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Seznam otázek ke zkoušce z předmětu A1B14PO1 – Elektrické pohony a trakce 1 

v zimním semestru 2017/2018 

čísla na pravé straně u každé otázky jsou orientační čísla stránek ve skriptech ČVUT z roku 2016: 
Kobrle P., Pavelka J.: Elektrické pohony a jejich řízení 
(Errata skript jsou na webové stránce předmětu!) 
 
I.  Mechanika, dynamika, energetika, tepelná dynamika  str. 

1. Definice elektropohonu, výhody a nevýhody elektropohonu, třídění 
elektropohonů. 

 5-8 

2. Obecná pohybová rovnice a metody jejího řešení.  9-11, 29-30 

3. Metoda redukce sil a hmotností, metoda uvolňování.  11-13 

4. Moment hnací, moment zátěžný, moment dynamický, moment pasivní, 
moment aktivní. 

 13-21 

5. Druhy charakteristik motoru.  13-14 

6. Druhy mechanických charakteristik pracovních mechanizmů.  15-19 

7. Metody určování momentu setrvačnosti.  19-21 

8. Statická stabilita pohonu.  23-26 

9. Elektromechanické přechodové děje, matematické řešení pro lineárně 
závislý moment na otáčkách. 

 23, 26-28 

10. Numerické řešení obecného elektromechanického přechodového děje.  29 

11. Normální doba rozběhu, mechanická časová konstanta, doba rozběhu.  31, 26-28 

12. Provozní stavy elektropohonu.  21-22 

13. Ztráty v elektropohonu při ustáleném chodu. Energetická a výkonová 
účinnost pohonu, její určení. 

 32-35 

14. Ztráty při přechodných dějích a jejich snížení.  35-36 

15. Rozhodující hlediska pro dimenzování, tepelné chování komponentů 
pohonu při přechodných dějích. 

 37-39 

16. Druhy zatížení a jejich charakteristiky.  40-43 

17. Metody ekvivalentních veličin a jejich použití.  43-46 

18. Poměrné jednotky a jejich použití.  192-194 

19. Etapy realizace zakázky, profesní rozdělení zaměstnanců ve firmě.  187-188 

20. Prostředky a speciální funkce regulátorů využívaných při uvádění do 
provozu. Typický postup při uvádění elektrického pohonu do provozu. 

 189-191 
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I I.  Pohony se stejnosměrnými motory   str. 

1. Statické charakteristiky Ω = f (M), Ω = f (Ia), Ib = konst. cize buzeného 
motoru. Vysvětlit, jak se mění při různých způsobech řízení otáček. 

 79-80 

2. Způsoby rozběhu a brzdění cize buzeného stejnosmšrného motoru.  81-82 

3. Matematický model stejnosměrného cize buzeného motoru.  76-78 

4. Napájení stejnosměrného cize buzeného motoru z nereverzačního 
tyristorového usměrňovače, statické charakteristiky pro různá řídicí 
napětí, mez přerušovaného proudu. 

 89-90 

5. Napájení stejnosměrného cize buzeného motoru z tyristorového 
reverzačního řízeného usměrňovače. Schéma zapojení pro oba směry 
točení i momentu. 

 90-93 

6. Blokové schéma regulace nereverzačního pohonu se stejnosměrným cize 
buzeným motorem. 

 93-94 

7. Řízení reverzačního usměrňovače bez okruhových proudů a 
s okruhovými proudy. 

 90-93 

8. Pracovní oblast v rovině Ω = f (M) pohonu se stejnosměrným motorem 
s cizím buzením pro různé způsoby napájení. 

 89-96 

9. Přenos tyristorového usměrňovače s respektováním komutačního úbytku.  84-86 

10. Blokové schéma a statická charakteristika řízeného usměrňovače.  87-88 

11. Matematický model stejnosměrného sériově buzeného motoru.  98-99 

12. Statické charakteristiky Ω = f (M), M = f (Ia) stejnosměrného motoru se 
sériovým buzením. Vysvětlit, jak se mění při různých způsobech řízení 
otáček. 

 101-103 

13. Rozběh a brzdění stejnosměrného motoru se sériovým buzením odporem 
v obvodu kotvy. 

 103-104 

14. Reverzace úhlové rychlosti stejnosměrného motoru se sériovým buzením.  105 

15. Zapojení a princip činnosti snižujícího pulzního měniče. Zatěžovatel.  83-84 

16. Přenos, blokové schéma a statická charakteristika pulzního měniče.  86-89 

17. Zapojení a princip činnosti rekuperačního stejnosměrného měniče napětí.  107-108 

18. Zapojení řízeného jednofázového tyristorového usměrňovače pro 
střídavou trakci. 

 105-107 

19. Blokové schéma regulace pohonu vozidla MHD.  108-109 

20. Blokové schéma regulace pohonu lokomotivy.  109 
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II I. Pohony se střídavými motory  str. 

1. Matematický model asynchronního motoru, transformace souřadnic.  111-119 

2. Vektorový diagram a statické charakteristiky asynchronního motoru.  119-123 

3. Způsoby rozběhu asynchronního motoru.  123-127 

4. Způsoby brzdění asynchronního motoru.  127-129 

5. Způsoby řízení otáčivé rychlosti asynchronního motoru.  129-133 

6. Základní princip vektorově orientovaného řízení asynchronního motoru.  133-135 

7. Způsoby řízení střídače napěťového typu s vlastní komutací.  138-142 

8. Skalární metoda řízení otáčivé rychlosti asynchronního motoru.  143-144 

9. Vektorově orientovaná metoda řízení otáčivé rychlosti asynchronního 
motoru. 

 144-146 

10. Základní princip přímého řízení momentu asynchronního motoru.  146-149 

11. Matematický model synchronního motoru.  150-152 

12. Statické charakteristiky synchronního motoru, vztah pro moment, 
V-křivky. 

 152-156 

13. Asynchronní rozběh a synchronizace synchronního motoru.  156-158 

14. Budicí soustavy s přenosem budicího proudu na rotor přes kroužky.  160-162 

15. Bezkroužkové budicí soustavy.  162-164 

16. Blokové schéma standardní regulační části budicí soustavy.  164-165 

17. Vznik točivého pole a rozběh ventilového synchronního motoru.  167-170, 
174, cvičení 

18. Pohony s krokovými motory, provedení motoru a zapojení výkonové 
části. 

 175-177 

19. Pohony s motory s permanentními magnety, fázorový diagram, 
odbuzování. 

 177-181 

20. Pohony s reluktančními motory, provedení motoru, zapojení výkonové 
části, moment motoru, řízení pohonu. 

 182-186 
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IV . Logické řízení pohonu  str. 

1. Logické řízení, realizace ovládacích obvodů, postup zpracování.  49-51 

2. Typy logických obvodů podle jejich funkce, typy ovládacích schémat.  51-52 

3. Spojité řízení v elektrických pohonech, zpětná vazba.  52-55 

4. Odvození přenosu jednoduchého filtru 1. řádu.  cvičení 

5. Operátorový přenos řídicího bloku a uzavřené smyčky.   55-57 

6. Frekvenční charakteristiky a jejich význam.  57-58, 
cvičení 

7. Typy přenosů řídicích bloků.  59-67, 75 

8. Bloková algebra.  67-69 

9. Statické a dynamické chování uzavřené smyčky.  69-71 

10. Postup převodu analogového signálu na posloupnost čísel.  přednáška, 
cvičení 

11. Vzorkovací teorém, aliasing a jeho důsledky, metody jeho potlačení.  přednáška, 
cvičení 

12. Převod analogové integrace a derivace na číslicové zpracování.  přednáška, 
cvičení 

13. Převod diferenciální rovnice na diferenční.   přednáška, 
cvičení 

14. Diskrétní (číslicový) regulátor.  přednáška, 
cvičení 

15. Výhody a nevýhody digitálního (číslicového) a analogového řízení.  přednáška 

 
 
 
 
 
Dne 8. ledna 2018 

Pavel Kobrle 


