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Abstrakt: 

 

Cílem mé diplomové práce je identifikace základních elektrických a 

mechanických parametrů synchronních servomotorů s permanentními magnety. 

K získání těchto parametrů jsem musel zvolit vhodné metody měření. Naměřené 

parametry byly vloženy do simulačního modelu, který vychází z matematického popisu 

synchronního motoru s permanentními magnety. Dále bylo cílem vytvoření částečně 

automatizovaného měřícího pracoviště pro rychlé změření parametrů potřebných pro 

uvedený model. Automatizace měřícího postupu je představována programovatelnými 

zdroji elektrické energie, měřícími zařízeními a výpo-četním algoritmem. Tento 

algoritmus zajišťuje ovládání měřících zařízení, zdrojů elektrické energie a vytvořeného 

měřícího přípravku. Pro napsání ovládacího a měřícího algoritmu jsem zvolil prostředí 

Matlab.   

 

Klíčová slova: synchronní servomotory, synchronní motor s permanentními magnety,  

 elektrický točivý stroj, elektrické parametry motoru  

 

 

Abstract: 

 

 The aim of my thesis is to identify the basic electrical and mechanical 

parameters of synchronous motors with permanent magnets. To obtain these 

parameters, I had to choose an appropriate method of measurement. The measured 

parameters were used in the simulation model, which was based on the mathematical 

description of the synchronous motor with permanent magnets. The next goal was 

creation of an automated measurement station with fast parameter examining necessary 

for the mentioned model. Automation of measurement process is represented by a 

programmable power sources, the measuring devices and the computing algorithm. This 

algorithm ensures the control of measuring devices, power sources and created 

measurement station. I chose Matlab for writing the control and measurement 

algorithm.  

 

Keywords: electric engine parameters, synchronous motor, permanent magnet 
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Seznam použitých symbolů 

Symbol Jednotka Popis 

Ib  A proud budícím vinutím v rotoru 

Uma  A  magnetické oběhové napětí statoru 

Umb  A  magnetické oběhové napětí rotoru 

Umr  A  výsledné magnetické oběhové napětí 

Umad  A  magnetické oběhové napětí v d-ose 

Umaq  A  magnetické oběhové napětí v q-ose 

Id  A  proud tekoucí vinutím v d-ose 
Iq  A   proud tekoucí vinutím v q-ose 

M  Nm moment vytvářený motorem 

Mload  Nm  zátěžný moment 

Mas Nm  asynchronní moment 
Ms  Nm  synchronní moment 

s  -  skluz 
sload  -  skluz při zatížení Mload 
Ω -  mechanické otáčky hřídele (rotoru) 
T s perioda napětí napájejícího motor 
β rad zátěžný úhel = úhel, o který je natočen rotor zatíženého synchronního 

  stroje z polohy odpovídající chodu naprázdno 
pp  -  počet pólových dvojic 

ψ Wb magnetický tok 
ΦF Wb magnetický tok buzený permanentními magnety 

R Ω odpor vinutí 

Rp Ω odpor přívodu 

ua,b,c V fázová napětí 

ia,b,c A fázové proudy 

uxy V sdružená napětí 

ixy A sdružený proud 
XL Ω reaktance 
Us  V svorkové napětí 
Rs Ω  odpor vinutí 
Ls H indukčnost vinutí 
Ue V indukované napětí 
ω rad s-1 úhlová rychlost otáčení magnetického pole 
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Seznam použitých zkratek 

Zkratka  Plné znění 
SM  Synchronní motor 
AM  Asynchronní motor 
PM  Permanentní magnet 
SMPM   Synchronní motor s permanentními magnety 
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1 Úvod 

Cílem diplomové práce je vhodný výběr metody měření, resp. identifikace 

základních elektrických a mechanických parametrů synchronních motorů 

s permanentními magnety. Dále vytvoření matematického modelu tohoto elektromotoru 

v prostředí Matlab® Simulink®. Pro vhodnou aproximaci modelu k reálnému motoru je 

potřeba vložit do modelu parametry, které definují fyzikální vlastnosti motoru. Jako u 

každého modelu, bylo nutno vzít na vědomí, jak moc se tento model bude lišit od 

skutečného motoru. 

Částečně automatizované pracoviště, jež je výsledkem mé diplomové práce, 

umožňuje tyto potřebné parametry motoru odměřit. Ne všechna měření však vedou 

přímo na požadovaný parametr. Někdy je potřebná úprava pomocí statistických metod z 

důvodu potlačení chyby či nejistoty měřících metod a použitých přístrojů. 

Automatizace měření je představována vytvořením algoritmu řízení pro 

programovatelné zdroje a počítačem ovládané měřicí přístroje. Algoritmus zajistí 

požadované průběhy elektrických napětí pro jednotlivé měřící úlohy. Ovšem je zde 

potřeba stále zásah obsluhy, neboť pro některá měření je zapotřebí mechanického 

ukotvení hřídele SMPM či připojení externího motoru pro měření napěťové konstanty. 

Toto stanoviště je umístěno v prostorech elektrické laboratoře Technické univerzity 

v Liberci. Bude využíváno zaměstnanci TUL a bude přístupno i pro studenty pro účely 

řešení ročníkových projektů, bakalářských a diplomových prací. Má tedy přímé další 

praktické využití. 
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2 Popis synchronního stroje 

Synchronní motor v zapojení jako synchronní generátor není novým strojem, ale 

jeho konstrukce je již známá od počátků střídavého proudu. Synchronní motor se jako 

motor nerozšířil do běžného užití v letech minulých pro svoji velkou nevýhodu – 

rozběh. Synchronní motor není lehké uvézt do chodu a při vysokém zatížení vypadne ze 

synchronního chodu. Před úplným zastavením motoru ani však po odlehčení zátěžného 

momentu se sám nevrátí do synchronního chodu. Na rozdíl od něj se asynchronní motor 

po odlehčení je schopen vrátit do optimálního chodu. Synchronní motor není schopný 

vyvinout synchronní točivý moment, dokud jeho rotor, resp. magnetické pole rotoru 

stojí či jeho otáčky jsou velmi vzdáleny „otáčkám“ proměnného magnetického pole, 

které je vytvářeno symetrickým trojfázovým proudem ve statoru => synchronní otáčení 

=> synchronní chod motoru. Otáčky statorového magnetického pole jsou vždy 

maximálně synchronní, neboť jsou závislé na frekvenci napájecí sítě. Magnetické pole 

rotoru, ať je již vytvořené budícím vinutím či permanentními magnety, má pouze takové 

otáčky, které jsou rovny mechanickým otáčkám hřídele spojené s rotorem, nezávisle na 

tom, zda je použitá jako hnací či hnaný element pohonu. Dokud se rotorové magnetické 

pole neotáčí synchronními otáčkami, vzniká mezi magnetickým polem rotoru a statoru 

relativní pohyb a proto motor nemůže vyvinout rovnoměrný točivý moment. Při 

rozběhu a připojení na rozvodnou síť či zdroj napětí vytváří proudové špičky-nárazy. 

Jejich velikost závisí na jmenovitém výkonu motoru, resp. proudu, který odebírá motor 

při chodu v synchronizaci. Vypadnutím ze synchronního chodu vytváří poruchy 

v rozvodné síti. 

Synchronní motory se v posledních dvaceti až třiceti letech daleko více prosadily 

do technických a průmyslových aplikací než tomu bylo v počátcích vzniku a rozvoje 

střídavé elektrické energie. Jejich konstrukce umožňuje stavbu motorů s výkonem od 

jednotek W po několik MW. Teprve s rozvojem digitální techniky je možno snadněji 

řídit rozběh, chod i doběh těchto motorů. Schéma synchronního motoru viz Obr. 2.1. 

 



 11 

 

Obr. 2.1 Schéma synchronního stroje s budícím vinutím. 

Synchronní motor s permanentními magnety je takový motor, který má na 

statorové vinutí přivedeno třífázové harmonické napětí a na rotoru má umístěny 

permanentní magnety, které vytvářejí trvalé magnetické pole – trvalý magnetický 

rotorový tok – viz Obr. 2.2. Náhradní schéma je jednofázové, Rs značí ohmický odpor 

jedné fáze statorového vinutí, Ls jeho indukčnost, Us je přiložené svorkové (napájecí) 

napětí, Ue je indukované napětí ve statorovém vinutí, které vznikne otáčením rotoru, na 

němž jsou připevněny permanentní magnety s magnetickým tokem ΦF. 

 

Obr. 2.2 Náhradní elektrické schéma SMPM. Us – svorkové napětí, Rs – odpor 

vinutí, Ls – indukčnost vinutí, Ue – indukované napětí 

Z hlediska konstrukce se rozlišují synchronní motory, resp. jejich rotory na dva 

druhy: 

- rotor s vyniklými póly  

- hladký rotor 

Rotor synchronního motoru může být složen z plechů, podobně jako u 

transformátorů nebo odlitý. Pokud jsou pólové nástavce na rotoru z plechů, jsou opa-
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třeny tlumícím vinutím, které zkracuje kývání motoru. Toto tlumící vinutí může být 

použito i k asynchronnímu rozběhu synchronního motoru. U litých pólových nástavců 

není tohoto tlumícího vinutí potřeba, jelikož v litém materiálu se více indukují a 

uzavírají vířivé proudy, jejichž magnetické pole interaguje s magnetickým polem rotoru 

a statoru a tím se tlumí kývání motoru. 

Synchronní motory s hladkými rotory se používají jako turbokompresory (pohon) 

a pohony velkých odstředivých čerpadel. 

Synchronní motory s vyniklými póly se liší tím, že na vyniklých pólech rotoru je 

navinuto budící vinutí - u rotorů s permanentními magnety není žádné vinutí – je 

nahrazeno zdrojem trvalého magnetického pole – permanentními magnety (přírodními, 

či častěji umělými ze vzácných zemin – např.FeNdB, SmCo).  

 

2.1 Popis synchronního motoru s permanentními magnety 

SMPM se dělí podle způsobu umístění permanentních magnetů v rotoru -  

s magnety na povrchu rotoru (a) a s magnety uvnitř rotoru (b). 

a) Rotor je tvořen válcem, po jehož obvodě jsou vhodnou technologií (například 

lepením) připevněny pásky tvořené právě magnety ze vzácných zemin. Okraje této 

pásky nejsou rovnoběžné s osou rotoru, ale jsou mírně skloněny. To je provedeno z 

důvodu větší rovnoměrnosti rozložení magnetického toku ve vzduchové mezeře (kon-

stantní tloušťka vzduchové mezery). 

b) Magnety se nacházejí pod povrchem rotoru. Tloušťka vzduchové mezery není 

konstantní. 

 

2.2 Popis synchronního motoru s hladkým rotorem 

Ve vzduchové mezeře synchronního motoru obíhají dvě fiktivní magnetická pole. 

Jedno vytvářené harmonickým proudem I ve statoru a druhé od budícího vinutí či 

permanentních magnetů umístěných v rotoru Ib. Tyto dvě pole se složí do výsledného 

magnetického pole. Magnetické pole statoru ovlivňuje magnetické pole rotoru, což se 

nazývá jako reakce kotvy. Její velikost závisí na velikosti proudu ve statorových 

vinutích a jejich fázových posunech vůči svorkovému napětí. Podobně jako se skládají 

magnetická pole, skládají se i magnetická rotující napětí statoru Uma (2.1) a napětí rotoru 

Umb (2.2) do výsledného magnetického napětí Umr (2.3). 
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U motorů s hladkým rotorem je magnetický odpor ve směru spojnic pólů i na 

přímkách na ně kolmé stejný. Magnetické napětí Umr je dáno vektorovým součtem Uma a 

Umb (2.3). 

 

2.3 Popis synchronního motoru s rotorem s vyniklými póly 

U rotoru s vyniklými póly vzniká reakční moment, který ovlivňuje celkový průběh 

momentu i průběh proudu motoru. Protože u hladkého rotoru je vzduchová mezera 

konstantní (idealizujeme v teoretické rovině), byl magnetický odpor v podélném i 

příčném směru stejný. U rotoru s vyniklými póly je magnetická vodivost větší 

v podélném směru (přes póly) než ve směru příčném (mezi póly). Proud ve statoru 

vytváří při zatížení reakční pole. Protože není vzduchová mezera konstantní, nebude 

reakční pole mít sinusový průběh jako má magnetické pole statoru, tudíž nebude mít 

sinusový průběh ani výsledné magnetické pole. Reakční pole je závislé na velikosti 

zatížení (proudu) a na fázovém posunu ψ magnetického napětí Uma.  

Reakční pole vytváří magnetické napětí statoru Uma, které si rozložíme vektorově 

na dvě kolmé složky – podélnou Umad a příčnou Umaq. 

ψsin*mamad UU =          (2.4)  

ψcos*mamaq UU =           (2.5)  

V praxi je ale výhodnější používat vztahy s proudy, které jsou úměrné 

magnetickému napětí 

ψsin*II d =            (2.6)  

ψcos*II q =            (2.7)  

Na Obr. 2.3 je zobrazen příklad přechodu stacionárního souřadného systému (a, b, 

c) do systému rotujícího rotorovou rychlostí (d, q). Osa d (hlavní magnetická osa rotoru) 

a osa q (vedlejší magnetická osa rotoru) tvoří tento souřadný systém rotující rotorovou 

rychlostí. Bližší popis v literatuře např. [10]. 
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Obr. 2.3 Soustavy souřadnic – stacionární (a, b, c, α, β) a rotující (d, q) 

 

2.4 Účinnost synchronního stroje 

Účinnost synchronního stroje (motoru) je vyšší než účinnost motoru indukčního se 

srovnatelným výkonem, protože ztráty synchronního stroje jsou menší. Tyto ztráty 

vyplývají z jeho konstrukčního uspořádání. U motorů velkých výkonů (nad stovky kW) 

je účinnost synchronního motoru větší přibližně o jedno procento. U motorů vysokých 

výkonů (nad 1MW) se účinnost přeměny elektrické energie na mechanickou energii 

(práci) pohybuje okolo 97,5%. 

 

2.5 Výhody synchronního motoru 

- Vinutí statoru je možné uložit do otevřených drážek, lze dimenzovat na vyšší 

provozní napětí, 

- relativně velká vzduchová mezera => vyšší mechanická bezpečnost nárazu 

rotoru na stator, 
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- možnost provozu stroje jako dynamického kompenzátoru účiníku – zlepšení   

cos φ rozvodné sítě, 

- malý vliv kolísání vstupního napětí na chod motoru (lineární závislost, u indu-

kčních motorů je kvadratická), 

- vyšší účinnost pomaloběžných motorů než pomaloběžných indukčních motorů 

- konstantní otáčky rotoru, pokud jsou požadovány u pohonu. 

 

2.6 Nevýhody synchronního motoru 

- Malý rozběhový moment, 

- složitý rozběh motoru, 

- prakticky nemožná regulace otáček (vyjma změny frekvence napětí ve statoru), 

- potřeba opětovného rozběhu a synchronizace, pokud motor vypadne z chodu, 

- potřeba cizího buzení rotoru (nebo použití permanentních magnetů), 

- možnost rezonančních vlastních kmitů motoru a tím omezená volba otáček 

motoru a momentu setrvačnosti J. 

 

2.7 Rozběh synchronního motoru 

Rozběh se provádí tak, že se motor roztočí vnějším pohonem na synchronní 

otáčky statorového magnetické pole či na otáčky velmi blízké a pak se provede 

synchronizace. Detailní popis druhů rozběhu synchronního motoru lze nalézt v literatuře 

např. [2]. Před spuštěním synchronního motoru musí být splněny následující 

požadavky: 

- Sled fází motoru a sítě musí být totožný, 

- napětí na svorkách motoru by mělo být téměř shodné či shodné jako na 

připojovacím vedení, 

- frekvence otáčení magnetického pole statoru musí být shodná s frekvencí 

točivého magnetického pole rotoru, 

- napětí motoru musí být ve fázi s napětím na připojovacím vedení. 

Při synchronizaci používáme dva voltmetry (Vs,Vg) k měření rozdílu napětí mezi 

dvěma (resp. dvěma dvojicemi) vodiči motoru a napájecí sítě. Fázi mezi motorem a sítí 

sledujeme pomocí fázovacích žárovek, též metoda známá jako fázování na tmu (Obr. 

2.7). 
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Obr. 2.7 Schematické zapojení synchronního generátoru při „fázování na tmu“ 

 

V průběhu let byly vyvinuty a odzkoušeny různé spouštěcí metody. Pro příklad 

uvedeme ty nejznámější a nejpoužívanější: 

- Spouštění s vlastním asynchronním motorem. 

- Spouštění pomocí rozběhového motoru. 

- Spouštění pomocí frekvenčního měniče. 

 

2.8 Synchronizace 

Synchronizace závisí na zatěžovacím úhlu (zátěžném momentu) a na momentu 

setrvačnosti (hmoty motoru). Tyto hmoty se musí urychlit při přechodu do 

synchronního stavu, tudíž čím větší budou, tím náročnější bude přechod 

z asynchronního stavu do synchronního. Motor uvedeme do pohybu asynchronním 

momentem od indukovaných vířivých proudů v litých částech rotoru a indukovanými 

proudy v tlumícím vinutí. Záběrný moment (asynchronní) bude tím větší, čím větší 

bude odpor tlumícího vinutí rotoru. Z tohoto poznatku vyplývá, že požadavek velkého 

rozběhového momentu je kontraproduktivní vzhledem k hladkému přechodu 

z asynchronního stavu do synchronního chodu. Bližší popis viz např. [8].   

V každém okamžiku běhu motoru je splněna rovnice (2.8) 

dt

d
JMM p

ω=−         (2.8) 
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Moment M vytvářený motorem v okamžiku připojení buzení je složen z momentu 

asynchronního Mas (tvořený indukujícími se proudy v tlumícím vinutí) a synchronního 

momentu Ms (pouze je-li přítomno buzení). 

sas MMM +=          (2.9) 

U rotoru s vyniklými póly je lepší rozběh a synchronizace. Velikost 

asynchronního momentu je závislá na skluzu, protože u synchronního chodu je nulový 

skluz. Zátěžný moment Mload má svůj skluz sload. Při obecném skluzu s lze pak psát: 

p
pas s

s
MM ≅           (2.10) 

Dále je nutné uvést pro pozdější úpravy i vztah (2.11) mezi úhlovou rychlostí 

otáčení rotoru (mechanické otáčky Ω) a úhlovou rychlostí (ω1), otáčení elektrického 

resp. magnetické pole statoru. 

)1(1 s
T

−=Ω
ω

          (2.11) 

Mezi zátěžným úhlem a skluzem platí vztah (2.12) 

dt

d
s

βω =1          (2.12) 

Po dosazení výše uvedených vztahů do rovnice (2.8) dostaneme výraz (2.13) 

2

2

dt

d

p

J
MMM

p
loadsas

β−=−+        (2.13) 

 

2.9 Zastavování a brzdění 

Synchronní motor běžící v synchronním chodu je také potřeba zastavit. Při 

mechanickém brzdění (zvyšováním Mload) se zvyšuje odebíraný proud až do několika 

násobku jmenovitého proudu, pak dojde k „vypadnutí ze synchronismu“. Tento způsob 

zastavování synchronního motoru není šetrný, jelikož vznikají velké proudové nárazy a 

poruchy v napájecí síti (obdoba rozběhu). Proto je nutno použít jiné způsoby. Prvním 

způsobem je odlehčení motoru => odbuzení rotorového vinutí => odpojení od sítě. 

Druhý způsob se používá, pokud nelze motor odlehčit – generátorové brzdění.  

Stator se odpojí od napájení a jeho vinutí se spojí buď přímo (u motorů malých 

výkonů) nebo přes brzdné rezistory (u motorů velkých výkonů). Buzení rotorového 

magnetického pole je stále připojené, u permanentních magnetů ho není možné ani 

přerušit – jsou to permanentní magnety generující permanentní magnetické pole. Jelikož 
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již nenapájíme statorové vinutí vnější energií, přejde motor z motorického režimu do 

režimu generátorického (dodáváme mechanickou energii na hřídel, resp. rotoru) a 

indukuje se elektrické napětí na vinutí statoru. Jelikož je vinutí uzavřeno do smyčky, 

začne protékat proud, který se mění na rezistorech v teplo a současně tento proud 

generuje brzdný moment a tím ovlivňuje rotor => brzdící účinek. Tento brzdný moment 

je několikanásobek jmenovitého momentu motoru. Detailnější popis problému rozběhu 

a doběhu motorů lze nalézt v literatuře např. [4], [5].  
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3 Matematický popis synchronního motoru 

V této kapitole uvedu teoretické podklady k matematickému popisu synchronních 

motorů. Jako první je uvedena transformace resp. přechod od souřadnic spojených se 

statorem do souřadnic spojených s rotorem. V dalších kapitolách jsou sepsány základní 

matematické rovnice SMPM a z nich vycházející simulační model. 

 

3.1 Transformační rovnice synchronního motoru 

Matematické řešení přechodových dějů v synchronním motoru je založeno na 

popisu elektromagnetických jevů v jednotlivých vinutích. Pro každou fázi (vinutí) ve 

statoru je možné sestavit napěťovou rovnici. Tyto rovnice by byly komplikované, neboť 

magnetická vodivost není konstantní podél obvodu rotoru. Zjednodušení zápisu, který 

by byl ekvivalentní s původní trojfázovou soustavou, je možné, pokud přejdeme od 

soustavy spojené se statorem k souřadnicím (soustavě) spojené s rotorem.  

Zavedeme souřadnicový systém se dvěma osami na sebe kolmými - d a q. Osa d je 

podélná, osa q je příčná. U asynchronního motoru toto není, neboť průběh vzduchové 

mezery je konstantní (v teoretické rovině), resp. asynchronní motor je rotačně 

symetrický, tudíž nezáleží na volbě soustavy souřadnic pro řešení. Na rotoru 

synchronního stroje není umístěno vícefázové symetrické vinutí jako u asynchronních 

strojů, ale jen budící vinutí či permanentní magnety, případně vinutí tlumící. Tuto 

nesymetrii lze nahradit jedním vinutím v podélné ose (D) a jedním v příčné ose (Q) viz 

Obr. 3.1.1. Prvním krokem je nahrazení tří vinutí statoru a, b, c za dvě fiktivní vinutí α, 

β (Obr.3.1.1a). Při chodu motoru není vzájemná poloha jednotlivých vinutí statoru 

konstantní vůči vinutím rotoru. To má za následek proměnnou hodnotu jejich vzájemné 

indukčnosti. Proto následuje další transformace vinutí α, β, která převede proměnnou 

polohu vinutí α, β na stálou polohu jiných vinutí označených d, q (obr.3.1.1b). 

Orientace vinutí d, q není libovolná, ale je volena tak, aby vinutí d bylo ztotožněno 

s podélnou osou a vinutí q s osou příčnou (Obr.3.1.1c). Bližší popis této transformace je 

uveden v literatuře např. [1].   
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         a)     b)    c) 

Obr. 3.1.1 Souřadnicový systém rotorový a statorový 

V tomto souřadném systému tvoří vinutí d, f, D transformátor se třemi vinutími, 

vinutí q, Q transformátor se dvěma vinutími. V dalším popisu budeme uvažovat viz [14] 

dvoupólový synchronní motor a všechny veličiny budou přepočítány na rotor. 
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Transformace statorových veličin na rotorové veličiny kde platí vztah:                    

0ϑωϑ += t             (3.2) 

 

3.2 Matematický model synchronního stroje 

Po transformaci napěťových rovnic 
dt

d
iRu k
kkk

ψ
+=  pro k = a, b, c, f, D, Q 

(převzato z [15]) pomocí vztahu (3.1) dostaneme dvě rovnice statoru:  

ωψψ
q

d
dad dt

d
iRu −+=         (3.3) 

ωψ
ψ

d
q

qaq dt

d
iRu ++=           (3.4) 

a tři rovnice rotoru: 

dt

d
iR D
DD

ψ+=0                   (3.5) 

dt

d
iR Q
QQ

ψ
+=0                      (3.6) 
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dt

d
iR f

ff

ψ
+=0                       (3.7) 

Bližší popis problematiky odvození soustavy rovnic pro transformaci souřadnic do 

d-q systému v literatuře [7] a [10].   

Dynamická rovnice synchronního motoru je analogická s rovnicí pro asynchronní 

motor: 

 
dt

d
JMii loaddqqd

ωψψ =−− )(
2

3
       (3.8) 

Pokud motor pracuje jako alternátor, zátěžný moment bude aktivní, což se projeví 

změnou znaménka a moment motoru bude záporný.  

Výše uvedené rovnice jsou však rovnice pro obecný synchronní stroj, které lze 

upravit pro synchronní motor s permanentními magnety. V těchto rovnicích se objevují 

parametry, které definují fyzikální elektrické a mechanické vlastnosti těchto SMPM. 

Parametr Lq je indukčnost v q-ose, Ld představuje indukčnost v d-ose. Rozdíl Ld-Lq 

v rovnici (3.11) reprezentuje hladkost, resp. nehladkost rotoru synchronního motoru 

s permanentními magnety. Odvození jednotlivých vztahů lze najít v literatuře např. [3]. 

 

3.3 Simulační schéma d-q modelu SMPM – Matlab Simulink  

Následující simulační schéma d-q modelu SMPM vychází z matematického 

popisu, resp. ze tří nelineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty. 

d
d

q
d

q
d

d

ad u
L

i
L

L
i

L

R

dt

id 1
*** ++−= ω       (3.9) 

q
qq

F
d

q

d
q

q

aq u
LL

i
L

L
i

L

R

dt

id 1
**** +

Φ
−−−= ωω     (3.10) 

loadqdqdqF
p M

J
iiLLi

J

p

dt

d 1
)**)(*(

2

3
−−+Φ=ω

    (3.11) 

EFmechFi kU *
3*1000**2

60
*

π
ω =Φ⇒Φ=     (3.12) 

Jako vstupní veličiny do modelu považujeme napětí ud, uq; jako výstupní veličinu 

úhlovou rychlost ω, resp. polohu. Jako poruchová veličina ovlivňující chod motoru je 

zvolen zátěžný moment Mload. Parametr spřažený magnetický tok permanentních 

magnetů ΦF má v d-q modelu SMPM obdobný význam jako napěťová konstanta 

v modelu stejnosměrného modelu. Tento parametr není možno měřit přímo, proto se 
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využije nepřímého měření – měření indukovaného napětí při nuceném otáčení rotoru 

SMPM. Toto měření je popsáno v kapitole 5.5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.3 Simulační schéma d-q modelu SMPM 
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4 Metody pro měření elektrických a neelektrických veličin 

Problematika měření veličin nejen elektrických je popsána detailně v literatuře 

[18]. Zde uvádím jen stručný přehled. Obecné dělení je následující: 

Přímá metoda :  Hledanou veličinu určujeme na základě definičního vztahu 

(stanovení hustoty tělesa z měření jeho objemu a hmotnosti) 

Nepřímá metoda :  Hledanou veličinu určíme alternativním vztahem 

(stanovení hustoty z Archimédova zákona) 

Absolutní metoda : Naměřená veličina je vyjádřena přímo v definovaných jednotkách  

                                   (délka v metrech, proud v Ampérech,…) 

Relativní metoda :  Výsledná veličina je dána jako poměr k jiné veličině reprezento-

vané etalonem, normálem či standardem. 

V ideálním případě by každá měřená veličina byla přesně změřená při jediném 

měření. V reálném světě ovšem měření ovlivňují rušivé vlivy z okolí a také měřicí 

přístroje vykazují nejistoty měření. V každé měřící metodě se chyby zanášené těmito 

přístroji projevují na výsledné naměřené veličině jiným způsobem. Stanovení přesnosti, 

jaké bylo dosaženo při použití konkrétní měřící metody, je neoddělitelnou součástí 

každého provedeného měření.  

Chyby se dají rozdělit do skupin:  

podle původu:   chyby měřících přístrojů, chyby osobní, chyby z použité měřící metody, 

podle typu :       relativní a absolutní, 

podle charakteru:chyby náhodné a systematické. 

Jestliže provádíme měření opakovaně, dostáváme výsledky, které se liší. Velikost 

těchto odchylek je závislá na přesnosti přístrojů. Odchylky jsou způsobeny vnějšími 

vlivy a způsobují také náhodné chyby. Proto se tato měření dále zpracovávají pomocí 

statistických metod. Určíme tak střední hodnotu naměřené veličiny a nejčastěji 

výběrovou směrodatnou odchylku. Detailnější popis chyb a nejistot v literatuře [9]. 

Výše uvedené postupy jsou stanoveny pro konečný počet vzorků – náhodný výběr. 

Za vhodnou aproximaci střední hodnoty vezmeme prostý aritmetický průměr x  

naměřených hodnot (4.1). Odpovídající výběrovou směrodatnou odchylku střední 

hodnoty s  tohoto souboru vypočteme dle vztahu (4.2). 

n

x
x

n

i
i∑

== 1                (4.1) 
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              (4.2) 

Do systematických nejistot zahrnujeme nepřesnosti a chyby obsluhy, použité 

měřící metody a měřících přístrojů. Částečně je můžeme eliminovat použitím jiné 

měřící metody, automatizací odečítání naměřených hodnot a použitím přesnějších 

měřidel. Tuto chybu však nikdy nelze eliminovat úplně. 

Relativní chybu mR (4.3) uvádíme v procentuálním vyjádření či v intervalu <0,1> 

ke vztahu k velikosti naměřené veličiny či rozsahu měřicího přístroje, na kterém 

odečítáme naměřenou hodnotu. Z značí rozsah měřidla, na kterém odečítáme, m je 

největší přípustná chyba měřidla. Též se tato relativní chyba mR uvádí v procentuální 

podobě (4.4). 

Z

m
mR =                (4.3) 

100*[%]
Z

m
mR =             (4.4) 

Absolutní chybu mA (4.5) uvádíme v příslušných jednotkách měřené veličiny. 

Symbol mS reprezentuje teoreticky správnou či střední hodnotu souboru, mnam 

naměřenou hodnotu. 

namSA mmm −=            (4.5) 

Nepřesnost (chybu) digitálního přístroje lze vyjádřit dvěma vztahy: 

Θ
+= min**

*)(
xnx

kxU Mδ
           (4.6) 

Θ
+= RM xx

kxU
**

*)( 21 δδ
       (4.7) 

kde k je koeficient rozšíření pro všechna měřidla, 3=Θ  pro digitální měřiče, δ 

je relativní chyba přístroje, n je počet kvantizačních kroků, xM je naměřená hodnota, xR 

je rozsah přístroje. Příklad (Tab. 4.1) numerického výpočtu nejistoty (4.8) :  

Tab. 4 Příklad výpočtu nejistoty  

HP 34401A 0-100Ω 0,0006 + 0,0005 
10,003Ω  (10,00 ± 0,07)Ω 

 

0,070,0646653100)/*0,000510.003)*((0,0006*2U(x) ≅=+=   (4.8) 
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5 Měření elektrických a mechanických veličin SMPM 

V této kapitole je vysvětlen postup a předpoklady pro měření a identifikaci 

parametrů SMPM, které jsou potřebné pro simulační model uvedený výše kap. 3.3. U 

jednotlivých měření jsou na začátku popsány předpoklady, dále pak schéma zapojení 

obvodu, výběr z naměřených dat a výsledná hodnota naměřeného parametru. Úplné 

tabulky naměřených hodnot a výpočty jsou na přiloženém CD. 

 

5.1 Dvouvodičová metoda měření odporu 

Základní dvouvodičová metoda se používá u vyvážených můstků, tj. pro počáteční 

hodnotu teploty daného měřícího rozsahu, musí platit rovnost dělících poměrů odporů 

obou větví. Při změně teploty a značných délkách vedení se budou nezanedbatelné 

změny odporu Rpřívod přičítat ke změnám měřeného odporu a působit tím větší chybu 

měření.   

 

5.2 Čtyřvodičová metoda měření odporu 

Tato metoda se používá pro měření velmi malých odporů. Vliv (vnitřní odpor) 

ampérmetru již není možné zanedbat a velmi ovlivňuje výsledek měření. Proto se 

použije pro měření zapojení čtyřvodičové, u kterého je použito zvláštních přívodů od 

měřeného odporu k proudovému zdroji a zvláštních přívodů k voltmetru. U tohoto 

zapojení se vliv přívodů neprojeví vůbec, je však nutné úplné elektrické oddělení 

voltmetru od proudového zdroje. 

 

5.3 Měření odporu statorového vinutí 

Činný odpor statorového vinutím je prvním z fyzikálních parametrů, které jsou 

používány v matematickém (náhradním) modelu SMPM. Tento parametr je možno 

změřit několika způsoby, pro svou diplomovou práci jsem použil metodu přímou. Motor 

jsem zapojil dle schématu na Obr. 5.3.  
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Obr. 5.3. Měření odporu statorového vinutí včetně přívodního vedení 

 

Ze změřeného protékajícího stejnosměrného proudu a úbytku napětí na dvou 

vinutích zapojených v sérii je vypočten podle Ohmova zákona činný odpor statorového 

vinutí. Přepínač na schématu je zde proto, abychom eliminovali případné 

termoelektrické napětí na vodičích při přiložení stejnosměrného napětí. Měření 

provedeme pro jednu polaritu zdroje a pak ji pomocí přepínače přepólujeme. Výslednou 

hodnotu odporu statorového vinutí (Rxy) dostaneme jako aritmetický průměr 

naměřených (spočítaných) hodnot odporu dvou vinutí v sérii (Rxy+i  Rxy-i). Toto měření 

opakujeme pro všechny tři kombinace zapojení svorkovnice, resp. tří statorových vinutí. 

Předpokládáme symetričnost všech tří vinutí, tudíž výsledný odpor vinutí jedné fáze 

(Rx) statorového vinutí uvažujeme jako polovinu hodnoty (Rxy) – statorové vinutí je 

zapojeno do hvězdy.   

Tab. 5.3. Měření odporu statorového vinutí s přívodním vedením 

č.měření 
I+  

[mA] 
U+ 

[mV] 
I-  

[mA] 
U- 

[mV]  R+[Ω]  R-[Ω]  Rap[Ω]  Ra[Ω] 
1 6,980 37,557 10,3925 56,025 5,3807 5,3909 5,3858 2,693 ± 0,001 
2 34,590 186,44 26,773 144,29 5,3900 5,3894 5,3897 2,695 ± 0,001 
3 43,526 234,48 41,036 221,21 5,3871 5,3906 5,3889 2,694 ± 0,001 
4 62,558 337,12 60,621 326,68 5,3889 5,3889 5,3889 2,694 ± 0,001 
5 82,303 443,54 79,529 429,25 5,3891 5,3974 5,3933 2,697 ± 0,001 
6 102,244 551,08 109,325 589,45 5,3899 5,3917 5,3908 2,695 ± 0,001 
7 228,98 1234,3 229,51 1237,4 5,3904 5,3915 5,3910 2,695 ± 0,001 
8 279,51 1506,8 270,15 1458,2 5,3909 5,3977 5,3943 2,697 ± 0,001 
9 311,59 1679,9 286,78 1546,3 5,3914 5,3919 5,3917 2,696 ± 0,001 
10 370,76 1999,0 332,25 1791,5 5,3916 5,3920 5,3918 2,696 ± 0,001 

 

   Hodnota činného odporu jedné fáze statorového vinutí včetně přívodního vedení 
činí : Ra  = (2,695 ± 0,001) Ω. 
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5.3.1 Měření odporu přívodního vedení 

Ke změření odporu přívodního vedení je užita stejná metoda, jaká byla použita při 

měření odporu statorového vinutí. Odpor přívodního vinutí je nutné změřit proto, 

abychom ho mohli odečíst od změřeného odporu statorového vinutí z předchozí 

kapitoly. Nebylo totiž možné změřit přímo odpor statorového vinutí, jelikož vývody 

jednotlivých konců vinutí byly příliš blízko sebe ve svorkovnici synchronního motoru. 

Schéma zapojení je na Obr. 5.3.1.   

 

Obr. 5.3.1. Měření odporu přívodního vedení 

Tab. 5.3.1. Měření odporu přívodního vedení 

č.měření I+[mA] U+[mV] I-[mA] U-[mV] R+[Ω] R-[Ω]  Rp[Ω] 
1 26,32 6,164 28,18 7,045 0,117 0,125 0,121 ± 0,001 
2 37,45 8,722 24,46 5,718 0,116 0,117 0,117 ± 0,001 
3 28,34 6,582 35,54 8,502 0,116 0,120 0,118 ± 0,001 
4 31,08 7,251 55,10 12,905 0,117 0,117 0,117 ± 0,001 
5 33,55 7,824 57,60 13,482 0,117 0,117 0,117 ± 0,001 
6 37,75 8,832 63,90 15,109 0,117 0,118 0,118 ± 0,001 
7 38,77 9,068 69,30 16,271 0,117 0,117 0,117 ± 0,001 
8 40,77 9,553 116,40 27,340 0,117 0,117 0,117 ± 0,001 
9 44,88 10,407 103,20 23,958 0,116 0,116 0,116 ± 0,001 

10 172,80 40,228 98,20 23,062 0,116 0,117 0,117 ± 0,001 
 

Hodnota činného odporu přívodního vedení je: Rp = (0,118 ± 0,001) Ω. 
 

Hodnotu odporu vinutí jedné fáze dostaneme odečtením změřené hodnoty odporu 

přívodního vinutí od hodnoty odporu statorového vinutí včetně přívodního vinutí      

papa RRR −=               (5.1) 

Výsledná hodnota použitá v matematickém modelu činí Ra= (2,582 ±0,001) Ω.   
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5.4 Měření indukčnosti statorového vinutí 

Každé vinutí má nejen vlastní indukčnost, ale také odpor RL, který jsme ovšem již 

změřili v přecházející kapitole – měření odporu statorového vinutí. Náhradní schéma 

skutečné cívky je tvořeno indukčností L a odporem R cívky zapojenými v sérii. Činný 

odpor vinutí byl již změřen v předešlé kapitole 5.3, a proto ho již není nutné měřit 

znova a v náhradním schématu již není neznámou hodnotou. Do modelu je potřeba 

vložit parametry Ld a Lq, které reprezentují indukčnosti v podélném, resp. příčném 

směru v souřadnicích rotujícího systému. 

 

5.4.1 Měření indukčnosti Ld 

Nutnou podmínkou pro změření tohoto parametru je definované natočení hřídele 

(rotoru). Tato poloha je 
2

πϕ =  (5.2). Pokud výrobce motoru synchronizační značky této 

polohy viditelně umístí (např. vyfrézováním, zářezy), obsluha měřícího pracoviště 

jednoduše manuálně nastaví rotor dle těchto dispozic. Většina vyrobených motorů ale 

tyto synchronizační značky nemá, proto je nutné nastavit tuto polohu alternativním 

způsobem. Zvolený způsob je přivedení stejnosměrného napětí na svorky statorového 

vinutí U a V (Obr. 5.4.1). 

 

Obr. 5.4.1 Schéma zapojení při měření parametru Ld 

 

 Vinutí resp. svorky V a W jsou spojeny tak, že tvoří paralelní kombinaci. Musíme 

dát pozor, aby ze zdroje netekl příliš velký proud, který by mohl poškodit vinutí motoru 

či měřicí přístroje. Není-li znám proud In měřeného motoru, obsluha musí kvalifikovaně 

odhadnout, jakou hodnotu jmenovitého proudu motor snese bez poškození vinutí. Pro 

měření postačí hodnota cca 0,4-0,6 In. Nyní má vektor magnetického pole statoru stejný 
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směr jako a-osa, proto se rotor natočí tak, aby d-osa se ztotožnila se směrem vektoru (a-

osa). Na motoru lze změřit impedanci Zm.  

Z naměřených hodnot (procházející proud a úbytek napětí) lze již pomocí násle-

dujících vztahů spočítat indukčnost měřené impedance: 

)
3

2
sin(*)

3

2
sin(*)sin(*(

3

2 πϕπϕϕ ++−+= cbad uuuu     (5.3) 

Tento obecný vztah pro trojfázovou soustavu upravíme podle podmínky nutné pro 

měření 
2

πϕ =  :  

))(
2

1
)(

2

1
(

3

2
)

2

1

2

1
(

3

2
cabadcbad uuuuuuuuu −+−=⇒−−=    (5.4) 

Máme spojeny konce dvou fází V a W, platí rovnost ubc = uac a výraz lze napsat ve 

tvaru:  

abdcabad uuuuuuu
3

2
))(

2

1
)(

2

1
(

3

2 =⇒−+−=      (5.5) 

Vztah pro výpočet proudu je obdobný jako pro napětí v trojfázové soustavě:  

)
3

2
sin(*)

3

2
sin(*)sin(*(

3

2 πϕπϕϕ ++−+= cbad iiii     (5.6) 

opět upravíme obecný vztah pro naši podmínku 
2

πϕ =  :  

)
2

1

2

1
(

3

2
cbad iiii −−=          (5.7) 

jelikož má SMPM stator zapojené vinutí ho hvězdy aplikujeme podmínku: 

adcba iiiii =⇒=++ 0         (5.8) 

Impedanci lze tedy spočítat z komplexní rovnice: 

d

d
d i

u
Z r

r
r

=           (5.9) 

Nyní dosadíme vypočtené vztahy pro ud (5.5) a id (5.6) do předešlé rovnice (5.9) : 

m
a

ab
d Z

i

u
Z

r
r

r
r

3

2

3

2 ==          (5.10) 

Vycházíme z napěťové rovnice matematického modelu motoru pro  0=ω  a 

dosadíme spřažený magnetický tok dψ  : 

dt

id
LiRu d

ddsd +=          (5.11) 
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pak dostaneme: 

dLsd jXRZ +=
r

         (5.12) 

Ze zapojení na obr. 5.4.1 vidíme, že musíme předchozí vztah (5.12) upravit, 

jelikož jsou vinutí V a W spojeny a jejich paralelní kombinace změní měřený odpor:  

Lsm jXRZ +=
2

3r
         (5.13) 

kde Rs představuje odpor vinutí jedné fáze a XL představuje reaktanci všech tří 

vinutí zapojených dle schématu na Obr 5.4.1. Pokud nyní tento výraz (5.13) dosadíme 

do vypočteného vztahu (5.10) dostaneme: 

Lsmd XjRZZ
3

2

3

2 +==
rr

        (5.14) 

Nyní je zřejmé, že hledaný parametr – reaktance XLd statorového vinutí je:   

LLd XX
3

2=           (5.15) 

Při tomto měřícím postupu odečítáme ampérmetrem a voltmetrem pouze velikost 

proudu (napětí) aab iu
rr

, , z nich lze spočítat mZ
r

 a dále pak hledaný parametr 

indukčnost Ld statorového vinutí: 

2

2

2

2
2
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                                                                    [6] (5.16)  

Tab. 5.4.1 Měření indukčnosti statorového vinutí v d-ose 

č.měření I[A] U[V] Ld[H] 
1 0,070 ± 0,001 0,631 ± 0,001 0,0171 ± 0,0002 
2 0,162 ± 0,001 1,489 ± 0,001 0,0175 ± 0,0001 
3 0,257 ± 0,001 2,415 ± 0,001 0,0180 ± 0,0001 
4 0,373 ± 0,001 3,532 ± 0,001 0,0182 ± 0,0001 
5 0,596 ± 0,001 5,726 ± 0,001 0,0185 ± 0,0001 
6 0,804 ± 0,001 7,815 ± 0,001 0,0188 ± 0,0001 
7 1,128 ± 0,001 11,033 ± 0,001 0,0189 ± 0,0001 
8 1,338 ± 0,001 13,094 ± 0,001 0,0189 ± 0,0001 
9 1,740 ± 0,001 17,054 ± 0,001 0,0189 ± 0,0001 
10 1,974 ± 0,001 19,420 ± 0,002 0,0190 ± 0,0001 
11 2,360 ± 0,001 23,208 ± 0,002 0,0190 ± 0,0001 
12 2,881 ± 0,001 28,149 ± 0,002 0,0189 ± 0,0001 
13 3,458 ± 0,001 33,649 ± 0,002 0,0188 ± 0,0001 

 
Hodnota indukčnosti statorového vinutí v d-ose : Ld = (18,5 ± 0,2) mΗ. 
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5.4.2 Měření indukčnosti Lq 

 Pro změření tohoto parametru je opět nutnou podmínkou správné natočení rotoru 

vůči statoru. Toto natočení je opět 
2

πϕ = . Pro toto měření není nutné hýbat s motorem, 

jelikož tato poloha je již zajištěna z předchozího měření, pokud byl dodržen sled měření 

jednotlivých parametrů. 

 

Obr. 5.4.2 Schéma zapojení 

 

 Opět vycházíme z obecného popisu průběhu napětí trojfázové soustavy, ale 

s matematickým nahrazením  )
2

sin(cos ϕπϕ +=  :        (5.17) 

)
3
2

cos(*)
3
2

cos(*)cos(*(
3
2 πϕπϕϕ ++−+= cbaq uuuu     (5.18) 

na tento vzorec aplikujeme podmínku nutnou pro měření a upravíme do tvaru: 

bcqcbcbq uuuuuuu
3

1
)(

3

1
)

2

3

2

3
(

3

2 =⇒−=−=     (5.19) 

stejná matematická úprava nahrazením )
2

sin(cos ϕπϕ +=  následuje i pro obec-

nou rovnici proudu v trojfázové soustavě: 

)
3
2

cos(*)
3
2

cos(*)cos(*(
3
2 πϕπϕϕ ++−+= cbaq iiii     (5.20) 

opět aplikujeme podmínku nutnou pro měření a také  -ii cb = upravíme do tvaru: 

cqcbcbq iiuuiii
3
32

)(
3

1
)

2
3

2
3

(
3
2 =⇒−=−=      (5.21) 

Impedanci statorového vinutí v q-ose lze tedy spočítat z komplexní rovnice: 
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q

q
q i

u
Z r

r
r

=           (5.22) 

dosazením vztahů (5.19) a (5.20) do rovnice (5.22) dostaneme: 
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vycházíme z napěťové rovnice  uq matematického modelu motoru pro  0=ω  a  

dosadíme spřažený magnetický tok dψ  : 

dt

id
LiRu q

qqsq +=          (5.24) 

pak dostaneme:  

qLsq jXRZ +=
r

          (5.25) 

Ze zapojení na Obr. 5.4.2 vidíme, že musíme předchozí vztah (5.25) upravit, 

jelikož jsou vinutí V a W spojeny a jejich sériová kombinace změní měřený odpor:  

Lsm jXRZ += 2
r

          (5.26) 

kde Rs představuje odpor vinutí jedné fáze a XL představuje reaktanci dvou vinutí 

zapojených dle schématu na Obr 5.4.2. Pokud nyní tento výraz (5.26) dosadíme do 

vypočteného vztahu (5.23) dostaneme:  

Lsq jXRZ
2
1+=

r
         (5.27) 

porovnáním předešlého vztahu (5.25) a (5.27) dostaneme: 

LLq XX
2
1=            (5.28) 

Při tomto měřícím postupu odečítáme ampérmetrem a voltmetrem pouze velikost 

proudu (napětí) aab iu
rr

, , z nich lze spočítat mZ
r

 a dále pak hledaný parametr induk-

čnost Lq statorového vinutí: 
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Tab. 5.4.2 Měření indukčnosti statorového vinutí v q-ose 

č.měření I[A] U[V] Lq[H] 
1 0,062 ± 0,001 0,790 ± 0,001 0,0184 ± 0,0002 
2 0,208 ± 0,001 2,720 ± 0,001 0,0190 ± 0,0001 
3 0,289 ± 0,001 3,810 ± 0,001 0,0191 ± 0,0001 
4 0,364 ± 0,001 4,828 ± 0,001 0,0193 ± 0,0001 
5 0,501 ± 0,001 6,686 ± 0,001 0,0194 ± 0,0001 
6 0,738 ± 0,001 9,945 ± 0,001 0,0197 ± 0,0001 
7 1,038 ± 0,001 14,150 ± 0,001 0,0199 ± 0,0001 
8 1,178 ± 0,001 16,094 ± 0,001 0,0200 ± 0,0001 
9 1,319 ± 0,001 18,041 ± 0,001 0,0200 ± 0,0001 
10 1,509 ± 0,001 20,676 ± 0,002 0,0200 ± 0,0001 
11 1,719 ± 0,001 23,574 ± 0,002 0,0201 ± 0,0001 
12 2,102 ± 0,001 28,870 ± 0,002 0,0201 ± 0,0001 
13 2,707 ± 0,001 37,261 ± 0,002 0,0202 ± 0,0001 

 

Hodnota indukčnosti statorového vinutí v q-ose : Lq = (19,6 ± 0,2) Η. 
 
 

5.5 Měření napěťové konstanty 

Napěťová konstanta elektrického motoru je velmi významným parametrem 

v matematickém modelu – jeho velikost významně ovlivňuje výsledné charakteristiky. 

Měřit tuto konstantu nelze přímo, ale změřením indukovaných napětí na statorovém 

vinutí při nuceném otáčení hřídele vnějším pohonem. Také musíme zajistit měření 

otáček hřídele SMPM. Odečet velikosti napětí provádíme dle zapojení Obr. 5.5.1 

současně na všech třech vinutích statoru SMPM.    

 

 

Obr. 5.5.1 Měření napěťové konstanty SMPM 
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K tomuto měření využijeme nainstalovaný měnič Siemens Micromaster MM440 

v laboratoři TUL. Ten je potřebný pro řízení asynchronního pohonu, který je využitý 

k nucenému otáčení hřídele SMPM pro vyhodnocení napěťové konstanty SMPM. 

Pomocí spojky pevně spojíme hřídel asynchronního motoru a hřídel měřeného 

synchronního motoru s permanentními magnety. Výše zmíněný měnič nakonfigurujeme 

(bližší popis viz operační manuál k Siemens Micromaster MM400) jako otáčkový 

pohon, zvolíme vektorové řízení. Otáčky hnacího členu je možno nastavovat pomocí 

šipek na operátorském panelu či potenciometrem. Potenciometr slouží pro rychlejší 

změny o několik desítek a stovek otáček, výběr pomocí šipek je o něco pomalejší, 

protože se hodnota změní o jednu jednotku za jeden stisk. Při delším stisknutí tlačítka se 

hodnota zvyšuje (snižuje) opět pomalu po jednotkách.  

Napěťová konstanta motoru je shodná pro všechny tři vinutí, proto budeme prostě 

průměrovat tři naměřená napětí na statorovém vinutí, čímž částečně eliminujeme 

nesouměrnost statorového vinutí.  

3
uwvwuv
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UUU
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++
=          (5.30) 

Napěťovou konstantu vypočteme ze vztahu: 

0* iEi UnkU +=          (5.31) 

kde 0iU je velikost indukovaného napětí při počátečních otáčkách (v našem přípa-

dě jsou nulové) => Ui0 = 0. Nejlepší odhad pro Ek  je ze vztahu: 
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Tab. 5.5.2 Měření napěťové konstanty SMPM 

č. 
měř. 

otáčky 
[1/min] Uuv[V] Uvw[V] Uuw[V] Ui[V] 

1 0 0,016 ± 0,001 0,001 ± 0,001 0,013 ± 0,001 0,010 ± 0,002 
2 50 4,457 ± 0,001 4,040 ± 0,001 4,390 ± 0,001 4,296 ± 0,003 
3 150 13,942 ± 0,002 13,540 ± 0,002 13,992 ± 0,002 13,825 ± 0,004 
4 270 25,179 ± 0,003 24,810 ± 0,003 25,229 ± 0,003 25,073 ± 0,005 
5 400 37,384 ± 0,004 37,010 ± 0,004 37,439 ± 0,004 37,278 ± 0,007 
6 580 54,25 ± 0,01 54,50 ± 0,01 54,32 ± 0,01 54,36 ± 0,01 
7 750 69,99 ± 0,01 70,20 ± 0,01 70,90 ± 0,01 70,36 ± 0,01 
8 910 85,00 ± 0,01 85,20 ± 0,01 85,12 ± 0,01 85,11 ± 0,01 
9 1050 98,05 ± 0,01 98,30 ± 0,01 98,41 ± 0,01 98,25 ± 0,02 
10 1250 116,74 ± 0,01 117,00 ± 0,01 117,04 ± 0,01 116,93 ± 0,02 
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č. 
měř. 

otáčky 
[1/min] Uuv[V] Uvw[V] Uuw[V] Ui[V] 

11 1400 130,91 ± 0,01 131,20 ± 0,01 131,45 ± 0,01 131,19 ± 0,02 
12 1560 145,31 ± 0,01 145,80 ± 0,01 145,86 ± 0,01 145,66 ± 0,02 
13 1790 166,95 ± 0,01 167,70 ± 0,02 167,45 ± 0,01 167,37 ± 0,03 
14 1950 182,04 ± 0,02 182,80 ± 0,02 182,56 ± 0,02 182,47 ± 0,03 
15 2150 200,61 ± 0,02 201,30 ± 0,02 201,11 ± 0,02 201,01 ± 0,03 
16 2300 214,88 ± 0,02 215,70 ± 0,02 215,30 ± 0,02 215,29 ± 0,03 
17 2500 233,24 ± 0,02 234,20 ± 0,02 233,97 ± 0,02 233,80 ± 0,04 
18 2700 251,98 ± 0,02 253,00 ± 0,02 252,69 ± 0,02 252,56 ± 0,04 

 
Hodnota napěťové konstanty měřeného synchronního motoru s permanentními 

magnety činí kE = (0,09354 ± 0,00003) V/ot.min-1. Po přepočtu na 1000 ot.min-1 je 
hodnota: 

kE = (93,54 ± 0,03) V/1000 ot.min-1. 
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  Obr. 5.5.3 Měření napěťové konstanty SMPM 

 

5.6 Výpočet spřaženého magnetického toku permanentních 

magnetů  

Spřažený magnetický tok permanentních magnetů je důležitý údaj pro d-q model 

SMPM. Tato vlastnost udává schopnost generovat magnetické pole rotoru. Magnetický 

tok PM je zejména dán materiálovými vlastnosti (prvky, ze kterých je PM složen) a pak 

také tvarem a velikostí. Požadavky jsou jednoduché – co největší hodnota magnetického 

toku při co nejmenších rozměrech – kvůli integraci do rotoru synchronního stroje. 

Měření tohoto parametru se provádí nepřímo a to přes měření indukovaného napětí při 
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nuceném otáčení hřídele vnějším pohonem (kapitola 5.5). Vztah pro výpočet 

spřaženého magnetického toku je následující: 

EFmechFi kU *
3*1000**2

60
*

π
ω =Φ⇒Φ=     (5.33) 

Po dosazení naměřené hodnoty napěťové konstanty dostaneme hodnotu:   

ΦF = (0,51334 ± 0,00003) Wb. 

 

5.7 Měření momentové konstanty  

Pro simulační model uvedený v kapitole 3.3 není tento parametr potřebný, i když 

je také jedním z důležitých parametrů motoru. Konstanta udává vztah pro přepočet 

momentotvorné složky statorového proudu a momentu, který stroj generuje. 

Momentová konstanta je používána u jiných typů modelů, většinou jednodušších. 

Měření tohoto parametru je popsáno v literatuře [10]. Napsání ovládacího a výpočetního 

algoritmu není však obtížné a snadno by se dalo implementovat do částečně 

automatizovaného měřícího celku, jenž je cílem mojí diplomové práce. Fyzická 

realizace přípravku, resp. pracoviště pro odměření momentové konstanty stroje může 

být předmětem ročníkového projektu, bakalářské či diplomové práce budoucích 

studentů.    

 

5.8 Měření momentu setrvačnosti stroje  

V simulačním modelu popsaném v kapitole 3.3 není moment setrvačnosti stroje 

použit. Hodnotu momentu setrvačnosti motoru je možno získat z katalogového listu 

výrobce, z rozběhové či doběhové charakteristiky měřeného motoru. Toto měření 

nebylo z časových důvodů implementováno do algoritmu, nebylo ani realizováno 

fyzicky jako stanoviště či pracoviště v elektrické laboratoři Technické univerzity 

v Liberci. Měření tohoto parametru je popsáno v literatuře [7]. 
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6 Pracoviště pro měření a identifikaci parametrů SMPM  

V této kapitole je popsána tvorba měřícího přípravku resp. pracoviště pro změření 

parametrů SMPM, použité měřící přístroje a programovatelný zdroj.  

 

6.1 Tvorba pracoviště pro měření a identifikaci parametrů SMPM  

K zaznamenávání dat (měření parametrů  SMPM) je použito měřící karty NI-USB 

6251 od National Instruments [13]. Tato měřící karta má analogové a digitální 

vstupy/výstupy. Pro nastavení definovaného zapojení statorových vinutí pro jednotlivá 

měření je použito digitálních výstupů, které ovládají silová stejnosměrná relé. Tato relé 

mají na své spínací kontakty přivedeny konce jednotlivých vinutí, výstupy/vstupy do 

měřících zařízení (ampérmetr, voltmetr) a zdroje elektrického napětí či proudu. 

Vysláním datového rámce na digitální výstup se aktivují příslušné digitální 

vstupy/výstupy a k nim podřízené relé. Při teoretickém rozboru a přípravě před 

zhotovením měřícího pracoviště jsem však narazil na zásadní překážku. Stejnosměrná 

relé od fa. Finder [11] potřebují pro svůj provoz (sepnutí a setrvání v sepnutém stavu) 

elektrický výkon (příkon) 0,65/0,5W. Po prostudování datasheetu  NI-USM 6251, který 

je uveden v příloze, jsem dospěl k závěru, že měřící karta skrze digitální vstupy/výstupy 

není schopna přímo spínat relé, jelikož nedodá na výstup resp. svorky cívky potřebný 

výkon. Proto jsem navrhnul tranzistorový zesilovač (budič) pro napájení cívek spínacích 

relé. Schéma jednoho zesilovače je uvedeno na Obr. 6.1. 

 

Obr. 6.1. Tranzistorový zesilovač – návrhové schéma 
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Návrh tranzistorového budiče: 

 

Vycházíme z rovnic pro nastavení pracovního bodu zesilovače s bipolárním 

tranzistorem – pomocí bázového odporu Rb. 

Ib = 18mA 

Uin = 3,8 V 

Ube = 0,7 V 

 

 

I 

Obr. 6.2. Bipolární tranzistor v zapojení se společným emitorem 

 Ube Ib*Rb Uin +=         (6.1) 

Ω≅−=⇒= 172
018,0

7,08,3

Ib

Ube-Uin
  Rb bR      (6.2) 

Měřící karta NI-USB 6251, která byla k dispozici v laboratoři EL1, je schopna 

napájet jeden svůj digitální výstup max. proudem 24 mA a všechny své digitální 

výstupy maximálně 448 mA. Podmínka dodání minimálního výkonu pro cívku: 

][132.0
][8.3

][5.0
][*][8.3][5,0

*

A
V

W
IAIVW

IUP

==⇒=

=
    (6.3) 

Z tohoto vztahu plyne, že při výstupním napětí na digitálním výstupu je potřeba 

132 mA, což daleko převyšuje možnosti jednoho digitálního výstupu. Tento 

tranzistorový zesilovač byl pro první odzkoušení a ověření správnosti návrhu umístěn a 

sestaven na nepájivém poli, jež jsem si zapůjčil z Ústavu mechatroniky a technické 

informatiky. Byly použity diskrétní součástky.  

Tranzistorový budič byl potřebný také proto, že k nastavení správné kombinace 

statorových vinutí a měřících přístrojů je potřeba sepnout/rozepnout více jak jedno relé. 

K měření tedy je potřebný zdroj stejnosměrného napětí schopným napájet tyto relé. Po 

přeměření odebíraného proudu jedním sepnutým relé bylo zjištěno, že pohodlně postačí 

laboratorní zdroj stejnosměrného napětí DC POWER SUPLY G855.  

Při fyzické realizaci jsem si položil otázku, kolik spínacích relé budu vlastně pro 

vytvářený přípravek potřebovat. Po teoretickém rozboru schematických zapojení 

měřených parametrů jsem usoudil, že pro nejjednodušší realizaci bych pro každou 

měřenou úlohu (měření jednoho parametru SMPM) použil několik relé. Ovšem 
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z důvodu optimalizace a také úsporného a ekonomického řešení jsem uvažoval, zda-li se 

dají některé kontakty spínacích relé použít ve více jak jedné měřící úloze. Výsledek byl 

očekávaný, některá relé se dala použít alespoň pro dvě úlohy, např. pro jednu měřící 

úlohu jsem použil spínací kontakty a pro druhou úlohu rozpínacích kontaktů stejného 

relé. Ovšem při průběhu fyzické realizace tohoto zmenšení počtu spínacích relé jsem 

narazil na poněkud zásadní překážku. Bylo zapotřebí rozdělit měřící úlohy na měření 

parametrů pomocí stejnosměrného napájecího napětí a na úlohy napájené střídavým 

napětím. Po rozvaze nad možnostmi a dostupnostmi jednotlivých spínacích prvků a po 

konzultaci s vedoucím mé diplomové práce bylo použito stykačů Siemens Sirius 

3RT1015-1BB41. Tyto stykače jsou opět ovládány řídícím algoritmem z prostředí 

Matlab přes digitální výstupy měřící karty a tranzistorový zesilovač. Kontakty stykačů 

oddělují přívody začátků a konců statorového vinutí od jednotlivých spínacích relé. 

Kdybych tuto úpravu neprovedl, lehce by se při provozu stalo, že při sepnutí mnohých 

kombinací spínacích relé by se jednoduše překlenovali statorová vinutí – nastal by zkrat 

- a v měření by nebylo možné pokračovat, jelikož by nebyly dodrženy podmínky pro 

měření. Cívky „oddělovacích“ stykačů jsou napájeny z použitého laboratorního zdroje 

ss napětí DC POWER SUPLY G855, který má dostatečný výkon.    

 

 

Obr. 6.2 Schematické zapojení měřícího přípravku, měřeného SMPM a použitých 
zařízení 
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Obr. 6.3 Schematické zapojení měřícího přípravku, měřeného SMPM a použitých 

zařízení 
 

6.2 Měřící karta NI USB-6251  

Pro odměřování elektrických veličin (parametrů) synchronních motorů 

s permanentními magnety byla použita měřící karta od fa. National Instruments NI 

USB-6251. Tato karta je osazena šestnácti 16bitovými převodníky Ain (max. 

1,25MS/s), dvěma 16bitovými převodníky Aout (max. 2,8MS/s) 24mi digitálními 

vstupy/výstupy, dvěma 32 bitovými čítači. Dále umožňuje externí i interní analogové a 

číslicové spouštění (start). Rozsahy Ain/out jsou ±10V, některé z nich jsou rozšířeny 

pomocí děličů napětí na rozsah pro měření síťového napětí až 435 V AC. Naměřené 

hodnoty jsou z karty odečítány přes rozhraní USB do PC.  
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6.3 Programovatelný zdroj Kikusui  

Programovatelný zdroj Kikusui [12] je mobilní laboratorní zdroj elektrické 

energie. Série LA je standardně vybavena rozhraním RS232C a specializovaným 

dálkovým ovladačem. Volitelně jsou doplněny o rozhraní GPIB, které je užíváno při 

programování a automatizované ovládání z osobního počítače. GPIB rozraní není 

součástí standardních osobních PC, proto je dodáván i převodník USB/GPIB. Bližší 

popis produktu je na přiloženém CD v katalogovém listu od výrobce. Vyobrazení 

programovatelného zdroje je na Obr. 21 v příloze 3. 

 

6.4 Klešťová měřící sonda HAMEG HZ56-2 

Pro potřebu měřit protékající elektrický proud obvodem, resp. statorovými 

vinutími měřeného motoru byl zvolen měřicí přístroj HAMEG HZ56-2. Tato klešťová 

měřící sonda je určena pro střídavé i stejnosměrné proudy, proto není nutné používat 

samostatné proudové měřící zařízení pro stejnosměrný proud a pro střídavý proud. 

Sonda HAMEG převádí proud protékající vodičem provlečeným skrze kleště na napětí, 

které je vyvedeno na BNC konektor. V našem případě je připojen BNC konektor na 

analogový vstup měřící karty NI USB-6251. Převodní poměr klešťové sondy je 

1A/100mV , což znamená, že je-li součet protékajících proudů uzavřenými čelistmi 

kleští 1A, na výstupu (BNC konektoru) je vygenerováno napětí 100mV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

7 Automatizační část – algoritmus v Matlabu 

Pro napsání ovládacího algoritmu pro rychlé změření a identifikaci parametrů 

synchronních servomotorů jsem zvolil programovací prostředí Matlab. Pro jednotlivá 

měření jsem napsal algoritmy, jež zajistí ovládání programovatelného zdroje Kikusui, 

měřící karty NI USB-6251, sepnutí relé pro správnou kombinaci statorového vinutí, 

měřící karty a zdroje napětí. Změřené parametry jsou pak dosazeny do matematického 

modelu, který byl realizován v prostředí Matlab Simulink. Výstupem mé práce pro 

uživatele jsou naměřené parametry synchronního motoru s permanentními magnety, 

resp. grafický výstup těchto parametrů. Na Obr. 6.3 vidíme schematické znázornění 

zapojení přípravku, který je hlavní náplní prezentované práce. Přípravek je osazen na 

desce plošných spojů a umístěn do ochranného krytu z důvodu bezpečnosti před 

nebezpečným dotykem elektrického napětí a pro lepší odolnost vůči mechanickému 

poškození při manipulaci s přípravkem. 

V tomto odstavci bych rád blíže vysvětlit následující vývojový diagram pro první 

měření – měření odporu statorového vinutí. V bloku „příprava proměnných“ je 

schována deklarace proměnných a alokace paměti. Popisek „inicializace měřící karty“ 

reprezentuje test přítomnosti zařízení, navázání komunikace s NI USB-6251 a 

konfiguraci vstupů/výstupů. První rozhodovací diagram „?relace?“ v sobě skrývá test 

GPIB, zda-li již existuje spojení s programovatelným zdrojem Kikusui, případně jinými 

zařízeními komunikujícími po GPIB. V případě existence nějakého spojení všechna 

spojení ukončí a vytvoří nová. Následuje blok „zadání hodnot“, ve kterém je zadána 

spodní a horní hranice testovacího napětí a výpočet kroku pro následující smyčku 

měření. Při každé otočce cyklu (zvýšení napětí o jeden krok) se testuje, zda-li není 

překročen maximální proud motoru, aby nedošlo k poškození vinutí nadproudem. Po 

blocích měření následuje blok „výpočet odporu“, ve kterém je spočítán dle kap. 5.3 

ohmický odpor jedné fáze statorového vinutí. Následuje grafický výstup průběhu 

měření, vypnutí výstupu programovatelného zdroje a ukončení komunikace s ním.  

Ostatní algoritmy pro měření parametrů mají obdobnou strukturu, liší se jen 

v detailech. Bližší specifikace a popis chodu algoritmu viz komentáře ke zdrojovému 

kódu.    
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Obr. 7. Vývojový diagram pro algoritmus měření odporu statorového vinutí 
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8 Diskuze k měřícím postupům 

V průběhu praktického zkoušení navrhnutého teoretického postupu měření a 

identifikace parametrů SMPM jsem narazil na řadu problémů, komplikací a 

nesrovnalostí s předpokládanými naměřenými hodnotami a výsledky. V této kapitole 

bych některé z nich rád dále rozvedl. 

 

8.1 Výpočet offsetu u měřícího řetězce 

Při měření parametru dle kap. 5.1 jsem při prvním testu s programovatelným 

zdrojem Kikusui zjistil, že při nastavení nulového napětí na tomto zdroji na jeho 

výstupu není přesně nulové napětí, ale cca Uout= - 0,090V. Toto nenulové napětí se 

přenese do měřícího řetězce. Jelikož se v měřícím řetězci nacházejí i zesilovací členy 

(tranzistorové budiče) pak se na svorkách, kde je připojena měřící karta NI- USB 6251 

objeví nenulové napětí. Toto napětí je o něco zesíleno díky zesilovacím účinkům 

tranzistorového budiče, ale také je sníženo o úbytky napětí na přechodech – zapojení 

banánků měřících přístrojů, přechodové odpory prvků na nepájivém poli. Připojením 

voltmetru UNITEST jsem změřil toto napětí – Unam= -0,081 V. Nyní jsem provedl 

několik opakování při zkratovaném vstupu AI15. Odečtené hodnoty napětí na svorkách 

AI15 měřící karty NI USB-6251 však nejsou nulové, jak je očekáváno při zkratování, 

ale oscilovaly hodnoty kolem -0,0054 V. Tato hodnota byla vzata jako offset karty a 

byla použita v popsaném algoritmu kap. 6. Zbylý rozdíl mezi naměřenou hodnotou 

pomocí voltmetru UNITEST a nulovou hodnotou, byl vzat jako offset měřícího řetězce.  

Před prvním použitím měřícího řetězce je nutno zkalibrovat klešťovou měřící 

sondu HAMEG HZ56-2 (Obr. 8.1), který je používán jako ampérmetr. Tento přístroj 

měří jak stejnosměrný proud, tak proud střídavý. Sonda HAMEG převádí měřený 

protékající proud na napětí, které je vyvedeno na BNC konektor a připojeno na 

analogový vstup měřící karty s rozsahem ±10V. V měření dle kapitoly 5.1 jsou 

používány malá napětí a proudy, aby nedošlo k poškození či zničení statorového vinutí 

měřeného motoru z důvodu oteplení nadproudy. Proto jsem pro zvýšení citlivosti 

proudové sondy HAMEG provlékl mezi jeho čelistmi vodič protékaný proudem 

desetkrát, čímž jsem desetkrát zvýšil citlivost proudové sondy HAMEG. V odečtené 

hodnotě pomocí měřící karty a algoritmu však nesmíme opomenout opět vydělit 
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výsledek číslem 10, abychom dostali při zpětném převodu správnou velikost 

protékaného proudu.  

 

Obr. 8.1. Klešťová proudová měřící sonda HAMEG HZ56-2 

 

8.2 Vliv přechodových odporů a přístrojů na naměřené hodnoty 

Při ověřování správnosti zapojení měřícího řetězce a zvoleného teoretického 

postupu jsem zjistil závažné odchylky při měření. Při opakovaném odečítání jednoho 

zvoleného napájecího napětí měřící kartou NI USB-6251 se odečítaná hodnota lišila od 

teoretického předpokladu cca o 25 %, někdy i o polovinu své hodnoty. Tento problém a 

následná diskuze s vedoucím diplomové práce, zda je zvolená měřící metoda vhodná i 

pro měření malých odporů vedla k závěru, že použitá měřící metoda vhodná je. Chyba 

se skrývala v nevhodně zvoleném analogovém vstupu měřící karty NI USB-6251. Vstup 

č.AI01 je opatřen děličem napětí, který umožňuje zvýšení rozsahu z ±10V na ± 435V. 

Při měření parametru dle kapitoly 5.1 je použito maximálně napětí ±2V, které tento 

dělič srazí v poměru cca 1:45 a tím se měřené napětí velmi přiblíží offsetu a šumovému 

signálu. K velmi výrazné eliminaci tohoto jevu byl proto použit jiný analogový vstup 

AI15 (bez děliče) a poté naměřené hodnoty již odpovídali teoretickému předpokladu. 

Ovšem tímto krokem jsem částečně automatizované pracoviště opět přiblížil 

manuálnímu měření, jelikož je nutno odpojit pro ostatní měření parametrů vodiče od 

vstupu AI15, jinak by došlo k nevratnému poškození měřící karty NI USB-6251.  
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8.3 Měření napěťové konstanty SMPM  

Při psaní algoritmu pro odečítání aktuálních otáček zátěže (SMPM) jsem směřoval 

k co největší automatizaci této úlohy. K tomu je zapotřebí čtení otáček ze Siemens 

Motion Control [16] a ovládání otáček hnacího asynchronního motoru. Načtení hodnoty 

aktuálních otáček je provedeno z analogového výstupu Siemens Motion Control, který 

je připojen k analogovému vstupu měřící karty NI USB-6251. Tato karta má stejný 

rozsah (0-10V) a proto nebylo potřebné hodnotu z tohoto vstupu upravovat převodním 

koeficientem odpovídající dělícímu poměru, pouze byl proveden převod této hodnoty na 

otáčky. Nulové vstupní napětí odpovídá nulovým otáčkám, maximální hodnota (10V) 

odpovídá synchronním otáčkám magnetického pole v asynchronním motoru. Maximální 

otáčky hnaného motoru (SMPM) budou tudíž závislé na typu použitého hnacího AM. 

Asynchronním motory mají skluz, čímž stabilně nikdy nedosáhnou otáček synchronních 

z fyzikálního principu jejich konstrukce. Otáčky asynchronního motoru jsou 

nastavovány z Matlabu obdobně, žádaná hodnota otáček je přepočtena na rozsah hodnot 

(0-10)V a ta je přivedena na analogový vstup Siemens Micromaster MM440 [17], který 

tuto hodnotu pomocí implementovaného řídícího algoritmu převede na žádanou 

hodnotu otáček AM. Po této „úpravě“ již není nutné pro proměření parametru napěťová 

konstanta SMPM ručního nastavování na ovládacím panelu Siemens Micromaster 

MM440 či změnou natočení potenciometru připojeného na vstup Siemens Micromaster 

MM440. Tímto způsobem se stala tato měřící úloha plně automatizovaná – od zavedení 

komunikace mezi prostředím Matlab a měřící kartou NI-USB-6251, přes změnu otáček 

hnacího motoru k naměření indukovaných napětí a statistickému zpracování ke 

grafickému výstupu požadovaného parametru. Jediná činnost, která nebyla 

automatizována, je ukotvení, resp. připojení asynchronního motoru k měřenému 

synchronnímu motoru s permanentními magnety. 

 

8.4 Měření indukčnosti Ld,Lq statorového vinutí  

Při měření tohoto parametru, jsem narazil na zajímavý problém. Nejprve mi 

nebylo jasné, proč při měření parametru Ld dochází po předpokládaném růstu proudu při 

zvyšování napětí k jeho „saturaci“. Tato „saturace“ nastávala cca od 29 V AC do konce 

měření (cca 35V AC). Tento jev nastal při jakékoliv velikosti kroku. Nemohl jsem najít 

příčinu, jelikož jsem několika ampérmetry na různých místech v měřícím řetězci 
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přeměřoval procházející proud a všechny ukazovaly téměř shodnou hodnotu. Ani na 

jednom z nich však nebyla patrná „saturace“. Všechny ampérmetry ukazovaly hodnotu 

přepokládanou při růstu napětí a odpovídající orientační hodnotě na panelu 

programovatelného zdroje KIKUSUI. Tato „saturace“ se však projevovala pouze u 

měření indukčnosti Ld, nikoliv však při měření Lq, které má obdobný průběh. Při 

grafickém znázornění průběhu měřeného proudu, za účelem zjištění časového průběhu, 

bylo zjištěno, že průběh se podobá sinusovému až na „saturaci“ kolem maxim. Provedl 

jsem test se samostatným zdrojem proudu, zda není v kartě uloženo nějaké skryté 

omezení, protože konfigurace analogového výstupu byla správná. Zjistil jsem, že při 

protékajícím proudu obvodem větším než 2,8A měřící karta ukazuje hodnoty proudu 

pouze cca 2,92A a větší ne. I když grafický průběh tohoto proudu se velmi blíží 

sinusovému, pouze s „ukrojeným“ maximem – saturací. Příčina problému „saturace“ 

však nebyla ukryta v konfiguraci či výpočetním algoritmu. „Saturaci“ způsobovalo 

dodatečné zvýšení citlivosti klešťového měřicího přístroje HAMEG. Pro měření 

parametrů viz kap. 5.1. Deset závitů protékaných proudem sice zvýší citlivost u měření, 

ale na stranu druhou desetkrát sníží rozsah přístroje. Při měření indukčnosti Ld již 

protékaly obvodem takové proudy, které po vynásobení deseti přesáhly měřitelný 

rozsah klešťového měřicího přístroje HAMEG a ten již odesílal na analogový vstup 

měřící karty NI-USB-6251 nesmyslné hodnoty napětí. Tyto neodpovídající hodnoty 

napětí karta neznámým způsobem interpretovala jako poslední měřenou hodnotu před 

překročením s malými odchylkami. Nejjednodušší způsob odstranění této „saturace“ 

bylo zmenšit počet závitů na polovinu, tudíž na pět. Nutná byla též úprava algoritmu, 

jelikož se změnil převodový poměr naměřené hodnoty na analogovém vstupu měřící 

karty a její reálné hodnoty v obvodu.  
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Závěr 

V předkládané práci bylo hlavním úkolem vytvořit měřící přípravek pro rychlé 

změření a identifikaci parametrů synchronních servomotorů s permanentními magnety. 

Dále pak matematický model tohoto motoru, do kterého jsou dosazeny naměřené 

mechanické a elektrické parametry reálného motoru. Z časových důvodů a z důvodu 

jednoduššího modelu výše zmíněného elektromotoru nebylo vytvořeno pracoviště pro 

změření všech měřitelných parametrů synchronních servomotorů. Doplnění stanoviště o 

příslušné měřící prvky a potřebné vybavení může být náplní disertační práce 

v doktorském studiu či diplomové práce studentů v letech následujících.  Ze stručného 

přehledu použitelných metod byla vybrána pro získání potřebných parametrů metoda 

čtyřvodičová.  

Částečná automatizace je provedena výpočetním algoritmem, který zajišťuje 

ovládání programovatelných zdrojů elektrického napětí a proudu, měřících karet a 

externích zařízení od fa. Siemens - Micromaster MM440, Motion Control. Pro napsání 

algoritmu jsem si vybral prostředí Matlab. 

Z důvodu nutnosti obsluhy (zejména umístění motoru a jeho aretace) pro některé 

polohy měření je pracoviště pouze částečně automatizované. Aretace a připojení 

externího pohonu pro měření napěťové konstanty by se dalo automatizovat, ovšem bylo 

by zapotřebí elektricky ovládané spojky a ukotvujícího třmenu. Tyto prvky však nebyly 

v době realizace této diplomové práce k dispozici, proto je pracoviště pouze částečně 

automatizované. Měřící přípravek má za úkol sloužit studentům a zaměstnancům TUL 

pro další výzkum a vývoj v oblasti použití SMPM a pro účely řešení ročníkových 

projektů, bakalářských a diplomových prací. 
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Příloha 1 

 
 

Obr. 19 Reléová kombinace a svorkovnice pro připojení vinutí 
 

Příloha 2 

 
 

Obr. 20 Tranzistorový budič (zesilovač) na nepájivém poli 
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Příloha 3 

 

Obr. 21 Programovatelný zdroj elektrické energie Kikusui PCR2000LA 
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Obr. 22 Měřící karta NI USB-6251 s externími konektory 
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Příloha 5 

 
 

Obr. 23 Laboratorní zdroj stejnosměrného napětí 
 

Příloha 6 

 
 

Obr. 24 Pohled na pracoviště 


