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Harmonogram cvičení na semestr B151 (ZS AR 2015/16)  

 A5M 14 RPI 

Týden Datum Téma Literatura Místnost 

1 S 
2. 10. 

 

Seznámení s laboratoří, bezpečnostní předpisy, 

laboratorní řád, rozdělení měřicích skupin na 

laboratorní úlohy. Cvičení je společné pro 

skupiny z lichého i sudého rozvrhového týdne. 

motor.feld.cvut.cz T2:E1-108 

2 L 

 
 
 
 
 
 

9. 10. 
 

 

V následujících týdnech probíhá cyklické 

měření laboratorních úloh po jednotlivých 

měřicích skupinách. Začínají studijní 

skupiny lichého rozvrhového týdne 
1. Měření vypínacích charakteristik 

proudového chrániče 
2. Měření vypínacích charakteristik 

omezujícího jističe 
3. Obvody kontaktního řízení 

motor.feld.cvut.cz T2:E1-108 

 

3 S 

 
 

16. 10. 
 

Studijní skupiny sudého    

 rozvrhového týdne 
motor.feld.cvut.cz T2:E1-108 

4 L 

 
23. 10. 

 

Studijní skupiny lichého     

 rozvrhového týdne 
motor.feld.cvut.cz T2:E1-108 

5 S 

 
30. 10. 

 

Studijní skupiny sudého     

 rozvrhového týdne 
motor.feld.cvut.cz T2:E1-108 

6 L 

 
6. 11. 

 

Studijní skupiny lichého     

 rozvrhového týdne 
motor.feld.cvut.cz T2:E1-108 

7 S 
13. 11. 

 

Studijní skupiny sudého     

 rozvrhového týdne 

 

motor.feld.cvut.cz T2:E1-108 

8 L 
20. 11. 

 

Nová trojice měřicích úloh 

4. Jednofázový řízený můstkový 

usměrňovač 

5. Měření na univerzálním sériovém 

motoru 

6. Asynchronní motor s kotvou nakrátko 

napájený z měniče kmitočtu 

Studijní skupiny lichého     

                    rozvrhového týdne 

motor.feld.cvut.cz 

 

 

 

 

T2:G1-22 



Harmonogram cvičení předmětu A5M14RPI 

 

 

D:\MINDL\Vyuka\A5M14RPI\PROGRAMY predn a cv\A5M14RPI_Harmonogram_cviceni B151.doc 

9 S 
27. 11. 

 

Studijní skupiny sudého    

 rozvrhového týdne 

 

motor.feld.cvut.cz 

T2:G1-22 

10 L 
4. 12. 

 
Studijní skupiny lichého     

                    rozvrhového týdne 
motor.feld.cvut.cz 

T2:G1-22 

11 S 
11. 12. 

 

Studijní skupiny sudého     

 rozvrhového týdne  

 

motor.feld.cvut.cz 

T2:G1-22 

12 L 
18. 12. 

 
Studijní skupiny lichého     

 rozvrhového týdne + Zápočet 
motor.feld.cvut.cz 

T2:G1-22 

13 S 8. 1. 
Studijní skupiny sudého     

 rozvrhového týdne + Zápočet 

 

motor.feld.cvut.cz 

T2:G1-22 

    
  

 

Způsob střídání měřicích skupin u jednotlivých úloh 

Na začátku semestru při zahajovacím cvičení budou ustaveny 3 měřicí skupiny. Každá skupina bude 
mít určeno číslo startovací úlohy. Číslo úlohy v následujícím týdnu bude o 1 vyšší, než je číslo naposledy 
změřené úlohy.  Po 3. úloze se pokračuje úlohou č.1.  V případě výpadku měření, např. v důsledku 
státního svátku, se následující týden pokračuje stejně, jako kdyby svátek nebyl. 

 
 
Studijní skupina v laborato ři (max. 10 student ů) se dělí na 3 měřicí skupiny. Na 

každém m ěření je ur čen vedoucí m ěřicí skupiny, který zodpovídá za zpracování a 

odevzdání referátu na následujícím cvi čení.   

 

Rozdělení do m ěřicích skupin a ur čení termín ů měření jednotlivých úloh prob ěhne v 1. 

týdnu p ři seznamování s laborato ří a pou čením o bezpe čnosti práce. Přítomnost 

všech student ů na prvém cvi čení je nezbytn ě nutná.  Proto v prvém 

týdnu p řijdou do laborato ře i skupiny, které dále budou m ěřit v sudých 

týdnech!  

 

V týdnu 2. až 7. probíhá m ěření v laborato ři elektrických p řístroj ů. Měří se všechny 

úlohy sou časně, měřicí skupiny se na nich postupn ě vyst řídají za 6 týdn ů (v p řípadě, že 

cvi čení vyjde na den státního svátku, m ěření odpadá).  
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PODMÍNKY UDĚLENÍ ZÁPOČTU A HODNOCENÍ CVIČENÍ 

1. Pravidelná docházka na cvičení – povoleno 20% omluvené absence, zbytek je nutno nahradit. 
2. Odevzdání vzorového referátu z měření (jeden společný referát za měřicí skupinu, zpracování 

zajišťuje vedoucí měření).  
3. Připravenost na laboratorní měření – průběžná kontrola při cvičení. 
4. Úspěšné obhájení sešitu a dostatečné vědomostí pří udělování zápočtu. 
5. Student může za připravenost, aktivitu a kvalitu zpracování referátů získat až 25 bodů do 

celkového hodnocení ke zkoušce. 

LITERATURA 

L1: Voženílek, P., Novotný, V., Mindl, P.: Elektromechanické měniče - cvičení, ČVUT Praha, 2007 
L2: K13114: Návody na webu katedry k13114 (motor.feld.cvut.cz) 
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