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Anotace 

Diplomová práce se týká navrţení řízení střídavého pohonu – asynchronního 

motoru v laboratorních podmínkách. Řízení se bude realizovat PLC systémem prostřed-

nictvím frekvenčního měniče. 

V práci je probraná stručná historie vývoje elektrických pohonů a jejich řízení, je 

popsán princip činnosti asynchronního motoru a frekvenčního měniče. Další části se 

věnuje distribuované architektuře průmyslových systémů a sítěmi se v ní nacházející. 

Praktická část se skládá ze samotného navrţení řízení. Popisuje nutné kroky pro 

přípravu programovacího prostředí a nastavení jednotlivých komponent. Návrh obsahu-

je řízení pomocí dotykového displeje a vzdáleného pracoviště. 

 

 

 

 

 

Annotation 

Master's thesis concerns the design of AC power management - AC induction 

motor under laboratory conditions. Control will implement the PLC system through the 

frequency inverter. 

The paper is discussed a brief history of the development of electric drives and 

their control, is described principle of operation of induction motor and frequency con-

verter. Another part deals with distributed architecture of industrial systems and net-

works within it. 

The practical part consists of the design control itself and describes the neces-

sary steps for preparing the programming environment and settings of individual com-

ponents. The proposal includes control a touch screen and a remote workstation. 
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1. Úvod 

Elektrické pohony patří do široké skupiny pohonů, zahrnující dále pohony 

pneumatické a hydraulické. Vytvářejí na regulační orgán (např. ventil, lopatky ventiláto-

ru, válce stolice, žaluzie aj.) působení „akční veličina“ (posuv, rotace, výkyv), prostřed-

nictvím kterého docilují ţádané veličiny (např. tlak v zásobníku páry, tah větru, rychlost 

válcování). U elektrických pohonů převládá rotační pohyb, který je pro kaţdou aplikaci 

podle potřeby přeměněn na určitý poţadovaný pohyb mechanickým měničem (převo-

dová skříň). Dnešní doba klade vysoké nároky na kvalitu výrobků, tyto nároky se zpětně 

šíří do výrobních procesů na výrobní zařízení, které jsou nejčastěji poháněny elektric-

kými pohony. 

Tyto vysoké nároky vyţadují kvalitní řídicí systémy těchto pohonů. V této práci 

se bude pouţívat všestranný řídicí systém CompactLogix spol. Allen Bradley společně 

s frekvenčním měničem téţe firmy. Elektrické pohony se v průmyslových aplikacích 

řídí ve většině frekvenčními měniči. Umoţňují rozšířit pole působnosti elektrických 

pohonů a výrazně zlepšit jejich uţitné vlastnosti. Měniče dokáţou pracovat samostatně, 

v tomto případě ale v podstatě s omezenými funkcemi, které jsou vyhovující pro malé 

lokální aplikace. Výborných výsledků dosahují zejména propojením s nadřazenými 

řídicími systémy, které umoţňují propracovanější algoritmy řízení, příjem mnoţství 

informací z výrobního procesu, samotného pohonu a informace z vyšších struktur říze-

ní. 

Praktická část diplomové práce se zabývá návrhem řízení střídavého pohonu – 

asynchronního motoru řídicím systémem CompactLogix s vyuţitím frekvenčního měni-

če Powerflex 40 a operátorského panelu Panel View. Návrh obsahuje řízení pomocí 

dotykového displeje, jako příkladu operatérského řízení a místního ovládání, které bude 

realizováno klasickými ovládacími a signalizačními prvky. Práce bude slouţit jako zá-

klad pro laboratorní úlohu v předmětu „Programovatelné automaty“. Také má avizovat 

na širokou variabilitu uplatnění tohoto řídicího systému a jeho moţnosti styku s okolím. 
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2. Elektrické pohony se střídavými motory 

Elektrické střídavé pohony pouţívané ve výrobě v průmyslu jsou poháněny nej-

častěji trojfázovými stroji: nejvíce vyuţívaný je asynchronním stroj (zejména motor s 

kotvou nakrátko a s kotvou krouţkovou), dále pak je to synchronní stroj, který se ná-

sledně rozděluje na synchronní generátory – alternátory (nejčastější vyuţití), motory a 

kompenzátory. Své podstatné uplatnění mají také jednofázové stroje – motory (ruční 

nářadí, domácí spotřebiče, pohon jednodušších průmyslových zařízení, atd.). Dále se 

bude zabývat jen asynchronními motory nakrátko. 

2.1. Vývoj elektrických pohonů a jejich řízení 

Obrovský vývoj lidské společnosti je spjat s mohutným rozvojem vědy a techni-

ky. Nové poznatky a objevy se lidé snaţili uplatňovat do všedního ţivota. Přicházeli na 

různé mechanizmy a stroje pro ulehčení namáhavé práce a také na to, jak tyto stroje 

následně pohánět. Nejprve byly poháněny koňskou silou nebo silou větru a vody. Od 

18. století pak silou parních strojů a od roku 1834 jiţ mohly být poháněny silou z prv-

ních stejnosměrných elektromotorů (Thomas Davenport – byl to prvopočátek vývoje 

elektrických točivých strojů). Právě objev elektrické energie (jedna z nejkvalitnějších 

forem energie vůbec) zaznamenal výrazný skok vpřed ve vývoji lidské společnosti. 

V té době, se jim tak ještě neříkalo a ještě vůbec nenahradily parní stroje, poně-

vadţ byly napájeny jenom z galvanických článků o omezené kapacitě (L. Galvani 1786) 

a byly to především simulační modely. Tomuto předcházel objev indukčního zákona 

(Michael Faraday 1831) První výrazný skok ve vývoji. Z něho vycházelo sestrojení 

prvního dynama (Thomas Alva Edison – k vytvoření magnetického pole pouţil perma-

nentní magnety). Nahrazení permanentních magnetů elektromagnety (Ernst Werner 

von Siemens 1854). Dynamo umoţňovalo generovat „nepřetržitý“ stejnosměrný proud a 

dalo se i pouţít obráceně, jako motor (byl náhodně objeven v roce 1873 Zénobe Gram-

mem, kdyţ propojil roztočené dynamo s druhým dynamem). Postupem času se dynama 

vyvíjela a zdokonalovala, ale neumoţňovala přenos proudu na větší vzdálenosti neţ 2 

míle [14]. V té době se začal do podvědomí dostávat stále častěji střídavý proud (Nikola 

Tesla tvrdil: „ Tajemství je ukryto ve střídavém proudu, který je jako všechny známé 

energie cyklický“). Vyvíjel mnohofázové střídavé generátory, motory a transformátory 
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aţ dospěl k objevu točivého magnetického pole roku 1888 (dvě cívky vzájemně posta-

vené do pravého úhlu napájené střídavým proudem s posunutou fází o 90°). Na tomto 

objevu staví veškeré točivé stroje vyuţívající střídavý proud. 

Řízení elektromotorů také zaznamenalo významný vývoj. Současné řízení 

elektropohonů představuje řízení otáčivé rychlosti ω, řízení točivého momentu M rotoru 

a magnetického toku ψ . Z počátku se daly spojitě řídit otáčky změnou napájecího napě-

tí jen u stejnosměrných motorů (změna budicího či kotevního napětí). Asynchronní 

motory se daly z počátku řídit jen změnou počtu pólů v omezeném rozsahu (od 3000 

ot/min skokově dolů), změna napětí má jen velmi malý vliv [1]. Se zvyšujícími se náro-

ky na kvalitu řízení a samotný charakter náročných provozů, se pak zejména vyvíjela 

různá stejnosměrná soustrojí. Za zmínku stojí Ward – Leonardovo soustrojí [11]. Obdo-

bí před 2. sv. válkou. 

Po válce se pouţívaly tyratrony – výbojky se ţhavenou katodou (stejnosměrné 

regulační pohony). Byly to vhodné alternativy před mohutným nástupem výkonové 

spínací polovodičové techniky započatým v druhé polovině 50. let 20. století. První se 

objevily germániové diody, později výhodnější křemíkové diody a od 60. let i tyristoro-

vé střídače. Vývoj pokračoval a později se začaly objevovat tranzistorové měniče pro 

stejnosměrné motory. Od 80. let pohony s asynchronními motory napájely frekvenční 

měniče s MOSSFET tranzistory řízené jednoduchými mikroprocesory. Výkonová polo-

vodičová technika je základním stavebním kamenem měničů (frekvenčních), střídačů, 

stabilizátorů, omezovačů, usměrňovačů a spínačů. Mohutný vývoj polovodičových sou-

částek započatý koncem 40. let minulého století neustále pokračující aţ po současnost 

(diody, tyristory, diaky, triaky, MOSFET tranzistory, spínací IGBT tranzistory, atd.) 

můţeme povaţovat jako průlomový v řízení elektrických pohonů. 

Toto byla stručná historie vývoje elektrických pohonů, které prodělaly od konce 

19. století po současnost bez senzačních vynálezů výrazné technické zlepšení (od vý-

počtových metod elektrického a magnetického obvodu, výpočtů ventilace, oteplení me-

chanických částí stroje aţ po zlepšování všech detailů - kvalitnější a odolnější materiá-

ly: statory, rotory, vinutí, kontakty, komutátory atd.). Coţ se projevilo výrazným sko-

kem ve sníţení měrné hmotnosti řádově z desítek na jednotky kg/kW [1]. 
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2.2. Definice elektropohonu 

Elektropohon dostal výrazný impulz výrazným vývojem polovodičové techni-

ky, co se týče všestrannějšího uplatnění, citlivějšího ovládání jeho chodu a ovlivnění 

průběhu jeho momentových charakteristik. Před 40 lety ještě byl základním prvkem 

elektrický motor a ostatní podpůrné prvky (např. přepínače na reverzaci pohybu, styka-

če, mechanické brzdy) měly jen menší vliv na jeho funkci neţ je tomu naopak dnes. 

Vlastnosti motoru nevyhovovaly všestrannějšímu pouţití. Za tu dobu se výrazně rozvi-

nuly obory, jako jsou: výpočetní, řídící a polovodičová technika. Tyto obory jiţ neod-

myslitelně patří k elektropohonu, jak v části návrhu, tak i v samotném provozu a daly 

těmto podpůrným prvkům zcela nový význam (rovnocenný – např. řízené spínaní), nebo 

funkci těchto prvků převzaly zcela nové komponenty (měniče - střídače). 

 

Obr. 1 Struktura elektropohonu [2] 

Elektrický pohon je soustava skládající se z elektrického motoru (Obr. 1), na 

který se nabalují další komponenty (řídicí část, polovodičový měnič a spínací přístroje) 

jiţ nezbytně nutné pro běh pohonu podle specifických poţadavků. Dále je nutné elek-

tromotor vybavit prvky upravujícími dodatečně jeho vlastnosti a ochrany proti poškoze-

ní (mechanický měnič – převodovka, brzda, elektrické dobrţďováním, koncový a mo-

mentový vypínač, vysílač polohy a ruční ovládání). Někdy se pouţívá zvláštní kon-

strukce motoru se zvětšenými vnějšími chladicími plochami a speciální tepelně odolnou 
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izolaci – zvláště pro nepředvídaný chod nakrátko [10]. Vhodným navrţením, propoje-

ním těchto elektrotechnických a mechanických zařízení pro elektromechanickou přemě-

nu energie, prvků pro přenos a zpracování signálů a systémů řídicích tuto elektrome-

chanickou přeměnu lze jiţ docílit vhodného elektrického pohonu. Tak jako kaţdé elek-

trotechnické zařízení má své výhody a nevýhody. 

Při návrhu a dimenzování kaţdé z těchto komponent se musí vycházet z poţa-

davků a nároků poháněného pracovního mechanizmu. Určující je pracovní mechani-

zmus. 

2.2.1. Výhody a nevýhody elektropohonu 

Výhod je daleko víc, ale jsou zastiňovány jednou nevýhodou – na závislé dodáv-

ce elektrické energie ze sítě. Zálohování představuje ohromné navýšení nákladů a 

hmotnosti. Výhody elektropohonu jsou následující: 

 je proveditelný pro libovolný výkon (hodinky mW – 10
8 

W přečerpávací 

elektrárny), široký rozsah momentů (mNm – 10
6 

Nm válcovací stolice) a 

velikost otáček (cementové mlýny 10 ot/min – 10
5
 ot/min odstředivky) 

 není zdrojem zplodin, okamţitě provozu schopný 

 má snadnou řiditelnost a ovladatelnost, nízké ztráty na prázdno, vysokou 

účinnost a vysokou krátkodobou přetíţitelnost 

 můţe pracovat ve všech čtyřech kvadrantech ω – M diagramu, výhodné 

rekuperační brzděni, dlouhá ţivotnost 

 konstrukčně přizpůsobitelný zátěţi (přírubové provedení, uchycení let-

mo) [2] 

2.2.2. Srovnání stejnosměrných a střídavých pohonů 

V poslední době je dobře patrný trend přechodu od stejnosměrných ke střídavým 

pohonům. Je to především dáno výhodou v konstrukci střídavých elektropohonů (ab-

sence komutátoru). Je na místě podotknout, ţe i střídavé stroje mají komutátor, ale ten 

se objevuje jen u některých typů jednofázových motorů. Výhody střídavých motorů: 

 menší rozměry, niţší hmotnost a cena motoru 
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 menší moment setrvačnosti a lepší dynamika při stejném momentu, větší 

tepelné přetěţování (neexistence vinutí na rotoru – asynchronní motory 

nakrátko, synchronní motory s permanentními magnety), niţší nároky na 

údrţbu 

 vyšší spolehlivost a ţivotnost, moţnost konstruovat motory pro velkou 

obvodovou rychlostí, stroje s velkým výkonem (aţ stovky MW) 

 moţnost pouţití střídavých motorů v agresivních prostředích a v prostře-

dích nebezpečí výbuchu [11] 

Nevýhodou střídavých pohonů bylo jejich sloţité a nákladné řízení, nízký točivý 

moment při nízkých otáčkách a velký spouštěcí proud. Tyto problémy omezovaly širší 

vyuţití střídavých strojů. Tyto omezení jiţ prakticky vymizely nástupem frekvenčních 

měničů. 

2.3. Pohony s asynchronními motory 

Asynchronní motory jsou nejrozšířenějšími stroji. Asynchronní motor se vyzna-

čuje svou jednoduchostí, nenáročností na údrţbu, dobrou provozní spolehlivostí a menší 

pořizovací cenou. To umoţňuje jeho pouţitelnost pro pohon v nejrůznějších zařízeních i 

takových, která vyţadují regulaci rychlosti (ventilátory, čerpadla, kompresory, stavební 

stroje, výtahy, jeřáby, některé obráběcí stroje, pohony dopravníku a technologických 

zařízení aj.), kde měly privilegované postavení stejnosměrné motory. Asynchronní mo-

tory pro regulované pohony nacházejí i uplatnění v pohonech elektrických lokomotiv. 

2.3.1. Konstrukční provedení 

Asynchronní motor se skládá ze základních částí: pláště statoru (litina), statoru, 

rotoru a loţiskových štítů. Stator je sloţen z kruhových izolovaných plechů o tloušťce 

0,5 mm (stejným způsobem jako u transformátorových jader) naskládaných na sebe do 

tvaru dutého válce, ve kterých jsou navíc na vnitřním průměru dráţky pro uloţení izo-

lovaného trojfázového vinutí. Konce a začátky tohoto vinutí jsou vyvedeny na svorkov-

nici, kde vinutí můţe být spojeno do hvězdy Y nebo do trojúhelníku D. 

Podle provedení rotoru (kotvy) rozeznáváme motory s kotvou nakrátko a s kot-

vou krouţkovou. Rotor je stejně jako stator sloţen taktéţ z elektrotechnických plechů, 
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jsou u menších strojů nalisovány přímo na hřídel motoru, u větších strojů se lisují nalité 

nebo svařované hvězdice, jeţ jsou naklínované na hřídeli [12]. Ke zlepšení záběrného 

momentu a sníţení hluku při rozběhu i chodu jsou dráţky na vnějším obvodu rotoru 

zešikmeny. 

Motory s kotvou nakrátko mají v rotorových dráţkách hliníkové nebo měděné 

tyče, které jsou na obou koncích spojeny nakrátko kruhy a dohromady tvoří klec. Moto-

ry s kotvou krouţkovou mají obdobnou konstrukci rotoru, jen místo tyčí mají rotorové 

vinutí obdobné statorovému (zapojené do Y nebo D). Jeho vývody jsou připojeny ke 

krouţkům na hřídeli. Po krouţcích krouţí kartáče, které jsou připojeny trvale, nebo se 

odpojují po rozběhu motoru a pak se vinutí spojí zkratovačem nakrátko. Na krouţky se 

připojují rozběhové odpory, pro eliminaci rozběhového proudu, řízení momentu a otá-

ček. Dnes uţ tuto funkci plnohodnotně nahrazují frekvenční měniče. 

2.3.2 Princip funkce 

Po připojení napětí na svorky třífázového vinutí statoru začne jim téct proud I1 

(obrazně řečeno), vytvářející celkové magnetomotorické napětí Fm1 otáčející se úhlovou 

rychlostí ω1, které budí točivé magnetické pole statoru (jednotlivé osy vinutí jsou vůči 

sobě natočeny o 120° elektrických – tedy 120° /p mechanických [3]). Kaţdé vinutí vy-

tváří své střídavé magnetické pole. Sloţením třech střídavých magnetických polí vznik-

ne výsledné točivé magnetické pole. Výkon se přenáší přes vzduchovou mezeru elek-

tromagnetickou indukcí a proto, se jim také říká indukční motory.  

Ve vodičích rotoru se začne indukovat napětí, protoţe je rotorové vinutí – tyče 

spojeny nakrátko, začne jimi protékat proud I2. Tento proud vytváří magnetomotorické 

napětí rotoru Fm2 budící magnetické pole rotoru. Kotva se začne roztáčet působením 

výsledného magnetického pole vybuzeného výsledným magnetomotorickým napětím 

Fm0 Toto výsledné pole působí silovými účinky na rotorové tyče – vinutí a tak vyvolá 

točivý moment. Toto pole vznikne vzájemným působením točivého magnetického pole 

statoru a rotorového magnetického pole[13]. Točivý moment rotoru je úměrný magne-

tickému statorovému toku Φ a rotorovému proudu I2. 

Podmínkou vzniku elektromotorické síly v rotoru je, aby otáčivá rychlost rotoru 

vůči rychlosti točivého magnetického pole statoru byla menší – asynchronní. Pokud by 

se rotor otáčel stejnou rychlostí jako otáčky otáčivého magnetického pole - synchron-
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ně, tak by se ve vinutí – v tyčích rotoru neindukovalo napětí (vyplývá to z vyjádření 

indukčního zákona (1)), rotorem by neprocházel ţádný proud a na vodiče by nepůsobily 

ţádné síly – nevznikl by točivý moment. Ve skutečnosti otáčky rotoru n nedosáhnou 

otáček točivého magnetického pole statoru nS vlivem tření na hřídeli a především zátěţí. 

Rozdíl otáček rotoru n a otáček točivého magnetického pole statoru nS se nazývá skluz s 

(2). Skluz bývá u menších motorů kolem 10 % a u větších a výkonnějších motorů i pod 

1 %. 

t

N

t
u

*
       (1) 

S

S

n

nn
s          (2) 

min]/[
*60

ot
p

f
n n

S        (3) 

Při napájení dvoupólového (p = 1 - jedna pólová dvojice) v nejjednodušším pro-

vedení asynchronního motoru proudem o běţném kmitočtu 50 Hz bude mít motor nej-

vyšší moţné otáčky 3000 ot/min (3). 

2.3.2.1. Pracovní stavy asynchronního motoru 

Asynchronní stroj můţe pracovat, jak jiţ bylo zmíněno jako motor, generátor a 

brzda. Jsou zde ještě 2 stavy, vyjadřující také chování asynchronního motoru a jsou 

jakými-si hranicemi mezi těmito třemi stavy, jsou to stavy nakrátko a naprázdno. Pře-

chod z jednoho stavu do druhého je zcela plynulý. Tyto pracovní stavy nejlépe vystihuje 

skluz svojí velikostí a znaménkem. Skluz má zásadní vliv na velikost rotorového napětí 

a proudu. Vychází se z principu indukčního stroje podle základní rovnice (4) [1]. 

][****44,4 VkNfU V        (4) 

][****44,4 1111 VkNfU Vi       (5) 

Touto rovnicí se dá vyjádřit indukované ideální napětí ve statorovém vinutí (in-

dex 1) a v rotoru (index 2). Při chodu nakrátko – rotor stojí, dosahuje indukované roto-

rové napětí maxima (nr = 0, f1 = f2, s =1) rov. (6). 
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][****44,4 2212 VkNfU vi       (6) 

Tento stav nastává při počátku spuštění a při zastavení nadměrným přetíţením. 

Proud nakrátko pak dosahuje hodnot 5 – 7 násobku jmenovitého proudu motoru. 

V těchto okamţicích se veškerá dodaná energie mění v teplo. 

Při chodu naprázdno, kdy se rotor točí synchronními otáčkami (nr = ns, s = 0, f2 

= 0), indukované napětí v rotoru má nulovou hodnotu - idealizováno. Statorové vinutí 

odebírá pouze magnetizační proud. Stroj nevyvíjí ţádný moment. Ve skutečnosti, i kdyţ 

motor není třeba zatíţen mechanickou soustavou, musí hradit mechanické ztráty (tření 

v loţiskách a ztráty ventilační). Je vţdy zatíţen určitým momentem.  

Mezi těmito dvěma stavy motoru je pracovní stav. Zatíţený motor musí mít 

skluz, aby se indukovalo napětí vyvolávající proud budící magnetické pole rotoru (0 =< 

nr < ns, 0 =< s < 1). Napětí indukované při libovolných otáčkách má pak velikost 

][*****44,4****44,4 2212222 VkNfskNfU vv   (7) 

po úpravě (6 a 7) 

][* 22 VUsU i         (8) 

Indukovaným napětím se v rotoru vytvoří proud I2. 

][
*

*

**2
2

2

2
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2

2

22

2

2

2

2 A
XsR

Us

LfR

U
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L

i    (9) 

Dalším stavem asynchronního motoru je takový, ţe se chová jako generátor. 

Tento stav nastane v takové situaci, kdy je rotor poháněn (např. při spouštění břemene, 

turbínou) tedy při větších otáčkách rotoru, neţ jsou otáčky točivého magnetického pole 

statoru (s < 0). Otáčky jsou souběţné. Indukované napětí změní smysl a elektrická ener-

gie můţe být zpět dodávaná do sítě. 

Posledním stavem asynchronního motoru je brzdný. Rotor je také poháněn ale 

na rozdíl od generátorického stavu se rotor otáčí proti směru točivého magnetického 

pole (s > 0). 
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2.3.3. Moment asynchronního motoru 

Funkční princip rotujících mechanických soustav lze popsat matematickou rov-

nicí vycházející z mechaniky známého d’Alembertova principu [2]: „Těleso rotující 

kolem své vlastní osy je v dynamické rovnováze, je-li výslednice všech momentů na těle-

so působících rovna nule“.  

NmMM di         (10) 

Mi představuje rozdíl hnacího momentu M a zátěţného momentu pracovního 

mechanizmu MZ. Rovnice (10) má pak tvar (11) a nazývá se pohybová rovnice:  

NmMMM dZ         (11) 

Dynamický moment lze vyjádřit  

Nm
dt

d
JM d *         (12) 

kde je J celkový moment setrvačnosti soustavy [kg*m
2
]. V této rovnici je brán 

celkový moment setrvačnosti jako konstantní, jako u převáţné většiny mechanických 

soustav. 

Točivé magnetické pole vybuzené magnetomotorickým napětím Fm působí vzá-

jemně s rotorovými proudy a vytváří moment motoru, který otáčí rotorem ve směru 

otáčení tohoto magnetického pole. Určení momentu vychází z mechanického výkonu 

Nm
s

PP
M

)1(*

''

1

       (13) 

kde je P’ mechanický výkon rotoru. 

Po dílčích úpravách a dosazeních do vztahu (13) uvedených v [1] se dojde k vy-

jádření  

][cos***
cos***

* 2

1

2222 NmIC
IUmP

M    (14) 

protoţe se za U2 dosadí vzorec (6) za předpokladu stojícího motoru [1]. Točivý 

moment je úměrný součinu rotorového proudu I2, toku a cos úhlu mezi I2 a U2i. Při 
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normálním chodu a při chodu naprázdno, tedy při malých skluzech je reaktance rotoru 

malá, takţe cosφ = 1.  

2.3.3.1. Mechanická charakteristika asynchronního motoru 

Při odvozování závislosti momentu na skluzu a odporu rotorového obvodu se 

vychází ze zjednodušeného náhradního schématu jedné fáze v ustáleném stavu. Obecný 

model asynchronního motoru pro ustálené stavy je popsán rovnicemi (29 a 30). Vyjád-

ření mechanické charakteristiky asynchronního motoru se provede těmito následujícími 

vztahy (podrobnější kroky úprav jsou vyjádřeny v [1] a v [11]). Mechanické charakte-

ristika se vypočítá z Klossova vztahu (15). 

][

**

**3

2

2
'

2

10

'

21

0

Nm

X
s

R
Rs

RUP
M

K

    (15) 

Pokud by měl výraz (15) platit pro stojící stroj, musí být pak skluz s = 1. Potom 

se z něho vypočítá záběrný moment MZ. Vztah (15) se upravuje pro praktické pouţití do 

tzv. zjednodušeného Klossova vztahu (16). 

Nm

s

s

s

s

M
M

k

k

N

max*2
        (16) 

Vztah (2) a (3), ten se rovná vztahu (17). 

min/* 1 ot
f

f
nn

n

sns
       (17) 

Maximální hodnota momentu Mmax se také nazývá moment zvratu Mzvr (18). Té-

to hodnotě momentu odpovídá skluz zvratu szvr také zvaný kritický (19). 
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**2
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Znaménko ± rozlišuje pouţití výrazu (19) pro motor a generátor. Pro praktické 

výpočty se pouţívají následující vztahy (20, 21, 22 a 23) pro jmenovité a aktuální hod-

noty napájecího napětí a frekvence. Ve vztahu (20) představuje gM momentovou přetíţi-

telnost [%]. Přetíţitelnost je závislá na konstrukci motorů a u motorů krouţkových je 

v rozmezí 1,6 aţ 2,5. U motorů s kotvou nakrátko bude přetíţitelnost aţ 4 [1]. 

][*max NmqMM Mnn        (20) 

][1* 2

M
qqss Mzvrn        (21) 
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f

f
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U
MM n

n

MAXnMAX
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2

1 **      (22) 
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n

zvr
R

f

f

f
ss

2

1

1

**        (23) 

1

2

f

R
s c

zvr
        (24) 

Z rovnice (22) vyplývá, ţe moment asynchronního motoru je úměrný čtverci na-

pětí. Asynchronní motory jsou citlivé na změny napájecího napětí. Z Klossova vztahu 

lze odvodit vztah (23) mezi jmenovitým skluzem a skluzem zvratu. 

Z uvedených rovnic je patrné, ţe všechny asynchronní motory mají stejný prů-

běh točivého momentu v závislosti na skluzu. Převod mezi momentem a výkonem je 

vyjádřen vztahem (13). 

U výkonové charakteristiky s rostoucím skluzem – zatíţením otáčky rotoru 

klesají a naopak. Při synchronní rychlosti n (s = 0) by se točivý moment rovnal nule = 

ţádný výkon (16). Při chodu motoru naprázdno se otáčky blíţí synchronním a výkon 

dosahuje malých hodnot. Při určitém skluzu (skluz zvratu je pro kaţdý motor specifický 

daný jeho technickými parametry (23 a 24)) dosahuje výkon maximální hodnoty Pmax a 

ta bývá 1,6 aţ 2 násobkem jmenovitého výkonu Pn. S nadále zvyšující zátěţí by se zvy-

šoval skluz na tento mezní skluz a to by způsobovalo jiţ klesání výkonu na hřídeli (zvy-

šuje se rotorová frekvence f2 – zvětšují se statorové proudy – přehřívání). 
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Momentová charakteristika je v obdobném vztahu ke skluzu – zatíţení jako 

výkon na hřídeli. Maximální točivý moment se dosáhne při největším součinu magne-

tického toku a rotorového proudu. Tento maximální moment Mmax se nazývá moment 

zvratu a nebývá hodnot (1,75 aţ 2,5)*Mn [%]. Záběrný moment MZ můţe být větší neţ 

je jmenovitý Mn. Většinou bývá u normálních trojfázových asynchronních motorů zá-

běrný moment v rozsahu (1 aţ 2)*Mn.  

Celková momentová charakteristika se rozděluje z hlediska zatíţení motoru 

na dvě části. První oblast od nulových otáček (s = 1) po moment zvratu Mmax (s = szvr) 

se nazývá labilní oblast (se zvětšeným zatíţením roste skluz a moment poklesne, při 

dalším zvýšení zatíţení se motor zastaví). Druhá oblast je od momentu zvratu Mmax po 

synchronní otáčky (s = 0) a nazývá se stabilní oblast (se zvyšujícím zatíţením roste 

moment motoru, i kdyţ se zvyšuje skluz). Závislost statorového proudu na skluzu I1 = 

f(s) se určí ze vztahu I1 = Iμ – I2, I2 ze vztahu (9). 

V následujícím textu bude rozebrána problematika závislosti průběhu momentu 

motoru na třech veličinách - R,U a f. Všechny momentové charakteristiky zároveň před-

stavují závislost momentu na otáčkách. 

-Závislost na změně odporu rotoru R2c 

Mechanické charakteristiky (Obr. 2) asynchronního motoru při změnách rotoro-

vého odporu (při konstantním napájecím napětí a frekvenci) mají následující průběhy. 



16 

 

 

Obr. 2 Průběh momentu motoru v závislosti na změně odporu rotoru [11]. 

Takovéto charakteristiky se docílí, postupným připojováním – zařazováním vyš-

ších stupňů odporníku připojeného k rotoru nebo plynule pomocí kapalinových spouště-

čů. Toto lze provést jen u asynchronního motoru s kotvou krouţkovou. Princip změny 

odporu kotvy se pouţívá pro spouštění za účelem omezení proudových rázů – odporník 

se postupně vyřazuje viz. níţe nebo při brzdění. Při vyřazeném odporníku (odpor kotvy 

R2c1 je dán elektrickými parametry) má mechanická charakteristika motoru daný průběh 

(červeně). Po připojení nejniţšího stupně odporníku se odpor navýší na hodnotu R2c2 a 

podle výše uvedených vztahů se změní skluz zvratu svzr. To způsobí sklopení charakte-

ristiky směrem dolů (změkčuje se). Synchronní rychlost ani maximální moment se ne-

mění. Z průběhu fialové charakteristiky je zřejmé, ţe se jen zvýší záběrný moment MZ a 

skluz zvratu se posune dolů (23 a 24). Postupným zvyšováním – vřazováním dalších 

stupňů odporníku se charakteristika dále sklápí dolů. Takto je moţno zvyšovat záběrný 

moment aţ do velikosti momentu zvratu – maximálního momentu. Z průběhu je patrné, 

ţe se zvyšuje citlivost na zatíţení [11]. Vše se děje při konstantní frekvenci a napájecím 

napětí. 
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-závislost na změně napájecího napětí U1 

Naopak mechanické charakteristiky (Obr. 3) asynchronního motoru při různých 

napájecích napětích (při konstantním oporu rotoru a napájecí frekvenci) mají odlišné 

průběhy oproti předchozím. 

 

Obr. 3 Průběh momentu motoru v závislosti na změně napájecího napětí[11]. 

Tvar mechanické charakteristiky při všech jmenovitých hodnotách napětí a frek-

vence je dán parametry motoru (červená). Sníţení napájecího napětí např. na hodnotu 

0,9 poměru napájecího/jmenovitému napětí se podle vztahu (22) projeví sníţením (se 

čtvercem poměru napětí) momentu a tedy i maximálního momentu. Dalším sniţováním 

napětí se bude opět posouvat průběh momentové charakteristiky, maximální moment se 

bude sniţovat v ose neměnného skluzu zvratu. Změna velikosti napětí se pouţívá při 

rozběhu motoru a také je součástí kmitočtového řízení. 

 

-závislost na změně napájecí frekvence f1 

Tato závislost asynchronního motoru při změně napájecí frekvence (Obr. 4) při 

konstantním odporu rotoru, napětí naopak bude nutné měnit – bude vysvětleno níţe. 
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Jako u předešlých charakteristik základní křivka vychází z elektrických a technických 

parametrů motoru. Průběhy momentů při různých napájecích frekvencích se dají reali-

zovat buď: dodržování poměru jmenovitých hodnot U1n/ f1n – tedy bude se měnit – 

přizpůsobovat napájecí napětí U1 měnící se frekvenci f1 a nebo na průběh 

s konstantním napájecím napětím U1. 

 

Obr. 4 Průběh momentu motoru v závislosti na změně napájecí frekvence [11]. 

Při pohledu na průběhy mechanických charakteristik je na první pohled zřejmá 

moţnost řízení otáčivé rychlosti asynchronního motoru změnou frekvence napájecího 

napětí. Při jmenovitých hodnotách napájecího napětí a kmitočtu bude mít základní prů-

běh momentové charakteristiky stejný průběh jako předešlé (červeně). Sníţení napájecí 

frekvence způsobí sníţení synchronní rychlosti motoru (3) a tedy taky skutečné rychlos-

ti (díky posunu momentové charakteristiky směrem dolů (16, 17, 22 a 23)). Dalším sni-

ţování napájecí frekvence se charakteristika posouvá dále směrem dolů a sniţuje se 

rychlost. Velmi důleţité při frekvenčním řízení je zachovat konstantní maximální mo-

ment. Konstantní moment se při niţších frekvencích dosáhne řízením vstupního napětí – 

sniţováním v poţadovaném poměru (25).  
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Pokud je poţadavek na otáčky vyšší neţ jsou otáčky trojfázového dvoupólového 

asynchronního motoru (3000 ot/min podle vztahu (3)), musí se jednoznačně zvýšit na-

pájecí frekvence nad frekvenci jmenovitou 50 Hz. Uţ nebude platit vztah (25) a podle 

vztahu (22) se bude se zvyšující napájecí frekvencí sniţovat maximální moment rotoru 

Mmax a charakteristika se bude posouvat nahoru – motor se odbuzuje. Je to způsobeno 

vyšší impedancí motoru při vyšších frekvencích.  

Tento způsob řízení spojený s řízením efektivní hodnoty napájecího napětí se 

pouţívá u moderních regulovaných pohonů. 

2.3.4. Spouštění asynchronních motorů 

Spouštění asynchronního motoru je přechodový děj, při kterém motor přechází 

ze stavu klidu do pracovních otáček. Asynchronní motor při startu odebírá značný zá-

běrný proud Iz, jehoţ časový průběh má charakter zkratu. Rychlost a plynulost tohoto 

přechodového děje, při kterém se mění nejen rychlost motoru, ale i proudy a momenty 

má vliv na motor, tak i na poháněné zařízení. Především to platí pro ty případy, kdy je 

počet spouštění za časovou jednotku velký (např. jeřábové asynchronní motory – 600 aţ 

900 sepnutí) [1]. 

Záběrný proud má velikost 4 aţ 7,5 násobku jmenovitého proudu In u motorů 

s kotvou nakrátko a 2 násobek u motorů krouţkových při zařazeném spouštěcím odpo-

ru. Princip průběhu momentu motoru při různých velikostech odporu rotoru (sniţování 

odporu) je zobrazen na (Obr. 2). Při spouštění asynchronních motorů se dbá hlavně na 

dosaţení největšího záběrného momentu a zároveň co nejmenšího záběrného proudu, 

aby nárazy na napájecí síť byly co nejmenší. Tyto podmínky splňuje asynchronní motor 

s kotvou krouţkovou, ale také motor s kotvou nakrátko s různými spouštěcími zaříze-

ními. 

Asynchronní motor s kotvou nakrátko má obrovskou nevýhodu ve velkém 

záběrném proudu a velký momentový ráz, protoţe se v okamţiku připojení na síť chová 

jako transformátor nakrátko. K omezení těchto neduhů se pouţívají různá zařízení a 

způsoby, jak tyto nedostatky odstranit. Buď to jsou spouštěcí prvky umístěné vně elek-
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tromotoru – spouštěče nebo je konstrukce elektromotoru přizpůsobena pro poţadovaný 

rozběh bez zpětného vlivu na napájecí síť ani na poháněný stroj – motor se speciálním 

vinutím. Zde jsou uvedeny moţné způsoby spouštění asynchronních motorů s kotvou 

nakrátko: 

-Přímé připojení na napájecí síť představuje nejjednodušší a provozně nejspo-

lehlivější způsob spouštění. Podmínkou pouţití tohoto způsobu je nezbytně nutná dosta-

tečně dimenzovaná síť. V distribučních sítích nn lze spouštět motory do velikosti jme-

novitého výkonu cca 5 kW včetně [4]. Úbytek napětí, způsobený krajním spouštěcím 

proudem, však nesmí překročit 10 % ve dne, 5 % ve špičkách a 15 % v noci [%]. 

V průmyslových podnicích se speciálně nakonfigurovanou sítí – zvláštní přívod 

z elektrárny 6 – 10 kV jsou spouštěny přímo i motory o výkonu 2 – 4 MW [11]. 

-Spouštění se sníženým napětím se pouţívá všude tam, kde není nutný plný 

záběrný moment motoru viz. vztah (22). Sníţené napětí lze dosáhnout: předřazením 

rezistoru nebo tlumivky statorovému vinutí, spouštěcím autotransformátorem a přepoje-

ním statorového vinutí z hvězdy Y do trojúhelníku D.  

 Tlumivky se zapojují do série s vinutím statoru buď předřadně – mají 

sníţit napětí na 0,6 aţ 0,7 U1n, nebo do uzlu statorového vinutí pro velké 

výkony. Po rozběhu se tlumivky vyřadí z činnosti vypínači. 

 Při spouštění motoru autotransformátorem v Korndorfferově zapojení 

nenastává přerušení proudu a motor trvale vytváří moment. Tento způsob 

je nákladný a pouţívá se pro spouštění klecových motorů velkých výko-

nů [2]. 

 Spouštění přepínačem hvězda (rozběh) trojúhelník (běh) je velmi rozší-

řené u motorů s menším aţ středním výkonem (15 – 20 kW). Podmínkou 

je však, aby statorové vinutí motoru bylo navrţeno tak, ţe jmenovité na-

pětí – fázové Uf při zapojení do trojúhelníka odpovídalo sdruţenému Us 

(mezifázovému) napětí sítě. 

 Spuštění asynchronních motorů se speciálním vinutím rotoru s kotvou 

nakrátko se docílí při rozběhu změna odporu rotorového obvodu. Kle-

cová vinutí jsou konstruována tak, aby měnila nejen svůj odpor, ale i re-
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aktanci. Pouţívají se odporové klece a vírové kotvy. Podrobnější popis 

se nachází v literatuře [1]. 

 Posledním způsobem jak řídit rozběh je řízení střídavým měničem na-

pětí – tzv. softstartem. Pouţívá se k omezení náhlých změn točivého 

momentu při rozběhu a brzdění, které způsobují otřesy připojeného zaří-

zení (sníţení opotřebení převodovek, spojek nebo poškození dopravova-

ného materiálu). Softstartér se vyuţívá jen pro rozběh a brzdění. Při běhu 

se odpojí [2]. 

2.3.5. Řízení otáček asynchronních motorů 

Řízení otáčivé rychlosti rotoru asynchronního motoru se dá aplikovat jak při 

rozběhu, při brzdění a především v nejširším uplatnění při řízení v pracovním chodu. 

Moţnost řízení otáček uţ v dávných dobách přiřklo asynchronním motorům nový směr 

vyuţití, tento směr nabyl ještě na významu s rozvojem spínací výkonové polovodičové 

techniky – vývoj frekvenčních měničů. Po úpravě vztahu (2 a 3) dostaneme vztah (26).  

min/1*
*60 1 ots
p

f
n        (26) 

Tento vztah ukazuje všechny 3 možnosti řízení otáček asynchronního motoru 

těmito způsoby: změnou skluzu, změnou počtu pólů a změnou napájecí frekvence. 

Existují ještě další způsoby řízení otáček u speciálních provedení asynchronních motorů 

(řízení rychlosti v kaskádním zapojení – Kramerova kaskáda, Scherbiusiva kaskáda, 

řízení změnou statorového napětí a oporu rotoru [11] aj.) [2]. Obsáhleji bude probrána 

poslední metoda, které přímo související s touto diplomovou prací. 

2.3.5.1. Řízení otáček změnou počtu pólů 

Způsob řízení otáček změnou počtu pólů umoţňuje měnit velikost pouze po 

stupních a v omezeném počtu (2-3). Lze i mezi více stupni přepínat, ale to jiţ vede ke 

značně drahým strojům (sloţité statorové vinutí a kompilované přepínače). Jednotlivé 

stupně odpovídají synchronním otáčkám při různém počtu pólů. Stator se skládá 

z jednoho vinutí rozděleného na větve – při různém spojení těchto větví = různé počty 

pólů, nebo z více vinutí o různém počtu pólů uloţené v dráţkách statoru nad sebou a ty 

se přepínají. V případě trojfázového napájení 3 cívek vzájemně natočených o 120° 
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vzniká točivé dvoupólové magnetické pole, které se otočí během jedné periody o jednu 

otáčku. Dvoupólové magnetické pole = jedna pólová dvojice. V případě 6 cívek vzá-

jemně natočených o 60° vzniká čtyř pólové magnetické pole, které se otočí během jedné 

periody třífázového proudu o půl otáčky. Čtyřpólové magnetické pole = dvě pólové 

dvojice viz. vztah (3). 

2.3.5.2. Řízení otáček změnou skluzu 

Řízení otáček skluzovou metodou se děje jen u motorů s krouţkovou kotvou jiţ 

zmíněnou změnou odporu (viz. kapitola 2.3.3.1 – mechanická charakteristika závislá na 

změně oporu - Obr. 2)v rotoru a protinapětím v rotoru. Toto řízení je značně nehospo-

dárné. Změnou odporu v odporníku se skluzová energie maří v rotorovém odporníku 

[3]. Z jiţ zmíněného průběhu mechanické charakteristiky vyplývá, ţe při chodu asyn-

chronního motoru naprázdno nelze regulovat otáčky. Rotorové odporníky jsou obdobné 

těm spouštěcím, ale jsou dimenzovány na trvalý chod a ne jenom na spouštění. Skluzo-

vá regulace se dále provádí změnou statorového napětí a má obdobnou problematiku 

jako výše zmíněné odporové řízení. Princip si lze vyvodit z momentové charakteristiky 

(Obr. 3). Změna statorového napětí se v současné době dosahuje pouţitím řízených 

polovodičových měničů. 

2.3.5.3 Řízení otáček změnou kmitočtu statorového napětí 

Kdysi byla za jednu z hlavních nevýhod asynchronních motorů povaţována ne-

moţnost plynulé regulace otáček v širokém rozsahu. Jak vyplývá z průběhů mechanické 

charakteristiky (Obr. 4) a ze zmíněných vztahů, je tento problém vyřešen. Změnou kmi-

točtu napájecího napětí je moţné plynule měnit otáčky v širokém rozsahu. Frekvenčním 

řízením střídavých asynchronních motorů se dosahuje vlastností stejnosměrných poho-

nů. Toto řízení změnou velikosti frekvence vyţaduje také změnu napětí nebo proudu. 

Oproti předešlým je tento způsob nejhospodárnější a nejčastěji uplatňovaným způsobem 

řízení otáček. Změnou frekvence se mění synchronní otáčky ns a synchronní otáčivá 

rychlost ωs (27). 

srad
p

f
s /

**2 1        (27) 

Při snižování frekvence, při zanedbání úbytku napětí na statoru lze vycházet 

z rovnice (5), pak by pak při konstantním statorovém napětí Ui1 vzrůstal magnetický tok 
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Φ. To by způsobovalo zvětšování nasycení stroje, magnetizačního proudu Iμ a tím by se 

zhoršoval účiník, účinnost, sniţoval by se maximální moment a motor by se začal pře-

hřívat. Při stálém momentu na hřídeli je nutné udrţovat konstantní magnetický tok, řeší 

se to změnou velikosti statorového napětí podle vztahu (22), aby pak mohl být dodrţen 

konstantní maximální moment daný vztahem (25). Z toho vychází konstantní magnetic-

ký tok. Vztah (25) neplatí pro celý regulační rozsah rychlosti, při nízkém kmitočtu pod 

10 Hz se projevuje vliv odporu statoru, který jiţ nelze zanedbat oproti úbytku na rozpty-

lové reaktanci (29) [2]. Vlivem odporu maximální moment při sniţování kmitočtu klesá 

i při udrţování konstantního poměru (25). Proto se musí kompenzovat úbytek na stato-

rovém odporu – napětí musí klesat pomaleji neţ pokles kmitočtu (pozn. tuto oblast lze 

nastavit v měniči PowerFlex 40 parametrem A084 [Boost Select]). Vztah (25) se upraví 

na vztah (28) přidáním korekčního faktoru Kf  více v [11]. Jmenovitý moment zůstává 

neměnný při f1n < fn. 

f

n

n K
f

U

f

U
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1
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1         (28) 
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dt
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dt
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Zvětšování frekvence nad jmenovitou hodnotu při konstantním statorovém na-

pětí způsobí zmenšení magnetického toku – odbuzování a při konstantním zátěţném 

momentu na hřídeli způsobí vzrůst rotorového proudu I2 podle vztahu (14), coţ bude mít 

za následek nadměrné oteplení rotoru a nedostatečné vyuţití magnetického obvodu. 

Výkon bude v průběhu zvyšování frekvence f1n > fn konstantní. Vliv zvyšování a sniţo-

vání frekvence na momentu byl také zmíněn výše (kap 2.3.3.1 – závislost na změně 

napájecí frekvence). Řízení otáček lze realizovat v rozsahu 1 : 15 aţ 1 : 20 pod základní 

rychlost ωs a 1 : 2 aţ 1 : 4 nad ωs. 

2.3.6. Brzdění asynchronních motorů 

Jestliţe se asynchronní motor roztočí a běţí v např. v poţadovaných otáčkách ωs 

je také nezbytné motor někdy zastavit. Buď to vyplývá z podmínek provozu - poţadav-

ky řízení a časové, z ekonomických a energetických anebo jen z čistě technických hle-
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disek, údrţby a opravy. Je také nutné zajistit včasné zastavení vlivem havarijních stavů 

(havarijní brzdění) a zamezení vzniku ještě větších škod na strojním zařízení, ţivotním 

prostředí a především zamezení nebo zmírnění moţného ohroţení lidského zdraví. 

Pro zabrzdění motoru se pouţívá elektrické brzdění, které je součásti pracovního 

cyklu. Pro eliminaci škod vzniklých selháním tohoto brzdění (vada na střídači, odporní-

ku, přerušení spojení s napájecí sítí aj.) se pouţívá pojistná mechanická brzda 

s nezávislým zdrojem. 

Pro brzdění odporové – také zvané do odporu je nutné, aby motor pracoval jako 

asynchronní generátor – otáčky rotoru budou vyšší neţ otáčky (např. zdvihací zařízení) 

statoru a zároveň musí pracovat paralelně se zdrojem jalového výkonu pro vybuzení 

magnetického pole (např. vlastní buzení zbytkovým polem rotoru). Střídač v tomto re-

ţimu pracuje jako usměrňovač. Dále je paralelně ke kondenzátoru (Obr. 5) připojena 

větev s pulzním spínačem a brzdným odporem (spotřebič energie). Proces brzdění do 

odporu je zaloţen na pulzním spínání a vypínání odporu (cyklické nebo nepravidelné 

brzdění do zastavení). Energie z brzdění se v odporu maří na teplo. 

Brzdění rekuperací do sítě je podmínkou, ţe zdroj = síť je schopen brzděnou 

energii přijmout. Třífázová síť je schopna většinou bez problému přijmout brzděnou 

energii do sítě a následně ji dotat nějakému spotřebiči. U stejnosměrné sítě (např. stej-

nosměrná trakce) je nutnou podmínkou pro příjem této energie další připojený spotřebič 

(např. další lokomotiva). Vysvětlení principu je v kap. 3.1.1. 

Brzdění protiproudem a stejnosměrným proudem. Asynchronní stroj se také 

stane brzdou, otáčí se rotorem proti směru otáčení magnetického pole statoru (proud je 

větší jak při rozběhu). Velmi důleţité při brzdění protiproudem je včasné opojení zdroje 

proudu. Při zanedbání dojde po zastavení motoru k následnému rozběhu na opačnou 

stranu. Toto lze ošetřit elektrodynamickým hlídačem brzdění. 

Při brzdění stejnosměrným proudem se po odpojení ze sítě připojí stejnosměrné 

napětí. Ve statoru vznikne stojaté magnetické pole. Indukovaný proud rotoru se odvádí 

přes krouţky do odporů. Je to vhodný způsob pro brzdění do zastavení. 
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2.4. Synchronní stroje 

Synchronní motory jsou dalšími představiteli střídavých strojů. Historicky byly 

synchronní stroje prvně pouţívány jako měniče mechanické energie v elektrickou, tzv. 

trojfázové generátory – alternátory (dnes stovky aţ tisíce MW). Omezeny jsou do výko-

nu 2000 MW materiálovou pevností a moţnou přepravou. Napětí na statoru dosahují aţ 

hodnot 35 kV (Temelín 24 kV). Vyskytují se nízko otáčkové (velký počet pólů a velký 

průměr) a vysoko otáčkové (malý průměr a značná délka). Alternátory jsou zdrojem 

činného tak i jalového výkonu. 

Tato schopnost jim dává moţnost kompenzace zkratového a jalového výkonu 

v sítích. Synchronní kompenzátory se zapojují všude tam, kde dochází k velkým změ-

nám jalové energie (průmyslové podniky a rozvodny). Je to v podstatě nezatíţený syn-

chronní motor připojený na napájecí síť odebírající pouze činný výkon na krytí svých 

ztrát a zpětně do sítě dodávající jalový výkon vlivem stejnosměrného buzení rotoru. 

Protoţe se z těchto strojů neodebírá mechanická energie, tak bývají bez vyvedeného 

konce hřídele. Jsou vybaveny regulátory buzení [3]. 

Dají se také vyuţívat jako synchronní motory Jako motory se pouţívají všude 

tam (většinou u velkoodběratelů), kde není nutné časté spuštění, kde není zapotřebí 

měnit otáčky (s rozvojem výkonové polovodičové techniky nacházejí uplatnění i tam 

kde je zapotřebí měnit otáčky - měniče s proudovým meziobvodem.) a kde se pracuje 

s málo dynamicky náročnými zařízeními. Jejich hlavní předností oproti asynchronním je 

to, ţe ke své činnosti nepotřebují jalový příkon, mají vyšší účinnost, výkonnější, ţádné 

skluzové ztráty. Mezi nevýhody patří komplikovaný rozběh, nutnost budicího systému a 

menší přetíţitelnost. 

 

3. Frekvenční měniče 

Obecně polovodičové měniče elektrické energie mění energii napájecí sítě na 

určité poţadované parametry, tak aby spotřebiče elektrické energie vykazovaly určité 

vlastnosti a poţadavky (např. rozběh, udrţování rychlosti, brzdění, změna směru otáče-

ní). Mezi tuto širokou škálu měničů (usměrňovače, střídače, pulzní měniče, spínané 

zdroje) patří střídavé frekvenční měniče. 
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Jak jiţ bylo zmíněno, řízení otáček asynchronního motoru změnou napájecí 

frekvence je nejvýhodnější. Zdrojem proměnného kmitočtu je frekvenční měnič - stří-

dač stejnosměrného napětí nebo proudu na poţadovanou hodnotu frekvence. Nejen po-

ţadovanou hodnotu kmitočtu, ale také musí dodávat asynchronnímu motoru potřebný 

činný výkon a také nutný jalový výkon. Samotný výraz měnič - střídač frekvence je 

široký pojem. Pro změnu frekvence se také pouţívají pojmenování „střídavé a stejno-

směrné měniče kmitočtu“. Toto rozdělení je odvozeno od způsobu, jakým je stejno-

směrný meziobvod měniče napájen. Na Obr. 5 je stejnosměrný meziobvod zastoupen 

kondenzátorem C a tlumivkou L. Význam C a L bude vysvětlen níţe. Tento obvod mů-

ţe být napájen buď to přímo ze zdroje stejnosměrného napětí (různé baterie, akumuláto-

ry, stejnosměrné trakční napětí, synchronní generátor), anebo rovnou z rozvodné střída-

vé n- fázové sítě přes řízený nebo neřízený usměrňovač. 

 

Obr. 5 Struktura třífázového měniče frekvence se skalárním řízením frekvence 

3.1. Výkonové struktury 

Zjednodušené zapojení na Obr. 5 přestavuje typické provedení výkonové struk-

tury asynchronního motoru nakrátko a nejčastěji vyuţívaným nepřímým měničem frek-

vence. Pouţívají se nepřímé proudové a napěťové (rozdělní podle charakteru ss mezi-

obvodu) měniče frekvence s vlastní komutací a také přímé měniče frekvence s přiroze-

nou komutací [7]. Přímé měniče mají na svém výstupu střídavé napětí o niţším kmi-

točtu oproti síťovému o 1/3. Problematika přímých měničů je více dopodrobna rozebrá-

na v [2]. 
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3.1.1. Měnič s napěťovým meziobvodem 

Na Obr. 5 je zobrazena základní struktura frekvenčního měniče se stejnosměr-

ným meziobvodem. O tom, jaký charakter bude mít mezi obvod, rozhoduje zapojení C a 

L v obvodě. V případě napěťového meziobvodu je charakteristickým znakem zapojení 

velkokapacitního kondenzátoru C paralelně ke zdroji (usměrňovači). Kondenzátor zajiš-

ťuje napěťový charakter zdroje pro střídač. Napětí stejnosměrného meziobvodu je díky 

kondenzátoru udrţováno téměř na konstantní hodnotě o stejné polaritě. Se změnou vý-

konu se mění jen proud. Obvod je také obvykle doplněn tlumivkou k filtraci usměrně-

ného napětí a tlumení proudového nárazu při zapojení nenabitého kondenzátoru. 

Docílením poţadovaného průběhu námi sledovaných veličin U1 a f1, zejména při 

řízení U/f (viz. kap. 2.3.5.3) se provádí řízením usměrňovače = změna napětí meziob-

vodu a řízením spínání vypínatelných součástek - tranzistorů (IGBT tranzistory, 

vypínatelné tranzistory GTO nebo IGCT tyristory, dále jen tranzistorů) = změna frek-

vence. Pouţívají se také ještě střídače se spínacími tyristory, ty však vyţadují speciální 

komutační obvody - problém je v tom, ţe tyristor ve vodivém stavu není moţné vypnout 

v obvodě stejnosměrného zdroje řídícím obvodem, ale jen působením tzv. komutačních 

obvodů, které vyvolávají vlastní nebo také nucenou komutaci = zánik napětí na svor-

kách tyristoru[5]. Tyto komutační obvody prodraţují měniče, a proto se také od nich 

upouští. 

Dalším charakteristickým znakem měniče s napěťovým meziobvodem (pokud 

napájí induktivní zátěţ – prakticky kaţdá zátěţ) jsou antiparalelně zapojené zpětné dio-

dy k spínacím polovodičovým součástkám. Vytvářejí obvod pro jalový proud motoru 

při vypínaní tranzistorů v příslušných větvích. Po vypnutí např. T1, T3 a T2 a zapnutí 

T5, T6 a T4 se nezmění směr proud vlivem indukčnosti zátěţe (např. motoru). Tento 

tzv. magnetizační proud se musí vybít, ale přes zpětnou vodivost tranzistorů to nelze 

(proti tomuto směru proudu jsou tyto nově sepnuté tranzistory v závěrném směru). Ten-

to proud poteče přes diody D5, D6 a D4. Proud teče proti napětí zdroje. Aţ klesne tento 

proud na nulu, začnou teprve tranzistory vést proud v novém směru - opačném. 

Nevýhodou měničů s napěťovým meziobvodem je nemoţnost změny polarity 

napětí. Tato nevýhoda se projevuje v okamţiku pouţití tohoto měniče k rekuperačnímu 

brzdění do sítě. Nutný je ještě jeden řízený usměrňovač v inverzním zapojení oproti 
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původnímu. Toto lze částečně odstranit brzděním do odporu přes tyristorový spínač 

nebo se dvěma frekvenčními měniči – jeden pracuje jako usměrňovač a druhý jako mě-

nič Při brzdění do sítě si role vymění (nejnákladnější varianta). K řízení napěťových 

střídačů se pouţívá amplitudové a šířkové impulsní řízení. 

3.1.2. Měnič s proudovým meziobvodem 

U měničů se stejnosměrným proudovým obvodem je charakteristickým znakem 

indukčnost L – tlumivka zapojená do série se zdrojem. Cívka zajišťuje proudový cha-

rakter zdroje pro střídač a také slouţí jako filtr. Obdobně jako u napěťového obvodu 

řízeným usměrňovačem se řídí ale velikost proudu = konečná velikost amplitudy a 

řízením spínaní střídače se řídí frekvence. Proud stejnosměrného meziobvodu je díky 

tlumivce udrţován téměř na konstantní hodnotě a především o stejném směru [7]. 

Dalším charakteristickým rysem oproti měničům s napěťovým meziobvodem je 

absence zpětných antiparalelních diod, protoţe proud ve stejnosměrném obvodu nemů-

ţe měnit směr = pevně dán proudovým zdrojem – cívkou [7]. Komutace proudu zátěţe 

probíhá mezi větvemi hlavních tyristorů. To je významná výhoda při brzdění do sítě, 

kdy střídač přejde do usměrňovacího reţimu. Ve stejnosměrném obvodu se změní pola-

rita napětí (směr proudu je zachován) a usměrňovač je převeden do střídačového chodu. 

Není zapotřebí další usměrňovač v inverzním reţimu. Nevýhodou proudových střídačů 

při pouţití tyristorů jsou velké nároky na komutační obvody, především na komutační 

kondenzátory (vypínání hlavních tyristorů a komutace proudu zátěţe) [6]. 

Proudové střídače byly donedávna vytlačovány střídači napěťového typu, přede-

vším technologií IGBT umoţňující pracovat s napětím přes 6 kV. Další důvod spočíval 

v menší ekonomické náročnosti napěťových oproti proudovým měničům (menší, lehčí). 

Zase na druhou stranu proudové střídače lépe konkurují střídačům napěťovým v oblasti 

pohonů o velkých výkonech na 1 MW, kde je vyţadována rekuperace zpět do sítě. Jsou 

toho schopny samy o sobě [4]. 

3.1.3. Typy modulací v polovodičových měničích 

Pojem modulace si lze představit pod určitým způsobem spínání polovodičových 

součástek výkonových prvků. Způsobem spínání polovodičových součástek se také 

dosáhne změny výstupního napětí nebo proudu střídače. Nejznámější typy modulací: 

amplitudová a pulzně šířková modulace. 
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3.1.3.1. Amplitudová modulace 

Také se objevuje pod názvem ob-

délníková modulace. Časové průběhy 

napětí a proudů závisí na úhlu vedení 

jednotlivých spínacích součástek. Úhly 

spínání jednotlivých spínacích součástek 

jsou pevně dány rozsahem 60 - 180° [6]. 

Při spodní mezi je napětí na zátěţi (fázové 

napětí) nulové. S růstem ψ se napětí na 

zátěţi zvětšuje. Při ψ = π je napětí maxi-

mální. 

Při úhlu vedení např. 180° jsou v kaţdém taktu zapnuty tři součástky. To je 

zřejmé z Tab. 1. Napětí na fázi, která je sama připojena, je dvojnásobné neţ napětí na 

zbylých dvou. Ty jsou třetinové oproti napětí meziobvodu. Naopak při úhlu vedení 120° 

je zřejmé sepnutí jen dvou tyristorů v kaţdém taktu. Napětí na jednotlivých fázích bude 

poloviční neţ je v meziobvodu.  

Výhoda amplitudového řízení výstupního napětí střídače je jednoduchost výko-

nových a řídicích obvodů. Tato výhoda v současnosti pozbývá na významu. Vzhledem 

k nevýhodám daným vyšším obsahem vyšších harmonických a špatnou dynamikou se 

tento způsob řízení napětí prakticky nepouţívá [2]. 

U struktur s proudovým střídačem je charakteristický úhel vedení 120°. Zá-

kladní harmonická proudu je vůči napájecímu napětí posunuta o fázový úhel φ1 a napětí 

je přibliţně harmonické. Obdélníkový průběh proudu vykazuje vyšší harmonické, které 

vyvolávají přídavné ztráty v motoru a jednak pulzační momenty vlivem mezifázové 

komutace, které se nejvíce projevují při nízkých frekvencích okolo 5 aţ 10 Hz [4, 7]. 

3.1.3.2. Šířková modulace 

Řízení napětí lze dosáhnou i jiným způsobem. Princip spočívá v tom, ţe se peri-

odicky zapínají a vypínají jednotlivé součástky ve větvích střídačového můstku 

v průběhu kaţdé půlperiody. V jedné větvi pro kladnou nebo zápornou půlperiodu se 

zapíná a vypíná vţdy jedna součástka (tranzistor, tyristor). Oproti tomu u amplitudové 

modulace jsou součástky sepnuty aţ po celou dobu půlperiody. Rozdíl je zapříčiněn 

 180° 120° 

 SU SV SW SU SV SW 

1 + - + + -  

2 + - - +  - 

3 + + -  + - 

4 - + - - +  

5 - + + -  + 

6 - - +  - + 

7 + + + 

8 - - - 

Tab. 1 Tabulka moţných kombinací spínání 
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vyšší spínací frekvencí součástek, neţ je frekvence výstupního napětí. Spínací součást-

ky jsou řízeny v jednotlivých větvích tak, ţe zůstává doba spínání T stejná a mění se jen 

šířka impulzů tz . Hodnota napětí se mění v jednotlivých větvích se mění v intervalu 

Ud/2 aţ –Ud/2. Střední hodnota napětí závisí na poměrné době sepnutí z = tz/T. Lze tak 

získat různé kladné a záporné hodnoty výstupního napětí [7]. 

Modifikací tohoto zmíněného způsobu řízení velikosti napětí na pulzně šířko-

vou modulaci lze dosáhnout proměnné doby spínání T. Tato doba bude modulována 

takovým způsoben, aby se střední hodnota napětí měnila v průběhu periody sinusově. 

Dosahuje se to vzájemnou interakcí pilovitého a řídicího napětí. Změnou frekvence 

pilovitého napětí se řídí frekvence a změnou amplitudy řídicího napětí se mění amplitu-

da výstupního napětí. Napětí v meziobvodu je konstantní. Při přepínání jednotlivých 

polovodičových spínacích součástek se vyuţívají také kombinace, kdy je zátěţ ve zkra-

tu – kombinace 7 a 8 (tab. 1). Jde o nejčastější způsob řízení napěťových střídačů. Po-

ţadovaný průběh výstupního napětí je odečítán z tabulky uloţené v paměti mikroproce-

sorového regulátoru [3]. Zákonitosti spínání polovodičových součástek se odvozují 

podle pouţitého způsobu PWM. Způsoby se dělí na dopředné (suboscilační, synchroni-

zovaná metoda aj.) a zpětnovazební (hysterezní proudová, přímé řízení toku – nejmo-

dernější způsob aj.).  

U proudových střídačů se také nachází moţnost pouţití pulzně šířkové modulace 

a to v případech, kdy jde o řízení v oblasti nízkých kmitočtů. Důleţitou podmínkou je, 

ţe během spínání nesmí dojít k přerušení proudu stejnosměrného meziobvodu. 

 Krátké srovnání napěťových a proudových střídačů 

Nepřímé měniče kmitočtu s napěťovým meziobvodem jsou nejvíce pouţívány v 

regulovaných pohonech s asynchronními motory. V pohonech se synchronními motory 

nalezly naopak praktické uplatnění nepřímé měniče kmitočtu s proudovým meziobvo-

dem. Proudové střídače se uplatňují také především u pohonů velkých výkonů a přede-

vším, u kterých je vyţadována rekuperace do sítě. 

3.2. Regulační struktury 

Základním cílem regulace elektrických pohonů je vytvoření poţadovaného toči-

vého momentu v jakýchkoliv stavech pohonu a řízení otáčivé rychlosti. Existují tři 
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hlavní způsoby řízení frekvenčních měničů: skalární řízení, vektorové řízení a přímé 

řízení momentu. 

3.2.1. Skalární řízení 

Skalární řízení představuje nejstarší způsob řízení frekvenčních měničů a je pou-

ţíváno u pohonů s malými nároky na dynamické vlastnosti pracující často v ustáleném 

stavu, jako jsou např. ventilátory, čerpadla, kompresory, nebo u pohonů, kdy je zátěţný 

moment předem dán určitou charakteristikou a nemění se skokem. Existují dva způsoby 

skalárního řízení: napěťově kmitočtové a proudově kmitočtové řízení.  

Základní princip prvně jmenovaného řízení byl popsán a zmíněn jiţ v kapitolách 

2.3.3.1. a 2.3.5.3. Frekvenčně napěťové řízení je pouţíváno pro řízení otáček pohonů v 

rozsahu 0,1 – 1 * nN s napěťovým střídačem bez čidla otáček. Pro řízení rychlosti pod 

0,1 * nN a pro zlepšení momentových vlastností v této oblasti se pouţívá vektorové ří-

zení nebo přímé řízení momentu s čidlem otáček. 

Frekvenčně napěťové řízení doplněné i o čidlo otáček umoţňuje dosáhnout kva-

litní regulace i dynamicky náročnějších pohonů. Na jeho výstupu je poţadovaná rotoro-

vá frekvence. Vyhodnocováním statorových proudů se odvozuje zatíţení motoru a po 

překročení určité meze, začne regulátor sniţovat frekvenci a tím i napětí motoru. 

Podle rovnice (30) magnetický tok nezávisí na statorovém napětí uS ani na kmi-

točtu fS. Regulovat magnetický tok lze změnou proudu Ir a frekvence fr rotoru. Proto je 

nezbytně nutné zjišťovat rotorovou frekvenci snímačem otáček. 

3.2.2. Vektorové řízení 

Předcházející struktury řízení se opíraly o zjednodušené matematické popisy v 

 ustálených stavech (29 a 30). Pro rychlé změny zátěţného momentu nebo skokově se 

měnící rychlost u dynamicky sloţitějších jednomotorových pohonů se lépe uplatňuje 

vektorové řízení, jako jsou např. pohony ve válcovnách. Zabezpečuje vysokou přesnost 

a dynamiku veličin v ustálených i přechodových stavech. 

Princip vektorového řízení vychází z analogie se stejnosměrným motorem s ci-

zím buzením, u kterého je moment tvořen součinem magnetického toku buzení a proudu 

kotvy [11]. Vlastnosti asynchronního motoru, aby byly co nejbliţší těm stejnosměrným, 

musí obsahovat nezávislé řízení magnetického toku a momentu motoru. Vektorové ří-
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zení obsahuje mnoho dalších typů. Pro vysvětlení bude probráno vektorové řízení 

s proudovým modelem. 

Ve skutečnosti u vektorového řízení je regulován statorový proud Is tokovým 

způsobem, ţe jsou nezávisle na sobě regulovány jeho dvě sloţky: tokotvorná sloţka Isd 

– budící sloţka vytvářející magnetický tok rotoru ψr a sloţka momentotvorná Isq vytvá-

řející spolu s magnetickým tokem rotoru moment M. Nepřímé řízení momentu a toku 

nepracuje se s reálnými proměnnými stroje, ale s proměnnými transformovanými do 

souřadnicového systému daného polohou vektoru magnetického toku rotoru [7]. 

Řízení je orientováno do rotující soustavy na vektor rotorového magnetického 

toku ψr (existuje orientace také na statorový a hlavní magnetický tok). Pro tuto soustavu 

platí označení d, q a statorový proud se rozkládá na sloţky: 

sqsds jiii          (31) 

 

Obr. 6 Fázorový diagram rotující soustavy: a) definice zátěţného úhlu, b) řízení is [3] 

Z náhradního schématu (obr. 6 a) vyplývá, ţe vektor rotorového proudu Ir = Isq 

je kolmý na rotorový magnetický tok ψr a jeho budící proud. Úhel ε se nazývá zátěţný a 

svírají ho vektory statorového proudu Is a vektoru tokotvorného – magnetizačního Isd.  

Pro jednoduché vysvětlení principu vektorového řízení se uvaţuje konstantní 

magnetický tok ψr = konstantní tokotvorná sloţka Isd. Princip řízení spočívá v zajištění 

přechodu vektoru statorového proudu Is1 z počátečního stavu se zátěţným úhlem ε0 do 

nové polohy Is2 se zátěţným úhlem ε1 takovým způsobem, ţe se koncový bod tohoto 

vektoru bude pořád nacházet v téţe kolmici k magnetickému toku, ale v jiné vzdálenosti 

= velikost momentotvorná sloţky proudu Idq (obr. 6b). V ustáleném stavu se všechny 
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vektory otáčejí stejnou rychlostí. Proto je zapotřebí vektor Is0 zrychlit a poté zpomalit a 

nakonec zastavit v nové poloze. Aby došlo k přechodu do nového stavu musí být [2]: 

 velikost statorového proudu Is změněna v poměru délek Is1 a Is2 

 fázový úhel ε1 změněn skokem 

 rotorová rychlost změněná skokem 

 

Obr. 7 Blokové schéma vektorového řízení proudového typu [4] 

Na rozdíl od frekvenčně kmitočtového řízení jde z výstupu regulátoru rychlosti 

(výstupem je velikost rotorové frekvence) přímo momentotvorná sloţka statorového 

proudu Isq. Regulátor Id obstarává regulaci statorového proudu a pohyb – změnu zátěţ-

ného úhlu zajistí výpočtový člen dε/dt. 

sd

sq

dyn
I

I
arctg

dt

d

dt

d
       (31) 

V proudovém modelu se z jednotlivých sloţek statorového proudu, odporu roto-

ru (mění se s teplotou = 0,6 RN za studena a 1 RN za tepla) a zpětné napěťové vazby se 

vypočítává magnetický tok rotoru ψr o odpovídající rotorové frekvenci. Výsledná stato-

rová frekvence je dána součtem rotorové, dynamické a skutečné otáčivé frekvence. 

 Při realizaci vektorového řízení je důleţité vědět o poloze os souřadného systé-

mu d, q vůči statoru. Kdysi se poloha magnetického toku zjišťovala pomocí Hallových 
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sond umístěných do stroje. V současnosti se pouţívají dvě metody nepřímého určení 

souřadných os d, q: nepřímá metoda s čidlem rychlosti rotoru a nepřímá metoda s čidly 

napětí a proudu.  

Tento popis nenahrazuje úplné vysvětlení ale jen základní princip. Celá proble-

matika vektorového řízení spolu s vektorovým řízením napěťového typu, matematickým 

aparátem, základními rovnicemi, definováním prostorového vektoru, transformaci sou-

řadnic a konče náhradníma schématy je dopodrobna probrána v [2, 3 a 7]. 

3.2.3. Přímé řízení momentu 

Velmi dobře zde zapadají slova Javůrka [3]: “Proč složitě regulovat dvě složky 

statorového proudu, optimalizovat nastavení PS regulátorů, volit optimální regulační 

algoritmus a nakonec získat „pouze“ šest dvouhodnotových logických signálů pro řízení 

výkonových prvků střídače?“ Odpovědi na tuto otázku je moderní metoda, vyuţívající 

podobné principy jako vektorová regulace a tou je metoda přímého řízení momentu – 

DTC (DIRECT TOURQUE CONTROL). Tato metoda představuje nejmodernější způsob 

řízení asynchronních strojů. V současné době je hlavním aplikátorem tohoto způsobu 

řízení společnost ABB. 

Ve srovnání s vektorovým řízením se DTC vyznačuje jednoduchostí, robustností 

a schopnosti rychlé změny momentu. Tento způsob pracuje s transformací souřadnic do 

pravoúhlého systému os α a β pevně svázaného se statorem (ωs=0). Transformace váza-

ná na stator je vhodná pro sledování statorových veličin. Tato metoda je postavena na 

nové myšlence. Nereguluje se vektor statorového proudu, ale přímo se reguluje moment 

ve zvoleném pásmu a průběh prostorového vektoru magnetického toku po zadané křivce 

(Obr. 9). 

 Jádrem systému jsou dva hysterezní regulátory momentu a magnetického toku, 

které vyuţívají spínací logiku (ABB realizuje spínací logiku procesorem ASIC – Appli-

cation Specific Integrated Circuits) pro řízení spínání výkonových součástek – odpadá 

prvek PWM. Tyto dvě veličiny jsou vypočítávány z přesného matematického modelu 

motoru (parametry modelu jsou proměnné náhradního obvodu) vyuţívající k výpočtu 

okamţité hodnoty statorových proudů ze tří fází IU, IV a IW a velikosti stejnosměrného 

napětí z meziobvodu Ud. 
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Obr. 8 Blokové schéma přímého řízení momentu [4] 

Princip přímého řízení momentu spočívá ve vytvoření točivého magnetického 

pole ve statoru spínání vektoru u1 aţ u6 – jednotlivé vektory napětí odpovídají přísluš-

ným spínacím kombinacím uvedených v (Tab. 1) a také pasivních stavů u7 a u8, které 

jsou všechny ukázány na (Obr. 9). Rychlost otáčení magnetického pole a také velikost 

momentu motoru je moţné řídit dvěma způsoby: 

1. Pulzním spínáním nulových vektorů u7 a u8, coţ znamená přepínání 

mezi dvěma stavy. První stav je ten, kdy se pomocí vektorů u1 aţ u6 vy-

tvoří točivé magnetické pole otáčející se maximální rychlostí = dána dél-

kou trajektorie koncového bodu vektoru magnetického toku a velikosti 

napětí = moment stoupá. Druhý stav zahrnující vloţené vektory u7 a u8, 

kterými se dosáhne nulové točivé rychlosti = moment klesá. 

2. Pulzním přepínáním směru otáčení vektoru statorového toku = proti 

směru otáčení rotoru moment klesá a naopak. 

Moment se udrţuje v hysterezním pásmu znázorněným na (Obr. 9) vytyčeným 

přímkami p1 a p2. Přímka p0 představuje zadanou hodnotu toku. Výpočty musejí být 

rychlé (aţ 40000/s – DCT přesně ví, jak se chová hřídel motoru), aby byla moţnost 

v kaţdém okamţiku rozhodnout, jestli moment zvýšit nebo sníţit. Metoda je často popi-

sována jako spínání just in time, kaţdé sepnutí je vyuţité [15]. 
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Na (Obr. 9) je znázorněno řízení na nejjednodušší trajektorii pohybu koncového 

bodu vektoru toku ψs po šestiúhelníku (Depenbrockova metoda). Metod přímého řízení 

momentu je několik, např. u Takahashoho metody se koncový bod vektoru pohybuje 

v mezikruţí. 

 

Obr. 9 Trajektorie řízení toku [2] 

3.3. Diagnostika střídavého pohonu a měniče 

Diagnostika střídavého pohonu a frekvenčního měniče má za úkol zabránit moţ-

ným škodám na zařízení a minimalizovat náklady na obsluhu, opravy a údrţbu. Dia-

gnostický systém lze rozdělit na ON – LINE a OFF – LINE systém. 

ON – LINE systém má za úkol vyhodnocovat technický stav pohonu za provozu. 

Trvalé sledování s průběţným vyhodnocováním mezních stavů, při kterých musí dojít 

k odstavení. Jde především o sledování a vyhodnocování stavových veličin pohonu 

včetně hardware a software řídicí elektroniky měniče (např. sledování teplot vinutí mo-

toru, sledováni teplot polovodičových součástek. Toto vyhodnocení můţe být doplněno 

o vyhodnocování trendu postupných poruch. Diagnostický systém včas podá hlášení o 

překročení stanovených mezí sledovaných veličin, a ţe je nutné vykonat zásah 

v technologii nebo opravná opatření [4]. 

OFF – LINE je sytém provádějící diagnostiku testem na pohonu, který je mimo 

provoz, není propojen s výrobním zařízením. Testovací signály se přivedou na provozní 

vstupy pohonu a simuluje se chování pohonu. Touto metodou se dají zjistit i ty poruchy, 
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které by se v normálním provoze nevyskytly nebo by se vyskytly jen zřídka. Nebo je 

zde další způsob, kdy se snímají data za provozu na pohonu. Tyto data se ukládají a pak 

se vyhodnocují na jiném tomu určeném místě. 

Frekvenční měnič informuje své okolí o svých provozních stavech. K tomuto 

pouţívá své parametry a tagy. Tyto informace se můţou vyuţít pro vytváření trendů 

stavů, v jakých se měnič nacházel, uplatnění by také našly v řídicích algoritmech. Ob-

sahuje také chybové parametry. 

3.4. Nepříznivé jevy při provozu měničů 

Nepříznivé jevy frekvenčních měničů jsou vyvolány spínáním výkonových po-

lovodičových součástek. Tyto vlivy se jednak šíří zpět do sítě a také pokračují po vedení 

k pohonu. 

3.4.1. Zpětné vlivy na síť 

Zpětné působení na síť je vyvoláváno odběrem proudu s nepříznivým průběhem, 

s velkým obsahem vyšších harmonických. Fázový proud můţe mít tvar dvou proudo-

vých špiček nebo kupek během jedné půlperiody fázového napětí. Protoţe tyto proudy 

nejsou jednovlnné harmonické, vznikají při provozu napěťového střídače zpětné vlivy 

na síť. K zpětným vlivům patří: vyšší harmonické proudů a napětí, deformační výkon, 

propady a poklesy napětí, jalový výkon a rádiové rušení [3,4]. 

3.4.2. Nepříznivé vlivy ve výstupních obvodech střídače 

Tyto nepříznivé jevy vznikají strmým spínáním napětí při pouţití PWM modula-

ce. Velikosti du/dt u tranzistorů dosahují hodnot kolem 8 kV/μs. Zapojené motory, které 

nejsou na tak vysoké hodnoty konstruovány, se „chrání“ pouţitím výstupních redukují-

cích obvodů. Mezi tyto obvody patří: výstupní tlumivky (omezení špiček proudu), filtry 

du/dt (omezení strmosti) a sinusové filtry (z pravoúhlých napěťových průběhů vytváří 

sinusový průběh). K zamezení elektromagnetického vyzařování z měniče, kabelů i mo-

toru do okolí se pouţívá princip Faradayovy klece. Při konstrukci měničů a instalaci 

celého pohonu je nutné zajistit dokonalý zemnicí systém, aby byly splněny poţadavky 

elektromagnetické kompatibility (EMC). V krátkosti pár zásad: při zemnění pouţít co 

největších ploch – rozvaděčové skříně a ploché vodiče, dokonalé stínění, filtr musí být 
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umístěn co nejblíţe výstupu měniče, kříţení výkonových a řídících kabelů pod úhlem 

90°[4]. 

3.5. PowerFlex 40 

Frekvenční měnič PowerFlex 40 je jedením ze široké rodiny střídavých měničů 

Allen Bradley společnosti Rockwell Automation (v sortimentu se také nacházejí měniče 

pro stejnosměrné motory). Toto široké spektrum zahrnuje dvě řady měničů (řada 

PowerFlex 4 pro jednodušší aplikace a řada PowerFlex 7 pro náročnější vyuţití). Obě 

řady nabízejí řešení řízení motorů v různých aplikacích vyţadujících různé příkony od 

0,2 kW aţ po 25,4 MW. Měniče jsou konstruovány pro provoz jak v nízkonapěťové tak i 

ve vysokonapěťové rozvodné soustavě. 

Napájecí síť 400 V je pouţívána přibliţně do výkonu 250kW. Vyšší výkony se 

připojují na síť 6 kV, 10 kV a 22 kV (pozn. největší výkony se připojují na síť velmi 

vysokého napětí 110 kV) [4]. 

Pro návrh laboratorní úlohy byl pouţit frekvenční měnič prvé řady – přesněji 

PowerFlex 40 kat. č. 22B – A5P0N114. Představuje nízkonapěťový měnič 

s jednofázovým napájecím napětím 240 V a zabudovaným EMC filtrem. Výstup je rea-

lizován jako trojfázový o moţné velikosti napětí na fázi 0 aţ 240 V a frekvenci 0 – 400 

Hz. Pro realizaci úlohy je maximální velikost stanovena na 50 Hz – parametr měniče 

P035 [Maximum Freq]. Je konstruován pro motory do výkonu 0,7 kW a o maximálním 

zátěţném proudu do 5 A (krátkodobé přetíţení po dobu 3 s dovoluje aţ 10 A). Měniče 

této řady lze řídit skalárním způsobem (podle křivky V/Hz) nebo senzorovým vektoro-

vým řízením. V laboratorní úloze bylo pouţito skalární řízení. Nedílnou součástí je dy-

namický brzdný střídač slouţící pro brzdění rekuperací do sítě. Obsahuje integrované 

rozhraní RS 485. Umoţňující efektivní spolupráci s jinými Rockwell Automation perife-

riemi. Komunikační schopnosti měniče se dají rozšířit pouţitím přídavných komunikač-

ních modulů např. pro EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet. 

Frekvenční měnič PowerFlex 40 lze také provozovat samostatně bez dalších 

nadřazených řídicích systémů a pouze připojeného k motoru. Pro tento samostatný pro-

voz a také pro provoz v síti je nutná změna parametrů. Parametry se dají nastavit pomo-

cí integrované programovací klávesnice nebo přes příslušný program RSLogix 5000. 

K zobrazování aktuálních veličin a zvolených parametrů slouţí vestavěný displej. 
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4. Průmyslové sběrnice (sítě) 

V jednotlivých literaturách se setkáváme s rozličnými názvy pro průmyslové 

sběrnice. Vyskytují se názvy: průmyslové sítě anebo průmyslové protokoly. Pro lepší 

přehled v této problematice budeme sběrnice charakterizovat do fyzické vrstvy refe-

renčního modelu ISO/OSI. Průmyslové standardizované protokoly ty mají na starost 

zajištění a řízení přenosu dat, řídících povelů na sběrnici mezi dvěma a více elektronic-

kými zařízeními. 

Data – informace představují v oblasti řízení technologických procesů velmi ce-

něnou atributu – nejdůleţitější. Pro hospodárný a účelný chod určitého procesu je zapo-

třebí pro řídicí systém ale i pro informační systémy podniku na vyšších vrstvách např. 

management podniku mít včasné, na správném místě (řídicí vrstva), úplné a ve správné 

době připravené informace. Jsou kladeny vysoké nároky na přenos dat od zdroje po 

příjemce informací a naopak. Automatizace závisí na komunikaci, kterou v posledních 

20 letech zajišťují hlavně průmyslové sítě prostřednictvím sběrnic. Jejich prvním úko-

lem na konci 80. let bylo nahradit mnoţství kabelů, ale postupně se z nich vyvinuly 

automatizační systémy s funkcemi a aplikacemi, značně přesahujícími to, co si jejich 

tvůrci původně představovali. 

4.1. Průmyslová komunikace Allen Bradley 

Společnost Rockwell Automation vyuţívá NetLinx otevřenou síťovou architektu-

ru, která je zabudována v komunikačních standardech DeviceNet, ControlNet a Ether-

net/IP. Síť Ethernet/IP je určena pro informační vrstvu – tok dat z databázových serverů 

a naopak a pro propojení řídicích systémům podnikové informační sítě, ale vyuţívá se 

také pro řídící vrstvu (viz. realizace síťové komunikace v praktické části této diplomové 

práce), síť ControlNet pro řídicí vrstvu slouţící k propojení řídicích systémů a síť Devi-

ceNet pro technologickou vrstvu (snímače, pohony, distribuované I/O atd.)[20]. 

Tyto tři průmyslové sítě pouţívají stejný protokol s označením CIP (Common 

Industrial Protocol), který umoţňuje řídit, konfigurovat a sbírat data v kterékoliv z 

těchto síti ale i napříč jednotlivými sítěmi. Nutno poznamenat, ţe takto přiřazené sítě do 
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vrstev průmyslové komunikace nejsou nějakým nařízením. Vše závisí na aktuální situa-

ci a na provozních nárocích [20]. 

4.1.1. EtherNet/IP  

Komunikační standard Ethernet nacházel uplatnění v komerční sféře zejména 

v oblasti obchodu, podnikání a ve veřejné zprávě zhruba do roku 2000. Od té doby se 

začíná uplatňovat a rychle se rozvíjet průmyslová odnoţ EtherNet/IP (Industrial proto-

col) v komunikačních systémech pro průmyslovou automatizaci. Velká dostupnost 

hardware spojená s vysokou rychlostí komunikace přispívá k oblibě této sítě pro mnoho 

aplikací (komunikace mezi řídicími systémy, komunikace se vzdálenými vstupy a vý-

stupy nebo pro připojení měničů frekvence). 

Mezi hlavní výhody patří kompatibilita EtherNet/IP se standardní sítí Ethernet 

TCP/IP podle normy IEEE 802.3. Umoţňující splynutí systémů pro sběr dat, řídicích 

systémů výrobních procesu aj. s integrovanými informačními systémy řízení podniku. 

Informace na pravém místě, v pravý čas a ve správné úrovni podniku. Další vlastnosti: 

disponující velkou šířkou pásma, komunikace s více a inteligentnějšími automatizační-

mi přístroji, komunikace v reálném čase a pro propojení zařízení HMI – tedy jednotek 

styku s obsluhou: různé dotykové displeje, zobrazovače. Pouţívá se jako páteřní síť 

zahrnující ControlNet, DeviceNET a mnoho speciálních sítí [20]. 

Nejčastěji je realizován přenos po síti prostřednictvím STP kabelu přes konekto-

ry RJ45. Komunikační rychlost dosahuje 10 Mbps. 

4.1.2. ControlNet 

Je nejmladší generace datové sítě pro automatizaci a řízení. Má patentovanou 

metodu přístupu umoţňující zasílat časově kritická data - I/O data (deterministický pří-

stup) a opakovatelně. Programovací příkazy jsou rovněţ podporovány, ale je jim přidě-

lena niţší priorita, nemoţnost narušení přenosu kritických dat. Velkou výhodou je, ţe na 

chod sítě nemá vliv počet připojených zařízení. Navrţena byla pro přesné načasování, 

opakovatelnost a redundanci. Zdvojování síťového vedení zvyšuje stabilitu systému 

zejména pak v kritických operacích, kdy selhání síťové komunikace by znamenalo pro 

výrobní proces fatální následky. Pouţívá se pro zajištění komunikace mezi jednotlivými 

řídicími systémy a především pro aplikace vyţadující nepřetrţitou kontrolu a řízení, 

stejně jako aplikace pouţívající velké mnoţství vzdálených vstupů. K tomuto vyuţití 
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také přispívá moţnost redundance. Je optimalizován pro komunikaci peer – to – peer 

mezi řídicími systémy [17]. 

Komunikace po fyzické vrstvě je realizována prostřednictvím koaxiálních kabe-

lů RG6U vybavených konektory typu F nebo častěji bajonetovými konektory BNC. Na 

koncích síťového vedení se přidávají odpory pro tlumení signálu – zabránění vzniku 

stojatých vln. ControlNet můţe pracovat s jedním kabelem RG6U nebo s duálním pro 

redundantní reţim. Maximální délka kabelu je 1000 m a maximální počet uzlů na sběr-

nici je 99. Je to výkonná síť s přenosovou rychlostí 5 Mbit/s. 

4.1.3. DeviceNet 

Síť DeviceNet je postavena na ověřené síťové technologii CAN (Controller Area 

Network), přístupná všem výrobcům automatizační techniky pro připojení do systému. 

Umoţňuje přenos dat na nejniţší úrovni řízení - frekvenční měniče, elektronické moto-

rové ochrany, softstartéry, snímače, vzdálené vstupy, akční členy, signální věţe aj. Ko-

munikace je realizována plochým pěti ţílovým kabelem 1770-KFD. Na tento kabel se 

dá snadno „napíchnout“ přidávat uzly a je také vyuţíván pro páteřní komunikaci.  Pro 

přidávání uzlů se vyuţívají napichující KvikLink konektory. Jeden pár slouţí pro přenos 

informací, druhý pár slouţí jako napájení a mohou jím být napájeny menší zařízení 

(např. optické snímače, koncové spínače aj.) 

Flexibilní a jednoduché zapojení umoţňuje rychlou instalaci. Síťové vedení mů-

ţe dosahovat délky maximálně 500 m. Maximální počet uzlu je 64 (0 – 63). S klesající 

délkou roste přenosová rychlost m/kbitps – 500/125kbps, 250/250kbps, 100/500kbps. 

Topologie sítě je definována jako páteřní (sběrnicová) s odbočkami popřípadě větvemi a 

následnými lokálními odbočkami. Otevřená sít DeviceNet je navrţena tak, aby umoţňo-

vala dvě základní funkce potřebné pro jednoduché inteligentní zařízení: přenos dat v 

reálném čase, orientovaný na řízení pouţitím I/O zpráv a přenos informací niţší priority 

např. parametry konfigurace zařízení a dolaďovacích dat s pouţitím explicitních zpráv. 

4.1.4. DH 485 

DH485 je komunikační protokol na bázi RS485 umoţňující připojení 32 přijí-

mačů a vysílačů. (0 – 31). Pro větší počet zařízení se vyuţívají opakovače. Funkčnost 

sběrnice je zaručena díky tomu, ţe všechny přijímače i neaktivní vysílače se musejí 

v klidu nacházet ve stavu vysoké impedance, neovlivňují komunikující zařízení. Pro 
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přenos se pouţívá diferenciálního kódování dat. Na kaţdém konci kabelové linky se 

umísťují terminační odpory (100 -120 Ω). Kříţení kabeláţe se silovými obvody pod 

pravým úhlem a při souběţném vedení by měly být od sebe minimálně 30cm. Pouţívají 

se propojovací konektory DB, RJ – 45, DIN. Maximální délka sběrnice je 1200 m a 

rychlost můţe dosahovat aţ 10 Mb/s. Vyuţívá se dvouvodičová verze a také čtyřvodi-

čova [19]. 

4.2. Ostatní sběrnice 

Typů sběrnic vyuţívaných v průmyslové komunikaci je nepřeberné mnoţství. 

V následujícím textu budou popsány CAN a I
2
C sběrnice patřící mezi nejčastěji vyuţí-

vané. 

- CAN sběrnice je jedna z nejpouţívanějších průmyslových sběrnic vyvinutou 

firmou Bosh. Rozšířila se také do oblastí se značnými nároky na synchronní přenos dat 

s rychlou odezvou – např v robotice. Stanice připojená ke sběrnici CAN se skládá ze tří 

základních modulů: vysílač/příjímač převádí logické hodnoty (TTL úroveň) na kódo-

vání logických hodnot podle normy CAN, řadič CAN řídí celou komunikaci a komu-

nikující zařízení řídí celou stanici. Přenos dat je realizován systémem „broadcast“ po 

kroucené dvojlince o rychlosti 1 Mb/s. Vysílací stanice vysílá data a všechny připojené 

řadiče musejí potvrdit jejich přijetí (buď aktivní bitem o přijetí, nebo chybovou zprá-

vou) [8]. 

-I
2
C (Inter-Integrated Circuit) externí sériová sběrnice představuje nedílnou sou-

část mnoha digitálních zařízení. Vyniká snadnou implementací, jak po stránce hardwa-

rové, tak i programové. Umoţňuje komunikaci mezi dvěma nebo větším počtem připo-

jených zařízení (aţ 128). Zařízení jsou propojeny pomocí dvou obousměrných vodičů. 

Jeden SCL – synchronizační, je jim veden hodinový signál do všech připojených zaří-

zení a druhý datový SDA (half dupex). Úroveň Low u SLC umoţňuje změnu bitů SDA. 

Kaţdá stanice připojená na I2C má přidělenou 7 bitovou adresu. Před kaţdým datovým 

přenosem se vyšle podmínka START. Potom je vysílána 7 bitová adresa příjemce a 

jeden bit R/W, který indikuje poţadovanou operaci (čtení/zápis). Po zachycení podmín-

ky START všemi stanicemi dojde k porovnání adresy. Adresovaná stanice vyšle potvr-

zovací bit ACK. Následuje přenos dat. Další bit ACK je vysílán v Hight úrovni = při-

pravenosti přijímat. Stanice potvrdí příjem dat nastavení SDA na Low úroveň. Po ukon-
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čení přenosu je vyslána podmínka STOP. Podmínka stop je vyslaná po nepřijetí potvr-

zovacího bitu. 

5. Distribuovaná architektura průmyslových systémů 

Automatizovaný výrobní proces vyţaduje odpovídající řídicí systém a paralelně 

k němu přiřazený informační systém pro propojení do celopodnikového systému řízení 

a pro sběr a zálohování dat (pozdější analýza, dohledání moţných příčin poruch). Dis-

tribuované systémy pro řízení (DCS – Distributed Control System) procesů jsou nej-

mocnějším řídicím prostředkem v celém spektru řídicích členů v automatizaci vůbec. 

Průmyslové řídicí systémy ve svých počátcích byly situovány jako centralizova-

né. Výrobní proces se řídil z jednoho místa – velínu. Proces se řídil centrálním řídicím 

systémem, do kterého se soustřeďovaly všechny informace o probíhajícím procesu 

(vstupy) a naopak šly pokyny (výstupy) pro řízení jednotlivých technologických zaříze-

ní (regulačních orgánů, pohonů). Velkou nevýhodou centralizovaného řízení bylo to, ţe 

při výpadku hlavního řídicího systému došlo ke kolapsu celého výrobního pochodu. 

Proto se přešlo k řízení procesu decentralizovaným způsobem – distribuovaným [17]. 

Decentralizace spočívá v rozdělení funkce původního hlavního řídicího systému 

 výrobního procesu do několika menších řídicích systémů umístěných v niţších vrstvách 

řízení procesu - přímo v jednotlivých provozních celcích nebo přímo k výrobnímu zaří-

zení. Jednotlivé řídicí systémy jsou napříč výrobním procesem navzájem mezi sebou 

propojeny [21]. 

5.1. Architektura řídicích systému Allen Bradley 

Většina společností pouţívá odlišné řídicí a informační systémy pro kaţdou 

aplikaci zvlášť, programovatelné automaty PLC pro diskrétní systémy, distribuované 

systémy řízení pro výrobní procesy a speciální řídicí systémy pro pohybové a bezpeč-

nostní řízení. Takto odlišná škála řídicích systému od různých výrobců zcela omezuje 

nebo prodraţuje případné rozšiřování systému. Tato omezení mají pak vliv na schop-

nosti celého podniku reagovat na nové výrobní podmínky a výrazně se tyto komplikace 

projeví v celkových nákladech. 

Řešení takových to problému nabízí se systémovou integrací Rockwell Auto-

mation Integrated Architecture™ - integrovaná architektura řídicího a informačního 
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systému. Pomáhá při zvyšování produktivity a sniţování nákladů. Tento integrovaný 

systém „ pod jednou střechou“ nabízí sofistikované řídicí systémy, síťové, komunikační 

a vizualizační technologie. Tato architektura řeší celou škálu řídicích a informačních 

potřeb pro diskrétní, procesní, dávkovací, pohonné aplikace a také pro aplikace kde je 

kladen důraz na vysokou bezpečnost v rizikových prostředích [16]. 

 

Obr. 10 Schéma zapojení a ukázka integrované architektury Rockwell Automation 

Na Obr. 10 je červeně vyznačeno síťové propojení jednotlivých komponent v la-

boratorní úloze a modře zapojení vzdáleného pracoviště k I/O modulům. Podrobnější 

zapojení tohoto pracoviště k I/O modulům je na Obr. 11. Zeleně je pak znázorněna 

moţnost rozšíření této sítě o další switch, na který se připojují další komponenty např. 

vzdálené I/O, řídicí systémy, měniče, panely, aj. Jeden řídicí a programovací systém 

stačí k ovládání a konfiguraci všech zařízení. To výrazně zjednodušuje systémovou 

architekturu = lepší ovladatelnost, údrţba a rozšiřování o další komponenty. 
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6. Návrh laboratorní úlohy 

Pro návrh laboratorní úlohy byl pouţit řídicí systém CompactLogix™ z velké 

rodiny Logixs - Programmable Automation Controller (PAC) Family. Tyto řídící auto-

maty se hodí pro všestranné vyuţití v  různých aplikačních oblastech zahrnující diskrét-

ní, pohybové, procesní - zpracovatelské, dávkovací a pohonné řízení s vysokými nároky 

na bezpečnost. 

Platforma Logix zahrnuje nejen řídicí systém CompactLogix™ ale také další ne-

zbytně nutné komponenty pro realizaci řízení a styku s okolím. Patří zde i prostředky 

síťové komunikace, vstupně/výstupní rozšiřující moduly (dále jen I/O moduly), vzdále-

né vstupy/výstupy, silové zařízení – frekvenční měniče, zobrazovací jednotky a soft-

ware. 

6.1. Zadání laboratorní úlohy 

Stěţejním cílem laboratorní úlohy je návrh řízení elektrického pohonu (asyn-

chronního motorku) řídicím systémem s vyuţitím frekvenčního měniče PowerFlex 40 a 

vizualizačního panelu. Realizace řídicího algoritmu s následnou diagnostikou a ošetře-

ním chyb. Ovládání bude realizováno pomocí operátorského panelu a klasických ovlá-

dacích prostředků a signalizace. 

Cílem je vytvořit funkční výukový modul řídicího pracoviště „např. velínu nebo 

vzdáleného pracoviště“. Místní ovládaní tvoří skupina přepínačů, zobrazovací LED 

displej a potenciometr pro plynulé nastavování frekvence. 

6.2. Sestavení pracoviště 

Jiţ bylo zmíněno výše, pro samotnou realizaci je zapotřebí nejen řídicí systém 

ale také rozšiřující zásuvné moduly I/O 1756 Compact I/O modules, frekvenční měnič, 

dotykový panel Panel View Plus 600 (Human machine interface), asynchronní motor 

230/400 VAC, 0,09 kW, 1380 ot/min, jističe s rozvodnou krabicí, switch se svým napá-

jecím adaptérem, napájecí zdroj 24 V pro řídicí systém a stavebnicové moduly, napájecí 

zdroj 10 V pro napěťový signál, 3x stavebnicové moduly tvořící vzdálené pracoviště 
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(dvou hodnotový LED displej, spínací tlačítka a potenciometr), propojovací síťové ka-

bely (kříţená dvojlinka UTP) s konektorem RJ45 a propojovací vodiče. 

Pro naprogramování byl pouţit notebook ASUS F3F o parametrech: Intel Corel 

Duo T2450 2 GHz, operační paměť 1024 MB, síťový adaptér Realtek RTL8139/810x 

Family Fast s OS Windows XP. 

Všechny prvky jsou připevněny na speciálním konstrukčním stojanu prostřed-

nictvím DIN lišt. Připojení prvků vzdáleného pracoviště k I/O modulů je znázorněno na 

schématu zapojení Obr. 11. Na obrázku jsou čtyři I/O moduly. První představuje digi-

tální vstupy, druhý a třetí digitální výstupy – budiče displeje a čtvrtý analogové vstupy a 

výstupy. Síťové zapojení komponent je znázorněno na Obr. 10. 

Stavebnicové moduly tlačítek a potenciometru jsou osazeny CANNON 9 konek-

tory. Propojené se svorkami modulů kabely s vyvedenými vodiči na straně jedné a na 

druhé se jmenovitými konektory. Jednotlivým tlačítkům odpovídají barvy vodičů: A = 

šedý, B = zelený, C = hnědý a D = průsvitný vodič a žlutý vodič pro připojení napájení. 

Pro propojení potenciometru obdobným kabelem jsou potřebné tyto vodiče: zelený = 

společná zem zdroje a potenciometru, šedý = jezdec a průsvitný vodič napájení zdroje 

10 V. Modul displeje je přepojen přes konektor CANNON 15. Na schématu Obr. 11 je 

přiřazení výstupů jednotlivým segmentům displeje. 
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Obr. 11 Schématické propojení prvků vzdálenhého pracoviště s I/O moduly. 

6.2.1. Popis jednotlivých komponent 

Frekvenční měnič jiţ byl popsán v kapitole 3.5. Jeho výstup je vyveden do troj-

fázové zásuvky na zadní straně rozvodné skříňky. 

Řídicí systém CompactLogix 

Řídicí systém CompactLogix vychází z úrovně PLC mající za sebou třicetiletou 

historii, obohacenější o novější technologie obsaţené v robustním, vysoce škálovatel-

ném a funkčním programovatelném řídicím automatu (PAC). Všechny Logix řídicí sys-

témy zahrnují: moţnost společného řízení zařízení – strojů, procesů, programování jed-
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notným softwarovým prostředím a širokou komunikační podporou v rámci více kompo-

nent. Jeden programovací software RSLogix 5000 představuje balíček programů pro 

všechny řídicí systémy Logix, vizualizační aplikace, tvorbu architektur a síťového při-

pojení (CIP – Common Industrial Protocol) vyuţívající komunikaci standardů Ether-

net/IP, ControlNet a DeviceNet. 

Mozkem řídicího systému CompactLogix je procesorová jednotka L32E se za-

budovaným sériovým RS 232 a RJ 45 rozhraním slouţící pro komunikaci v síti Ether-

Net/IP a pro Downlad/Upload řídicího programu. Nezbytně nutným je napájecí box, 

který rozvádí a upravuje napájecí napětí 24 V pro procesorovou jednotku a příslušné 

rozšiřující I/O moduly. Procesorová jednotka, napájecí box a rozšiřující moduly I/O 

tvoří tzv. bank - jednotka. 

Procesorová jednotka L32E dokáţe pojmout aţ 16 rozšiřujících I/O modulů 

rozmístěných maximálně do 3 samostatných jednotek (jedna jednotka „hlavní“ = max. 

11 modulů, procesorová jednotka a napájecí box, zbylé moduly se umísťují do samo-

statných jednotek s vlastním napájecím boxem, které jsou propojené CRL3 kabelem s 

„hlavním jednotkou“). Pro realizaci laboratorní úlohy byla pouţita konfigurace jedné 

samostatné „hlavní“ jednotky s 5 rozšiřujícími I/O moduly. 

Rozšiřující I/O moduly 

Rozšiřující I/O moduly představují rozhraní mezi řídicím systémem a jeho oko-

lím. Těmito moduly přicházejí informace – podněty okolního systému (spínače, různá 

čidla atd.) a vycházejí z nich akční působení (sepnutí obvodu, plynulé změny výstupu 

např. podmět k pootočení ventilu atd.). Tyto moduly se dají pouţít místně – jako součást 

jednotky anebo jako distribuované – vzdálené. 

Pro realizaci byly vyuţívány binární moduly: jeden vstupní 1769 IQ16 Digital 

dc Imput a dvakrát výstupní modul 1769 OB16 Digital dc Output. Jednotlivé vstupy (v 

modulu jich je 16) binárního modulu jsou konfigurovány na napětí 24 V DC. Výstupní 

binární moduly dovolují spínat zátěţ napájenou napětím 24 V do maximálního zátěţné-

ho proudu 0,5 A na výstup. Výstupní spínací obvody jsou galvanicky odděleny optočle-

nem od řídicí logiky. 
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Pro nastavení frekvence pomocí potenciometru byl zapotřebí ještě jeden analo-

gový I/O modul 1769 IF4XOF2 Analogue Modules. U tohoto analogového modulu je 

moţnost přivést vstupní signál buď jako napěťový nebo proudový. V našem případě jde 

o napěťový signál (0 – 10 V), který je ealizován napájecím zdrojem 10 V a potenciomet-

rem (3 – 1120 Ω). 

Panel View Plus 600 

Vizualizační panel Panel View Plus 600 a panely obecně představují výrazné 

zkvalitnění řízení přímo v provozu. Panel je většinou umístěný bezprostředně u řízené-

ho agregátu (např. elektrického pohonu) co nejblíţe jak to výrobní prostředí dovolí. 

Slouţí k vizualizaci probíhaného procesu, řízení, řízení v případech oprav, různých kon-

trol a v případech havarijního řízení. Panel View Plus 600 je dotykový displej 5,5 pal-

cový s rozlišením 320 x 240 pixelů. Obsahuje interní 64 Mb pamět s moţnosti rozšíření 

CF card slotem. Standardní konfigurace umoţňuje připojení do sítě EtherNet/IP, obsa-

huje RS 232 a USB port. Je napájen síťovým napětím 240 V. 

Stavebnicové moduly 

Stavebnicovými moduly je realizována imitace výše postaveného řídicího pra-

coviště „velínu“. Jedná se o názornou ukázku ovládání řídicího procesu přes I/O moduly 

PLC. Binární vstupy jednoho 1769 IQ16 Digital dc Imput modulu jsou připojeny na 

tlačítka označená písmenky A, B, C a D. Binární výstupy dvou 1769 OB16 Digital dc 

Output modulů představují budiče dvoumístného LED displeje se společnou katodou. 

Pro přehlednější zapojení vodičů, byla zvolena varianta připojení kaţdé sady zvlášť, tzn. 

sada segmentů pro zobrazování desítek je zapojena k prvnímu binárnímu výstupnímu 

modulu a sada segmentů pro zobrazování jednotek k druhému výstupnímu modulu. 

Stavebnicový modul LED displeje bylo nutné zhotovit spolu s redukcí CANNON 

15/ARK300. Seznam pouţitých součástek: 2 x konektory CANNON 15 do DPS, 2 x 

konektory CANNON 15 do kabelu, 5 x svorkovnice ARK300, 14 x rezistory 2k2 Ω, 1 x 

displej DC56 – 11GWA a cuprexitová deska. Modul displeje je propojen kabelem přes 

konektor CANNON 15 do redukce CANNON 15/ARK300 tvořenou plošným spojem a 

z ní vodiči k binárním výstupům. Vytvoření plošných spojů bylo provedeno v programu 

Eagle. 
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6.3. Nakonfigurování komunikace a komponent 

Po sestavení a propojení všech komponent přejdeme k části, ve které se nakonfi-

guruje komunikace mezi jednotlivými zařízeními a připraví se prostředí pro samotné 

programování. 

Balíček programového vybavení obsahuje: 

- programovací prostředí RSLogix 5000  

- pro naprogramování operátorského panelu - FactoryTalk View Studioa 

- pro nastavení síťového připojení BOOTP/DHCP Server 2.3 a RSLinx 

Clasic Gateway 

Spolu s dalšími programy je nainstalován v prostředí operačního systému Win-

dows Server 2003. Tento systém běţí na virtuálním prostředí VMware® Workstation 

ver. 7.0.0 build-203739. 

6.3.1. Nastavení síťové komunikace EtherNet/IP 

Neţ se bude síťová komunikace nastavovat v příslušných programech, je zapo-

třebí nastavit správnou komunikaci mezi síťovou kartou počítače a virtuálním prostře-

dím, vytvořit tzv. most. 

- V programu VMware® Workstation v menu se vybere poloţka Edit > 

Virtual Network Editor. 

- V oknu se objeví pod sebou seřazené virtuální adaptéry VMnet0 – VM-

net9. Vybere se VMnet0 a pak se zaškrtne v VMnet Information políčko 

Bridged… 

- Poté přiřadíme tomuto virtuálnímu adaptéru skutečnou síťovou kartu po-

čítače Realtek RTL8139/810x Family Fast z rolovacího menu, pak stačí 

kliknout na OK a pokračovat v nastavování dál.  

Nastavíme IP adresu počítačové síťové karty přes Ovládací panely > Síťová při-

pojení > Připojení k místní síti > Vlastnosti. Byla zvolena tato adresa: 192.168.1.125. a 

maska podsítě: 255.255.255.0, která je zároveň stejná pro všechny prvky. Nutno 

poznamenat, ţe toto nastavení se provádí v klasickém prostředí. 
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Po zkontrolování připojení všech zúčastěných prvků do budoucí sítě a zapnutí 

switche přichází na řadu přidělování IP adres. Spustíme program BOOTP/DHCP Serv-

er. 

-  Pokračujeme Tools > Network Settings. Do zadávajícího okénka Subnet 

Mask napíšeme masku podsítě 255.255.255.0 a klikneme OK.  

Následuje přiřazení IP adres jednotlivým prvkům. Program přiřazuje IP adresy 

na základě Ethernet adres (někdy se jim také říká MAC adresy). Kaţdé zařízení má 

svou unikátní adresu, která slouţí k identifikaci zařízení a je vyjádřena dvanácti čísli-

cemi oddělených dvojtečkou (například xx: xx: xx: xx: xx: xx). MAC adresy jsou ob-

vykle na štítku na kaţdém zařízení.  

- V okně programu nacházejí dva rámečky, nás bude zajímat ten spodní 

Relation List > New a vyplníme do příslušných kolonek MAC adresu 

procesorové jednotky L32E ControlLogix a příslušnou IP adresu 

192.168.1.1. Obdobně postupujeme u frekvenčního měniče PowerFlex 

40 kde byla přiřazena IP adresa 192.168.1.11. 

Můţeme postupovat jednodušším způsobem, nebudeme muset sloţitě vypisovat 

MAC adresy. Při sepnutém switch by se měly v rámečku Request history objevovat 

všechny MAC adresy připojených zařízení. Poté dvakrát klikneme na určitou MAC 

adresu a jen k ní pak přiřadíme IP adresu. Doporučuje se vyplnit Hostname nebo 

Description kaţdému zařízení pro lepší orientaci a také pro snazší zjišťování případných 

chyb ve spojení. 

Nastavení IP adresy pro Panel View Plus 600 

Nastavení se provádí přímo v operačním systému panelu ihned po zapnutí do 

napájecí sítě a naskočení hlavní plochy. Klikneme postupně na Terminal Settings, > 

Networks and Communications > Network Connectors > Network Adaptors > Built-in 

Ethernet Controller > IP Adress [F2] > IP Adress [F1] a zadáme IP adresu 

192.168.1.15. Pokračujeme zadáním masky podsítě kliknutím na Subnet mask[F2]. Na 

dokončení následuje dvakrát kliknout po sobě OK a pak Close dokud se neobjeví hlavní 

plocha. 
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Program RSLinx slouţí k zobrazení všech připojených zařízení v nakonfiguro-

vané síti. Proto je nutné provést pár nastavení. 

- Po spuštění programu vybereme z menu Communications > Configure 

drivers. Naskočí okno, ve kterém klikneme na rolovací menu Available 

Driver Types, obsahující velký počet různých driverů pro určité typy 

síťových komunikací. 

- Vybereme EtherNet/IP Driver > Add New, kterého přidá do Configured 

Driver rámečku. Automaticky mu bude přiděleno jméno AB_ETHIP-1. 

Zobrazí se okno, kde ponecháme zaškrtnutou volbu Brovse Local Sub-

net a potvrdíme OK a nastavení dokončíme zavřením Close. 

Po klinutí v menu Communications na RSWho se zobrazí v levé části okna pra-

covní stanice Workstation s obrázkem počítače a po rozvinutí se zobrazí pod ní nadefi-

novaný driver AB_ETHIP-1. Po dalším rozvinutí by se měly zobrazit všechny připoje-

né zařízení pod svými IP adresami. 

 

Zde můţe nastat problém, kdyţ se po rozvinutí driveru AB_ETHIP-1 objeví nad 

ikonou představující 192.168.1.1, 1769-L32E Ethernet přeškrtnutí značící nedostupnost 

prvku 

Nedostupnost CompactLogix procesor nastane v případě, kdy RSLinx nenaváţe 

komunikaci s jednotkami. Je nutné přezkoumat předchozího nastavení. Příčinou můţe 

být nekompatibilním firmware. Řešením je aktualizace firmware procesorové jednotky. 

6.3.1.1. Aktualizace firmware procesorové jednotky 

Při nefunkční síťové komunikaci přichází řešení v nahrání firmware do proceso-

ru přes sériový port RS 232. Pro realizaci je zapotřebí nastavit další driver pro sériovou 

komunikaci v RSLinx. 

- Postupujeme v prvních krocích obdobným postupem, jako při konfigura-

ci driveru EtherNet/IP. Při volbě driveru z Available Driver Types vy-

bereme RS-232 DF1 Driver > Add New, přidá ho do Configured Driver 

rámečku. Automaticky mu bude přiděleno jméno AB_DF-1. Zobrazí se 
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okno, kde vybereme příslušný komunikační port COM1, zařízení – dri-

ver Logix5550/CompactLogix . 

- Ostatní parametry ponecháme a klikneme na Auto-configure > OK. Séri-

ový driver je pak přidán do Configured Driver List, kde jiţ je driver pro 

EtheNet/IP. 

Nezbývá jiţ jen aktualizovat driver. K těmto účelům slouží program Control-

FLASH. Řídicí systém CompactLogix musí být zapnut a na procesorové jednotce L32E 

musí být klíček volby nastaven do polohy PROG! 

- Po spuštění a naběhnutí Welcome toControlFLASH klikneme na Next a 

následně vybereme patřičnou procesorovou jednotku L32E z Catalog 

Number. 

- V okně s prostředím RSLinx vybere z driveru AB_DF-1 řídicí procesor. 

Zvolí se úroveň, na kterou chceme aktualizovat driver. Klikneme na 

Next, > Finish > Yes. Aktualizace nějakou dobu trvá, poté se objeví in-

formace o aktualizaci a můţeme ukončit program kliknutím Cancel > 

Yes. 

Po provedené aktualizaci firmware procesorové jednotky je zapotřebí také aktua-

lizovat popisné soubory EDS - Electronic Data Sheet  pro vývojové prostředí tykající se 

komponent frekvenčního a měniče karet I/O. Elektronický průvodní štítek zařízení EDS 

umoţňující komunikaci s novým firmware procesorové jednotky. 

6.3.2. Nastavení programovacího prostředí 

Po zdárně nastavené komunikaci zbývá jiţ před samotným programováním při-

pravit programovací prostředí. Řídicí program – algoritmus pro procesorovou jednotku 

se bude vytvářet v programu RS Logix 5000 a vizualizační prostředí pro dotykový panel 

ve Factory Talk View studiu. 

6.3.2.1 Konfigurace RS Logix 5000 

Konfigurace spočívá v nastavení přístrojů, které jsou připojeny do  sítě a přede-

vším těch, ze kterých se budou získávat informace (I/O moduly) pro chod programu a 

takové, do kterých se budou posílat informace nutné pro řízení procesu (PowerFlex 40). 
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Zjednodušeně říci, všechny ty přístroje, které bude řídicí program vyuţívat a ovládat. 

Také se musí nastavit komunikace mezi programem a procesorovou jednotkou. 

- Automaticky po spuštění programu se na obrazovce objeví navigátor 

Quick Start. Klikneme na New Project. V okně New Controller vybe-

reme daný typ procesorové jednotky 1769 – L32E CompactLogix5332E 

Controller a revizní číslo Revision 17. Napíšeme název projektu. 

Po chvilce se nám objeví zcela nové prostředí. Při levé části obrazovky se na-

chází stromová struktura Controller Organizer slouţící k přehlednému grafickému zob-

razení obsahu řídicího souboru. 

- Kliknutím na sloţku  I/O Configuration se sloţka rozbalí a v ní klikneme 

pravým tlačítkem na 1769 – L32E Ethernet Port LocalENB a z nabídky 

vybereme Properties. Zadáme procesoru IP adresu, stejnou jak při kon-

figuraci sítě a klikneme OK. 

Další krok směřuje k přidání I/O modulů a jejich nastavení. Pořád se nachází-

me ve stromové struktuře I/O Configuration. 

- Pravým tlačítkem klikneme na CompactBus Local > New Module. Objeví 

se moţnost výběru modulu z nabídky: Analog Digital, Communicati-

ons, Speciality a Others. Vybíráme jen ty moduly, které jsou zabudo-

vané v ControlLogix saši (je jich 5). Výše jsou uvedeny 4 moduly I/O, 

ale není od věci si také přidat druhý modul s digitálními vstupy. 

- Z poloţky Digital vybereme digitální vstup 1769 IQ16 a potvrdíme OK. 

Následuje pojmenování pro lepší orientaci a přiřazení čísla slotu Slot 

podle skutečného pořadí v jakém se nachází od procesorové jednotky a 

nastavení potvrdíme OK. Hned je přidán tento nový modul do stromové 

struktury CompactBus Local. 

Stejným postupem pokračujeme u ostatních modulů – další digitální vstup 1769 

IQ16, digitální výstupy 2 x 1769 OB16 a jeden analogový kombinovaný 1769 IF4XOF2 

modul. Rozdílné bude jen přiřazení čísel slotů (2-5). Chybí ještě nakonfigurovat frek-

venční měnič PowerFlex 40. 
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PowerFlex 40 se bude přidávat do stromové struktury 1769 – L32E Ethernet 

Port LocalENB. Tedy všechna zařízení, která jsou připojena přes switch k procesoru 

L32E, v tomto případě se bude přidávat pouze měnič. 

- Po kliknutí pravým tlačítkem vybereme volbu New Module. Z poloţek: 

Driver, Communications a HMI otevřeme Driver zahrnující frekvenční 

měniče. 

- Vybereme PowerFlex 40 E > OK. Známé okno Properties čeká na vypl-

nění názvu a zadaní příslušné IP adresy. Panelu Panel View Plus 600 se 

toto netýká. 

Uloţíme si projekt a posledním krokem je nastavení komunikační trasy pro 

Download a Upload programu přes síťový driver EtherNet/IP.Na procesorové jednotce 

L32E musí být klíček volby nastaven do polohy PROG! Pod lištou s menu zhruba upro-

střed obrazovky se nachází Path bar znázorněný na Obr. 12. 

 

Obr. 12 Znázornění tlačítka pro nahrání programu a Path baru  

- Klikneme na tlačítko Who Active znázorněné červeně na Obr. 12 a zobra-

zí se okno Who Active. Postupným rozvinutím poloţky AB_ETHIP-1 

EtherNet dostaneme strukturu, ze které vybereme CompactLogix pro-

cesor. Nachází se hned pod výše postavenou poloţkou Backplane, 

CompactLogix Systém. 

- Vybereme volbu Set Project Path. Dokončení operace dovršíme kliknu-

tím na tlačítko znázorněné zeleně na Obr. 12 a výběrem Download pro 

odeslání nastavení do procesoru. Poté se objeví v Path editoru nastave-

ná komunikační cesta viz. Obr. 13. 
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Obr. 13 Nastavená cesta v Path editoru 

6.3.2.2. Konfigurace Factory Talk View 

Příprava programu je  mnohem jednodušší a spočívá jen v nastavení jazyka, pa-

rametrů displeje a vytvoření místa pro pozdější uloţení tagu z procesorové jednotky 

vytvořené v programu RSLogix 5000, Z tohoto místa se budou jednotlivým funkčním 

prvkům (tlačítka, indikátory a zobrazovače, atd.) panelu přiřazovat příslušné tagy, tím 

se prvky stanou funkčními. 

Spuštěný program se na nás hned obrátí s moţnosti výběru typu produktu, který 

chceme vytvářet. Označíme Machine Edition a pokračujeme Continue. Naskočí okno 

s volbou vytvoření nového nebo otevření staršího projektu. V záloţce New vypíšeme 

název „rizeni2“ a vybereme jazyk a tlačítkem Create vytvoříme nový projekt. 

Po vytvoření se na obrazovce nachází jen okno Explorel Window. Znázorňuje 

stromovou strukturu všech potřebných komponent v přehledném uspořádání. Ve stro-

mové struktuře se úplně dole nachází RS Linx Enterprise.  

- Rozvinutím se objeví Communication Setup, který dvojklikem otevřeme. 

V RSLinx Enterprise Configaration Wizard zatrhneme Create a new 

configuration a klikneme na Finish.  

- Otevřením Communication Setup v rámečku Device Shortcuts si vytvo-

říme místo pro pozdější uloţení tagu z procesorové jednotky. Kliknu-

tím na Add a pojmenováním L32E, vytvoření potvrdíme OK. 

Nezbývá neţ vytvořit okno displeje. Před samotným nakonfigurováním displeje 

v Project Setting si vybereme odpovídající rozlišení, tedy v našem případě 320 x 240 

pixelů. Ve stromové struktuře se nachází sloţka Graphic obsahující další pod objekty. 

Nový displej vytvoříme kliknutím pravým tlačítkem na Displays a pak New Display. 
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Abychom mohli takto vytvořené nové prostředí připravené pro tvorbu vizuali-

začního prostředí pro panel uloţit, je zapotřebí přidat na plochu displeje libovolný ob-

jekt. 

6.3.3. Počáteční nastavení parametrů PowerFlex 40 

Pokud frekvenční měnič PowerFlex 40 nebyl ještě pouţit, má továrně nastavené 

hodnoty parametrů. Pokud byl jiţ pouţíván a chceme obnovit tovární parametry, prove-

deme reset měniče. K tomu slouţí změna parametru P041 [Reset To Defaults] z 0 na 1, 

dojde k resetu měniče a parametr P041 se nastaví zpět do 0. Začne blikat na displeji 

chybové hlášení F048 upozorňující na výchozí nastavení. Chybové hlášení odstraníme 

změnou parametru A100 [Fault Clear] z 0 na 1. 

Zacházení s integrovanou klávesnicí a displejem je dopodrobna popsáno v ma-

nuálu PowerFlex 40 – kat.číslo 22b – um001 dostupného v [22]. 

Doporučuje se prokontrolovat parametr P031 [Motor NP Volts] znamenající 

jmenovité napětí motoru. Z výstupů měniče můţe jít maximální fázové napětí 230 V a 

pouţitý asynchronní motor můţe být zapojen jednak do hvězdy tak i bezpečně do trojú-

helníku. Frekvenční měnič budeme řízen přes ControlLogix řídicí systém a proto je 

zapotřebí přepnutí parametrů P036 [Start Source]a P038 [Speed Reference]z hodnoty 0 

na 5. Přechod od zadávání pokynů z integrované klávesnice (start tlačítko a potenciome-

tr) k přiřazování pokynů přes komunikační port. Změny potvrdíme entrem na integro-

vané klávesnici. 

Toto nastavení lze provést pomocí integrované klávesnice, nebo v programu 

RSLogix 5000 kliknutím pravým tlačítkem na PowerFlex 40 v I/O Configuration > Pro-

perties > Drive > Parametr List. Pro návrat zpět Close a OK. Při nastavování parametrů 

v programu je po dokončení nutné provést Download. 

Podrobný seznam všech parametrů rozdělujících se do třech skupin se nachází v 

uţivatelském manuálu PowerFlex 40 – kat.č. 22b – um001. 
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6.4. Vytváření řídicího programu v RSLogix 5000 

Programovací prostředí RSLogix 5000 umoţňuje vytvářet řídicí program 4 způ-

soby. Programování lze realizovat: funkčními blokovými schématy, liniovými schéma-

ty, sekvenčními funkčními diagramy a strukturovaným textem. 

Po předchozím nastavení programovacího prostředí provedeného v kapitole 

6.3.2.1. máme před sebou čistou obrazovku a na levé straně obrazovky se nachází Con-

troller Organizer se sedmi sloţkami. Sloţka Controller s názvem souboru – projektu, 

po rozvinutí obsahuje důleţitou poloţku Controller Tags, obsahuje všechny proměnné 

přístrojového vybavení (proměnné frekvenčního měniče a I/O modulů). Taks sloţka 

zahrnuje úkoly. Kaţdé úkoly jsou tvořeny hlavními programy a ty jsou dále tvořeny tzv. 

rutinami - podprogramy. Trend sloţka uchovává data nastavených veličin, pro pozdější 

zobrazení průběhu. Data Types zahrnuje předdefinované datové typy. Poslední sloţka 

jiţ zmíněná I/O Configuration obsahuje všechny nadefinované přístroje potřebné pro 

chod programu. 

Do poloţky Program Tags v MainProgram podsloţce se budou zadávat námi 

nadefinované tagy. 

Hlavní program se bude skládat, jak jiţ bylo řečeno z podprogramů, které vyko-

návají své určité funkce. Mezi těmito podprogramy se bude nacházet jeden hlavní Ma-

inRoutine. Z něho se pak bude odvolávat na ostatní podle aktuálních poţadavků. Hlavní 

program zahrnuje tyto funkce: 

 zapnutí/vypnutí a reverzace měniče 

 řízení měniče prostřednictvím dotykového panelu 

 řízení měniče prostřednictvím vzdáleného prostředí 

 programové řízení měniče 

Tyto funkce se dále ještě dělí na podprogramy a syntaxe. 

6.4.1. Zapnuti/ vypnutí a reverzace měniče 

Po rozkliknutí MainProgram se objeví prázdná příčka označena nalevo modře – 

je připravena pro přidávání prvků. Neţ se začne se samotným přidáváním, je zapotřebí 
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si vysvětlit princip funkce liniového schématu (také někdy zvaný reléový diagram). Pro 

programování jsou důleţité instrukce: vstupní a výstupní. Vstupní instrukce porovnáva-

jí, ověřují podmínky v procesu. Jejich umístění je na příčce vlevo. 

Výstupní instrukce provádějí činnosti a instrukce. Nacházejí se na pravé straně 

příčky. Výstupní instrukce si lze představit jako různé alarmy, časovače, čítače, kompa-

rátory, matematické výpočty, logické operace a mnohé další. 

 

Obr. 14 Element toolbar se záloţkami výstupních instrukcí 

Výstupní funkce se provede, pokud před ní na příčce vstupní instrukce je aktiv-

ní, je pravdivá = log. 1. Na kaţdé příčce musí být výstupní instrukce, natoţ vstupní 

instrukce nemusí být pokaţdé. V tomto případě výstupní instrukce nečeká na potvrzení 

vstupní instrukce a je aktivní ihned po spuštění liniového programu. Záleţí čistě na nás, 

jak si co a kde ošetříme vstupní instrukcí – podmínkou. 

Na Obr. 14 je Elemet toolbar, ze kterého budeme přidávat vstupní a výstupní in-

strukce. Vstupní instrukce jsou naznačeny Examine on červeně a zeleně (zeleně jsou 

negované instrukce Examine off). Výstupní instrukce Output energize jsou pak ţlutě. 

Dále jsou vidět záloţky s různými výstupními instrukcemi. Modře označené tlačítko 

slouţí k přidávání příček a zbylé dva pak pro rozvětvování příček. Nyní přejdeme 

k samotnému vytváření příčkové logiky. 

Postup programování bude postavěn na postupném přiřazování a rozšiřování zá-

kladního a po spuštění nadefinovaného liniového schématu MainRoutime. Z něhoţ bu-

dou odkazy na další podprogramy. 

Zapnutí a vypnutí měniče 

V této počáteční chvíli podprogram pro zapnutí a vypnutí měniče je jednodu-

chý (pozn. dále se tento podprogram bude rozvíjet a stane se z něho na konec výchozí 

podprogram). Po aktivaci vstupní instrukce (sepnutí tlačítka) se provede výstupní in-

strukce (zapnutí měniče). Stejným způsobem je vyjádřeno vypnutí. 
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Na první příčku si přidáme kliknutím do Element Toolbaru vstupní a výstupní 

instrukci. U kaţdé instrukce je otazník indikující nepřiřazení k proměnné - tagu. Zatím 

nemáme vytvořené ţádné tagy. 

Vytvoření tagu lze provést dvěma způsoby. Buď v poloţce Program Tags nebo 

dvojklikem na otazník a napsáním názvu poţadovaného tagu. 

- U vstupní instrukce po vepsání názvu „zapnuti“, potvrdíme entrem a 

klikneme pravým tlačítkem na tento název budoucího tagu a vybereme 

z voleb New „zapnuti“(editace tagu). Naskočí okno New Tag a v něm 

nastavíme datový typ tagu „BOOL“ a můţeme připsat komentář a po-

tvrdíme OK. 

- Výstupní instrukci přiřadíme tag zase dvojklikem na otazník, ale pak si 

jiţ vybíráme z vytvořených kliknutím na rolovací tlačítko. Máme na 

výběr z: programových (vytvořených v programu) nebo z Controller 

tagu (tagy patřící jednotlivým přidaným zařízením). Výstupní instrukcí 

se má zapnout měnič, tag bude vybírat z poloţek power_Flex:O (output 

= výstup z programu do měniče), konkrétně „powerFlex:O.Start“. 

Stejným postupem vytvoříme instrukce pro vypnutí měniče na nové příčce. Pro 

vypnutí pouţijeme stejný tag „zapnutí“ ale s negovanou vstupní instrukcí Examine off. 

Výstupní instrukci přiřadíme tag „powerFlex:O.Stop“viz. (Příloha č.1). 

Podprogram změny otáčení 

Budeme ho řešit blo-

kovým schématem. Musíme 

si nejprve vytvořit podpro-

gram kliknutím pravým tla-

čítkem na MainProgram > 

New Routine viz. Obr. 15. 

 

Obr. 15 Okno New Routine 
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Typ vybereme Function Block diagram a napíšeme název „reverzace“ > OK. 

Okamţitě se nový podprogram objeví ve sloţce MainProgram. Po rozkliknutí se objeví 

nové programovací prostředí. Vyuţívají se zde funkční bloky, které se vzájemně propo-

jují. Na výběr je opět veliká škála bloků o různých funkcích seřazených přehledně v 

záloţkách viz Obr.16. 

 

Obr. 16 Blokový Element toolbar 

Červeně je označen prvek IREF – vstupní reference pro přivedení hodnoty tagu 

z programu nebo ze vstupního zařízení. Zeleně je pak prvek výstupní OREF – výstupní 

reference k odvedení výstupní hodnoty tagu do programu nebo do výstupního zařízení. 

Mezi těmito referencemi se skládá z bloků jádro podprogramu. 

- Kliknutím přidáme jeden IREF a dva OREF prvky. 

- V záloţkách si najdeme poloţku Move/Logical a vybereme si negaci 

BNOT. Přídomek „B“ odlišuje BOOL negaci od negace 32 bitových 

(DINT) čísel. Vstupní referenci přiřadíme nový tag „REVERZACE“. 

Později bude tento tag přidělen tlačítku na displeji. 

- Jedné výstupní referenci přiřadíme Controller tag 

„power_flex:O.Forward“ a druhé výstupní tag 

„power_flex:O.Reverse“. Připojíme vstupní referenci na vstup „In“ 

bloku negace a výstup „Out“ s výstupní referencí. Dále propojíme tutéţ 

vstupní referenci s druhou výstupní referenci. Poté rozklikneme blok 

negace a nastavíme parametr Enablen a EnablenOut do log. 1 a potvr-

díme OK (Příloha č. 2). 

Zbývá jen na tento podprogram reverzace udělat odkaz – zavolání. Bude se volat 

jako ostatní další podprogramy z hlavního podprogramu MainRoutine. K tomu slouţí 

funkce JSR (Jump to Subroutine). Vrátíme se do MainRoutine. Umístíme ji paralelně k 

výstupní instrukci „powerFlex:O.Start“ prostřednictvím větve - branch. Paralelní větev 

vytvoříme kliknutím na tlačítko znázorněné bílou barvou na Obr. 14 a přeneseme větev 
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na zelený bod před výstupní instrukci. Poté uchopíme modrý rámeček větve a přetáh-

neme jej za výstupní instrukci opět na zelený bod.  

Funkci JSR budeme hledat v záloţkách pod poloţkou ProgramControll. Ucho-

píme JSR a přeneseme ji na větev (Příloha č. 1). Vyplníme do Routine Name „reverza-

ce“. Nadbývající parametry můţeme bez obav odstranit kliknutím pravým tlačítkem a 

výběrem Remove Instruction Parametr. 

6.4.2. Řízení měniče z panelu - Panel View 

Řízení frekvence měniče prostřednictvím panelu bude realizováno 

v podprogramu vytvořeným strukturovaným textem. Postupujeme při vytváření nového 

podprogramu stejným postupem jako výše na Obr. 15, jen vybereme Structured Text a 

napíšeme název „rizeni_Fpanel“. 

- Vytvoříme tagy v Program Tags v záloţce Edit Tags. Vytvoříme si tagy 

datového typu „BOOL“(„startPANEL“, „frekvence_UP a frekven-

ce_DOWN“ pro zvyšování a sniţování frekvence o 1 Hz, „frekvence0, 

frekvence10, frekvence20, frekvence30, frekvence40, frekvence50“ pro 

přednastavené velikosti frekvence“) a proměnnou datového typu „INT“ 

„frekvence“ pro načtení velikosti frekvence. Všechny „BOOL“ pro-

měnné budou později přiřazený jednotlivým tlačítkům na panelu. 

Vytvořený podprogram je zobrazen  (Příloha č. 3) Velikost frekvence se bude 

přiřazovat do tagu měniče „power_flex:O.FreqCommand:=frekvence;“. 

U syntaxe pro zvýšení a sníţení frekvence příkaz frekvence_Up:=0; a frekven-

ce_DOWN:=0; zabraňuje při dlouhodobém stisku vícenásobné provedení instrukce. U 

syntaxe sníţení frekvence je navíc omezení if frekvence < 0 then… proti sníţení frek-

vence do záporných hodnot. 

Tento podprogram se bude opět volat funkcí JSR v nové příčce MainRoutine. 

Přidáme novou příčku č. 2 a do ní umístíme vstupní negovanou instrukci Examine off ve 

které vytvoříme nový „BOOL“ tag „VOLBA“ – spínač A na vzdáleném pracovišti. Za ní 

pak přidáme JSR funkci a vyplníme v ní Routine name „rizeni_Fpanel“. 
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6.4.3. Řízení měniče ze vzdáleného prostředí 

Podprogram bude o něco málo rozsáhlejší. To je zapříčiněno syntaxemi pro bu-

zení displeje, zvlášť pro jednotky a desítky hertz. Opět řízení frekvence ze vzdáleného 

prostředí budeme realizovat strukturovaným textem. Vytvoříme si nový podprogram 

„rizeni_Fvelin“ a další nové tagy. 

Budou zapotřebí proměnné typu „BOOL“ („startVELIN“, „nula, jedna, dve, tri, 

ctyri, pet, sest“ – proměnné pro buzení 7 segmentů hodnoty desítek hertz, „nulaJ, jed-

naJ, dveJ, triJ, ctyriJ, petJ, sestJ“ – pro buzení 7 segmentů hodnoty jednotek hertz) a 

typu „INT“ („analog_VSTUP“ načtení hodnoty z analogového vstupu, „RFi“vypočítána 

frekvence, „Desitky“ pro výpočet desítek hertz a, „Desitky2, Jednotky“ pro výpočet 

jednotek hertz pouţité pro buzení jednotlivých vstupů. Následuje přiřazení těchto nade-

finovaných proměnných tagům I/O modulů. 

Tento podprogram bude přijímat skrz analogový vstup (obsahuje 16 bitový pře-

vodník) prostřednictvím napěťového signálu informaci o velikosti ţádané frekvence. 

Proto musíme proměnné „analog_VSTUP“ přiřadit tag reprezentující analogový vstup – 

přesněji kanál 0.  

To se provede tím způsobem, ţe se ve sloţce Edit tags klikne na prázdné políčko 

patřící dané proměnné ve sloupci Alias For viz. Obr. 17. Rolovacím tlačítkem otevřeme 

seznam všech tagu. Vybereme si z Controller tagu poloţku Local:5:I a rozevřením po-

loţky tag přiřazený kanálu 0 „Local:5:I.Ch0Data“ a potvrdíme volbu enterem. Zapotře-

bí je ještě aktivovat tento kanál v analogovém modulu. Pravým tlačítkem otevřeme 

Properties > Imput Configuration a u kanálu 0 zatrhneme Enable > OK. 

Program bude nastavenou frekvenci z potenciometru zobrazovat na LED displeji 

přes digitální výstupy – budiče displeje. Displej má celkem 14 segmentů se společnou 

katodou. Proměnným pro desítky hertz „nula, jena, dve, tri, ctyri, pet ,sest“ přiřadíme 

postupně tagy „Local:3:O.Data.0 aţ Local:3:O.Data.6. Na Obr. 17 je ukázáno přiřazo-

vání alias tagu proměnné „ctyri“. Pro kaţdou proměnnu je nutné vybrat odpovídající 

číslo výstupu. 
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Obr. 17 Přiřazování alias hodnoty 

Stejně postupujeme u proměnných pro jednotky hertz. Jen je budeme přiřazovat 

tagům výstupního modulu č. 4, přesněji „Local:4:O:Data.0-6“. 

Proměnné „startVELIN“ přiřadíme controller tag Local:1:I.Data.1. Na tento 

vstup č. 1 je připojený páčkový spínač B. Proměnné „VOLBA“ přiřadíme controller tag 

Local:1:I.Data.3 zprostředkující povel ze spínače A. 

Výpočet frekvence a buzeni displeje 

Posledním krokem v tomto podprogramu je vytvořit syntaxi pro výpočet veli-

kosti frekvence z analogové hodnoty a syntaxi pro buzení jednotlivých segmentů disple-

je. Změřením se zjistilo, ţe při maximální velikosti vstupního signálu 10 V nabývá 

proměnná „analog_vstup“ hodnotu 30450. Potenciometr bude umoţňovat nastavit frek-

venci v rozsahu 0 aţ 50 Hz. Pak rozlišovací krok bude mít velikost 30450/50 = 609. 

Vypočet velikosti frekvence: Rfi:= analog_vstup/609;. Takto vypočtená hodnota se 

ještě před nahráním do tagu měniče musí unifikovat do tvaru poţadovaného měničem. 

Hodnota 10 Hz v programu by v měniči byla brána jako 1 Hz. Nejdřív unifikace: frek-

vence:=Rfi*10; a pak power_flex:O.FreqCommand:=frekvence;. 

Buzení jednotlivých výstupních proměnných bude řešeno syntaxí case nume-

ric_expression of. Syntaxe pro buzení desítek je zobrazena (Příloha č. 4, část 1) a jedno-

tek na (Příloha č. 4, část 2). Hodnota proměnné „Desitky“ je vypočítána jednoduše tak-
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to: Destiky:=Rfi/10; a hodnota proměnné „Jednotky“ pak tímto způsobem: De-

sitky2:=Desitky*10; Jednotky:=Rfi-Desitky2; (Příloha č. 4). V jednotlivých „selektors“ 

synaxe case vyjadřující aktuálně zobrazované číslo je sedm výrazů = sedm výstupních 

tagů = sedm segmentů v dané kombinaci 0 a 1 odpovídající numerické hodnotě LED 

displeje. 

V hlavním podprogramu MainRoutine opět přidáme novou příčku č. 4. Do vola-

cí funkce JSR zadáme „rizeni_Fvelin“. Vstupní instrukci Examine on přiřadíme pro-

měnnou „VOLBA“. 

6.4.4. Vytvoření programového řízení měniče 

Podprogram mění frekvenci v závislosti na čase nastaveném v jednotlivých pěti 

časovačích. Podprogram bude realizován liniovým schématem a bude spouštěn ze 4. 

řádku MainRoutine vstupní instrukcí korespondující s tlačítkem na panelu, které je při-

řazena nová proměnná datového typu „BOOL“ „PROGRAM1“. Časovače jsou typu 

RTO (Retentive Timer On). 

Po dosaţení nastaveného času „. PRE – Preset time“ (ACC ≥ PRE) 

v milisekundách dojde k aktivaci bitu „DN“. Tento bit bude spouštět příkaz pro změnu 

frekvence. U těchto časovačů je nutné pro opětovnou funkci vynulovat akumulovanou 

hodnotu „.ACC - accumulated value“ RESET instrukcí viz. níţe. 

Vytvoříme nový liniový diagram pod názvem „program1“. Ještě neţ se začne 

v přidávání objektů do liniového diagramu, je zapotřebí si vytvořit čtyři proměnné „ca-

sovac, casovac2, casovac3, casovac4 a casovac5“ datové struktury „timer structure“. 

Postup vytváření je na Obr. 18. 
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Obr. 18 Definování proměnné datového typu „timer structure“ 

První časovač RTO umístíme na nultou příčku a vyplníme do poloţky Timer no-

vou proměnnou „casovac“, do poloţky Preset hodnotu „18000“. Na další příčku č. 1 

umístíme vstupní instrukci Examine on a k ní přiřadíme proměnnou „casovac.DN“. Po 

aktivaci proměnné se spustí syntaxe „krok“ zavolaná opět JSR funkcí. 

Na příčku č. 2 přidáme další RTO časovač s vyplněnými údaji Timer „casovac1“ 

a Preset „36000“. Časovač spustí na 3. příčce stejným způsobem jako předchozí krok 

další syntaxi „krok1“. Stále je aktivní syntaxe „krok“ – první časovač stojí, ale pod-

mínka ACC ≥ PRE stále platí a udrţuje ji prostřednictvím aktivního bitu „casovac.DN“. 

Proto se za vstupní instrukci na první příčce přidá další ale tentokrát Examine off in-

strukce s proměnnou „casovac2.DN“. Po splnění podmínky u druhého časovače se spus-
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tí syntaxe „krok1“ a předchozí syntaxe „krok“ se stane neaktivní. Jednotlivé kroky jsou 

zobrazeny v (Příloha č. 7). 

Obdobným způsobem se pokračuje v zařazování zbylých třech časovačů (Preset 

value: 42000, 60000 a 80000). Poslední pátý časovač slouţí k vynulování všech časova-

čů i sebe sama a nastavení nulové frekvence a původního směru otáčení pro opakovaný 

chod programu (Příloha č. 5), dokud nebude program ukončen na panelu. 

Reset funkce časovače se vytvoří ve výstupní instrukci Output energize tak, ţe 

se dvojklikem na značku výstupní instrukce pod otazníkem otevře nabídka sloţek s 

výstupními funkcemi. Rozevře se sloţka Timer a vybere se poslední funkce RES – reset. 

Po potvrzení se této výstupní funkci přiřadí proměnná „casovac “. Pro kaţdý časovač 

vlastní reset funkce. Všechny reset funkce se umístí paralelně vedle sebe na 9. příčku 

(Příloha č. 1), která se bude aktivovat vstupní instrukcí ovládanou proměnnou „caso-

vac5.DN“. Ještě třeba zabudovat volací funkci JSR do téţe příčky pro nový podprogram 

„puvodni_stav“ obsahující syntaxi: power_flex:O.Reverse:=0; frekvence:=0; 

power_flex:O.FreqCommand:=frekvence;. 

Tato poslední příčka č. 9 se zkopíruje a vloţí do hlavního podprogramu Main 

Routine na konec. Vstupní instrukce Examine on se zamění za Examine off a proměnná 

za „PROGRAM1“. Plní stejnou funkci při vypnutí programu. 

Ještě je třeba ošetřit situaci při spuštěném programu, aby nebylo moţno přepnout 

ovládání a vůbec ovládat měnič z jakéhokoliv pracoviště. V Main Routine se do 2. a 3. 

příčky za původní vstupní instrukci Examine on přidá další ale Examine out 

s přiřazenou proměnnou „PROGRAM1“. Tato instrukce se také ještě přidá do nulté 

příčky na paralelní větev před JSR funkci volající reverzaci. Znemoţní změnu směru 

otáčení během běhu programu. 

Úplně posledním krokem bude podprogram vynulovaní frekvence. Je důleţitý 

zejména pro zapínání měniče, aby nenastala situace, ţe hned po zapnutí měniče by se 

motor roztočil na otáčky dané posledně zadanou velikosti frekvence. Tímto po kaţdém 

vypnutí měniče budeme mít vynulovanou frekvenci a tento problém odstraněn. Podpro-

gram „nulovani_F“ se bude volat JSR funkcí umístěnou za výstupní instrukcí 

„power_flex:O.Stop“ na prvé příčce v Main Routine (Příloha č. 6). 
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Hotový program zkontrolujeme kliknutím na tlačítko Verify Controller znázor-

něného ţlutě na Obr. 12. Soubor uloţíme a nahrajeme (viz. kapitola 6.3.2.1.) do proce-

sorové jednotky řídicího systému CompactLogix. 

6.4.5. Podprogram diagnostika a ošetření chyb 

Bezproblémový provoz jakéhokoliv zařízení je téměř nerealizovatelný. Můţe být 

sebekvalitnější zařízení, ale okolní rušivé vlivy prostředí se nedají úplně ošetřit. Případ-

né následky poruch se dají ale výrazným způsobem eliminovat kvalitním diagnostickým 

prostředím. 

Frekvenční měnič PowerFlex 40 obsahuje přes 20 chybových stavů. Při výskytu 

poruchy upozorňuje integrovaný displej měniče blikajícím číslem daného chybového 

hlášení a indikátorem poruchy. Automaticky se frekvenční měnič zastaví. Poruchy mo-

hou být dvojího druhu. 

- Poruchy č. 1, které se dají automaticky vymazat nastavením A092 [Auto 

Rstrt Tries]. Tato akce se dá opakovat v časových intervalech A093 

[Auto Rstrt Delay] tolikrát, dokud neodezní příčina poruchy. Nebo ruč-

ně A100 [Fault Clear] nastavením „1“. 

např. F4 [UnderVoltage] – podpětí stejnosměrného obvodu, F5 [Over-

Voltage] – přepětí stejnosměrného obvodu, F6 [Motor Stalled] – motor 

není schopen zrychlit aj. 

- Poruchy č. 2 tykající se buď přímo mechanických závad motoru, měniče 

nebo chybného programu. U těchto poruch nelze provést reset, ale je 

nutné provést opravy zařízení nebo software programu vedoucí 

k odstranění příčiny a pak lze provést reset chybového hlášení. 

např. F12 [HW OverCurrent] – výstupní proud měniče překročil ma-

ximum F13 [GroundFault] – chybějící uzemnění, F38 [Phase U to 

gnd] – zjištěný průraz fáze U na zem aj. 

Panel nebývá umístěn bezprostředně u měniče, a proto by měl tento program 

zobrazovat na panelu chybové hlášení s popisem chyb, zobrazit příčinu a moţné řešení. 

Měl by umoţňovat potvrzení – kvitování a následné vymazání, pokud odezněla příčina. 
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Kódy chybových dat – hlášení měniče mohou být posílány po sítí do dalších za-

řízení a čteny prostřednictvím Function Code 03 z registru 8449/číslo chyby - např. 

844938 = F38 chybové hlášení. Pro mapování stavu měniče nebo jiných zařízení by se 

poţila instrukce GSV- Get controller status information, ta je schopna z jakéhokoliv 

zařízení v síti získávat informace o jeho stavu. Kompletní ošetření chybových stavů by 

zásadním způsobem překračovalo rozsah diplomové práce. 

6.5. Vytváření vizualizačního prostředí ve Factory Talk 

View 

Po vytvoření programu, následného nahrání do procesorové jednotky a po před-

chozích přípravných krocích v kapitole 6.3.2.2. přistoupíme k nahrání všech tagů - pro-

měnných do programu Factory Talk View. 

V okně Explorel Window rozvineme RS Linx Enterprise > Communication 

Setup. V oknu Communication Setup a v záloţce Design (Local) rozvineme EtherNet/IP 

strom, označíme si procesor 1769 – L32E/A. Do jiţ vytvořené sloţky L32E v rámečku 

Device Shortcust zkopírujeme tagy kliknutím na tlačítko Copy from Design Routine > 

Yes. Následuje výběr ze záloţky Routine (Target) a je stejný jako u předešlé sloţky > 

OK. Záloţky Local a Target představují nastavení cesty z počítače do procesorové jed-

notky a z panelu do procesorové jednotky. Vytvoříme tzv. mezistupně komunikační 

cesty pro nahrání tagu uloţených v procesorové jednotce. 

Na jiţ vytvořený displej začneme přidávat objekty. Budeme potřebovat tlačítko 

pro zapnutí/vypnutí měniče. Objekt pro tlačítko vybereme z nabídky objektů umístě-

ných v Toolbar Objects. Vloţíme tlačítko typu Maintained Push Button. Dvojklikem na 

něho otevřeme okno s vlastnostmi. V záloţce General si můţeme nastavit ohraničení - 

Border Style, pozadí – Back Style, tvar – Shape. V druhé záloţce States přiřadíme kaţ-

dému stavu tlačítka - 0/1 popisek Start/STOP – Caption, barvu pozadí – Back Color, 

barvu písma atd. Ve třetí záloţce Common pak můţeme dodatečně změnit velikost tla-

čítka. V poslední záloţce Connection přiřadíme tlačítku odpovídající tag. Kliknutím na 

Tag v řádku Value. Objeví se okno Tag Browser. Ve sloupci Foldersr rozbalíme stro-

movou strukturu L32E > OnLine > Program:MainProgram se objeví seznam progra-

mových tagu. Vybereme si „startPANEL“ a potvrdíme OK. 
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Natavení ostatních objektů je obdobné, jen se můţe lišit v počtu záloţek, ale pro 

nás důleţitá záloţka Connection se nachází u všech objektů. V následující tabulce bude 

přehledně u kaţdého pouţitého objektu uveden název, popis a příslušný tag. Nastavení 

dalších atribut, barvy pozadí atd. je ponecháno fantazii uţivatele. 

objekt popisek přiřazený tag 

2 x Maintainned Push Button tlačítko PROGRAM a Start/STOP „PROGRAM1, startVELIN“ 

8 x Momentary Push Button tlačítka +/ - a   frekvence 0 – 50 Hz 
frekvence_Up, frekvence_Down, 

frekvence0 -  frekvence50“ 

1 x Multistate Push Button přepínač L/R (reverzace) „REVERZACE“ 

1 x Goto Configure Button tlačítko Settings  

1 x Numeric Display displej pro zobrazování frekvence „frekvence“ 

2 x Multistate Indicator 
indikátor zapnutí Run/Stop a L/R 

(reverzace) 
„zapnuti, REVERZACE“ 

Tab. 2 Tabulka pouţitých objektů 

Doporučuje se ještě na obrazovku displeje přidat tlačítko, které umoţní ze spuš-

těné aplikace návrat do operačního systému panelu pro následné vykonání případných 

změn v nastavení. Nemusí se pak zdlouhavě vypínat a zapínat panel. V menu Object se 

vybere Advanced > Goto > Configure Mode. Ţádný tag se nepřiřazuje a pouze se nasta-

ví vzhled. 

Po dokončení následuje finální fáze nahrání vytvořeného prostředí do panelu. 

Ještě před samotným nahráním je nutné v Explorer Window > Startup a v ní pak vybrat 

ve volbě nastavení výchozího displeje Initial Graphic konkrétní název displeje „rize-

ni2“. 

Projekt si uloţíme a klikneme v menu na Application > Create Routine Aplicati-

on, po výzvě o uloţení se spustí proces tvorby aplikace. Po dokončení klikneme v menu 

na Tools > Transfer Utility. Vybereme pro odeslání právě vytvořený projekt „rizeni2“ a 
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klikneme Open. Zaškrtneme Replace communications a vybereme konečnou destinaci 

pro uloţení - Panel View Plus 600. Klikneme na Download > OK. 

V panelu na výchozí obrazovce klikneme na Load Aplication a vybereme právě 

uloţený soubor „rizeni2“. Potvrdíme enterem a spustíme Run Aplicattion. Po chvilce se 

objeví námi vytvořené vizualizační prostředí. 

6.6. Možnosti dalšího řešení 

Vytvořený řídicí program pro řízení frekvenčního měniče představuje základní 

řídicí povely. Navrţené řízení pomocí podprogramu „program1“realizuje změnu frek-

vence na času, pro praktické vyuţití by se tento způsob hodil jen tam, kde jsou podchy-

ceny všechny neţádoucí vlivy okolí. To jde velmi těţko zajistit, zejména pak ve sloţi-

tém výrobním prostření. Nabízí se řešení tento způsob pozměnit přidáním povelů 

z okolí (snímače polohy), kdy by se aktivovaly jednotlivé kroky anebo se měnily jejich 

parametry v závislosti na aktuálním stavu poháněného zařízení – např. pohon válečko-

vého dopravníku kontisltiku. Struktura tohoto programu řešena přes časovače by se dala 

rozšířit pomocí stavitelných parametrů frekvenčního měniče. Konkrétně parametry 

StepLogic™ např. Preset_Freq 0 – 7, Accel_Time, Jog_Frequency, Stp_Logic a mnoho 

dalších. Frekvenční měnič také nabízí moţnost řízení elektrického pohonu PID regulá-

torem. Pro nastavení PID regulátoru se nabízí hned 10 parametrů. Jen by se musel zapo-

jit snímač otáček pohonu nebo jiné ţádané veličiny. Obsahuje i další parametry upravu-

jící rozběhovou a doběhovou rampu, nastavení procesu brzdění stejnosměrným napětím. 

6.7. Upozornění na možné problémy 

Zejména je třeba se plně soustředit při nastavování komunikace. Dobře nastavit 

přemostění mezi síťovou kartou počítače a virtuálním systémem. Pečlivě překontrolovat 

správné přidělení IP adres MAC adresám jednotlivých komponent. V programovacím 

prostředí je mít třeba na paměti, ţe všechny vytvořené rutiny programu se musejí volat. 

Po spuštění řídicího programu nereagovala rutina „reverzace“. Došlo k přehlednutí ak-

tivačních parametrů vstupů a výstupů. Kaţdý funkční blok obsahuje aktivační paramet-

ry, které jsou defaultně nastaveny jako neaktivní. Při konfiguraci síťové komunikace 

bylo zapotřebí aktualizovat firmware procesorové jednotky a popisných souborů EDS 

komponent. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo navrţení řízení střídavého elektrického pohonu ří-

dicím systémem PLC s vyuţitím frekvenčního měniče a operátorského panelu a ovládá-

ní z místního pracoviště pomocí standardních ovládacích prvků. Takto vytvořené praco-

viště má zároveň slouţit jako výukový modul pro studenty. 

První kapitola rozebírá historii vývoje elektrických pohonů a jejich řízení a pou-

kazuje na značný význam výkonové polovodičové techniky na jejich uplatnění. Popisu-

je základní vlastnosti, pracovní stavy asynchronního motoru a způsoby řízení. Druhá 

kapitola se zaměřuje na frekvenční měniče, jejich typy, regulační struktury a na zpětné 

vlivy způsobené spínáním polovodičových součástek. Třetí a čtvrtá kapitola popisují 

šíření informací – dat v průmyslových řídicích a informačních systémech. 

Poslední stěţejní kapitola řeší návrh řízení jak po hardwarové tak i po softwaro-

vé stránce Popisuje nutné kroky pro nastavení programovacího prostředí a nastavení 

síťové komunikace prostřednictvím sítě EtherNet/IP a postup vlastního programování. 

Při návrhu řízení asynchronního motoru podle podprogramu „program1“ (změna 

frekvence podle čau) se neuvaţovalo s momentem setrvačnosti soustavy. Takto malý a 

nezatíţený asynchronní motor velmi rychle reaguje na změny frekvence. Mezi jednotli-

vými časovači je časová rezerva, která by se musela přizpůsobit podle rozběhu, doběhu 

motoru a chování při změnách frekvence a to dle pouţité navazující technologie, která 

by zásadním způsobem ovlivnila chování pohonu jako celku. 

Řídicí systém CompatLogix splnil očekávání, jedná se o vysoce flexibilní řídicí 

systém, který nalezne uplatnění v širokém rozsahu řízení technologických pochodů. 

Frekvenční měnič PowerFlex 40 vyuţíval skalárního řízení otáček a momentu. Pro širší 

rozsah regulace momentu by bylo nutné dovybavení pohonu snímačem natočení a vyu-

ţití přímého vektorového řízení pohonu. 

Diagnostika a ošetření chyb frekvenčního měniče je nedílnou součásti pro včas-

né varování, jednoznačné určení příčiny poruchy a podávání raportů pro obsluhu. Tyto 

podněty pak mohou přispět k řešení vzniklých poruch, havárií a jejich předcházení. 

Z výše uvedeného předpokládám úspěšné vyuţití této práce ve výuce na katedře 

Automatizace a počítačové techniky v metalurgii. 
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Laboratorní úloha 

Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství 

Datum: 

 

 

Jméno: 

 

 Skupina: 

 Číslo měření 

 

Téma: 

Návrh řízení trojfázového elektrického pohonu. 

Úkol: 

Úkolem této laboratorní úlohy je navrhnout řízení trojfázového pohonu s vyuţi-

tím frekvenčního měniče průmyslového automatu Allen Bradley. Pokyny pro řízení se 

budou zajišťovat příslušným dotykovým displejem. Dalším úkolem je zaimplementová-

ní I/O modulů pro řízení ze vzdáleného pracoviště. Na tyto moduly budou připojeny 

ovládací tlačítka, LED displej pro zobrazování a potenciometr pro nastavení frekvence. 

Zařízení budou komunikovat v síti EtherNet/IP. 

Použité zařízení:  

Hardware 

Řídicí systém CompactLogix s rozšiřujícími zásuvnými moduly I/O 1756 Com-

pact I/O modules, frekvenční měnič PowerFlex 40, dotykový panel Panel View Plus 

600, jističe, rozvodná krabice, switch se svým napájecím adaptérem, propojovací síťové 

kabely (kříţená dvojlinka UTP), 3x stavebnicové moduly tvořící vzdálené pracoviště 

(dvou hodnotový LED displej, spínací tlačítka a potenciometr), napájecí zdroj 24 V pro 

řídicí systém a stavebnicové moduly, napájecí zdroj 10V pro napěťový signál slouţící 

pro nastavení frekvence potenciometrem, asynchronní motor 230/400 VAC, 0,09 kW 
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zapojený do hvězdy, 1380 ot/min, propojovací vodiče a PC se standardními parametry 

ale s dostatečným místem na pevném disku (min 10GB). 

Software 

Programový balíček: pro tvorbu programu RSLogix 5000, vizualizačního pro-

středí Factory Talk View Studio, pro nastavení síťové komunikace RSLinx, BOOT/DHC 

Server, balíček je nainstalovaný v OS Windows Server 2003, a proto je nutný další pro-

gram VMware Workstation nutný pro spuštění tohoto virtuálního systému. 

Postup: 

1. Sestavení pracoviště 

Jednotlivé prvky se budou montovat pomocí DIN lišt na konstrukční stojan. Com-

pactLogix systém obsahuje procesorovou jednotku L32E a pět I/O modulů (2 x digitálni 

vstupy – připojení tlačítek, 2 x digitální výstupy – buzení displeje a jeden analogový I/O 

modul – připojení potenciometru). Připojení zařízení k napájení a propojení síťovými 

kabely se switchem je uvedeno v (kap. 6.2 a 6.2.1.). 

2. Konfigurace komunikace  

V této části je třeba věnovat velkou pozornost a bedlivost při nastavování. Malé pře-

hlednutí ve výsledku způsobí nefunkčnost celé komunikace. Předpokládá se aktuální 

firware všech komponent (kap. 6.3.1.1.). Výchozím krokem je nastavení tzv. mostu 

mezi PC síťovou kartou a virtuální kartou systému VMware Workstation (kap. 6.3.1.). 

Přidělení IP adresy PC síťové kartě jiţ v klasickém OS: 192.168.1.125, maska podsítě 

bude totoţná pro všechny prvky v síti 255.255.255.0. Přidělení adres procesorové jed-

notce a měniče se jiţ provádí v programu BOOTP/DHCP Server pomocí MAC adres 

komponent. IP adresa procesorové jednotky: 192.168.1.1., měniče: 192.168.1.11. a ad-

resa panelu: 192.168.1.15. se nastaví přímo v operačním systému panelu (kap. 6.3.1.). 

3. Konfigurace komponent v RSLogix 5000 

Po nastavení prvků pro síťovou komunikaci je zapotřebí tyto prvky nakonfigurovat 

také v prostředí RSLogix 5000. Vytvoříme si nový projekt s procesorovou jednotkou 

1769 – L32E CompactLogix5332E a revizí č. 17. Konfigurace se týká procesorové jed-

notky L32E, frekvenčního měniče a I/O modulů. V okně Controller Organizer klikneme 
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na sloţku I/O Configuration, po rozvinutí v ní klikneme pravým tlačítkem na 1769 – 

L32E Ethernet Port LocalENB a v Properties zadáme IP adresu. Pořád se nacházíme ve 

stromové struktuře a následně přidáme měnič. Klikneme znovu pravým tlačítkem na 

Ethernet Port LocalENB > New Module. Z nabídky Driver > Power Flex 40 E a přiřa-

díme mu IP adresu. Posledním krokem je přidání I/O modulů. Klineme pravým tlačít-

kem na CompactBus Local > New Module. Z nabídky Analog a Digital si vybereme 

příslušné moduly. Kaţdému modulu přiřadíme číslo portu podle skutečného umístění. 

4. Tvorba programu a vizualizačního prostředí 

Řídicí program 

Nabízí se čtyři způsoby programování. Klasickým strukturovaným textem, liniovými 

diagramy, funkčními blokovými schématy a sekvenčními funkčními diagramy. Řídicí 

program by měl obsahovat podprogramy pro zapnutí/vypnutí měniče s reverzací chodu 

motoru, řízení měniče prostřednictvím dotykového panelu, řízení vzdáleným řídicím 

prostředím a např. programové řízení frekvence v závislosti na čase nebo na dalších 

veličinách (kap. 6.4.). 

Prostředí pro dotykový panel 

Program Factory Talk View nabízí široké moţnosti pro vytváření vizualizačního pro-

středí. Obsahuje rozsáhlou knihovnu objektů pro vytvoření dokonalého, funkčního, 

přehledného a informačního prostředí (kap. 6.5.). 

Nahrání tagu z procesorové jednotky do programu Factory Talk View. V okně 

Explorel Window > RS Linx Enterprise > Communication Setup. V oknu Communicati-

on Setup > Design (Local) > EtherNet/IP strom, označíme si procesor 1769 – L32E/A. 

Vytvoříme sloţku L32E v rámečku Device Shortcust, zkopírujeme tagy > Copy from 

Design Routine > Yes. Následuje výběr ze záloţky Routine (Target) a je stejný jako u 

předešlé sloţky > OK. 

Pro podrobnější informace o jednotlivých zařízeních, způsobech nastavování a pro-

gramování se doporučuje prostudovat manuály na http://www.rockwellautomation.cz/. 

 

 

http://www.rockwellautomation.cz/
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Příloha č. 1 - Hlavní podprogram „MainRoutine“  

 

Příloha č. 2 - Podprogram „REVERZACE“ 
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Příloha č. 3 - Podprogram „rizeni_Fpanel“ 
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Příloha č. 4 - Podprogram „rizeni_Fvelin“ – část 1 
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Podprogram „rizeni_Fvelin“ – část 2 
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Příloha č. 5 - Podprogram „program1“ 

 

Příloha č. 6 Podprogram „nulovani_F“ 
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Příloha č. 7 - Jednotlivé kroky v programu 

–  „krok“ 

 

- „krok1“ 

 

- „krok2“ 

 

- „krok3“ 

 


