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Kvalifikácia prostredníctvom kvality
Vzdelávacie systémy pre techniku pohonov
Technický pokrok …
Technika pohonov získava prostredníctvom pokroku
v priemyselnej automatizácii stále dôležitejšie postavenie.
Dochádza k prepojovaniu s rôznymi oblasťami ako napríklad
automatizácia procesov, regulácia, alebo výpočtová technika.
Razantný vývoj, ktorým technika pohonov prechádza ju radí
k najviac inovovaným oblastiam elektrotechniky.

… má veľký dopad na
vzdelávanie
Nové priemyselné pohony
vzdelávacích systémov.

vyžadujú

zavedenie

nových

Nasadzovanie frekvenčných meničov a servo-pohonov je
súčasný moderný spôsob inovácie automatizačných procesov.
Pre vzdelávanie odborníkov v oblasti techniky pohonov je
k dispozícii moderný, na prax orientovaný vzdelávací systém,
ktorý umožňuje získavanie kompetencií v súlade s aktuálnym
stavom techniky.
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Silné partnerstvo z priemyslom
– garantuje prepojenie s praxou. Lucas Nülle našiel silného
priemyselného partnera z oblasti techniky pohonov .
spoločnosť Lenze. Najmodernejšie produkty z techniky
pohonov od Lenze sú u Lucas Nülle didakticky upravené a
prispôsobené presne na požiadavky škôl a vzdelávania. K
dispozícii je celá rada zariadení od jednoduchého riadenia
motorov prostredníctvom frekvenčného meniča až po
prepojenie komponentov zbernicovým systémom a ich
začlenením do automaticky riadeného procesu..
Modulárny a nastaviteľný vzdelávací a tréningový systém
umožňuje položenie základov pre solídne a fundované
vzdelávanie v oblasti techniky pohonov.

Zdroj: Lenze AG
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Rôzne systémy
pre rôzne požiadavky
Náš cieľ: Primeraná ponuka všetkým požiadavkám
UniTrain-I – Multimediálne laboratórium obsahujúce 100 kurzov
Multimediálny experimentálny a tréningový systém UniTrain I vedie žiakov jasne štruktúrovaným softvérovým kurzom pomocou
textov, obrázkov, animácií a testom vedomostí. Test má teoretickú časť a obsahuje meracie experimenty. Okrem softvéru patria
ku každému kurzu experimentálne karty, na ktorých sa uskutočňujú praktické zapájania a merania.
Kurzy na témy „Elektrické stroje“, „Výkonová elektronika“ a „Pohony“ sprostredkujú všetky vedomosti a zručnosti, ktoré sú
potrebné na kvalifikované zapájanie, riadenie a prevádzku moderných pohonov. Pomocou animácií a mnohých experimentálnych
meraní na reálnych systémoch sú v rôznych kurzoch spracované základy, princípy a vlastnosti súčiastok elektrických strojov,
výkonovej elektroniky a pohonov.

Vaše výhody
• Teória a prax v jednom čase a na rovnakom mieste
• Vysoká motivácia žiakov využitím PC na nových
médiách
• Rýchle dosiahnutie výsledkov pomocou postupného
navádzania v kurzoch

• Vedené vyhľadávanie chýb so zabudovaným simulátorom
porúch
• Bezpečný systém, ktorý používa bezpečné nízke napätie
• Veľký výber kurzov
• Vzorové riešenia úloh pre učiteľov

• Jednoduchšie pochopenie učiva pomocou animovanej
teórie
• Nadobudnutie zručností pri zapájaní experimentálnych
meraní
• Častá kontrola vedomostí pomocou otázok a testov
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Systém UniTrain-I
• Plnohodnotné prenosné

UniTrain-I-Interface s USB

UniTrain-I-Experimentátor
• Nosič kariet pre merania

laboratórium

• Osciloskop s 2 analógovými
samostatnými vstupmi

• Multimediálne kurzy

• Vz. frekvencia 40 Msamples

• High-Tech-merací a riadiaci

• 9 mer. rozs. 100 mV - 50 V

• Napätie na merania 5 V, 1 A

interfejs

• 22 časových roz. 1 µs - 10 s

• Variabilný jedno - alebo

• Teória a prax súčasne

• 16 digitálnych vstupov/výstup
• Generátor funkcií do 1 MHz

• Napätie pre merania
± 15 V, 400 mA

trojfázový zdroj prúdu 0.. 20 V, 1A
• Infračervené rozhranie pre multimeter

• 8 relé na simuláciu porúch

Integrované meracie
prístroje a zdroje

Didaktický softvér
LabSoft

• Multimeter, ampérmeter,
voltmeter

• Veľký výber kurzov

• 2-kanálový pamäťový
osciloskop

• Animácia

• Rozsiahla teória

• Generátor funkcií a tvarov

• Interaktívne meranie
s návodom

• Trojitý napájací zdroj pre js. a
striedavé napätie

• Voľná navigácia

• Trojfázový napájací zdroj
a mnoho ďalších prístrojov

• Dokumentácia výsledkov
merania
• Testy vedomostí
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Rôzne systémy
pre rôzne požiadavky
Systém panelov A4
Jednotlivé systémy sa namontujú na panel a v takomto prevedení sa využívajú na rôzne didaktické metódy ako je
všeobecná príprava, vzdelávanie dospelých, alebo praktické merania. Systém sa skladá z lisovaných panelov, ktoré sú
obojstranne pokryté melanínom. Na prednej strane panela je sieťotlačou nanesený schematický popis namontovaného
zariadenia. Výškový formát panelu zodpovedá DIN A4. Panely je možné jednoducho inštalovať na nosný rám LN.

Systém panelov

Vaše výhody
• Univerzálny a pružný systém zložený z modulov
• Umožňuje cvičenie žiakov a praktické merania
• Zabezpečenie dvojitou izoláciou (bezpečnostné zdierky a kábel)
• Obsahuje priemyslové prístroje
• Prehľadne popísaný kontrastnou potlačou odolnou proti odretiu
• Moderná meracia technika s pripojením na PC
• Farebné popisy meraní v učebniciach
• Pracovné listy pre žiakov a vzorové riešenia
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Systém na cvičenie montáže
Perfektný doplnok na prípravu orientovanú pre praktickú činnosť:
Pri montážnych cvičeniach je ťažisko prípravy položené na manuálnu zručnosť. Všetky úlohy majú veľmi úzke prepojenie s
praxou. Elektroinštalácia je realizovaná pomocou priemyselného materiálu (nosný systém, svorky, skrutky atď.) a je možné cvičiť
rôzne metódy prepojovania. Všetky diely s výnimkou spotrebného materiálu (káblov), sú opakovane použiteľné.

Montážny systém

Vaše výhody
• Plánovanie a realizácia Vašich projektov
• Spoznávanie montážnej techniky
• Úzke prepojenie s praxou použitím priemyselnej technickej dokumentácie a softvéru
• Možnosť kombinovať so systémom LN panelov
• Zapojenia sú realizované s priemyselnými komponentmi
• Kompletná projektová dokumentácia
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Komplexné a názorné prezentovanie učiva
Didaktické média pre všetky systémy z ponuky Lucas-Nülle
Učebnice
ponúkajú okrem podrobného popisu pokusov v jednotlivých
systémoch rovnako početné cvičenia, príklady a projekty .

Multimediálne kurzy
Veľa návodov ku cvičeniam je k dispozícii vo forme
multimediálneho kurzu. Tento umožňuje priamy prístup
k výsledkom meraní na rozličných prístrojoch. Multimediálne
kurzy obsahujú:
• Otázky na kontrolu vedomostí
• Interaktívnu stavbu cvičení
• Navigačná lišta
• Animovaná teória
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Prehľadové mapy
Poskytujú rýchly prehľad o príslušných témach, pracovných
postupoch, procesoch a technických súvislostiach, ktoré sú
stručne a jasne zdôraznené.

Prezentačné fólie
Podporujú prípravu učiteľa, napríklad s informačným
pozadím, blokovými schémami, fyzikálnymi základmi,
špecifickými
hodnotami
z noriem,
zvláštnymi
modifikáciami a príkladmi použitia. Vašu sadu fólií
dostanete vo formáte PowerPoint.
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Všetko na jeden pohľad
Priemyselné
pohony
• Uvedenie do prevádzky
• Nastavenie parametrov
a optimalizácia
• Prevádzka s typickou
záťažou
• Prepojenie s riadiacim
programovateľným
automatom
• Projektové práce

Didaktické
pohony
• Funkcie
• Optimalizácia
• Prevádzkové
vlastnosti

EDT 17
Mäkký rozbeh

EPE 11
Riadenie otáčok
js. stroja

EPE 16
Riadenie otáčok
univerzálneho stroja

EPE 17
Riadenie otáčok 3fázového
asynchrónneho stroja

Výkonová
elektronika
• Obvody
• Výkonové
polovodiče
• Funkcie a súvislosti

Elektrické
stroje
Pripojenie
• Spustenie
• Vlastnosti
• Meranie otáčok a
krútiaceho momentu
• Charakteristiky
• Projekty

EPE 10
Meniče
riadené sieťou

EEM 4.5
Systematické
hľadanie chýb na
trojf. asynchrónnych
strojoch

EEM 2
Jednosmerné
stroje

EEM 4.6
Ochrana
elektrických
strojov

EST 1
EST 2
Ručne riadené
Ochranné zapojenie
spínanie v trojfázových
v trojfázových
obvodoch
obvodoch

EEM 3
Striedavé
stroje

EEM 4
Trojfázové
asynchrónne stroje

Kurz
Asynchrónne
stroje

Kurz
Synchrónny stroj
s krúžkovým rotorom

UniTrain-I
Základné cvičenia
• Pochopiť základné
funkcie a činnosť
strojov

Kurz
Jednosmerné
stroje

Kurz
Krokový
motor

Kurz
BLDC-Motor
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CLP 20
Riadenie systému
elektrických pohonov

EDT 25
Pohon s
frekvenčným
meničom

EPE 21
Regulácia otáčok
JS stroja

ELP 25
Projekt zapojenia
priemyselného
meniča a pohonu

EDT 32
Synchrónny
servo- systém

EDT 52
Motor-ManagementSystém

EPE 27
Elektronický stroj

EPE 26
Pohon
s frekvenčným
meničom

EPE 20
Menič
s vlastnou
komutáciou

EEM 5.2
Synchronizácia
zo sieťou

EEM 5.3
Trojfázový
reluktančný stroj

EEM 5.1
Trojfázové
synchrónne stroje

EEM 10
Rozoberateľná sada
trojfázových strojov

Kurz
Lineárny motor

Kurz
Jedno a trojfázové
transformátory

ENT 5
Jedno a trojfázové
transformátory

Kurz
EMC

EMW 10
Navíjanie
transformátorov

Kurz
Menič riadený
sieťou

EMW 20
Navíjanie
elektrických strojov

Kurz
Menič s vlastnou
komutáciou

Kurz
Pohony
s frekvenčným
meničom

Kurz
Úprava faktoru
výkonu
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Viac ako tréningový systém
Kompletné riešenie laboratória pre elektrické,
stroje, výkonovú elektroniku a moderné pohony

Prezentácia komplexného učiva
modernými médiami a zaujímavou formou.

Kompletné riešenie pre moderné pohony:
frekvenčný menič, servo-pohon, polohovanie,
softštartér, relé riadenia motoru.
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Pripojenie, spustenie a overovanie jednosmerných,
striedavých, trojfázových a synchrónnych strojov.

Zmiešané učenie:
Multimediálne sprostredkovanie
vedomostí so systémom
UniTrain-I
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Jeden program pohonov –
v dvoch výkonových triedach
300 W a 1 kW
Pri vzdelávaní elektronikov a mechatronikov je jednou z dôležitých tém technika priemyselných pohonov. Pochopenie a
zvládnutie elektrických strojov, ich konštrukcie, pôsobenie, pripojovanie, charakteristík, zvlášť v súvislostiach s rôznou záťažou
patrí ku kľúčovým kompetenciám odborných pracovníkov, technikov a inžinierov. Pre naplnenie rôznych požiadaviek ponúka
Lucas Nülle pohony v dvoch výkonových triedach – 300 W a 1 kW..
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Dve výkonové triedy – dve skupiny užívateľov
Prednosti
• Snímanie typických charakteristík strojov
• Správanie zodpovedá strojom s podstatne
vyšším výkonom
• 300 W – štandardné vybavenie pre techniku pohonov a
mechatroniku
• 1 kW – vyššia úroveň vybavenia pre techniku
pohonov, mechatroniku a prenosovú techniku
300 W trieda

1 kW trieda

Bezpečná obsluha
Všetky prepojenia sú vykonávané bezpečnostnými
meracími káblami a konektormi.
Výhody
• Vysoká bezpečnosť pri zapájaní
• Jednoznačné označovanie vstupov a výstupov
• Značenie v súlade s normami DIN / IEC
• Zabezpečenie všetkých rotujúcich častí pomocou krytov
• Ochrana strojov proti tepelnému preťaženiu pomocou
senzorov

Optimálna manipulácia
Všetky stroje rovnakej výkonovej triedy majú rovnakú výšku
hriadele a sú namontované na základovom ráme s tlmiacimi
podložkami.
Výhody
• Jednoduché a stabilné spájanie strojov a prístrojov
• Bezvôľové elastické spojkové manžety
• Kľudný prenos síl bez rušivých javov
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Merací stend pre elektrické stroje
Kompletný a obsiahly – servo-pohonný a brzdiaci systém
Servo-pohonný a brzdiaci systém je kompletný systém pre overovanie elektrických strojov a pohonov. Je zostavený
z digitálneho riadiaceho prístroja, servopohonu a softvéru ActiveServo. Systém zjednocuje najnovšiu úroveň techniky
s jednoduchou obsluhou. Okrem pohonu a brzdenia je v systéme integrovaných 10 typických pracovných modulov strojov, ktoré
sú realisticky emulované. Takto je možné merať stroje, generátory a pohony overovať v laboratóriu s pôsobením typických
priemyselných podmienok. Systém obsahuje 10 rôznych prevádzkových režimov/modelov strojov. Systém je špeciálne
prispôsobený pre obidve výkonové kategórie.

K dispozícii ako
300 W a 1 kW
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Riadiaci prístroj
• Pohon a brzdenie v 4 kvadrantoch
• Dynamická a statická prevádzka
• USB rozhranie
• Možnosť nastavenia otáčok a krútiaceho momentu
• Integrovaný, galvanicky oddelený merací zosilňovač
na meranie prúdu a napätia
• Tepelná ochrana proti preťaženiu testovaného stroja
• Bezpečnostný vypínač pri prevádzke bez krytu hriadele

Záťažový stroj
• Servo s vlastným chladením
• Zisťovanie otáčok a polohy rotoru zabudovaným
resolverom
• Zabudovaná tepelná ochrana snímačom teploty
• Systém nepotrebuje elimináciu driftu a kalibráciu
• Pripojovacie káble sú zabezpečené proti
prepólovaniu
• Vysoká rezerva výkonu na detailnú emuláciu záťaže

10 prevádzkových režimov
• Regulácia krútiaceho momentu
• Regulácia otáčok
• Manuálna a automatická synchronizácia so sieťou
• Stroj so zotrvačnou hmotou
• Zdvíhacie zariadenie
• Bubon/ navíjacia rolka
• Ventilátor
• Kompresor
• Pohon navíjačky
• Voľne definovaná záťaž s časovou závislosťou
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Perfektná podpora –
obsluha a snímanie hodnôt na PC
… k dispozícii je ActiveServo a ActiveDrive
Snímanie charakteristík motora
• Meranie vo všetkých štyroch kvadrantoch
• Zaznamenávanie nameraných hodnôt otáčok a krútiaceho
momentu
• Meranie, výpočet a grafické zobrazenie nameraných
a vypočítaných mechanických a elektrických hodnôt
• Ľubovoľne definovateľná funkcia rámp na riadenie merania
pomocou PC

Určenie pracovného bodu s emulovaným strojom
• Prelínanie charakteristík pohonov a strojov
• Realistická a do detailov podrobná emulácia
• Stanovenie stabilných a labilných pracovných bodov
• Definovanie oblasti preťaženia a normálneho režimu

20
Lucas-Nülle

Integrované hodnotenie výsledkov merania
• Súčasné zobrazenie charakteristík rôznych meraní pre
porovnanie odlišností
( zmeny parametrov frekvenčného meniča)
• Zobrazenie prípustného pracovného rozsahu
a menovitých hodnôt v diagramu
• Popis merania v diagrame
• Komfortný export výsledkov merania v tabuľkovom
procesore pre ďalšie spracovanie

Dynamické meranie v časovom rozsahu pomocou
servobrzdy
• Stanovenie rozbehových prúdov pri rôznych záťažiach
• Dynamické merania riadených pohonov
• Realistická emulácia strojov aj pri dynamickom meraní
• Zobrazenie elektrických hodnôt ako efektívna alebo
okamžitá hodnota

Prídavné funkcie
ActiveServo
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Analógový-digitálny multimeter
4 rôzne meracie prístroje v jednom
Tematické celky elektrické stroje, výkonová elektronika a technika pohonov majú špeciálne požiadavky na meracie prístroje.
Okrem ochrany proti preťaženiu musia disponovať schopnosťou získavať merané hodnoty nezávisle na tvare signálu. Analógovýdigitálny multimeter bol vyrobený presne na tieto požiadavky. Nahradí 4 rôzne meracie prístroje. Poskytuje možnosť merania
prúdu, napätia výkonu a fázového posunu jedným prístrojom. Grafický displej umožňuje využitie pri meraní ale aj pri vysvetľovaní a
ukážkach.
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Vybavenie
• Súčasné meranie napätia a prúdu (meranie spínaného
napätia nezávislé na tvare signálu)
• Výpočet účinného jalového a zdanlivého výkonu a faktoru
výkonu
• Odoláva elektrickému zaťaženiu do 20 A/600 V
• Veľký kontrastný podsvietený grafický displej
• Veľké zobrazenie jednej hodnoty alebo súčasné zobrazenie
až 4 hodnôt

Pripojenie na PC
Prostredníctvom USB rozhrania je možné zobraziť
všetky merané hodnoty na PC. K dispozícii sú
nasledujúce prístroje:
• Zobrazenie napätia, prúdu a výkonu
• Ukazovateľ výkonu pri motorickom a generátorickom režime
• Osciloskop na zobrazenie prúdu napätia a výkon
• Dátová pamäť na zobrazenie až 14 rôznych hodnôt

Kompatibilita s LabVIEW
LabVIEW driver a rôzne príklady funkcií umožňujú
integráciu analógového-digitálneho multimetra do
prostredia LabVIEW.
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Elektrické stroje
Základy techniky pohonov
Elektrické stroje sú základom moderných pohonov. Nové ťažiskové body vo vzdelávaní vyžadujú novú kvalifikáciu.
Pri uvedení elektrických strojov do prevádzky a pri prevádzke samotnej je kladený dôraz na prácu so strojmi, ktoré sú zaťažované
rôznou typickou záťažou ako pohon ventilátoru, pohon zdvíhacieho zariadenia, zotrvačníková záťaž a mnohé iné. Vysvetlenie a
praktické cvičenia sú v Základoch elektrických strojov vizuálne zobrazené..
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Elektrické stroje

Tematické pokrytie viacerých odborov
Elektrické stroje sú centrálnou súčasťou moderného riadenia
a prístrojov. Používajú sa v strojárenstve, dopravnej technike
ale aj vo výrobných zariadeniach. Prostredníctvom riadenia
modernou výkonovou elektronikou a nasadením
programovateľných automatov sa stávajú súčasťou
automatizovaných procesov.

Cvičenia blízke praxi
Panelový didaktický systém „Elektrické stroje“ poskytuje
žiakom možnosť zapájania a prevádzku strojov, ktoré sú
blízke priemyselnej praxi. Získané vedomosti a skúsenosti
sú utvrdené mnohými praktickými cvičeniami a projektmi.

Tréningový systém
Tréningové systémy sprostredkovávajú základné poznatky o
elektrických strojoch a ukazujú ich funkcie a charakteristiky.
Základné vedomosti sú zobrazené pomocou mnohých
príkladov, vysvetlení a praktických cvičení:
• UniTrain I „Elektrické stroje”
• Panelový didaktický systém „Elektrické stroje ”
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Elektrické stroje

Jednosmerné stroje
Derivačný stroj – Sériový stroj – Kompaudne vinutý stroj –Univerzálny
stroj
Úvod od predmetu Elektrické stroje predstavujú jednosmerné stroje. V priemyselnej praxi sa používajú už len pre malé pohony
s permanentným budením.

Vyučovací obsah
• Derivačný, sériový, Kompaudne vinutý, univerzálny stroj
• Pripájanie komutačných strojov
• Experimenty so spúšťaním
• Nastavenie neutrálnej zóny
• Meranie reakcie na zoslabovanie poľa
• Metódy riadenia rýchlosti
• Experimenty s generovaním rýchlosti a brzdením
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Elektrické stroje

Asynchrónne stroje
Motory s klietkovými rotormi – Motory s permanentným
magnetom – Rotory nakrátko
Asynchrónne stroje sú pre ich rozšírené praktické použitie veľmi dôležité – rovnako pri vzdelávaní.

Vyučovací obsah
• Vytvorenie statického a otáčavého poľa
• Meranie prúdu a napätia na statore
• Spojenie obvodov statoru do hviezdy a trojuholníka
• Rozdiely medzi rôznymi rotormi
• Odozva pri rozbehu, alebo odbudenie poľa
• Vyhľadávanie chýb

UniTrain-I kurz SO4204-7T
Lucas-Nülle
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Elektrické stroje

Synchrónne stroje
Stroj s krúžkovým rotorom – Synchrónny stroj – Reluktančný stroj
Synchrónne stroje sú využívané predovšetkým ako generátory pre výrobu energie a ako vysoko dynamické pohony (servo
pohony).

Vyučovací obsah
• Vysvetlenie technológie a jej použitie v praxi
• Objasnenie fyzikálnych základov nevyhnutných na pochopenie tematiky
• Spúšťanie strojov s použitím spúšťacích odporov alebo variabilnej frekvencie
• Riadenie otáčok
• Vplyv otvorených alebo spojených rotorových vinutí
• Vplyv rôznych budiacich napätí
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Krokový motor
Konštrukcia – Princíp riadenia – Polohovanie
Krokové motory ponúkajú cenovo efektívne riešenie pre úlohy nastavenia polohy. Vyrábajú sa vo veľkom počte a
používajú sa v mnohých produktoch.

Vyučovací obsah
• Demonštrovanie techniky krokových motorov pomocou animácie, teórie a experimentov
• Princípy riadenia
• Zobrazenie rozdielov medzi dvoma metódami prúdového obmedzenia
• Obmedzenia krokových motorov
• Komplexné polohovacíe úlohy

UniTrain-I kurz SO4204-7W
Lucas-Nülle
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Servo- /BLDC-stroj
Spôsob činnosti – Zisťovanie polohy – Radenie
Bezkefové jednosmerné stroje (BLDC) sa používajú v najrôznejších oblastiach a aplikáciách . BLDC stroje majú vysoký stupeň
účinnosti a pracujú ako synchrónne stroje s permanentným budením.

Vyučovací obsah
• Konštrukcia a funkcia motora a riadiacej elektroniky
• Meranie systému snímania polohy
• Meranie napájania stroja
• Zostavenie pohonu s riadeným krútiacim momentom alebo riadenou rýchlosťou
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Lineárny motor
Funkcie – Použitie – Polohovanie
Lineárne motory je možné veľmi efektívne použiť pri požiadavke na lineárny pohyb v rôznych aplikáciách. Taktiež
v moderných automatizačných aplikáciách už nie je používanie lineárnych motorov neobvyklé.

Vyučovací obsah
• Konštrukcia, funkcia a prevádzkový stavy lineárnych motorov
• Význam pojmov „Lorenzova sila“ a „Indukované napätie“
• Oblasti využitia lineárnych motorov
• Rôzne typy vyhotovení lineárnych motorov
• Určenie motorovej konštanty
• Polohovanie s lineárnym motorom
• Metódy určenia pozície (enkodér, Hallov snímač)
• Stanovenie pozície pomocou analógového Hallovho snímača

UniTrain-I kurz SO4204-7X
Lucas-Nülle
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Trojfázový transformátor
Typy – Pripojovanie – Procesy pri zaťažení
Transformátory sú netočivé elektrické stroje, ktoré umožňujú prenos a zmenu elektrickej energie . Používajú sa väčšinou ‑
na zmenu striedavého alebo trojfázového napätia. Trojfázové transformátory sú dôležité pri prenose elektrickej energie.

Vyučovací obsah
• Vysvetlenie princípu činnosti transformátoru a schéma zapojenia
• Meranie vplyvu záťaže v 1 a 4 kvadrantom prevádzkovom režime
• Meranie prúdu a napätia so záťažou a bez záťaže
• Meranie strát pri rôznych zapojeniach
• Meranie vplyvu nesymetrickej záťaže pri rôznych zapojeniach
• Stanovenie skratového napätia
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Elektromagnetická kompatibilita
Väzbový efekt – odolnosť voči rušeniu – Normy
Aspekty elektromagnetickej kompatibility (EMC) zariadenia majú pri návrhu a analýze chýb obvodov stále dôležitejšiu úlohu.
Okrem iných parametrov obvodov sa zisťuje väzbový (interferenčný) efekt a tiež vyžarované rušenie

Vyučovací obsah
• Pojmy problematiky elektromagnetickej kompatibility, EMC
• Vysvetlenie elektromagnetických väzobných javov
• Meranie galvanických, induktívnych a kapacitných väzieb medzi obvodmi
• Opatrenia na zlepšenie EMC vlastností obvodu
• Opatrenia na zvýšenie odolnosti obvodu voči EMC rušeniu

UniTrain-I kurz SO4204-7K
Lucas-Nülle
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Navíjanie transformátorov
Výroba jedno a trojfázových transformátorov
Výroba transformátorov je súčasťou didaktického systému LN. Výroba a činnosť transformátoru je vysvetlená na praktickom
príklade. Tréningový systém obsahuje všetky komponenty a nástroje, ktoré sú potrebné na výrobu transformátorov. Hlavné časti
sú po demontáži transformátora znova použiteľné. V nasledovných úlohách je možné merať prevádzkové stavy transformátora
pri rôznom zaťažení.

Vyrobený transformátor pri testovaní

Príklad: „Navíjanie transformátora EMW 10“

Vyučovací obsah
• Výroba a funkcie jedno a trojfázových transformátorov
• Výpočet vinutia
• Navíjanie transformátora
• Prevádzkové skúšky transformátora podľa normy
• Rôzne prevádzkové stavy pri rôznych záťažiach a zapojeniach
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Navíjanie elektrických strojov
Výroba trojfázového stroja s klietkovým rotorom
Tréningový systém zoznamuje žiakov s navíjaním trojfázového motora s klietkovým rotorom. Navinuté cievky budú upevnené
a napojené na stator. Cieľom je výroba a testovanie kompletného funkčného motora. Výroba a činnosť motora je vysvetlená
na praktickom príklade. Tréningový systém obsahuje všetky komponenty a nástroje, ktoré sú potrebné na výrobu motora.
Hlavné časti sú po demontáži motora opäť použiteľné. V nasledujúcich zapojeniach je možné merať prevádzkový stav motora
pri rôznom zaťažení..

Navinutý motor pri testovaní

Príklad: „Navíjanie trojfázového asynchrónneho motora s klietkovým rotorom EMW 20

Vyučovací obsah
• Elektrická a mechanická konštrukcia motora
• Stanovenie dát pre navíjanie
• Výroba vinutia
• Montáž a pripojenie vinutia
• Testovanie motora podľa normy
• Pripojenie motora a uvedenie do činnosti
• Meranie otáčok a krútiaceho momentu motora

Vybavenie EMW 20
Lucas-Nülle
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Jednosmerné stroje
Derivačný, sériový a kompaudne vinutý stroj
Jednosmerné stroje predstavujú základy vzdelávania v oblasti elektrických strojov. Demonštrujú možnosti jednoduchého
riadenia a regulácie.

K dispozícii ako
300 W a 1 kW

Príklad zapojenia „Jednosmerné stroje EEM 2“

Vyučovací obsah
Motorický režim:

Generátorický režim:

• Pripojenie stroja

• Pripojenie generátora

• Porovnanie rôznych typov strojov

• Napätie na kotve v závislosti od budiaceho prúdu

• Typické strojové dáta a charakteristiky

• Funkcie a využitie riadenia poľa

• Riadenie otáčok spúšťačom a poľom

• Cudzie - a samo budenie

• Zmena smeru otáčania

• Záťažová charakteristika generátora
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Striedavé stroje
Univerzálny stroj
Univerzálne stroje patria ku komutátorovým strojom a tieto sa používajú vo väčšine domácich elektrospotrebičoch a ručnom
náradí. Poskytujú výkon približne 2 kW. Kvôli jednoduchému riadeniu otáčok je podiel univerzálnych strojov v kategórii striedavé
stroje značný

K dispozícii ako
300 W a 1 kW

Príklad zapojenia „ Univerzálny stroj EEM 3.1

Vyučovací obsah
• Pripojenie, spustenie, uvedenie do prevádzky
• Zmena smeru otáčok
• Režim so striedavým a jednosmerným napätím
• Meranie závislosti otáčok a krútiaceho momentu
• Režim s rôznou záťažou, napr. ventilátor

Vybavenie EEM 3.1
Lucas-Nülle
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Striedavé stroje
Jednofázový stroj s bifilárnym rozbehovým vinutím
Jednofázové stroje s bifilárnym rozbehovým vinutím patria medzi asynchrónne stroje. Okrem hlavného vinutia disponujú
rozbehovým vinutím s vysokým vnútorným odporom, ktoré je čiastočne nemagnetické. Po rozbehu stroja je vypnuté. Tieto stroje
neobsahujú časti podliehajúce opotrebeniu ako kolektor alebo krúžky a pracujú s pevnými otáčkami, ktoré majú blízko
k synchrónnym. Výkonovo sa pohybujú do 2 kW

K dispozícii ako 300

300 W a 1 kW

Príklad zapojenia „Jednofázový stroj s bifilárnym rozbehovým vinutím EEM 3.3“
“

Vyučovací obsah
• Pripojenie, spustenie, uvedenie do prevádzky
• Zmena smeru otáčok
• Meranie závislosti otáčok a krútiaceho momentu
• Prevádzka s rôznou záťažou, napr. ventilátor
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Jednofázový stroj s rozbehovým kondenzátorom
Jednofázové stroje s rozbehovým kondenzátorom patria k asynchrónnym motorom. Okrem hlavného statorového vinutia
disponujú ešte pomocným vinutím so sériovo pripojeným kondenzátorom. Tieto stroje nemajú súčiastky, ktoré podliehajú
opotrebeniu ako kolektor, krúžky a pracujú s otáčkami blízkymi synchrónnym otáčkam. Výkonovo sa pohybujú do 2 kW.
Používajú sa pre malé pohony vo výrobných strojoch a na pohon domácich spotrebičov napr. chladničiek.

K dispozícii ako
300 W a 1 kW

Príklad zapojenia „Jednofázový stroj s rozbehovým kondenzátorom EEM 3.4“

Vyučovací obsah
• Pripojenie a uvedenie do prevádzky
• Zmena smeru otáčok
• Režim bez rozbehového kondenzátora, režim s rozbehovým kondenzátorom
• Meranie otáčok a krútiaceho momentu
• Rozbeh bez rozbehového kondenzátora, rozbeh s rozbehovým kondenzátorom
• Meranie prúdového relé

Vybavenie EEM 3.4
Lucas-Nülle
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Striedavé stroje
Reluktančný stroj
Reluktančné stroje sa vyznačujú nízkymi výrobnými nákladmi a nenáročnosťou na údržbu. Reluktančné stroje sú často
konštruované pre aplikácie s konštantnou záťažou (napr. ventilátory alebo čerpadlá). Výkonový rozsah reluktančných strojov sa
pohybuje do 150 W.

Príklad zapojenia „Reluktančný stroj EEM 3.5

Vyučovací obsah
• Pripojenie a uvedenie do prevádzky
• Meranie otáčok a krútiaceho momentu
• Činnosť s rôznou záťažou ako napr. ventilátor
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Trojfázové asynchrónne stroje
Trojfázový motor s klietkovým rotorom
Trojfázové stroje s klietkovým rotorom sú v súčasnosti často používaným elektrickým strojom. Bezúdržbové a robustné stroje sa
dajú lacno vyrábať. Tieto stroje nájdete s rôznym výkonom od wattových až po megawatty. Pokiaľ bude na riadenie stroja
použitý frekvenčný menič je možné takmer bezstratové riadenie otáčok.

K dispozícii ako
300 W a 1 kW

Príklad zapojenia „Trojfázový motor s klietkovým rotorom EEM 4.1

Vyučovací obsah
• Pripojenie, spustenie, uvedenie do prevádzky
• Činnosť pri zapojení hviezda / trojuholník
• Použitie prepínača hviezda / trojuholník
• Meranie závislosti otáčok a krútiaceho momentu
• Činnosť s rôznou záťažou, napr. ventilátor

Vybavenie EEM 4.1
Lucas-Nülle
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Trojfázové asynchrónne stroje
Trojfázový stroj s prepínaním pólov - Dahlanderovo zapojenie
Trojfázový stroj s Dahlanderovým zapojením umožňuje pomocou dvoch špeciálnych vinutí (dvojitá hviezda) poháňať trojfázový
motor s klietkovou kotvou s dvomi úrovňami otáčok. Zmena otáčok nasleduje po prepnutí spínača. Vzťah medzi otáčkami je
pri Dahlanderovom zapojení 2:1. S týmto typom motora je možné riešiť jednoduché pohony s dvoma stupňami otáčok,
napríklad dvojstupňový pohon ventilátora.

K dispozícii ako
300 W a 1 kW

Príklad zapojenia „Trojfázový stroj s prepínateľnými pólmi Dahlanderovo zapojenie EEM 4.2“

Vyučovací obsah
• Pripojenie, spustenie, uvedenie do prevádzky
• Činnosť s vyššími a nižšími otáčkami
• Použitie pólového prepínača
• Meranie závislosti otáčok a krútiaceho momentu
• Činnosť s rôznou záťažou, napr. ventilátor, zdvíhadlo
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Trojfázový stroj s prepínaním pólov – dve oddelené vinutia
Systém je zostavený z dvoch trojfázových strojov v jednom obale s dvomi úplne oddelenými vinutiami. Keďže vinutia sú
oddelené je možné získať nezávislý pomer medzi otáčkami. Využitie takéhoto typu stroja je pri jednoduchých aplikáciách, kde je
požiadavka na rozdiel pomeru medzi otáčkami väčší ako 2. Napríklad pri aplikácii na žeriavoch: pomalý a rýchly chod.

K dispozícii ako
300 W a 1 kW

Príklad zapojenia „Trojfázový stroj s pólovým prepínaním a dvomi oddelenými vinutiami EEM 4.3“

Vyučovací obsah
• Pripojenie, spustenie, uvedenie do prevádzky
• Činnosť s vyššími a nižšími otáčkami
• Použitie pólového prepínača
• Meranie závislosti otáčok a krútiaceho momentu
• Činnosť s rôznou záťažou, napr. ventilátor, zdvíhadlo

Vybavenie EEM 4.3
Lucas-Nülle
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Trojfázové asynchrónne stroje
Trojfázový stroj s krúžkovým rotorom
V protiklade k strojom s klietkovým rotorom, líšia sa stroje s krúžkovým rotorom vinutím v rotorovej časti. Rotorové vinutie je
vyvedené na krúžky upevnené na hriadeli. Pripojením krúžkov na odpory alebo menič je možné meniť otáčky.

K dispozícii ako
300 W a 1 kW

Príklad zapojenia „Trojfázový stroj s krúžkovým rotorom EEM 4.4

Vyučovací obsah
• Pripojenie, spustenie, uvedenie do prevádzky
• Zmena otáčok prostredníctvom zmeny odporu na krúžkoch
• Meranie závislosti otáčok a krútiaceho momentu
• Činnosť s rôznou záťažou, napr. pohon ventilátora, žeriavu

46

Vybavenie EEM 4.4
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Systematické vyhľadávanie chýb v trojfázových asynchrónnych strojoch
Simulátor chýb je možné na trojfázový asynchrónny stroj jednoducho nastrčiť. Pomocou prepínača chýb, ktoré sú
v uzamykateľnom boxe je možné aktivovať rozličné chyby, ktoré sa objavujú v praxi. Tieto chyby môžu byť zistené pomocou
bežne používaných meracích prístrojov a analyzované. Z výsledkov meraní vyplynú potrebné opravy. Všetky merania sa
realizujú v stave bez prúdu.

Otvorený simulátor chýb

Príklad zapojenia „Ochrana elektrických strojov EEM 4.5“

Vyučovací obsah
• Prerušenie vinutia statorovej cievky
• Porušenie izolácie vinutia voči vinutiu
• Porušenie izolácie vinutí voči obalu stroja
• Kombinácia rozličných chýb
• Pozorovanie chýb a praktické návody na opravu
• Meranie izolácie

Vybavenie EEM 4.5
Lucas-Nülle
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Trojfázové asynchrónne stroje
Ochrana elektrických strojov
Stroje s klietkovým rotorom sú koncipované pre rovnomerné zaťaženie. Zmeny v záťaži a vysoké rozbehové prúdy vedú
k neprijateľnému ohrevu stroja. Ochranu stroja môžu zabezpečiť snímače, ktoré kontrolujú teplotu a odber prúdu. Tieto snímače
spúšťajú ochranné mechanizmy ako sú ochranný odpojovač motora, nadprúdové relé alebo termistorové relé.

K dispozícii ako
300 W a 1 kW

Príklad zapojenia „Ochrana elektrických strojov EEM 4.6“

Vyučovací obsah
• Výber, inštalácia a nastavenie rôznych systémov ochrany strojov
• Ochranný odpojovač motora
• Nadprúdové relé
• Termistorová ochrana
• Vplyv rôznych prevádzkových režimov na ohrev motora
• Rozdiely v charakteristikách systémov ochrany motora
• Ochrana pred neprijateľným zaťažením
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Vybavenie EEM 4.6
Lucas-Nülle

Elektrické stroje

Ručné spínanie v trojfázových obvodoch
Hlavnou témou je návrh obvodov a správny výber spínacích prvkov a prístrojov. Viac pólové motory môžu byť v trojfázových
obvodoch priamo spínané len do určitej výkonovej kategórie. K nim prináležia vhodné spínacie prístroje na rôzne použitie.

Príklad zapojenia „Ručné spínanie v trojfázových obvodoch EST 1”

Vyučovací obsah
• Ručné spínanie v trojfázových obvodoch
• Ochrany v trojfázových obvodoch
• Odpojovanie trojfázového indukčného stroja s klietkovým
rotorom

• Prepnutie pólu trojfázového stroja s Dahlanderovým
zapojením
• Prepnutie pólu trojfázového stroja s dvomi
oddelenými vinutiami

• Prepnutie hviezda – trojuholník pri trojfázovom stroji
s klietkovým rotorom
• Otočný prepínač ‑ hviezda – trojuholník pri
trojfázovom stroji s klietkovým rotorom

Vybavenie EST 1
Lucas-Nülle
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Elektrické stroje

Trojfázové asynchrónne stroje
Bezpečnostné spínanie v trojfázových obvodoch
Od určitej výkonovej kategórie už nie je možné priame spínanie v trojfázových obvodoch. Preto sa používajú bezdotykové
bezpečnostné spínače v rozličnom vyhotovení. Hlavnou témou je návrh obvodu, jeho zapojenie a kontrola funkcií.
S doplnkovým príslušenstvom je možné spracovávať rozsiahle riadiace úlohy. Vybavenie obsahuje všetky nevyhnutné stroje a
prístroje potrebné na skúšanie priameho a nepriameho spínania v trojfázových obvodoch.

Priemyselné spínacie prístroje

Príklad zapojenia „Bezpečnostné spínanie v trojfázových obvodoch EST 2”

Vyučovací obsah
• Nastavenie stykača podľa štítkových údajov ‑

• Zapojenie hviezda - trojuholník

• Ochranné, bezpečnostné a spínacie funkcie

• Uzamykateľný bezpečnostný ovládač

• Projektovanie, konštrukcia a uvedenie do
prevádzky komplexného riadenia

• Navrhnutie prúdových odberov

• Pripájanie trojfázového stroja

• Kontrola funkcie a vyhľadávanie chýb
• Programovateľné jednoduché riadenia
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Vybavenie EST 2
Lucas-Nülle

Elektrické stroje

Trojfázové synchrónne stroje
Synchrónny motor a synchrónny generátor
Synchrónne stroje sa využívajú prevažne ako generátory na výrobu energie. Na tento účel môže ich výkon dosahovať až 2000
MVA. Ďalšie oblasti využitia sú veľké pohony ako pece v cementárňach a dopravných zariadeniach s výkonmi v megawatovej
oblasti. Paletu synchrónnych strojov uzatvárajú vysoko dynamické servomotory s rotorom s permanentným budením. Na rozdiel
od asynchrónnych strojov je u synchrónneho stroja po rozbehu kotva vtiahnutá do synchrónnych otáčok a ide synchrónne.

K dispozícii ako
300 W a 1 kW

Príklad zapojenia „Synchrónne stroje EEM 5.1“

Vyučovací obsah
Motorový režim:

Generátorový režim:

• Pripojenie motora

• Pripojenie generátora

• Spustenie

• Nastavenie budiaceho prúdu

• Zmena záťažového uhlu

• Záťažové charakteristiky v generátorovom režime

• Záťažová charakteristika v motorovom režime
• Napäťové charakteristiky
• Hranice stability
• Podbudenie a prebudenie

Vybavenie EEM 5.1
Lucas-Nülle
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Elektrické stroje

Trojfázové synchrónne stroje
Ručná synchronizácia zo sieťou
Pri synchronizácii so sieťou je nezaťažený generátor pripájaný k sieti. Napätie, frekvencia a poloha fáz musí súhlasiť so sieťou.
Na meranie týchto veličín budú používané rôzne meracie prístroje. Nastavenie hodnôt sa dosiahne pomocou riadenia otáčok
generátora a budením generátora.

K dispozícii ako
300 W a 1 kW

Príklad zapojenia „Synchrónne stroje EEM 5.2“

Vyučovací obsah
• Ručná synchronizácia so sieťou pomocou fázovacích žiaroviek
• Synchronizácia so sieťou s využitím dvojitého merania frekvencie, Synchronoskop
merač nulového napätia
• Vplyv otáčok generátora
• Vplyv budenia generátora
• Nastavenie toku energie pomocou pohonu
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Vybavenie EEM 5.2
Lucas-Nülle

Elektrické stroje

Reluktančný stroj
Reluktančný stroj kombinuje vlastnosti asynchrónnych a synchrónnych strojov. Na štandardnom klietkovom rotore má určitý
počet vystúpených pólov, ktorých počet je zhodný s pólmi statora. Stroj sa rozbieha ako asynchrónny stroj, ale po dosiahnutí
rýchlosti blízkej synchrónnej je vtiahnutý do synchronizmu reluktančným momentom. Reluktančné stroje používa napr. textilný
priemysel k synchrónnemu odvíjaniu cievok z priadzí. Pre tento účel sú viaceré stroje sú riadené jedným frekvenčným
meničom..

K dispozícii ako
300 W a 1 kW

Reluktančné stroje EEM 5.3“

Vyučovací obsah
• Pripájanie, spustenie a uvedenie do prevádzky
• Zmena smeru otáčok
• Meranie závislosti otáčok a krútiaceho momentu

Vybavenie EEM 5.3
Lucas-Nülle
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Elektrické stroje

Rozoberateľná sada trojfázového stroja
Jeden stator, rôzne rotory
Tento didaktický systém je zostavený z jedného jednotného statora na všetky typy strojov a sady vymeniteľných rotorov.
Sada je vhodná na vyučovanie základov kde je možné vďaka rozoberateľnej konštrukcii zisťovať odlišnosti medzi
jednotlivými typmi strojov.
Na rozdiel od bežných rezov strojov je táto sada plne funkčná a stroje sa môžu pripájať na merací a záťažový systém.

Rozoberateľná sada trojfázového stroja EEM 10“

Vyučovací obsah
Zostavenie, pripojovanie, uvedenie do prevádzky, snímanie charakteristík a rozdiely medzi strojmi:
• S rotorom nakrátko
• Synchrónny stroj
• Krúžkový stroj
• Reluktančný stroj
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Vybavenie EEM 10
Lucas-Nülle

Elektrické stroje

Transformátory
Jednofázové a trojfázové transformátory
Transformátory umožňujú prevod prúdu a napätia. Tieto statické elektrické stroje sa používajú v elektrickej prenosovej sústave
na dosiahnutie rôznej úrovne napätia. Výkonovo sa pohybujú až po 1000 MVA. Malé transformátory je možné nájsť kdekoľvek
v priemysle a v spotrebnej elektrotechnike. Výkon je od najmenších veľkostí až po napájanie celých zariadení.

Príklad zapojenia „jednofázové a trojfázové transformátory ENT 5“

Vyučovací obsah
• Oddeľovací a znižovací transformátor
• Náhradná schéma zapojenia
• Prevodové vzťahy
• Chod naprázdno a skratové zapojenie
• Spínacie skupiny trojfázového transformátora
• Konštrukcia a funkcie transformátorov
• Jednofázový transformátor
• Trojfázový transformátor

Vybavenie ENT 5
Lucas-Nülle
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Výkonová elektronika
a didaktické pohony
Bezstratové riadenie elektrických strojov
Výkonová elektronika je technika spínania a tvarovania elektrickej energie s veľkým výkonom. Na tento účel využívame
výkonové polovodiče ako diódy, tyristory a IGBT. Hlavnou oblasťou využitia výkonovej elektroniky je technika pohonov.
Tréningové systémy poskytujú techniku začínajúcu od prúdovej techniky až po riadené pohony. Úspech vzdelávania je
zaistený sústavnou podporou softvérom, ktorý umožňuje rýchle uvedenie zapojení do prevádzky.

58
Lucas-Nülle

Výkonová elektronika a didaktické pohony

Výkonové polovodiče
Razantný vývoj výkonových polovodičov umožňuje ich
nasadenie
v nových
oblastiach
a
vylepšovanie
elektrických pohonov. Ich aplikáciou sa dosahuje:
redukovanie stratového výkonu, činnosť s vyššou
frekvenciou a inteligentných výkonových modulov. Tieto
moduly obsahujú okrem výkonových polovodičov i
riadiacu jednotku a bezpečnostný spínač na ochranu voči
neprípustným prúdom a teplotám.

Zdroj: Mitsubishi Electric B.V.

Regulácia strojov
V mnohých výrobných procesoch sú používané
regulované pohony alebo pohony s polohovaním. Okrem
strojov a výkonovej elektroniky má aj regulácia veľký vplyv
na chod strojov. Úlohou technikov je zladenie vplyvu
regulácie s výrobným procesom..

Tréningové systémy
Naše tréningové systémy pokrývajú nasledujúce témy
•
•
•
•

Menič riadený sieťou
Menič riadený samostatne
Regulované jednosmerné pohony
Pohony s frekvenčným meničom
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Lucas-Nülle

Výkonová elektronika a didaktické pohony

Riadený usmerňovač vedený sieťou
Neriadený usmerňovač – Riadený usmerňovač –
Striedavý, trojfázový menič
Výkonová elektronika má dnes pevné miesto v bežnom živote. Bez nej by nebolo možné používať zariadenia ako halogénové
osvetlenie so stmievačom, vŕtačky s premenlivými otáčkami alebo elektrické kúrenie. Používajú sa výkonové polovodiče ako
diódy, tyristory a výkonové tranzistory.

Vyučovací obsah
• Konštrukcia a funkcie jedno a trojfázového meniča
• Prevádzkové charakteristiky neriadených, poloriadených a plne riadených obvodov s meničom
• Výkonové polovodiče a ich riadenie
• Veličiny výkonovej elektroniky
• Meranie a analyzovanie výkonov obvodu s meničom
• Analýza prúdu, napätia a modulácie, analýza rýchlej Fourierovej transformácie(FFT)
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UniTrain-I kurz SO4204-7N
Lucas-Nülle

Výkonová elektronika a didaktické pohony

Riadený usmerňovač vedený samostatne
Šírkovo impulzné riadenie – 4-kvadrantové riadenie – striedač

V moderných pohonoch stúpa počet strojov s variabilnými otáčkami. Dôvodom sú stúpajúce požiadavky, ale aj dostupnosť
moderných cenovo prijateľných meničov. Tieto meniče využívajú techniku šírkového impulzného riadenia (PWM).

Vyučovací obsah
• Využitie PWM na výrobu premenného jednosmerného a striedavého napätia
• Snímanie riadiacich a prevádzkových charakteristík
• Zostavenie a funkcie trojfázového striedavého meniča napätia
• Komutačná skupina, bezpečnostný uhol, pulzná modulácia, získané napätie
s variabilnou frekvenciou
• Analýza pôsobenia rôznych modulácií v závislosti na stratách signálu, analýza
rýchlej Fourierovej transformácie (FFT)

UniTrain-I kurz SO4204-7M
Lucas-Nülle
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Výkonová elektronika a didaktické pohony

Pohony s frekvenčným meničom
Napájanie – Medziobvod – Striedač – Zmena otáčok
Frekvenčné meniče umožňujú plynulé, bezstratové menenie otáčok asynchrónnych strojov. Okrem radenia a ochrany motora
zabezpečujú moderné frekvenčné meniče aj začlenenie strojov do procesu automatizácie.

Vyučovací obsah
• Konštrukcia moderných frekvenčných meničov
• Vznik napätia v medziobvode
• Meranie charakteristík U / f
• Konštrukcia a funkcia brzdenia „ BremsChoppern
• Optimalizácia pohonov s riadenými otáčkami
• Zoznámenie sa s technikou „87‑ Hz
• Meranie a analýza prúdu, napätia a výkonu
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UniTrain-I kurz SO4204-7P
Lucas-Nülle

Výkonová elektronika a didaktické pohony

PFC - regulácia faktoru výkonu
Aktívna regulácia PFC – Analýza harmonických
Súčasné napájacie zdroje napr. v PC obsahujú reguláciu faktoru výkonu (PFC – Power ‑ Factor ‑ Correction). Dôvodom
častého používania je európska norma, ktorá hovorí, že spotrebič od určitého výkonu musí zo siete odoberať prúd lineárne ku
priebehu napätia.

Vyučovací obsah
• Aktívna a pasívna regulácia faktoru výkonu
• Zostavenie a funkcie obvodu s aktívnou korekciou faktoru výkonu
• Využitie regulácie faktoru výkonu
• Porovnanie s obvodmi mostíkového usmerňovača
• Meranie a analýza prúdu a napätia aj pomocou FFT

UniTrain-I kurz SO4204-7Q
Lucas-Nülle
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Výkonová elektronika a didaktické pohony

Riadený usmerňovač vedený sieťou
Dióda – Tyristor – Triak
Riadené usmerňovače vedené sieťou umožňujú prevod striedavej alebo trojfázovej energie na jednosmernú. Sú k dispozícii
v riadenom prevedení s tyristormi a triakmi alebo ako neriadené s diódami.

Príklad zapojenia „Riadený usmerňovač vedený sieťou EPE 10“

Vyučovací obsah
• Základy: dióda, tyristor, triak
• Princípy riadenia: usmerňovanie, fázové riadenie, režimy činnosti s riadeným
výstupom daného tvaru, režimy činnosti s impulzným riadením, usmerňovacia a
invertorická činnosť
• Zapojenia s meničom: M1, M2, M3, B2, B6, M1C, M2C, M3C, B2C, B6C, B2HA,
B2HK, B2HZ, B6C, B6HA, B6HK, W1C, W3C
• Ohmické, kapacitné a induktívne zaťaženie
• Riadiace charakteristiky a prevádzkové diagramy
• Frekvenčná analýza a pozorovanie harmonických
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Vybavenie EPE 10
Lucas-Nülle

Výkonová elektronika a didaktické pohony

Regulácia otáčok
JS motora pomocou usmerňovača
Motor – Výkonová elektronika – Regulácia
Regulované jednosmerné pohony sa vyznačujú schopnosťou dobrej regulácie otáčok a krútiaceho momentu a vysokou
dynamickosťou. Pri vysokých výkonoch pohonu je vhodné použiť riadený usmerňovač vedený sieťou s výkonovými polovodičmi
– tyristormi. Tieto polovodiče majú malé straty a sú obzvlášť odolné voči zaťaženiu.

Príklad zapojenia „Regulácia otáčok js. motora pomocou obvodov usmerňovača EPE 11“

Vyučovací obsah
• Regulácia otáčok v jednom a v 4 ‑ kvadrantoch bez podriadenej regulácie prúdu, regulácia otáčok v jednom a v 4
‑ kvadrantoch s a podriadenou reguláciou prúdu
• Rekuperácia elektrickej energie
• Regulácia otáčok, regulácia prúdu, kaskádová regulácia, adaptívna regulácia
• Počítačom podporované obvody a analýza regulácie, nastavovanie parametrov
• P‑ , PI‑ , PID ‑ regulácia otáčok
• Optimalizácia regulačných obvodov

Vybavenie EPE 11
Lucas-Nülle
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Výkonová elektronika a didaktické pohony

Riadenie otáčok univerzálneho motora
Jednoduché prestavenie otáčok
Mnoho prenosných zariadení je vybavených pohonom s variabilnými otáčkami. Príkladom sú elektronické vŕtačky alebo
vysávač s variabilným výkonom. Využitie univerzálneho motora s fázovým riadením ponúka cenovo prijateľnú možnosť
prestavenia alebo reguláciu otáčok.

Príklad zapojenia „Regulácia otáčok univerzálneho motora EPE 16“

Vyučovací obsah
• Riadenie otáčok s konštantným kmitočtom
• Konštantná doba zopnutia, dvojhodnotové riadenie
• Charakteristika napätia, prúdu a výkonu
• Analýza základnej a 1. harmonickej
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Vybavenie EPE 16
Lucas-Nülle

Výkonová elektronika a didaktické pohony

Regulácia otáčok trojfázového motora
Riadenie sklzu – Mäkký rozbeh
V priemyselných aplikáciách sa najčastejšie používajú trojfázové asynchrónne motory s klietkovým rotorom. Frekvenčné
meniče umožňujú riadenie otáčok stroja. Ako alternatíva je k dispozícii riadenie sklzu prostredníctvom fázového riadenia. Často
sa tento typ riadenia používa pri takzvanom mäkkom rozbehu. Pri rozbehu je efektívne napätie znížené fázovým riadením,
takže je možné motor pripojiť na sieť bez vysokých rázových prúdov. Prístroje na mäkký rozbeh sa spravidla používajú pri
zapojení hviezda – trojuholník

Príklad zapojenia „Regulácia otáčok trojfázového motora EPE 17“

Vyučovací obsah
• Riadenie otáčok s konštantným kmitočtom
• Konštantná doba zopnutia, dvojhodnotové riadenie
• Elektronický mäkký rozbeh a riadenie sklzu
• Charakteristika napätia, prúdu a výkonu
• Analýza základnej a 1. harmonickej

Vybavenie EPE 17
Lucas-Nülle
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Výkonová elektronika a didaktické pohony

Riadený usmerňovač vedený samostatne
IGBT – Šírkovo impulzná modulácia PWM – Striedavý menič
Pod usmerňovačom vedeným samostatne rozumieme striedavý menič s vlastnou komutáciou pre tvarovanie jednosmerného
a striedavého prúdu, ktorý používa vypínateľné prvky. Spínače komutujú bez vedenia sieťou. Striedavé meniče môžu
pracovať s vnúteným prúdom alebo napätím..

Príklad zapojenia „riadený usmerňovač s vlastnou komutáciou EPE 20“

Vyučovací obsah
• Základy IGBT
• Princípy riadenia: šírkovo impulzná modulácia, menič v 1‑ , 2‑ a 4‑ kvadrantovom režime
• Tvarovanie striedavého napätia s nízkou frekvenciou šírkovo impulznej modulácie
• Obvody: pulzný menič, H - mostík, invertor
• Ohmické, kapacitné a induktívne zaťaženie
• Ochranné obvody, medziobvod, voľnobežný obvod
• Charakteristika napätia, prúdu a výkonu
• Frekvenčná analýza základnej a analýza 1. harmonickej
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Vybavenie EPE 20
Lucas-Nülle

Výkonová elektronika a didaktické pohony

Regulácia otáčok JS
motora šírkovo impulznou moduláciou PWM
Motor – Výkonová elektronika – Regulácia
Riadené jednosmerné pohony sa vyznačujú schopnosťou dobrej regulácie otáčok a krútiaceho momentu a vysokou
dynamickosťou. Pri malých a stredných výkonoch je možné používať meniče s vlastnou komutáciou s výkonovými polovodičmi
ako tranzistory alebo IGBT. Vysoká frekvencia spínania umožňuje dynamickú reguláciu a znižuje vlnenie krútiaceho momentu.

Príklad zapojenia „Regulácia otáčok js. motora pomocou PWM EPE 21“

Vyučovací obsah
• Regulácia otáčok v jednom a v 4 ‑ kvadrantoch bez podriadenej regulácie prúdu, regulácia otáčok v jednom a v 4
‑ kvadrantoch s podriadenou reguláciou prúdu
• Regulácia otáčok, regulácia prúdu, kaskádová regulácia, adaptívna regulácia
• Počítačom podporované obvody a analýza regulácie, nastavovanie parametrov
• P‑ , PI‑ , PID ‑ regulácia otáčok
• Optimalizácia regulačných obvodov

Vybavenie EPE 21
Lucas-Nülle
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Výkonová elektronika a didaktické pohony

Pohon s frekvenčným meničom
Jednosmerný menič – Medziobvod – Striedavý menič – Motor
Frekvenčné meniče umožňujú takmer bezstratové riadenie trojfázových asynchrónnych motorov s kotvou nakrátko. Robustná
konštrukcia motora a lacný, technicky vyspelý frekvenčný menič poskytujú široké možnosti využitia.

Príklad zapojenia „Pohon s frekvenčným meničom EPE 26“

Vyučovací obsah
• Meranie usmerňovača riadiaceho napätia a frekvenčné riadenie
• Meranie usmerňovača so šírkovou moduláciou
• Analýza vzťahu napätie a frekvencia
• Kompenzácia statorového odporu
• Meranie pohonu s usmerňovačom
• Počítačom podporované nastavovanie parametrov a animácia

70

Vybavenie EPE 26
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Výkonová elektronika a didaktické pohony

Elektronický stroj
Komutácia v závislosti na záťaži
Osobitným prevedením synchrónnych strojov sú stroje s elektrickou komutáciou. Pracujú s premenlivou frekvenciou z meniča
napätia. Prostredníctvom spätnej väzby polohy rotora získavajú informácie o pomere otáčok a krútiaceho momentu derivačného
stroja s cudzím budením. Obzvlášť výhodné je, že komutácia prebieha prostredníctvom výkonovej elektroniky bez
opotrebovania.

Príklad zapojenia „Elektronický stroj EPE 27“

Vyučovací obsah
• Princíp činnosti servomotoru s elektronickou komutáciou
• Analýza šírkovej modulácie s orientáciou na pole
• Meranie koordinátov a systému resolveru
• Počítačom podporované nastavovanie parametrov a animácia

Vybavenie EPE 27
Lucas-Nülle
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Priemyselné pohony

Priemyselné pohony
Nastavovanie parametrov priemyselných komponentov
Dnešná technika sa nezaobíde bez regulovateľných elektrických pohonov. Ich využitie siaha od špeciálnych pohonov s vysokým
výkonom cez pohony pojazdov, nástroje a výrobné zariadenia až po aplikácie v automobilovej oblasti..
Na rozdiel od didaktických pohonov sú tréningové zariadenia osadené priemyselnými prístrojmi. Hlavná úloha v príprave
spočíva v nastavovaní parametrov v skutočných priemyselných zariadeniach.
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Priemyselné pohony

Priemyselné komponenty
Využitie priemyselných komponentov známych výrobcov ako
napr. Lenze AG alebo Siemens umožňuje priamy prechod
žiakov do priemyselnej praxe. Označovanie všetkých
vyvedených výstupov zodpovedá priemyselným prístrojom.
Na cvičenie a projektové práce sa používajú priemyselné
návody na použitie a softvér.

Využitie vo viacerých oboroch
Zbernicový systém na frekvenčnom meniči, servo - pohon a
relé riadenia motora umožňujú neobmedzené využitie
zariadení v automatizačnej technike. Pohony je možné riadiť
pomocou programovateľných automatov a obsluhovať cez
rozhranie HMI. Typické dáta v percentách, rušenie a
ovládacie moduly môžu byť vizualizované.

Tréningové systémy
Naše tréningové systémy pokrývajú nasledujúce témy:
•
•
•
•

Softštartér
Pohony s frekvenčným meničom
Servo - pohony
Nadprúdové relé
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Priemyselné pohony

Mäkký štart trojfázových strojov
Redukovanie vysokých rozbehových prúdov
Softštratér obmedzuje pri rozbehu pomocou fázového posunu napätie na motore. Úmerne s poklesom napätia klesá rozbehový
prúd. Výkonová časť softštartéru obvykle obsahuje dve antiparalelné kombinácie tyristorov na každú fázu.
Na dosiahnutie čo najmenších strát a ohrevu sú výkonové polovodiče po rozbehu premostené integrovanou výkonovou ochranou.

K dispozícii ako
300 W a 1 kW

Príklad zapojenia „Mäkký štart trojfázového stroja EDT 17“

Vyučovací obsah
• Uvedenie do prevádzky
• Nastavenie parametrov rozbehovej a brzdiacej rampy a štartovacieho napätia
• Meranie prúdu a napätia pri rozbehu
• Rozbeh s rôznou záťažou
• Porovnanie s rozbehom hviezda - trojuholník
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Vybavenie EDT 17
Lucas-Nülle

Priemyselné pohony

Pohony s frekvenčným meničom
Pohony s variabilnými otáčkami
Moderné frekvenčné meniče dokážu premeniť ľubovoľný štandardný trojfázový stroj na pohon s variabilnými otáčkami. Odolnosť
a rozšírenie štandardných trojfázových strojov je veľkým úspechom elektronickej techniky pohonov s frekvenčnými meničmi.
Vysoký podiel automatizácie a požiadaviek na pohony vedie k stále častejšiemu doplňovaniu motorov frekvenčným meničom.
Zmenou otáčok podľa aktuálnych požiadaviek je dnes možné v oblasti čerpadiel a klimatizácie ušetriť značné množstvo energie.

K dispozícii ako
300 W a 1 kW

Príklad zapojenia „Pohony s frekvenčným meničom EDT 25“

Vyučovací obsah
• Počítačom podporované uvedenie do činnosti
• Nastavenie parametrov ako požadované hodnoty, smer otáčania, štartovacie
funkcie,, frekvencia spínania, krajné hodnoty, menovité napätie, prúd,
frekvencia, faktor výkonu atď.
• Meranie chovania pohonu pri zaťažení s pracovnými strojmi
• Meranie otáčok, momentové charakteristiky v 4 kvadrantoch
• Optimalizácia pohonu
• Režim s BremsChoppern
• Činnosť s vektorovým riadením

Vybavenie EDT 25
Lucas-Nülle
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Priemyselné pohony

Projektová práca frekvenčný menič
Zostavenie – Typická priemyselná kabeláž – Uvedenie do činnosti
Pomocou tréningového systému „Projektová práca frekvenčný menič“ sa žiaci oboznámia s praktickým zostavením
prepojovania priemyselných komponentov v rozvodovej skrini. Použitie frekvenčného meniča a malých riadiacich blokov
ideálne spojí tému pohonov a riadiacej techniky. Zariadenie ponúka zostavovanie rôznych typických priemyselných projektov,
nastavovanie ich parametrov a testovanie. Použitie meracieho a zaťažovacieho systému so servobrzdou umožní testovanie
projektov v podmienkach blízkej praxi.
.

Ovládacie prvky

Príklad zapojenia „Projektová práca frekvenčný menič EPL 25“

Vyučovací obsah
• Zostavenie a analýza schémy zapojenia
• Zostavenie a zapojenie obvodov v súlade s požiadavkami EMC v rozvodnej skrini z priemyselných komponentov
• Uvedenie do prevádzky
• Odovzdanie v súlade s normou DIN EN
• Meranie ochranného vodiča
• Meranie izolácie
• Nastavenie parametrov frekvenčného meniča
• Programovanie riadiaceho automatu LOGO
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Vybavenie EPL 25
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Priemyselné pohony

Riadenie systému elektrického pohonu
Prepojenie medzi technikou pohonov a automatizačnou technikou
Ťažiskové body tohto vzdelávacieho systému sú projektovanie a programovanie programovateľných automatov a panelov
operátora ako aj nastavovanie parametrov a uvedenie frekvenčného meniča do prevádzky so systémom PROFIBUS‑ DP.
Zaťaženie pohonu riadeného frekvenčným meničom bude vykonané pomocou meracieho stendu. S jeho pomocou je možné
emulovať rôzne stroje ako ventilátor, navíjačka, kalander, kompresor, zotrvačníková záťaž s nastaviteľnými vlastnosťami.

Príklad zapojenia „Riadenie systému elektrického pohonu CLP 20”

Vyučovací obsah
• Nastavenie parametrov, programovanie a uvedenie do režimu riadenia programovateľným automatom
• Projektovanie a uvedenie do činnosti panel operátora
• Nastavenie parametrov a uvedenie do činnosti frekvenčného meniča
• Nastavenie parametrov a uvedenie do činnosti zbernicového systému Feldbus
• Optimalizácia parametrov rôznych pracovných strojov

Vybavenie CLP 20
Lucas-Nülle
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Priemyselné pohony

Polohovanie synchrónnym servo-systémom
Vždy v správnej polohe
Dnes si pod servopohonom obyčajne predstavujeme všeobecné vysoko dynamické trojfázové pohony. Servopohony preberajú
polohovacie úlohy obrábacích strojov, manipulátorov alebo robotov. Stále častejšie sa využívajú v tlačiarenských strojoch,
transportných zariadeniach a strihacích prípravkoch, kde je požadovaná presná pozícia a polohovací uhol. Didaktický systém
sa skladá z meniča, motora s resolverom a mechanických prenosových komponentov, ktoré sú vzájomne prepojené.

Príklad zapojenia „Polohovanie Synchrónnym servo systémom EDT 32“

Vyučovací obsah
• Počítačom podporované nastavovanie parametrov servopohonu s lineárnou osou a uvedenie systému do činnosti
• Polohovanie a riadenie chodu
• Nastavovanie parametrov dĺžka a regulátor otáčok pomocou jednoduchého priemyselného softvéru
• Funkcia nájazdu do referenčného bodu
• Meranie vplyvu rôzneho nastavenia regulátoru pri rôznej záťaži

80

Vybavenie EDT 32
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Priemyselné pohony

Ochrana - riadenie motorov
Efektívna ochrana motora – Preventívna údržba
Systémy riadenia motorov, ktoré sú nasadené v automatizácii ponúkajú možnosť pohony a zariadenia optimálne istiť, riadiť a
kontrolovať. Dokážu napríklad zistiť teplotu motora, zmerať napätie alebo prúd. Pomocou prepojenia cez zbernicový systém
v rámci automatizácie procesov (napr. PROFIBUS) je motor vizualizovaný. Pomocou zobrazenia údajov motora je možné riadiť
jeho zaťaženie a spotrebu energie bez nutnosti priameho kontaktu s motorom..

Príklad zapojenia „Nadprúdové relé EDT 52“

Vyučovací obsah
• Počítačom podporované uvedenie do činnosti
• Programovanie funkcií priamy štart, rozbeh hviezda - trojuholník, štart motora s prepínateľnými pólmi, istenie motora
• Nastavovanie parametrov veľkosť preťaženia a vplyv rôznych záťaží a vypínania
• Meranie dynamických javov pri rozbehu
• Preventívna údržba

Vybavenie EDT 51
Lucas-Nülle
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Rozhodujúce výhody produktu
… zabezpečujú trvalú spokojnosť zákazníkov

„

Pán Georg Greshake, učiteľ na Heinz-Nixdorf-Berufskolleg v Essene:
„Som nadšený tréningovým systémom „technika pohonov“ od firmy Lucas‑ Nülle, hovorí Georg Greshake, učiteľ na
Heinz‑ Nixdorf‑ Berufskolleg v Essene, „používam merací a skúšobný stend už niekoľko rokov pri vyučovaní mechatroniky a
som s výkonmi systému pri vyučovaní stále veľmi spokojný..
Nedávno aj naši kolegovia v obore vybavili svoje laboratórium a dielne učebnými pomôckami od Lucas-Nülle. Kvalita a
priblíženie systému praxi sa opäť potvrdila.
S celým programom môžem systematicky plánovať kompletné vzdelávanie a cielene žiakov viesť príkladmi typickými v
priemyselnej praxi. Osvedčilo sa mať systém, ktorý je stupňovito vybudovaný.
Základné vedomosti dôležité pre žiakov spracujem so systémom UniTrain‑ I. Potom prejdeme na systém panelov. Servobrzdiaci a pohonný stend ponúka priemyselný štandard a pôsobí realisticky. Emuluje množstvo pracovných strojov s reálnymi
vlastnosťami. Žiaci môžu samozrejme skúšať štart, činnosť a brzdenie jednotlivých strojov. Veľmi rýchlo získavajú poznatky a
púšťajú sa do samostatných meraní
Naši absolventi majú vďaka svojim poznatkom bezproblémový prechod zo školy do bežnej priemyselnej praxe.“
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Kapitel

Ponúkame viac
ako sumár dielov
Individuálne poradenstvo v Lucas-Nülle
Chcete si nechať niečo podrobne vysvetliť alebo si prajete konkrétnu ponuku?
Nájdete nás na:

V Slovenskej republike

Telefón: +49 2273 567‑0

Telefón: +421 905 285 693, +421 43 4307 671

Fax:+49 2273 567‑69

Fax:+421 43 4307 673

E-mail: vertrieb@lucas‑nuelle.de

E ‑ Mail: didactic@didactic.sk

Lucas-Nülle ponúka tréningové systémy „šité na mieru“ pre odborné vzdelávanie v oblastiach:

Elektroinštalačná technika

Elektropneumatika, hydraulika

Meracia technika
Elektroenergetika
Výkonová elektronika,
elektrické stroje a technika pohonov

Mikropočítače

Automatizačná technika
Základy elektrotechniky a elektroniky
Automobilová technika
Komunikačná technika
Regulačná technika

Vybavenie laboratória

Získajte podrobné informácie na vyššie uvedených kontaktoch. Naši pracovníci Vám radi
pomôžu!

Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na stránkach:

www.lucas-nuelle.de

Lucas-Nülle
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