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9. V laboratořích a dílnách, kde se provádí obsluha nebo práce na elektrickém zařízení s
provozovacím napětím vyšším než bezpečným, musí být nevodivá podlaha, kterou je nutno
udržovat v suchém a čistém stavu. Na pracovišti je nutno udržovat pořádek a chovat se
ukázněně. Po skončení činnosti (obsluhy, práce, měření) se elektrická zařízení musí
vypnout a pracoviště uklidit. Kontrolu jeho stavu a úplnosti provede vedoucí práce (učitel),
který též povoluje odchod z pracoviště.

3.   VYBAVENÍ LABORATOŘÍ A POKYNY PRO MĚŘENÍ
Laboratorní cvičení se konají v laboratoři č. H26, kde je pro základní měření

elektrických strojů vyhrazeno osm stanovišť. Čtyři stanoviště slouží pro měření
stejnosměrných točivých strojů, další čtyři jsou vyhrazena pro měření střídavých točivých
strojů. Společným znakem stanovišť je unifikované uspořádání napájecích zdrojů a
zkušebních strojů pro přímé měření točivého momentu - dynamometrů, jejichž
charakteristickým znakem je měřicí stupnice podobná stupnici váhy.

Zdroje k napájení zkoušených strojů, dálkově řízené z jednotlivých stanovišť, jsou
situovány do zvláštní přilehlé místnosti (zdrojovny), která je připojena na distribuční sít
3x400 V. Ze zdrojovny je elektrická energie přiváděna přes hlavní rozváděč laboratoře s
ovládacími a ochrannými přístroji na jednotlivá měřicí stanoviště.

Povinností všech oprávněných pracovníků je seznámit se s umístěním bezpečnostních
tlačítek, kterými lze v případě nebezpečí vypnout celou laboratoř. Tlačítka jsou umístěna na
zdech laboratoře a rovněž na hlavním rozváděči je centrální vypínač.

3.1  Měřicí stanoviště

Základní laboratorní stanoviště je vybaveno měřenými elektrickými stroji,
dynamometrem, stejnosměrnými a střídavými řiditelnými i sítovými zdroji, laboratorním
stolem, měřícími přístroji, stolním počítačem a jeho periferiemi (využívají se v některých
laboratorních měřeních pro sběr a vyhodnocení naměřených údajů), regulačními odporníky a
propojovacími vodiči.

Jednotně uspořádané laboratorní stoly mají v levé části napájecí zdroje (svorky,
vypínače a signalizaci), v pravé části jsou svorky měřícího zařízení (dynamometru a
tachodynama) a měřených strojů v pořadí odpovídajícím prostorovému uspořádání měřeného
soustrojí.

3.1.1. Laboratorní stoly pro měření stejnosměrných strojů

Laboratorní stoly pro měření stejnosměrných strojů (obr. 3-1) mají zleva svorky, jimiž
lze vzájemně propojit různá stanoviště (označení Křížový rozváděč), dále následuje řiditelný
stejnosměrný zdroj (Dynamo), o kterém bude podrobně pojednáno v kapitole 3.2. Poté jsou
svorky stejnosměrného zdroje 220 V (Budič 220 V) a stejnosměrný zdroj 24 V (Budič 24 V).
Oba posledně  jmenované zdroje, společné pro celou laboratoř, jsou rotační zdroje s
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automaticky udržovaným napětím a jejich ovládání se provádí z hlavního rozváděče
laboratoře. Svorky označené Měřený stroj nejsou obsazené.

Stejnosměrný dynamometr má vyvedenou kotvu (rotor) - proudové a napěťové svorky -
a budicí statorové vinutí. Dynamometr je zkušební stroj pro přímé měření točivého momentu.
Dynamometr je mechanicky spojen se zkoušeným strojem a může pracovat jako brzdící
generátor nebo poháněcí motor. Elektrické zapojení dynamometru v našem případě odpovídá
obvodům stejnosměrného cize buzeného stroje. Princip činnosti a provedení dynamometru je
v kap. 4.6. Vzhledem k tomu, že ke změřeným momentům je třeba znát otáčky, je s
dynamometrem spojený tachogenerátor a oba stroje tvoří konstrukční celek (monoblok).
Tachogenerátor je v principu dynamo s cizím buzením, jehož napětí je lineární funkcí otáček.
Při prvém laboratorním měření je třeba tachodynamo ocejchovat podle jiného přesnějšího
přístroje, nejlépe stroboskopu (viz. kap. 4.7).

Vývody měřeného stroje jsou v pravé části laboratorního stolu. Kotva stroje má svorky
proudové (vyvedené přes stykač), napěťové svorky jsou přímo spojené se svorkovnicí stroje.
K měřenému stroji ještě přísluší sériové budicí vinutí, paralelní budicí vinutí (Derivační
vinutí) a pomocná cívka sloužící k experimentálnímu zjišťování průběhu magnetického pole
ve vzduchové mezeře (viz. kap. 4.5).

Obr. 3-1 Zapojení laboratorního stolu pro měření stejnosměrných strojů
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Jak je patrné z obr. 3-1, všechny zdroje a rotorové obvody (vyjma kotvy tachodynama)
jsou vyvedeny přes stykače, jejichž vypínače jsou nad příslušnými svorkami. Obvody lze
uvést v činnost až po zapnutí tlačítka celkového ovládání stolu v pravé části stolu (černé
tlačítko). Červené tlačítko celkového vypínání stolu plní funkci bezpečnostního tlačítka a z
logického sledu při vypínání obvodů není žádoucí jeho používání po ukončení běžného
měření.

Na bočních panelech stolů jsou mnohapólové konektory pro připojení ovládacích
skříněk řiditelných zdrojů (pozor - jsou nezáměnné), síťové zásuvky 230 V s jističem, síťová
zásuvka a svorky 3x400 V. Na bočních panelech jsou rovněž vývody pro propojení určitých
pracovišť a uzemnění.

3.1.2 Laboratorní stoly pro měření střídavých strojů

Uspořádání svorek, vypínačů a signalizace těchto pracovišť je analogické laboratorním
stolům podle předchozího odstavce. Z těchto důvodů se budeme zabývat pouze několika
změnami vzhledem k předchozí sestavě.

Obr. 3-2 Zapojení laboratorního stolu pro měření střídavých strojů

Zdroje v levé části stolu (obr. 3-2) představuje trojfázová síť 3x400 V, trojfázový
natáčivý transformátor označený Indukční regulátor (bližší vysvětlení je v kap. 3.2).
Stejnosměrný řiditelný zdroj a stejnosměrné zdroje 220 V a 24 V jsou stejného provedení jako
na pracovišti stejnosměrných strojů. Svorky pod označením Asynchronní motor (proudové a
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napěťové) přísluší statorovému vinutí trojfázového asynchronního motoru. Dvě stanoviště
jsou vybavena asynchronním motorem s kotvou nakrátko, další dvě mají asynchronní motor s
kotvou kroužkovou (vinutou).

Trojfázový synchronní stroj (Alternátor) má vyvedeno statorové vinutí (proudové a
napěťové svorky) a rotorové vinutí (Buzení). Uspořádání bočních panelů je podobné dříve
probíraným pracovištím. Kromě mnohapólových konektorů pro ovládací skříňky řiditelných
zdrojů, síťových zásuvek a svorek propojení stolů, je zde umístěn mnohapólový konektor
ovladače přepínatelného zatěžovacího odporu. Jeho vstupní svorky jsou na protilehlé straně
stolu a nutno mít na zřeteli, že odpory jsou společné pro dvě pracoviště a při měření je třeba
se vyvarovat paralelnímu propojení. Rovněž je třeba upozornit na tu okolnost, že
mnohapólové konektory ovladačů jsou nezáměnné.

3.2   Řiditelné zdroje laboratorních stolů

Každé pracoviště má vlastní stejnosměrný zdroj s plynule měnitelným napětím
(Dynamo). Zdrojem je dálkově ovládané dynamo poháněné asynchronním motorem (tzv.
Leonardova skupina). Principiální zapojení zdroje a příslušná ovládací skříňka je na obr. 3-3.
Ve schématu můžeme sledovat funkci ovládacích prvků skříňky.

Obr. 3-3 Řiditelný stejnosměrný zdroj a jeho ovládací skříňka

Budicí obvod dynama tvoří vypínač buzení, hrubá a jemná regulace a budicí vinutí
stroje. Ze schématu je vidět, že změnu výstupního napětí dynama provádíme změnou
budicího proudu. Výstupní napětí se mění od nuly až do 250 V a jeho velikost je vidět na
voltmetru skříňky po sepnutí stykače na laboratorním stole. Dělič napětí je s vyvedeným
středem, tím můžeme plynule měnit polaritu výstupních svorek dynama.
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Jako řiditelné střídavé zdroje jsou použité trojfázové natáčivé transformátory s
rozsahem napětí 0 až 500 V. Řízení se provádí pomocí ovládací skříňky podle obr. 3-4.
Tlačítky na ovládací skříňce se připíná (vypíná) síť na vstupní straně řiditelného
transformátoru. Páčkovy přepínač má tři polohy. V základní poloze se napětí nemění, vpravo
se zvyšuje, vlevo se napětí snižuje. Přepínačem
ovládáme servomotor, který natáčí rotor transformátoru
a tím řídíme velikost výstupního napětí. Voltmetr
ukazuje napětí mezi svorkami, t.j. sdruženou  hodnotu
trojfázové soustavy. Při používání natáčivého
transformátoru je nutné mít na vědomí, že výstupní
svorky jsou vodivě spojeny se sítí a v důsledku toho
mají proti zemi napětí fázové, odpovídající sdruženému
napětí podle vztahu 3/Sf UU =  . Po vypnutí zdroje
zůstává natáčivý transformátor v nastavené poloze –
nemá automatický návrat do nulové polohy.  Proto je
nutné po ukončení  každého  měření  nařídit  nulové
napětí. Výkon jednotlivých střídavých i stejnosměrných             Obr. 3-4 Ovládací skříňka
řiditelných zdrojů převyšuje příkon měřených strojů a tím je               řiditelného
zajištěno spolehlivé změření  zatěžovacích charakteristik.                střídavého zdroje

3.3   Pokyny pro měření

a.   Před každým měřením se seznámíme s měřeným strojem a použitým zatížením. Rovněž
provedeme zápis štítkových hodnot.

b.   Volbu měřících přístrojů (systém a rozsah) provedeme podle měřené veličiny, štítkových
hodnot měř. stroje a předpokládaného průběhu tak, abychom měřili přibližně ve dvou
třetinách stupnice. V některých případech je třeba kontrolovat vnitřní odpor a vlastní
spotřebu přístroje.

c.   Posuvné odporníky volíme podle jmenovitých hodnot měřených strojů a podle požadavků
měření. Kontrolujeme jejich velikost i proudové zatížení. Při zapojení děliče napětí je
třeba uvažovat celkový proud protékající odporníkem.

d.   Propojovací vodiče musí mít dostatečný průřez. Nejdříve zapojujeme proudový obvod,
potom připojíme paralelní napěťové obvody. Má-li stroj vyvedené napěťové svorky,
měříme napětí přímo na nich.

e.   Přístroje a odporníky  je třeba rozmístit přehledně, aby se jejich údaje daly dobře číst resp.
ovládat. Vedle sebe umísťujeme přístroje vztahující se k jednomu stroji.

f.   Před připojením napětí se musí pod vedením učitele provést kontrola zapojení přístrojů
(včetně jejich polarity) i správná poloha jezdců odporníků (při max. odporu je jezdec
nejdále).
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