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Abstrakt 

Tato práce obsahuje shrnutí informací o průběhu individuální odborné praxe, vykonané ve firmě 

ELCOM, a.s. 

Praxe byla absolvována v divizi virtuální instrumentace se zaměřením na asynchronní motory. 

Účelem bylo sestavení diagnostického programu v LabVIEW
TM

, kterým je simulováno chování 

motoru při různých režimech zatížení a odhadovat jeho oteplení v závislosti v jakém režimu je motor 

provozován a zatěžován. Dále byla do softwaru zaimplementována funkce ochrany, která vyhodnocuje 

z naměřených dat, zda motor pracuje správně a zda nedošlo např. k nesymetrii, přetížení atd. Pokud 

ochrana vyhodnotí chybu, snaží se co nejpřesněji určit druh poruchy. Toto teoretické zpracování bylo 

ověřeno na motorech s využitím měřících karet od National Instruments. 

 

Klíčová slova 

 Tepelný model, proudová ochrana, režimy zatížení, LabVIEW
TM

, National Instruments, měřicí 

karta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This thesis summarizes information about processes during individual professional experience 

performed in ELCOM Company. 

Work experience was completed in virtual instrumentation division, focusing on asynchronous 

engines. Goal was to create diagnostic program in, LabVIEW
TM

 language. Program simulates engine 

behavior under various modes of heavy load and estimates its heat increase based on under what load 

mode it is performing. Also a safety function was implemented into the software. This function 

evaluates from measured data whether the engine is working correctly or not or if some kind of 

asymmetry or overload happened and so on. If this function encounters an error, it determines the most 

probable cause of failure. Theoretical elaboration was verified on engines using measurement cards 

from National Instruments. 

Key words 

 Thermal model, current protection, loading regime, LabVIEW
TM

, National Instruments, 

measurement Card 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam použitých symbolů a zkratek 

U1N – jmenovité napětí [V] 

I1N – jmenovitý proud [A] 

P10 – výkon naprázdno [W] 

Ra – odpor vinutí [Ω] 

D – průměr motoru [mm] 

L – délka  [mm] 

m – hmotnost motoru [kg] 

2p – počet pólových dvojic 

cosφ – účiník 

t0 – počáteční čas měření 

dt – časový krok mezi snímanými vzorky [ms] 
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1. Úvod 

Při výběru vhodného tématu pro bakalářskou práci mi byla nabídnuta velice zajímavá 

alternativa vykonávat odbornou praxi ve firmě ELCOM, a.s. Více o firmě ve druhé kapitole. 

V praxi byla snaha o vytvoření diagnostického programu pro odhadování oteplení motoru 

společně s funkcí ochrany motorů. Software používaný pro tvorbu programu a měřící karty, se kterými 

jsem přišel do styku, pochází z dílny firmy National Instruments, kterým bych chtěl věnovat třetí 

kapitolu. 

V následující čtvrté kapitole bych se chtěl zaměřit na úkoly, které jsem během praxe dostal ke 

zpracování a poté v další kapitole ukázat zvolený postup řešení těchto úkolů. Dále následuje kapitola s 

výčtem praktických i teoretických znalostí, které jsem během studia načerpal, a vysvětlení jejich 

přínosu pro mou práci ve firmě. 

V předposlední kapitole se budu věnovat znalostem, které mi při vykonávání odborné praxe 

chyběly. Na úplný závěr práce bych uvedl celkové zhodnocení mého působení ve firmě ELCOM, a.s. 

s ukázkou dosažených výsledků. 
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2. Odborné zaměření firmy 

Firma ELCOM, a.s. je poměrně velká firma s širokým rozsahem zaměření. Praxi jsem 

vykonával v divizi virtuální instrumentace, která je nejmladší divizí této firmy. 

Divize Virtuální instrumentace působí od roku 1997 ve Vědeckotechnologickém parku Ostrava, 

v těsném sousedství areálu VŠB - Technické univerzity Ostrava. Za dobu své existence rozvinula 

řešení projektů systémové integrace do té míry, že je dnes světově uznávaným dodavatelem 

špičkových řešení zejména v oblasti automatizovaných měřících a testovacích systémů, systémů 

monitoringu kvality elektřiny, průmyslových testerů a kamerových systémů. Dynamický rozvoj této 

divize byl završen v roce 2006 stavbou moderního technologického centra firmy ELCOM, a.s., v němž 

dnes tato divize provozuje a rozvíjí své aktivity. 

Firma ELCOM, a.s. je od roku 2003 jako jediná česká firma členem celosvětového programu 

National Instruments Alliance Program - sítě více než 600 partnerských firem, které se zabývají 

technickou podporou, systémovou integrací a prodejem produktů National Instruments. Cílem tohoto 

členství je poskytovat zákazníkům služby v oblasti virtuální instrumentace na nejvyšší úrovni po 

celém světě - v současné době dosáhla naše certifikace druhé nejvyšší úrovně v rámci tohoto 

programu. 

ELCOM, a. s., divize Virtuální instrumentace je uznávaným systémovým integrátorem v oblasti 

měřicích a testovacích systémů založených na propojení výpočetní a měřicí techniky. Již více než 10 

let poskytuje špičková řešení zákazníkům v České Republice i v mnoha dalších zemích světa. (1) 
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3. Používané prostředky 

Firma National Instruments nabízí nepřeberné množství produktů. Já jsem pracoval pouze s 

jejich softwarem LabVIEW a měřící kartou NI-9219. Síťovým analyzátorem SC ENA 300 od firmy 

ELCOM, a.s. byly měřeny vstupní hodnoty napětí, proudu a výkonu. 

3.1. LabVIEW 

LabVIEW je zkratkou pro Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench. Jde o systém 

vhodný pro programování komunikace osobního počítače s různými periferními zařízeními, zvláště 

pak s měřicími přístroji. 

Programování se neprovádí obvyklými metodami psaní programu ve formě textu jako například 

jazyk C, Pascal, ale program se kreslí, pomocí programovacího jazyka G. Což značí, grafický 

programovací jazyk. Tyto programy v jazyce G se kompilují a produkují samostatně spustitelné 

programy. 

Při tvorbě programu vytváříme svůj vlastní čelní panel, na který umisťujeme virtuální přístroje, 

různé ovládací prvky, signalizační prvky, užitečné informace, ale také zde provádíme mnoho operací, 

které zabraňují uživateli nastavovat nedovolené hodnoty, které by mohly poškodit připojená zařízení 

nebo by vedly k nesprávnému výpočtu či dalším chybám. 

Hlavní část programování je skryta v blokovém diagramu, kde provádíme samotné grafické 

programování. Nachází se zde mnoho různých prvků a každý má svou vlastní funkci. Hlavní úkol 

spočívá ve správném využívání těchto prvků, abychom co nejefektivnějším a nejpřesnějším způsobem 

vyřešili daný úkol. Objevují se zde výběry struktur, které budeme využívat, matematické funkce, 

logické funkce, nástroje pro práci s polem hodnot, nástroje pro práci s clustery, konfigurační nastavení 

pro připojení měřicích karet. 

Největší devizou je možnost vytvoření si vlastního přístroje, funkce nebo algoritmu, který měří, 

řídí nebo vyhodnocuje naprogramované procesy. 
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3.2. Měřící karta NI USB-9219 

NI USB-9219 je čtyř-kanálový univerzální modul řady C určený pro víceúčelové testování. 

Díky USB-9219, můžete měřit několik signálů z čidel, jako jsou tenzometry, odporové teploměry, 

termočlánky, snímače zatížení a další senzory. Kanály jsou individuálně volitelné, takže můžete 

provést jiný typ měření na každém ze čtyř kanálů. Měřicí rozsah se liší pro každý typ měření a je 

±60 V pro napětí a ±25 mA pro proud. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Úprava signálů SC ENA300 

Model ENA300 byl speciálně vyvinut jako cenově přístupné řešení do školních a univerzitních 

laboratoří. ENA300 se skládá z programovatelného modulu úpravy signálu (pro 4 napětí a 4 proudy) a 

16 - bitového A/D převodníku s USB rozhraním. Model ENA300 nemá vestavěnou procesorovou 

jednotku a proto musí být připojen přes USB rozhraní k PC s operačním systémem Windows XP nebo 

Windows Vista, na kterém je spuštěn firmware analyzátoru. (3) 

Analogový vstup 

Kanály 4, 4 

Řešení 24 bitů 

Vzorkovací kmitočet 100 S/s 

Tab. 1 - Specifikace NI USB-9219 

Tab. 2 - Specifikace SC ENA300 

Proudové vstupy 

Počet vstupů 4 

Vstupní rozsah dle použitých proudových kleští 

Šířka pásma 45Hz až 2,5kHz 

Přesnost +/-0,1% 

Napěťové vstupy 

Počet vstupů 4 

Vstupní rozsahy 450V, 250V, 110V, 65V (RMS) 

Šířka pásma 45Hz až 2,5kHz 

Vstupní impedance 200kOhm, 10pF 

Přesnost +/-0,1% 

Obr.  2 - SC ENA300 

Obr.  1 - NI USB-9219 
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4. Úkoly ke zpracování 

Během spolupráce s firmou ELCOM, a.s. mi bylo zadáno množství menších úkolů, které svou 

důležitostí a časovou náročností nebyly na úrovni níže popsaných. Všechny zadané úkoly vycházely 

z potřeb firmy, pro vývoj diagnostického softwaru, který bude odhadovat oteplení motoru. 

4.1. Načtení a zápis INI souboru o motoru 

Hlavním úkolem INI souboru mělo být načtení štítkových hodnot motoru, pro který byla 

simulace oteplení prováděna. Požadavek definoval, jaké hodnoty se mají při načtení o motoru objevit. 

U1N, I1N, P10, Ra, r, l, m, 2p, cosφ. Všechny tyto parametry měly být načteny na začátku simulace, aby 

sloužily pro zjednodušení výpočtu oteplení daného motoru a také pro správnou funkci ochran. 

4.2. Simulace druhu zatížení motoru 

Druh zatížení motoru má významný vliv na jeho oteplovací a ochlazovací charakteristiku. 

V simulaci měly být využity základní druhy zatížení S1, S2, S3 a S6 pro jmenovité zatěžovatele 

definované normou 15%, 25%, 40% a 60% s normovanou dobou cyklu 10 minut. 

4.3. Simulace vstupního napětí a proudu motoru 

Tato simulace byla do programu zavedena, aby mohl program pracovat bez připojeného 

přístroje SC ENA300 a dodával nám signál obsahující nastavený proud a napětí, který nebude závislý 

na druhu zatížení motoru. Výstupní hodnoty budou zobrazovány do grafu napětí a proudu a také do 

vektorového diagramu. Nastavovanými parametry jsou napětí na každé fázi, proudy na každé fázi, 

fázový posuv mezi napětím a proudem a frekvence generovaných sinusových signálů. 

4.4. Měření napětí a proudu z SC ENA300 

Jedním z nejdůležitějších úkolů bylo nastavení konfiguračního rozhraní našeho programu, aby 

dokázal komunikovat s SC ENA300. V podprogramu muselo být definováno množství kanálů, 

vzorkovací frekvence, počet vzorků a přepočet na reálné hodnoty snímaných napětí a proudů podle 

výrobcem stanovených konstant. Reálné hodnoty byly předány hlavnímu programu ke zpracování a 

vyhodnocení oteplení měřeného motoru. 

4.5. Ochrana motorů 

Ochranou motorů se rozumí souhrn možných funkcí, indikujících nepříznivé vlivy působící na 

motor, které mohou vést k poškození motoru nebo jeho špatné funkci. Tyto funkce pak ovlivňují 

procesy spojené s provozem sledovaného motoru. 

4.5.1. Ochrana fázové symetrie 

Tato ochrana měla být vytvořena, aby poznala rozdíl mezi snímanými fázovými posuvy 

jednotlivých fází. Pokud bude překročena nastavená tolerance, ochrana zareaguje. Musí být provedena 

zvlášť pro napětí a proud, z důvodu přesnějšího určení příčiny poruchy. Dále měla být provedena 

úprava pro vyhodnocení, zda odchylka mezi fázemi je větší než 5°. 
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4.5.2. Ochrana amplitudové symetrie 

Jedná se o obdobu fázové ochrany, ovšem s rozdílem porovnávání velikostí amplitud 

jednotlivých fází. Opět je provedena zvlášť pro napětí a proud. Zde je vyhodnoceno překročení 

nesymetrie měřených amplitud přes nastavenou amplitudovou toleranci a také zda není vyšší než 5% 

jmenovité hodnoty amplitudy. O všech těchto událostech bude obsluha informována na čelním panelu. 

4.5.3. Přepěťová ochrana 

Přepětí je definováno jako hodnota, která překročí jmenovité napětí o více než 10%. 

V podprogramu bylo uvažováno se zavedením alarmu přepětí a poruchy přepětí, kdy alarm přepětí 

měl zareagovat po mírném překročení přepětí, avšak jen do hodnoty 20%. Pokud se měřené napětí 

v tomto rozsahu vrátilo pod hranici 10% do 5 sekund, nebyla vyhodnocena porucha přepětí, ale pouze 

alarm přepětí. Pokud však zůstala i po uplynutí doby 5 sekund vyšší než 10% byla vyhodnocena 

porucha přepětí. Tato porucha byla vyhodnocena hned, jestliže nastala situace, kdy měřené napětí bylo 

ihned vyšší než 20%. 

 
Obr.  3 - Vývojový diagram přepěťové ochrany 

4.5.4. Podpěťová ochrana 

Tato ochrana má sloužit k signalizaci podpětí, kdy dochází k poklesu napětí různými vlivy. 

Funguje na obdobném principu jako přepěťová ochrana, ovšem s tou výjimkou, že kontroluje pokles 

napětí pod 90% jmenovité hodnoty napětí. Požadavek kladený na tuto ochranu byl, aby byly zavedeny 

dva stavy, alarm podpětí a porucha podpětí. Kdy alarm podpětí reaguje při poklesu napětí pod hodnotu 

90% jmenovité hodnoty napětí, avšak jen do hodnoty 80% jmenovité hodnoty napětí. Když se napětí 

v těchto mezích do 5 sekund vrátí nad 90%, vše je v pořádku a nezobrazí se porucha podpětí. 

V opačném případě je vyhodnocena porucha podpětí. Pokud napětí prudce klesne pod hodnotu 80%, je 

okamžitě vyhodnocena porucha podpětí. 

4.6. Měření a uložení dat z karty NI 9219 

V tomto úkolu šlo o konfiguraci měřící karty, aby byla schopna měřit aktuální teplotu na 

čtyřech místech motoru. Tato data musí být ukládána do souboru. Vše se musí dít automaticky, bez 

zásahu uživatele. Uživatel pouze zadá cestu k souboru a poté program po 5 sekundách sbírá hodnoty 

teplot a přepočítává je na RMS hodnoty, které ukládá. V tomto úkolu byla požadována forma souboru 

s hlavičkou, ve které budou údaje o t0, dt a každé měřené hodnotě bude přiřazen konkrétní čas měření. 
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5. Postup řešení úkolů 

Všechny úkoly byly řešeny v programovém prostředí od National Instruments LabVIEW, které 

je velice vhodné pro tvorbu virtuálních přístrojů a funkcí. Každý z řešených úkolů se nachází 

v podprogramu, který vykonává určitou funkci a napomáhá při programování zpřehledněním 

blokového diagramu, čímž usnadňuje pozdější úpravy nebo vyhledání chyby. 

5.1. Načtení a zápis INI souboru o motoru 

Na obr. 1 můžete vidět blokový diagram, sloužící pro výběr požadovaných dat ze souboru. Na 

začátku je vybrána cesta k souboru  a posléze je v case struktuře vyhodnoceno, zda byl výběr souboru 

stornován anebo proběhl korektně. Pokud byl stornován, zobrazí se dialog upozorňující na tuto 

skutečnost. V opačném případě je soubor otevřen a je vyhledán přesně definovaný výraz. 

Soubor může být rozdělen na různé sekce, kdy hodnoty nemusí být seřazeny v přesném pořadí, 

ale mohou být náhodně rozmístěny v dané sekci souboru. V tomto konkrétním případě jsem využil 

pouze jednu sekci pro načtení základních dat o motoru, které jsou potom v clusteru přeneseny do 

hlavního programu, kde slouží pro zjednodušení výpočtu oteplení daného motoru. Dále je 

vyhodnocena chyba při čtení dat, která se zobrazí na displeji a informuje uživatele o této skutečnosti. 

Zápis do souboru bude proveden v případě, že uživatel nemá k dispozici INI soubor, se 

základními údaji o motoru a chtěl by si jej vytvořit. Proto v čelním panelu zadá požadované hodnoty, a 

posléze je může uložit pro pozdější opětovné načtení. Blokový diagram vypadá obdobně ovšem 

s funkcí pro zápis. Opět je zde kladen důraz na hlídání případných chyb při ukládání a o 

informovanosti uživatele o těchto poruchách. 

 
Obr.  4 - Čtení dat ze souboru 

 
Obr.  5 - Ukázka načítaného INI souboru 
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5.2. Simulace druhů zatížení motorů 

V tomto podprogramu jsem se pokusil o simulování zadaných druhů zatížení motorů. Jednalo se 

o režimy S1, S2, S3 a S6. Tyto režimy sloužily jako náhrada skutečného měření na motoru. Ve všech 

režimech hraje hlavní roli časovač, který s časovým zpožděním pouští na výstup log. 0 nebo log. 1, 

kterými pomocí logických nebo výběrových funkcí řídíme jednotlivé režimy. Do tohoto časovače je 

zařazen i zatěžovatel, který určuje, po jak dlouhou dobu z celého cyklu bude spuštěna logická 1. Dále 

bylo nutné pro režimy využít INI soubor o motoru s jeho základními údaji, abychom mohli vypočítat 

proud. Z INI souboru bylo využito hodnot P0, Un, cosφ. 

 
Obr.  6 - Blokový diagram režimů 

Režim S1 je definovaný jako trvalé zatížení. Nastavovaný příkon byl přenášen po celou dobu na 

výstup. Přičemž se tento příkon přepočítává na proud. A následně je společně s P, U a signalizací 

ventilace přenášen do globální proměnné. Signalizací ventilace zjišťujeme, jestli prochází aspoň 

jednou fází minimální proud. Tato signalizace posléze v hlavním programu upravuje, jaký bude použit 

součinitel přestupu tepla. 

Režim S2 je krátkodobý chod, který funguje jen po určitou dobu s přetížením a poté přestane 

dodávat výkon do doby, dokud se motor neochladí zpět na teplotu okolí. V našem případě byl využit 

algoritmus, který v prvním okamžiku pustil na výstup nastavený příkon a poté kontroloval průběh 

výpočtu oteplení v hlavním programu. Pokud vypočtené oteplení kleslo na teplotu okolí, nebo 

hodnotu, která byla o 1°C vyšší, byl spuštěn další impulz a celá situace se opakovala. Šířka impulzu se 

lišila podle zvoleného zatěžovatele 15%, 25%, 40% nebo 60%. 
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Režim S3, známý také jako přerušovaný chod značí, že příkon, který je posílán na výstup, je 

přerušován podle zatěžovatele a jeho výkon klesá na nulu po celý zbytek doby cyklu. Dobu cyklu bylo 

možno nastavovat v jakémkoliv rozsahu, abychom se však drželi reálných hodnot, bylo nastaveno 

600 sekund tedy 10 minut. Tento režim byl realizován pomocí logického výběru. Pokud byla 

z časovače přivedena logická 1, výběrový člen poslal na výstup hodnotu nastaveného příkonu, pokud 

logická 0, byla na výstup poslána hodnota 0. 

Režim S6, je režim přerušovaného zatížení, kdy motor přerušovaně zatěžujeme na hřídeli. 

Motor nevypínáme, takže když je motor odlehčen, hodnota výstupního výkonu není nulová, ale jedná 

se o hodnotu výkonu motoru naprázdno. Při realizaci tohoto režimu bylo využito obdobného schématu 

jako při režimu S3, s výjimkou toho, že při logické 0 nedocházelo k poklesu výstupního výkonu na 0, 

ale byla zde načtena hodnota P0 z INI souboru o motoru. 

U všech režimů byly hodnoty Iu, Iv, Iw, Uu, Uv, Uw, P a signalizace ventilace posílány do 

globální proměnné, která byla spojena s hlavním programem a zajišťovala vhodnou výměnu dat, pro 

odhadování teploty motoru. Jelikož oteplování motoru se dělo velice pomalu, v závislosti na velikosti 

motoru zde byl vytvořen algoritmus pro mnohonásobné urychlení děje. 

 

 

 

 

 
Obr.  7 - Čelní panel režimů s ukázkou režimu S6 
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5.3. Simulace vstupního napětí a proudu motoru 

Tato simulace se liší od simulace režimů tím, že si zde nastavujeme přímo parametry vstupního 

napětí a proudu i jejich fázové posuvy. Pro tuto simulaci postačily jednotlivé generátory pro každou 

fázi zvlášť. Pro zajištění správné funkce generátoru je důležité zadat amplitudu, frekvenci, fázový 

posun a tvar generovaného průběhu, který byl v tomto případě sinusový. 

Všechny průběhy byly spojeny do jednoho pole, aby byl vytvořen stejný datový typ, jaký 

poskytuje algoritmus měření a aby vše bylo pro pozdější úpravu přehlednější. Všechny průběhy byly 

pro lepší analýzu vykresleny do časového grafu a také do vektorového diagramu. 

 

 

 

 

 

 
Obr.  8 - Generátor sinusových průběhů 
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Obr.  9 - Záznam generovaných průběhů 

 

 

 
Obr.  10 - Vektorový diagram 
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5.4. Měření napětí a proudu z SC ENA300 

Při měření napětí a proudu bylo využito funkcí DAQ  asistenta pro komunikaci LabVIEW 

s měřicím přístrojem. Před začátkem komunikace bylo nastaveno, na jakých kanálech bude počítač 

měřené signály vypočítávat a jaký počet vzorků bude sbírat. 

Sejmuté časové signály musely být pro přesnost vynásobeny konstantami (převody), které jsou 

přesně specifikované pro napětí a proud zvlášť. Dalším krokem bylo použití funkce pro vypočtení 

amplitudy a fáze jednotlivých napětí a proudů pro pozdější vykreslení do vektorového diagramu. Tyto 

hodnoty byly také přivedeny do softwarových ochran, které pouze upozorňovaly, když nastala nějaká 

chyba. Těmto ochranám se budu věnovat v další podkapitole. Vyčtené hodnoty z jednotlivých kanálů 

byly převedeny na RMS hodnoty a poslány do globální proměnné, která je napojena na hlavní 

program, který s těmito naměřenými hodnotami pracuje a snaží se odhadnout teplotu motoru. 

 
Obr. 11 - Blokový diagram měření z karty 

5.5. Ochrana motorů 

Do ochran motorů je možno zahrnout mnoho různých druhů ochran. Pro firemní účely bylo 

potřeba vytvořit pouze fázovou ochranu symetrie, amplitudovou ochranu symetrie, přepěťovou 

ochranu a podpěťovou ochranu. 

5.5.1. Ochrana fázová symetrie 

Smyslem této ochrany je hlídat, zda nedochází k fázové nesymetrii. To znamená, že hlídáme, 

aby všechny vektory napětí měly mezi sebou posun 120° a totožně i vektory proudu měly mezi sebou 

posun 120°. Pokud ne, ochrana vyhodnotí tuto skutečnost a vyšle na výstup signál, který upozorní 

uživatele. 

Vlastní ochrana funguje tak, že jsou mezi sebou odečítány jednotlivé fázové posuvy. Poté 

prochází tento rozdíl posuvů do dalších členů, které zkoumají, jestli je signál v určených mezích, které 

jsou nastaveny jako fázová tolerance. Muselo být využito přičítání této tolerance k násobkům 120. Pro 

další vyhodnocení byly využity logické funkce OR a NAND. 
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Obr.  12 - Ochrana fázové symetrie 

5.5.2. Ochrana amplitudové symetrie 

Smyslem ochrany je hlídat rozdíly amplitud jednotlivých napětí a proudů, zda se od sebe neliší 

více, než dovoluje nastavená amplitudová tolerance. 

Pro realizaci této funkce bylo využito funkce sloužící pro vyhodnocení, zda se daný signál 

nachází v určených mezích. Meze byly nastavovány podle jednoho ze signálů a k tomuto signálu byla 

připočtena a odečtena nastavená amplitudová tolerance. Tyto dvě hodnoty tvořily krajní meze, kterými 

signál musel projít. Pokud byl signál v mezích, byla na výstupu funkce, vyhodnocena logická 1 a po 

přechodu do hradla NAND bylo zjištěno, jestli se oba signály rovnají logické 1. Pakliže ano, vše bylo 

v pořádku a amplitudová nesymetrie nenastala. V opačném případě, když se na hradlo dostala 

jakákoliv jiná hodnota, byla vyhodnocena amplitudová nesymetrie a uživatel byl o ní neprodleně 

informován na čelním panelu. 

 

 
Obr.  13 - Ochrana amplitudové symetrie 
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5.5.3. Přepěťová ochrana 

Vlastní přepěťová ochrana funguje na principu porovnávání jednotlivých vstupních napětí na 

každé fázi. V prvním případě kontrolujeme, zda nedošlo k výraznému přepětí, které by překročilo 

jmenovité napětí o více než 20%. Pokud se tak nestalo, ochrana dále kontroluje, zda nedošlo 

k překročení Un o 10%. Pokud ano, ochrana zareaguje napřed tím, že spustí časovač, který počítá 

dobu 5 sekund a očekává, jestli se hodnota napětí vrátí pod úroveň 110% Un. Během této doby spustí 

na čelním panelu uživateli zprávu o Alarmu přepětí, který však není kritický. Když se napětí opět 

navrátí pod 110% Un, zpráva o přepětí zmizí. V opačném případě, kdy časovač napočítá hodnotu vyšší 

než 5 sekund a přepětí stále přetrvává, přejde Alarm přepětí v oznámení pro uživatele o Poruše přepětí. 

Tato porucha přepětí je uživateli předána ihned v případě překročení Un o více než 20%. 

 
Obr.  14 - Přepěťová ochrana 

5.5.4. Podpěťová ochrana 

Ochrana fungující na obdobném principu jako ochrana přepěťová. Nejdříve kontroluje, jestli 

nedochází k poklesu napětí na jednotlivých fázích pod hodnotu 80% Un. Jestli se na jedné z fází, 

objeví napětí nižší než 80% Un, je ihned uživateli předána informace o této skutečnosti na čelní panel 

v podobě svítící kontrolky Poruchy podpětí. Pro vyhodnocení bylo využito porovnávacích funkcí a 

logických hradel OR a NOR. 

Pokud nedošlo ihned k poklesu napětí pod 80% Un, je vyhodnoceno, zda je měřené napětí na 

jednotlivých fázích nižší než 90% a dále je opět spuštěn časovač 5 sekund, který spustí Alarm podpětí. 

Po uplynutí této doby a stále přetrvávajícímu podpětí přejde Alarm podpětí do Poruchy podpětí. Jestli 

se v době 5 sekund napětí vrátí nad hodnotu 90% Un, Alarm podpětí se vypne a vše je v pořádku. 

 
Obr.  15 - Podpěťová ochrana 
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5.6. Měření a uložení dat z karty NI 9219 

Tento podprogram zajišťuje komunikaci měřící karty teploty s programem LabVIEW. Vše bylo 

umístěno do struktury flat sequence, která zajišťuje v prvních dvou rámech nastavení celého 

programu. Můžeme zde vidět vstupní task, kterým nastavujeme, na jakých kanálech bude LabVIEW 

komunikovat s kartou. V dalším rámu je již hlavní program, který vykonává vlastní snímání teploty 

z měřící karty. Měření se provádí na všech 4 kanálech a umožňuje tedy snímat teplotu na 4 různých 

místech motoru. Pro vizualizaci změřených teplot byl použit indikátor Color ramp, který mění svou 

barvu podle teploty. Změřené hodnoty jsou zobrazeny v časových grafech. Jeden zobrazuje úsek 

1 sekundy a druhý vykresluje dlouhodobý průběh teploty. 

V požadavku bylo také ukládání těchto dat do souboru bez zásahu uživatele. Uživatel pouze 

zadá cestu, do jakého souboru budou data ukládána a dále musí být vše prováděno automaticky. 

V podprogramu pro uložení dat je implementováno převedení hodnot na RMS hodnoty, abychom 

odstranili ze signálu různé šumy nebo zákmity. Program dokáže za 1 sekundu zpracovat 10 hodnot. Po 

5 sekundách čili po 50 hodnotách by se měly všechny tyto hodnoty najednou uložit do souboru. 

Abychom zajistili tuto funkci, musela zde být použita podmínka, která zjišťovala velikost pole hodnot. 

Pokud se již rovnalo 50 hodnotám, bylo zjištěno, jestli zadaný soubor existuje, pokud ne byla 

vytvořena hlavička tohoto souboru, ve které se objevilo t0, dt a názvy sloupců. Po vytvoření hlavičky 

bylo do tohoto souboru zapsáno pole hodnot o 5 sloupcích a 50 hodnotách v každém sloupci a zároveň 

bylo toto pole vyčištěno, aby do něj mohly být nahrány další hodnoty. Tyto hodnoty se k sobě 

postupně přičítaly kvůli zavedení shift registru, který funguje jako zpětná vazba. Po dosažení velikosti 

pole 50 hodnot, bylo opět zapsáno do již existujícího souboru. 

 
Obr.  16 - Čelní panel záznamu teplot 
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Obr.  17 - Měření teploty 

 
Obr.  18 - Ukládání dat do souboru 

 
Obr.  19 - Ukázka uloženého souboru 
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6. Odborné znalosti 

V praxi jsem využil mnohé znalosti z vysoké školy - jazykovými znalostmi angličtiny pro práci 

v LabVIEW počínaje a znalostmi z čistě technických předmětů jako Elektrické přístroje a Elektrické 

pohony konče. 

Pro realizaci simulace režimů zatížení motoru jsem využil hlavně znalosti z předmětu Elektrické 

pohony a mechatronické systémy, kde jsme tuto problematiku řešili a věnovali mnoho času pochopení 

funkce motoru, a kde jsem načerpal základní představu o problematice motorů. 

Pro vypořádání se s ochranami motorů jsem využil znalosti z předmětu elektrické přístroje a 

taktéž elektrické pohony. Vlastně všechny technické předměty mi nějakým způsobem pomohly 

k vyřešení daných úkolů. 

K odborným znalostem mohu taktéž zařadit základ programování v LabVIEW, ale 

i programování celkově v předmětech elektrická měření a mikroprocesorová technika. 
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7. Chybějící znalosti 

Významnou částí znalostí, které jsem během praxe postrádal, byla hlubší znalost LabVIEW a 

postup práce a zkušenosti při programování většího projektu. 

Dalšími chybějícími znalostmi byly drobnosti týkající se řešených úkolů, které však byly bez 

problému k nalezení ve skriptech a další odborné literatuře. 
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8. Závěr 

Tato bakalářská práce je výsledkem padesáti odpracovaných dnů ve firmě ELCOM, a.s. a je 

shrnutím celého průběhu absolvované praxe. 

Hlavním cílem mé práce bylo praktické využití programového prostředí LabVIEW pro tvorbu 

diagnostického programu pro motory a jeho popsání. Věnuji se zde popisu zadaných úkolů jako je 

simulace druhu zatížení motoru, funkce ochran motorů, konfigurace měřících zařízení pro komunikaci 

s programem a načtení štítkových hodnot o motoru pro zjednodušení celkového výpočtu oteplení 

daného motoru. 

 Po dobu praxe jsme v týmu pracovali na jednom větším projektu společně s Petrem 

Zapletalem a Ing. Jiřím Pospíšilíkem, Ph.D. Mnou zpracovávané úkoly byly dílčí součástí tohoto 

projektu, který se na základě měřených dat napětí a proudu snažil odhadnout oteplení motoru. Při práci 

byla snaha o vytvoření podprogramů, které budou moci být použity i v jiných projektech, proto zde 

byl kladen důraz na jejich obecné pojetí kvůli širšímu využití a ne jen na konkrétní případ v projektu. 

Díky těmto požadavkům na programovou strukturu jsem si osvojil praktické postupy pro 

tvorbu podprogramů a také základní strukturu všech podobných aplikací v LabVIEW. 

Dále jsem se zde setkal s měřícími kartami SC ENA300 z dílny firmy ELCOM,a.s., sloužící 

pro sběr dat měřených proudů a napětí na 6 kanálech. Dále jsem měl možnost využití měřící karty NI 

USB-9219 od firmy National Instruments. Tato karta zajišťovala přesné měření teploty na 4 místech 

motoru, abychom byli schopni ověřit vypočtené hodnoty oteplení motoru z hlavního programu. Tyto 

karty umožňují mnohostranné využití v oblasti měřící techniky díky jejich vlastnostem a velice 

dobrému spojení s programem LabVIEW pomocí USB rozhraní osobního počítače. 
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