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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zabývá rozborem ztrát v asynchronním motoru a frekvenčním měniči. 
Dále je jejím cílem tvorba a srovnání interpolačních metod, které jsou dále implementovány na 
účinnostní mapě asynchronního motoru napájeného měničem. 

ABSTRACT 
This bachelors thesis analyses reasons behind power losses in induction motors and frequency 
convertors. In addition, its goal is the making of interpolation methods and their comparison. 
These methods are implemented on efficiency map of an induction motor powered by frequency 
convertor. 
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1 ÚVOD 

Asynchronní motor je nejrozšířenějším typem elektrického motoru. Může se používat jako 
motor i generátor. Ve většině aplikací se však používá jako motor. Pro svou jednoduchost a 
velký rozsah výkonů se používá v nespočtu aplikací.  

V současné době je na výrobce asynchronních motorů kladen velký tlak na zvyšování 
jejich účinnosti. Proto se musí řešit mnoho různých způsobů, jak minimalizovat ztráty, které 
vznikají v různých částech motoru. Účinnost je poměr vstupního a výstupního výkonu. Uvnitř 
motoru pak v jeho různých částech vznikají ztráty, které se výrobce snaží minimalizovat jeho 
správnou konstrukcí. Jednou z výzev je například konstrukce statoru, ve kterém vznikají vířivé 
proudy. Tyto ztráty výrobce snižuje složením statoru z jednotlivých, od sebe izolovaných 
plechů [8]. 

Tato práce se zabývá vznikem ztrát v pohonu a jeho účinností. Cílem této práce je 
vytvořit a porovnat interpolační metody a zvolit takovou, která bude vhodná pro interpolaci 
účinnostní mapy asynchronního motoru a její aplikaci na skutečné hodnoty. 

V následujících kapitolách budou popsány jednotlivé příčiny ztrát v elektrickém 
pohonu, dále bude popsán vývoj a implementace interpolačních metod pro experimentálně 
naměřené hodnoty. 
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2 ZTRÁTY V MOTORU 

2.1 Ztráty v železe 

Ztráty v železe se dají rozdělit na ztráty hysterezní (ΔPh) a ztráty vířivými proudy (ΔPv). Oba 
druhy ztrát jsou funkcí frekvence a magnetické indukce, popsané rovnicemi (1) a (2) podle [4]. 

 ∆𝑃 = 𝑘 ∙ 𝑓 ∙ 𝐵 ∙ 𝑚 (1) 

 ∆𝑃 = 𝑘 ∙ 𝑓 ∙ 𝐵 ∙ 𝑚 (2) 

Pro obě rovnice platí, že m je počet fází, f je kmitočet, Bm je maximální hodnota 
magnetické indukce, kn a kv jsou konstanty vycházející z materiálu a tloušťky plechů [4]. 

Vířivé a hysterezní ztráty vznikají především v železe statoru, neboť v rotoru jsou díky 
nízkému kmitočtu zanedbatelné. Při napájení motoru sinusovou PWM se tyto ztráty dále dělí 
na ztráty způsobené první harmonickou frekvencí a na ztráty přídavné, způsobené všemi 
vyššími harmonickými frekvencemi [7]. 

2.1.1 Ztráty vířivými proudy 
Tyto ztráty vznikají ve feromagnetické části statoru. Vlivem střídavého magnetického pole se 
ve statoru indukuje proud. Díky těmto vířivým proudům vzniká ztrátové Joulovo teplo. Velikost 
těchto proudů lze omezit správnou volbou materiálu a konstrukcí statoru.  

K pochopení vzniku vířivých proudů ve statoru nám může pomoci následující představa. 
Feromagnetikum o průřezu SFe můžeme rozdělit na jednotlivé pomyslné od sebe izolované 
závity o tloušťce dx a odporu dRFe. V těchto závitech se pak indukují vířivé proudy di. Po 
integraci přes celý průřez feromagnetika dostaneme celkový odpor RvFe a indukčnost Lv 
reprezentující ztráty vířivými proudy ve statoru [7]. 

Celkové ztráty vířivými proudy (ΔPv) reprezentuje pomyslný odpor RvFe, který je 
napojen na sdružené napětí U. Ztráty pak můžeme podle [7] vypočítat následující rovnicí (3). 

 
𝛥𝑃 =

𝑈

𝑅
 

(3) 

Materiál statoru volíme tak, aby měl co největší rezistivitu, tím snížíme indukovaný 
proud i ztráty vzniklé Joulovým teplem. Toto se často provádí přidáváním příměsí do 
magnetického materiálu. 

Konstrukci magnetického materiálu statoru provádíme tak, aby byl složen 
z jednotlivých od sebe izolovaných tenkých plechů. A to tak, aby tenký průřez plechu byl kolmý 
k vektoru magnetické indukce. Tyto poznatky si můžeme ověřit v rovnici (4) podle [8]. Rovnice 
(4) platí pro hranol o rozměrech b, h a l. 

 
𝛥𝑃 =

𝜋 ℎ𝑏 𝑙𝑓 𝐵

8𝜌 1 +
𝑏
ℎ

 
(4) 

Kde h je výška hranolu, b je tloušťka hranolu, l je délka hranolu, f je kmitočet, Bmax je 
maximální hodnota magnetické indukce, ρ je měrný odpor materiálu a ΔPe je ztrátový výkon 
v hranolu. 

Jak je vidět v rovnici (4), zmenšením tloušťky plechu se ztrátový výkon snižuje. 
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2.1.2 Ztráty hysterezní 
Hysterezní ztráty opět vznikají převážně v železe statoru a závisí na materiálu, konkrétně na 
hysterezní smyčce, a první harmonické frekvenci. Jejich vliv je popsán v rovnici (5) níže [7]. 

 𝑃 = 𝑓 ∙ 𝑉 ∙ 𝑆  (5) 

Kde fs je první harmonická frekvence, VFe je objem železa statoru a SH1 je plocha 
hysterezní křivky. 

Přídavné hysterezní ztráty dále dají přepočítat na základě ztrát způsobených první 
harmonickou frekvencí a hyperbolicky klesají se rostoucím kmitočtem [7]. 

2.2 Ztráty ve vinutí 

Ztráty ve vinutí (ΔPj) se odvíjí od jeho odporu a vycházejí z rovnic pro Joulovo teplo. Závisí na 
proudu procházejícím vinutím a odporu příslušného vinutí. Tyto ztráty se projevují jak ve vinutí 
statoru, tak ve vinutí rotoru a jsou popsány rovnicí (6) níže [4]. 

 ∆𝑃 = 𝑅 ∙ 𝐼  (6) 

Pro stator, respektive rotor dosazujeme odpor vinutí R a proud I statoru, respektive 
rotoru. Ze vzorce je vidět že ztráty závisí na kvadrátu proudu. 

2.3 Mechanické ztráty 

Mechanické ztráty vznikají zejména při tření v uložení hřídele a dalších pohyblivých součástí 
motoru. Tyto ztráty můžeme značné snížit vhodnou volbou ložisek, ve kterých je uložen rotor 
motoru. U asynchronních motorů se běžně používají kuličková, ale i kluzná ložiska. 
V případech vysokootáčkových motorů se pak používají i vzduchová ložiska jak pro 
minimalizaci ztrát, tak pro zachování funkčnosti kvůli velké tvorbě tepla třením. 

Mechanické ztráty (ΔPmech) jsou dále ovlivněny ventilačními ztrátami. Celkové 
mechanické ztráty se často počítají podle rovnice (7). 

 
∆𝑃 = 𝐾

𝑛

1000
(10𝐷 )  

(7) 

Kde Dv je vnější průměr ventilátoru, n jsou otáčky motoru a KT volíme na základě 
vnějšího rozměru motoru De. Pro velké stroje konstantu KT volíme na základě počtu pólů 
motoru. O tomto blíže pojednává [10]. 

Tento vzorec však není úplně přesný, protože do ventilačních a třecích ztrát vstupují 
další parazitní jevy. 

2.3.1 Ztráty v ložisku 
Působením třecích sil v ložiscích motoru vzniká třecí moment. Tento moment můžeme rozložit 
na několik částí, které mají různé příčiny. 

 𝑀 = 𝑀 +𝑀 +𝑀 +𝑀  (8) 

Kde Mrr je moment valivého tření, Msl je moment smykového tření, Mseal je moment 
způsobený třením těsnění a Mdrag třecí moment způsobený odporem brodění, hnětením, 
odstřikováním atd. Ztrátový výkon je potom přímo úměrný otáčkám motoru. 

Skutečné rovnice pro výpočet jsou pro běžné výpočty komplikované, a tak se 
zjednodušují na rovnice s jednou proměnnou a několika konstantami, které volíme z tabulek či 
katalogu výrobce ložiska. 
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Tyto parametry jsou ovlivněny druhem zatížení, volbou ložiska a druhem mazání. Mdrag 
se projevuje převážně při mazání v olejové lázni a u většiny elektromotorů používáme plastické 
mazivo. Tuto část tedy můžeme v těchto případech zanedbat [2].   

2.3.2 Ventilační ztráty 
Ventilační ztráty závisí na druhu použitého ventilátoru. U asynchronních strojů se používají 
převážně axiální, ale také radiální ventilátory. Ztrátový výkon ventilátoru se podle [9] vypočítá 
rovnicí (9). 

 
∆𝑃 =

𝑄 ∙ 𝜌 ∙ 𝑝

𝜂
 

(9) 

Kde Q je vzduchový proud, ρv je hustota vzduchu, pv je přetlak a η je účinnost ventilátoru 
(bývá 0,2 až 0,3). 

Tyto ztráty počítají s tím, že je ventilátor přímo napojen na hřídel motoru. Některé 
motory využívají externě napájeného ventilátoru. Tím se nejen odstraní ztrátový výkon, ale také 
se zlepší chlazení motoru při nízkých otáčkách. Toto řešení se však pro svou složitost používá 
jen ve specifických případech jako je například dosažení vysokého momentu při nízkých 
otáčkách [13]. 
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3 ZTRÁTY V MĚNIČI 

Ztráty v měniči vznikají několika způsoby. U všech měničů vznikají ztráty vedením proudu. 
Tento jev se u měničů nazývá parazitní ztrátový výkon měniče.  

Dále v měniči vznikají přepínací ztráty. Tyto ztráty jsou ve většině případů ty 
nejpodstatnější. Ztráty vznikají při spínání tranzistorů. Tento ztrátový výkon zjistíme z průběhů 
proudu kolektorem a kolektorového napětí. 

Stanovení ztrátového výkonu je důležité pro volbu a konstrukci chlazení měniče a tedy 
i pro konstrukci celého měniče [6]. 

3.1 Ztráty způsobené vedením proudu 

Tepelné ztráty na výkonových součástkách se projevují jako výkon na odporu. Ve většině 
případů však tento odpor není lineární, nýbrž je závislý na teplotě. Tato závislost se pak projeví 
ve volt-ampérových charakteristikách elektronických součástek.  

Činný výkon na součástce se vypočítá jako integrál tepelného výkonu za periodu T.  

 
𝑃č =

1

𝑇
𝑢(𝑡)𝑖(𝑡)𝑑𝑡 

(10) 

Pro různé součástky volíme různé aproximace charakteristik. Například charakteristika 
tranzistoru MOS-FET se blíží lineárnímu odporu. Pro výpočet činného výkonu využijeme 
hodnotu dynamického odporu a efektivní hodnoty proudu nebo napětí. 

Jestliže odpor součástky je nelineární, můžeme říci, že proud je funkcí napětí. Takovýto 
případ je analyticky těžko řešitelný, pro zjednodušení výpočtů však můžeme charakteristiky 
aproximovat lineárními funkcemi. Tyto přímky pak mají úhel sklonu α, kde tg(α)=1/Rd. Rd je 
linearizovaný odpor. Tento postup používáme například u tranzistorů typu IGBT nebo u diody 
v propustném směru. Skutečnou V-A charakteristiku aproximujeme přímkou, která protíná osu 
U v hodnotě prahového napětí Up a má sklon α. Činný výkon můžeme aproximovat pomocí 
rovnice (11). 

 𝑃č = 𝑈 𝐼 ř + 𝑅 𝐼  (11) 

Tento postup si často můžeme ještě zjednodušit a to tak, že úhel sklonu navrhneme jako 
90°. Nové prahové napětí pak musí být větší než původní a linearizovaný odpor se bude rovnat 
nule. Blíže o tomto tématu pojednává [6]. 

3.2 Přepínací ztráty 

Při vypínání tranzistoru dochází k poklesu kolektorového proudu na nulu a navýšení 
kolektorového napětí na přibližně konstantní hodnotu. Tyto změny však nejsou okamžité a při 
jejich přechodu dochází ke ztrátám. Obdobně se tak děje i při zapínání. Kolektorový proud však 
v tomto případě stoupá na konstantní hodnotu a kolektorové napětí klesá na nulu. Vynásobením 
kolektorového proudu a napětí dostaneme okamžitý ztrátový výkon. Integrací těchto průběhů 
pak můžeme podle [6] vypočítat ztrátový výkon, jak je vidět v následujících rovnicích:  

 𝑃 ů = 𝑓 𝑊 +𝑊  (12) 

 
𝑊 = 𝑢 (𝑡)𝑖 (𝑡)𝑑𝑡 

(13) 
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𝑊 = 𝑢 (𝑡)𝑖 (𝑡)𝑑𝑡 

(14) 

Jelikož průběhy kolektorového proudu a napětí jsou ovlivněny parazitními jevy, není 
vždy určení přesného průběhu možné. Pro výpočet přepínacích ztrát se v praxi většinou používá 
vzorec (15), který je podstatně jednodušší [3]. 

 
𝑃 ů =

1

2
𝑓𝑈 𝐼 𝑡 + 𝑡  

(15) 

Kde Ud je napětí stejnosměrného meziobvodu, Iz je proud zátěží, ton je doba trvání 
spínacího přechodového jevu a toff je doba trvání vypínacího přechodového jevu. 
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4 MĚŘENÍ ÚČINNOSTI 

Měření účinnosti asynchronního motoru je pro standardizaci a zařazení do účinnostních tříd 
definováno normami ČSN EN 60034. Tyto normy obsahují mimo jiné postupy a metody pro 
měření účinnosti na různých druzích strojů za specifikovaných podmínek. 

4.1 Měření na motoru bez měniče 

Podle normy ČNS EN 60034-2-1 ed. 2 se účinnost asynchronních motorů měří třemi 
přednostními metodami, které se používají pro jejich nízkou nejistotu [12]. 

- Metoda 2-1-1A – Přímé měření příkonu a výkonu dynamometrem. 
- Metoda 2-1-1B – Součet dílčích ztrát. Přídavné ztráty při zatížení určené metodou 

zbytkových ztrát. 
- Metoda 2-1-1C - Součet dílčích ztrát. Přídavné ztráty při zatížení určené metodou 

přiřazené hodnoty. 

Motory se podle účinnosti řadí do účinnostních tříd podle normy ČNS EN 60034-30-1 
[14]. 

4.1.1 Metoda 2-1-1A 
Metoda 2-1-1A je nejjednodušší metodou pro měření účinnosti motoru. Motor je připojen na 
zatěžovací stroj s měřičem točivého momentu nebo dynamometrem do dosažení tepelné 
rovnováhy. Pomocí měřících přístrojů zaznamenáváme elektrický výkon Pel a výkon na hřídeli 
Pmech, pro který platí: 

 𝑃 = 𝑀 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛 (16) 

Kde M je točivý moment stroje a n jsou otáčky stroje. 

Při měření musíme určit, zda motor pracuje v motorickém či generátorickém režimu. 
Pokud pracuje v motorickém, pak se P1=Pel a P2=Pmech. Jestliže pracuje v režimu 
generátorickém, potom se P1=Pmech a P2=Pel. Účinnost stroje je pak podíl výkonu a příkonu 
(η=P2/P1) [12]. 

4.1.2 Metoda 2-1-1B 
Při použití této metody určujeme účinnost stroje stanovením jednotlivých ztrát motoru. Jedná 
se konkrétně o ztráty v železe, ventilační ztráty, ztráty třením, ztráty v mědi a přídavné ztráty 
při zatížení. 

Pro zjištění ztrát ve statorovém vinutí je nejdříve potřeba naměřit odpor statorového 
vinutí R. Ztráty Ps se pak vypočítají jako: 

 𝑃 = 1,5 ∙ 𝑅 ∙ 𝐼  (17) 

 

Ztráty ve vinutí rotoru se nedají změřit přímo, proto se počítají jako: 

 𝑃 = 𝑃 − 𝑃 − 𝑃 ∙ 𝑠 (18) 

Kde Pr jsou ztráty ve vinutí rotoru a Pfe jsou ztráty v železe. 

Tyto ztráty se dále korigují na teplotu [13]. 
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4.1.3 Metoda 2-1-1C 
Tato metoda je obdobou metody 2-1-1B, z důvodu nutnosti plného zatížení je však metoda 2-
1-1B nevhodná u strojů s výkonem nad 2MW. Proto se měření upravuje pro snížená napětí. 
Jinak se metody od sebe příliš neliší [12]. 

4.2 Napájení asynchronního motoru z měniče 

Napájení motoru z měniče sníží účinnost soustavy nejen přímými ztrátami v měniči, ale také 
přídavnými ztrátami v železe a ve vinutí statoru a rotoru. 

Přídavné ztráty v železe závisejí na amplitudě a kmitočtu výstupního napětí měniče. 

Přídavné ztráty ve vinutí rotoru závisí zejména na geometrii drážek. Pokud mají od sebe 
drážky relativně velký posuv, tato závislost je zvlášť citlivá. 

Tyto ztráty mají za příčinu snížení výstupního momentu stroje. Přídavné ztráty tak závisí 
na oteplení motoru a na poměru výstupního napětí měniče při jmenovitém kmitočtu motoru ke 
jmenovitému napětí motoru. O tomto problému blíže pojednává norma ČSN CLC/TS 60034-
17 [11]. 

4.3 Účinnostní třídy 

Norma ČNS EN 60034-30-1 rozděluje motory do účinnostních tříd IE1 až IE5, kde IE1 je 
nejnižší a IE4 nejvyšší účinnost. Účinnostní třída IE5 je zamýšlena pro další vydání normy. 
Motory se tak rozdělují podle jmenovité účinnosti při plně zátěži. Minimální hodnoty účinnosti 
pro jednotlivé účinnostní třídy jsou uvedeny v tabulkách v této normě a závisí na počtu pólů 
motoru a jmenovitém výkonu. Tabulky jsou dále rozděleny pro napájení síťovým napětím 50 a 
60 Hz. Pro hodnoty, které v tabulkách uvedeny nejsou, je v normě uveden vzorec, pomocí 
kterého lze tyto hodnoty interpolovat.  

Od různých motorů je očekáváno zařazení do určitých účinnostních tříd. Například 
asynchronní motory s kotvou nakrátko by se měly pohybovat v třídách IE1 až IE3 [14]. 
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5 INTERPOLAČNÍ METODY 

Interpolace je metoda numerické matematiky, pomocí které dokážeme přibližně určit neznámou 
hodnotu funkce na základě známých bodů. Interpolace se používá například pro vyhlazování 
obrázku v bitmapové grafice nebo pro odhadnutí neznámých hodnot při experimentálním či 
laboratorním měření. Dále se tato práce bude zabývat pouze interpolací využitelnou pro 
laboratorní měření. 

Hlavním cílem této práce je navrhnout interpolační metodu pro odhadnutí účinnosti 
motoru pro libovolnou kombinaci momentu a otáček. Za tímto účelem bylo vyvinuto několik 
různých interpolačních metod. V této kapitole je popsán vývoj těchto funkcí, jejich teoretický 
popis a vzájemné srovnání. 

Skript a Interpolační funkce byly vyvíjeny v programu Matlab a jsou v příloze k této 
práci. Pro vývoj funkcí byly použity dvě známé funkce (19) a (20), aby bylo možné zjistit chybu 
interpolačních metod. Pro testování byla vytvořena hrubá síť hodnot (obr. 1), která byla použita 
jako vstup a dále interpolována různými metodami. Tyto interpolované hodnoty jsou dále 
srovnány s analyticky vypočtenými hodnotami funkcí (19) a (20). 

 𝑧 = 𝑥 ∙ 𝑦 − 𝑦 ∙ 𝑥  (19) 

 𝑧 = 𝑥 ∙ sin 𝑥 − y ∙ sin 𝑦 (20) 

Tyto funkce byly zvoleny, protože mají různé a rychle se měnící křivosti a jsou tedy 
vhodné pro testování interpolačních funkcí.  

 
a) b) 

Obr. 1) Vstupní hodnoty pro testování interpolačních metod: a) funkce (19), b) funkce 
(20) 

Byly využity různé druhy interpolačních metod. 

Vstupy do všech interpolačních funkcí jsou: 

 x, y – souřadnice, pro které hledáme neznámou hodnotu, 

 X, Y – matice souřadnic hodnot ve formátu meshgrid, pro které známe hodnotu 
z, 
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 Z – Matice známých hodnot. 

Výstup funkce je pak hodnota interpolovaná pro požadované souřadnice x a y. 

5.1 Interpolace nejbližší soused 

Tento druh interpolace je nejjednodušší ale také nejméně přesný. Pouze pro zadané vstupy najde 
nejbližší známou hodnotu. Problémem je, že vůbec nebere v potaz sousední hodnoty a tak se 
zpravidla se zvětšováním vzdálenosti od bodu zvětšuje i předpokládaná chyba [15]. 

V tomto druhu interpolace se tedy pouze snažíme najít známou hodnotu, která bude 
v naší síti hodnot nejblíže požadované hodnotě.  

Proměnná it označuje počet známých hodnot a tím pádem počet iterací cyklu pro zjištění 
vzdáleností od požadovaného bodu. Funkce pak nalezne index nejbližšího bodu a může tak 
vrátit jeho z hodnotu. 

 
a) b) 

 

Obr. 2) Hodnoty interpolované pomocí interpolace nejbližší soused: a) funkce (19), b) 
funkce (20) 

V grafech na obr. 2 je vidět, že tento druh interpolace není příliš přesný. Je schopný 
pouze najít nejbližší známou hodnotu, ale nedokáže odhadnout hodnoty mezi nimi.  

5.2 Interpolace plochou 

Tato interpolační funkce se snaží proložit naměřené hodnoty plochou a do rovnice plochy 
dosadit hledané hodnoty x a y pro zjištění hodnoty z. 

Na obr. 3 vidíme, že tento druh interpolace již odhaduje jiné než známé hodnoty. Tento 
způsob však není příliš standardní. Problém se nalézá ve volbě trojice bodů, které budou tvořit 
interpolační plochu. Jelikož se od sebe moment a otáčky hodnotami řádově liší a jsou v jiných 
jednotkách, nemůžeme hledat tři absolutně nejbližší body. Proto hledáme dvě nebližší hodnoty 
pro moment a otáčky zvlášť. 
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Čtveřici bodů můžeme rozdělit na čtyři různé trojúhelníky, tedy tři body, které budou 
definovat plochu. Pro většinu bodů můžeme vybrat dvě různé trojice bodů. Plochy proložené 
mezi nimi však nejsou ekvivalentní a nastává problém, že nelze určit plochu, která bude mít 
přesnější výsledek. 

Funkce najde čtyři nejbližší souřadnice známých hodnot zvlášť ve směru osy x a y. 
Pomocí nalezených indexů pak můžeme zavést body A, B, C a D. Na základě hledaných 
souřadnic x a y je zvolena trojice bodů (buď A, B, D nebo A, C, D), které budou definovat naši 
plochu. 

 Pomocí těchto bodů pak můžeme definovat normálový vektor roviny, který nám udává 
potřebné konstanty a, b, c a d pro definování obecné rovnice roviny. Do této rovnice pak stačí 
dosadit souřadnice x a y a výsledkem je hledaná hodnota z. 

 
a) b) 

Obr. 3) Hodnoty interpolované pomocí interpolace plochou: a) funkce (19), b) funkce 
(20) 

Na obr. 3 vidíme, že tato interpolace již odhaduje hodnoty mezi těmi vstupními. Jsou 
ale také zřetelně vidět skoky v křivosti funkce. 

5.3 Interpolace bilineární 

Bilineární interpolace je obdobou lineární interpolace pro funkce dvou proměnných. Spočívá 
v lineárním spojení dvou dvojic hodnot, tím získáme dva pomocné body, které můžeme 
následně opět lineárně propojit. Provede se tedy interpolace v jednom směru a poté ve druhém. 

První část funkce opět hledá indexy čtyř nejbližších bodů, stejným způsobem jako při 
interpolaci plochou. Nalezené body definujeme jako body A1, A2, A3 a A4. Pomocí těchto bodů 
pak provedeme lineární interpolaci v x-ovém směru, nejdříve pro body A1 a A2, poté pro body 
A3 a A4. Získané hodnoty nám pak dovolí provést lineární interpolaci ve směru y-ovém a tak 
získat požadovanou hodnotu [15].  
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a) b) 

Obr. 4) Hodnoty interpolované pomocí bilineární interpolace: a) funkce (19), b) funkce 
(20) 

Při použití bilineární interpolace stále vidíme skoky v křivosti funkce. V porovnání s 
interpolací plochou má však ve většině bodů hladší přechody. 

5.4 Interpolace bikubická 

Bikubická interpolace je rozšířením bilineární interpolace, pro její aplikaci je však potřeba 
minimálně síť 4x4 bodů. S interpolací postupujeme následovně. Pro každou jednu řadu v síti 
bodů provedeme kubickou interpolaci. Tu můžeme provést tak, že vytvoříme soustavu 
lineárních rovnic pro každý známý bod v řadě. Vyřešením této soustavy získáme koeficienty 
algebraické rovnice třetího řádu. Tento postup zopakujeme pro každou řadu. Dosazením x-ové 
hodnoty do každé z rovnic získáme čtyři nové body, které můžeme využít pro interpolaci 
hodnoty v požadovaném bodě. Interpolaci provádíme stejným způsobem jako v předchozích 
případech [15]. 

Bikubická interpolace je v teorii přesnější, jelikož získává data z větší sítě bodů. Je s ní 
však spojena i nevýhoda delšího výpočtového času. Další nevýhodou může být vznik 
nereálných hodnot. Pokud jsou ve vstupních hodnotách velké skoky, tento druh interpolace 
může mezi nimi vytvořit nereálnou hodnotu. Je proto potřeba při volbě interpolační metody 
tuto skutečnost zohlednit. 

Jako první jsou opět ve funkci nalezeny indexy nejbližších hodnot, tentokrát je však síť 
rozšířena. V druhé části hledáme koeficienty pro kubické rovnice. Matice A a Bn jsou vstupem 
pro řešení soustavy lineárních rovnic. Jejich vyřešením získáme koeficienty pro každou z řad. 
Pomocí těchto rovnic získáme jednotlivé mezi výpočty, které použijeme v obdobném postupu 
pro zjištění konečné hodnoty. 
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a) b) 

Obr. 5) Hodnoty interpolované pomocí bikubické interpolace: a) funkce (19), b) funkce 
(20) 

V grafu na obr. 5 je zřetelné, že použitím této metody již vychází hladká plocha. 

5.5 Srovnání interpolačních metod 

Na následujících obrázcích je vyobrazena absolutní chyba dané interpolační metody od 
analyticky vypočtené hodnoty. Byla zvolena absolutní chyba, protože při jejím zobrazení jsou 
výsledky zřetelnější. 

  
a) b) 

Obr. 6) Chybová plocha interpolace nebližší soused: a) funkce (19), b) funkce (20) 

Na obr. 6 můžeme vidět chybovost metody nejbližšího bodu. Je zřetelné, že chyba má 
skokový charakter. To je při použití této metody nevyhnutelné. Chyba je také očekávatelně 
největší ze všech použitých interpolačních metod. 
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a) b) 

Obr. 7) Chybová plocha interpolace plochou: a) funkce (19), b) funkce (20) 

Na chybové ploše (obr. 7) interpolací plochou je vidět, že se chybovost metody znatelně 
zlepšila. Při pohledu na chybovou plochu funkce (19) jsou zřetelné diagonály, kde dochází k 
lokalizaci chyby, způsobené volbou trojice bodů. Tento problém je blíže vysvětlen v kapitole 
7.2. 

  
a) b) 

Obr. 8) Chybová plocha bilineární interpolace: a) funkce (19), b) funkce (20) 

Na obr. 8 opět můžeme vidět chybovou plochu, tentokrát pro bilineární interpolaci. Zde 
jsou již pro funkci (19) chyby po diagonále odstraněny. Stejně tak byla snížena i průměrná 
chyba, ale maximální chybovost se příliš nezměnila. Pro funkci (20) naopak je vidět, že 
interpolace plochou a bilineární interpolace jsou si ekvivalentní. Tato skutečnost vychází 
z charakteru funkce. 



 

25 

  
a) b) 

Obr. 9) Chybová plocha bikubické interpolace: a) funkce (19), b) funkce (20) 

Při použití bikubické interpolace je chyba po celé chybové ploše funkce (19) téměř 
nulová. To je způsobeno charakterem testovací funkce. Testovací funkce má kubický charakter, 
proto je interpolace tak přesná. Takovou přesnost u použití na účinnostní mapě nemůžeme 
očekávat. Jak je vidět na chybové ploše funkce (20), chybovost se sice zlepšila, ale zdaleka ne 
tolik, jako pro funkci (19). Je nutné si proto uvědomit, že použití této interpolační metody 
nebude vždy správné a bude záležet na charakteru interpolovaných dat. 

  



 

26 
 

6 EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ ÚČINNOSTI 
ASYNCHRONNÍHO MOTORU 

Měření dat pro interpolaci účinnosti v závislosti na momentu proběhlo na motoru společnosti 
Siemens. 

Měření účinnostní mapy proběhlo na motoru s měničem. Změnou napájecí frekvence 
pomocí měniče měníme otáčky motoru a je tak možné získat data pro různé otáčky.  

6.1 Měření na motoru při přímém napájení ze sítě 

Motor 1LA9107-4LA60 byl zapojen do trojúhelníku a napájen sdruženým napětím 400 V o 
frekvenci 50 Hz. Ze sítě byly vedeny napájecí vodiče do motoru přes měřící zařízení. Na 
měřícím zařízení byly odečteny fázové proudy a celkový příkon. Blokové schéma zapojení je 
zobrazeno na obr. 10. 

 

Obr. 10) Blokové schéma zapojení měření na motoru 

Výkon na hřídeli motoru byl měřen pomocí dynamometru, který měří otáčky a zatížení 
motoru. Otáčky se zobrazují na obsluhovacím pultu mechanismu a moment na ukazateli. 
Účinnost pak vypočítáme jako podíl výkonu na hřídeli a příkonu podle rovnice (21): 

 
𝜂 =

𝑀 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛

𝑃
 

(21) 

Změnou momentu byly naměřeny data pro závislost účinnosti na momentu. Naměřené 
hodnoty jsou uvedeny v tab. 1. 
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Tab 1)  Naměřené účinnosti motoru 1LA9107-4LA60 
n [min-1] M [Nm] P1 [W] P2 [W] ηmotor [%] 

1248 48 9600 6273 26,9 

1260 45,9 9000 6056 37,9 

1290 43,2 8400 5836 71,7 

1290 40,8 7600 5512 80,7 

1338 35 6600 4904 80,6 

1344 30 5600 4222 74,3 

1368 27,9 4960 3997 69,5 

1410 17,5 3200 2584 65,3 

1416 12 2400 1779 74,1 

1434 8,4 1760 1261 75,4 

1434 6,1 1440 916 67,3 

1446 1,6 640 242 63,6 

1452 0,9 480 129 72,5 

6.2 Měření na soustavě motoru s měničem 

Měření účinnostní mapy bylo provedeno na motoru, který byl napájen z měniče. Měnič byl 
napájen ze sítě a před něj byla zapojena měřící soustava pro měření příkonu. Výstupní výkon 
měniče je pak zobrazen v ovládacím programu měniče na počítači. Tento výkon pak můžeme 
považovat za příkon motoru. Výkon motoru vypočítáme jako součin úhlové frekvence a 
mechanického momentu podle vzorce (16). Zapojení je přiblíženo blokovým schématem na 
obr. 11. 

 

Obr. 11) Blokové schéma zapojení měření na motoru napájeném měničem 

Účinnost motoru a celé soustavy pak vypočítáme jako podíl výkonu a příkonu. Za těchto 
předpokladů je výstupní výkon měniče příkonem motoru. 

Mapa byla měřena pro šest různých momentů a devět různých výstupních frekvencí 
měniče. Výstupní frekvence měniče mění otáčky motoru. Při změně momentu se otáčky mění 
a byly tak stanoveny průměrné otáčky pro danou frekvenci měniče. Všechny naměřené hodnoty 
jsou k nalezení v příloze. 

Účinnost motoru byla vypočítána jako podíl výkonu měniče a mechanického výkonu na 
hřídeli. Platí, že M je moment na hřídeli, Pm je výstupní výkon měniče a n jsou otáčky hřídele. 
Moment byl odečítán z dynamometru a otáčky byly zobrazeny na displeji ovládacího pultu. 
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𝜂 =

𝑀 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛

𝑃
 

(22) 

Hodnoty účinnosti motoru vypočtené podle rovnice (22) nalezneme v tab. 2. 

Tab 2)  Naměřené účinnosti motoru v procentech.  
M [Nm] 1 2 3 4 5 6 

n [min-1]       

270 32,8 45,4 48,2 45,2 45,0 39,6 

421 41,1 56,5 53,5 56,8 52,9 50,5 

572 50,8 58,0 60,3 59,7 57,9 55,7 

722 51,1 61,3 60,0 62,8 63,4 61,8 

869 62,0 66,0 66,7 67,0 67,1 63,7 

1016 59,7 65,1 68,2 69,6 68,5 67,0 

1171 56,5 63,5 68,4 72,1 70,5 70,3 

1313 58,1 66,1 70,3 69,7 71,8 69,0 

1466 51,7 64,7 66,9 66,7 71,3 68,5 

 

Celková účinnost systému se vypočítá jako podíl výkonu na hřídeli a příkonu do měniče 
(P1) podle rovnice (23). 

 
𝜂 =

𝑀 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛

𝑃
 

(23) 

V tab. 3 pak najdeme naměřené účinnosti systému. 

Tab 3)  Naměřené účinnosti systému motor napájený z měniče v procentech. 
M [Nm] 1 2 3 4 5 6 

n [min-1]       

270 19,7 29,5 38,5 37,7 38,6 35,2 

421 30,2 45,2 44,6 50,3 48,2 48,1 

572 30,5 48,8 55,7 56,2 53,7 61,0 

722 38,3 51,1 57,0 60,3 62,3 59,3 

869 46,5 56,8 60,7 62,9 64,2 63,0 

1016 43,0 53,7 64,1 65,3 66,0 63,0 

1171 49,8 61,9 67,2 70,0 67,4 65,8 

1313 46,5 61,7 69,1 68,8 68,2 67,2 

1466 44,3 62,1 66,0 66,3 69,4 67,0 
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7 IMPLEMENTACE INTERPOLAČNÍHO 
ALGORITMU NA ÚČINNOSTNÍ MAPĚ 

V této kapitole je provedena implementace interpolačních metod na experimentálně naměřené 
hodnoty. Zároveň je provedeno srovnání interpolovaných hodnot z měření s daty poskytnutými 
výrobcem.  

7.1 Výsledky měření na motoru 1LA9107-4LA60 

Interpolační metody lze aplikovat pouze na pravidelnou prostorovou mřížku hodnot. Proto je 
nutné této skutečnosti naměřená data přizpůsobit. To bylo provedeno rozšířením skupiny 
naměřených hodnot ve směru osy y. Tímto rozšířením nejsou vytvořeny žádné nové hodnoty, 
pouze je umožněna aplikace plošné interpolace. Interpolované hodnoty se potom chovají stejně, 
jako kdyby byla použita 2-D interpolace. Data byla naměřena v dostatečně úzkém pásu otáček. 
Proto byla zvolena interpolace pouze účinnosti v závislosti na momentu. 

Výsledky měření jsou zaneseny v grafech níže (obr. 12). Zeleně jsou označeny hodnoty, 
které byly naměřeny, červeně hodnoty, které jsou uvedeny výrobcem [1] a modře jsou 
vyznačeny interpolované hodnoty. 

 
a) b) 

Obr. 12) Účinnost motoru v závislosti na momentu: a) bilineární interpolace, b) 
bikubická interpolace 

V grafu na obr. 12 b) je zdůrazněna jedna z nevýhod bikubické interpolace. Charakter 
změny účinnosti vytváří nereálné hodnoty a zanáší tak do výsledků chybu. V takovém případě 
je použití bilineární interpolace vhodnější. 

Rozdíl účinností v bodech uvedených výrobcem [1] je uveden v tab. 4. Porovnávány 
jsou hodnoty získané bilineární interpolací  
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Tab 4)  Srovnání interpolovaných hodnot s hodnotami od výrobce. 
M [Nm] 13,5 20,3 27 

ηinterpolovaná [%] 75,9 80,7 80,6 

ηvýrobce [%] 72,3 75,3 75,3 

ηrozdíl [%] 3,6 5,4 5,3 

 

V tab. 4 vidíme, že se hodnoty uvedené výrobcem se od naměřených hodnot liší. 
Nejpravděpodobněji je chyba způsobena nedodržení normovaného postupu měření, konkrétně 
zaběhnutí teploty stroje. Dalším důvodem zanesení chyby může být přesnost odečítání z 
přístrojů.  

7.2 Výsledky měření na soustavě motoru s měničem 

Pro implementaci interpolačního algoritmu měření účinnostní mapy na motoru napájeného z 
měniče byla zvolena bilineární interpolace. Bylo zvolena, po porovnání dat a uvážení nevýhod 
ostatních metod. Tato metoda byla použita pro účinnostní mapu motoru i celkového systému. 

V grafu účinnostní mapy motoru na obr. 13 jsou naměřené hodnoty i interpolovaná 
plocha pro jejich srovnání. 

 
a) b) 

Obr. 13) Účinnostní mapa motoru: a) naměřená data, b) interpolovaná data 

Na mapě si můžeme povšimnout nízké účinnosti při nízkých otáčkách. V této oblasti 
nastává například problém s chlazením, protože ventilátor, napojený přímo na hřídel, má při 
malých otáčkách nedostačující chladící schopnosti. 

Účinnostní mapa celkového systému (naměřená i interpolovaná) je vidět na obr.14. 
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a) b) 

Obr. 14) Účinnostní mapa celého pohonu: a) naměřená data, b) interpolovaná data 

Je vidět, že dochází ke kombinaci ztrát měniče i motoru. K nejnižším účinnostem 
dochází v nízkých otáčkách a momentech. Naopak nejvyšší účinnost má systém při jmenovitém 
zatížení a otáčkách. Snížení účinnosti vlivem měniče je znatelné zejména v oblasti nízkého 
zatížení. 

7.2.1 Porovnání interpolovaných hodnot s hodnotami ze Siemens SIZERu 
Tato kapitola se věnuje srovnání naměřených hodnot s hodnotami získanými z programu 
SIZER. Program SIZER je program od společnosti Siemens, který obsahuje databázi produktů 
této společnosti. Je možně z tohoto programu extrahovat data pro porovnání experimentálně 
naměřených dat [5]. 

V tab. 5 níže jsou zobrazené rozdíly účinnosti v bodech získaných z programu SIZER. 
Experimentálně naměřené hodnoty bylo pro porovnání nutné interpolovat. Interpolace byla 
provedena v bodech dostupných z programu SIZER. K tomu byla využita bilineární 
interpolace. 

Tab 5)  Srovnání interpolovaných účinností (v procentech) s hodnotami z programu SIZER. 
M [Nm] 2 3 4 5 

n [min-1] motor pohon motor pohon motor pohon motor pohon 

273,03 -3,15 8,14 -6,79 10,96 -10,49 6,45 -13,65 4,99 

341,29 0,16 9,95 -6,57 7,90 -10,69 6,33 -13,17 3,72 

450,5 0,57 11,63 -9,03 5,66 -8,04 6,62 -10,62 2,65 

682,57 -3,66 4,68 -8,10 4,17 -8,43 3,73 -8,51 3,54 

914,65 -2,33 2,67 -5,18 2,28 -5,41 1,49 -5,17 - 

1365,15 -6,59 0,73 -7,59 0,94 -9,49 - -6,52 - 
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Z hodnot v tab. 5 můžeme získat průměrnou chybu interpolovaných dat. Pro motor je 
chyba 7 % a pro celý pohon 5 %. Tato chyba může být způsobena nepřesností měření a 
nedodržením všech normou stanovených postupů měření účinnosti. Při měření podle norem je 
nutné vykonat několik vedlejších úkonů (např. kontrola teploty či napájecího kmitočtu), 
nedodržením těchto postupů byla do naměřených dat zanesena chyba [12]. 
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8 ZÁVĚR 

Při návrhu asynchronních motorů je kladen důraz na dosažení co nevyšší účinnosti. V tomto 
smyslu výrobce musí brát v potaz vznik ztrátového výkonu v různých částech stroje. Pochopení 
vzniku ztrát je základním předpokladem pro úspěšný návrh pohonu. Pro úspěšný vývoj stroje 
hraje také velkou roli samotné měření účinnosti. 

Hlavním cílem této práce bylo navržení a srovnání různých interpolačních metod a 
jejich následná implementace na účinnostní mapě asynchronního stroje napájeného z měniče. 
V rámci této práce byly vyvinuty čtyři funkce v programu Matlab pro interpolaci dat na ploše. 
Tyto funkce můžeme aplikovat na účinnostní mapu, jak bylo provedeno v kap. 7. 

Metoda nejbližší soused hledá nejbližší známou hodnotu. Tento druh interpolace je 
nejjednodušší, ale nemá žádnou přidanou hodnotu. Interpolace plochou je nestandartní 
metodou, prokládá tři nejbližší body plochou, a tak je možné odhadnout neznámou hodnotu. 
Bilineární interpolace je již standartním postupem při interpolování dat. Na základě čtyř 
okolních bodů provádíme lineární interpolaci ve směru x a y za účelem zjištění neznámé 
hodnoty. Při bikubické interpolaci je pak vstupem šestnáct okolních bodů, ty jsou proloženy 
kubickými rovnicemi pro zjištění neznámé hodnoty. Metody jsou blíže popsány a porovnány 
v kap. 5. 

Interpolace nejbližší soused, bilineární a bikubická jsou již v Matlabu implementovány. 
Výhodou funkcí v příloze může být snadná úprava pro jiný programovací jazyk. Vytvořené 
funkce využívají jen běžných cyklů, algebraických operací a matic. 

Původně bylo předpokládáno, že bikubická interpolace se setká s největší přesností, 
protože hledanou hodnotu interpoluje na základě největšího souboru dat. V měření na motoru 
však byla prokázána nevýhoda této funkce. Problémem této metody je, že na rozdíl od 
předchozích metod může vytvořit nereálné hodnoty. To je spojeno se skutečností, že interpolace 
musí procházet známými body. Pro zlepšení kvality odhadu hodnot by bylo nutné prokládat 
body jednou funkcí, u které by toto nebylo nutné. 

Vytvořené funkce byly aplikovány na měření účinnosti na motoru a na soustavě motor-
měnič. Pro tuto aplikaci byla vybrána bilineární interpolace, protože vykazovala optimální 
chybovost k datům od výrobce. Tato metoda je tedy pro interpolaci na účinnostní mapě 
nejvhodnější. Hodnoty získané interpolací na naměřené mapě se setkaly s průměrnou chybou 
přibližně 5 % při srovnání účinnosti celého pohonu a 7 % při srovnání samotného motoru. Pro 
zlepšení přesnosti by bylo nutné dodržet přesné normované postupy při měření. 
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