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Abstrakt 

 Cílem práce je zhodnocení průběhu individuální odborné praxe vykonávané ve firmě 

ELCOM, a.s. v období školního roku 09/10. 

Praxe byla absolvována v divizi Virtuální instrumentace. Vlastní náplní práce bylo 

vytvořit software pro simulaci i reálné měření oteplování na asynchronních motorech různých 

typů. Tento program byl vytvořen za účelem simulace a sledování tepelných procesů s ohledem 

na problematiku oteplování a ochlazování v závislosti na druhu reţimu, zatíţení, příkonu či 

ztrátovemu výkonu a dalšími veličinami, které se nesmí opomíjet. V rámci programu byla 

implementována funkce tepelné ochrany, která by nahrazovala skutečné hardwarové zařízení a 

dále byl software doplněn ochranou proti změnám provozních podmínek elektrických strojů 

(fázová a amplitudová nesymetrie, nadpětí, podpětí). 
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Abstract 

The aim of this work is to evaluate the individual professional practice carried out in 

Elcom Inc. during a school year 09/10. 

Practice was done in the division of Virtual Instrumentation. The job description was 

to develop software for the simulation and real warming measurement on different types of 

inductive motors. This program was designed for simulation and monitoring of thermal 

processes with regard to the issue of warming and cooling, depending on the type of a system, 

load, power or loss power and other values that can not be ignored. The function of thermal 

protection was implemented  to replace the actual hardware devices. Software was added to 

protect against changes in operating conditions, electrical machinery (phase and amplitude 

asymmetry, over voltage, low voltage). 
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Seznam některých pouţitých zkratek a symbolů 

A  - plocha motoru (ochlazovací povrch) [m
2
] 

I  - elektrický proud [A] 

P1  - příkon [ W] 

P2  - výkon [W] 

Pz   - ztrátový výkon [W] 

Qaku 0  - celková akumulovaná energie z předchozího kroku [J] 

Qode   - odevzdaná ztrátová tepelná energie [J] 

R  - ekvivalentní odpor [Ω] 

Toko   - teplota okolí [°C] 

Tmot   - teplota motoru [°C] 

Tmot 0  - teplota motoru z předchozího kroku [°C] 

V  - objem motoru [m
3
] 

c  - tepelná kapacita [J/K] 

dQ  - ztrátová tepelná energie [J] 

dQaku  - změna akumulované energie (gradient) [J] 

dt  - časový krok [s] 

α0  - součinitel přestupu tepla [W.m
2
/K] 

ΔΘ  - delta Theta (okamţité oteplení proti okolí) [K] 

gradΘ - nárůst teploty [K] 

η  - účinnost [-] 
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1. Úvod 

 V závěrečném ročníku bakalářského studia na FEI se mi naskytla moţnost absolvovat 

odbornou praxi ve firmě ELCOM, a.s. Vizí byla nejen moţnost získání nových poznatků a 

zkušeností, ale převevším ověření si svých doposud nabytých teoretických informací.  

 Firma, ve které jsem absolvoval odbornou praxi, především jedna z jejich divizí 

Virtuální instrumentace, úzce spolupracuje s firmou National Instruments, která vytvořila níţe 

zmíněný software v prostředí LabVIEW, jenţ je popsán v kapitole 3.1. 

 Mým prvním úkolem bylo vytvořit blokový diagram v programu Microsoft Visio 07 

pro pozdější reprezentaci ve vývojovém prostředí LabVIEW. Popis řešení je objasněn v první 

kapitole zadaných úkolů. Náplní mé práce bylo stanovit tepelný výpočet pro obecný 

asynchronní motor, který je zaměřen na přenos tepelné energie z povrchu motoru do okolního 

prostředí (vzduchu). V této práci je popsán hlavní program (tepelný výpočet), jenţ je řešen 

logickými funkcemi a matematickými rovnicemi. 

 Vykreslení akumulované a odevzdané energie je vysvětleno v kapitole 5.4. Součástí je 

i odhad součinitele přestupu tepla, který je řešen prostřednictvím empirických rovnic s 

vykreslením do grafu. Výpočet tepelné kapacity motoru je objasněn v kapitole 5.7. Ztrátový 

výkon počítaný z naměřených hodnot příkonu a výkonu, který je v případě tepelného výpočtu 

uvaţován, je zpracován v nadcházející kapitole. Signalizace oteplení, která indikuje nebezpečný 

nárůst teploty nad danou mez je v poslední kapitole zadaných úkolů. 

 Teoretické a praktické dovednosti, které jsem získal v průběhu vysokoškolského 

studia a které jsem uplatnil v průběhu praxe, jsou v práci popsány rovněţ. Část práce je 

mimojiné zaměřena téţ na znalosti v průběhu odborné praxe postrádané.  

 V závěru práce je shrnutí výsledků a poznatků dosaţených v průběhu praxe. 
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2. Odborné zaměření firmy 

 Firma ELCOM, a.s. byla zaloţena v roce 1990 jako společnost s ručeným omezením. 

Původní myšlenkou zakladatelů firmy bylo vytvořit inţenýrské a konzultační středisko v oboru 

silnoproudé elektrotechniky, specializované na oblast kompenzace jalového výkonu, 

elektromagnetické kompatibility a optimalizaci spotřeby elektrické energie. Vysoká poptávka 

průmyslu po kvalitních sluţbách a hlavně po vyrobcích v tomto oboru vytvořily základ pro 

postupné rozšíření společnosti o další oblasti. [1] 

V roce 1992 byly aktivity společnosti rozšířeny o oblast střídavých regulovaných 

pohonů a elektromotorů. Dále v roce 1992 společnost začala provádět i vlastní elektromontáţe a 

v tomtéţ roce zahájila i vlastní dílenskou výrobu. O rok později měla společnost čtyři střediska 

v České republice a to v Praze, Brně, Nedvědici a v Ostravě. V roce 2000 se struktura firmy 

společnosti ustálila na pěti divizích, které budou stručně rozepsány v následujících odstavcích. 

Divize Aplikované elektroniky se zabývá výzkumem, vývojem a výrobou speciálních 

zdrojů na bázi usměrňovačů ve zvláštním zapojení, fázově řízených spínačů nebo měničů 

kmitočtu.  

Divize Pohony je jednou z nejstarších organizačních sloţek společnosti ELCOM, a.s. 

Svojí činnost v oblasti elektrických pohonů a jejich komponent rozvíjí jiţ od roku 1992, se 

zaměřením na pohony v energetice, vodárnách, těţebním průmyslu a další. Pohony dodává 

v celém výkonovém spektru 0,1 kW ÷ 20 MW. 

Divize Realizace a inţenýrink se věnuje konkrétním dodávkám rozvoden, 

kompenzačních zařízení nízkého a vysokého napětí. Dále provádí rozbory technických stavů 

napájecích sítí hlavně z hlediska optimálního provozu a zajištění elektromagnetické 

kompatibility. 

Divize Výroba byla zaloţena v roce 1995 a je dislokována v technologické zóně 

v Bystřici nad Pernštejnem. V této divizi se soustřeďují veškeré výrobní aktivity firmy ELCOM, 

a.s. Mimo tyto výrobní aktivity zajišťuje také divize Výroba materiálovou logistiku pro celou 

firmu a to jak tuzemskou, tak i zahraniční a veškeré výrobní kooperace s partnerskými firmami. 

Divize Virtuální instrumentace působí od roku 1997 ve Vědecko - technologickém 

parku Ostrava v těsném sousedství areálu VŠB – Technické univerzity Ostrava. Je úzce 

propojena s katedrou měřicí a řídicí techniky a informatiky. Zabývá se systémovou integrací, 

návrhem a dodávkami měřicích a testovacích pracovišť postavených na bázi virtuální 

instrumentace. 

2.1. Popis pracovního zařazení studenta 

 Odborná praxe probíhala na středisku firmy ELCOM, a.s. ve Vědecko - 

technologickém parku v Ostravě – Porubě. Byla mi přidělena pozice programátora LabVIEW 

pod vedením Ing. Jiřího Pospíšilíka, Ph.D. Na zadaném projektu se pracovně podílelo více lidí. 

Kaţdý z členů týmu pracoval na dílčích úkolech. Spojením dílčích úkolů vznikl celkový 

software. 
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3. Pouţívané vývojové prostředí 

Můj první úkol spojený s příchodem na stanoviště bylo seznámení se s programem 

LabVIEW od firmy National Instruments, ve kterém jsem vytvářel software po celou dobu 

trvání odborné praxe. 

3.1. LabVIEW 

Programovací a vývojové prostředí LABVIEW je produktem americké firmy NI, která 

je největším průkopníkem v oblasti virtuální instrumentace. Jazyk G (grafický jazyk), kterým se 

programuje v prostředí LabVIEW je vhodný pro měření a analýzu signálu, řízení a vizualizaci 

technologických procesů různé sloţitosti. Hlavním cílem virtuální instrumentace je nahradit 

měřicí přístroje řešené pomocí technických prostředků (hardware) řešením programových 

prostředků (software). Pro příklad si zde můţeme uvést pár výhod virtuálního přístroje oproti 

skutečného. Funkci virtuálního přístroje definuje uţivatel, klíčový komponent v programovém 

prostředku je software a právě toto řešení umoţňuje velmi rychlé doplnění různých funkcí, 

aplikací i konfiguraci, coţ je u realizace skutečného přístroje velice nákladné nebo přímo 

nemoţné.  

Takto vytvořená aplikace v grafickém prostředí má svůj čelní panel, ve které jsou 

různé ovládací prvky a grafy a indikátory. Blokový diagram je druhým sdruţeným oknem kaţdé 

aplikace. Programátor si zde definuje vlastní algoritmus programu a propojuje tedy prvky 

z čelního panelu a jejich parametry. Vytváří se z palety knihovních prvků Functions, které jsou 

svázány s prvky čelního panelu, s konstantami zadanými z knihovny Functions nebo globální či 

lokální proměnnou v módu pro čtení nebo zápis. Tyto prvky jsou propojeny vodičem o různém 

datovém typu. 

3.2. Vyuţití LabVIEW k simulaci i reálnému měření 

Námi vytvořený program v počítači se vyuţívá jak k simulaci vstupních a výstupních 

veličin, tak i k samotnému reálnému měření veličiny pomocí měřící karty, která je s počítačem 

spojena přes komunikační rozhraní. V současné době se jedná zejména o rozhraní USB, 

IEE1394 (FireWire), Ethernet apod. Počítač i měřicí karta musí mít samozdřejmě shodné 

konektory k propojení. Takto získaný signál můţeme vyuţívat při práci s vytvořeným 

programem. 
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4. Úkoly zadané studentovi v průběhu odborné praxe 

 Zadanými úkoly bylo nutné vytvořit software (diagnostický program), jehoţ nedílnou 

součástí jsou i podprogramy jiných pracovníků týmu. Úkoly byly krátkodobého i dlouhodobého 

charakteru. Odborné informace, které jsou pro pochopení dané problematiky a k následnému 

zpracování do programů nezbytně nutné, byly čerpány z  knih a skript, jejichţ názvy a autory 

jsou uvedeny v pouţité literatuře. 

4.1. Vytvoření blokového schématu pro diagnostický program 

 Účelem tohoto úkolu bylo navrhnout diagnostický program tak, aby byl pro uţivatele 

a programátora přehledný. Schéma má být vytvořeno v programu Miscrosoft Office Visio. 

Blokový diagram má upřesnit návaznost jednotlivých funkčních bloků aplikace a tím ulehčit 

řešení programátorovi. 

4.2. Tepelný výpočet řešený pomocí logických funkcí 

 Prvním zadaným úkolem bylo ve vývojovém prostředí LabVIEW vytvořit tepelný 

výpočet řešený pomocí logických funkcí. Zvolená metoda má objasnit vliv ztrátového výkonu a 

dalších vstupních parametrů na oteplení a ochlazení motoru. Výstupními prvky mají být grafy a 

indikátory, které nás informují o průběhu simulace nebo reálného měření. 

4.3. Tepelný výpočet řešený pomocí matematických rovnic 

Tato metoda má taktéţ objasnit vliv ztrátového výkonu a vstupních parametrů na 

oteplení a ochlazení elektrického stroje. Úkolem tedy bylo vytvořit analogii mezi těmito dvěma 

tepelnými výpočty. Výstupními parametry mají opět být stejné grafy a indikátory, které nás 

informují o daném průběhu. Tato dvě řešení je moţno v hlavním programu mezi sebou přepínat 

tlačítkem. 

4.4. Vykreslení grafu akumulované a odevzdané energie 

Funkce má graficky objasnit a srovnat působení ztrátové energie, jejíţ jedna část se 

v asynchronním motoru akumuluje a druhá odchází do okolního prostředí (vzduchu). Tento úkol 

je vysvětlen na simulovaných zatěţovacích reţimech. 

4.5. Způsob určení součinitele přestupu tepla prostřednictvím 

empirických rovnic 

Tento podprogram má počítat součinitel přestupu tepla pro kaţdý asynchronní motor 

pomocí empirických rovnic různých stěn. Vhodným poměrem těchto stěn si můţe uţivatel 

programu simulovat různá provedení, uchycení a zavěšení asynchronního motoru a taktéţ můţe 

do výpočtu zahrnout i vliv proudícího ochlazovacího média (vzduchu), který je generován 

virtuálním ventilátorem. 



 

- 5 - 

 

4.6. Způsob určení součinitele přestupu tepla 

 Základem tohoto podprogramu má být vyhodnocení součinitele přestupu tepla 

řešeného pomocí polynomické křivky. Parametry polymonické křivky by v budoucnu měly 

charakterizovat různé reţimy chodu, stavy asynchronního motoru. Pro náš případ zůstanou na 

začátku tvorby programu koeficienty statické. 

4.7. Způsob určení tepelné kapacity 

Funkcí tohoto vstupního parametru pro tepelný výpočet má být měrná tepelná 

kapacita, hustota a hmotnost dílčích prvků obsaţených v asynchronním motoru. Na výstupu 

funkce má být výsledná tepelná kapacita motoru a mnoho dalších indikátorů udávajících 

vedlejší informace o objemu a rozměrech jednotlivých prvků. 

4.8. Způsob získání hodnoty ztrátového výkonu ze souboru 

dodaného výrobcem a vykreslení zatěţovacích charakteristik 

Další z úkolů bylo vytvoření charakteristik asynchronního motoru. Podprogram má 

načítat tabulku hodnot. Z načtených hodnot příkonu a výkonu má být vytvořena zatěţovací a 

účinnostní charakteristika, ale i závislost ztrátového výkonu na příkonu. Hodnota ztrátového 

výkonu bude předávána pomocí globální proměnné do tepelného výpočtu. 

4.9. Signalizace oteplení motoru nad danou třídu 

Signalizace má upozornit obsluhu na nebezpečné překročení teploty vinutí. V tomto 

podprogramu bude vytvořeno sedm tepelných tříd podle druhu izolace vinutí. Překročená 

teplota má zprvu světelnou indikaci a po překročení určité doby se ke světelné indikaci připojí i 

textová výstraha. Do budoucna bude uvaţováno i se zvukovou signalizací. 

4.10. Design čelního panelu, úprava a zpřehlednění blokového 

diagramu 

Tento úkol má urovnat a sjednotit písmo, velikost textů a nadpisů. Taktéţ zarovnat 

ovladače, indikátory a grafy. Hlavní okno čelního panelu má být upraveno tak, aby se v něm 

uţivatel programu dokázal rychle zorientovat.  

Blokový diagram má být rovněţ zpřehledněný. Datové cesty a podprogramy mají být 

logicky a esteticky upraveny ve struktuře hlavního programu. 
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5. Zvolený postup řešení zadaných úkolů 

5.1. Vytvoření blokového schématu pro diagnostický program 

Blokový diagram je vytvořen v programu Microsoft Visio 07. Slouţí pro dobré 

uvědomění a zpřehlednění návazností jednotlivých bloků (podprogramů). Schéma je 

vyobrazené analogicky k blokovému diagramu v programu LabVIEW.  

 Různými barvami jsou znázorněny funkční bloky, které se dělí na parametry a funkce 

a tepelný výpočet. Na vstupu blokového diagramu a hlavně v diagnostickém programu si můţe 

uţivatel vybrat, zda chce vstupní signál simulovaně generovat anebo reálně odebírat z měřicí 

karty. Naměřené nebo simulované signály jsou analyzovány a posílány do funkcí ke zpracování, 

které zjistí jejich výchylky proti normálním stavům a popřípadě vykreslí vektorový diagram. Ze 

zpracovaného signálu je pro tepelný výpočet nejdůleţitější hodnota příkonu, podle níţ zjistíme 

aktuální velikost ztrátového výkonu. Postup je vysvětlen v kap. 5.7. Příkon je odesílán jako 

vstupní veličina do simulace SX stavů ( zatěţovacích reţimů). Na základě příkonu je vypočtena 

hodnota ztrátového výkonu pomocí polynomiálních koeficientů a ta je následně odeslána do 

tepelného výpočtu, který vykresluje hodnoty akumulovaných a odevzdaných energií a dalších 

veličin. 
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Obr. 1 Blokové schéma diagnostického programu v Microsoft Visio 
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5.2. Tepelný výpočet řešený pomocí logických funkcí  

 Při řešení tepelného výpočtu bylo vycházeno z rovnice tepelné rovnováhy, která je 

definována takto: 

𝑑𝑄 = 𝑅 ∙ 𝐼2 ∙ 𝑑𝑡 = 𝛼0 ∙ 𝐴 ∙ 𝛥𝛩 ∙ 𝑑𝑡 + 𝑐 ∙ 𝑉 ∙ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝛩  J . [2] (5.2.1) 

A plocha motoru [m
2
] 

I el. proud [A] 

R ekvivalentní odpor [Ω] 

V objem motoru [m
3
] 

c tepelná kapacita [J/K] 

dt časový krok [s] 

𝛼0 součinitel přestupu tepla [W/m
2
.K] 

𝛥𝛩 deltaTheta ( okamţité oteplení proti okolí) [K] 

𝑔𝑟𝑎𝑑Θ zvýšení teploty motoru [K] 

 Na začátku bylo nutné zajistit všechny vstupní parametry, které ovlivňují tepelný 

výpočet. Veličiny se odesílají do struktury programu po datových cestách. Měnit je můţeme na 

čelním panelu programu. První veličinou je ztrátový výkon, jenţ spolu s časovým krokem 

vytváří tepelné ztráty dQ: 

 𝑑𝑄 = 𝑅 ∙ 𝐼2 ∙ 𝑑𝑡 [J]. (5.2.2) 

 Výše uvedený ztrátový výkon je moţné vypočítat v našem případě pomocí vstupních 

veličin el. proudu a ekvivaletního odporu a simulovat tak průchod el. proudu vodičem, kdy 

ztráty rostou s kvadrátem proudu nebo je moţné ztrátový výkon získat z naměřených hodnot 

výkonu a příkonu motoru z tabulky. První varianta nebude brána v potaz a dále se jiţ budem 

zabývat pouze ztrátovým výkonem získaným z tabulky hodnot. 

 Tepelná energie dQ se ve výpočtu dělí na dvě části. Jedna část se odvede ochlazením a 

druhá se akumuluje. Pro logický postup výpočtu, který má simulovat tepelnou energii 

odevzdanou z motoru do okolí, byl pouţit vzorec 𝑄𝑜𝑑𝑒 : 

 𝑄𝑜𝑑𝑒 = 𝛼0 ∙ 𝐴 ∙ ΔΘ ∙ 𝑑𝑡 [J]. (5.2.3) 

 ΔΘ je okamţité oteplení proti okolí. Pro výpočet byl pouţit zpětnovazební uzel, který 

umoţňuje předávat hodnoty z předchozí iterace: 

 𝛥𝛩 =  𝑇𝑚𝑜𝑡 − 𝑇𝑜𝑘𝑜   [K]. [2] (5.2.4) 

𝑇𝑚𝑜𝑡  teplota motoru [K] 

𝑇𝑜𝑘𝑜  teplota okolí [K] 
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 Součinitel přestupu tepla je v programu řešen manuálním dosazením nebo vhodným 

poměrem pomocí empirických rovnic, které představují různé stěny. Plocha (ochlazovací 

povrch) motoru je počítaná ze dvou parametrů (poloměr, délka), které jsou vzaty ze vstupního 

clusteru. Řešena je v samostatné funkci. Vliv markantnějšího chlazení z důvodu ţebrování 

kostry byl zanedbán, proto je plocha motoru zkreslena.  

 Teplotou motoru se v našem případě neovlivňuje teplota okolí a proto je ve výpočtu 

určitá výchylka proti reálným podmínkám. 

 Změna akumulované energie (gradient) můţe být kladná i záporná. Kladný gradient 

značí akumulaci tepelné energie v motoru a tím pádem i zvyšování jeho teploty. Záporný 

gradient naznačuje, ţe se do okolí odevzdává více tepelné energie, neţ se generuje a teplota 

motoru klesá: 

𝑑𝑄𝑎𝑘𝑢 = 𝑑𝑄 − 𝑄𝑜𝑑𝑒   [J]. (5.2.5) 

𝑑𝑄 tepelné ztráty [J] 

𝑄𝑜𝑑𝑒   teplo odevzdané do okolí [J] 

 Druhá část energie se neodvede do okolí a v tělese se akumuluje. Pro zvýšení teploty 

motoru jsou uvaţovány další parametry, a to objem a tepelná kapacita, které jsou řešeny 

v samostatném podprogramu. 𝑔𝑟𝑎𝑑Θ je počítán pro zvýšenou teplotu kaţdého kroku: 

 𝑔𝑟𝑎𝑑Θ =
𝑑𝑄𝑎𝑘𝑢

𝑐∙𝑉
 [K].  (5.2.6) 

𝑑𝑄𝑎𝑘𝑢  změna akumulované energie [J] 

 

Obr. 2 Blokový diagram tepelného výpočtu řešeného pomocí logických funkcí 

 Objem i celková tepelná kapacita se určí v samostatném podprogramu z hmotnosti, 

hustoty a měrné tepelné kapacity materiálu. 

  Zpětnovazební uzel byl v pouţit k získání aktuální teploty motoru. V prvním kroku 

výpočtu teploty byla vytvořena okrajová podmínka, která udává, ţe teplota motoru na začátku 
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se rovná teplotě okolí. Po tomto výpočtu tedy zpětnovazební uzel počítá aktuální teplotu 

z oteplení (𝑔𝑟𝑎𝑑Θ) a teploty motoru z předchozího kroku: 

 𝑇𝑚𝑜𝑡 = 𝑇𝑚𝑜𝑡 0 +  𝑔𝑟𝑎𝑑Θ [°C].  (5.2.7) 

𝑇𝑚𝑜𝑡 0 teplota motoru z předchozího kroku [°C] 

Celková akumulovaná energie udává, jaké mnoţství tepla se v motoru aktuálně nachází. 

Pro řešení byl taktéţ vyuţit zpětnovazební uzel, který posílal datovou cestou aktuální 

naakumulovanou energii z konce algoritmu na začátek. Tento krok lze povaţovat za integraci 

akumulované energie: 

 𝑄𝑎𝑘𝑢 = Qaku 0 + 𝑑𝑄𝑎𝑘𝑢  [J]. (5.2.8) 

Qaku 0 akumulovaná energie z předchozího kroku [J] 

𝑑𝑄𝑎𝑘𝑢   změna akumulované energie [J] 

Všechny vypočtené paramtery byly zabaleny a odeslány do clusteru z důvodu lepšího 

zpracování. 

5.3. Tepelný výpočet řešený pomocí matematických rovnic 

Toto řešení je realizováno analogicky k výpočtu pomocí logických funkcí. Struktura 

Formula node umoţnuje zapisovat své řešení pomocí matematických rovnic. Mezi prvními 

úkony bylo nutné vytvoření datového typu, ve kterém budeme počítat. 

 

Obr. 3 Blokový diagram tepelného výpočtu řešeného pomocí matematických rovnic 

Kaţdý krok je nutno ukončit středníkem. Do vstupních parametrů se zapisovaly stejné 

proměnné jako v případě řešení tepelného výpočtu pomocí logických funkcí.  
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5.4. Vykreslení grafu akumulované a odevzdané energie 

Na níţe uvedených grafech jsou prezentovány závislosti akumulované a odevzdané 

energie zatěţovacích reţimů motoru. 

Tepelná energie, která se při zapnutí motoru akumuluje, je závislá na velikosti 

ztrátového výkonu. Pokud je motor uvedený v trvalém chodu (reţim zatíţení S1), pak se jeho 

akumulovaná energie zvyšuje přibliţně exponenciálně. Jestliţe je motor zapnut po velmi 

dlouhou dobu, motor dosáhne teplotně ustáleného stavu, potom se teplo předává do okolí. 

Druhý graf představuje reţim S3 (přerušovaný chod), v němţ je vykreslování 

akumulované energie stejné jako v předešlém případě. Pokud je motor vypnut a je jeho teplota 

vyšší neţ teplota okolí, začne se tepelná energie z motoru šířit do okolí do doby, neţ se teploty 

obou prostředí budou rovnat. V reţimu S3 ovšem k tepelné rovnováze nedojde, protoţe je motor 

spouštěn a vypínán v  časových intervalech. 

 

 

Obr. 4 Ukázka vykreslení tepelné energie v zatěžovacím režimu S1 

 

Obr. 5 Ukázka vykreslení tepelné energie v zatěžovacím režimu S3 

5.5. Způsob určení součinitele přestupu tepla prostřednictvím 

empirických rovnic 

V tepelném výpočtu se uvaţovalo o přestup tepla z povrchu motoru do okolí. Jedná se 

tedy o zvláštní případ přenosu tepla. Součinitel přestupu tepla ovlivňuje strmost oteplovací a 
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ochlazovací křivky. Na základě empirických rovnic a znalosti teplotního rozdílu mezi povrchem 

motoru a okolím je moţné modifikovat součinitel přestupu tepla pro různé modely zatěţování a 

druhu konstrukce. 

 Výsledná hodnota součinitele přestupu tepla řešená tímto způsobem vychází z výpočtů 

svislé rovinné stěny a vodorovné rovinné stěny. Svislá stěna se ve výpočtu dělí pro rozdíl teplot 

mezi povrchem motoru a okolí na dvě skupiny. První je určena pro provozní teplotu od 15 do 

85 °C a druhá od 85 do 150 °C. V tomto případě výpočtu se uvaţuje jak s přirozenou, tak s 

nucenou konvekcí. U vodorovné rovinné stěny se uvaţuje vztah pro přirozenou konvekci nad 

nebo pod stěnou.  

Z empirických rovnic, které byly vytvořeny ve struktuře Formula node, byl vhodným 

poměrem namodelován součinitel přestupu tepla pro jeden typ asynchronního motoru. 

 

Obr. 6 Blokový diagram pro způsob určení součinitele přestupu tepla pomocí empirických rovnic 

 

5.6. Způsob určení součinitele přestupu tepla 

Pro získání součinitele přestupu tepla touto metodou byla vytvořena křivka, která 

vycházela z obecné polynomické funkce. Koeficienty byly zadávány experimentálně, tak aby 

hodnota součinitele přestupu tepla vycházela v reálných mezích. V očekávaném intervalu 

oteplení nebyla uvaţována nelinearita součinitele přestupu tepla. Při simulaci jsme věděli, ţe 

součinitel výrazně ovlivňuje výsledek, ale základním cílem programu bylo vytvoření simulace 

rovnice tepelné rovnováhy nikoliv určení absolutní hodnoty oteplení. Ve skutečných 

podmínkách je hodnota součinitele přestupu tepla ovlivněna mnoha faktory, mezi něţ patří 

teplota stěny, teplota okolí, součinitel tepelné vodivosti vzduchu, rychlost proudícího vzduchu a 

jeho teplota. Při nucené konvekci parametry ovlivňuje hlavně rychlost proudícího vzduchu. 
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 V algoritmu zatím nebyl uvaţován vliv ventilátoru (jedná se tedy o přirozenou 

konvekci). Fuknce je opět počítána ve struktře Formula node. 

5.7. Způsob určení tepelné kapacity 

Vstupními parametry jsou hmotnost a měrná tepelná kapacita materiálů motoru. 

Hodnota hmotnosti se do podprogramu zadává pomocí lokální proměnné z clusteru načtených 

vstupních parametrů. 

V prvním kroku se vhodným poměrem rozdělila hmotnost na 70 % ţeleza, 20 % mědi 

a 10 % hliníku. Pomocí měrné tepelné kapacity těchto kovů a hmotnosti se vypočetla logickými 

funkcemi celková tepelná kapacita. Objem se vypočetl pomocí vhodně rozdělených hmotností a 

jim přiřazeným hustotám. Do tepelného výpočtu se vkládal aktivní objem, který tvoří 85% 

celkového objemu motoru. Rozměry jednotlivých kovů obsaţených v asynchronním motoru se 

vypočetly pomocí funkce Y th Root of X. Rozměrové indikátory slouţí k představě o rozměrech 

motoru, ale nejsou zcela přesné. 

 Všechny výstupní parametry jsou vyvedeny do clusteru a posílány k dalšímu 

zpracování do hlavního programu. 

 

Obr. 7 Blokový diagram  pro výpočet tepelné kapacity, rozměrů, objemu 
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Obr. 8 Čelní panel nastavovacích parametrů a vedlejších výpočtů 

5.8. Způsob získání hodnoty ztrátového výkonu ze souboru 

dodaného výrobcem a vykreslení zatěţovacích charakteristik 

 Ztrátový výkon řešený tímto způsobem je získaný z naměřených dat příkonu a výkonu 

reálného asynchronního motoru. Data v tabulce obsahovala další hodnoty pro vykreslování 

zatěţovacích charakteristik. Naměřené hodnoty jsou vykresleny do tabulky na čelním panelu. 

Pro naše výpočty však postačují hodnoty příkonu a výkonu 𝑃𝑧: 

 𝑃𝑧 = 𝑃1 − 𝑃2[W]. (5.8.1) 

𝑃1 příkon [W] 

𝑃2 výkon [W] 

Z dříve zmíněných hodnot také vykreslíme na čelním panelu zatěţovací 

charakteristiku motoru. Další z veličin, která byla počítána je účinnost η, pro kterou platí vztah: 

 𝜂 =
𝑃2

𝑃1
 [−] (5.8.2) 

 Tento krok byl určen pro vykreslení závislosti účinnosti na výkonu. Vypočítané 

hodnoty jsou opět vykresleny do druhé tabulky. Ke ztrátovému výkonu a účinnosti byl také 

počítán výkon, který se v motoru převede na tepelnou energii. Jeho hodnota je zhruba 95 % 

původního ztrátového výkonu. Zbylých 5 % se v motoru přemění na primární a sekundární 

ztráty. Tento poměr byl vytvořen po domluvě s konzultantem mé práce.  
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Obr. 9 Blokový diagram pro vykreslení zátěžových charakteristik a ztrátového výkonu 

 Protoţe je v původním .txt naměřeném souboru obsaţeno jen málo hodnot příkonu a 

výkonu, bylo nutné mezi těmito body dopočítat proloţenou křivku z důvodu získání ztrátového 

výkonu pro kaţdou hodnotu příkonu. Hodnotu příkonu podprogram získává ze simulace 

zatěţovacích reţimů. 

 

Obr. 10 Čelní panel pro vykreslení zátěžových charakteristik a ztrátového výkonu 
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5.9. Signalizace oteplení motoru nad danou třídu 

 Diodová a textová signalizace má upozorňovat uţivatele programu na nedovolené 

oteplení vinutí asynchronního motoru. Zprvu jen světelnou indikací a po pěti sekundách 

textovou. Do budoucna se uvaţuje s akustickou výstrahou. 

  Ze vstupního clusteru je načtena teplota povrchu motoru a rozdíl teplot mezi ním a 

vinutím byl stanoven na 45 K. V postupu je uvedeno, ţe pokud je teplota povrchu např. 50 °C, 

tak oteplení na čelech a vinutí bude dosahovat 95 K. Tato podmínka je v programu uvaţována. 

Maximální teplota okolí je normou omezena na 40 °C, proto je např. dovolené oteplení vinutí 

třídy H 140 K. V řešení bylo vytvořeno sedm tepelných tříd izolace vinutí pro různé dovolené 

trvalé teploty: Y, A, E, B, F, H a C. Třídy si uţivatel vybere v nabídce čelního panelu. 

Tento podprogram zatím neuvaţuje tepelný tok a skutečné rozdělení teplot uvnitř 

stroje a proto je tato funkce přípravou pro další etapu tvorby modelu. 

 

Obr. 11Blokový diagram signalizace oteplení motoru 

 

5.10. Design čelního panelu, úprava a zpřehlednění blokového 

diagramu 

Design byl navrhnut podle zásad v tomto oboru. Všechny vstupní nastavovací 

parametry pro výpočet byly vţdy uvedeny v levé oblasti, grafické indikátory uprostřed a 

numerické indikátory v pravé oblasti čelního panelu. Důleţité indikátory jsou formátovany 

větším písmem a kurzívou a jsou umístěny do vrchní části. V dolní části jsou indikátory méně 

významné. Čelní panel je rozdělen záloţkami na několik frakcí, mezi které patří vlastní proces, 

teplotní výpočet, charakteristiky motoru, simulace stavů Sx, měření a simulace a měření teploty. 

 Blokový diagram byl ve vývojovém prostředí rozdělen pro naší aplikaci do třech částí 

na inicializaci, vlastní proces a ukončení programu. Inicializace byla pouţita pro nastavení 

všech počátečních a okrajových podmínek u tepelného výpočtu. Všechny vstupní a výstupní 

parametry byly umístěny do hlavního programu. Tepelný výpočet a s ním spjaté podprogramy 

byly vloţeny do struktury Event z důvodu vykonání jednoho intervalu výpočtu v určitém 

časovém kroku, který byl s stanoven na 20 ms. Ukončení celkového programu, funkce simulace 

reţimů a reálného měření byly vloţeny do poslední frakce. 
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Obr. 82 Ukázka designu na čelním panelu projektu 

 

Obr. 13  Ukázka blokového diagramu programu projektu 
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6. Vyuţité odborné znalosti 

V průběhu trvání odborné praxe jsem uplatnil řadu znalostí získaných studiem 

odborných předmětů. První z důleţitých předmětů je anglický jazyk, který byl pro mé 

absolvování velice důleţitý, neboť vývojové prostředí LabVIEW nemá českou lokalizaci. 

Veškerá pomoc při problémech byla taktéţ v angličtině.  

K základnímu pochopení programování ve vývojovém prostředí LabVIEW jsem 

vyuţil znalosti z předmětu Elektrická měření. Avšak zmíněný předmět se s touto problematikou 

zabývá jen okrajově. Při řešení a hlavně k pochopení problematiky tepelného výpočtu jsem 

vyuţil znalosti z předmětů Elektrické stroje, Elektrické přístroje a Výroba a uţití elektrické 

energie. K většímu pochopení daného problému jsem četl odborné publikace se 

specializovaným zaměřením. Při realizaci algoritmu simulace oteplení nad danou mez jsem 

pouţil znalosti z předmětu Číslicová a mikroprocesorová technika. Dále jsem ocenil uţitečné 

informace z předmětu Přenos a rozvod, který mi prouhloubil znalosti týkající se ztrátového 

výkonu. 
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7. Postrádané odborné znalosti 

Nejvíce postrádanou dovedností byla obsluha vývojového prostředí LabVIEW, jelikoţ 

se defacto celá práce od něj odvílela. Pro větší rozvoj v této oblasti programování byly pouţity 

pomocné materiály a rady od zaměstnanců firmy ELCOM, a.s. 

 Další scházející znalosti a dovednosti byly řešeny v průběhu absolvování odborné 

praxe. Ve většině případů stačila konzultace s vedoucím nebo nahlédnutí do skriptů a 

odborných kníţek. 
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8. Celkové zhodnocení odborné praxe 

Absolvování odborné praxe mi přineslo velké mnoţství poznatků v oblastech, jimiţ 

jsem se zabýval v  této práci. 

 Odborná praxe byla zaměřena na několik dílčích úkolů v rámci projektu firmy 

ELCOM, a.s. pod divizi Virtuální instrumentace. Na projektu jsem do jisté míry spolupracoval 

s Petrem Varmuţou a Ing. Jiřím Pospíšilíkem, Ph.D. 

 Na praxi jsem měl zpočátku nejvíce problémů s programováním ve vývojovém 

prostředí, protoţe mé znalosti z této oblasti nebyly plně dostačující. Nejdůleţitějším faktorem 

bylo zpracování tepelného výpočtu prováděného za účelem odhadu oteplení motoru v závislosti 

na ztrátovém výkonu respektive příkonu. Veškeré výpočty byly prováděny za pomocí 

vývojového prostředí LabVIEW. V souvislosti s řešením zmiňované problematiky bylo 

podstatné vytvořit vstupní parametry pro tepelný výpočet. Tepelný výpočet byl zpracován za 

účelem vytvoření simulace funkce tepelné ochrany, který reaguje na změny vstupních 

parametrů sledovaného motoru. 

 Vystupní hodnoty mají v našem případě charakter pouze informativní, do budoucna 

jsou však plánovány přesnější postupy pro jejich zpřesnění.  

 V průběhu praxe jsem navíc uvítal moţnost reálného měření s měřicími kartami 

různých typů a vytvořeného software. 

 Díky panu Ing. Jiřímu Pospíšilíkovi, Ph.D. jsem se naučil mnoha věcem. Pomohl mi 

porozumět řešené problematice ve větší míře a vţdy uvedl různé způsoby řešení jednotlivých 

dílčích úkolů.  

 Jsem rád, ţe jsem mohl pracovat v kolektivu pracovníků firmy ELCOM, a.s. 

Zkušenosti, které jsem v průběhu trvání nabyl, určite vyuţiji při dalším studiu i v profesním 

ţivotě. Z těchto důvodů hodnotím absolvování odborné praxe za vysoce přínosné.
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