí ztráty, při vyšších otáčkách převládají ztráty 

aerodynamické. Tedy: 3
2

1
1mech fcfcP ++++====∆∆∆∆  

Můžeme říci, že mechanické ztráty jsou při stálých otáčkách a teplotě stroje stálé, nezávislé 
na zatížení stroje. 

 
b) Ztráty v magnetickém obvodu – vznikají změnou indukce v aktivních železných 

částech, přitom rozhodující jsou ztráty v železe statoru. 
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(((( ))))
αααα

µµµµ ∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆ 







++++++++====

N
mechFe10 f

f
PPPP

� Ztráty hysterezní – jsou přímo úměrné kmitočtu: 
f

U
fP

2
S2

SFeh ========ΨΨΨΨ∆∆∆∆  

� Ztráty vířivými proudy – jsou úměrné čtverci kmitočtu: 2
S

22
SFeh UfP ========ΨΨΨΨ∆∆∆∆  

Ztráty mechanické a v železe tvoří ztráty naprázdno. 
 

c) Ztráty při zatížení – Jouleovy ztráty 

� Ztráty ve vinutích statoru – závislé na proudu statoru: 2
SS IP ≈≈≈≈∆∆∆∆  

� Ztráty ve vinutích rotoru – závislé na proudu rotoru: 2
rr IP ≈≈≈≈∆∆∆∆  

Jouleovy ztráty vznikají ve statorovém vinutí a v rotorovém vinutí. Velikost těchto ztrát je 

dána vztahem: RIP 2
j ⋅⋅⋅⋅====∆∆∆∆    

kde  I   je efektivní hodnota střídavého proudu procházejícího vinutím 
     R  je odpor vinutí měřený ss proudem přepočítaný na teplotu 115°C 

Referenční teplota  
Není-li stanoveno jinak, všechny ztráty I2R musí být přepočteny na jednu z níže 

uvedených teplot - pro tepelnou třídu izolace A, E a B: 75°C 
             - pro tepelnou třídu izolace F a H: 115°C 

 
d) Přídavné ztráty - od vyšších harmonických složek napětí nebo proudu, které 

zvětšují ztráty ve vinutích i v některých částech magnetického obvodu. Jsou 
závislé na velikosti těchto harmonických složek. Při harmonických průbězích 
vstupních veličin odpadají. 

 
2.) Frekvenční řízení 
Nejprve budeme předpokládat napájení ze střídačů s dokonalou pulsní šířkovou modulací, 

tj.všechny veličiny jednovlnné harmonické. Řízením dosahujeme požadovaný točivý moment M 
a požadovanou rychlost ω. Pro jednoduchost budeme za řízenou rychlost považovat rychlost ωs 

točivého magnetického toku, která je úměrná frekvenci f. Celý rozsah řízení rychlosti se dělí na 
dvě části: rozsah řízení napětím a kmitočtem (také dolní rozsah řízení) pro rychlosti ω <ωs <ωsN 

a rozsah řízení pouze frekvencí (nazývá se horní rozsah nebo rozsah odbuzováním). V obou 
rozsazích budeme určovat ztráty ∆P v ustáleném stavu [5]. 

 
a.) Rozsah ω<ωN 

V tomto rozsahu se konvenčně udržuje stálý magnetický tok. Jednotlivé druhy ztrát při 
jmenovitém (nebo jiném typovém) provozním stavu označíme indexem N. 

Ztráty naprázdno neboli nezávislé na momentu jsou: 
  
 
  
kde α je kompromisní hodnota pro ztráty v železe a mechanické a můžeme ji volit α≈1,5. 
 
Ztráty závislé na momentu (označíme ∆PM) plynou z rovnic: 

   22
qM kMRIP ====≈≈≈≈∆∆∆∆  2

NMN kMP ====∆∆∆∆  

protože:   qIM ΨΨΨΨ====  

moment je při konstantním magnetickém toku úměrný příčné složce proudu. 
(Pozn.: Jouleovy ztráty magnetizačním proudem jsou již zahrnuty do složky ∆P1µ ) 
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takže poměr  

2

NMN

M

M

M

P

P








====

∆∆∆∆
∆∆∆∆

 

zde   







++++====−−−−====

N

N0
NN0NMN P

P
1PPPP

∆∆∆∆
∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆  

ztráty ∆P0N jsou ztráty při napájení jmenovitým napětím a kmitočtem. 
 
b.) Rozsah ω>ωN 

V tomto rozsahu střídač dosáhl své největší hodnoty napětí, na které se udržuje i pří dále 
zvýšené frekvenci napájení. Důsledkem je částečné odbuzení (snížení velikosti točivého 
magnetického toku) motoru. Pokud jde o ztráty naprázdno ∆P0, mění se všechny 3 jejich 
komponenty jako důsledek změny magnetizačního proudu, změny sycení a frekvence v 
magnetickém obvodu stroje a zvětší se i mechanické ztráty. Jouleovy ztráty od magnetizačního 
proudu jsou zmenšeny v důsledku odbuzení magnetického obvodu: 

   

2

N
N1

2

N
N11 f

f
PPP 








====







==== µµµµµµµµµµµµ ∆∆∆∆
ωωωω

ωωωω∆∆∆∆∆∆∆∆  

kde ztráty ∆P1µN_jsou úměrné kvadrátu podélné složky Id proudu statoru. Velkou část 
podélné složky tvoří magnetizační proud Iµ a malou část způsobují rozptylová pole. Budeme-li 

považovat ϕϕϕϕµµµµ sinIII sd ====≈≈≈≈ , pak ztráty N
22

sNs
2
ds1 sinIR3IRP ϕϕϕϕ∆∆∆∆ µµµµ ====≈≈≈≈ . 

Obtížnější je rozdělení ztrát ∆PFe V železe magnetického obvodu a ztrát ∆Pmech 

mechanických. Obojí tvoří při jmenovitém stavu malou část celkových ztrát, takže jejich 
nepřímý odhad je přijatelnější při rychlostech blízkých ke jmenovité rychlosti a méně přesný při 
rychlostech značně vyšších. Při odhadu proporce těchto ztrát při jmenovité rychlosti umožňuje 
pak určit ztráty ∆P0  při ω>ωN  ze dvou složek: 

f

f
P

f

f
PP N

FeN

5,1

N

2

N
FeNFe ⋅⋅⋅⋅====
















==== ∆∆∆∆

ΨΨΨΨ
ΨΨΨΨ∆∆∆∆∆∆∆∆  

2

N
mechN

2

N
mechNmech f

f
PPP 








⋅⋅⋅⋅====








==== ∆∆∆∆

ωωωω
ωωωω∆∆∆∆∆∆∆∆  

pokud bychom znali rozdělení ztrát třením v ložiskách a aerodynamické ztráty, mohli 
bychom určit ztráty mechanické z následujícího vztahu: 




















++++








====

3

N
2

N
1mechNmech ccPP

ωωωω
ωωωω

ωωωω
ωωωω∆∆∆∆∆∆∆∆  

 
Jouleovy ztráty způsobené příčnou složkou proudu Iq jsou: 

2

N
MN

2

NN
MN

2

N

N
MN

2

qN

q
MNM P

P
P

f

f

M

M
P

M

M
P

I

I
PP 








====








====








====










==== ∆∆∆∆∆∆∆∆

ΨΨΨΨ
ΨΨΨΨ

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆  

Index M vyjadřuje závislost na momentu. Rovnice uvažuje vztah mezi momentem M, 
příčnou složkou proudu Iq a rychlostí ω (nebo frekvencí f): 

f

f

I

I

I

I

M

M N

qN

q

NqN

q

N

========
ΨΨΨΨ
ΨΨΨΨ

   sNNsN .konstUU ωωωωΨΨΨΨωωωωΨΨΨΨ ====≈≈≈≈========  
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a tedy  
f

fN

s

sN

N

========
ωωωω
ωωωω

ΨΨΨΨ
ΨΨΨΨ

 

 
Vliv napájení z měniče kmitočtu na ztráty asynchronního motoru nakrátko 
Kromě známých ztrát vyvolaných základním napětím a proudy vytváří nesinusové napájení 

z měniče přídavné ztráty v motoru. Tyto přídavné ztráty závisejí na otáčkách, napětí a proudu, 
na tvaru výstupního napětí měniče a na konstrukčním provedení a velikosti motoru. Nejsou-li 
zajištěny sériové indukčnosti ani filtry, mohou tyto ztráty dosáhnout až 10% - 20% základních 
ztrát, a tedy asi 1% až 2% jmenovitého výkonu motoru. 

 
Ztráty v motorech napájených z měničů 
V důsledku spínání výstupu je průměrné napětí ideálního tvaru doprovázeno kvazi-

pravoúhlým napětím se strmým sklonem a přibližně konstantní amplitudou. Protože toto 
„impulsní napětí“ je přibližně konstantní, pokud jde o amplitudu a obsah kmitočtu, jsou tyto 
ztráty téměř nezávislé na proudu, otáčkách a toku motoru. 

Vyšší harmonické složky napětí a proudu způsobují přídavné ztráty v železe a ve vinutí 
statoru a rotoru. Přídavné ztráty v železe závisejí na amplitudách a zejména na kmitočtech 
harmonických fázových napětí. Při harmonických průbězích vstupních veličin odpadají. 

Při napájení proudovými měniči existuje další druh ztrát v železe, tzv.komutační ztráty. 
Rychlá změna rozptylových toků během komutačního intervalu vytváří vířivé proudy v zubech 
statoru a rotoru. V případě napájení napěťovými měniči nedochází k žádným komutačním 
ztrátám, neboť komutační proudy neprocházejí vinutími motoru. 

Přídavné ztráty ve vinutí rotoru závisejí na návrhu rotoru (na geometrii drážek). Rotory 
s výrazným posunem proudu jsou na tyto ztráty zvlášť citlivé. V případě napěťových měničů je 
rozptylová reaktance nejdůležitější konstrukční charakteristikou, protože omezuje proudy 
harmonických, které jsou příčinou ztrát. Přídavné ztráty při napájení z napěťového měniče 
nezávisejí na zatížení. Naopak, v případě proudového měniče, jsou na zatížení závislé. 

Typické hodnoty přídavných ztrát v důsledku napájení z měniče se snižují se zvětšující se 
velikostí motoru: 
� 0,4% až 2% jmenovitého výkonu pro dvouúrovňové měniče 
� 0,2% až 1% jmenovitého výkonu pro trojúrovňové měniče 
V zapojení dvouúrovňového měniče je výstupní napětí vytvářeno spínáním mezi kladnou a 

zápornou hladinou napětí stejnosměrné sběrnice. 
Víceúrovňové měniče nabízejí mezilehlé potenciály napětí pro spínání a harmonická spektra 

kmitočtu jsou tedy významně redukována, pokud jde o amplitudu, a posunuta k vyšším 
kmitočtům. 

Neexistuje žádná jednoduchá metoda pro výpočet přídavných ztrát, neboť jejich závislost na 
různých fyzikálních veličinách je velmi složitá. Sloupce na obr. znázorňují příklad vypočítaného 
složení ztrát určitého motoru (velikost kostry 315M), který je napájen jak z různých měničů, tak 
ze zdroje sinusového napájení [15]. 
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Ztráty způsobené základním kmitočtem Ztráty způsobené harmonickými 

A - Ztráty ve vinutí statoru F - Ztráty ve vinutí statoru 

B - Ztráty ve vinutí rotoru G - Ztráty ve vinutí rotoru 

C - Ztráty v železe H - Ztráty v železe 

D - Přídavné ztráty při zatížení I - Přídavné ztráty při zatížení 

E - Ztráty třením J - Komutační ztráty 

 
Obr.2.2.4 -Vliv napájení z měniče na ztráty asynchronního motoru nakrátko (velikost kostry 

315M, typ N) se jmenovitou hodnotou momentu a otáček 
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Vliv spínacího kmitočtu měniče frekvence 
 
Výstupní spínací kmitočet měniče ovlivňuje ztráty (v motoru i měniči), akustický hluk a 

zvlnění momentu celého systému (viz obr.2.2.5-7). 
 

P
ří

da
vn

é
 z

tr
át

y

f (kHz)
250

Ztráty motoru

Ztráty měniče

 
Obr.2.2.5 – Vliv spínacího kmitočtu na ztráty motoru a měniče 
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Obr.2.2.6 – Vliv spínacího kmitočtu na akustický tlak 
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Obr.2.2.7 – Vliv spínacího kmitočtu na zvlnění momentu 

 
 

2.2.9. Měření naprázdno 
 
Měřením motoru naprázdno zjišťujeme jeho vlastnosti v závislosti na proměnné výstupní 

frekvenci (tedy i napětí) měniče. 
Chodem naprázdno asynchronního motoru s rotorem nakrátko rozumíme ustálený chod bez 

zatížení s téměř synchronní rychlostí, která je daná výstupní frekvencí měniče. Po skončení 
rozběhu odebírá motor pouze malý příkon, který se spotřebuje na krytí ztrát naprázdno P0. 
Ztráty naprázdno tvoří ztráty v železe ∆PFe , ztráty mechanické ∆Pm a ztráty ve vinutí statoru 
∆Pj0.  
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Můžeme psát: 0jmFe0 PPPP ∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆ ++++++++====  

Účiník při chodu naprázdno je velmi malý, neboť činná složka proudu bývá 5x až 10x menší 
než magnetizační složka. 

Měříme nejlépe po oteplovací zkoušce, kdy jsou ložiska zaběhaná (stroj má ustálené 
mechanické ztráty) a stroj má svou pracovní teplotu. 

 
Charakteristiky naprázdno: 

a.) Tab.2.7. - Naměřené hodnoty naprázdno 
 

f U1h0 P10 I0  Ueff 
[Hz] [V] [W] [A] [V] 

5 40,2 225 18,0 141,7 
10 77,3 267 17,3 197,2 
20 154,9 449 17,3 280,6 
30 233,2 662 17,4 343,0 
40 311,2 741 17,4 395,9 
45 349,5 783 17,4 421,9 
50 387,6 825 17,3 444,1 
55 412,2 826 16,0 456,8 
60 414,4 785 13,8 458,6 
70 412,4 828 11,1 455,1 
80 409,6 980 9,6 455,2 
90 409,6 1384 8,7 455,6 
100 409,7 1559 7,9 455,4 

  
b.) Grafy – Charakteristiky naprázdno: U0 = f(f), I0 = f(f) 
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Z naměřených charakteristik je patrné, že v dolním rozsahu (ω<ωN) se udržuje stálý 
magnetický tok (U/f = konst.) a proud naprázdno, který je tvořen hlavně magnetizační 
(podélnou) složkou, je konstantní. V horním rozsahu (ω>ωN) dosáhlo výstupní napětí střídače 
svého maxima, na němž se udržuje i při zvyšující se frekvenci. Dochází k částečnému snížení 
velikosti magnetického toku (odbuzení) motoru, které je dáno poklesem magnetizační složky 
proudu. 

Pokud jde o ztráty naprázdno ∆P0, mění se všechny 3 jejich komponenty jako důsledek 
změny magnetizačního proudu, změny sycení a frekvence v magnetickém obvodu stroje a zvětší 
se i mechanické ztráty. Jouleovy ztráty od magnetizačního proudu jsou zmenšeny v důsledku 
odbuzení magnetického obvodu: 

 
Zkouška závitové izolace 
Závitová izolace vinutí strojů musí vydržet při chodu naprázdno po dobu 3 minut zkoušku 

zvýšeným napětím rovným 130% jmenovitého napětí. Kmitočet nebo otáčky se mohou dle 
potřeby s ohledem na mechanickou pevnost zvýšit o 15% jmenovité hodnoty ( dle normy     
ČSN 35 0000-1-1). 

Měřený motor vyhověl zkoušce zvýšeným napětím U0 = 520V po dobu 3 minut. 
 
 

2.2.10. Měření hluku 
 

Hluk je nelibozvučná a nežádoucí směs jednotlivých tónů, jejichž kmitočet má libovolný 
poměr, jejichž hlasitost a doba trvání jsou různé. Hluk měříme a snažíme se ho odstranit, 
abychom vyloučili jeho nepříznivý vliv na nervovou soustavu člověka a abychom zabránili 
nežádoucímu opotřebování chvějících se a hlučících součástí. 

Hluk elektrických strojů má příčiny mechanické a magnetické. Mechanický hluk způsobují 
hlavně ložiska, ventilátor, špatné vyvážení rotujících částí a špatné uložení stroje. Magnetický 
hluk je způsoben magnetickými silami, drážkováním, vyššími harmonickými magnetického 
pole, nestejností vzduchové mezery apod. 

Frekvenční měnič a jeho funkce vytváří 3 proměnné, které přímo ovlivňují vyzařovaný hluk:  
� Změna otáčivé rychlosti, která může být v rozsahu od téměř nulových otáček do 

hodnot přesahujících základní otáčky. Ovlivněny jsou ložiska a mazání, ventilace a 
jiné charakteristické vlastnosti, na které působí změny teploty. 

� Napájecí kmitočet motoru a obsah harmonických, které mají velký vliv na 
magnetický hluk buzený v jádru statoru, a v menší míře na hluk ložisek. 

� Torzní oscilace v důsledku vzájemného působení vln různých kmitočtů 
magnetického pole ve vzduchové mezeře motoru. 

 
Změny ve vyzařování hluku v důsledku změn otáček – ventilační hluk: pro ventilátor 

upevněný na hřídeli se hluk ventilátoru bude snižovat asi o 15 dB při 50% snížení otáček a 
zvyšovat asi o 10 dB při 50% zvýšení otáček. 

Magneticky buzený hluk: je-li motor provozován v širokém rozsahu otáček, dochází 
v důsledku měnících se napájecích kmitočtů nevyhnutelně k rezonancím. Tento jev není spojen 
s napájením z měniče a dochází k němu i v případě sinusových napájecích napětí s proměnným 
kmitočtem. V případě motorů napájených z měniče uvažujeme také interakce prostorově se 
měnících základních polí vyvolaných časovými harmonickými statorových a rotorových proudů 
s konstrukcí motoru. Sinusové napětí při proměnném kmitočtu vytváří u napěťového měniče 
vysoký počet harmonických složek napětí, a v důsledku toho harmonických složek proudu ve 
statoru a rotoru. Amplituda a vytvářené kmitočty jsou důsledkem provozu měniče s impulsním 
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řízením a parametrů motoru. Při kmitočtech impulsů menších než 3 kHz mohou být u středních 
a velkých motorů harmonické kmitočty blízko vlastním kmitočtům jádra a konstrukce motoru. 
V důsledku toho jsou v určitém místě rozsahu otáček rezonanční místa téměř nevyhnutelná. 

Přírůstek hluku motorů napájených z měničů řízených PWM (spínací kmitočet vyšší než 3 
kHz) ve srovnání se stejným motorem napájeným ze sinusového napájecího zdroje je poměrně 
malý (pouze několik dB). Při nižších spínacích kmitočtech může být zvýšení hluku velmi 
vysoké (až 15 dB). V některých moderních měničích s PWM nebo hysterezním řízením se již 
nepoužívají pevné nosné kmitočty a měniče vytvářejí široké spektrum nezákladních kmitočtů. 
Typické zvýšení hluku tak může být výrazně redukováno.. 

Hluk stroje můžeme snížit řádným upevněním všech částí, různými nátěry, protihlukovými 
kryty, atd. 

 
V mezinárodní normě ČSN EN ISO 1680 jsou uvedeny všechny informace k účinnému 

určování, deklarování a ověřování charakteristik emise hluku točivých elektrických strojů za 
normalizovaných provozních podmínek. Stanovuje metody měření hluku, které se mohou použít 
a provozní podmínky a způsob upevnění, které se musí použít při zkoušce. Charakteristiky 
emise hluku zahrnují hladinu akustického výkonu a hladinu emisního akustického tlaku. 
Metody měření hluku přípustné podle této normy jsou laboratorní metody (třída 1), technické 
metody (třída 2) a provozní metody (třída 3). 

Hladina akustického výkonu vyzařovaná asynchronním motorem při napájení ze sítě i 
z měniče frekvence byla určena pomocí základní normy třídy přesnosti 2 (technická) – ISO 
3743-2. Tato metoda měření pro určení hladiny akustického výkonu motoru je založená na 
měření akustického tlaku a vyžaduje speciální zkušební místnost s nízkou hladinou hluku 
pozadí. Dává se přednost tomu, aby motor byl pevně namontován na povrch představující 
provozní podmínky po instalaci. Je nutné zajistit minimální přenos a vyzařování hluku šířeného 
konstrukcí ze všech připevněných částí včetně základu. 

Zkoušky se mají provádět s motorem napájeným z měniče s kmitočtem a vzorkem impulsů, 
které budou použity při aplikaci. Zkoušení bylo provedeno při chodu naprázdno. 

Hladina akustického výkonu nesmí překročit příslušnou hodnotu. Mezní hladiny akustického 
výkonu ve stavu naprázdno jsou uvedeny v normě ČSN EN 60034-9. 

 
Protokol o měření: 
 
Metoda měření:  ISO 3743-2 
Určená veličina: Hladina akustického výkonu LW (dB) 
Provozní stav:   naprázdno   
Měřeno při:     a.) síťovém napájení - U = 400 V, f = 50 Hz 
              b.) napájení frekvenčním měničem s různými frekvencemi  
Měřící přístroje: Zvukoměr Brüel & Kjaer, typ 2144 
    Mikrofonní sonda, typ 4181 
 

Tab.2.8. - Hladiny akustického výkonu 
Frekvence měniče [Hz] 10 25 50 60 80 100 

62,7 70,5 79,2 82 89 95,3 Hladina akustického 
výkonu 

[dB] 
Síť - sinus f = 50Hz 75,5    
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Obr.2.2.8 - Graf naměřených hodnot 

 
Naměřená hladina akustického výkonu při síťovém napájení U=400V, f=50 Hz: 
   LW = 75,5 dB ±±±± 1,5 dB 
Naměřená hladina akustického výkonu při napájení z FM pro f=50 Hz: 
   LW = 79,2 dB ±±±± 1,5 dB 
 
Přípustná hladina akustického výkonu dle normy: LW = 88,0 dB 
 
Z naměřených hodnot hladiny akustického výkonu vyplývá, že motor vyhověl EN60034-9. 
 

2.2.11. Měření mechanických vibrací 
 

Na klidný mechanický chod asynchronních motorů se klade velký důraz. Problém je v tom, 
že u člověka je citlivost na vnímání těchto jevů velmi subjektivní. Chvění těles s kmitočtem nad 
20 Hz může člověk slyšet po případě jako zvuk. 

Velikost chvění pozorujeme obvykle ve třech směrech k sobě kolmých: 
� Kolmo k ose stroje ve vodorovné rovině – příčné chvění Ap 
� Kolmo k ose stroje ve svislé rovině – svislé chvění As 
� Ve směru osy stroje – osové chvění Ao 
Měřící místa musí být přesně určena a vyznačena, aby bylo možné měření porovnávat 

(obr.2.2.9). 
 
Příčiny chvění mohou být: 
a) Statická a dynamická nevyváženost rotujících hmot rotoru, spojek, řemenic apod. ať už od 

prvopočátku z výroby nebo vzniklá během provozu posunutím vinutí nebo klínů, bandáží atd., 
nadměrným usazením prachu, průhybem hřídele. Vyvážení tohoto příčného kmitání se provádí 
na vyvažovačkách. 

b) Oscilační momenty vznikající v hřídeli motorů napájených z měničů způsobují torzní 
kmitání. Velikost zvlnění točivého momentu a jeho kmitočet jsou takové, že mohou 
v kompletním mechanickém systému vytvářet vibrace točivého momentu. V případě 
napěťových měničů s PWM s nízkými kmitočty impulsů (menší než 200 Hz) mohou oscilační 
momenty dosahovat až 50% jmenovitého momentu v závislosti na obsahu harmonických 
výstupního napětí. V případě měničů s mnohem vyšší spínací frekvencí nad 2 kHz jsou 
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významné oscilační momenty při 6-ti násobku a 12-ti násobku základního kmitočtu vždy menší 
než 10% jmenovitého momentu. 

c) Nepřesné osové vyřízení jednotlivých strojů soustrojí způsobuje i podélné kmitání. 
Chvění se mění se zatížením. 

d) Vliv nepřesnosti valivých ložisek (kuliček, válečků). 
e) Nestabilita olejového filmu v ložiskách, zadření nebo chybná vůle v ložiskách, nesprávná 

teplota oleje. 
f) Magnetické nesouměrnosti ve vinutí rotoru alternátorů, nerovnoměrnost vzduchové 

mezery, zvláště je-li malá jako u asynchronních motorů. 
g) Resonanční jevy – shoda provozních a kritických otáček, resonance s kmity základů, 

základní desky, statoru apod., nestabilní základy, nedostatečně utažené šrouby na ložiskách atd. 
 
Norma ČSN EN 60034-14 stanovuje zkušební postupy pro měření vibrací a mezní hodnoty 

vibrací pro určité elektrické stroje za stanovených podmínek, přičemž stroje jsou odpojeny od 
jakékoliv zátěže nebo hnacího stroje. Platí pro stejnosměrné a trojfázové střídavé stroje 
s výškou osy od 56 mm a se jmenovitým výkonem do 50 MW při jmenovitých otáčkách od   
600 min-1 do 3 600 min-1. 

Intenzita chvění se posuzuje podle: 
� Amplitudy výchylky  Y [µm] 
� Amplitudy rychlosti  Yv ⋅⋅⋅⋅==== ωωωω  [mm.s-1] 

� Amplitudy zrychlení  YA 2 ⋅⋅⋅⋅==== ωωωω [m.s-2] 
 
Vztah mezi uvedenými veličinami je: 

Je-li výchylka y, pak 
dt

dy
v ====  a 

2

2

dt

yd
a ==== . 

Pro sinusové kmitání platí: 
30

n
f2

⋅⋅⋅⋅
========

ππππππππωωωω  

Obvykle není kmitání čistě sinusové a veličiny obsahují vyšší harmonické. 
V závislosti na požadavcích na mohutnost kmitání se točivé elektrické stroje dělí do čtyř 

kategorií: 
N – normální 
R – se zvýšenými požadavky 
S – zvláštní 
P – s velmi vysokými požadavky 
 
Zkoušky se mají provádět s motorem napájeným z měniče s kmitočtem a vzorkem impulsů, 

které budou použity při aplikaci. Měření bylo provedeno při chodu AM naprázdno. 
Dává se přednost tomu, aby motor byl pevně namontován na povrch představující provozní 

podmínky po instalaci. Mezní hodnoty mohutnosti vibrací v efektivních hodnotách rychlosti 
vibrací jsou uvedeny v normě EN 60034-14. 

 
Protokol o měření: 
 
Metoda měření:      EN 60034-14 
Měřič kmitání:      Brüel & Kjaer 2525 
Měřená veličina:     efektivní hodnota rychlosti - veff (mm.s-1) 
Počet měřících bodů: 5 
Provozní stav:       naprázdno   
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Měřeno při:        napájení frekvenčním měničem s různými frekvencemi 
    Spínací frekvence FM – f = 4 kHz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.2.2.9 – Měřící body mechanických vibrací 
 

Výsledky měření: 
 

U síť / f síť                                                                    [V/Hz] 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 

Frekvence fmot [Hz] 10 25 50 60 80 100 

Měřící místo Rychlost - veff (mm/s) 

1 0,40 0,20 0,40 0,30 0,50 0,50 

2 1,00 0,20 0,30 0,60 0,50 0,80 

3 0,50 0,20 0,10 0,30 0,20 0,30 

4 0,80 0,20 0,20 0,30 0,40 0,50 

5 0,40 0,50 0,30 0,70 0,40 0,50 

 
Tab.2.9. – Pevné uložení 

 
Přípustná amplituda rychlosti dle normy: veff = 2,8 mm.s-1 

 
Výsledky měření vyhovují EN 60034-14 …. Stupeň vibrací N 
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3. Technicko-ekonomické zhodnocení variant pohonu při napájení 
asynchronního motoru ze sítě a z měniče kmitočtu 

 
  3.1.  Možnosti řešení pohonu ventilátoru 
 
Cílem třetí kapitoly je porovnat technické a ekonomické ukazatele dvou typů pohonu 

ventilátoru. V prvním případě je pohon ventilátoru tvořen asynchronním motorem napájeným 
ze sítě a regulace objemového průtoku ventilátoru se provádí škrtící klapkou. Druhý, moderní 
typ pohonu ventilátoru tvoří asynchronní motor napájený frekvenčním měničem a regulace 
objemového průtoku vzduchu probíhá řízením otáček ventilátoru. 

 
Důvody k navrhování moderních a efektivních pohonů: 
� V průmyslových závodech představují náklady na elektrickou energii pro pohony 

téměř 70% celkové spotřebované elektrické energie. 
� Instalováním frekvenčních měničů s vysoce účinnými motory by bylo možné jen 

v Evropské unii ušetřit 43 TWh elektrické energie – což představuje náklady 
nejméně 3 miliardy EUR nebo výkon 19 tepelných elektráren. 

  
 Energeticko-efektivní pohonné systémy mohou pomoci průmyslovým závodům v mnoha 

aspektech. Pomáhají redukovat výrobní náklady, zlepšují návratnost investic a snižují emise 
oxidu uhličitého. Instalace energeticky-efektivních pohonů má výhody zvláště v intenzivních 
oblastech, používajících mechanicky regulované pumpy, ventilátory a kompresory nebo pohony 
v nepřetržitých provozech. Počáteční investice se za krátký čas vrátí – u některých aplikací je 
návratnost několik měsíců. V technologii pohonů jsou provozní náklady poměrně vysoké ve 
srovnání s počátečními investicemi.  

Největší potenciální úspory se nabízí v provozech s čerpadly, ventilátory a kompresory, které 
jsou stále regulovány škrtícími klapkami a ventily. Regulace objemového průtoku změnou 
rychlosti má značné ekonomické výhody. 

Metody mechanické regulace mají mnoho skrytých nevýhod. Například, motor běží po celou 
dobu rychlostí navrženou pro maximální dodávané množství, které je však ve skutečnosti 
potřebné zřídka. Navíc škrtící klapky a ventily plýtvají energií a mohou způsobovat vysoké 
teploty a vibrace. Ty mají negativní vliv na pohon a běžný provoz. 

Naproti tomu pohony s proměnnými otáčkami řízené frekvenčními měniči nabízejí vhodnou 
alternativu z několika důvodů. Takové pohony mohou být regulovány mnohem přesněji a 
rychleji. Tím, že řídíme objemový průtok podle aktuálních požadavků, neztrácíme žádnou 
energii a v některých provozech můžeme ušetřit až 60% elektrické energie [16]. 

 

 
Obr.3.1.1 - Úspora elektrické energie při používání frekvenčního měniče 
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Omezení nákladů, zlepšení procesů 
 Pohony s proměnnými otáčkami šetří nejen náklady na elektrickou energii, ale také náklady 

na pravidelnou údržbu a servis. Mohou také zlepšit kvalitu procesu a zvýšit produktivitu. 
Proudové špičky a silné momentové rázy během rozběhu pohonu jsou minulostí stejně jako 
tlakové vlny v potrubních systémech, kavitace nebo vibrace způsobující škody. Plynulý rozběh 
a doběh motoru má příznivý vliv na mechanické části a podstatně prodlužuje životnost celého 
hnacího ústrojí.  

Moderní pohony mohou také rekuperovat brzdnou energii. Frekvenční měniče s rekuperací 
podstatně omezují spotřebu energie ve všech aplikacích, kde se používá časté brždění pohonů 
s velkým zatěžovacím momentem - zdvihací mechanismy,odstředivky nebo pásové dopravníky. 

V konvenčních pohonech se brzdná energie nevyužívá. Frekvenční měniče s rekuperací vrací 
brzdnou energii motoru zpět do sítě místo maření energie v brzdných rezistorech. Například ve 
zdvihacích mechanismech se použitím inteligentního systému napájení může dosáhnout až 50% 
úspor energie. Z implementace inteligentního systému napájení vyplývají další jevy. Můžeme se 
obejít bez komponentů jako jsou omezující tlumivky a brzdné rezistory. Nutný prostor pro 
pohon se zmenší stejně jako produkce tepla. 

 
Softwarový nástroj SinaSave (Siemens) 
Tento program umožňuje přesně určit potenciální úspory dle zadané aplikace a návratnost 

vložené investice při řízení vysoce účinného motoru frekvenčním měničem. 
 
 
3.2.  Modernizace pohonu ventilátoru klimatizační jednotky 
 
3.2.1.  Popis ventilátoru 
 
Součástí prakticky každého větracího a klimatizačního systému je ventilátor - zařízení 

sloužící k dopravě nejčastěji vzduchu (obecně plynů, např. spalin aj.). Jedná se o rotační 
lopatkový stroj, s širokým rozsahem použití nejen v zařízeních techniky prostředí.  

 
Hlavní parametry ventilátoru: 
 
Objemový průtok vzduchu - V 
Množství vzduchu, které je schopen ventilátor dopravit, určuje objemový průtok vzduchu    

V [m3/s]. Je udáván zpravidla pro hustotu vzduchu ρ = 1,2 kg/m3. Pro různé druhy ventilátorů se 
objemový průtok vzduchu může pohybovat v širokém rozmezí hodnot od 0,015 m3/s až po cca 
300 m3/s. 

Celkový dopravní tlak - ∆p 
Ventilátor musí zajistit průtok vzduchu sítí, což je vlastnost určená celkovým dopravním 

tlakem ventilátoru ∆p [Pa]. Pro překonání tlakové ztráty potrubního systému a vřazených 
elementů (odporů) slouží statická složka tlaku. 

Výkon a příkon ventilátoru – P, Pp 

Výkon ventilátoru je dán součinem průtoku a celkového dopravního tlaku: pVP ∆∆∆∆⋅⋅⋅⋅====  [W] 
Příkon ventilátoru se stanoví z výkonu ventilátoru P a celkové účinnosti ηc, která je 

definována jako poměr mezi výkonem a příkonem ventilátoru. 

cc
p

pVP
P

ηηηη
∆∆∆∆

ηηηη
⋅⋅⋅⋅

========  [W] 
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Hlavními součástmi radiálního ventilátoru jsou oběžné kolo, sací hrdlo, výtlačné hrdlo, 
spirální skříň a elektromotor. Součástí oběžného kola jsou lopatkové kanály, které při otáčení 
zajišťují nasávání vzduchu v axiálním směru a výtlak ve směru kolmém na osu rotace (odtud 
radiální). Úkolem spirální skříně je, obdobně jako u difusoru, přeměna kinetické energie na 
energii tlakovou. 

Nejpoužívanějšími ventilátory ve větrací a klimatizační technice jsou nízkotlaké ventilátory s 
dopředu zahnutými lopatkami. 

 
Charakteristiky ventilátoru 

 
Na obr.3.2.1 jsou znázorněny obecné charakteristiky ventilátoru, mezi něž patří: 

• tlaková charakteristika - ∆p = f (V) 
• příkonová charakteristika - Pp = f (V) 
• účinnostní charakteristika - ηc = f (V) 

Charakteristické křivky jsou určeny měřením a výrobce je udává v katalogovém listu 
ventilátoru. Obvykle jsou vlastnosti ventilátorů udávány pro stav vzduchu (ρ = 1,2 kg/m3). 

 

 
Obr.3.2.1 

 
Za předpokladu, že je hustota vzduchu ρ konstantní, lze teoreticky spočítat změny funkčních 

parametrů ventilátoru při změně otáček. Objemový průtok vzduchu se mění úměrně s otáčkami. 
Celkový dopravní tlak se pak mění úměrně s druhou a příkon s třetí mocninou otáček. 

 
Ventilátor v potrubní síti  

 
Na obr.3.2.2 je naznačeno rozložení tlaku v potrubní síti, v níž je zařazen ventilátor. Sání i 

výtlak vzduchu je uskutečňován v prostoru o stejném tlaku pa. V sací větvi potrubní sítě (1) je 
zařazena klapka, která způsobuje místní tlakovou ztrátu. Ve výtlačné větvi (2) je umístěno náhlé 
zúžení průřezu, které kromě místní tlakové ztráty způsobuje zvýšení rychlosti proudění a tím i 
dynamického tlaku. 

Celkový tlak v potrubní síti pc je roven součtu statického ps a dynamického tlaku pd. 
Z obr.3.2.2 vyplývá, že celkový dopravní tlak ventilátoru ∆p je dán rozdílem celkových tlaků na 
výtlaku pc1 a sání pc2 ventilátoru, resp. je roven součtu tlakových ztrát potrubní sítě ∆pz (sání i 
výtlak) a dynamického tlaku na výtlaku z potrubí pd2. 

2d2z1z2c1c1c2c pppppppp ++++++++====++++====−−−−==== ∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆   [Pa] 
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Obr.3.2.2 

 
Ventilátor v potrubní síti zajišťuje dopravu vzduchu přičemž má za úkol překonávat 

hydraulické odpory (ztráty) v potrubí. Tlaková ztráta potrubní sítě je dána součtem tlakových 
ztrát třením a místními odpory [10]: 

2
222

z VK
2

w

d

l

2

w

2

w

d

l
p ⋅⋅⋅⋅====







 ++++====++++==== ∑∑∑∑∑∑∑∑ ρρρρςςςςλλλλρρρρςςςςρρρρλλλλ∆∆∆∆  [Pa] 

  
kde w … rychlost proudění (m/s) 

      l …  délka potrubního úseku (m) 
      d …. Charakteristický rozměr (průměr) potrubí (m) 
      K … konstanta potrubní sítě (Pa.s2/m6) 
      λ … součinitel tření (-) 
      ζ … součinitel místních ztrát (-) 
      V … objemový průtok vzduchu (m3/h) 
 

Jak vyplývá z rovnice, charakteristiku potrubní sítě tvoří parabola s vrcholem v počátku 
souřadnicového systému. Na obr.3.2.3 je zakreslena charakteristika potrubní sítě ∆pz = f(V) 
společně s tlakovou charakteristikou ventilátoru ∆p = f(V). V průsečíku obou charakteristik leží 
pracovní bod. 

 
Obr.3.2.3 
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Regulace ventilátorů 
 

1.) Regulace škrcením  
Regulace škrcením se provádí změnou odporu v sacím nebo výtlačném potrubí různými 

regulačními elementy, např. přivíráním nebo otevíráním škrtící klapky. Tím se mění 
charakteristika potrubní sítě ve více či méně strmou parabolu, která pak protne křivku 
charakteristiky ventilátoru v různých pracovních bodech, takže se mění přetlak i průtok podle 
charakteristiky ventilátoru (obr.3.2.4). Z hlediska energetické náročnosti se jedná o nejméně 
vhodnou a ztrátovou regulaci. Mechanická energie, která se zbytečně škrcením přemění na 

teplo, je úměrná zmařenému výkonu: (((( )))),
222 ppVP ∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆ −−−−====  [W] 

 

 
 

Obr.3.2.4 
 

2.) Regulace změnou otáček 
Regulace změnou otáček motoru je jednou z nejhospodárnějších regulací. Při změně otáček 

dojde ke změně charakteristiky ventilátoru při zachování charakteristiky potrubní sítě 
(obr.3.2.5). Existuje několik možností, jak měnit otáčky motoru. 

 
a.) Víceotáčkové motory  
Základní možností je použití víceotáčkových motorů (zpravidla dvou- nebo tří-otáčkových). 

Změna otáček je uskutečňována skokově přepínáním počtu pólů u asynchronních motorů. 

Otáčky rotoru lze stanovit ze vztahu: (((( ))))s1
p

f60
n −−−−

⋅⋅⋅⋅
====  [ot.min-1] 

kde  f … frekvence (Hz) 
    p … počet pólových dvojic (-) 
    s … skluz (-) 

 
b.) Kmitočtová regulace 
Optimální regulací z hlediska energetické náročnosti je regulace kmitočtu. Jedná se o 

plynulou regulaci výkonu, která umožňuje regulovat průtok vzduchu v plném rozsahu od 0 do 
100 %. Při snížení otáček ventilátoru odpovídá menšímu průtoku vzduchu i nižší dopravní tlak, 
takže klesá nárok na příkon energie (obr.3.2.5). Pro tento typ regulace se používají frekvenční 
měniče a lze je použít pro všechny typy ventilátorů a je zvláště vhodná pro vyšší výkony 
ventilátorů. 
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Obr.3.2.5 

 
3.) Regulace natáčením lopatek 
Natáčením lopatek (ve směru shodném s otáčením oběžného kola) v sání radiálních 

ventilátoru s dozadu zahnutými lopatkami dojde ke změně charakteristiky ventilátoru (snižuje se 
dopravní tlak). Tím dojde ke změně pracovního bodu ventilátoru. U nízkotlakých ventilátorů se 
tento druh regulace projevuje jako škrcení. 

 
3.2.2.  Klimatizační jednotka vzduchotechniky – současný stav 
 
Popis vzduchotechniky pro technologický čistý prostor 
 
Meteorologické údaje 
Klimatizační zařízení jsou dimenzována na tyto výpočtové parametry venkovního vzduchu: 
Léto:  teplota   t = 31°C 
      Entalpie  ϕ = 35% 
Zima: teplota   t = -18°C 
      Entalpie  ϕ = 100% 
 
Parametry vnitřního prostředí 
Požadované parametry vnitřního prostředí jsou stanoveny s ohledem na technologické 

prostředí lakovací kabiny a fyzickou námahu: 
Léto:   teplota     t = ±24°C 
       Rel.vlhkost  ϕ = 50±5% 
Zima:  teplota     t = 24 ± 2°C 
       Rel.vlhkost  ϕ = 55 ± 5% 
Výše uvedené parametry jsou garantovány v odvodním potrubí vzduchu, kde jsou umístěny 

regulační snímače. 
 
Popis zařízení a jeho funkce 
Zařízení je určené pro klimatizaci technologického prostoru lakovny reflektorů. Úpravu 

vzduchu zajišťuje klimatizační jednotka ve vnitřním provedení. V klimatizační jednotce jsou 
prováděny následující úpravy vzduchu: 

1.) První stupeň filtrace vzduchu třídy G4. 
2.) Předehřev vzduchu vodním výměníkem při tepelném spádu topné vody 80/60°C. 
3.) Směšování čerstvého a cirkulačního vzduchu. 
4.) Druhý stupeň filtrace vzduchu třídy F6. 
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5.) Chlazení vzduchu vodním výměníkem při tepelném spádu chladící vody 11/15°C. 
6.) Dohřev vzduchu vodním výměníkem při tepelném spádu topné vody 80/60°C. 
7.) Doprava cirkulačního vzduchu radiálním ventilátorem s dozadu zahnutými lopatkami. 
8.) Třetí stupeň filtrace vzduchu třídy F9. 
9.) Vlhčení vzduchu parním zvlhčovačem. 

 
Vzduchový výkon klimatizační jednotky v normálním provozu je 18 000 m3.h-1. Vlhčení 

přívodního vzduchu je zajištěno parou pomocí distribučních trubek, které jsou umístěny do 
vlhčící komory klimatizační jednotky. Zdrojem hygienické páry je elektrický parní zvlhčovač o 
výkonu 150 kg páry za hodinu. Venkovní vzduch je přiváděn přes protidešťovou žaluzii tepelně 
izolovaným vzduchotechnickým potrubím do klimajednotky, kde je upravován na požadované 
parametry. 

Požadované množství přiváděného vzduchu do prostoru lakovny v současné době zajišťují 
mechanické regulátory průtoku vzduchu, za kterými jsou umístěny tlumiče hluku. Tyto škrtící 
klapky regulují požadovaný průtok vzduchu v závislosti na teplotě a vlhkosti v lakovací kabině 
a také na míře znečištění vzduchových filtrů. 

Do lakovací kabiny je vzduch přiváděn přes 4.stupeň filtrace třídy H14, který je umístěn 
v čistých nástavcích v podhledu. Odvod vzduchu je proveden přes regulační mřížky, přes které 
se vrací cirkulačním potrubím do klimajednotky. Požadované množství odváděného vzduchu 
z čistého prostoru zajišťuje mechanický regulátor průtoku vzduchu, před kterým je osazen 
tlumič hluku. Hluk klimajednotky do sání a výtlaku je utlumen na požadovanou hodnotu 
vložkovými tlumiči hluku. 

 
Provozní stavy 
Zařízení pracuje ve dvou provozních režimech: 
� Normální – režim běžné výroby (technologický krok lakování). 
� Tlumený - pro snížení energetické náročnosti v režimu odstavené výroby se nyní 

používá tlumený provoz. Ten spočívá ve snížení vzduchového výkonu klimatizace 
na polovinu přepnutím dvouotáčkového elektromotoru ventilátoru na nižší otáčky. 
Dále jsou přestaveny regulátory průtoku vzduchu na poloviční množství vzduchu. 
Část vzduchu nasává klimajednotka z haly. 

 
Parametry současného pohonu hlavního ventilátoru klimatizační jednotky: 
Motor (štítkové hodnoty): AM s kotvou nakrátko, XFL 180M21, P=18,5/4,7 kW, I=37/8 A, 

Y/YY 380/380 V, n=2920/1480 ot.min-1 , f=50Hz, cosϕ=0,889, třída izolace - F 
Ventilátor: radiální středotlaký s dozadu zahnutými lopatkami,Q=18 000 m3/h,pext=1 000 Pa, 

účinnost η=80% 
Převod: řemenový 1:1, standardní účinnost η=85% 
 
Maximální tlakové ztráty filtrů (nastavení tlakových spínačů): 
G4 – ∆p = 150 Pa 
F6 – ∆p = 250 Pa 
F9 – ∆p = 350 Pa 
H14 (HEPA) –  ∆p = 600 Pa 
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FUNKČNÍ SCHÉMA VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ 

LAKOVACÍ KABINA

ZIMA 22 ± 2°C

LÉTO 24 ± 2°C

ODLUČOVAČ

SÁNÍ ČERSTVÉHO
VZDUCHU

VZDUCH Z HALY

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

TŘÍDA - G4 TŘÍDA - F6 TŘÍDA - F9

∆∆∆∆p

t

VENTILÁTOR

FILTR

KOMORA OHŘÍVACÍ

KOMORA KLAPKOVÁ
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3.2.2.  Návrh nového systému pohonu klimatizační jednotky  
 
Ventilátor s volným oběžným kolem 
Nová koncepce ventilátoru s volným oběžným kolem, spojeným přímo s hřídelí motoru, 

umožňuje dosáhnout spojení minimální spotřeby energie s výbornou dostupností při čištění a 
minimálními nároky na údržbu. Tato koncepce předznamenává budoucí směr použití pro větrání 
a klimatizaci. Na rozdíl od klasických ventilátorů nepotřebují díky své konstrukci řemenový 
převod, zařízení k napínání řemenů ani ložiska ventilátoru. Poněvadž vzduch může proudit 
k sání ventilátoru ve směru proudění vzduchu v jednotce a bez překážek, jsou ztráty prouděním 
u volného kola zřetelně nižší. 

Pro dosažení pracovního bodu zařízení a k regulaci množství vzduchu použijeme frekvenční 
měnič. Frekvenční měnič umožňuje takové řízení objemového průtoku, aby zařízení dodávalo 
v každém okamžiku jen množství vzduchu, nutné k udržení žádaného mikroklimatu 
v klimatizovaném prostoru. Tím lze dosáhnout oproti zařízení bez frekvenčního měniče úspory 
jak elektrické energie pro pohon ventilátorů, tak i energie potřebné pro úpravu vzduchu, který 
do prostoru zbytečně dodáváme. Tyto úspory mohou být u náročnějších aplikací 
s několikastupňovou filtrací, chlazením a vlhčením vzduchu značné. 

Potřebný okamžitý objemový průtok může vycházet z následujících požadavků: 
• Kvalita vzduchu – lze regulovat pomocí čidla kvality vzduchu 
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• Udržení požadované teploty v prostoru při zachování optimální teploty přiváděného 
vzduchu 

• Udržení konstantního přetlaku v prostoru 
• Udržení optimální vlhkosti vzduchu v prostoru 
• Jiné požadavky, závislé na charakteru provozu 

 
Popis nového systému pohonu  
Při omezení otáček např. o 20% je objemový průtok vzduchu omezen také o 20%. Máme 

tedy lineární závislost průtoku k otáčkám. Pokud se zaměříme na závislost tlaku na průtoku, 
zjistíme, že tlak je proporcionální ke čtverci průtoku. Takže platí kvadratický zákon 
proporcionality mezi otáčkami a tlakem. Protože platí také kvadratický zákon proporcionality 
mezi rychlostí a potřebným momentem k dosažení této rychlosti, říkáme, že čerpadla a 
ventilátory mají kvadratický zátěžný moment. Příkon (tj. spotřeba el.energie) roste s třetí 
mocninou průtoku a tedy i otáček ventilátoru. Snížíme-li otáčky a tím i průtok o 20%, ušetříme 
50% energie. Z toho plyne, že pokud je posuzovaný systém využitý na 100% pouze pár dní 
v roce, zatímco po zbytek roku je průměrně pod 80% uvažovaného průtoku, množství ušetřené 
energie je více než 50%. To se stává velmi často, neboť systémy jsou navrhovány tak, aby 
pokryly špičkovou poptávku, ke které dochází zřídka a jen po krátkou dobu. 

Vedle výhod ekonomických lze ocenit výbornou přístupnost pro čištění a minimální nároky 
na údržbu. Díky přímému pohonu odpadá nákladné napínání a výměna řemenů, stejně jako 
možnost jejich přetržení nebo prokluzování. Vyšší je i životnost ložisek motoru, neboť nejsou 
zatěžována tahem řemenu. 

V jednotkách pro čisté prostory s klasickým ventilátorem se dává jemný filtr (nejčastěji 
2.stupeň) až za ventilátor do zvláštní komory z důvodu zachycení otěrů z řemenů. Který by 
rychle zanesl koncový HEPA filtr. Ve ventilátoru s volným kolem k žádnému vzniku nečistot 
nedochází a proto je možné dát první dva stupně filtrace do jedné komory na začátku jednotky a 
tím vyjde jednotka kratší a levnější. 

Využitím sací dýzy jako měřící dýzy lze zjišťovat přesně okamžitý objemový průtok 
vzduchu zařízením s přesností ±3% (při jmenovitém průtoku). Změřením tlakové diference mezi 
prostorem sání a odběry statického tlaku na dýze, což je tzv.účinný tlak, lze odečíst na grafu pro 
konkrétní velikost kola průtok vzduchu zařízením. Pomocí PID regulátoru, který je součástí 
frekvenčního měniče můžeme regulovat okamžitý objemový průtok a jeho hodnotu sledovat na 
displeji měniče. Časté je např. využití při udržování konstantního průtoku zařízením při 
postupném zanášení filtrů. Bez této regulace se průtok zařízením s jemnou filtrací (např.čisté 
prostory) může postupně snižovat pod přípustnou mez. 

Účinný tlak se převede v tlakovém převodníku na elektrický signál, který je ve frekvenčním 
měniči vyhodnocen jako okamžitý průtok, srovnán s požadovanou hodnotou a při odchylce 
zařízení zvýšením otáček dosáhne zadaného průtoku. Zobrazení okamžité frekvence, otáček i 
průtoku na frekvenčním měniči poskytuje komfort při obsluze a seřizování takového zařízení. 

Z mezní frekvence (otáček) motoru při jmenovitém průtoku lze vyhodnotit mezní znečištění 
filtrů a tak není nutné osazovat měření tlakové diference. Rovněž vyhodnocení chodu 
ventilátoru podle tlakové diference mezi sáním a výtlakem ventilátoru není třeba, protože volné 
oběžné kolo je naklínováno na hřídeli motoru, o jehož průběhu poskytuje frekvenční měnič 
dostatek informací. 

Z výše uvedeného vyplývá, že energetické úspory a možnost regulace u vzduchotechnických 
zařízení s ventilátory řízenými frekvenčními měniči, je předurčují k širokému použití. Zejména 
u náročných aplikací jako jsou nemocnice, čisté prostory nebo pro technologické účely. 
Vzhledem k již popsané úspornosti, spolehlivosti, nenáročnosti na údržbu a ostatním uvedeným 
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výhodám oproti klasickému ventilátoru se spirální skříní je použití ventilátoru s volným 
oběžným kolem řízeného frekvenčním měničem výhodnější alternativou. 

 
Nový systém pohonu s vyšší účinností 

 
Návrh nového systému pohonu ventilátoru je proveden pomocí softwaru Sinasave od firmy 

Siemens: 
Ventilátor – radiální s volným oběžným kolem,účinnost η=80% (neztrácíme účinnost vlivem 

řemenového převodu).  
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3-fázový asynchronní motor (Siemens) s vysokou účinností EFF1, typ 1LE1001-1DA22-
2AA4, P=11,0kW, n=2955 ot/min, Mn=36 N.m, η=90,8%, cosϕ=0,87, In=20,0 A, katalogová 
cena 1980,-EUR 

    
Obr.3.2.7.                     Obr.3.2.8. 

 
Vybraný motor řady 1LE1 představuje novou generaci nízkonapěťových motorů s vysokou 

účinností – třída účinnosti EFF1, které používají rotory s měděnou klecí nakrátko místo 
hliníkových. Motory s vysokou účinností – EFF1 mají ve srovnání s motory s vyšší účinností – 
EFF2 až o 40% menší ztráty.  

 
 
Třídy účinnosti se v Evropské unii hodnotí podle 

směrnice CEMEP (Evropský výbor výrobců 
elektrických strojů a výkonové elektroniky), 
severoamerický trh podle směrnice EPACT 
(Energetické směrnice USA). 

CEMEP stanovuje třídy účinnosti pro 2 a 4 pólové 
motory s výkonem 1,1 až 90 kW (viz obr.3.2.9.): 
• EFF1 – Vysoká účinnost motorů 
• EFF2 – Zvýšená účinnost motorů 
• EFF3 – Běžná účinnost motorů 

 
 
 

Obr.3.2.9. 
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Frekvenční měnič dimenzuji pro trvalé zatížení S1. V případě pohonu ventilátoru, kdy je 
moment zátěže závislý kvadraticky na otáčkách M≈ n2 lze obvykle trvale zatěžovat měnič o cca 
25% vyšším proudem oproti jeho jmenovité hodnotě (nejsou zde požadavky na dynamické 
přetěžování). Při dimenzování měniče pro pohon ventilátoru stačí splnění podmínky 

TYPMOT II ≤≤≤≤ . 

Frekvenční měnič Siemens MICROMASTER 430 s interním filtrem typu A, typ 6SE6430-
2AD31-1CA0, napájení 3ACx400V, P=11,0kW, cosϕ≥0,95, výstupní proud I=26A, η=96 až 
97%, katalogová cena 1364,-EUR (1.6.2008) 

 
Celková účinnost bude: %5,70705,097,0908,08,0FMmc ====⇒⇒⇒⇒====⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== ηηηηηηηηηηηηηηηηηηηη  

 
 
3.2.3. Technicko-ekonomické srovnání současného a navrženého systému regulace 

klimatizační jednotky 
 
Technické a ekonomické srovnání dvou typů regulací ventilátoru klimatizační jednotky je 

provedeno pomocí softwarového nástroje Sinasave od firmy Siemens. Pro simulaci objemového 
průtoku vzduchu ventilátoru během 24 hodin jsem předpokládal čisté filtry s nízkou tlakovou 
ztrátou. 

 
Porovnávané typy regulací: 
a.) Mechanická regulace (škrcení klapkou) – současný stav 
b.) Regulace otáček ventilátoru frekvenčním měničem – navrhovaný nový systém pohonu 
 
Softwarový nástroj Sinasave 
1.) V základní nabídce vybereme návrh ventilátoru. V následujícím panelu (obr.3.2.10.) 

zadáme parametry ventilátoru, objemový průtok během dne, účinnost, cenu pohonu, atd. 
 

 
Obr.3.2.10. 
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Tab.3.1. – Technické parametry 
Technická data 

Celkový tlakový rozdíl ∆ptot (Pa) 1 000 
Objemový průtok Q (m3.h-1) 18 000 
Otáčky n (ot.min-1) 2 955 
El. příkon Pel (kW) 7,10 
Hustota média - vzduchu ρ (kg.m-3) 1,20 
Měrné otáčky nq (ot.min-1) 236,09 
Kapacita ventilátoru Pfan (kW) 6,25 
Účinnost motoru ηmot ( - ) 0,908 
Účinnost frekvenčního měniče ηFM  ( - ) 0,97 
Účinnost elektrická celkem ηel ( - ) 0,88 
Účinnost ventilátoru ηfan ( - ) 0,80 
Celková účinnost ηtot ( - ) 0,70 

 
Tab.3.2. 

Parametry ventilátoru 
Provozní stupeň (%) 0 20 40 60 70 80 90 100 
Počet hodin za den (hod) 0 0 0 4 8 8 4 0 
Provozní doba 340 dnů za rok 

 
2.) V dalším panelu zadáme typ regulace, se kterým má být frekvenční řízení porovnáno – 

regulace škrcením, motor s přepínáním počtu pólů, neregulovaný motor, atd. (obr.3.2.11.). 

 
Obr.3.2.11. 

 
Tab.3.3. 

Strojní údaje 
Druh regulace pro srovnání nákladů škrcení klapkou 
Varianta pro nízkou nadmořskou výšku pouze dynamický podíl tlaku 
Frekvenční měnič SIEMENS Micromaster 430 3 AC 
Instalovaný mechanický výkon motoru P = 11,0 kW 
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4.) Následuje panel ekonomického zhodnocení investičních nákladů při přechodu na systém 
s frekvenčním řízením, doba návratnosti investice, atd. 

 
Tab.3.4. - Srovnání provozních nákladů 

 
Obecné náklady 

Investiční náklady 3 344,- EUR 
Cena el. energie za 1 kWh 0,08,- EUR 

Roční náklady na el. energii 
Regulace škrtící klapkou 6 745,12,- EUR 
Regulace frekvenčním měničem 2 051,59,- EUR 
Úspora za el.energii 4 693,53,- EUR 

Analýza úspor 
El.energie 4 693,53,- EUR 
Zlepšení účiníku (1%) 67,45,- EUR 
Redukce nákladů na údržbu (2%) 134,90,- EUR 
Redukce zatížení motoru (2%) 134,90,- EUR 
Zlepšení řízení procesu (1%) 67,45,- EUR 
Ukončení mechanické regulace (1%) 67,45,- EUR 
Roční úspory celkem 5 165,69,- EUR 
    

Doba návratnosti 
Návratnost investice 141% 
Doba návratnosti 8 měsíců 

 
5.) V posledním panelu (obr.3.2.12.) jsou uvedené závislosti příkonu na objemovém průtoku 

Pel = f(Q) pro oba typy regulací. 
 

 
Obr.3.2.12. 
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3.3.  Závěr 
 
Rostoucí ceny energií motivují zástupce průmyslových odvětví k hledání nových metod 

snižování provozních nákladů. Inženýři a poradci bývají pověřováni výběrem nejspolehlivějšího 
řešení pro řízení motorů s nejnižšími celkovými náklady. Jelikož více než 80% aplikací, 
pracujících s čerpadly a ventilátory, vyžaduje kontrolní metody umožňující snížení průtoku 
podle okamžitých požadavků, jsou v otázce úspor tyto aplikace zásadní. Technologové procesů 
obvykle používají řídící systémy kontrolující rychlost a škrtící zařízení (regulační klapky a 
ventily), které však nejsou energeticky efektivní. 

Frekvenční měniče jsou alternativou, která je schopna zajistit jak variabilní rychlost motoru, 
tak významně snížit energetické úniky. Pokročilá topologie frekvenčních měničů, pečlivý výběr 
hardwaru, konfigurace napájecího systému a strategie inteligentního řízení motoru s sebou 
přináší celkový provozní výkon i možnost řízení a úsporu energií. 

Je důležité vědět, že energetické společnosti účtují vyšší poplatky za odběr při větším 
zatížení, pokud společnost překročí stanovené limity nebo základní odběr energie. Poplatky za 
odběr při vyšším zatížení se často uplatňují v případě, kdy průmyslové motory čerpají velké 
objemy elektrického proudu při spouštění na celé lince najednou. Frekvenční měniče pomáhají 
redukovat tyto špičky tím, že dodávají energii požadovanou pro určitou aplikaci a motor 
rozjíždějí postupně. Tím se  snižuje objem odebíraného proudu. Systémy řízení pohonu rovněž 
automaticky řídí frekvenci motoru (rychlost) a umožňují pracovat na nejvyšší výkon pouze 
tehdy, když je to nutné.  

Kromě spouštění motoru zajišťují inteligentní systémy řízení pohonu úsporu energie 
v aplikacích, kde motory nejsou zatíženy nebo pracují pouze s mírnou zátěží. Odstředivé 
zatížení, jakým jsou např. ventilátory a čerpadla, skýtá nejvýraznější potenciál k energetickým 
úsporám tehdy, když aplikace vyžadují menší než 100% průtok či tlak. Významných 
energetických úspor lze například dosáhnout v případě, kdy se použije frekvenční řízení pohonu 
ke snížení rychlosti nebo průtoku o pouhých 20%. Pokud tato redukce nemá vliv na proces, lze 
snížit spotřebu energie o 50%. 

Při výběru pohonu je důležitým hlediskem účiník a způsob, jakým ovlivňuje výkon a 
harmonické zkreslení. Pohony, které mají účiník blízký hodnotě 1, přinášejí snížení spotřeby 
energie. 

V průmyslu existuje mnoho příležitostí k úspoře energie. Řešení inteligentního řízení 
motoru, včetně vysoce efektivních frekvenčních měničů s variabilní frekvencí, jsou důležitou 
součástí programu úspory energie, jehož cílem je optimalizace spotřeby a snížení výdajů za 
elektrickou energii.  

Řešení pro správu energie jsou investičními strategiemi pro dlouhodobé snížení provozních 
nákladů, jež se uživatelům vrátí zpravidla během krátkého období. 
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� ČSN EN ISO 1680 – Akustika – Zkušební předpis pro měření hluku šířeného 

vzduchem, vyzařovaného točivými elektrickými stroji, ČNI, 2000 

[16] Informační materiály firmy SIEMENS, Automatizace a pohony – katalogy: 
cat_da_51_2_2006_cz,opi_micromaster_440_03-2003_cz,K15_0409_CZ prospekty, 
podpůrné nástroje, program Sinasave (DVD), 10/2008 
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Příloha 1  - Technická dokumentace k frekvenčnímu měniči MICROMASTER 6SE6440, 

cat_da_51_2_2006_cz 
 


