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Jednotlivé přílohy s výpisem z Matlabu: 
 
Příloha 1  
Soubor m-file pro sestavení modelu motoru č. 1 z Klossova vztahu pro AM typu AOM 180L, 22kW 
Název m-file:  f_AM_ZKV 
Výpis m-file: 
% Model AM z Klossova vztahu (motor AOM 180L, 22kW)   
% --------------------------  
% vstupy:  
% vstup(1)      uhlova rychlost w (ve zpetne vazbe)  
% vstup(2)      vstupni napeti Us  
% ==============================================  
% vystupy:  
% vystup (1)    moment motoru M  
% vystup (2)    statorovy proud I1s  
  
%===============================================  
  
function  [vystup]= f_AM_ZKV(vstup)  
  
Un=400;  
fn=50;  
Mn=144;  
p=2;  
nn=1460;  
I1n=40;  
cosfi1=0.87;  
sinfi1=sqrt(1-cosfi1^2);  
n=(vstup(1)*30)/pi;  
ns=(fn*60)/p;  
sn=(ns-nn)/ns;  
s=(ns-n)/ns;  
qm=2.5;  
ku=vstup(2)/Un;  
Mmax=Mn*qm*(ku^2);  
szv=(sn*(qm+sqrt(qm^2-1)));  
M=(2*Mmax*s*szv)/(s^2+szv^2);  
Xk=1.404;  



R21=0.179;  
I2k=vstup(2)/(sqrt(R21^2+Xk^2));  
I2s=I2k*sqrt((s^2+(s*szv)^2)/(s^2+szv^2));  
I0=I1n*(sinfi1-cosfi1*(sn/szv))  
cosfi2=sqrt(szv^2/(szv^2+s^2));  
sinfi2=sqrt(1-cosfi2^2);  
I1s=sqrt((I0+I2s*sinfi2)^2+(I2s*cosfi2)^2);  
vystup(1)=M;  
vystup(2)=I1s;  
end  
 
 
Příloha 2  
Soubor m-file k řešení závislosti momentové charakteristiky motoru č. 2  typu SP1 355M, 250kW na 
napětí 
Název m-file:  f_MCH_na_napeti_SP 
Výpis m-file: 
% Závislost momentove char na napeti (motor SP 355M , 250kW)  
% --------------------------  
% vstupy:  
% vstup(1)      momentova char motoru MCH  
% vstup(2)      nap ětí Us (Ured)  
% ==============================================  
% vystupy:  
% vystup (1)    momentova char motoru redukovana MC Hred  
%===============================================  
  
function  [vystup]= f_MCH_na_napeti_SP(vstup)  
  
Un=1000;  
ku=vstup(2)/Un  
MCHred=vstup(1)*(ku^2)  
vystup(1)=MCHred  
end  
 
 
Příloha 3  
Soubor m-file k řešení závislosti proudové charakteristiky motoru č. 2  typu SP1 355M, 250kW na 
napětí 
Název m-file:  f_PCH_na_napeti_SP 
Výpis m-file: 
% Závislost proudove char na napeti (motor SP 355M,  250kW)  
% --------------------------  
% vstupy:  
% vstup(1)      proudova char motoru PCH  
% vstup(2)      nap ětí Us (Ured)  
% ==============================================  
% vystupy:  
% vystup (1)    proudova char motoru redukovana PCH red  
%===============================================  
  
function  [vystup]= f_PCH_na_napeti_SP(vstup)  
  
Un=1000;  
ku=vstup(2)/Un  
PCHred=vstup(1)*ku  
vystup(1)=PCHred  
end  
 



Příloha 4  
Soubor m-file k sestavení ventilátorové charakteristiky Mpm  motoru č. 1 typu AOM  180L,  22kW 
Název m-file:  f_vent_char_AOM 
Výpis m-file: 
% Ventilatorova charakteristika Mpm motoru AOM 180L , 22kW  
% ------------------------------------------------- ------  
% vstupy:  
% vstup(1)      uhlova rychlost w (ve zpetne vazbe)  
% ==============================================  
% vystupy:  
% vystup (1)    moment Mpm  
%===============================================  
  
function  [vystup]= f_vent_char_AOM(vstup)  
  
w=vstup(1);  
Mpm=0.0041*w^2;  
vystup(1)=Mpm  
end  

 
 

Příloha 5  
Soubor m-file k sestavení ventilátorové charakteristiky Mpm  motoru č. 2 typu SP1  355M,  250kW 
Název m-file:  f_vent_char_SP 
Výpis m-file: 
% Ventilatorova charakteristika Mpm motoru SP1 355M , 250kW  
% ------------------------------------------------- ------  
% vstupy:  
% vstup(1)      uhlova rychlost w (ve zpetne vazbe)  
% ==============================================  
% vystupy:  
% vystup (1)    moment Mpm  
%===============================================  
  
function  [vystup]= f_vent_char_SP(vstup)  
  
w=vstup(1);  
Mpm=0.041*w^2;  
vystup(1)=Mpm  
end  

 
 
 


