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Abstrakt 
 

Předloţená diplomová práce se zabývá diagnostikou asynchronních strojů získanou 

z měření, vyhodnocením jednotlivých vstupů a výstupů pomocí výpočtů, grafů a tabulek. 

 Teoretická první část se zabývá obecnou diagnostikou, vysvětlením její důleţitosti a 

významu. V druhé teoretické části se věnuji základnímu rozdělení asynchronních strojů a popisu 

úloh, které budu analyzovat. 

V praktické části jsem realizoval měření na třech asynchronních motorech: s přerušenou 

rotorovou tyčí, ohnutou hřídelí a na motoru bez poškození, který zároveň slouţil k porovnání 

s ostatními motory. V samotném měření jsem zjišťoval hodnoty magnetického pole, vibrací 

motoru a statorového proudu. Vše je odborně zpracováno a vyhodnoceno v závěru práce. 

Ze zjištěných údajů lze konstatovat, ţe moderní doba s sebou přináší mnoho nových 

poznatků z vývoje v oblasti asynchronních strojů. Týkají se především sniţování hlučnosti, 

vibrací, elektromagnetického pole, které by mohlo způsobovat rušivé vlivy a odebíraných 

proudů z hlediska úspory energie. 

 

Klíčová slova: motor, diagnostika, magnetické pole, vibrace, hluk, elektrický proud. 

 

Summary 
 

The proposed thesis is concerned with the diagnostics of asynchronous machines 

obtained from measuring, the individual evaluation of input and output using calculations, 

graphs and tables. 

The first theoretical part deals with general diagnostics, explanation of its significance 

and importance. In the second theoretical part I pursue the fundamental division of 

asynchronous machines and the description of the tasks I will analyze. 

In the practical part I carried out the measuring on three asynchronous machines: with a 

broken rotor pole, with a bent shaft and an engine without damage, which also served for 

comparison to other engines. During the measuring I gauged values of the magnetic field, 

engine vibrations and stator current. Everything is expertly processed and evaluated at the close 

of the thesis. 

According to gathered data it is possible to state that modern times bring a number of 

new findings in development of asynchronous machines. These primarily include reduction of 

noise, vibrations, electromagnetic field, which could have negative influence, and power 

consumption with regard to energy saving. 

 

Keywords: engine, diagnostics, magnetic field, vibrations, noise, electric current.  
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1. Úvod – úloha diagnostiky 

 Historie vývoje pohonů s asynchronními motory i motorů 

samotných je charakterizována konstrukčním úsilím o zvyšování 

účinnosti, regulačních moţností, spolehlivosti a ţivotnosti při 

současném sniţování rozměrů, hmotnosti a investičních i provozních nákladů. I přes značné 

úsilí konstruktérů a techniků v oblasti návrhu všech komponentů i pohonu jako celku se často 

nedaří optimalizovat všechny vlastnosti pohonu. Především ekonomické poţadavky (zvláště 

nízké výrobní náklady) jsou mnohdy v protikladu s ostatními výchozími podmínkami a 

vlastnostmi pohonu. Kaţdá revoluční konstrukční změna některého z uzlů pohonu navíc přináší 

nové problémy v ostatních, časem uţ prověřených částech. Nejvýraznější je obvykle vliv na 

spolehlivost. 
1
 

 Pojem diagnóza je původem z řeckého „diagnosis“ (rozeznávání, určení). Jedním 

z poţadavků, který přináší technický rozvoj našeho průmyslu, je potřeba výrazně zlepšit 

extenzívní a intenzivní vyuţití výrobních prostředků a zařízení. K tomu je nutno vytvářet 

technické, technologické a organizační podmínky a také zdokonalit metodu údrţby.  

  Cílem moderní údrţby je zajistit provozní spolehlivost strojů a strojních zařízení, 

zvláště těch, které jsou technologicky nenahraditelné, velmi drahé, popřípadě tvoří úzký výrobní 

profil. Z provozně opravárenského hlediska mají tedy velký význam nově se prosazující metody 

příbuzného charakteru, které tvoří obor technické diagnostiky. 

 Diagnostiku definujeme jako obecnou nauku o zjišťování poruch, resp. celkového 

technického stavu zařízení. Pro praxi mají hlavní význam metody takzvané bez demontáţní 

diagnostiky. Název dostatečně vysvětluje jejich poslání – bez demontování a většinou i za 

chodu zařízení rozpoznávat místa ohroţená poruchou. 

1.1 Určení stavu technického objektu 

Zásadně rozlišujeme tři typy úloh pro určení stavu technického objektu: 

 

- vlastní technickou diagnostiku (zabývá se zjišťováním technického stavu objektu 

v přítomnosti). 

- technickou prognostiku (úlohy, které řeší problematiku předvídání technického stavu na 

určitý časový nebo jinak definovaný úsek ţivota objektu). 

- technickou genetiku (zkoumající stav, ve kterém se objekt nacházel v určité době 

v minulosti).

                                                
1 Bernat, P.: Moţnosti diagnostiky AM napájeného z měniče frekvence 
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1.2 Řešení otázek 

Technická diagnostika zahrnuje a předpokládá řešení řady otázek: 

 

- analýzu konkrétních údajů (je spojena s rozpracováním metod měření a vlastním 

řešením) 

- analýzu a sestrojení odpovídajících matematických modelů (je spojena se sestavením 

matematických modelů a diagnostických postupů) 

- výzkum a sestrojení (popisuje existující diagnostická zařízení, seznamuje s principy 

jejich projektování, zhodnocuje diagnostické zařízení z hlediska rychlosti operací, 

spolehlivosti, věrohodnosti diagnózy atd., zhodnocuje účelnost a ekonomickou 

efektivnost navrţeného stupně automatického diagnostického procesu) 

2. Rozbor diagnostických měření asynchronních strojů 

  Asynchronní motor je navrţen pro napájení 

elektrickou energií s harmonickým průběhem hlavních 

veličin. Jednotlivé konstrukční a funkční uzly – vinutí, 

magnetický obvod, kostra, loţiska atd. jsou navrţeny tak, 

aby vykazovaly optimální provozní vlastnosti při určitých 

hodnotách těchto veličin. 

 V průběhu historického vývoje asynchronních strojů byly pro tyto stroje vyvinuty a 

aplikovány desítky metod funkční i provozní diagnostiky, zaměřené na diagnostiku jednotlivých 

uzlů stroje. Tyto metody jsou ať uţ samostatně či ve vhodně vybraném souboru schopny zjistit 

aktuální stav těchto uzlů a na základě znalosti časového vývoje diagnostických parametrů po 

dobu ţivota stroje a v závislosti na dalších údajích (např. způsob provozu, jiţ vzniklých poruch 

a způsobu jejich opravy atd.) umoţnit prognózu dalšího vývoje jejich technických a fyzikálních 

parametrů.  

Hlavním problémem kaţdé diagnostiky je nalezení funkčního vztahu mezi 

diagnostickou veličinou (tj. obecně měřitelným údajem) a stavem stroje (některého z jeho 

funkčních celků). Z hlediska provozovatele stroje se jako výhodnější jeví metody tzv. provozní 

diagnostiky, u kterých jsou diagnostické veličiny generovány strojem v běţném provozu (tedy 

jinak řečeno jako „vedlejší“ produkt činnosti stroje). Jsou to mj. metody nedestruktivní a jejich 

pouţití nepřináší ţádné přídavné namáhání pro kteroukoliv část stroje. Metody provozní 

diagnostiky jsou často součástí sledovací diagnostiky (tzv. on-line metody a systémy), která 

umoţňuje trvalé sledování a průběţné vyhodnocování stavu stroje (jeho funkčních uzlů).  
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Méně výhodná (relativně) je diagnostika funkční, u které diagnostickou veličinu generuje 

diagnostický prostředek (např. měřicí přístroj). Přesto je funkční diagnostika (některé její 

metody) nenahraditelná, údaje o stroji, které lze pomocí ní získat nelze změřit jinak, neţ na 

odstaveném stroji a neexistuje adekvátní metoda ze skupiny provozních diagnostických metod, 

která by byla schopna dodat odpovídající údaje. Jednou z dalších nevýhod funkční diagnostiky 

je také moţné ohroţení stroje pouţitou diagnostickou metodou (napěťové zkoušky, nutnost 

demontáţe a opětné montáţe jako potenciálního zdroje opotřebení či degradace a tím nepřímo 

příští poruchy apod.). 

 

Měřicí metody funkční diagnostiky jsou principiálně nezávislé na způsobu napájení (ten 

sice ovlivňuje stav funkčních celků - viz výše, nemá však vliv na měření parametrů na 

odstaveném stroji). Provozní diagnostika uţ z principu na způsobu napájení stroje závislá je, a 

to velmi výrazně. Pro provozní diagnostiku máme za předpokladu splnění jejich podmínek k 

dispozici elektrické, elektromagnetické a mechanické veličiny jak do stroje vstupující, tak z něj 

vystupující nebo jím generované (měřitelné údaje napětí, proudů, momentů, vibrací, teplot, 

rozptylových elektromagnetických polí atd.). Okamţité hodnoty a časový průběh těchto veličin 

ať uţ samostatně nebo v určitém komplexu závisí na způsobu provozu stroje a navíc všechny 

tyto veličiny v sobě nesou informaci o jeho aktuálním technickém stavu. 

2.1 Úlohy a formy diagnostiky 

 V úvodu byl formulován obor technické diagnostiky. Zahrnuje teorii, metody a 

prostředky související s organizací prověrek technického stavu objektu i formulaci při tom 

vznikajících matematických a technických problémů, metody a prostředky jejich řešení, metody 

a prostředky technické realizace navrţených zařízení, popřípadě jejich začlenění do 

nadřazeného systému řízení provozu objektu.  

2.2 Objekt diagnostiky 

 Objekt (technické) diagnostiky je objekt, u něhoţ provádíme nebo hodláme provádět 

prověrku jeho technického stavu za účelem splnění některého z úkolů diagnostiky. Objektem 

můţe být výrobní celek, jeho element (blok), strojní prvek, samostatný výrobek atp. 

 Formalizací funkcí a struktury objektu pro účely řešení úkolů technické diagnostiky 

získáváme diagnostický model objektu. Je dán strukturou vnitřních bloků objektu, jejich 

parametry a charakteristikami těchto parametrů. 

 Základním úkolem diagnostiky je vyslovení diagnózy charakterizující technický stav 

objektu z hlediska výskytu poruch, přičemţ forma diagnózy musí být vhodně vyuţitelná pro 

optimalizaci profylaktických úkonů s cílem uvést objekt do normálního stavu. 
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 Technický stav objektu definujeme jako souhrn vlastností objektu, které vystihují jeho 

schopnost vykonávat poţadované funkce v daný okamţik. Popis poţadovaných funkcí a 

podmínek pouţití tvoří nedílnou součást definice objektu. 

 Potom provozuschopnost, to je jeho pracovní způsobilost, definujeme jako stav objektu, 

při kterém objekt v daném časovém okamţiku plní nebo je schopen plnit všechny poţadované 

funkce (schopnost plnit všechny poţadované funkce je uvaţována bez ohledu na to, zda je 

skladován apod.). Jev spočívající v ukončení schopnosti objektu plnit dokonale poţadované 

funkce podle technických podmínek neboli jev spočívající v přechodu z provozuschopného do 

neprovozuschopného stavu nazýváme porucha. 

 V běţné terminologii je rozlišováno více různých druhů poruch, a to z hlediska jejich 

vzniku, časového průběhu a stupně opotřebení. Z hlediska aplikace technické diagnostiky je 

významné toto členění: 

 Poruchy náhlé – vznikají v důsledku náhlé změny parametrů objektu, nemohou být 

předvídány a diagnostika se zde uplatňuje pouze v následné formě, za účelem lokalizace 

poruchy. Charakteristiky spolehlivosti lze v tomto případě formulovat pouze v závislosti na 

prosté době provozu bez jakékoliv souvislosti s diagnostikou, a proto není tento druh poruch 

v této stati dále zkoumán. 

 Poruchy postupné – vznikají v důsledku postupné změny parametrů, mohou být 

předvídány pomocí preventivní formy diagnostiky. Postupné poruchy jsou významné zejména u 

mechanických strojních prvků a charakteristiky spolehlivosti se zde uplatňují v přímé vazbě na 

technickou diagnostiku. Z hlediska diagnostiky je účelné dále členit takto: 

 Poruchy havarijní – důsledkem postupné změny parametrů objektu je náhlá ztráta 

provozuschopnosti. 

 Poruchy degradační – důsledkem postupné změny parametrů objektu je postupné 

zhoršování jeho uţitných vlastností, např. kvality produkce nebo ekonomiky provozu. 

Dále poruchy rozdělujeme podle rozsahu, příčin a časového průběhu. 

2.3 Diagnóza technického stavu 

 Stav objektu lze určit pomocí pozorování různých příznaků stavu objektu. Za příznaky 

můţeme povaţovat fyzikální veličiny, funkce těchto veličin měřené na objektu ve statickém 

nebo dynamickém reţimu jeho práce (napětí, proudy, výkony, frekvenční charakteristiky, 

přechodové funkce, atd.) nebo fyzikální veličiny, které nenáleţí k objektu, ale jsou dány jeho 

činností (např. kvalita vyráběné produkce atd.). 

 V obecném případě uskutečnit výběr kontrolovatelných příznaků stavu objektu bez 

znalosti charakteristik diagnostického zařízení lze jen předběţně. Optimální soubor 

kontrolovatelných příznaků stavu objektu lze najít jedině tehdy, kdyţ máme vlastnosti reálného 

diagnostického zařízení. Příznaky mohou být jednoparametrické nebo víceparametrické. 
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 Pod pojmem parametr příznaku chápeme význam fyzikální veličiny, která 

charakterizuje příznak. Jednoparamterické příznaky jsou určeny jedním parametrem. Například 

stejnosměrné napětí je určeno úrovní. Mnohoparametrické příznaky jsou charakterizovány 

nejméně dvěma parametry. Například střídavé napětí sinusové je charakterizováno minimálně 

dvěma parametry: amplitudou a frekvencí. 

 Kontrola objektu se můţe dít buď v normálním reţimu činnosti, nebo v kterémkoliv 

jiném reţimu, který se liší od normálního. Kontrola v normálním reţimu činnosti objektu dá 

ihned odpověď o efektivnosti činnosti objektu. Tuto kontrolu není moţno vţdy realizovat a 

někdy není ani ţádoucí. Kontrola objektu v reţimu odlišném od normálního vyţaduje znalost 

závislosti činnosti objektu v normálním reţimu a v reţimu odlišném od normálního. Jestliţe 

určíme efektivnost činnosti objektu v jednom reţimu, můţeme určit efektivnost jeho činnosti 

v normálním reţimu. Jestliţe vyuţijeme všechny moţné reţimy prověrek objektu a zákonitosti 

odpovídajících efektivností činností v různých reţimech, můţeme vybrat optimální reţim 

prověrky. 

 Diagnóza technického stavu strojního prvku můţe být vzhledem k uvedenému členění 

poruch formulována více či méně vhodnými způsoby. 

2.3.1 Dvoustavová diagnóza 

 Bývá dosud nejběţnějším způsobem posouzení technického stavu objektu. Předpokládá 

se zde, ţe do určité úrovně diagnostických signálů je prvek v normálním stavu a po dosaţení 

této určité úrovně signálů je vyslovena diagnóza porucha. Je to velmi jednoduchý způsob 

diagnózy, avšak do značné míry nedokonalý, zejména proto, ţe nerespektuje v praxi významný 

poţadavek moţnosti vyuţít diagnózu k prognóze technického stavu, zejména u postupných 

poruch. 

2.2.1 Vícestavová diagnóza 

 Můţe být realizována několika způsoby. Zpravidla je diagnóza udávána ve formě 

naměřené úrovně diagnostických signálů, přičemţ vţdy určitému rozsahu naměřených hodnot je 

přiřazena kvantitativně vyjádřená charakteristika rozsahu poruchy. Je známo a běţně pouţíváno 

více způsobů předběţného zpracování diagnostických signálů s cílem kvantitativního 

ohodnocení technického stavu objektu, např. v podobě počtu bodů anebo častěji v procentním 

vyjádření vzhledem k původnímu stavu, před nastavovanému novým prvkem průměrné kvality. 

V této podobě jiţ přechází vícestavová diagnóza ve spojitou formu a můţe být vyjádřena 

spojitou funkcí závislostí na diagnostických signálech.
2
 

                                                
2 Janoušek, I., Kozák, J., Taraba, O. a kol.: Technická diagnostika, SNTL 1988, Praha 



 

12 

 

2.4 Diagnostický proces 

 Proces vedoucí k detekci poruchy (získávání informace o tom, zda má objekt poruchu) a 

k lokalizaci poruchy (proces získání informace o tom, který subobjekt objektu s přístupnou 

vnitřní strukturou má poruchu) se nazývá diagnostický proces. 

 

 Obecně se přestavuje mnohonásobné přivádění určených podnětů – vstupních signálů a 

mnohonásobné měření a analýzu odezev – výstupních signálů objektu na tyto podněty. Podněty 

přicházejí na diagnostický objekt (objekt diagnózy) buď od diagnostických prostředků, nebo 

jsou to vnější signály (ve vztahu k diagnostickému systému) určené pracovním algoritmem 

činnosti diagnostických prostředků. Z hlediska zavádění zvláštních - testovacích – signálů 

z diagnostických prostředků budeme rozlišovat diagnostické systémy testovací (obr. 1), jejichţ 

vlastností je, ţe mohou zavádět na diagnostický objekt testovací signály vytvářené 

v diagnostickém prostředku. Diagnostické systémy funkční neposkytují speciální testovací 

signály z diagnostického prostředku, ale na tento prostředek přicházejí pouze signály vytvářené 

činností diagnostického objektu (obr. 2). 

 

 Testovací diagnostické systémy obvykle zajišťují prověrky správností, prověrky 

provozuschopnosti a vyhledávání poruch (všech nebo pouze těch, které narušují 

provozuschopnost) a pracují tehdy, pokud diagnostický objekt není v provozu. Pouţití 

testovacího diagnostického systému při provozu objektu je také moţné, avšak v tomto případě 

testovací signály nesmí narušit normální činnost diagnostického objektu. 

 Funkční diagnostické systémy se zpravidla vyuţívají pro prověřování správné funkce a 

pro vyhledávání poruch, které narušují funkci. Tyto systémy se pouţívají zpravidla při činnosti 

objektu. V opačném případě je třeba imitovat provozní podmínky objektu, částečné je to imitace 

pracovních signálů. Proces diagnózy se můţe skládat z jednotlivých částí, kaţdá z nich je 

charakterizována přiváděným testovacím nebo pracovním signálem a snímanou odezvou 

objektu. Tyto části budeme nazývat elementární prověrky objektu. Výsledkem elementární 

prověrky je odezva objektu. 

 

Obr. 1 stimulační (testovací) diagnostika 
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Obr. 2 funkcionální diagnostika 

 

2. 5 Technický rozvoj a diagnostika 
 
Existence kteréhokoliv výrobku je charakterizována těmito etapami: 

a) projekt – formování poţadavků na provozní vyuţití výrobku a návrh technického 

řešení, 

b) konstrukce – vypracování podkladů pro výrobu včetně jejich ověření na prototypu, 

c) výroba – vyrobení dílů a celého výrobku podle dokumentace včetně jeho uvedení do 

chodu, 

d) provoz – vyuţívání výrobku podle určení (podle technických podmínek) včetně jeho 

skladování nebo vyuţití jako zálohy. 

 

Zatímco etapy projekce a konstrukce představují formulování poţadavků budoucího 

uţivatele a jejich promítnutí do konkrétního konstrukčního řešení, výroba a provoz 

představují skutečný ţivot výrobku.  

Přirozeným poţadavkem jak výrobce, tak zejména uţivatele je zabezpečit maximální 

provozní vyuţití výrobku a na optimální vyuţití výrobku. Tím se dosáhne jeho vysoké 

uţitné hodnoty. Toto vyuţití závisí zejména na vysoké provozní spolehlivosti výrobku a na 

optimální organizaci provozního vyuţití.  

Provozní spolehlivost je tvořena inherentní spolehlivostí výrobku, která je určena jeho 

konstrukčním řešením a plněním předepsaných funkcí, obvykle formulovaných 

v technických podmínkách výrobku. U některých výrobků přistupují ještě poţadavky na 

splnění zvláštních bezpečnostních předpisů, které spolu s běţnými bezpečnostními 

poţadavky také tvoří součást technických podmínek. 
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 Pouţíváním a skladováním výrobků dochází v materiálech, jednotlivých součástech a 

vazbách mezi nimi k postupným nebo skokovým změnám, které všeobecně 

charakterizujeme jako opotřebení a stárnutí. Tyto nevratné změny neprobíhají rovnoměrně 

ani v čase, ani na témţe místě. Nerovnoměrnosti můţeme pozorovat jak na jednotlivých 

součástech, tak i na zařízení jako celku. V určitých místech se objevují kumulativní projevy 

opotřebení a stárnutí – kritická místa, jak spojitých, tak i nespojitých nevratných změn – 

poruch. 

 Tyto nerovnoměrnosti v rozloţení a průběhu nevratných dějů ztěţují jak podmínky pro 

plynulou výrobu, tak i pro bezporuchové provozní vyuţívání výrobku. Stává se, ţe vlivem 

nerovnoměrné ţivotnosti součástí výrobků dochází k řetězovitým projevům poruch – 

postupný výpadkům strojů a zařízení způsobeným provozní nespolehlivostí. Homogenizace 

ţivotnosti zařízení je v této situaci důleţitým nástrojem pro komplexní řešení 

neuspokojivého provozního stavu. Optimální podmínky řešení je moţné vytvořit při úzké 

spolupráci všech zúčastněných sloţek, a to: 

- projekce 

- konstrukce 

- technologie a materiálu 

- výroby 

- provozního vyuţití 

- technického a právního dozoru (dozorčí úřad). 

 

Vzájemné vazby mezi těmito sloţkami se dostávají do popředí zvláště při konfrontaci se 

současným stavem. Tyto vazby ve většině průmyslových odvětví totiţ v podstatě neexistují, 

nebo mají nevyhovující úroveň. Důsledky tohoto stavu - pokles technické i produkční 

úrovně řady našich výrobků – se projevují i na poli obchodním. 

 Jeden z hlavních činitelů toho vývoje byl nalezen i ve vztahu mezi výrobcem a 

uţivatelem, popř. technickým dozorem. Konkrétním projevem toho vztahu musí být 

výměna zcela konkrétních, určitým způsobem zpracovaných informací. K této všeobecně 

ţádoucí výměně údajů však často dochází ze zcela triviálních důvodů – údaje se nesledují 

pro obtíţe při jejich sběru a vyhodnocování. Podrobnější průzkum odhalí, ţe je to následek 

nedostatečného rozvinutí všech forem diagnostických metod a prostředků.  

 Pouţívání diagnostických metod a prostředků jak při výrobě, tak i provozu se stává stále 

více běţným jevem, zejména s ohledem na stále vzrůstající sloţitost a technickou náročnost 

strojů a strojních zařízení.
3
 

  

                                                
3 Janoušek, I., Kozák, J., Taraba, O. a kol.: Technická diagnostika, SNTL 1988, Praha 
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 Úkolem diagnostikování (testování) při výrobě je především ověřovat kvalitu. 

Diagnostické testy jsou prováděny ve zvolených mezivýrobcích etapách tak, aby bylo 

dosaţeno poţadovaného stupně kvality výrobku za minimální náklady a bylo upřesněno 

rozhodnutí, co a kdy testovat v následujících etapách výroby. 

 Účelem diagnostikování v provozu je dosáhnout poţadovaného stupně disponibility 

výrobku za minimálně moţné náklady s ohledem na dané provozní podmínky. 

 Základní poţadavky na testování za provozu se liší v mnoha bodech od poţadavků na 

výrobní testování. Zatímco ve výrobě je zcela normální testovat v kaţdé výrobní etapě, aby 

se ověřil souhlas s poţadavky na prvky, moduly a celý výrobek, v provozu je proces 

opačný. Počáteční provozní testy jsou určeny k ověření toho, ţe kontrolovaný výrobek bude 

plnit svoji funkci podle potřeby a následující testy mohou být vyuţity k progresivní 

diagnostice poruch, od kompletního výrobku přes podsestavy, moduly, aţ na úroveň prvků.  

  

Cílem testování ve výrobě je dosáhnout poţadovanou kvalitu výroby za minimální 

náklady a rozhodování o testování závisí na úsporách, které se projeví v následující etapě 

výroby. Testovací úsilí, nezbytné v proběhu výroby, se bude měnit se sloţitostí výrobku a 

kvalitou, se kterou je vyráběn. Podíl z vyrobených nákladů nezbytný k testování během 

výroby je zřídka niţší, neţ 10% a v případě elektronického zařízení je často vyšší, neţ 50% 

a má stoupající tendenci.  

 Podstatným poţadavkem je pečlivé uváţení, co má být testováno na jakém stupni 

výroby nebo kontroly kvality a jakými prostředky má být test proveden. Volba, co a kdy má 

být testováno, musí zahrnovat a měla by být omezena pouze na takové operace, které jsou 

nezbytné k prokazování kvality výroby nebo provozních předpisů. 

 

 

 

Obr. 3 vliv zavedení automatických diagnostických zařízení (ADZ) 

 na celkové výrobní náklady 
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2.5.1 Rozsah testování zahrnuje: 

- testování součástí u výrobce 

- testování modulů a sestav 

- testování celého výrobku 

- testování celého výrobku v provozních podmínkách 

 

Toto testování je prováděno pro různé účely, např. předvídání spolehlivosti, ověření konstrukce, 

ověření kvality. Nejvýrazněji se diagnostika uplatňuje v údrţbě zařízení u uţivatele, kde 

zahrnuje: 

- diagnostické testování ke zjištění poruchy do úrovně modulů nebo sestav 

- testování opravených modulů nebo sestav 

- diagnostické testování ke zjištění příčin poruch uvnitř modulů nebo sestav 

- kompletní výrobní testování po velké nebo generální opravě 

2.6 Diagnostické podmínky 

Předpokladem diagnostických metod a prostředků je splnění diagnostických podmínek, které 

dělíme na: 

a) obecné – platí pro všechny diagnostické objekty (DO) bez ohledu na typ činnosti 

b) zvláštní – platí pouze pro konkrétní typ diagnostického objektu a konkrétní typ činnosti 

 

Mezi obecné diagnostické podmínky řadíme: 

a) stav (provozuschopnosti DO) je kontrolován pomocí diagnostického zařízení určitého 

typu a poţadované přesnosti tak, abychom mohli diagnostickou informaci (výchozí 

diagnostickou informaci) povaţovat za věrohodnou. 

b) diagnostické zařízení je bezporuchové během procedury diagnostiky 

c) poruchou DO rozumíme takový jeho stav, kdy parametry signálů nejsou pravdivé 

(nevyhovují předepsaným hodnotám, technickým podmínkám atp.). 

d) hodnotící kritérium správnosti signálů odpovídá zákonu vyloučení třetího, tj. má pouze 

dvě pravdivostní hodnoty (výroky) 

e) v diagnostickém objektu není pouţito zálohování 
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f) procedura diagnostiky musí mít stejné tyto základní vlastnosti: 

- jednoznačnost – při opakování za stejných okolních podmínek a stejného původního 

stavu DO musí mít stejné výsledky, tj. výsledek procedury musí být dán pouze stavem 

DO a ne vlastnostmi kontrolní soustavy (zkušenosti, schopnosti, znalosti, atp.) 

- opakovatelnost (stabilitu), která musí umoţňovat nesčíslněkrát opakovat proceduru 

diagnostiky, tj. procedura musí obsahovat jasně a přesně formulovaná pravidla 

prováděná v definované posloupnosti. 

g) vnější podmínky činnosti DO jsou konstantní a neměnné, to znamená, ţe jakákoliv 

změna diagnostických signálů DO je způsobena pouze stavu DO. 

h) nezbytné vstupní signály na nejvyšší diagnostické úrovni mají pravdivostní hodnotu 

pravdivosti. 

i) diagnostický objekt neobsahuje zpětnovazební obvody. V opačném případě musí 

existovat moţnosti upravit měření diagnostických signálů podle zásad. 

 

Mezi zvláštní diagnostické podmínky potom řadíme ty, které definují reţim činnosti zařízení, 

určují nastavení regulačních prvků, zaručují ověření pravdivostních hodnot nezbytných 

vstupních signálů a podobně. 

2.7 Diagnostické prostředky 

 Praktická realizace diagnostických prověrek vyţaduje příslušné diagnostické 

prostředky, tj. na jedné straně technické vybavení – měřící a diagnostická zařízení, na straně 

druhé vybavení programové – měřící návody, předpisy testů, programy pro automatická 

diagnostická zařízení atp. Stupeň jak technického, tak programového vybavení přitom odpovídá 

typu diagnostiky – manuální (ruční) nebo automatické. 

 Principiální schéma manuální diagnostiky je znázorněno na obr. 4. Diagnostický objekt 

je zde představován blokem se vstupy ui a výstupy yj, které po změření splývají s mnoţinou 

diagnostických signálů sk. Diagnostickou prověrku provádí technik, který v případě 

parametrické diagnostiky pomocí měřících přístrojů měří a vyhodnocuje úrovně signálů a 

porovnává je s normativními a limitními hodnotami. Měření a vyhodnocování vykonává podle 

předpisu uvedeného v příručce pro provoz (manuálu), výsledky prověrky zachycuje písemně ve 

formě protokolu. V případě stimulační (testovací) diagnostiky technik navíc na vstupy 

diagnostického objektu přivádí stimulační signály z nejrůznějších typů signálních generátorů 

(univerzálních i speciálních). Opět i zde se řídí předpisy pro kontrolu a diagnostiku a výsledky 

jsou protokolovány. Z popisu diagnostického procesu je patrné členění prostředků. Technické 

jsou představovány měřícími přístroji a signálními generátory, programové tvoří předpisy pro 

provoz a technické popisy,  popřípadě rozhodovací činnost technika.  
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Obr. 4 schéma Manuální diagnostiky 

zdroj: Janoušek, I., Kozák, J., Taraba, O. a kol.: Technická diagnostika, SNTL 1988, Praha 

 

 Schéma automatického diagnostického systému na obr. 5 představuje vyšší stupeň 

diagnostického procesu (a prostředků) v tom, ţe větší (aţ celou) část činnosti technika při 

testován nahrazuje činností automatu (řídící techniky). 

 

Obr. 5 schéma automatického diagnostického systému 

zdroj: Janoušek, I., Kozák, J., Taraba, O. a kol.: Technická diagnostika, SNTL 1988, Praha 
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 Technik (operátor) řídící jednotce automatického diagnostického zařízení pouze zadává 

program buď automatickým programovým vstupem, nebo ručně, např. pomocí tlačítkových 

vstupů, převáţně jen při zadávání dílčích instrukcí. Proces spínání stimulačních generátorů a 

připojování měřících obvodů je přes blok přepínače a adaptéru signálů řízen automaticky. 

Výsledky diagnostické prověrky (porovnáním údajů měření se standardními nebo limitními 

hodnotami) se zobrazují a tisknou na výstupních zařízeních. 

 Na obrázku 6 vidíme strukturu počítačového diagnostického systému. Proti 

předchozímu případu automatického diagnostického zařízení, které zahrnuje kromě řídící 

(speciální automat) a vyhodnocovací jednotky i obvody přepínání, adaptéry a stimulační 

generátory (někdy se započítávají jednotky vstupu na výstupu), je u počítačového systému 

zřetelně odlišen centrální člen – počítač, který tvoří podsystém řízení a zpracování informací. 

Ostatní činnosti jsou zajišťovány dalšími zařízeními, která vytvářejí oddělené podsystémy. Na 

straně vstup/výstup se zřetelněji rozčleňuje činnost obsluhy – programátora, který vytváří 

programové vybavení (ve fázi přípravy), a operátora, který se systémem komunikuje 

v uţivatelské fázi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 struktura počítačového diagnostického systému 

zdroj: Janoušek, I., Kozák, J., Taraba, O. a kol.: Technická diagnostika, SNTL 1988, Praha 

1 - diagnostický objekt 
2 - spojovací kanály 

3 - komutace stimulačních signálů 

4 - selektor diagnostických signálů 
5 - stimulační generátor 

6 - obecné převodníky 

9 - synchronizace 

10 - řízení vnitřní komunikace 
11 - vnitřní paměť 

12 - centrální procesor 

13 - vnější paměť 
14 - vstup programu 

15 - tisk 

16 - pult operátora 
17 - program 
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2.8 Diagnostika a racionalizace údržby 

 Cílem údrţby je dosáhnout maximální pouţitelnosti výrobku za minimálně moţné 

náklady s ohledem na jeho provozní podmínky. Ţivotním faktorem jsou podmínky prostředí, ve 

kterých je zařízení provozováno, a podle toho se také řídí údrţba. Cíle údrţby jsou v podstatě 

vyjádřeny tím, jaké testy a údrţbářské činnosti jsou prováděny na jednotlivých úrovních: 

- První stupeň údrţby je ten, který se zabývá funkčními testy a testem provozuschopnosti 

prováděnými bez demontáţe výrobku. Diagnostické testy jsou omezeny na identifikaci 

nutnosti seřízení nebo výměny jednotek, které vykazují chybové odezvy, 

- Druhý stupeň údrţby představuje filtr pro jednotky, které byly diagnostikovány jako 

poruchové na prvním stupni, 

- Třetí stupeň zahrnuje diagnostiku poruch a opravu těch jednotek, jejichţ oprava je 

z ekonomického hlediska ţádoucí a je mimo rozsah oprav na úrovni druhého stupně, 

- Čtvrtý stupeň údrţby v řadě případů je zajišťován u výrobce příslušného zařízení a 

pokrývá generální opravy nebo přestavby kompletních výrobků nebo sestav. 

 

 Ve většině případů se uplatňuje klínovité rozloţení tolerancí pro provozní parametry na 

různých stupních údrţby (obr. 7). Na výrobním (čtvrtém) stupni mohou být tolerance tak těsné, 

jak je to prakticky moţné s ohledem na konstrukční poţadavky a výrobní moţnosti. Tento 

přístup nejenom uznává větší těţkosti s měřením v provozních (polních) podmínkách, ale také 

redukuje moţnost přeřazení dobrého výrobku do vyššího stupně údrţby.
4
 

 

 

Obr. 7 klínové rozloţení mezí kontrolovaných parametrů  

na různých stupních údrţby 

  

                                                
4 Janoušek, I., Kozák, J., Taraba, O. a kol.: Technická diagnostika, SNTL 1988, Praha 
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 Provozy pro jednotlivé stupně údrţby mohou být spojovány nebo kombinovány tak, aby 

pokryly specifické poţadavky určitého výrobku. Optimální sled činností pro jednotlivé případy 

bude kompromisem mezi poţadavkem na údrţbu a ekonomickými úvahami vyplývajícími 

z dostupnosti testovacího zařízení, obsluhy, náhradních dílů a technických informací nutných 

pro provoz účinného systému údrţby. Tento poslední poţadavek je základní částí celého 

systému. Technické informace musí být k dispozici ve vhodné formě a musí zahrnovat 

technický podpis, testovací programy, seznamy náhradních dílů, spolehlivostní data, instrukce 

pro modifikované výrobky, testovací a opravářské postupy. 

 Výběr metody je do značné míry závislý na stupni poznání spolehlivosti objektu. 

Nezávisle na pouţívané metodě je rozsah a obsah údrţby výsledkem kompromisu mezi snahou 

po co nejvyšší spolehlivosti na jedné straně a výši potřebných nákladů na údrţbu na druhé 

straně. 

Tyto náklady jsou závislé na: 

- délce prostoje, 

- době potřebné ke zjištění příčiny poruchy, 

- době potřebné pro výměnu vadného dílu nebo opravu, 

- době potřebné pro přezkoušení provozuschopnosti, 

- připravenosti náhradních dílů, 

- zručnosti znalosti personálu, 

- organizačních vlivech. 

 

 Úkolem údrţby je vyhnout se kritickým důsledkům poruch. Pro snazší zvládnutí 

takového úkolu byla vyvinuta řada metod, pomůcek a zařízení. S rostoucí sloţitostí objektů se 

pojetí údrţby v posledním desetiletí radikálně změnilo. Na jakých principech spočívá tato 

základní změna, je moţné ukázat na dvou moţných přístupech k údrţbě. 

2.9 Organizační otázky 

 Při plánování ekonomického údrţbářského systému musí být, kde je to moţné, 

uvaţován celý ţivot objektu. Údrţba objektu musí být ovlivněna ukazateli spolehlivosti, 

udrţovatelnosti, testovatelnosti a ekonomickou rovnováhou mezi metodami opravy nebo 

výměny.                        

 Účinnost údrţby v provozně vyuţitelném ţivotě výrobku závisí na stupni sníţení 

poţadavků na dobu pro údrţbu, zručnosti personálu a ostatních poţadavcích, nezbytných 

v provedení testů a oprav při zachování poţadavků na provozní vyuţitelnost objektu. U 

moderních výrobků doba a ostatní prostředky nutné pro testování představují velkou část 

údrţby, a je proto logické řešit problém údrţby a její účinnosti soustředěním pozornosti i na 

organizační otázky. 
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 Organizační schéma údrţby a její začlenění do podnikové struktury je téma, které se, 

byť je to nesmírně závaţné, vymyká zaměření této práce 

 

Cílem propracování všech uvedených vazeb je: 

- zrychlit a zkvalitnit technickou obsluhu objektů a jednotlivých elementů, a tím sníţit 

náklady na ţivou práci a zvýšit ekonomii provozu, činnosti (diagnóza), popř. určit, jaká 

je pravděpodobnost poruchy v jistém časovém intervalu (prognóza), 

- zjednodušit činnost obsluhujícího personálu, a tím sníţit poţadavky na jeho školení a 

kvalifikaci, 

- umoţnit objektivizaci a standardizaci postupů prověrek, 

- usnadnit registraci naměřených hodnot pro potřeby analýzy, statistických rozborů a 

tvorby dalších instrukcí, 

- omezit mnoţství náhradních dílů, kterých je třeba k zabezpečení provozu při 

opravárenském systému výměnou dílčích elementů. 

 

2.10 Ekonomické aspekty zavádění diagnostiky 

 

 Za hlavní problém rozborů efektivnosti údrţby je třeba povaţovat změnu vztahů mezi 

tzv. primární a sekundární ekonomikou údrţby. 

 Primární ekonomika je charakterizována přímými náklady na údrţbu Nu nebo jejich 

relativizovaným přepočtem k pořizovací ceně zařízení Np, tj. vyjádřením měrných nákladů na 

údrţbu nu v %: 

100
p

u
u

N

N
n  

 Tato forma vyjadřování ekonomiky údrţby vytváří obvykle první obraz o 

ekonomických proporcích údrţbářského procesu. Ve vazbě na sloţité výrobky se však výrazně 

prosazuje druhá forma ekonomiky údrţby. 

 Sekundární ekonomika je charakterizována vztahem mezi výstupy (zdroji) údrţby a 

jejími výstupy (výnosy). V praxi je nositelem těchto vztahů mezi náklady na údrţbu a prostoji 

pro údrţbu. Tedy časovým fondem, který údrţba spotřebovala pro svoji činnost. Dokonalejší 

představu poskytne číselné vyjádření prostojů ve ztrátě produkce. 

 V nejjednodušší formě se tyto vztahy zobrazují pomocí indexu účinnosti údrţby, coţ je 

empiricky konstruovaný ukazatel (autor J. W. Corder), který hodnotí provozní spolehlivost na 

základě vztahu mezi prostředky vynaloţenými na péči o základní prostředky a výsledky 

plynoucími z jejich vyuţití. 
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 Vlastní pracovní výsledky se při tom hodnotí podle prostojů zařízení pro potřeby péče o 

základní prostředky (opravy), a to sumárně pro plánované i neplánované výkony.  

 Nejobvyklejší matematická formulace indexu má tvar: 

puu

u
pYnN

I



1

, 

 

kde Iu - index účinnosti údrţby 

 Nu - celkové náklady na údrţbu 

 nu - měrné náklady na údrţbu (%)´ 

 Y – cena produkce ztracená prostoji pro údrţbu všech druhů 

 pp – podíl prostojů pro údrţbu z celkového časového fondu stroje (%) 

 

 Vzorec má sice empirický charakter, ale relativně jednoduše a v časové ose i 

s dostatečnou přesnosti zobrazuje vývoj celkové efektivnosti údrţby. Jeho výhodou kromě 

jednoduchosti je i pouţitelnost jak pro individuální stroje, tak i pro soubory různých strojů. Pro 

uvedenou formu vzorce je důleţitá i skutečnost, ţe citlivě reaguje na absolutní vliv dobré nebo 

špatné údrţby na celkovou efektivnost vyuţití stroje. 

 Komplexní rozbory pracují s rozsáhlejšími soubory údajů, které jsou však specifické 

pro kaţdý druh stroje nebo zařízení a umoţňují posuzovat problém z nejrůznějších hledisek. 

 Běţné charakteristiky spolehlivosti strojů jsou obvykle stanoveny jako funkční 

závislosti doby provozu. Pomocí těchto charakteristik lze stanovit normativ doby provozu, 

nikoli však hledaný normativ technického stavu obecně. K tomuto účelu je třeba experimentálně 

získat charakteristiky spolehlivosti a další ekonomické charakteristiky v závislosti na náhodně 

proměnné hodnotě ukazatele technického stavu. 

 Základní podmínkou získání uvedených spolehlivostních a ekonomických charakteristik 

je realizace experimentů s výběrovými soubory sledovaných strojů a jejich dílů. 

 Za tímto účelem je nezbytně nutné aplikovat technickou diagnostiku jiţ v průběhu 

spolehlivostního experimentu s cílem získat spolehlivostní charakteristiky v závislosti na 

technickém stavu strojních prvků. U nově vyvinutých strojů přicházejících do provozu budou 

z počátku, vzhledem ke krátké zkušební době, získané charakteristiky málo přesné a mnohdy 

budou pouze odhadnuty na základě dědičnosti konstrukce. I v tomto případě však je nejen 

moţné, ale i nutné charakteristiky vyuţít a připustit určitou chybu výsledku. Postupem času, tak 

jak budou spolehlivostní charakteristiky zpřesňovány, budou stále přesněji i optimalizační 

výpočty pro zařízení procesu obnovy konkrétních strojů nasazených do provozu. Vzhledem 

k nutné obnově všech typů strojů se uvedený způsob získávání a soustavného zpřesňován 

spolehlivostních charakteristik jeví jako zcela normální běţný proces trvalého charakteru. 
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 Stanovíme-li jako normativ pro obnovu dobu t, dojde s pravděpodobností P(t) k poruše 

před obnovou, a tím i k příslušným havarijním ztrátám. S pravděpodobností 1 - P(to) dojde 

k předčasné obnově, a tím ke ztrátě času nevyuţitého technického ţivota prvku. Vhodnou 

volbou hodnoty t lze dosáhnout nominální sumy obou těchto ztrát. Zvolíme-li místo doby 

provozu t jinou náhodnou veličinu, obecně ukazatel z, získáme odpovídající charakteristiky 

P(z). Pokud bude ukazatel technického stavu vhodně zvolen, lze předpokládat, ţe náhodná 

proměnná bude mít malý rozptyl. Také zde můţeme nalézt normativ pro obnovu S, při němţ 

budou ztráty zt (So) minimální. Přestoţe jde v prvním i druhém případě o stejný prvek, lze 

snadno usoudit, ţe vlivem menšího rozptylu bude v uvedeném příkladu suma zmíněných ztrát 

při pouţití normativu S menší, neţ při pouţití normativu to. Praktické optimalizační výpočty 

jsou zatím prováděny pouze pro důleţité stavební skupiny strojů. Při těchto výpočtech jsou 

obvykle vzaty za základ zjednodušující podmínky: 

- základem je periodičnost diagnostiky, 

- průběh opotřebení je přibliţně lineární, 

- průběh zabíhání je zanedbatelný, 

- pro distribuční funkce libovolných stavů opotřebení a pro zbytkovou dobu vyuţití platí 

zákon normálního rozloţení, 

- mez provozní bezpečnosti je po celou dobu pouţívání stroje konstantní, 

- překročení meze vyřazení platí jako porucha, 

- preventivní opravy se provádějí bezprostředně po diagnóze, jestliţe byla překročena 

mezní míra provozní bezpečnosti. 

 

Z optimalizačních výpočtů je moţno získat řadu důleţitých a všeobecně platných výroků, které 

zde krátce uveďme. 

 Závislost přípustných normovaných nákladů na diagnózu N je závislá na variačním 

koeficientu mezní doby vyuţívání V. S rostoucím variačním koeficientem jsou přípustné vyšší 

náklady na diagnózu. Tato tendence je zvláště výrazná při velkých hodnotách poměru D, tj. při 

vysokých nákladech způsobených poruchami. To znamená, ţe má technická diagnostika zvláště 

velký význam pro takové díly a stavební skupiny, jejichţ doba mezního vyuţití ovlivněná 

konstrukcí má velký rozptyl a při jejichţ poruchách je nutno počítat s velkými ztrátovými 

náklady. 

 Dále se ukazuje, ţe odchylky meze provozní bezpečnosti od optimální hodnoty mají 

velký vliv na efektivnost diagnostických opatření. Je to způsobeno tím, ţe při přiblíţení meze 

provozní bezpečnosti k mezi vyřazení se vyskytuje větší podíl neplánovaných oprav, majících 

značných vliv na náklady. Z této závislosti vyplývá, ţe je nutno věnovat zvláštní pozornost 

přesnému zjišťování průběhů opotřebení a mezních hodnot vyřazení jako podkladů pro 

diagnózu poškození. Značný vliv mají chyby v diagnóze. 
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 Na základě obdobných vyšetřování je moţno rozhodnout, zda je pouţitelná diagnostická 

metoda s určitými náklady a s určitými chybami či nikoli. 

 Z dosud prováděných vyšetřování uţitku technické diagnostiky vyplývá, ţe se dá 

v současné době očekávat největší ekonomický efekt zjišťováním provozních parametrů, jako i 

pouţíváním technické diagnostiky k hledání chyb v havarijních případech a ke stanovení 

potřebného rozsahu oprav před plánovanými opravami strojů. Tím se dá dosáhnout značných 

časových a materiálových úspor včetně úspor provozních hmot. 

 Ke zvýšení efektivnosti technické diagnostiky je v prvé řadě třeba sníţit časy potřebné 

pro diagnózy, zvláště pak pomocných časů, nezbytných pro připojování diagnostických 

přístrojů. Kromě toho je třeba vyvinout snadno obsluhovatelné, do značné míry univerzální 

diagnostické přístroje, které by rostoucí měrou umoţňovaly postupnou automatizaci celého 

procesu diagnózy. Diagnostické přístroje je nutno pouţívat podle exaktně daných postupů. U 

komplikovaných strojů je třeba pracovat s diagnostickými algoritmy a automatizovanými 

diagnostickými systémy. Efektivnost pouţití takového zařízení je dána středním počtem poruch 

neurčených prověrkami podle vztahu: 

N

NN

K

N

i






 1

12 )(

 

 

Kde ΔK je koeficient efektivnosti automatizace 

 N2 počet odhalených poruch po nasazení aut. diag. systému 

 N1 počet poruch odhalených pře začleněním aut. diag. Systému 

 i pořadové číslo (index) bloku 

 N celkový počet bloků 

 

Platí, ţe pro ΔK ≤ 0 je automatizovaný diagnostický systém neefektivní. 

2.11 Točivé elektrické stroje - asynchronní motory 

 

 Nejpočetnější skupinou točivých elektrických strojů jsou asynchronní elektromotory. 

Diagnostika proto tvoří podstatnou sloţku činností servisních a údrţbářských středisek. Údrţba 

malých a středních elektromotorů se obvykle provádí aţ při vzniku poruchy, která motor vyřadí 

z provozu. Rozsah, druh i příčinu poruchy je zde moţné určit diagnostickými metodami po 

demontáţi a rozebrání jednotky. U velkých motorů, jejichţ havárie by znamenala velké 

ekonomické ztráty jak v prostojích strojního celku, tak i v ceně opravy či výměně pohonné 

jednotky, čelíme vzniku mimořádné události pravidelnými servisními prohlídkami. 
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Nejčastějšími závadami těchto motorů jsou: 

- zkrat vinutí na kostru 

- nízký izolační stav 

- poruchy sběrných ústrojí 

- poruchy svorkovnic 

- zadřená loţiska 

- vyběhaná loţiska 

- poruchy hřídele 

- zlomená rotorová tyč nebo kruh na krátko 

- přerušené nebo zkratované rotorové vinutí (u krouţkových motorů) 

- prohnutý rotor 

- excentrický rotor 

 

3. Měření statorového proudu, vnějšího magnetického 

pole, a vibrací asynchronního stroje5 

3.1 Měření a analýza napájecího proudu stroje 

 

 Měřením a analýzou napájecího proudu stroje lze získat přesný obraz o jeho 

stavu i poháněného mechanismu. Jakákoliv porucha nebo i závada v elektrickém nebo i 

magnetickém obvodu stroje způsobí vznik přídavných magnetických polí ve vzduchové 

mezeře, jejichţ rychlost otáčení se liší od synchronní rychlosti. Přídavná pole deformují 

pole v mezeře, které je „prostředníkem“ dominantní přeměny energie v motoru. Tato 

deformace se zpětně promítne do dodatečné modulace průběhu napájecího proudu. 

Analýzou proudu můţeme zpětně dojít aţ k příčině deformace – příčině nesymetrie a 

identifikovat tak konkrétní závadu. Metoda patří do skupiny metod provozní 

diagnostiky, měřené přímo při provozu stroje a je vhodná i pro pouţití on-line.  

 

 Druhů závad asynchronního motoru, které se mohou projevit jako příčina 

deformace pole je více a mohou se vyskytnout jak v elektrickém tak i magnetickém 

obvodu či poháněném mechanismu: 

                                                
5 Měření byla prováděna na strojích uvedených v tabulkách 1,2,3, pro účely diagnostiky. 
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 elektrická nesymetrie rotorového vinutí (přerušené tyče či kruhy klece, zkraty 

 u vinutého rotoru). 

 elektrická nesymetrie statorového vinutí (přerušení či zkraty v různé 

konfiguraci) 

 magnetická nesymetrie (statická a dynamická excentricita rotoru, přesycení) 

 mechanické příčiny (špatné ustavení, nevyváţení rotoru, rázy z poháněného 

 mechanismu) 

 

3.1.1 Měření a vyhodnocení napájecího proudu 

 

 Diagnostickou veličinu – proud stroje získáme jeho měřením přímo za chodu 

stroje. Měření se provádí bezkontaktně bez nutnosti zásahu do napájecího obvodu stroje 

pomocí klešťových MTP či proudových čidel LEM. U velkých strojů a VN strojů je 

moţné i měření v sekundárních obvodech zabudovaných MTP pro ochrany. Rozsah 

frekvencí pro analýzu se pohybuje od nuly do max. dvacetinásobku frekvence první 

harmonické napájení, z hlediska přenosu a moţného frekvenčního zkreslení tak vyhoví 

většina komerčně dodávaných čidel proudu.  

 Výsledkem měření je frekvenční spektrum proudu v poţadovaném rozsahu 

frekvencí (podle charakteru diagnostikovaných vad postačuje zpravidla spektrum od 

nuly po pátou harmonickou a detail – okno v okolí první harmonické). Vyhodnocení 

naměřeného spektra je vázáno na znalost dalších údajů o měřeném AM, především 

počtu pólů, zatíţení a skutečných otáček při měření (lze obejít zpětným výpočtem 

otáček z otáčkové frekvence, odečtené ze spektra).
6
 

3.1 Magnetické pole: 

 

 V okolí kaţdého provozovaného elektrického stroje je různě veliké magnetické pole. 

Jedná se o rozptylové pole generované tímto strojem. Toto pole je moţno měřit a jeho analýzou 

získáme informace, které mohou signalizovat závadu či počínající poruchu stroje. Příklady 

takových měření a jejich srovnání s výsledky jiných diagnostických metod budou uvedeny v 

našem příspěvku. 

                                                
6 Bernat, P.: Negativní vlivy měničů frekvence na asynchronní motor – disertační práce, Ostrava, 2006. 
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  V technické praxi se u výrobků velmi často setkáváme s nesymetriemi či nepřesnostmi 

jak v rozměrech, tak i v jiných veličinách. U elektrických strojů jde zejména o nesymetrie 

elektrických a magnetických obvodů či veličin. Tyto nesymetrie bývají zapříčiněny buď 

konstrukčními důvody, nedokonalostí technologických procesů, nepřesnostmi při výrobě, ale 

také závadami a poruchami při provozu a uţívání strojů. I kdyţ výrobci strojů i jejich uţivatelé 

mají snahu tyto negativní jevy odstranit nebo je alespoň omezit, je skutečností, ţe existují. 

Vlivem těchto nepřesností a závad mohou pak být generovány signály, které lze vyuţít pro 

diagnostiku aktuálního stavu strojů 

 

 3.1.1 Příčiny nesymetrií v elektrických strojích  

V elektrickém točivém stroji dochází k přeměně elektrické energie na mechanickou nebo 

mechanické energie na energii elektrickou prostřednictvím energie elektromagnetického pole. 

Moment stroje závisí na elektromagnetických poměrech zvláště ve vzduchové mezeře.  

Kvantitativní určení magnetického pole v točivém elektrickém stroji je obtíţné z těchto 

důvodů:  

 na tvorbě magnetického pole se obvykle podílí více vinutí  

 tvar magnetického obvodu, zvláště vzduchové mezery je proměnný, rovněţ 

vinutí mají různá uspořádání  

 magnetické pole se mění při pohybu rotoru  

 magnetické materiály pro magnetický obvod nemají lineární vlastnosti.  

 

Celkový magnetický tok se rozdělí na tok hlavní, který je důleţitý pro funkci stroje a na 

tok rozptylový, který nepřispívá k tvorbě momentu, ale je k dispozici i v okolí elektrického 

stroje. Hledáme tedy metodu pro měření magnetického pole, coţ je další moţná metoda 

pouţitelná pro diagnostiku za normálního provozu stroje. Jako čidla rozptylového magnetického 

toku se pouţije cívka nebo jiný vhodný element.  

Časový a prostorový průběh elektrických a magnetických veličin v reálných elektrických 

strojích proto není čistě sinusový. Pouţitím Fourierovy transformace získáme frekvenční 

spektrum, v němţ bude vedle základní harmonické i řada harmonických a také 

subharmonických. A právě posouzením velikosti a frekvence těchto neharmonických sloţek 

můţeme dospět k hodnocení stavu elektrického stroje.  

 Analýzou rozptylového magnetického se mohou určit všechny závady určitelné 

analýzou statorového proudu tj. rotorová nesymetrie, vadné ustavení stroje, poruchy vinutí, 

mechanické závady motoru, mechanické závady připojené převodovky, apod. Dále je moţné 

posuzovat vliv magnetického pole na okolí a vliv změn zatíţení i buzení na toto pole. 
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 Výhodou rozboru rozptylového magnetického pole v okolí stroje je zvláště to, ţe 

veličina, která vypovídá o stavu stroje je generována strojem za jeho běţného provozu. Dále 

měření je velmi jednoduché a měřicí osoba nemusí přijít do styku s ţivými částmi elektrického 

zařízení. Výhodou této metody je jednoduchost měření i vyhodnocení, lze ji pouţít i v 

automatických a on-line diagnostických systémech. 

 

3.2 Měření vibrací 

 

 Měření vibrací – vibrodiagnostika je svébytný diagnostický obor a vědní 

disciplína. Diagnostickou veličinou je několik parametrů vibrací (hladina, směrové 

působení, časové a frekvenční průběhy, dlouhodobé trendy). Vibrace jsou obrazem 

technického stavu stroje (komplexně celého soustrojí) a nesou v sobě informaci o 

funkčnosti a případných poruchách mechanické a částečně i elektrické části. Nejčastější 

(a taky nejznámější) je u AM pouţití vibrodiagnostiky v diagnostice stavu loţisek. 

 Vyhodnocení naměřených vibrací je komplexní úloha, zahrnující celou řadu 

vyhodnocovacích algoritmů a vyţadující mimo jiné i vysokou kvalifikaci obsluhy. V 

současnosti je komerčně dostupná celá řada měřičů a měřicích systémů s vestavěným 

vyhodnocením pomocí expertního systému (i s moţností učení). U stroje napájeného z 

měniče je nutné kromě moţného rušení měřicího řetězce počítat také s vibracemi, které 

souvisí s nesinusovým napájením (přídavné a parazitní momenty na hřídeli i 

konstrukčních částech stroje). 

 

Zhodnocení metody – vibrodiagnostika je rutinně pouţívanou a velmi propracovanou 

metodou pro diagnostiku AM bez ohledu na způsob napájení. Pokud se zohlední vliv 

napájení na naměřené hodnoty pro posuzování vibrací, dokáţe tato metoda poměrně 

citlivě diagnostikovat jak mechanické, tak i některé elektrické vady (nesymetrie). Při 

pouţití metody na stroji v soustavě měnič – motor můţe být problémem výskyt 

elektrického rušení, pro jeho odstranění je nutná úprava měřicího řetězce (např. 

autonomní čidla s optickým výstupem).
7
 

  

                                                
7 Bernat, P.: Negativní vlivy měničů frekvence na asynchronní motor – disertační práce, Ostrava, 2006. 
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4. Porovnání naměřených hodnot 

Měření bylo provedeno na třech asynchronních motorech. Štítkové hodnoty motorů uvádím 

v tabulkách a následně počítám hodnotu činného odporu vinutí. Odpory vinutí byly měřeny před 

zahájením a po ukončení diagnostiky (tedy za studena a za tepla). 

 

Asynchronní motor s ohnutou hřídelí: 

Typ Výkon (kW) Otáčky (min-1) I (A) U (V) f (Hz) 

4AP112M-4 4 1440 8,7 D=3x380 50 

Tab. 1 štítkové hodnoty asynchronního motoru s ohnutou hřídelí 

Měření odporu fází stroje za studena, pomocí miliohmetru 

GOM-801G. 

Na svorce naměřen odpor Rx=2,5Ω. Není to odpor jedné 

části vinutí, ale sérioparalelního spojení (viz. obrázek 8). 

Proto musíme hodnotu naměřeného odporu přepočítat. 

Víme, ţe se jedná o symetrické zapojení, a tudíţ je ve 

všech fázích stejný odpor. Proto tato Hodnota odporu jedné 

fáze je: 

𝑅𝑥 =
𝑅 ∙ (𝑅 + 𝑅)

𝑅 + (𝑅 + 𝑅)
=

𝑅2 + 𝑅2

3𝑅
=

2

3
𝑅 =

2

3
∙ 2,5 = 3,75Ω 

Po oteplení motoru je hodnota rezistoru RX=2,68Ω. Přepočtem je hodnota odporu jedné fáze: 

𝑅𝑥 = 2,68 =
2

3
𝑅 → 𝑅 = 4,02Ω 

 

Asynchronní motor s přerušenou rotorovou tyčí: 

Typ Výkon (kW) Otáčky (min-1) I (A) U (V) f (Hz) 

AF 422/6A 2,2 945 4 Y=3x500 50 

Tab. 2 štítkové hodnoty asynchronního motoru s ohnutou hřídelí 

Před měřením byl motor rozebrán kvůli kontrole počtu statorových a rotorových drážek. Bylo 

zjištěno, že stator má 36 a rotor 30 drážek (Q1 a Q2). Na rotoru byly 3 vedle sebe ležící rotorové 

tyče odvrtány v blízkosti kruhu nakrátko. 

Obr. 8 zapojení odporu vinutí 

R1

R2

R3 Rx
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Měření odporu fází stroje za studena, pomocí miliohmetru 

GOM-801G. 

Na svorce naměřen odpor Rx=4,69Ω. Není to odpor jedné 

části vinutí, ale sériového spojení (viz. obrázek 9). Proto 

musíme hodnotu naměřeného odporu přepočítat. Víme, ţe se 

jedná o symetrické zapojení, a tudíţ je ve všech fázích stejný 

odpor. Proto tato Hodnota odporu jedné fáze je: 

𝑅𝑥 =
𝑅1 + 𝑅3

2
=

4,69

2
= 2,345Ω 

Po oteplení motoru je hodnota rezistoru RX=5,20Ω. Přepočtem je hodnota odporu jedné fáze: 

𝑅𝑥 =
5,20

2
= 2,6Ω 

Kroužkový asynchronní motor bez poruchy: 

Typ Výkon (kW) Otáčky (min-1) I (A) U (V) f (Hz) 

P112M06 2 905 7,4 Y=3x380 50 

Tab. 3 štítkové hodnoty asynchronního motoru s ohnutou hřídelí 

Měření odporu fází stroje za studena, pomocí miliohmetru 

GOM-801G. 

Na svorce naměřen odpor Rx=4,9Ω. Není to odpor jedné části 

vinutí, ale sériového spojení (viz. obrázek 10). Proto musíme 

hodnotu naměřeného odporu přepočítat. Víme, ţe se jedná o 

symetrické zapojení, a tudíţ je ve všech fázích stejný odpor. 

Proto tato Hodnota odporu jedné fáze je: 

𝑅𝑥 =
𝑅1 + 𝑅3

2
=

4,9

2
= 2,45Ω 

Po oteplení motoru je hodnota rezistoru RX=5,94Ω. Přepočtem je hodnota odporu jedné fáze: 

𝑅𝑥 =
5,94

2
= 2,97Ω 

Měřením činného odporu vinutí elektrického stroje se získá jeden ze základních elektrických 

parametrů zkoušeného stroje. Jedná se o standardní metodu umoţňující nejen zjištění odporu 

konkrétního vinutí, ale i zkratu, přerušení nebo spálení vinutí atd. Tato metoda se pouţívá jak 

před uvedením stroje do provozu, ale také při opravě nebo jiţ zmiňované diagnostice. 

R1

R2 R3

Rx

R1

R2 R3

Rx

Obr. 9 zapojení odporu vinutí 

Obr. 10 zapojení odporu vinutí 
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Výpočet teploty vinutí motoru po diagnostice při jmenovitém zatížení:  

 
 Je vhodná kontrola oteplení motoru při zatíţení, při trvalém chodu. Kontrola vinutí, 

které by se mohlo vlivem poruchy nadměrně přehřívat. V praxi je moţno provádět měření 

teploty termovizní V našem případě byla kontrola teploty vinutí prováděna měřením odporu 

vinutí po odpojení stroje od sítě. 

 

 
a) motor s ohnutou hřídelí: 

 

𝑡2 =
𝑅2

𝑅1
∙  𝛼 + 𝑡1 − 𝛼  𝑡2 =

4,02

3,75
∙  234 + 23 − 234 = 41,504°𝐶 

 

 

b) motor s přerušenou rotorovou tyčí: 

 

𝑡2 =
𝑅2

𝑅1
∙  𝛼 + 𝑡1 − 𝛼  𝑡2 =

2,6

2,345
∙  234 + 23 − 234 = 50,9°𝐶 

 

 

c) motor bez poruchy: 

𝑡2 =
𝑅2

𝑅1
∙  𝛼 + 𝑡1 − 𝛼  𝑡2 =

2,97

2,45
∙  234 + 23 − 234 = 77,5°𝐶 

 

 

t1= teplota vinutí za studena (okolní teplota = 23°C) 

t2 =teplota vinutí za tepla 

R2= odpor vinutí za tepla 

R1= odpor vinutí za studena 

𝑘 =
1

∝
=

1

0,00427
= 234 

 

α= teplotní součinitel odporu = 1/°C 

k… (konstanta)……. 𝑘𝑐𝑢 = 234𝐾 

  

 

Všechny diagnostikované motory mají izolaci v teplotní třídě E (120°C). To je taková 

maximální teplota, kterou izolace snese bez poškození. Z výpočtů je patrné, ţe ani jeden 

z motorů uvedené teploty nedosáhnul. 
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4.1 Měření statorového proudu 
 
 Z této metody, kde měříme statorový proud, můţeme diagnostikovat přerušení rotorové 

tyče, dráţkové harmonické, statickou a dynamickou excentricitu, kolísání zatíţení, částečně i 

mechanické poruchy loţisek a nesymetrii stroje. Sledování časového průběhu a frekvenčního 

spektra statorového proudu patří k jedné ze základních metod analýzy poruch asynchronních 

motorů, u které je pouţita elektrická veličina, jako veličina schopná výpovědi o stavu motoru. 

Porovnávám měření při jmenovitém zatíţení. 

 

Motor s ohnutou hřídelí, zatížení 13,24Nm, otáčky 1477 min
-1

: 

 

 
Obr. 11 frekvenční spektrum statorového proudu as motoru s ohnutou hřídelí do 250Hz 

 
Popis k obrázku 11: 

Z otáček motoru vychází otáčková frekvence: 𝑓𝑜𝑡 =
𝑛

60
=

1477

60
= 24,6𝐻𝑧.  

Na obrázku je výrazně vidět amplituda síťové frekvence statorového proudu 50Hz. Vlevo od 

frekvence 50Hz je amplituda otáčkové frekvence: 

𝑓𝑜𝑡 = 𝑓1 − 𝑓𝑥 = 50 − 25,4 = 24,6𝐻𝑧 

f1 - síťová frekvence 

fx - odečtená frekvence z grafu 

Uvedený vzorec je odvozen z výrazu: 
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𝑓𝑥 = 𝑓1 ± 𝑓𝑜𝑡  

 

Z otáčkové frekvence vypočtu otáčky motoru: 

 

𝑛 = 60 ∙ 𝑓𝑜𝑡 = 60 ∙ 24,6 = 1477𝑚𝑖𝑛−1 

 

Uvedené postranní pásmo ukazuje, ţe motor není po stránce symetrie magnetického pole 

v pořádku. Otáčková frekvence vytváří výrazná postranní pásma k síťové frekvenci 50Hz, tzn. 

25,4Hz a 74,6Hz. 

 

Motor s přerušenou rotorovou tyčí, zatížení 22,2Nm, otáčky 947 min
-1

: 

 

 Kaţdá rotorová fáze je tvořena jednou tyčí, které jsou uloţené v dráţkách a spojené na 

obou stranách čelními kruhy nakrátko. V tyčích se indukuje napětí, které vyvolá v kleci proudy, 

jenţ vytváří symetrický vícefázový systém. Jednotlivé tyče nebo i části kruhu mohou mít 

z různých důvodů (výrobních, technologických, provozních) různé elektrické odpory. Krajním 

případem je pak přerušení jedné nebo i několika tyčí, nebo i kruhu. Nesymetrie vinutí způsobí 

zhoršení provozních vlastností motoru. Jde zejména o zvýšení oteplení nepoškozené části vinutí, 

vznik parazitních momentů apod. Uvedená nesymetrie se pak projeví deformací magnetického 

pole ve vzduchové mezeře a tím se změní i elektrické a magnetické veličiny. V rozptylovém 

magnetickém poli se objeví frekvence:  

𝑓𝑥 = 𝑓1 ∙ (1 − 2𝑠) 

kde  f1 – je síťová frekvence 

 s – je skluz 

 Přerušení rotorové tyče je jednou z variant nesymetrie motoru a generuje nesouměrné 

magnetické pole, které můţeme rozloţit na sloţku přímou a zpětnou. Znamená to, ţe pole 

základní frekvence f1 je amplitudově modulováno. Signál o frekvenci 2f1s amplitudově 

moduluje signál magnetického pole (f1). Čím větší bude rotorová nesymetrie – tedy čím více 

bude přerušených rotorových tyčí, tím větší bude sloţka signálu o frekvenci fx. Tuto frekvenci 

pak lze zjistit harmonickou analýzou časového průběhu rozptylového magnetického pole při 

konstantním zatíţení.
8
 

 

Tato sloţka bude tvořit postranní pásma kolem základní frekvence f1 tj.: 

 

𝑓𝑝 = 𝑓1 ± (2𝑠𝑓1) 

                                                
8 Čech, V.: Diagnostika asynchronních strojů – Teze, Ostrava 2001, strana 15,16. 
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f1 - síťová frekvence (50Hz) 

𝑠 =  
𝑛𝑠 − 𝑛

𝑛𝑠
 

 

Pro tuto aplikaci určím z frekvenčního spektra statorového proudu u motoru 

s poškozenou rotorovou tyčí postranní pásma. Jedná se o šesti pólový asynchronní 

motor, jak jsem jiţ zmiňoval na začátku kapitoly 4. (viz. tabulka 2).  Při jmenovitém 

zatíţení jsem naměřil otáčky n= 947 min
-1

. Při těchto otáčkách byl snímán průběh 

rozptylového magnetického pole a proudu.              

 

 

Obr. 12 frekvenční spektrum statorového proudu as motoru s přerušenou rotorovou tyčí do 

250Hz 

 

Na obrázku je vidět výrazná amplituda síťová frekvence statorového proudu 50Hz.  

Poruchy u motoru s přerušenou rotorovou tyčí se projeví v postranních pásmech síťové 

frekvence ±2f1s 

2𝑓1𝑠 = 2 ∙ 𝑓1 ∙ 𝑠 = 2 ∙ 50 ∙
1000 − 947

1000
= 100 ∙ 0,053 = 5,3𝐻𝑧 

Na obrázku je vidět nevýrazná otáčková frekvence: 
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𝑓𝑜𝑡 = 𝑓1 − 𝑓𝑥 = 50 − 34,2 = 15,8𝐻𝑧 

f1 - síťová frekvence 

fx - odečtená frekvence z grafu 

Uvedený vzorec je odvozen z výrazu: 

𝑓𝑥 = 𝑓1 ± 𝑓𝑜𝑡  

 

Hledané frekvence postranních pásem jsou 44,7Hz a 55,3Hz, které je viditelné ve spektru na 

obrázku 12. Postranní pásma jsou známkou elektrické poruchy rotoru. To můţe být u klecových 

motorů známka přerušené rotorové tyče nebo přerušeného kruhu nakrátko. Uvedený testovaný 

motor měl z 30 rotorových tyčí přerušeny 3 tyče vedle sebe.  

 

 

Motor bez poruchy, zatížení 20,7Nm, otáčky 924 min
-1

: 

 

 
 

Obr. 13 frekvenční spektrum statorového proudu as motoru bez poruchy 

 

Frekvenční spektrum do 250Hz vykazuje pouze síťovou frekvenci stroje 50Hz. Znamená to, ţe 

stroj je bez elektrické a mechanické poruchy. 
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4.2 Měření magnetického pole: 

 Magnetické pole se skládá ze dvou sloţek. První je způsobena statorovým a druhá 

rotorovým proudem. Rozborem časové a frekvenční závislosti signálu detekovaného většinou 

cívkou nebo Hallovou sondou je moţno detekovat nesymetrie, zlomené rotorové tyče, výpadek 

fáze statoru, mezizávitové zkraty. Některé druhy mechanických poruch je moţno sledovat také 

v rozptylovém magnetickém poli motoru. Velikost kmitání závisí na velikosti sil, které toto 

kmitání vybudí. Tyto síly mohou mít celou řadu příčin, jeţ dělíme u elektromotorů na dvě 

základní skupiny: 

- mechanické - statická nebo dynamická nevyváţenost rotační části 

   - ohnutá hřídel 

   - chybný konstrukční návrh loţiskových uzlů 

   - chybná montáţ stroje, atd. 

 

- elektromagnetické - loţiskové proudy 

    - nepřesnosti ve vzduchové mezeře 

    - méně optimální návrh stroje 

 
Měření bylo prováděno pomocí ploché cívky 

 

Motor s ohnutou hřídelí: 

 

 
Obr. 14 frekvenční spektrum magnetického pole as motoru s ohnutou hřídelí do 250Hz 



 

38 

 

Na obrázku je vidět síťová frekvence rozptylového magnetického pole 50Hz. Vlevo od 

frekvence 50Hz je otáčková frekvence: 

𝑓𝑜𝑡 = 𝑓1 − 𝑓𝑥 = 50 − 25,4 = 24,6𝐻𝑧 

f1 - síťová frekvence 

fx - odečtená frekvence 

Uvedený vzorec je odvozen z výrazu: 

𝑓𝑥 = 𝑓1 ± 𝑓𝑜𝑡  

Otáčky motoru: 

𝑛 = 60 ∙ 𝑓𝑜𝑡 = 60 ∙ 24,6 = 1477𝑚𝑖𝑛−1 

 

Uvedené postranní pásmo ukazuje, ţe motor není po stránce symetrie magnetického pole 

v pořádku. Otáčková frekvence vytváří postranní pásma k síťové frekvenci 50Hz, tzn. 25,4 a 

74,6Hz. Měřené rozptylové magnetické pole má stejné výsledky jako u měřené statorového 

proudu a tím se potvrzuje správnost diagnostiky poruchy. 

 

Motor s přerušenou rotorovou tyčí: 

 

 
Obr. 15 frekvenční spektrum magnetického pole as motoru s přerušenou rotorovou tyčí do 

250Hz 

 

 

Výpočet postranních pásem: 

2𝑓1𝑠 = 2 ∙ 𝑓1 ∙ 𝑠 = 2 ∙ 50 ∙
1000 − 947

1000
= 100 ∙ 0,053 = 5,3𝐻𝑧 
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Na obrázku je vidět síťová frekvence statorového proudu 50Hz. Vlevo od frekvence 50Hz je 

vidět otáčková frekvence: 

𝑓𝑜𝑡 = 𝑓1 − 𝑓𝑥 = 50 − 34,2 = 15,8𝐻𝑧 

f1 - síťová frekvence 

fx - odečtená frekvence 

Uvedený vzorec je odvozen z výrazu: 

𝑓𝑥 = 𝑓1 ± 𝑓𝑜𝑡  

 

Hledaná frekvence postranního pásma je viditelná z obrázku 15 pouze na  44,7Hz čemuţ 

odpovídá f1-2f1s. Měření magnetického pole opět potvrzuje předchozí výsledky z měření 

statorového proudu. 

 

Motor bez poruchy: 

 

 
Obr. 16 frekvenční spektrum magnetického pole as motoru bez poruchy do 250Hz 

 
Frekvenční spektrum do 250Hz vykazuje pouze síťovou frekvenci stroje 50Hz. Znamená to, ţe 

stroj je bez elektrické a mechanické poruchy. Magnetické pole je symetrické. 
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4.3 Měření vibrací 

 Metoda zaloţená na snímání vibrací, které mohou být způsobeny magnetickými nebo 

mechanickými silami. Takto je moţno indikovat vadná loţiska, nevyváţený rotor, dráţkové 

harmonické, statickou a dynamickou excentricitu, statorovou a rotorovou nesymetrii. Pro 

loţiska je tato metoda přesně rozpracována, pro ostatní poruchy se to jednoznačně nepodařilo. 

 Vibrační diagnostika patří k jedné z nejlépe propracovaných diagnostik, zaloţených na 

snímání vibrací stroje. Ty mohou mít mechanický, magnetický nebo i jiný důvod.  

 

 

Měření vibrací bylo provedeno u všech motorů při následujících otáčkách a jmenovitém 

zatíţení: 

 

Otáčky při měření na motoru s ohnutou hřídelí, n=1452 min
-1

. 

Otáčky při měření na motoru s přerušenou rotorovou tyčí,  n=947 min
-1

. 

Otáčky při měření na motoru bez poruchy, n=924 min
-1

. 

 

 

Motor s ohnutou hřídelí: 

 

 

Obr. 17 frekvenční spektrum vibrací as motoru s ohnutou hřídelí do 200Hz 
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Otáčková frekvence: 

𝑓𝑜𝑡 =
𝑛

60
=

1452

60
= 24,2𝐻𝑧 

 

Otáčky motoru: 

𝑛 = 60 ∙ 𝑓𝑜𝑡 = 60 ∙ 24,2 = 1452𝑚𝑖𝑛−1 

 

Poruchy nesymetrie rotoru se projeví v postranních pásmech skluzové frekvence ±2fs 

 

𝑓𝑠 =
2 ∙ 𝑓1

2 ∙ 𝑝
− 𝑓𝑜𝑡 =

2 ∙ 50

2 ∙ 2
− 24,2 = 0,8𝐻𝑧 

  
Při odečítání z grafu pomocí programu (A4300 Download, DDS 2000, PTK 5.00) se neprojeví 

postranní pásmo k otáčkové frekvenci 24,2 Hz a jejím násobkům.  

  Rozptyl frekvenčních čar v spektru nasvědčuje tomu, ţe otáčky během měření 

nebyly konstantní. Měření vibrací potvrzuje metody předchozích měření statorového proudu a 

magnetického pole, které ukazuje na nesymetrii magnetického pole. 

 

Motor s přerušenou rotorovou tyčí: 

 

 

Obr. 18 frekvenční spektrum vibrací as motoru s přerušenou rotorovou tyčí do 200Hz 
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Výpočet postranních pásem: 

 

𝑓𝑠 =
2 ∙ 𝑓1

2 ∙ 𝑝
− 𝑓𝑜𝑡 =

2 ∙ 50

2 ∙ 3
−

947

60
= 0,88𝐻𝑧 

 

Otáčková frekvence: 

𝑓𝑜𝑡 =
𝑛

60
=

947

60
= 15,8𝐻𝑧 

f1 - síťová frekvence 

fx - odečtená frekvence 

 
2·fot 31,6Hz 

3·fot  47,4 + 1,76Hz 

4·fot 63,2Hz 

5·fot 78,79  1,76Hz 

 

Odečtená otáčková frekvence je 15,8Hz. Hledaná frekvence postranního pásma u základní a 

dvojnásobné otáčkové frekvence není viditelná. Výskyt postranních pásem 2fs=1,76Hz u motoru 

s přerušenou rotorovou tyčí se vyskytují aţ na frekvencích 3, 4 a 5 násobku základní frekvence. 

Měření magnetického pole opět potvrzuje předchozí měření statorového proudu. 

 

 
Obr. 19 frekvenční spektrum vibrací as motoru s přerušenou rotorovou tyčí do 800Hz 
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Z obrázku je pozorovatelné frekvenční spektrum od 500 do 650Hz.Frekvence s největší 

amplitudou je 571Hz. Tato frekvence nám ukáţe při dělení počtu statorových dráţek základní 

otáčkovou frekvenci 

𝑓𝑜𝑡 =
𝑓𝑥
𝑄1

=
571

36
= 15,86𝐻𝑧 

 

fx - měřená frekvence 

Q1 - počet statorových dráţek 

 

Obrázek ukazuje spektrum postranních pásem kolem otáčkové frekvence násobené počtem 

statorových dráţek a toto spektrum ukazuje na poruchu rotoru. 

 

Motor bez poruchy: 

 

 

Obr. 20 frekvenční spektrum vibrací as motoru bez poruchy do 200Hz 

 

Otáčková frekvence je po odečtení z grafu 15,1Hz 

Otáčková frekvence vypočtená: 

𝑓𝑜𝑡 =
𝑛

60
=

924

60
= 15,4𝐻𝑧 

 

Otáčky motoru: 

𝑛 = 60 ∙ 𝑓𝑜𝑡 = 60 ∙ 15,4 = 924𝑚𝑖𝑛−1 
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Násobky základní otáčkové frekvence mají malou amplitudu a jsou viditelné pouze u 2 a 3 

násobku. Postranní pásma se u ţádných harmonických nevyskytují. Je viditelná malá amplituda 

frekvence 100Hz, která u všech elektrických strojů napájených síťovou frekvencí 50Hz detekuje 

působení magnetického pole stroje. 

 

 

Obr. 21 frekvenční spektrum vibrací as motoru bez poruchy do 1600Hz 

 

V tomto spektru se neprojevují výraznější frekvenční amplitudy, jako u motoru s přerušenou 

rotorovou tyčí nebo s ohnutou hřídelí, coţ potvrzuje předpoklad motoru bez elektrické poruchy. 
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5. Závěr 
 
Význam diagnostiky není nutno zdůrazňovat, i kdyţ právě diagnostika je dnes často opomíjena 

a problémy pohonů se řeší aţ v okamţiku (mnohdy i opakované) poruchy. Častá je také 

dezinterpretace příčinné souvislosti, která vede k chybným postupům při opravách a k 

opakování závad. Změny vlastnických a ekonomických vztahů, v organizaci provozu, rozvoj 

technologií výroby stroje i jeho komponentů, vývoj informačních technologií aj. - především od 

posledního desetiletí minulého století vedly k podstatné změně pohledu na diagnostiku. 

Průběţná diagnostika byla ve většině velkých podniků aţ na výjimky zrušena, většina agregátů 

je provozována tzv. „na doraz“. Skutečná analýza rizika poruchy, vzešlá ze znalosti aktuálního 

stavu, je nahrazována matematickým či statistickým modelem. To samo o sobě nemusí vést ke 

zhoršení spolehlivosti soustavy (sloţité skupiny desítek či stovek pohonů, např. ve výrobním 

podniku) jako takové, ztrácí se však přehled o faktickém stavu prvků soustavy - statistický 

model ji dokáţe determinovat z vnějšího pohledu a vytipovat její kritické prvky, v případě 

kvalitních dat poměrně přesně vyčíslit její i jejich spolehlivost, stále se však jedná jen o 

statistický údaj, ne o skutečný stav. Přes tyto skutečnosti diagnostické metody na významu 

neztrácejí, i kdyţ je jejich skutečný význam opomíjen a jsou vyuţívány spíše v okamţiku, kdy 

se objeví technický problém s ekonomickými dopady k hledání „viníka“ (garanční spory, 

reklamace, systém jakosti údrţby apod.).
9
 

5.1 Popis průběhu diagnostiky 
 

 Pro účely diagnostiky jsme testovali motor s ohnutou hřídelí, přerušenou rotorovou tyčí 

a motor bez poruchy. Vyuţití těchto diagnostických prostředků je moţné pouţít i pro 

průmyslovou aplikaci. 

 U diagnostiky statorového proudu byl pouţit přenosný počítač, osciloskop a klešťový 

adaptér s rozsahem do 20A připojený na vstup osciloskopu. Rozsah adaptéru je vhodný pro naše 

motory pouţívané v laboratoři. V praxi je však moţno připojit adaptér pro měření mnohem 

větších proudů. 

 Stejnou sestavou lze měřit magnetické pole. Zde byl klešťový adaptér zaměněn za 

plochou cívkou, která byla opět připojena na vstup osciloskopu. 

 Pro měření vibrací byl pouţit přenosný přístroj ADASH, který vhodně doplňuje měřící 

soupravu. Z přístroje lze zpracovat naměřené hodnoty přenesením do počítače a následně 

vyhodnotit. 

 Osciloskop (Handyscope HS3-100 ) je mobilní, přenosné zařízení a je ho moţno vyuţít 

v průmyslových podmínkách. Váha 480g, výška 25mm, délka 170mm a šířka 140mm z něj dělá 

                                                
9 Ing. Petr Bernat: Moţnosti diagnostiky asynchronního motoru napájeného z měniče frekvence. 
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velmi uţitečnou a především malou diagnostickou pomůcku. Na přední straně se nacházejí 2 

vstupy, na které se dají připojit měřící adaptéry přes BNC konektor. Napájení a výstup jsou 

realizovány pomocí rozhraní USB. Výhodou je, ţe naměřené hodnoty lze uloţit v počítači, 

vyhodnotit a později aplikovat při kontrolních měřeních. 

 Uvedená měření, která jsem provedl, ukazují cestu vývoje diagnostických měření, která 

budou spočívat v současném měření více veličin, coţ nám můţe dát ucelenou výpověď o stavu 

daného zařízení a tím předcházet poruchám a ekonomickým ztrátám. 

5.2 Diagnostická zařízení: 
 

1. Klešťový adaptér KYORITSU ( CLAMP ADAPTER 8112) 

2. Miliohmmetr GOM-801G. 

3. Plochá cívka (10000 závitů, l=0,02m, vnitřní d1=0,02m, vnější d2=0,07m) 

4. Analyzátor vibrací Adash 4300-VA3 

5. Digitální osciloskop Handyscope HS3-100 (propojeno s PC přes USB) 

6. Přenosný počítač HP NX7400 

7. Software (TiePie Multi Channel, verze 1.0.14.0, 2009) 

8. Software (A4300 Download, DDS 2000, PTK 5.00) 
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Přílohy: 

 

1. AS MOTOR - ohnutá hřídel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 měření časového průběhu statorového proudu při jmenovitém zatíţení 

 

 

 

 

 

Obr. 23 měření časového průběhu 

statorového proudu při ½ 

jmenovitého zatíţení 

 

Obr. 23 měření časového průběhu 

statorového proudu naprázdno 
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2. AS MOTOR - přerušená rotorová tyč: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27 měření časového průběhu statorového proudu při jmenovitém zatíţení 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 měření časového průběhu 

statorového proudu naprázdno 

 

Obr. 26 měření časového průběhu 

statorového proudu při ½ 

jmenovitého zatíţení 
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3. AS MOTOR - bez poruchy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27 měření časového průběhu statorového proudu při plném zatíţení 

 

Obr. 25 měření časového průběhu 

statorového proudu naprázdno 

 

Obr. 26 měření časového průběhu 

statorového proudu při ½ 

jmenovitého zatíţení 

 


