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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je návrh laboratorního přípravku pro měření  

a identifikaci parametrů elektrických motorů. K měření základních elektrických 

parametrů je v této práci použitý synchronní motor s permanentními magnety. 

Vhodným použitím měřících metod bylo dosaženo výsledných parametrů měření. 

K získání potřebného cíle práce, bylo zapotřebí navrhnout a realizovat částečně 

automatizované pracoviště, které je řízené počítačem. Takto vytvořené pracoviště 

poskytuje změření potřebných parametrů. Skládá se z měřící ústředny, 

programovatelného zdroje elektrické energie, vytvořeného laboratorního přípravku  

a výpočetně-měřícího algoritmu. Ovládací a měřící algoritmus je napsán v prostředí 

Matlab. Pomocí vytvořeného algoritmu je ovládán vytvořený laboratorní přípravek, 

zdroj elektrické energie a jednotlivé měřící karty. K těmto měřícím kartám, které jsou 

vložené v měřící ústředně, je připojen vytvořený laboratorní přípravek a další použitá 

zařízení, která jsou potřebná ke změření základních elektrických parametrů 

synchronních motorů s permanentními magnety. 

 

Klíčová slova: synchronní motor s permanentními magnety, asynchronní motor, měřící  

   karta, vinutí 
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Abstract 

The goal of this bachelor thesis is to design a laboratory product for the 

measurement and identification of parameters of electric motors. To measure the basic 

electrical parameters, a synchonous motor with permanent magnets is used. The final 

measurement parameters were achieved by using a suitable measurement methods. 

To obtain the required objectives of the work, it was necessary to design and 

realize a partially automated workplace that is computer controlled. A workplace 

created this way provides the measurement of needed parameters. It consists of 

measuring panel, programmable power supply, the designed lab product and 

computational/measurement algorithm. The controling and measuring algorithm is 

written using Matlab. By using this algorithm, the created lab product, power source 

and individual measurement cards are controlled. These measurement cards, that are 

inserted in the measuring data logger, are connected to the designed lab product and 

other used equipment, which are needed to measure the basic electrical parameters of 

synchronous motors with permanent magnets. 

 

Key words: synchronous motor with permanent magnets, asynchronous motor,  

         measurement card, winding 
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1 Úvod 

Synchronní stroje byly od počátku střídavého proudu používány jako generátory, 

které vyráběly střídavou elektrickou energii. Synchronní stroje se jako motory začaly 

používat z důvodu nárůstu zkratového výkonu a potřebě kompenzace jalového výkonu 

v soustavě. 

Synchronní motory je těžké uvést do chodu, protože při jejich spouštění vznikají 

velké proudové nárazy. Synchronní stroje se používají buď jako motory, nebo jako 

generátory, pak se nezývají alternátory. Z hlediska konstrukčního uspořádání rotoru se 

rozlišují dva druhy synchronních motorů a to SM s hladkým rotorem a SM s rotorem 

s vyniklými póly. SMPM nemají oproti SM s vyniklými póly na rotoru žádné vinutí. Ta 

jsou nahrazena permanentními magnety. Na tomto motoru bude probíhat měření 

základních elektrických parametrů. Mezi tyto parametry patří odpor, indukčnost 

statorového vinutí a napěťová konstanta. Aby bylo možné tyto parametry odměřit, je 

zapotřebí navrhnout a zrealizovat laboratorní přípravek, který je výsledkem bakalářské 

práce. 

Měření těchto parametrů se provádí pro zjištění neznámých veličin a jejich 

následnému dosazení do náhradního schématu zapojení SMPM. Odpor statorového 

vinutí se také měří proto, aby se zjistilo, zdali není poškozeno statorové vinutí motoru 

Z vlastní a vzájemné indukčnosti můžeme vypočítat spřažené magnetické toky  

a velikost ztrát. 

Práce je rozdělena do 6 kapitol. První kapitola se věnuje obecnému popisu 

SMPM. V další kapitole je uveden matematický popis SM, následují metody pro měření 

elektrických a neelektrických veličin. Na tuto kapitolu navazuje tvorba pracoviště  

a popis použitých přístrojů. Poslední kapitola se zabývá měřením elektrických  

parametrů SMPM. Vše uzavírá závěr. 
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2 Synchronní motory s permanentními magnety 

Trojfázovým harmonickým napětím je napájené statorové vinutí motoru a na 

rotoru jsou umístěné permanentní magnety, určené pro vytváření trvalého magnetického 

pole. Permanentními magnety je vytvořen budící magnetický tok Φf. Vysokou cenu 

těchto motorů mají za následek permanentní magnety, které jsou vyrobené ze vzácných 

prvků (např. FeNdB, SmCo). Detailnější popis permanentních magnetů a jejich výroby 

lze nalézt v literatuře [3]. Obr. 2.1 znázorňuje náhradní schéma SMPM. Jedná se  

o jednofázové elektrické schéma, kde R1 je odpor statorového vinutí jedné fáze, L1 značí 

indukčnost statorového vinutí a napájecí napětí je označené U1. Ve statoru se indukuje 

elektrické napětí Ui vznikající otáčením rotoru. Dle umístění permanentních magnetů 

v rotoru se SMPM dělí na povrchově umístěné magnety (Obr. 2.2) a vnitřně umístěné 

magnety (Obr. 2.3). U SMPM s magnety umístěnými na povrchu rotoru, je rotor tvořen 

válcem, který má po svém obvodu připevněny pásky, které tvoří magnety. Aby byla 

tloušťka vzduchové mezery konstantní, tak jsou okraje této pásky mírně nakloněny. 

SMPM, který má magnety umístěné pod povrchem rotoru, nemá konstantní tloušťku 

vzduchové mezery. 

 

Obr. 2.1 Náhradní schéma synchronního motoru s permanentními magnety [6] 
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Obr. 2.2 Synchronní motor s permanentními magnety povrchově umístěnými [3] 

 

 

 

Obr. 2.3 Synchronní motor s permanentními magnety vnitřně umístěnými [3] 
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3 Matematický popis synchronních motorů 

Tato kapitola se zabývá transformací neboli přechodem ze stacionárního 

systému do rotujícího. Stacionární systém se nachází na statoru a rotující systém na 

rotoru. Mezi těmito dvěma systémy potřebujeme získat vlastní a vzájemnou indukčnost 

a proudy. Proto se musí jeden systém převést, aby byli obě části ve stejném systému. 

Hodnoty vlastní a vzájemné indukčnosti a proudů se dosazují do rovnic pro výpočet 

magnetických toků. Dále jsou zde popsány základní matematické rovnice synchronních 

motorů. 

3.1 Transformační rovnice synchronních motorů 

Přechodové děje v synchronním motoru mají matematické řešení, které 

vycházejí z popisu elektromagnetických jevů v jednotlivých vinutích. Pro každé vinutí 

ve statoru, lze sestavit napěťovou rovnici. Zjednodušení těchto rovnic, je možné 

v případě, kdy se přejde ze stacionárního systému do rotujícího. 

Přechod ze stacionárního souřadného systému (a, b, c) do rotujícího systému 

s rotorovou rychlostí (d, q), je znázorněn na Obr. 3.1. Souřadný systém rotující 

rotorovou rychlostí, tvoří hlavní magnetická osa rotoru d (podélná) a vedlejší 

magnetická osa rotoru q (příčná). Tyto osy jsou na sebe kolmé. Synchronní motor, který 

má trojfázové vinutí rozložené do několika drážek na statoru, se nahradí dvoupólovým 

strojem, který má na statoru tři soustředěné vinutí. Tato vinutí jsou označena a, b, c. Na 

rotoru se nachází klecové tlumící vinutí nakrátko, které je nahrazeno dvěma 

soustředěnými vinutími. Vinutí jsou na sebe kolmé a zkratované, označují se D, Q. Z 

Obr. 3.2a je patrné, že budící vinutí na společné ose s vinutím D, bylo nahrazeno místo 

budícího vinutí na rotoru. 

Při vytváření matematického modelu je zapotřebí nahradit tři statorová vinutí  

(a, b, c) dvěma na sebe kolmými fiktivními vinutími α, β (Obr. 3.2b). Měnící se 

vzájemná indukčnost jednotlivých statorových vinutí oproti jednotlivým vinutím na 

rotoru, způsobuje otáčející se hřídel. Díky tomu se vinutí α, β nahradí dvěma fiktivními 

vinutími d, q. Tato vinutí se otáčejí totožně s točivým magnetickým polem stroje. 

Vzhledem k tomu, že je podél vzduchové mezery proměnný magnetický odpor, se podle 
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Obr. 3.2c položí fiktivní cívky statoru do podélné osy (d) a příčné osy (q) rotoru. 

Vzájemně magneticky vázány jsou v podélné ose tři vinutí (d, f, D) a dvě vinutí (q, Q) 

v ose příčné. Podrobnější popis přechodu je v literatuře [1]. 

 

 

Obr. 3.1 Soustavy souřadnic – stacionární (a, b, c) a rotující (d, q) [5] 

 

 

Obr. 3.2 Statorový a rotorový souřadnicový systém [1]
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3.2 Matematický model synchronních motorů 

Pokud je stator napájen třífázovým harmonickým napětím a všechna tři 

statorová vinutí jsou symetrická, má napěťová rovnice tvar: 

            
    

  
  (3.1) 

kde lze definovat spřažený magnetický tok     jako: 

                
    (3.2) 

    je magnetický tok v permanentních magnetech. Magnety jsou pootočeny  

o úhel ϑ. Rs je označován odpor vinutí ve statoru a rozptylová reaktance statorového 

vinutí se označuje Ls.     je označen prostorový vektor statorového proudu. 

Obvodové rovnice pro jednotlivé vinutí a tokové rovnice pro spřažené 

magnetické toky jsou dány následujícími vztahy, kde rovnice (3.3 a 3.5) platí pro stator 

a pro rotor platí rovnice (3.7 až 3.9). 

          
   

  
      (3.3) 

              (3.4) 

          
   

  
      (3.5) 

          (3.6) 

         
   

  
  (3.7) 

         
   

  
  (3.8) 

          
   

  
  (3.9) 

ω se značí elektrická úhlová rychlost rotoru. Indukčnost statorového vinutí je 

v podélném směru označována Ld a v příčném směru Lq. 

Vztah elektromagnetického momentu motoru: 

    
 

 
               

 

 
                    (3.10) 

Moment motoru bude mít zápornou hodnotu, pokud bude synchronní motor 

pracovat jako alternátor. 
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Mechanická rovnice je dána vztahem: 

 
  

  
         (3.11) 

Mechanická úhlová rychlost rotoru se označuje ω a zátěžný mechanický moment 

se značí ML. Počet pólových páru pp statorového vinutí je dáno přepočtem mezi 

elektrickou a mechanickou úhlovou rychlostí. Všechny výše uvedené rovnice jsou 

převzaty z [2], [5] a [6]. 

Rovnice (3.1 až 3.11), platí pouze pro obecný synchronní motor. Tyto rovnice se 

však dají upravit pro SMPM. Právě v těchto upravených rovnicích, se vyskytuje 

indukčnost v ose d, značená jako Ld a indukčnost v ose q, označená Lq. Tyto dva 

parametry Ld a Lq, definují fyzikální elektrické a mechanické vlastnosti SMPM. 

Hladkost či nehladkost rotoru SMPM udává rozdíl mezi Ld a Lq (3.14). 

Matematický model SMPM vychází ze tří nelineárních diferenciálních rovnic, 

které mají konstantní koeficienty. 

   

  
   

  

  
    

  

  
      

 

  
    [5] (3.12) 

   

  
   

  

  
    

  

  
      

  

  
   

 

  
    [5] (3.13) 

  

  
  

   

   
                      

 

 
    [5] (3.14) 

Všechny neznámé parametry, které jsou v těchto rovnicích, jsou popsány v této 

kapitole, a proto je již nevypisuji. 
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4 Metody pro měření veličin 

Metod pro měření elektrických a neelektrických veličin je celá řada. Uvedu zde 

pouze stručný přehled. Obecně se dělí na přímou, nepřímou, absolutní a relativní 

metodu. V této práci jsem použil metodu přímou a nepřímou. 

Měření veličin ovlivňují měřicí přístroje, které vykazují určité nejistoty měření  

a také okolní rušivé vlivy. Tyto chyby mají vliv na výslednou naměřenou hodnotu. 

Chyby se rozdělují podle původu, typu a charakteru. Chyby podle původu 

zahrnují chyby měřících přístrojů, osobní chyby a chyby z použité měřící metody. Do 

skupiny chyb podle typu patří chyby relativní a absolutní. Chyby podle charakteru se 

dělí na náhodné a systematické. 

Při opakovaném měření se naměřené hodnoty liší, proto se provádí výpočet 

střední hodnoty naměřených veličin a výběrové směrodatné odchylky. Podle vztahu 

(4.1) se aritmetickým průměrem    vypočte střední hodnota. Výběrovou směrodatnou 

odchylku střední hodnoty   , neboli nejistota typu A (uA), lze vypočítat dle vztahu (4.2). 

    
   
 
   

 
  (4.1) 

        
        

  
   

      
  (4.2) 

Relativní chyba mR se uvádí v intervalu <0,1> (4.3), nebo v procentech (4.4). 

Z značí rozsah měřicího přístroje a největší přípustná hodnota se označuje m. 

    
 

 
  (4.3) 

        
 

 
     (4.4) 

Absolutní chyba mA (4.5) se uvádí v jednotkách měřené veličiny. Správnou, 

nebo střední hodnotu značí symbol mS a naměřenou hodnotu značí symbol mn. 

            (4.5) 

Výpočet standardní nejistoty typu B. 

     
   

 
  

          

 
  (4.6) 
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kde     představuje maximální dovolenou chybu zdroje. Pro digitální měřicí 

přístroj se      , relativní chyba přístroje je δ, počet kvantizačních kroků je  

n, naměřená hodnota se značí xM, rozsah přístroje je xR. 

Výpočet standardní kombinované nejistoty. 

      
      

  (4.7) 

Rozšířená nejistota lze vypočítat ze vztahu: 

        (4.8) 

kde ku značí koeficient rozšíření. Ve většině případů je ku = 2. 

Výpočet pro tzv. nepřímé měření: 

     
  

   
     

 

  
  

   
     

 

     
  

   
     

 

 (4.9) 

 

Při měření indukčnosti statorového vinutí v podélném a příčném směru, byla 

použita metoda nepřímá. Tedy výpočet parciálních derivací dle jednotlivých 

neznámých. Při měření napěťové konstanty, se použil výpočet pro standardní nejistotu 

typu B. Nejistota typu B, se počítá vždy. Podrobnější popis výpočtu chyb měření  

a nejistot je na přiloženém CD. 
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5 Pracoviště pro měření parametrů SMPM 

Tato kapitola se zabývá tvorbou poloautomatizovaného pracoviště pro měření 

základních elektrických parametrů SMPM. Dále jsou zde popsány vlastnosti přístrojů, 

které byly během měření použity. 

5.1 Tvorba pracoviště pro měření parametrů SMPM 

Měřící pracoviště se skládá z programovatelného zdroje elektrické energie 

KIKUSUI, který je připojen přes rozhraní GPIB s měřící ústřednou Agilent 34970A. Do 

této ústředny jsou vloženy tři zásuvné měřící karty s označením 34901A, 34903A  

a 34907A. Měřící ústředna Agilent je pomocí rozhraní GPIB/USB spojena s počítačem. 

Zdroj KIKUSUI je připojen ke kontaktům silových stejnosměrných relé SCHRACK, 

které se nachází ve vytvořeném laboratorním přípravku. Konce jednotlivých vinutí 

SMPM jsou přivedeny na spínací kontakty stejnosměrných silových relé. Cívky relé 

jsou napájeny laboratorním zdrojem stejnosměrného napětí DC POWER SUPLY G855. 

V měřící kartě 34901A se nachází několik kanálů, kterými lze měřit různé 

parametry. K vybraným kanálům jsou připojeny konce jednotlivých vinutí SMPM. 

Klešťové sondy Hameg měří proud v jednotlivých vinutích SMPM. BNC konektory 

těchto klešťových sond, jsou připojeny na další kanály v měřící kartě. Na jiném kanálu 

je připojen přístroj Merret nastavený na měření kmitočtu, ke kterému je připojeno IRC 

čidlo snímající aktuální hodnotu otáček AM. Analogovými výstupy v měřící kartě 

34907A se nastavuje hodnota napětí, která se přivádí na analogové vstupy frekvenčního 

měniče Siemens Micromaster MM440. Tuto hodnotu napětí měnič přepočítá na otáčky, 

které jsou nastavovány na AM. Konec každé cívky jednotlivých silových 

stejnosměrných relé, které se spínají, případně rozepínají, podle nadefinovaného 

zapojení statorových vinutí, jsou připojené k měřící kartě 34903A. 

Pomocí Matlabu se ovládají a nastavují všechny měřící karty i programovatelný 

zdroj elektrické energie KIKUSUI. Všechna naměřená data, se ukládají prostřednictvím 

Matlabu do PC. Blokové schéma celého pracoviště je znázorněné na Obr. 5.1, kde je 

červenou barvou označená ovládací část a černou barvou je silová část. 



22 

 

 

Obr. 5.1 Blokové schéma pracoviště a jednotlivých použitých zařízení 

 

5.2 Měřící ústředna Agilent 34970A 

Tato měřící ústředna může obsahovat až tři zásuvné měřící karty (moduly). Tyto 

karty jsou ovládány buď přes přední panel ústředny, nebo programově přes počítač. Pro 

komunikaci ústředny s počítačem slouží rozhraní GPIB/USB. Přední panel ústředny je 

na Obr. 12 v příloze 1 a zadní panel je na Obr. 13 v příloze 2. 

 

5.2.1 Měřící karta 34901A 

Je to 20-ti kanálový multiplexor, který má však ještě další dva proudové kanály. 

Takže celkem tato měřící karta má 22 kanálů. Každý kanál má vstupní piny HI a LO. 20 

kanálů je určeno pro měření periody, frekvence, stejnosměrného nebo střídavého napětí, 

teploty, odporu (2 nebo 4 vodičovou metodou). Zbylé 2 kanály mohou měřit proud do  

1 A. Pokud je zvolen kanál pro měření odporu 4 vodičovou metodou, měřící ústředna 

automaticky páruje kanál n s kanálem n+10. Pro měření ostatních veličin tyto kanály již 

párovány nejsou. Schéma zapojení a vyobrazení měřicí karty je na Obr. 14 v příloze 3. 
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5.2.2 Měřící karta 34903A 

Nazývá se někdy jako aktuátor neboli univerzální přepínač. Má 20 nezávislých 

oddělených jednopólových přepínacích relé, které mohou být v sepnutém nebo 

v rozepnutém stavu (NO – normally open, NC – normally closed). Každé relé může být 

napájeno až 300 V a může sepnout až 50 W, což je pro mnoho spínacích aplikací 

dostačující. Přepínače (relé) se mohou také použít pro ovládání silových zařízení. Na 

Obr. 15 v příloze 4 je vyobrazení této karty a schéma přepínacích relé. 

 

5.2.3 Měřící karta 34907A 

Označuje se jako multifunkční modul, který obsahuje 16 bitový digitální 

vstup/výstup, dva analogové výstupy a 26 bitové počítadlo (totalizér). 

Digitální vstup/výstup je rozdělen do dvou neizolovaných 8 bitových 

vstupních/výstupních portů, které jsou určeny pro čtení digitálních vzorků a ty mohou 

číst aktuální stav na portu. Aktuální stav digitální sběrnice je snímáno digitálními 

vstupy. Čtení a zápis dat se provádí programově přes počítač, nebo přes přední panel 

měřící ústředny Agilent. 

Analogové výstupy mají schopnost nastavit výstupní napětí mezi +12 V a -12 V 

po 1 mV krocích s 16 bitovým rozlišením. Přes přední panel ústředny, nebo program, je 

možné nastavit aktuální hodnotu výstupního napětí. Každý DAC (digitálně analogový 

převodník) kanál lze využít jako programovatelný zdroj elektrického napětí. Zároveň je 

schopen dodat na výstup maximální proud 10 mA. 

Počítadlo čte počet pulzů se 100 kHz rychlostí. Může být nakonfigurováno na 

sestupnou nebo náběžnou hranu vstupního signálu. Udržuje aktualizované hodnoty, 

které mohou být přečteny z předního panelu ústředny, nebo programem. Tato měřicí 

karta a její součásti jsou zobrazeny na Obr. 16 v příloze 5. 

 

5.3 Programovatelný zdroj Kikusui 

Jedná se o mobilní laboratorní zdroj elektrické energie ze série PCR-LA. Lze 

nastavit buď střídavé napětí v rozmezí od 0 do 300 V, nebo stejnosměrné napětí od  

1.4 do 424 V. Dále lze nastavit frekvenci od 1 do 999.9 Hz. Maximální jmenovitý výkon 

je 2 kVA. Po spuštění zdroje se provede tzv. Self test, který testuje napájecí napětí. 
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Standardně je vybaven rozhraním RS232C, volitelně může být doplněn o rozhraní 

GPIB. Zdroj Kukusui lze propojit s počítačem přes převodník GPIB/USB. Jeho 

podrobnější vlastnosti lze vyčíst ze stránek výrobce [12]. Na Obr. 17 v příloze 6 je 

vyobrazen programovatelný zdroj Kikusui. 

 

5.4 Klešťová měřící sonda HAMEG HZ56-2 

Pro měření protékajícího elektrického proudu statorovými vinutími SMPM byla 

zvolena klešťová měřící sonda HAMEG. Dokáže měřit jak stejnosměrný, tak i střídavý 

proud, proto již není potřeba použití dalších měřících zařízení. Protékající proud 

vodičem, provlečeným skrz kleště, převádí sonda HAMEG na napětí. Naměřená 

hodnota napětí je vyvedena na BNC konektor, který je připojen na určitý kanál v měřící 

kartě 34901A. Před začátkem každého měření je nutné tuto sondu nakalibrovat. Její 

převodní poměr je 1 A/100 mV. Znamená to, že je-li protékající proud skrze uzavřené 

čelisti klešťové sondy 1 A, na výstupu bude napětí 100 mV. Tato sonda je vyobrazena na 

Obr. 18 v příloze 7. 

 

5.5 Merret OM 602UQC 

Je to univerzální 6 místný panelový programovatelný dvojitý čítač, který může 

být nastaven do několika módů. Pro naše účely je nastaven do módu QUADR pro 

čítání/měření kmitočtu pro IRC snímače. Další možnosti nastavení lze vyčíst 

z katalogového listu [13]. Přístroj Merret je ovládán tlačítky umístěné na předním 

panelu. K nastavení tohoto přístroje slouží tři režimy. Jedná se o Light, Profi a User 

menu. Standardním vybavením je komunikační rozhraní OM Link, přes které lze 

provádět kompletní ovládání a nastavení přístroje. Ovládací software je dostupný ze 

stránek výrobce [14]. K propojení počítače s přístrojem slouží OML kabel, který je 

ovšem nutný si zakoupit, protože není součástí přístroje Merret. Podrobnější popis 

přístroje a o možnostech nastavení, či připojení různých snímačů, lze vyčíst ze stránek 

výrobce [13]. Univerzální měřič kmitočtu je zobrazen na Obr. 19 v příloze 8. Schéma 

zapojení přístroje je na Obr. 20 v příloze 9. 
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6 Měření parametrů SMPM 

V této kapitole je uveden postup a podmínky pro měření základních elektrických  

parametrů SMPM. Mezi tyto základní parametry patří odpor statorového vinutí, 

indukčnost statorového vinutí v příčném, či podélném směru a napěťová konstanta. Na 

začátku každého měření jsou popsány podmínky, následuje schéma zapojení a vše 

uzavírá tabulka naměřených hodnot, případně graf. Pro jednotlivá měření se pomocí 

vytvořeného algoritmu v Matlabu ovládají příslušné měřící karty a jednotlivé přístroje, 

které jsou použity pro změření dané veličiny. Naměřená data, jsou ukládána do počítače 

prostřednictvím Matlabu. Všechny naměřené hodnoty a tabulky jsou na přiloženém CD. 

 

6.1 Měření odporu statorového vinutí 

Odpor statorového vinutí lze změřit dvouvodičovou nebo čtyřvodičovou 

metodou. Při měření tohoto parametru, jsem použil metodu čtyřvodičovou, která je 

z důvodu malého odporu statorového vinutí nejvhodnější. Díky této metodě není 

naměřená hodnota ovlivňována odporem přívodního vedení. Na Obr. 6.1 je znázorněno, 

jak jsou konce jednotlivých vinutí SMPM připojeny k měřící kartě 34901A. Kanály 

v této kartě jsou nastaveny pro měření odporu čtyřvodičovou metodou.  Díky této volbě 

měření odporu, ústředna automaticky páruje kanál n s kanálem n+10. Měřící karta 

přivede kanálem n proud na dvě statorová vinutí a kanálem n+10 se měří úbytek napětí 

mezi těmito vinutími. Z naměřených hodnot odporu mezi dvěma vinutími zapojenými 

v sérii (např. U a V) získáme hodnotu, kterou musíme vydělit 2, abychom získali 

výslednou hodnotu odporu jednoho vinutí. Pro každou z těchto tří kombinací 

statorových vinutí, platí stejný postup. Statorové vinutí SMPM je zapojeno do hvězdy. 
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Obr. 6.1 Připojení měřící karty k jednotlivým svorkám statorového vinutí SMPM 

 

Tab. 6.1 Měření odporu statorového vinutí čtyřvodičovou metodou 

RUV [Ω] RVW [Ω] RWU [Ω] 

5,4919 ± 0,0083 5,4566 ± 0,0119 5,4486 ± 0,0053 

5,4983 ± 0,0083 5,4187 ± 0,0119 5,4484 ± 0,0053 

5,4511 ± 0,0083 5,4678 ± 0,0119 5,4477 ± 0,0053 

5,4634 ± 0,0083 5,4750 ± 0,0119 5,4488 ± 0,0053 

5,4866 ± 0,0083 5,4835 ± 0,0119 5,4486 ± 0,0053 

5,4848 ± 0,0083 5,4999 ± 0,0119 5,4481 ± 0,0053 

5,4593 ± 0,0083 5,4298 ± 0,0119 5,4480 ± 0,0053 

5,4740 ± 0,0083 5,4571 ± 0,0119 5,4485 ± 0,0053 

5,4715 ± 0,0083 5,4695 ± 0,0119 5,4495 ± 0,0053 

5,4749 ± 0,0083 5,4617 ± 0,0119 5,4490 ± 0,0053 

5,4719 ± 0,0083 5,4511 ± 0,0119 5,4476 ± 0,0053 

5,4957 ± 0,0083 5,4670 ± 0,0119 5,4477 ± 0,0053 

5,4775 ± 0,0083 5,4819 ± 0,0119 5,4500 ± 0,0053 

5,4813 ± 0,0083 5,5191 ± 0,0119 5,4495 ± 0,0053 

5,4755 ± 0,0083 5,4758 ± 0,0119 5,4475 ± 0,0053 

5,5025 ± 0,0083 5,4726 ± 0,0119 5,4481 ± 0,0053 

5,4601 ± 0,0083 5,4617 ± 0,0119 5,4483 ± 0,0053 

5,4754 ± 0,0083 5,4843 ± 0,0119 5,4476 ± 0,0053 

5,4802 ± 0,0083 5,4819 ± 0,0119 5,4496 ± 0,0053 

5,5028 ± 0,0083 5,5123 ± 0,0119 5,4489 ± 0,0053 

 



27 

 

Aritmetický průměr 5,4789 ± 0,0053 5,4714 ± 0,0053 5,4485 ± 0,0052 

Odpor jedné fáze 2,7395 ± 0,0049 2,7357 ± 0,0049 2,7242 ± 0,0049 

 

 Hodnoty odporů jedné fáze statorového vinutí: 

Ru = (2,7395 ± 0,0049) Ω 

Rv = (2,7357 ± 0,0049) Ω 

Rw = (2,7242 ± 0,0049) Ω 

6.2 Měření indukčnosti v podélném směru Ld 

Předtím, než se začne měřit tento parametr, je potřeba natočit hřídel (rotor) do 

určité polohy. Tato poloha se označuje synchronizačními značkami a měly by být 

viditelně umístěny (např. zářezy, vyfrézováním). Vektor magnetického pole statoru má 

stejný směr jako osa-a, kvůli tomu se rotor natočí tak, aby osa-d byla stejná se směrem 

vektoru (osa-a). Pokud motor tyto synchronizační značky nemá, pak je nutné tuto 

polohu nastavit přivedením stejnosměrného napětí na svorky statorového vinutí. 

V prvním případě se přivede napětí na svorky vinutí U a V (Obr. 6.2). Po odměření dané 

veličiny mezi těmito svorkami, se přivede stejnosměrné napětí na svorky vinutí  

V a W (Obr. 6.3), a tím se rotor pootočí do jiné polohy. Po změření parametru Ld mezi 

svorkami V a W, se v posledním případě přivede napětí na svorky W a U (Obr. 6.4). Pro 

každý případ, kdy je přivedeno stejnosměrné napětí na různé svorky statorového vinutí, 

se musí hřídel SMPM zabezpečit proti nechtěnému pootočení. 

Po nastavení polohy a ukotvení hřídele se spustí ovládací a měřící algoritmus. 

Vytvořený algoritmus zajišťuje sepnutí požadovaných silových relé. Podle schéma 

zapojení na Obr. 6.2, kdy bylo na začátku měření přivedeno stejnosměrné napětí na 

svorky vinutí U a V, musí být relé č. 1 a č. 2 sepnuty. Tím je docíleno spojení dvou 

vinutí V a W. Pro další případ, kdy je rotor pootočen dle Obr. 6.3, musí být sepnuty relé 

č. 3 a č. 4. Relé č. 4 zajistí, že budou spojeny vinutí W a U. Z Obr. 6.4 je patrné, že pro 

spojení dvou vinutí U a V, musí být v sepnutém stavu relé č. 5 a č. 6. Všechny tyto relé 

jsou připojeny k měřící kartě 34903A. Dále slouží algoritmus k nastavování hodnot 

napětí na programovatelném zdroji KIKUSUI a nastavení příslušných kanálů v měřící 

kartě 34901A, pro měření střídavého napětí. Nastavená hodnota napětí je odečítána 

z programovatelného zdroje KIKUSUI a z měřících sond Hameg. Pomocí vytvořeného 

algoritmu, se změřená hodnota napětí ze sond přepočítá na proud. Naměřené hodnoty 

napětí a přepočítané hodnoty proudu jsou zpracovány prostřednictvím Matlabu. 
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Obr. 6.2 Schéma zapojení pro měření indukčnosti Ld, kdy jsou sepnuty relé č. 1 a č. 2  

a pro měření indukčnosti Lq, kdy je sepnuto relé č. 1 a relé č. 2 je rozepnuto 

 

 

 

Obr. 6.3 Schéma zapojení pro měření indukčnosti Ld, kdy jsou sepnuty relé č. 3 a č. 4  

a pro měření indukčnosti Lq, kdy je sepnuto relé č. 3 a relé č. 4 je rozepnuto 
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Obr. 6.4 Schéma zapojení pro měření indukčnosti Ld, kdy jsou sepnuty relé č. 5 a č. 6  

a pro měření indukčnosti Lq, kdy je sepnuto relé č. 5 a relé č. 6 je rozepnuto 

 

Pokud by tekl ze zdroje příliš velký proud, mohl by poškodit vinutí motoru  

a měřicí přístroje. Pokud není hodnota jmenovitého proudu In známa, obsluha měřícího 

pracoviště musí kvalifikovaně odhadnout, jakou hodnotu proudu In je možné nastavit, 

aby nedošlo k poškození vinutí. V tomto případě postačí pro měření hodnota od 0.4 do 

0.6 In. 

Vztahy pro odvození impedance     jsou podrobně rozepsány v literatuře [5]. 

Uvedu tedy pouze vztah (6.1) měřené impedance    , z kterého odvodím výsledný 

vztah pro výpočet indukčnosti v podélném směru Ld (6.2). Hodnoty pro výpočet 

impedance     a následně Ld statorového vinutí, získám odečítáním proudu a napětí, 

z ampérmetru a voltmetru,              . Kde       je hodnota proudu, který protéká skrz 

uzavřené čelisti klešťové sondy Hameg, napětí         je napětí na svorkách vinutí  

a Rs představuje odpor statorového vinutí, který byl změřen v kapitole 2.1. 
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Tab. 6.2 Měření indukčnosti v podélném směru Ld mezi vinutími U a V 

U [V] I [A] Ld [H] 

1,4846 ± 0,0035 0,1494 ± 0,0035 0,0192 ± 0,0002 

2,9717 ± 0,0036 0,3550 ± 0,0035 0,0155 ± 0,0001 

4,4644 ± 0,0037 0,5476 ± 0,0035 0,0149 ± 0,0001 

5,9526 ± 0,0038 0,7359 ± 0,0035 0,0148 ± 0,0001 

7,4452 ± 0,0039 0,9214 ± 0,0035 0,0148 ± 0,0001 

8,9392 ± 0,0039 1,1067 ± 0,0035 0,0148 ± 0,0001 

10,4287 ± 0,0040 1,2959 ± 0,0035 0,0147 ± 0,0001 

11,9209 ± 0,0041 1,4731 ± 0,0035 0,0148 ± 0,0001 

13,4106 ± 0,0042 1,6545 ± 0,0036 0,0148 ± 0,0001 

14,9026 ± 0,0042 1,8344 ± 0,0036 0,0149 ± 0,0001 

16,3983 ± 0,0043 2,0136 ± 0,0036 0,0149 ± 0,0001 

17,8866 ± 0,0044 2,1916 ± 0,0036 0,0150 ± 0,0001 

19,3766 ± 0,0045 2,3568 ± 0,0036 0,0151 ± 0,0001 

20,8762 ± 0,0045 2,5142 ± 0,0036 0,0153 ± 0,0001 

22,3704 ± 0,0046 2,6814 ± 0,0036 0,0154 ± 0,0001 

23,8577 ± 0,0047 2,8359 ± 0,0036 0,0156 ± 0,0001 

25,3536 ± 0,0048 3,0052 ± 0,0036 0,0156 ± 0,0001 

26,8474 ± 0,0049 3,1544 ± 0,0036 0,0158 ± 0,0001 

28,3386 ± 0,0049 3,3150 ± 0,0036 0,0159 ± 0,0001 

29,8305 ± 0,0050 3,4938 ± 0,0036 0,0159 ± 0,0001 

 

 Hodnota indukčnosti statorového vinutí v podélném směru:  

Ld = (15,3814 ± 0,1003) mH 

Tabulky naměřených indukčností v podélném směru Ld mezi vinutími V a W,  

W a U se nacházejí na přiloženém CD. 

6.3 Měření indukčnosti v příčném směru Lq 

Podmínkou pro měření indukčnosti v příčném směru, je správné natočení rotoru 

vůči statoru do určité polohy. Tuto polohu již není potřeba nastavovat znovu, protože 

postup natočení byl popsán v kapitole 2.2. Nastavení jednotlivých měřících zařízení, se 

provede stejným způsobem jako v předchozím měření. Dle nadefinovaného zapojení 

statorového vinutí, vytvořený algoritmus zajistí rozepnutí příslušného silového relé, 

které rozpojí svorky statorového vinutí. Podle Obr. 6.2, relé č. 2 rozpojí svorky vinutí 

V a W. Z Obr. 6.3 je patrné, že pro rozpojení vinutí W a U je zapotřebí rozepnutí relé  

č. 4. Podle schéma zapojení na Obr. 6.4, musí být rozepnuté relé č. 6, aby bylo možné 
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změřit parametr Lq. Popis zapojení silových relé a vytvořeného algoritmu jsou popsány 

v kapitole 1.1. 

Opět, jako u měření indukčnosti v podélném směru Ld, uvedu pouze výsledný 

vztah impedance    , ovšem s matematickým nahrazením           
 

 
    (6.3). 

Vztahy pro odvození jsou podrobně rozepsány v literatuře [5]. Odvozením dostaneme 

výsledný vztah pro výpočet indukčnosti v příčném směru Lq (6.4) Hodnoty pro výpočet 

impedance     a následně Lq statorového vinutí, získáme odečítáním proudu a napětí, 

z ampérmetru a voltmetru,              . Kde       je hodnota proudu protékající skrz 

uzavřené čelisti sondy Hameg,         je napětí na svorkách vinutí a Rs představuje odpor 

statorového vinutí, který byl změřen v kapitole 2.1. 

       
        

     
                

 
    [5] (6.4) 

    
 

 

 

     
 

        
 

      
         [5] (6.5) 

 

Tab. 6.3 Měření indukčnosti v příčném směru Lq mezi vinutími U a V 

U [V] I [A] Lq [H] 

1,4855 ± 0,0035 0,1154 ± 0,0035 0,0259 ± 0,0002 

2,9775 ± 0,0036 0,2662 ± 0,0035 0,0221 ± 0,0001 

4,4739 ± 0,0037 0,4104 ± 0,0035 0,0214 ± 0,0001 

5,9645 ± 0,0038 0,5491 ± 0,0035 0,0213 ± 0,0001 

7,4599 ± 0,0039 0,6865 ± 0,0035 0,0213 ± 0,0001 

8,9572 ± 0,0039 0,8237 ± 0,0035 0,0214 ± 0,0001 

10,4489 ± 0,0040 0,9582 ± 0,0035 0,0214 ± 0,0001 

11,9466 ± 0,0041 1,0869 ± 0,0035 0,0216 ± 0,0001 

13,4375 ± 0,0042 1,2310 ± 0,0035 0,0215 ± 0,0002 

14,9358 ± 0,0042 1,3538 ± 0,0035 0,0217 ± 0,0001 

16,4315 ± 0,0043 1,4902 ± 0,0035 0,0217 ± 0,0001 

17,9208 ± 0,0044 1,6368 ± 0,0035 0,0215 ± 0,0001 

19,4121 ± 0,0045 1,7591 ± 0,0036 0,0217 ± 0,0001 

20,9122 ± 0,0046 1,8888 ± 0,0036 0,0218 ± 0,0001 

22,4043 ± 0,0046 2,0437 ± 0,0036 0,0216 ± 0,0001 

23,8959 ± 0,0047 2,1625 ± 0,0036 0,0218 ± 0,0002 

25,3931 ± 0,0048 2,3068 ± 0,0036 0,0217 ± 0,0001 

26,8844 ± 0,0049 2,4401 ± 0,0036 0,0217 ± 0,0001 

28,3762 ± 0,0049 2,5688 ± 0,0036 0,0218 ± 0,0002 

29,8721 ± 0,0050 2,7048 ± 0,0036 0,0218 ± 0,0001 
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Hodnota indukčnosti statorového vinutí v příčném směru:  

Lq = (21,8359 ± 0,1160) mH 

Tabulky naměřených indukčností v příčném směru Lq mezi vinutími V a W,  

W a U se nacházejí na přiloženém CD. 

 

6.4 Měření napěťové konstanty 

Při otáčení hřídele SMPM vzniká ve vinutí indukované napětí, které je potřeba 

nějakým způsobem změřit. Vztah mezi napěťovou konstantou a indukovaným napětím 

lze vyčíst z rovnice (6.6). Měření indukovaného napětí vznikajícího ve statoru, je 

zajištěno příslušnými kanály v měřící kartě 34901A, které měří napětí na všech třech 

vinutích statoru SMPM současně. Pro měření se použijí stejné kanály, jako u měření 

odporu statorového vinutí s tím rozdílem, že se pomocí vytvořeného algoritmu nastaví 

pro měření střídavého napětí. 

K tomu, aby docházelo k nucenému otáčení hřídele SMPM pro vyhodnocení 

napěťové konstanty, poslouží asynchronní motor, který má pomocí spojky pevně 

spojenou hřídel s hřídelí SMPM. K tomu, aby se otáčela hřídel AM, je zapotřebí využít 

frekvenční měnič Siemens Micromaster MM440, který je umístěný v laboratoři TUL. 

Tento měnič je zapotřebí nakonfigurovat (viz manuál k Siemens Micromaster MM440 

[15]). Na analogový vstup výše zmíněného měniče, je přiváděna hodnota napětí  

(0-10)V, který ji převede na žádanou hodnotu otáček AM. Kde napětí 0 V odpovídá 

nulovým otáčkám a tedy kmitočtu 0 Hz. Maximální otáčky AM odpovídají kmitočtu  

50 Hz, tedy napětí 10 V. Napětí (0-10)V se nastavuje vytvořeným algoritmem přes 

analogový výstup v měřící kartě 34907A. Dále algoritmus zajišťuje rozběh, případně 

zastavení motoru do kladného či záporného směru. Rozběh v jakémkoliv směru 

obstarává sepnutí příslušného relé v měřící kartě 34903A. Aktuální hodnotu otáček 

SMPM snímá IRC čidlo, které je připojené k přístroji Merret, který je nastaven pro 

snímání kmitočtu a je nastaven do módu QUADR. IRC čidlo, které je v tomto měření 

použito, má na jednu otáčku 1024 pulzů. Proto je nutné přístroj Merret nastavit tak, aby 

snímanou hodnotu otáček vydělil 1024 a zobrazil na displeji aktuální hodnotu kmitočtu. 

Tato hodnota by měla odpovídat hodnotě, která je zobrazená na panelu snímající 

skutečné otáčky SMPM. Je také nutné přístroj Merret nakonfigurovat (viz manuál [13]), 
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např. jaký má mít rozsah, co má být na výstupu (napětí nebo proud), časová základna, 

násobitel, dělitel atd. V našem případě je časová základna 1 vteřina, rozsah na výstupu 

je zvolen od -3000 do 3000 a výstupní napětí je ± 10 V. Na výstupu tedy získáme 

stejnosměrné napětí, které měří příslušný kanál na měřící kartě 34901A. Tato hodnota 

napětí, je pomocí algoritmu vynásobena určitým koeficientem pro přepočet 

z naměřeného napětí na otáčky. Na Obr. 6.5 je možné vidět, jak jsou připojeny 

jednotlivé měřící karty. Schéma připojení IRC snímače k přístroji je na Obr. 21 

v příloze 10. 

Pro všechny tři vinutí je napěťová konstanta motoru stejná, proto se všechna tři 

naměřená napětí na statorovém vinutí zprůměrují. Zprůměrováním těchto hodnot se 

částečně eliminuje nesouměrnost statorového vinutí. Uuv udává napětí mezi dvěma 

statorovými vinutími U a V. Hodnota napětí mezi vinutími V a W určuje Uvw a hodnota 

Uuw je mezi vinutími U a W. 

    
           

 
  [6](6.6) 

Výpočet napěťové konstanty    : 

               ,  [6](6.7) 

kde Ui0 = 0, protože velikost indukovaného napětí při počátečních otáčkách je 

nulová. Ze vztahu (2.8) vypočteme výslednou napěťovou konstantu    . 

     
      
 
   

   
  

   

  [6](6.8) 

 

 

Obr. 6.5 Schéma zapojení pro měření napěťové konstanty SMPM 
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Tab. 6.4 Měření napěťové konstanty SMPM 

n 
[ot/min] 

UUV [V] UVW [V] UWU [V] Ui [V] 

0 0,045 ± 0,003 0,040 ± 0,003 0,030 ± 0,003 0,038 ± 0,003 

93 8,555 ± 0,004 8,642 ± 0,004 8,659 ± 0,004 8,618 ± 0,004 

250 23,277 ± 0,005 23,233 ± 0,005 23,259 ± 0,005 23,256 ± 0,005 

409 37,899 ± 0,005 37,959 ± 0,005 37,968 ± 0,005 37,942 ± 0,005 

563 52,331 ± 0,006 52,378 ± 0,006 52,491 ± 0,006 52,400 ± 0,006 

722 67,093 ± 0,007 67,184 ± 0,007 67,153 ± 0,007 67,144 ± 0,007 

876 81,541 ± 0,008 81,629 ± 0,008 81,779 ± 0,008 81,650 ± 0,008 

1034 96,117 ± 0,008 96,423 ± 0,008 96,395 ± 0,008 96,312 ± 0,008 

1188 110,455 ± 0,009 110,702 ± 0,009 110,650 ± 0,009 110,602 ± 0,009 

1353 125,648 ± 0,010 125,953 ± 0,010 126,075 ± 0,010 125,892 ± 0,010 

1508 140,082 ± 0,011 140,487 ± 0,011 140,444 ± 0,011 140,338 ± 0,011 

1667 154,812 ± 0,012 155,120 ± 0,012 155,179 ± 0,012 155,037 ± 0,012 

1823 169,143 ± 0,012 169,446 ± 0,012 169,737 ± 0,012 169,442 ± 0,012 

1976 183,736 ± 0,013 184,090 ± 0,013 184,116 ± 0,013 183,981 ± 0,013 

2129 198,017 ± 0,014 198,410 ± 0,014 198,458 ± 0,014 198,295 ± 0,014 

2284 212,410 ± 0,015 212,829 ± 0,015 212,890 ± 0,015 212,710 ± 0,015 

2440 226,356 ± 0,015 226,880 ± 0,015 226,936 ± 0,015 226,724 ± 0,015 

2592 240,775 ± 0,016 241,202 ± 0,016 241,291 ± 0,016 241,089 ± 0,016 

2747 254,930 ± 0,017 255,387 ± 0,017 255,518 ± 0,017 255,278 ± 0,017 

2900 269,227 ± 0,017 269,667 ± 0,017 269,897 ± 0,017 269,597 ± 0,017 

2975 276,426 ± 0,018 276,923 ± 0,018 277,070 ± 0,018 276,806 ± 0,018 

 

 

Hodnota napěťové konstanty SMPM:     = (0,093271 ± 0,000016) V/ot.min
-1

 

Přepočteno na 1000 ot.min
-1

:     = (93,271 ± 0,016) V/1000 ot.min
-1
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Obr. 6.6 Měření napěťové konstanty SMPM 
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Závěr 

V této práci byly změřeny základní elektrické parametry synchronních motorů 

s permanentními magnety. V hlavní části práce jsou popsány jednotlivé metody pro 

měření a naměřené výsledky jsou zpracovány v prostředí Matlab a následně upraveny 

pro lepší přehlednost do tabulek. 

Ke změření těchto parametrů, bylo zapotřebí navrhnout a následně zrealizovat 

laboratorní přípravek, který byl ovládán z počítače. Vytvořený přípravek představují 

jednopólová silová stejnosměrná relé, které se spínali či rozepínali podle 

nadefinovaného zapojení statorových vinutí. Ovládání a nastavování vytvořeného 

laboratorního přípravku, programovatelného zdroje, frekvenčního měniče a jednotlivých 

měřících karet bylo zajištěno vytvořeným výpočetně-měřícím algoritmem, který byl 

napsán v prostředí Matlab. 

U měření odporu statorového vinutí, byla ze všech dostupných metod vybrána 

čtyřvodičová metoda. Pomocí vytvořeného výpočetně-měřícího algoritmu, se příslušná 

karta nakonfigurovala pro měření odporu zvolenou metodou. Při měření indukčnosti 

statorového vinutí, musela obsluha pracoviště zabezpečit hřídel SMPM proti 

nechtěnému pootočení, protože při vyšších hodnotách napětí, které se přiváděli na cívky 

statorového vinutí, měl motor tendenci se rozběhnout. Výsledná indukčnost byla 

vypočítána ze  vztahu uvedeného v kapitole 6.2, případně v kapitole 6.3, kde bylo 

zapotřebí měřit napětí na svorkách statorového vinutí a proud statorovým vinutím, který 

procházel skrze uzavřené čelisti klešťových sond. Odpor byl získán z předchozího 

měření, které je popsáno v kapitole 6.1. 

K vyhodnocení napěťové konstanty bylo potřeba nucené otáčení hřídele SMPM. 

Aby toho bylo docíleno, musela obsluha pracoviště pomocí spojky pevně spojit hřídel 

AM s hřídelí SMPM. Po tomto spojení byla na SMPM naměřena aktuální hodnota 

otáčení hřídele a napětí mezi jednotlivými cívkami statoru. Z těchto hodnot byla 

vypočítána napěťová konstanta. Díky nutnosti zásahu obsluhy, bylo vytvořené 

pracoviště poloautomatizované. 

Automatizace měření napěťové konstanty, by se dalo realizovat elektricky 

ovládanou spojkou a ukotvujícím třmenem. Doplnění měřícího pracoviště měřícími 

prvky a potřebným vybavením, by mohlo být náplní bakalářských či diplomových prací 
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v následujících letech. Tím by se dosáhlo plně automatizovaného pracoviště pro měření 

základních elektrických a mechanických parametrů. 
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Příloha 1  

 

Obr. 12 Přední panel měřící ústředny Agilent 34970A 

 

Příloha 2  

 

Obr. 13 Zadní panel měřící ústředny Agilent 34970A 
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Příloha 3  

 

 

Obr. 14 Měřící karta 34901A a schéma zapojení 
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Příloha 4  

 

 

Obr. 15 Měřící karta 34903A a schéma zapojení 
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Příloha 5  

 

 

Obr. 16 Měřící karta 34907A a schéma zapojení 
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Příloha 6  

 

 

Obr. 17 Programovatelný zdroj KIKUSUI PCR2000LA 

 

Příloha 7  

 

Obr. 18 Klešťová sonda Hameg HZ56-2 
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Příloha 8  

 

 

Obr. 19 Univerzální měřič kmitočtu Merret 

 

Příloha 9  

 

 

Obr. 20 Schéma zapojení univerzálního měřiče kmitočtu Merret 
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Příloha 10  

 

 

Obr. 21 Schéma zapojení pro připojení IRC snímače k přístroji Merret 

 

Příloha 11  

 

 

Obr. 22 Vytvořený laboratorní přípravek 
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Příloha 12  

 

 

Obr. 23 Laboratorní zdroj stejnosměrného napětí 

 

Příloha 13  

 

 

Obr. 24 Připojení IRC čidla k hřídeli AM 
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Příloha 14  

 

Obr. 25 Zabezpečení proti nechtěnému pootočení hřídele SMPM 

Příloha 15  

 

Obr. 26 Celkový pohled na pracoviště 


