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Program laboratorních cvičení z předmětu A1M14 SP2 
Elektrické  stroje a p řístroje 2
Část elektrické p řístroje
Laborato ř T2: E1-H108 
Týden           Program m ěření
1. Bezpečnost práce v laboratoři, laboratorní řád, 

seznámení studentů se zařízením laboratoře a 
laboratorními úlohami

2.  Měření vypínacích charakteristik proudového chrániče 
(1. úloha)

3. Měření vypínacích charakteristik omezujícího jističe  
(2. úloha)

4. Měření řídicí charakteristiky obvodu TCA 785  
(3.úloha)

5.   Analýza napěťových a proudových přechodných dějů 
při rozběhu a doběhu  asynchronního motoru 
spínaného softstartérem  (4. úloha)

6. Měření vlastností bezkontaktního nulového spínače  
(5. úloha)  

7.   Měření dynamických parametrů BS s tranzistory IGBT 
(6 úloha) 

8.   Měření na elektrických strojích v laboratoři H 26
9.
10.
11.
12.
13. 
14.      Doměření a  Z Á P O Č E T 



A1M14SP2 Min.

Literatura : Mindl,P.: Návody na laboratorní cvičení A1M14 SP2 – elektrické stroje a 
přístroje 2,  http://motor.feld.cvut.cz
Studijní skupina se d ělí na 6 m ěřicích skupin . Na každém měření je určen vedoucí 
měřicí skupiny, který zodpovídá za zpracování a odevzdání referátu na následujícím 
cvičení. 
V týdnu 1. až 7. probíhá měření v laboratoři elektrických přístrojů. Měří se všechny úlohy 
současně, měřicí skupiny se na nich po týdnu střídají. T.j ve druhém týdnu začíná skupina 
č. 1 na úloze č.1, skupina č. 2 na úloze č. 2 atd. Každý týden se posouvá o jednu úlohu 
dopředu. V případě výpadku výuky (svátky)  se úloha přeskakuje.   
Podmínky pro udělení zápočtu

1. Aktivní účast na cvičeních.
2. Řádně vedený pracovní sešit s úplnými a zpracovanými zápisy o všech 

laboratorních měřeních.
3. Odevzdané vzorové referáty (jeden za celou měřicí skupinu z každé úlohy).

V Praze dne 16.6.2010                                                     Doc. Ing. Pavel Mindl,CSc.
Umístění úloh v laboratoři 108

Analýza napěťových a proudových
přechodných dějů při rozběhu a doběhu
asynchronního motoru spínaného
softstartérem (4. úloha)

Měření řídicí charakteristiky obvodu TCA 
785  (3.úloha)

Měření vlastností bezkontaktního nulového 
spínače  (5. úloha)  

Měření vypínacích charakteristik 
omezujícího jističe  (2. úloha)

Měření dynamických parametrů BS 
s tranzistory IGBT (6 úloha)

Měření vypínacích charakteristik proudového 
chrániče (1. úloha)

Umístění úloh na stolech v laboratoři H 108
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•Měření na proudovém chráni či
•Úkol m ěření
•Změřte závislost vypínací doby tVYP na velikosti 
reziduálního proudu I

∆
proudového chrániče 

pro zadané hodnoty úhlu sepnutí α.

Proměřte a graficky vyjádřete funkční závislosti:
•tVYP = f(I

∆
), při proudu zát ěže IZ = 1 A a úhlech 

sepnutí α = 0°, 30°, 60°, 90° a 120°. proud I
∆

měňte v rozsahu 15 – 100 mA. Vyhledejte 
vypínací reziduální proud I

∆min, při němž 
chránič začíná působit. Každý bod měřených 
závislostí určete jako průměrnou hodnotu z pěti 
měření.
•Z naměřených výsledků graficky vyjádřete 
závislost I∆min = f(α).
•Z naměřených výsledků graficky vyjádřete 
závislost tVYP = f(I∆ ) (α = 0, 30°, 60°, 90°, 120°).

Pozor! Vlivem hystereze magnetického 
obvodu diferenciálního transformátoru 
proudového chrániče je vypínací doba chrániče 
závislá na polaritě zkušebního zapínacího 
proudu I∆. V důsledku toho vybavovací časy 
proudového chrániče mají rozptyl ± 10 ms. Proto 
za vybavovací čas berte vždy delší z obou 
naměřených dob.
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•Schéma zapojení
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Použité p řístroje
T1 Oddělovací transformátor 230 / 60 V
I-CH Proudový chránič I∆n = 30 mA
A Ampérmetr elektromagnetický
mA Miliampérmetr magnetoelektrický s 

usměrňovačem
R1 Proudový bočník 10 Ω (vestavěný 

v přípravku)
R2 Omezovací odpor 560 Ω
R3 Posuvný odpor 6k5
R4 Posuvný odpor 100 Ω / 1 A
Su1 Napěťová sonda  10:1
Su2 Napěťová sonda  10:1
KONTES 04 Řízený spínač
ZAP Synchronizovaný zapínač
OP Optický přijímač
OSC Paměťový osciloskop TEKTRONIX TDS 210
Postup m ěření
Měření doby vypínání
Zapneme osciloskop a navážeme komunikaci s počítačem. Osciloskop je 
synchronizován z externího zdroje (vstup ext.trig z optického přijímače 
synchronizačního impulsu).
Pomocí rezistoru R4 nastavíme proud zátěží 1 A a pomocí rezistoru R3 nastavíme
požadovaný reziduální proud I∆ (přepínač na přípravku s proudovým chráničem 
přepneme do polohy NASTAVENÍ, po nastavení proudu ho vrátíme do polohy 
MĚŘENÍ). Proud nastavujeme v rozsahu 30 mA až 100 mA.
Měření se provádí pomocí zapínače nízkého napětí (ZAP). Úhel zpoždění α se 
nastavuje pomocí tlačítka +1 nebo +10. Úhel se zobrazuje na displeji FÁZE. Jeden 
digit odpovídá 6°. M ěření se spouští tlačítkem START.
Ze zaznamenaného průběhu odečteme vypínací čas proudového chrániče.
Měření vypínacího reziduálního proudu
Pomocí rezistoru R3 nastavíme proud I∆, který je nižší než je dolní mezní proud (nižší 
než 30 mA).
Na zapínači nízkého napětí stiskneme tlačítko RUČ/AUT.
Pomalu začneme zvyšovat hodnotu proudu I∆, když proudový chránič vypne, odečteme 
hodnotu proudu (přepínač na přípravku s proudovým chráničem přepneme do polohy 
NASTAVENÍ, po odečtení proudu ho vrátíme do polohy MĚŘENÍ).



A1M14SP2 Min.

Rozbor úlohy
Proudový chránič je přístroj, který chrání před nebezpečným dotykovým 
napětím neživých částí elektrických zařízení. Jeho princip je založený na 
porovnávání symetrie napájecích proudů. Proudové chrániče se používají v 
sítích TNS. Síť TNS má oproti síti TNC rozdvojený vodič PEN na N a PE. 
Tato úprava umožňuje dosáhnout vyšší bezpečnosti před úrazem 
elektrickým proudem a díky tzv. bezproudé zemi, snížení možnosti přenosu 
rušivých napětí ochrannými obvody.
Proudový chránič hlídá nulový součet napájecích proudů v pracovních 
vodičích chráněného zařízení. K tomuto účelu se využívá diferenčního 
proudového transformátoru s dvojicí (či čtveřicí pro třífázové obvody) 
primárních vinutí. Při nulovém rozdílovém proudu se magnetické toky 
jednotlivých fází vykompenzují a do sekundárního vinutí se neindukuje 
žádné napětí. Při poruše se proud začne uzavírat vodičem PE, který 
neprochází transformátorem a tím je porušena podmínka nulového součtu. 
V sekundárním vinutí se indukuje napětí, tímto napětím se aktivuje 
vybavovací systém proudového chrániče a dochází k jeho vypnutí.
Výhodou proudových chráničů je jejich snadná instalace. Podmínkou 
použití proudového chrániče je síť TNS alespoň od proudového chrániče. 
To lze v sítích TNC vyřešit přechodem na síť TNC-S. Proudové chrániče se 
vyrábějí s citlivostí na reziduální proudy v řadě I∆n = 10, 30, 100, 300, 500 a 
1000 mA. Chrániče s I∆n ≥ 100 mA jsou určeny zejména pro ochranu před 
unikajícími proudy, které mohou být příčinnou požáru v důsledku špatné 
izolace vedení.
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Měření vypínacích charakteristik jisti čů

Zadání úkolu
Oživte měřící stanovišti pro měření vypínacích procesů při nestabilním oblouku 
v jističi.
Proveďte kalibraci zkušebního obvodu pro řadu vrcholových (peak) hodnot 
zkratového proudu IKMP jako funkci napětí kondenzátorové baterie UC. 
IKMP = f(UC).
Proveďte sérii měření pro vzestupnou řadu zkratových proudů IK a zjistěte IKMAX
a TVYP, při nichž jistič vypíná. Vyneste závislost IKMAX = f(IKMP) a TVYP = f(IKMP).
Zaznamenejte typický průběh napětí a proudu při vypínání jističe
Schéma zapojení

Obr. 1  Schéma zapojení  zkušebního obvodu pro měření omezovacích 
vlastností jističů.

Použité p řístroje
OSC osciloskop TDS 210
Kondenzátorová baterie s nabíječem
L reaktor rezonančního obvodu
S1 zkratovací spínač zkušebního obvodu
J1 . . . . . .zkoušený jistič
Si proudová sonda (1mV/A)
Su napěťová sonda (100/1)
PC . . . . .počítač s programem SCOPE XP visa 
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Rozbor úlohy
Vypínací schopnost a omezující účinky patří mezi nejdůležitější vlastnosti jističů při 
vypínání zkratových proudů. Ověřování těchto vlastností se provádí ve zkušebních 
obvodech, napájených buď ze zkratového generátoru, nebo z kondenzátorové baterie.
Úspěšné vypnutí zkratového proudu je podmíněno zejména rychlostí vybavovacího 
mechanizmu zkratové spouště, rychlostí pohybu vypínacího kontaktu a mírou 
natahování a chlazení vznikajícího elektrického oblouku. Jak pohyb kontaktu, tak 
natahování elektrického oblouku jsou výrazně ovlivněny tvarem proudové dráhy jističe, 
neboť ve většině případů se s výhodou využívá elektrodynamického působení 
zkratového proudu na pohyblivý kontakt a oblouk. Výsledkem je pak proudová 
omezovací schopnost jističe, spočívající  v omezení vrcholové hodnoty zkratového 
proudu na IKAX před dosažením jeho předpokládaného  vrcholu IKMP (viz obr.2a, 2b).
Při vlastním měření postupujte tak, že pro každý bod kalibrační křivky při stejném 
nastavení nabíjecího napětí provedete měření jak IKMP , tak  IKMAX a TVYP .

Obr. 2a Průběh kalibrační křivky  
(předpokládaný zkratový proud 
-křivka a) a omezeného proudu 
jističe (křivka b).

Obr. 2b  Vzorový oscilogram 
napětí (horní křivka) a proudu 
(dolní křivka) při vypnutí 
kondenzátorového zkušebního 
obvodu omezujícím jističem
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Měření řídicí charakteristiky obvodu TCA 785 ve zkušebním o bvodu 
s triakem
Úkol m ěření
Na zkušebním přípravku s integrovaným obvodem TCA 785 a jeho 
periferiemi proměřte závislost  Uz = f (Ur)  a pro řídicí úhel

α  = f (Ur)
Řídicí úhel α změřte pomocí osciloskopu
Dále proveďte oscilografické záznamy časových průběhů napětí na 
vývodech integrovaného obvodu č. V10 (pilové napětí), V5
(synchronizační napětí) a V14,15  (součet řídicích pulsů pro kladnou a 
zápornou půlperiodu síťového napětí). Vše je měřeno proti společnému 
bodu COM. 
Funkční popis obvodu TCA 785
Synchronizační signál se získává přes odpor z napěťového vstupu V5. 
Detektor nulového napětí vyhodnocuje průchody nulou a převádí je do 
synchronizačního registru. 
Synchronizační registr řídí rampový generátor, kondenzátor C10 je 
nabíjen  
s konstantním proudem (stanoveným R9). Pokud napětí na rampě V10 
překročí řízené napětí V11 (odpovídá nastavenému úhlu α), je signál 
logicky zpracován. V závislosti na řízeném napětí V11 jsou generovány 
řídicí impulsy s fázovým posuvem 0 °až 180 vzhledem k okamžiku 
průchodu napětí sítě nulou. 
Pro každou půlvlnu je generován impuls kladné polarity s dobou trvání 
cca. 110 µs na výstupech Q 1 a Q2. 
Tento puls může být prodloužen až na dobu půlperiody. To ovlivňuje 
kondenzátor C12. Pokud je pin 12 připojen k zemi, budou pulsy mezi 0 a 
180 °.
Výstupy ┐Q1 a ┐Q2 napájí inverzní signály Q1 a Q2. 
Invertovaný signál α +180 °, který lze použít pro ovládání externího 
zařízení, je k dispozici na pinu 3. 
Signál, který odpovídá na odkaz NOR Q 1 a Q 2 je k dispozici na 
výstupu QZ (pin 7). 
Vstup 6 může být použit k zablokování výstupů Q1, Q2, a ┐Q1, ┐Q2. 
Pin 13 může být použit k rozšíření výstupů ┐Q1 a ┐Q2 na plnou délku 
pulsu (180 °- φ).
Označení:  ┐Q1 = Q1 non.
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Obr.1  Blokové schéma obvodu TCA 785
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Obr.2  Diagram pulzů a napěťových průběhů v obvodu TCA 785
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V
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V14,15
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Obr.3  Aplikační zapojení pro fázové řízení triaku s obvodem  TCA 785

Obr.4  Snímek zkušebního zapojení obvodu dle obr. 3 
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Ukázky typických oscilogram ů

Obr.5 Průběh napájecího napětí U=60V, pilového napětí na C12 a pulsy Q1,Q2 
(V14,15) obvodu TCA 785

Závěr: ??? 
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ÚKOL MĚŘENÍ:
Pomocí osciloskopu zaznamenejte časové průběhy napětí a proudů při 
rozběhu a doběhu asynchronního motoru spínaného pomocí softstartéru
v normálním režimu a v režimu „KICK-START“.
Proveďte porovnání časového průběhu napětí a proudu při normálním 
rozběhu a při rozběhu kick startem.

POUŽITÉ PŘÍSTROJE:
OSC osciloskop TDS 210 
AM asynchronní motor (230V, 0.75kW)
SST softstartér SCHRACK HL-MOTORKOKTROLLER LAK34155
Si proudová sonda (10mV/A)
Su odporový dělič napětí 2:1
MPU Převodník napěťový s usměrňovačem (250V/10V)
R rezistory pro napěťový dělič

SCHÉMA ZAPOJENÍ MĚŘICÍHO PRACOVIŠTĚ:

OBR.1  SCHÉMA MĚŘICÍHO PRACOVIŠTĚ

TEORETICKÝ ROZBOR :

Zapínání asynchronního motoru doprovodí velké proudové nárazy, 
obecně 5 až 7 násobek nominálního proudu. Pro odstranění tohoto jevu 
jsou použity tzv. softstartéry.



A1M14SP2 Min.

Obr.2  Schéma zapojení výkonových spínacích obvodů softstratéru 
 
 
Metoda soft-startu je metodou pro rozběh asynchronního motoru s kotvou nakrátko 

s využitím elektronického měniče – třífázového měniče napětí. Řízením okamžiku sepnutí 
jeho antiparalelně zapojených tyristorů se dosáhne snížení napětí na svorkách motoru a tím i 
snížení rozběhového proudu a momentu při rozběhu. Při rozběhu se postupně mění úhel 
otevření od úplného zavření až do úplného otevření jednotlivých tyristorů. Tudíž na konci 
rozběhu je díky antiparalelnímu zapojení tyristorů na vstupních svorkách motoru sinusové 
napětí.  

Pro řízení třífázových zátěží bez vyvedeného středního vodiče (např. asynchronní motory 
– AM) stačí pro plné řízení proudu ve všech třech vodičích použít jenom dva řízené spínače. 
Této možnosti se u softstartérů velmi často využívá. Proto je spínač v prostřední fázi (V) 
nahrazen propojkou.  

Mnohá  poháněná zařízení potřebují při rozběhu překonat velké odpory a po „utržení“ 
pomalu zvyšovat otáčky. Tento požadavek není možné splnit při plynulém zvyšování napětí 
na poháněcím motoru a je nutné použít tzv. režimu kick-start (doslova start s nakopnutím). 
V režimu  kick-start se na několik set ms plně otevře střídavý měniče napětí a na motor připojí 
plné napájecí napětí ze sítě. Tím motor vyvine maximální moment při záběru. Poté je 
výstupní napětí měniče sníženo na výchozí startovací hodnotu a po „rampě“ postupně  
dosáhne  plné velikosti.  

 

 
 
 

U 
U 

Normal start     KICK-start 
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• Ukázky Nam ěřených pr ůběhů
NORMAL START:
WAV1: napětí rozběh-běh-zastavení (rampa 5,6 s, počáteční moment 2 Nm) 
WAV2: proud rozběh-běh-zastavení (rampa 5,6 s, počáteční moment 2 Nm)
WAV3: napětí rozběh-běh-zastavení (rampa 5,6 s, počáteční moment 6 Nm)
WAV4: proud rozběh-běh-zastavení (rampa 5,6 s, počáteční moment 6 Nm)

Obálky napětí jsou zobrazeny díky převodníku napětí. 
Rozdíl strmosti napětí je dán rozdílným požadavkem na rozběh. 
V prvním případě se požaduje počáteční moment 2 Nm a ve druhém případě 6 Nm 
a proto je zde vyšší strmost napětí.
Doba vypnutí motoru, která je nastavená na 5,6 s je u obou případů stejná.
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POČÁTEČNÍ MOMENT 6 Nm
WAV1: NORMAL START: napětí rozběh-běh-zastavení (rampa 0,8 s) 
WAV2: NORMAL START: proud rozběh-běh-zastavení (rampa 0,8 s)
WAV3: KICK START: napětí rozběh-běh-zastavení (rampa 0,8 s)
WAV4: KICK START: proud rozběh-běh-zastavení (rampa 0,8 s)

U takto nastavené rampy není moc poznat rozdíl mezi NORMAL a KICK STARTEM. 
Jediný zřetelný ukazatel je velikost proudu na počátku rozběhu, kdy se při KICK startu 
plně otevřou tyristory aby se vyvinul maximální moment. 
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POČÁTEČNÍ MOMENT 2 a 6 Nm
WAV1: napětí rozběh-běh-zastavení (rampa 2,7 s, počáteční moment 6 Nm) 
WAV2: napětí rozběh-běh-zastavení (rampa 5,6 s, počáteční moment 6 Nm)
WAV3: napětí rozběh-běh-zastavení (rampa 5,6 s, počáteční moment 2 Nm)

U prvních dvou průběhů není vidět typický „pík“ při rozbíhání. Je to způsobené 
požadavkem většího momentu a neschopností převodníku sledovat dostatečně 
tento nárůst. Při požadavku menšího momentu je již nárůst-pokles-lineární nárůst zřetelný.

Závěr ???
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Měření vlastností bezkontaktního nulového spína če

Pracovní skupina:

Vypracoval:

Datum měření
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Měření vlastností bezkontaktního nulové spína če 
Úkol m ěření:  
Na bezkontaktním nulovém spínači s optotriakem  S21 ME4 změřte časovou a úhlovou 
šířku nulové zóny ∆NZ, αNZ =   f (Un)   pro rozsah napájecích napětí Un = 20 – 60 V . 
Měření proveďte pro kladnou i zápornou půlperiodu napájecího napětí.
Schéma zapojení

Obr.1 Schéma zapojení přípravku nulového spínače S21ME4 s periferními měřicími obvody

Obr.2 Blokové schéma měřicího pracoviště nulového spínače
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Použité p řístroje
Regulační autotransformátor (součást rozváděče)
Oddělovací transformátor 230/60V-8A
Střídavý voltmetr
Osciloskop TDS 210
Řídicí jednotka synchronizovaného spínání CU1
Přípravek s nulovým spínačem NS1
Osobní počítač
Postup m ěření
Po oživení měřicí úlohy se provádí měření zapínacího úhlu nulového spínače. 
Řídicí úhel α se postupně zvětšuje od nulové hodnoty a vysílá se povel k zapnutí spínače. 
Pokud je odezva spínače na řídicí povel „okamžitá“ (tj. s časovým zpožděním maximálně 
desítky mikrosekund vzhledem k náběžné hraně zapínacího impulsu), je řídicí signál vysílán 
v nulové zóně (nulovou zónou se rozumí oblast kolem průchodu napájecího napětí nulou, 
v níž spínač reaguje téměř okamžitě na povel k zapnutí). Po překročení nulové zóny není 
reakce spínače okamžitá, ale sepnutí se uskuteční až na konci půlperiody, během níž byl 
vyslán povel k sepnutí. Pak k zapnutí dojde v následující nulové zóně. Reakční doba spínače 
je v tomto případě několik milisekund. Oscilogramy těchto situací jsou uvedeny na obr.3. až 7. 
Na  obr 6 a. 7  je patrný způsob měření šíře nulové zóny. Nejjednodušší a též nejpřesnější 
způsob určení časové šíře mulové zóny je založen na měření jejího dopl ňku TDNZ do doby 
periody. Jeho odečtení od délky půlperiody dává šíři nulové zóny spína če ∆NZ. Tento 
parametr je závislý na velikosti spínaného napětí. Naměřenou šíři nulové zóny přepočítejte na 
úhlovou míru.  
Po proměření kladné půlperiody napájecího napětí opakujte měření pro půlperiodu zápornou.
Sestava měřicího pracoviště je na obr.8.

Obr.3 Zapnutí na hranici nulové zóny. 
Horní křivka napětí zdroje, dolní křivka 
napětí na zátěži.

Obr.4 Řídicí impuls a napětí na zátěži 
při zapnutí na hranici nulové zóny. 
Patrné časové zpoždění při zapnutí 
vzhledem k zapínacímu impulsu
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Obr 8.  Sestava měřicího pracoviště nulového spínače
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Měření dynamických parametr ů bezkontaktního spína če s tranzistory IGBT
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Vypracoval:

Datum měření
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STEJNOSMĚRNÝ SPÍNAČ S TRANZISTORY IGBT

Úkol m ěření 
Změřte základní statické s dynamické parametry bezkontaktního spínače s IGBT 
tranzistory v obvodu stejnosměrného proudu s odporovou zátěží.

1. Změřte závislost úbytku napětí na spínači v sepnutém stavu   Ucc =  f(Ic) 
v rozsahu zatěžovacích proudů 1 – 5 A.
Spolu s proudem spínače i cc (t)  zaznamenejte i časový průběh budicího napětí ugs (t).  

2. Změřte dynamické zapínací vlastnosti  ton = f(Ic),      toff = f(Ic),      td = f(Ic)     
v rozsahu zatěžovacích proudů 1 – 5 A

3. Pomocí programu SCOPE XP vyhodnoťte velikost zapínacích a vypínacích ztrát
Pzap = f(Ic)  a    Pvyp = f(Ic)  v rozsahu  zatěžovacích proudů 1 – 5 A

Oscilogramy všech měření zaznamenejte pomocí programu SCOPE XP na počítači a 
vyhodnoťte požadované parametry. Výsledky měření v podobě vzorového referátu 
odevzdejte v papírové i elektronické formě (zaslat e-mailem na adresu  mindl@fel.cvut.cz) 
na následujícím laboratorním cvičení.

Schéma zapojení m ěřicí úlohy

A

G
Ř ízení

S1-u S2-u

S-i

Rz  32 Ohm/6A

  Nap. zdroj 
230V/24V=/5A

Bezkontaktní spínač+

-

OSCIL
 TDS

ODDĚL

 RS
232

PC

Zátěž

měření
  Ucc 

měření 
  Ugs

měření
   Ic

Obr.1  Schéma zapojení 
měřené úlohy
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Použité p řístroje
Přípravek bezkontaktního spínače
Napájecí zdroj 24V/5A
SS ampérmetr  
Zatěžovací odpor  39 Ω/ 4A
Diferenciální napěťová sonda ( 2ks )
Proudová klešťová sonda TK 622 A
Paměťový osciloskop TDS
Oddělovač rozhraní RS 232
Osobní počítač PC

Teoretický rozbor
Bezkontaktní spínač s tranzistory IGBT je možné charakterizovat celou 
řadou parametrů, které vystihují jeho vlastnosti. Výkonový obvod 
měřeného spínače obsahuje dvojici antisériově zapojených tranzistorů 
IGBT s paralelními diodami. Toto zapojení umožňuje univerzální použití 
spínače jak pro spínání střídavého, tak stejnosměrného proudu. 
Předmětem měření je vyšetřit chování spínače jak v dynamické, tak 
statické oblasti. Pro měření je použit 4 kanálový  paměťový osciloskop 
s výstupem RS 232 do PC, doplněný proudovou a dvěma napěťovými 
diferenciálními sondami. Časové průběhy měřených veličin během 
zapínacího a vypínacího děje se přenesou do počítače a následně 
zpracují pomocí programu SCOPE XP. Předmětem vyhodnocování 
jsou zapínací a vypínací doby, doby nárůstu a poklesu spínaného 
proudu a napětí na spínači. Protože uvedené parametry vykazují 
změny v závislosti na velikosti spínaného proudu, je jejich vyšetření 
předmětem měření. Součástí vyhodnocení je i měření zapínacích a 
vypínacích ztrát, které lze vyhodnotit pomocí funkce součinu CH1 * 
CH2. Během zpracování výsledk ů je nutno správn ě určit 
přepočítávací konstanty pro zobrazení jednotlivých m ěřených 
veli čin (měřítka).    
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Univerzální bezkontaktní spínač s procesorovým řízením



A1M14SP2 Min.

Ovládání p řípravku bezkontaktního spína če
Po zapnutí bezkontaktní spínač čeká na připojení napětí 
spínaného obvodu. Tento stav je oznamován blikající LED a na 
displeji svítícím chybovým hlášením E1 (není připojeno 
spínané napětí).
Po připojení napětí je automaticky rozpoznáno střídavé, resp. 
stejnosměrné napětí, a podle toho je zobrazeno menu výběru 
řízení.        
Menu řízení: 
D1 – Spínač je ovládán ručně pomocí tlačítek ZAPNOUT a 
VYPNOUT.  
D2 – Řízení PWM. Nejdříve je zobrazeno F, pro nastavení 
frekvence, a následně S, pro nastavení střídy. Potvrzením se 
řízení spustí. Nadále je možné nastavovat požadovanou střídu 
(nutné požadavek vždy stvrdit tlačítkem POTVRĎ). 
A1 – Spínač je ovládán ručně pomocí tlačítek ZAPNOUT a 
VYPNOUT.  
A2 – Cyklické spínání. Nejdříve je zobrazeno FU, pro 
nastavení úhlu zapnutí napětí, následně FI, pro nastavení úhlu 
vypnutí proudu, poté PO, pro nastavení počtu period zapnuto, 
a nakonec PF, pro nastavení počtu period vypnuto. Řízení je 
nutné spustit tlačítkem ZAPNOUT. Kdykoliv je možné ukončit 
stisknutím VYPNOUT (držet do zobrazení “--“ na displeji). 
Program  se vrátí zpět na nastavení úhlu napětí.
A3 – Fázové řízení. Po potvrzení této položky menu je hned 
spuštěno řízení s řídícím úhlem 170°. Úhel je možné za 
provozu měnit. Změnu není nutné potvrzovat.
Kdykoliv je možné dané řízení ukončit a vrátit se na úplný 
začátek stiskem tlačítka RESET.
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Hlášené chyby:
E1 – odpojeno napětí ve spínaném obvodu,
E2 – odpojena zátěž při cyklickém spínání.

Diagram ovládání přípravku bezkontaktního spínače je na Obr.2 

Obr.2  Diagram ovládání přípravku 
bezkontaktního spínače
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Typické časové pr ůběhy m ěřených veli čin

Obr.3  
Časové průběhy
Ucc, Ic a Ugs 
během zapínacího 
cyklu

Obr.4  
Časové průběhy
Ucc, Ic a Ugs 
během vypínacího 
cyklu
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Obr.5  
Časový průběh
výkonové ztráty 
p(t) během 
zapínacího cyklu

Obr.6
Snímek měřicího 
pracoviště
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KONEC
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