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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi realizací indukčních pecí určených pro 

malé aplikace. Jsou zde uvedeny teoretické podklady nezbytné pro návrh indukčních 

zařízení a principy, na kterých je založen indukční ohřev. V práci je popsán rezonanční 

obvod jakožto hlavní část zařízení indukčního ohřevu a dále jsou představeny obvyklá 

provedení řídících a silových obvodů. Jsou také zmíněny způsoby jak ladit pracovní 

frekvenci pro získání vyšší efektivity. Součástí práce je ověření funkčnosti na modelu 

indukční pece, změření parametrů a účinnosti. V příloze se nachází laboratorní návod 

pro měření s indukční pecí v laboratořích.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA: indukční ohřev, elektromagnetická indukce, rezonanční obvod, 

galvanické oddělení, tranzistorové měniče,  
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ABSTRACT 

This bachelor’s thesis covers the topic of induction heat and possible solutions for 

small applications. There is theoretical knowledge needed for design of an induction 

device and also principles of induction heat. In the thesis, there is described resonant 

circuit, which is the main part of induction heating device. Furthermore, usual 

interpretations of driver and power circuits are analyzed. This work describes different 

ways how to adjust operating frequency to achieve better results. This thesis also 

includes verification of functionality of such a device, measurement of operating 

parameters and efficiency. Instructions for laboratory exercise dealing with induction 

device are attached in the appendix. 

 

KEY WORDS: induction heating, electromagnetic induction, resonant circuit, galvanic 

isolation, transistor inverters 
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Ph ztrátový hysterezní výkon 

V objem vsázky 

f frekvence 

Sh plocha hysterezní smyčky 

Pv ztrátový výkon vířivými proudy 

ρ rezistivita  

k činitel tvaru indukovaného napětí 

h tloušťka vsázky 

Bm indukce magnetického pole 

δ hloubka vniku  

ω úhlová rychlost 

μ permeabilita vsázky 

σ konduktivita vsázky 

Xc reaktance kondenzátoru 

XL reaktance cívky 

L indukčnost cívky 

C kapacita kondenzátoru 

ω0 rezonanční úhlová rychlost 

f0 frekvence vlastních kmitů 

R elektrický odpor 

Z impedance obvodu 

Ir rezonanční proud 

Q činitel jakosti 

Y admitance obvodu 

G vodivost 

Ur napětí při rezonanci 

KO klopné obvody 

PRO paralelní rezonanční obvod 
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SRO sériový rezonanční obvod 

Ucc napájecí napětí 

Up prahové napětí 

PFD fázově frekvenční detektor 

VCO napětím řízený oscilátor 

PLL fázový závěs 

LPF filtr smyčky s dolní propustí 

In napájecí proud 

Ic proud cívkou 

Unap napětí zdroje 

Inap proud zdroje 

Umo napětí meziobvodu 

Imo proud meziobvodu 

t čas 

 teplota 

ct měrná tepelná kapacita tělesa 

mt hmotnost tělesa 

Pt tepelný výkon 

Pel elektrický výkon 

η účinnost 
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Existuje více způsobů, kterými lze ohřívat předměty. Tyto způsoby se dělí na 

přímou a nepřímou metodu a lze je popsat například představou o ohřátí vody v hrnci. 

Nepřímou metodou je ohříván hrnec na plotně, který předává svou energii vodě a ta 

začne vřít. Přímou metodou by teplo bylo generováno přímo ve vodě. Z této představy 

je vidět, že použití přímé metody ohřívání je efektivnější, jelikož odpadají ztráty 

způsobené ohříváním dalších těles.  

Indukční ohřev také existuje v přímé i nepřímé metodě. U velkých aplikací, 

například tavící pece, vzniká teplo přímo v ohřívaném předmětu. U menších aplikací, 

například indukční kuchyňská plotna, se jedná o nepřímou metodu, jelikož je opět 

ohříván hrnec. Další možnou malou aplikací je například výheň pro kováře, který 

nadále nemusí používat plamen, ale kovaný materiál rozžhaví v indukční pícce. 

V druhém případě se jedná o přímý ohřev. 

Výhody indukčního ohřevu jsou jednak v omezení ztrát při přenosu tepla, je-li řeč 

o přímé metodě, snadné možnosti řízení hloubky vniku tepla a také v tom, že na 

povrchu předmětu, při nižších teplotách, jsou omezeny chemické reakce, které by 

ubíraly na kvalitě materiálu. S finanční dostupností polovodičových součástek, které 

jsou nezbytné pro indukční ohřev, se tato zařízení dostávají na trh stále častěji a je 

možné je nalézt v širokém spektru použití. 

V této bakalářské práci budou popsány teoretické principy a požadavky pro 

indukční zařízení, představeny možné realizace silových a řídících obvodů, které 

mohou být použity, a také způsoby jak lze ladit frekvenci pro správnou funkčnost. 

V bakalářské práci budou uvedeny výstupy z měření na modelu indukční pece, a také 

návod pro laboratorní úlohu s tímto měřením. 
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Roku 1820 si dánský fyzik a chemik Hans Christian Ørsted všiml, že pokud umístí 

magnetickou střelku z kompasu blízko vodiče, kterým prochází proud, střelka se 

vychýlí. Jelikož věděl, že střelka reaguje na magnetické pole, vyvodil z toho závěr, že 

proud, který protéká vodičem má za následek vytvoření magnetického pole. Netušil 

však, že tento princip funguje i opačně. [1] 

Je-li přiblížen vodič k magnetickému poli, lze naměřit na koncích tohoto vodiče 

napětí, které se nazývá indukované a vyvolává průchod indukovaného proudu. 

Pohybuje-li se tento vodič v magnetickém poli, na voltmetru je vidět, že dochází ke 

změně napětí. Není nutno pohybovat pouze s vodičem, je možno pohybovat také 

s magnetickým polem nebo se toto magnetické pole může měnit v závislosti na 

proudu, který jej vytváří. Tento jev se nazývá elektromagnetická indukce a objevil ji 

Michael Faraday, čímž položil základy moderní elektrotechniky. [1] 

Když prochází vodičem proud, vodič se zahřívá, z důvodu odporových ztrát. 

Pokud se však vodič nachází v proměnném magnetickém poli, dochází k dalším 

ztrátám, které vodič zahřívají. Tyto ztráty se souhrnně označují magnetickými ztrátami 

a jsou způsobeny přemagnetováním materiálu. [2] Tyto ztráty se skládají ze dvou 

složek, přičemž každá složka se uplatňuje při jiných podmínkách. 

Tyto složky se nazývají: 

 hysterezní ztráty, 

 ztráty vířivými proudy. 

U elektrických motorů a transformátorů se je snaha o minimalizaci těchto ztrát 

z důvodu zvýšení účinnosti. U zařízení pro indukční ohřev jsou tyto ztráty žádoucí. 

 

Hysterezní ztráty souvisí s hysterezní smyčkou materiálu. Pokud je 

přemagnetován magneticky tvrdý materiál, který má širokou hysterezní smyčku, např. 

magnetická ocel, budou tyto ztráty vysoké. Naopak u magneticky měkkého materiálu, 

budou ztráty malé, jelikož závisí na ploše hysterezní smyčky, viz vztah 2.1. 

Ztrátový hysterezní výkon se vypočítá podle vztahu [2]: 

ve kterém Ph představuje ztrátový výkon způsobený hysterezí, V je objem 

ohřívaného materiálu, f značí frekvenci, a Sh je plocha statické hysterezní smyčky. 

 𝑃ℎ = 𝑉 ∙ 𝑓 ∙ 𝑆ℎ (W; m3, Hz, m2), 
(2.1) 
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Jak už název napovídá, jedná se o ztráty, které jsou způsobeny vířivými proudy.  

Vířivé proudy jsou podle [3] „Elektrické proudy indukované v masivních elektrických 

vodičích působením proměnných magnetických polí. Jsou příčinou povrchového jevu 

(skinefektu). V podstatě jde o to, že volné elektrony se v masivním bloku kovového vodiče 

působením proměnného magnetického pole začnou pohybovat po kružnicích (proto označení 

vířivé proudy), při svém pohybu předávají část své energie volným částicím a kov se zahřívá.“  

Tyto vířivé proudy jsou u transformátorů a točivých strojů omezeny tak, že celý 

blok je rozdělen na více částí, které jsou od sebe navzájem izolované. Tím je omezen 

prostor pro elektrony, které nemohou vířit po velké ploše a kov se tolik nezahřívá. [3] 

Ztrátový výkon způsobený vířivými proudy se vypočítá podle vztahu [2]: 

 𝑃𝑣 =
4

3
∙

𝑉

𝜌
(𝑘 ∙ ℎ ∙ 𝑓 ∙ 𝐵𝑚)2 (W; m3, Ωm, -, m, Hz, H), 

(2.2) 

kde Pv představuje ztrátový výkon vířivými proudy, V objem tělesa, ρ je rezistivita 

tělesa, 𝑘 představuje činitele tvaru křivky indukovaného napětí, f je frekvence, h je 

tloušťka tělesa a Bm je indukce magnetického pole. 

Jak je vidět ze vztahů (3.1) a (3.2), hysterezní ztráty jsou lineárně závislé na 

frekvenci, ale ztráty vířivými proudy jsou závislé kvadraticky. Příspěvek každé složky 

magnetických ztrát je závislý na typu ohřívaného předmětu, a proto se u některých 

předmětů více uplatňují ztráty vířivými proudy a u některých spíše hysterezní ztráty. 

Aby byl zvýšen podíl hysterezních ztrát, jsou použity vyšší frekvence.  
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Jak už bylo zmíněno, v motorech a transformátorech je snaha o minimalizaci ztrát 

a zahřívání strojů. U zařízení s indukčním ohřevem tyto ztráty představují princip, 

kterým je vytvářeno teplo v ohřívaném materiálu.  

Mezi hlavní výhody indukčního ohřevu je řazena možnost lehce řídit intenzitu 

ohřevu a také hloubku průniku tepla. Pokud je použita inertní atmosféra, chemické 

reakce na povrchu materiálu téměř nevznikají, čímž je snížena degradace materiálu. 

A nakonec, teplo se generuje pouze v ohřívaném materiálu, a proto odpadají tepelné 

ztráty způsobené přenosem tepla z ohřívače do ohřívaného předmětu. Samozřejmě 

i zde bude pořád docházet k odvodu tepla pomocí radiace, ale eliminace této ztráty je 

jedině při použití dokonalé tepelné izolace okolí. [4] 

Nevýhodou tohoto typu ohřevu je to, že ohřívaný materiál musí být z vhodného 

a vodivého materiálu, což v malých aplikacích, jako je například indukční plotýnka 

pro domácnost, vyžaduje speciální nádobí. 

 

Každá pracovní část indukčního ohřívače se skládá z cívky, kterou prochází 

střídavý proud, a ohřívaným předmětem, který se nazývá vsázka. Válcová cívka 

vyvolává magnetické pole, které je soustředěno do středu cívky, proto je vsázka 

umístěna v dutině cívky.  Toto pole vyvolává indukované napětí ve vsázce, a ta se 

zahřívá (viz Obr. 1 [14]).  

 

Obr. 1 Vznik tepla [5] 
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Z Obr. 1 je také vidět, že soustavu je možno představit si jako transformátor, kde 

primární obvod tvoří cívka a sekundární obvod, který je spojen nakrátko, vytváří 

vsázka. 

Jelikož se tyto ohřevy využívají také v těžkém průmyslu pro tavící pece, je třeba 

vědět, do jaké hloubky teplo pronikne, aby bylo zajištěno, že se vsázka dobře nataví. 

Pro vypočtení hloubky vniku slouží vzorec 4.1 [5]: 

 𝛿 = √
2

𝜔∙𝜇∙𝜎
= √

2

2∙𝜋∙𝑓∙𝜇∙𝜎
 (m; Hz, Hm-1, Sm-1), (3.1) 

kde 𝛿 představuje hloubku vniku, f je pracovní frekvence, 𝜇 permeabilita vsázky, 𝜎 

je konduktivita vsázky. V Tabulce 1 je vidět vnik tepla v závislosti na použitém 

materiálu, jeho teplotě a pracovní frekvenci. Na Obr. 2 je grafické znázornění hloubky 

vniku na frekvenci. 

Tabulka 1 Závislost hloubky vniku na materiálu, frekvenci a teplotě [5] 

Hloubka vniku [mm] 

f [kHz] 
Měď Ocel Hliník 

20 °C 1100 °C  20 °C  800 °C  20 °C 600 °C 

0,05 9,5 31,8 8 71,2 12,2 31,5 

1 2,1 7,1 1,8 15,9 2,7 7 

10 0,67 2,25 0,56 5 0,86 2,2 

1000 0,067 0,22 0,056 0,5 0,086 0,22 

 

 

Obr. 2 Grafické znázornění vniku tepla [5] 

Jak je vidět, hloubka vniku s rostoucí frekvencí klesá vlivem skinefektu - záření se 

dostává pouze na povrch materiálu, naopak při vyšší teplotě materiálu je hloubka 

vniku vyšší. Co se týká účinnosti ohřevu, tak ta je závislá na poměru tloušťky vsázky, 

ku hloubce vniku. Čím je tento poměr větší, tím je účinnost vyšší. [5]   



 Rezonanční obvod 

 

18 

 

Pro rychlý a efektivní indukční ohřev je potřeba vysoké indukce magnetického 

pole čehož je docíleno použitím vysokého proudu cívkou. Jelikož se jedná o malé 

aplikace, není možné vyšší napájení než 400 V, proto jsou využívány rezonanční 

obvody, které svými vlastnostmi zajišťují vysokou hodnotu proudu v obvodu. [6] 

Rezonanční obvod se skládá z kondenzátoru a cívky. Pro tento obvod je 

charakteristická určitá hodnota frekvence, tzv. rezonanční frekvence, při níž dojde ke 

kompenzaci reaktance cívky a kondenzátoru, což znamená, že se odpor obvodu 

redukuje pouze na hodnotu činného odporu zapojených prvků [7]  

Podle zapojení prvků v obvodu se rozlišují dvě varianty rezonančních obvodů, 

z kterých každá má jiné vlastnosti. 

 Sériový rezonanční obvod. 

 Paralelní rezonanční obvod, dále PRO. 

Sériový rezonanční obvod se skládá ze sériové kombinace prvků R, L, C. Při 

dosažení rezonanční frekvence se kompenzuje reaktance cívky a kondenzátoru, což 

má za následek zvýšení napětí na prvcích. Z tohoto důvodu je pro indukční ohřev 

takřka nepoužitelný a nebude zde o něm řeč. 

 

Při rezonanci se kompenzuje reaktance cívky a kondenzátoru. Z této podmínky je 

možno odvodit Thompsonův vztah pro určení rezonanční frekvence: 

𝑋𝐶 = 𝑋𝐿 , 

𝑗𝜔0𝐿 =
1

𝑗𝜔0𝐶
 , 

𝜔0
2 =

1

𝐿𝐶
→ 𝜔0 =

1

√𝐿𝐶
  , 

  𝑓0 =
1

2𝜋√𝐿𝐶
 (Hz; H, F), (4.1) 

kde XL a Xc jsou reaktance cívky, respektive kondenzátoru, L je indukčnost cívky, 

C je kapacita kondenzátoru, ω0 je rezonanční úhlová rychlost a f0 je rezonanční 

kmitočet. Ze vztahu 5.1 je také vidět, že rezonanční frekvence je závislá pouze na 

indukčnosti použité cívky a kapacity kondenzátoru v obvodu, a proto má každý 

obvod svou vlastní rezonanční frekvencí. 

Pro každý rezonanční obvod je také definován činitel jakosti, který vyjadřuje jak je 

obvod kvalitní, z hlediska zvýšení provozních parametrů. Obecně je definován jako 
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poměr naakumulované energie elektromagnetického pole ku energii, která je vyzářena 

v podobě tepla na odporu. 

V následující rovnici 4.2 je vyjádřen činitel jakosti pro sériový rezonanční obvod. 

Pro PRO je výsledný vztah obráceně. 

 𝑄 =
𝜔0𝐴

𝑃
=

𝜔0∙
1

2
𝐿𝐼2

1

2
𝑅𝐼2

=
𝑋𝐿

𝑅
(−;  Ω, Ω) (4.2) 

 

Paralelní rezonanční obvod je tvořen, jak vyplývá z názvu, paralelní kombinací 

prvků R, L, C, kdy odpor Rp představuje ztráty energie a ohřívaný materiál. Schéma 

obvodu je uvedeno na Obr. 3. Oproti SRO odebírá PRO konstantní proud, a proto je 

v obvodu zapojen pomocný rezistor pro nastavení požadované hodnoty proudu. [6] 

U tohoto obvodu je výhodnější počítat s vodivostí, susceptancí a admitancí. 

 

Obr. 3 Schéma zapojení PRO 

Výsledná admitance je rovna: [7] 

�̅� (𝜔) = 𝐺 + 𝑗 ∙ (𝜔𝐶 −
1

𝜔𝐿
) = 𝐺 + 𝑗𝐵 (S; S, S). 

(4.3) 

Při rezonančním kmitočtu opět dojde k vyrušení reaktance (susceptance) cívky 

a kondenzátoru, proto celkovou admitanci v obvodu bude tvořit vodivost 

kondenzátoru. Napětí v obvodu bude: 

𝑈𝑟 = 𝐼 ∙ 𝑅 =
𝐼

𝐺
 (V; A, S). (4.4) 

Pro paralelní rezonanční obvod má činitel jakosti tvar: 
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𝑄 =
𝑅

𝜔𝑟 ∙ 𝐿
=

𝑅

𝑋𝐿
=

𝑅

𝑋𝐶
 (−;  Ω, Ω). (4.5) 

Pro výsledný proud na kondenzátoru nebo cívce platí tyto rovnice: 

𝐼𝐿𝑝 =
𝑈𝑟

𝑗 ∙ 𝑋𝐿
=

𝐼 ∙ 𝑅𝑝

𝑗 ∙ 𝑋𝐿
= 𝑗 ∙ 𝑄 ∙ 𝐼 (A; −, A), (4.6) 

𝐼𝐶𝑝 =
𝑈𝑟

−𝑗 ∙ 𝑋𝐶
=

𝐼 ∙ 𝑅𝑝

−𝑗 ∙ 𝑋𝐶
= −𝑗 ∙ 𝑄 ∙ 𝐼(A; – , A) (4.7) 

Z rovnic 4.10 a 4.11 je vidět, že v PRO prochází cívkou a kondenzátorem proud 

Q-krát větší, než je napájecí proud. Je důležité si tento fakt uvědomit při dimenzování 

cívky a zvolit dostatečný průřez vodiče. Jak bylo zmíněno na začátku této kapitoly, pro 

ohřev je potřeba vysoký proud, který zajišťuje právě PRO, a proto se vyskytuje téměř 

ve všech aplikacích. 

Jelikož se při vysokých proudech pracovní cívka zahřívá a zhoršují se její 

vlastnosti, k tomuto zahřívání přispívá také sálání vsázky, je vhodné v průmyslových 

aplikacích udělat cívku z duté trubky, jejímž středem povede vodní chlazení. 

Na Obr. 4 jsou vidět průběhy napětí a proudů v paralelním rezonančním obvodu, 

na Obr. 5 pak závislost velikosti odporu na kvalitě obvodu. 

  

Obr. 4 Průběhy proudů a napětí v PRO [6] 
Obr. 5 Závislost rezonance v PRO na 

velikosti odporu [7] 
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V předchozí kapitole byl představen obvod, který kvůli svým vlastnostem je 

vhodný pro použití. Tato kapitola představuje základní informace o částech napájecích 

obvodů. Možnostmi realizace těchto částí budou představeny v kapitole č. 6.  

Elektrická část se skládá z těchto základních prvků: 

 oscilátor,  

 silová část, 

 vlastní rezonanční obvod. 

Aby byl zvýšen podíl ztrát způsobený hysterezními ztrátami, jsou používány vyšší 

frekvence, než je frekvence sítě. Tato frekvence musí být co nejblíže frekvenci vlastních 

kmitů rezonančního obvodu, proto je potřeba oscilačního obvodu, který umí takové 

frekvence dosáhnout. [8] 

Po zatížení obvodu vsázkou se může obvod nacházet mimo rezonanční kmitočet. 

Aby bylo možno v jednom zařízení ohřívat různé typy vsázky, jsou využívány zdroje, 

jejichž frekvence se dá ladit, aby bylo opět dosaženo rezonanční frekvence. Tyto 

obvody se dělí podle způsobu ladění na: 

 zdroje s pevnou pracovní frekvencí, 

 zdroje s ručním laděním, 

 samoladící, zpětnovazební zdroje. 

První typ zdroje nemá laditelnou frekvenci, pracovní frekvence je nastavena, a 

pokud je umístěna nevhodná vsázka, pracovní frekvence poklesne a ohřev nebude 

probíhat optimálně. Jedná se základní provedení a je vhodný pro ohřev jednoho 

konkrétního typu vsázky. 

U druhé varianty je možnost ladit frekvenci, a proto je možné ohřívat více druhů 

materiálu vsázky. Frekvence se ladí ručně pomocí proměnného odporu, proto se jedná 

o nešikovné provedení pro použití v průmyslu. Jeho využití není téměř vůbec 

zastoupeno, jelikož je prakticky nepoužitelný. 

 U zařízení středních a vysokých výkonů, které jsou používány v průmyslu, se 

nachází z pochopitelných důvodů pouze samoladící zdroje, využívající např. PLL 

vazbu. 

Podle hloubky vniku tepla je provozní frekvence indukčního zařízení rozdělena na 

několik úrovní. Pro každou aplikaci je potřeba jiná frekvence, proto je její škála široká. 

Její dělení je následovné [9]: 

 nízká frekvence: 50 Hz – 500 Hz 

 střední frekvence: 500 Hz - 50 kHz 
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 vysoká frekvence: 50 kHz - 3 MHz 

V malých aplikacích se frekvence většinou pohybuje v řádech kilohertzů. Pro 

ilustraci z větších aplikací, kdy proces probíhá na stejném principu, se pro, kování 

a žíhání používají středofrekvenční zdroje. Pro kalení a pájení je možno použít buď 

středofrekvenční, nebo vysokofrekvenční zdroje. Těchto frekvencí je dosaženo pomocí 

měničů kmitočtu, jejichž přehled je uveden v Tabulce 2. Pokud není potřeba zvyšovat 

frekvenci, např. není-li potřeba zahřívat těleso na vysokou teplotu, je možný provoz na 

síťové frekvenci. To znamená, že v zapojení bude silový obvod napojen přímo na 

transformátor [9] 

Tabulka 2 Postupy používaných měničů [9] 

 

Z této tabulky je také vidět, většina aplikací využívá polovodičové prvky, které 

byly rozšířeny až v posledních letech. Předtím, než byly tyto součástky finančně 

dostupné, používaly se jiné způsoby pro dosažení vyšších frekvencí. Je tedy možné 

podívat se na vývoj indukčních pecí z pohledu vývoje elektronických výkonových 

součástek.  

Před používáním tranzistorů byla éra elektronek, které byly široce zastoupeny 

jako spínací zařízení, ale také jako prvky ve vysokofrekvenčních oscilátorech. 

I v dnešní době je možno najít elektronkové oscilátory, jsou ale postupně vytlačovány 

s rozvojem IGBT tranzistorů. Elektronky fungují na principu termo-emisivity 

elektronů z katody, které dopadají na anodu. V cestě mezi anodou a katodou je 

většinou umístěna mřížka (může být i více), kterou se řídí tok elektronů. Existuje 

několik typů elektronek, které se liší v počtu stínících mřížek a tím spojených vývodů. 

Proto je možno se setkat s elektronkovou diodou, která nemá stínící mřížku, ale pouze 

anodu a katodu, ale i oktodou, která jich má 6. Nejpoužívanější byly však triody 

a pentody. Pokud byl použit elektronkový oscilátor, výhodou byla škála frekvencí, 

kterých mohl dosáhnout- od jednotek kilohertzů, až po desítky megahertzů. [18] 
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Oproti polovodičovým prvkům měly elektronky výhodu v tom, že byly 

konstruovány na vyšší napětí, a proto měly lepší odolnost vůči proudovému 

a napěťovému přetížení.  Jejich nevýhoda byla v potřebě dalšího zdroje pro žhavení 

katody, čímž se generovalo teplo, které snižovalo účinnost. Životnost elektronek je 

také nižší, než u tranzistorů, a také je třeba počkat nějaký čas, než se katoda nahřeje 

pro správnou funkčnost. [19] 

Počátek éry tranzistorů je datován do poloviny 20. století, kdy trojice vědců v USA 

vynalezla první bipolární tranzistor.  Od té doby se vývoj tranzistorů posunul o velký 

kus dopředu a v dnešní době tvoří tranzistory nedílnou součást většiny elektrických 

zařízení. Dalším významným tranzistorem jsou polem řízené tranzistory, FETy. Těch 

existuje mnoho typů a záleží na oblasti použití, byly objeveny a začaly se používat od 

60. let 20. století. Pro případy, kdy je potřeba spínat vysoké výkony pomocí 

polovodičových prvků, jsou vhodné IGBT tranzistory, které kombinují vlastnosti 

unipolárních a bipolárních tranzistorů. [20] 

Výhodou bipolárních tranzistorů je možnost použití pro vysoká napětí a proudy, 

jejich spínací rychlost není až tak velká. Naopak unipolární tranzistory umí spínat 

vyšší rychlostí, než bipolární, ale jejich nemůžou být použity pro vyšší napětí. IGBT 

tranzistory tedy umí spínat rychle, a zároveň je možné použití při vyšších napětích. 
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V následující kapitole budou popsány jednotlivé komponenty elektrické části 

s možnostmi provedení.  

 

Hlavní funkcí oscilátorů je nastavení pracovní frekvence a podle ní spínat spínací 

prvky v silové části. Aby byla zaručena správná velikost napětí, strmost budícího 

signálu, následuje na výstupu z oscilačních obvodů zesilovač, který zesílí amplitudu 

signálu. Funkce oscilátoru je možno regulovat pomocí PWM, pro malé výkony se 

používá menší střída tranzistorů, pro velké výkony naopak vysoká střída. 

U řídících obvodů je potřeba zajistit správné spínání spínacích prvků např. 

tranzistorů. Je nepřípustné, aby byly v jednom okamžiku současně sepnuty dva nad 

sebou nacházející se tranzistory, jelikož by došlo ke zkratu - je třeba dodržet tzv. 

deadtime, což je parametr tranzistoru, který udává, za jak dlouho se tranzistor zavře. 

Budící signály mohou být z bezpečnostních důvodů galvanicky oddělené. 

V následující kapitole budou uvedeny příklady řídících obvodů, a také jaké možnosti 

galvanického oddělení. 

 

Jedná se o obvody (dále KO), pro které jsou typické 2 stavy, ve kterých se mohou 

nacházet. Pokud se nachází obvod v ustáleném stavu, napětí je konstantní a podle 

stability ustálených stavů jsou obvody děleny na [10]: 

 Bistabilní - obvod může nabývat obou stavů a hodnoty napětí, které 

 odpovídají daným stavům, udrží stabilně. 

 Monostabilní - obvod nabývá pouze jednoho stavu, po vychýlení vnějším 

 vlivem se opět vrátí do tohoto stavu. 

 Astabilní - pro obvod jsou oba stavy stabilní dočasně. 

Z tohoto dělení vyplývá, že jako jediný použitelný KO je astabilní, jelikož 

nepotřebuje žádné vychylovací impulsy a kmitá periodicky. Základem těchto obvodů 

je zpětnovazební zapojení dvou tranzistorů. Takovéto zapojení znamená propojení 

kolektoru prvního tranzistoru s bází druhého tranzistoru přes rezistor nebo 

kondenzátor. Pro astabilní klopný obvod je zapojení s kondenzátorem. 

 

Tyto obvody nemají žádnou stabilní polohu, periodicky se „překlápějí“ z jednoho 

stavu do druhého. Jejich perioda je nastavitelná v závislosti velikosti prvků RC článku. 
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Na Obr. 6 je vidět schéma zapojení astabilního KO. Pod tímto obrázkem následuje 

vysvětlení principu činnosti. 

 

Obr. 6 Schéma zapojení astabilního klopného obvodu [17] 

Když je připojeno napájecí napětí UCC, jeden z tranzistorů se otevře rychleji, je to 

dáno konstrukčními vlastnostmi tranzistorů. Pro ilustraci bude zvolen tranzistor T2. 

Kondenzátor C2 je tedy nabitý a kondenzátor C1 se nabíjí, čímž se zmenšuje závěrné 

napětí na bázi tranzistoru T1. Až je na kondenzátoru C1 dosaženo prahového napětí Up, 

tranzistor T1 se otevře a kondenzátor C2 se vybije. Tento pokles napětí se přenese na 

bázi tranzistoru T2, kde se nachází napětí Up - UCC a tranzistor se uzavírá. Hned po 

zavření se začíná opět nabíjet kondenzátor C2. Až se na tomto kondenzátoru objeví 

hodnota prahového napětí, tranzistor T2 se otevře, čímž vybije kondenzátor C1 

a tranzistor T1 se začne zavírat (objeví se na něm stejné napětí jako předtím na T2). [10] 

Pokud jsou použity stejné hodnoty prvků RC článků, tzn., že platí RB1 = RB2 = RB 

a C1 = C2 = C, jedná se o souměrný obvod a frekvence výstupního signálu je podle [17] 

rovna: 

 

𝑓 =
1

2 ∙ 𝑅𝐵 ∙ 𝐶 ∙ ln2
, (Hz;  Ω, F). (6.1) 

Z uvedené rovnice 7.1 je vidět, že frekvence astabilního klopného obvodu záleží 

pouze na velikosti odporu a kapacity použitých prvků v RC článku. 

 

Další možnost spínání silových obvodů je použití integrovaných obvodů. Existuje 

více integrovaných obvodů, které je možno využít pro řízení silové části, například: 

IR 2453 pro plný můstek, UC 3842 pro jednočinný tranzistorový měnič nebo TL 494 

pro dvojčinný měnič. 
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Schéma zapojení a popsané vlastnosti budou uvedeny pro variantu polovičního 

můstku v silové části, kde je možno využít řízení pomocí integrovaného obvodu 

IRS 2153, jehož schéma je vidět na Obr. 8. Jedná se o samo oscilační obvod, jehož 

frekvence je závislá na použitých prvcích RT a CT (Obr. 7). Na Obr. 8 je vidět graf této 

závislosti. Jak je vidět z tohoto obrázku, frekvence se může pohybovat od desítek 

hertzů až po stovky kilohertzů. Napájecí napětí je voleno v rozmezí 12 – 15,4 V. [11] 

 

Obr. 7 Schéma zapojení IRS 2153 [11] 

 

Obr. 8 Závislost frekvence IRS2153 na použitých prvcích [11] 

 

Pokud se jedná o elektrické zařízení pro průmysl, musí být řídící obvody a signály 

podle normy galvanicky odděleny. Je třeba zabránit průchodu proudu, který by při 
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dotyku neživé části osobou způsobil újmu na zdraví. Pomocí galvanického oddělení je 

zabezpečeno, že při poruše elektrické izolace nedojde k přemostění nebezpečného 

napětí proti zemi nebo uzemnění lidským tělem. Napětí takto odděleného obvodu 

nesmí překročit hodnotu 500V. [12] 

Při standardním provozu v elektrické síti se na fázových vodičích nachází 

provozní napětí, a pokud by došlo ke zkratu na kostru a doteku osoby na tuto neživou 

část, byla by osoba vystavena stejnému napětí. Je-li použito galvanického oddělení, na 

oddělené části obvodu (v případě transformátoru sekundární strana) se nachází také 

pracovní napětí, ale napětí mezi neživou částí a zemí je nulové.  To znamená, že při 

zkratu na kostru není člověk ohrožen. [12] 

 Galvanické oddělení může být provedeno více způsoby, které budou nyní 

představeny. 

 

Využívá se světelného zdroje, většinou IR diody a následně součástky reagující na 

světlo, nejčastěji je využívaný fototranzistor. Tyto dvě součástky jsou zapouzdřeny 

v jednom pouzdře, odděleny od sebe pomocí skla, plastu nebo vzduchu a tento prvek 

se nazývá optočlen. Přenos signálu probíhá pomocí světelného signálu, kdy světlo 

vyzářené z diody dopadá na fototranzistor, ten se sepne a umožní průchodu proudu. 

[21] 

 Galvanické oddělení pomocí optočlenu je využíváno u spínání 

přes  nízkonapěťové signály a hlavní výhodou je kompaktní provedení 

optočlenu, vysoká účinnost přenosu a vysoká izolace. [21] 

 

Jedná se o často používanou metodu, a je možné se s ní setkat v široké škále 

zastoupení. Primární a sekundární vinutí musí být odděleno, a proto není možné 

použit autotransformátory. Jsou použity oddělovací transformátory, které většinou 

mají primární a sekundární vinutí navinuto na sobě, jejich převodový poměr je 1:1 a 

z hlediska izolace musí splňovat podmínky na třídu ochrany II. [12]   

Mezi výhody oddělení transformátorem patří použití pro široké spektrum 

napájecího napětí, a vysoká účinnost. Tato metoda oddělení vyžaduje samozřejmě 

střídavé napětí, což může být u některých aplikací nevýhodou. Další nevýhodou se 

může jevit vyšší hmotnost a velikost provedení. U indukčního ohříevu je použito 

střídavé napětí, proto je možno využít galvanické oddělení transformátorem. 
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Jako silové obvody se používají tranzistorové měniče, které existují ve více 

uspořádáních. Je možno setkat se se zapojením plného můstku, polovičního můstku 

a jednočinné či dvojčinné zapojení.  

 

Jedná se o elektrický obvod, který umožňuje průchodu proudu v obou směrech.  

Tento obvod je napájen stejnosměrným proudem, proto je vždy jeho součástí jedno 

fázový dvojpulzní usměrňovač a filtr vysokých frekvencí. Obvod je složen ze 4 

spínacích prvků, které tvoří bipolární nebo unipolární tranzistory, a k nim paralelně 

připojené diody. [14] 

Tyto diody se používají pro omezení špičky napětí, které se objevují pokaždé, 

když je potřeba spínat indukční zátěž. Do můstkového a zapojení polovičního můstku 

jsou umisťovány proto, aby cívka měla možnost se vybít. Pokud by diody nebyly 

zapojeny, při každém vypnutí tranzistoru by došlo k vytvoření velkého napětí, které 

by mohlo způsobit průraz spínacích prvků. 

Na Obr. 9 je vidět schéma můstkového zapojení, které bude sloužit pro popis 

principu funkce. Jsou-li sepnuté tranzistory S1 a S4 (S2 a S3 jsou zavřené), začne proud 

obvodem téct jedním směrem. Po sepnutí tranzistorů S2 a S3, kdy pro změnu 

tranzistory S1 a S4 jsou zavřené, začne proud téct opačným směrem a na zátěži se 

změní polarita.  

 

Obr. 9Schéma plného můstkového zapojení 
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Jedná se o nejzákladnější zapojení spínacího obvodu a  je hojně používáno pro 

nízko napěťové aplikace. Oproti zapojení plného můstku obsahuje pouze dva spínací 

prvky s paralelně připojenými diodami. Tyto spínací prvky, nejčastěji tranzistory jsou 

opět střídavě spínány, pomocí řídícího signálu. Na Obr. 10 je znázorněno schéma 

zapojení polovičního můstku, pod tímto obrázkem následuje vysvětlení principu 

činnosti. 

 

Obr. 10 Schéma zapojení polovičního můstku 

Kondenzátory C1 a C2 jsou na počátku nabity na hodnotu U/2. Po sepnutí 

tranzistoru S1 začne procházet přes zátěž proud směrem ke kondenzátoru C2, který se 

začne nabíjet. Po uzavření tranzistoru S1 je sepnut tranzistor S2 a kondenzátor C2 se 

začíná vybíjet a přes zátěž tentokrát teče proud v opačném směru než v prvním 

případě. Po vypnutí tranzistoru S2 je opět zapnut tranzistor S1 a celý proces se 

opakuje. [15].  

Na zátěži se objevuje téměř sinusové napětí, které má více harmonických složek. 

Obvod je v rezonanci naladěn pouze pro první harmonickou složku budícího napětí. 

V případě použití PRO, se vyšší harmonické složky projevují, což by mohlo vést ke 

zhoršení funkce, ale v porovnání s první harmonickou složkou budou ostatní 

harmonické méně účinné, a proto je možno je zanedbat. [6] 

 

Toto zapojení se dělí na dva typy, a to propustné nebo blokující. Rozdíl spočívá 

v okamžiku, kdy dojde k předání energie přes transformátor. U propustných měničů 

tento děj probíhá, když je pod napětím, což znamená, když je tranzistor sepnut. 

Blokující měniče předávají energii v okamžiku, kdy je tranzistor vypnutý. Když je 

sepnutý, akumuluje se na prvcích energie, kterou předají, když je tranzistor vypnut. 

[16]  
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Jedná se o nejjednodušší zapojení s jedním tranzistorem a transformátorem se 

vzduchovou mezerou. Je vhodný k použití pro vysokonapěťové zdroje, protože není 

potřebný velký převodový poměr transformátoru. Měnič akumuluje v době sepnutí 

transformátoru energii na primární straně vinutí. V okamžiku vypnutí dojde 

k přepólování cívky a energie se přenáší do sekundárního vinutí, kde dojde 

k usměrnění a napětí se objeví na zátěži. [16] 

 

Obr. 11 Schéma jednočinného blokujícího měniče [16] 

Pro toto zapojení, které je zobrazeno na Obr. 11, není třeba použít usměrnění, ani 

výstupní tlumivku - její funkci obstarává transformátor. Použití se vztahuje pouze pro 

malé výkony. Řízení tranzistorů může být provedeno zpětnou vazbou. [16] 

 

V tomto zapojení se objevuje opět jeden tranzistor a transformátor tentokrát bez 

vzduchové mezery. Jelikož se energie neakumuluje v transformátoru, je nutno do 

obvodu přiřadit jednak demagnetizační cívku L3 pro odbuzení transformátoru, když je 

tranzistor vypnut, ale také výstupní tlumivku LF pro vyhlazení proudu. [16] 

 

Obr. 12 Schéma zapojení jednočinného propustného měniče [16] 
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Výhodou tohoto zapojení, na Obr. 12, jsou jednoduché silové obvody a jejich 

řízení, protože řídící obvody nemusí být galvanicky oddělené. Nevýhodou je pak 

demagnetizační vinutí navíc a velké namáhání tranzistoru v závěrném směru. [16] 

 

Dvojčinné měniče (schéma na Obr. 13) přenášejí energii přes transformátor dvakrát 

za periodu, čímž jej využívají více než jednočinné měniče, proto se hodí pro větší 

aplikace. Další výhodou této topologie je poloviční počet závitu vinutí transformátoru 

při stejných pracovních podmínkách. Toto zapojení se nejčastěji provádí v kombinaci 

s můstkovým, nebo polo můstkovým zapojením. [16]  

 

Obr. 13 Schéma zapojení dvojčinného propustného můstkového měniče [16] 

Výhodou, jak už bylo zmíněno, je možnost přenášení velkých výkonů, menší 

rozměry transformátoru a menší zvlnění výstupního proudu. Nevýhodou jsou větší 

ztráty v jádře transformátoru a složitější buzení. [16] 

 

Pro správný a funkční ohřev je třeba upravovat pracovní frekvenci. V podstatě 

existují dva způsoby jak ji nastavit: ručně, nebo automaticky. Ruční varianta potřebuje 

zásah obsluhy, u zpětnovazebních ladění si obvod udržuje pracovní frekvenci sám. 

 

Jak bylo řečeno v kapitole 5, velikost odporu ovlivňuje činitele jakosti 

a dosahované parametry. Zapojením proměnného odporu do obvodu je možné 

upravovat tuto hodnotu. Pokud je pracovní cívka dimenzována pro vyšší zátěž, 

zvýšením hodnoty proměnného odporu je dosaženo rezonance. Z důvodu ručního 

ovládání je téměř nepoužitelný a v praxi se nevyskytuje.  
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Jedná se o typ obvodů, které samy udržují hodnotu frekvence na požadované 

hodnotě, aby bylo dosaženo efektivního ohřevu. Takovéto obvody mohou být 

provedeny například přes PLL závěs, který bude nyní představen. 

 

PLL závěs, z anglického názvu phase locked loop, se skládá z  těchto tří základních 

částí: 

 fázově frekvenční detektor (PFD - phase frequency detector), 

 filtr smyčky, 

 napětím řízený oscilátor (VCO - voltage controlled oscilator). 

PFD porovnává na svém vstupu dva signály, a to signál referenční a signál, který 

je odebírán z VCO. Jako referenční signál se často používá krystalový oscilátor. Pokud 

se objeví odchylka těchto dvou signálů, je generován na jeho výstupu chybový signál, 

který je filtrován přes filtr smyčky a poté převeden na VCO. Až dosáhne systém 

synchronního stavu, tzv. zavěšená PLL smyčka, chybový signál má konstantní časový 

průběh a referenční signál má se signálem VCO stejnou frekvenci i fázi. PFD pomocí 

tzv. nábojové pumpy generuje signál, který může nabývat pouze třech diskrétních 

hodnot: +1; 0; -1. Pokud tedy má výstupní signál z VCO nižší frekvenci, než referenční 

signál, je generován signál s hodnotou +1. Tento signál způsobí, že se napětí na VCO 

zvyšuje, tím se snižuje vnitřní kapacita ve VCO a frekvence roste. Blokové schéma PLL 

závěsu je zobrazeno na Obr. 14, kde LPF představuje filtr smyčky. [17]  

 

Obr. 14 Schéma PLL závěsu [17] 

Jako nejjednodušší provedení detektoru může být použita analogová násobička, 

v modernějších detektorech se však používají detektory s dvojicí klopných obvodů. 

Rozdíl mezi těmito provedeními je citlivost na změnu fáze, která se vyjadřuje 

v jednotce V/rad.  
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Filtr smyčky může mít různá provedení, ale je reprezentován přenosovou funkcí 

dolní propusti a slouží k potlačení vysokofrekvenčních složek výstupního signálu 

PFD. Vlastnosti filtru jsou velice důležité pro chování celého závěsu, zejména pak 

dynamické vlastnosti, a také skokové změny frekvence referenčního signálu. Pro 

realizaci tohoto filtru jsou využívány aktivní i pasivní RC filtry různých řádů, jehož 

návrh je poměrně komplikovaný. 

Z časových konstant RC filtrů je možno odečíst dva parametry, které ovlivňují 

odezvu na skokovou změnu frekvence. Tyto parametry se nazývají činitel tlumení 

a přirozená frekvence. Ke skokové změně dochází přeladěním z jednoho kmitočtu na 

druhý. Při skokové změně se systém ustaluje dokmitáváním, proto když je filtr 

navržen špatně, může dojít k celkovému rozkmitání systému, viz Obr. 15. [17] 

 

Obr. 15 Odezva výstupní frekvence závěsu na skokovou změnu [17] 

Aby bylo možno generovat signál, který má jinou hodnotu kmitočtu než je 

kmitočet referenčního signálu, je třeba přidat do zpětné vazby děličku signálu, která 

signál rozdělí dělícím poměrem N. Na výstupu z VCO je poté signál s N-krát vyšším 

kmitočtem, než je referenční. [17] 
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V rámci bakalářské práce bylo provedeno měření na dvou různých modelech 

indukčních pecí pro ověření funkčnosti a zjištění provozních parametrů. Měření bylo 

provedeno pomocí osciloskopu a v následující kapitole budou prezentovány výstupy 

z měření.  

První přípravek (dále model č. 1) byl model indukční pece napájený z PC zdroje. 

Průměr induktoru – pracovní cívky byl 5 cm a výška 4 cm. PC zdroj byl napájen ze sítě 

s napětím 230 V, výstupní napětí poté mělo hodnotu 11,63 V. Druhý přípravek (dále 

model č. 2) byl model indukční pece napájený přes laboratorní zdroj s nastavitelným 

rozsahem výstupního napětí od 20 - 40 V. Pro zmenšení proudových rázů byly za 

napájecí zdroj zařazeny kondenzátory. Průměr induktoru tohoto modelu byl 8 cm a na 

výšku měřil 6 cm. 

V rámci měření byly změřeny základní parametry obou přípravků - rezonanční 

frekvence, napájecí proud a napětí, fázový posuv při rezonanci, pracovní proud, činitel 

jakosti obvodu. Také byla změřena hodnota magnetické indukce v okolí induktoru 

a účinnost modelu č. 2. Magnetické pole okolo pracovní cívky bylo měřeno pomocí 

sondy magnetické indukce, kde hodnota byla úměrná naindukovanému napětí. 

Z osciloskopu byly odečítány hodnoty indukovaného napětí, které sloužily 

pro výpočet hodnot magnetické indukce jak pro rovinu procházející středem cívky, tak 

i pro rovinu procházející horním okrajem. Účinnost byla měřena pomocí ohřívání 

tělesa o známé hmotnosti a hustotě, následně se odečítala teplota v určitých časových 

intervalech.  

Je třeba říct, že měření sloužilo pouze pro orientační měření, potvrzující funkčnost 

a teoretické předpoklady, nejednalo se o velmi přesné měření. Měření sloužilo také 

jako demonstrace, jakých parametrů je možné dosáhnout s modely pecí takových 

rozměrů, konstrukce, napájení atd. Z tohoto důvodu je možné, že měření magnetické 

indukce je zatíženo chybou lidského faktoru, a také nepřesností přístrojů ve velké 

vzdálenosti od středu cívky, kdy magnetické pole už nebylo tak silné, a proto téměř 

neměřitelné.  

S větší chybou je také třeba počítat při určování teploty ohřívaného tělesa. Při 

tomto měření byl použit laserový bezdotykový teploměr. Nebyl použit žádný stativ 

pro udržení stálé pozice. Jelikož tedy teploměr nemířil přesně na stejné místo v každý 

okamžik, mohla se vyskytnout chyba. 

Na Obr. 16 a Obr. 17 je vidět provedení měřených přípravků. Na Obr. 17 je pouze 

oscilační a silový obvod modelu č. 2. 
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Obr. 16 Model č. 1 

 

  

Obr. 17 Model č. 2 
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Graf č. 2: Průběh napájecího proudu In a proudu cívkou Ic modelu 
indukční pece se zátěží 
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Jak je vidět z grafů 1 a 2, průběh odebíraný z napájecího zdroje pro oscilační obvod 

je zdeformovaný, zatímco průběh proudu, který prochází induktorem při rezonanci 

má sinusový tvar. Také je vidět zvýšení napájecího proudu a naopak snížení proudu 

induktorem při vložení zátěže. 
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Graf č. 3: Průběh napětí a proudu na induktoru bez zátěže 
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Graf č. 4: Průběh napětí a proudu na induktoru se zátěží 
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Jak bylo zmíněno v kapitole č. 5, pokud je obvod v rezonanci, kompenzuje se 

reaktance cívky a kondenzátoru, proto by měl být procházející proud a napětí ve fázi. 

Jelikož žádný reálný prvek není ideální, objevují se parazitní vlivy, a proto fázový 

posuv není nulový, jak je vidět z grafu č. 3. Po vložení vsázky se fázový posuv ještě 

zvětší, jak je patrné z grafu č. 4, jelikož byl přidán další odpor a paraztitní vlastnosti. 

Pro oba modely byly změřeny provozní parametry, které jsou uvedeny 

v tabulkách 3 a 4. Jelikož model č. 2 umožňoval měnit napájecí napětí, byly změřeny 

parametry pro různá napájecí napětí jak při provozu bez zátěže, tak se zátěží. Navíc 

byla určena indukčnost pracovní cívky tohoto modelu na hodnotu L = 3,81 mH. 

V Tabulce 4 Umo představuje napětí na výstupu z oscilačního obvodu.  

Tabulka 3 Provozní parametry modelu č. 1 

Provoz bez zátěže 

Unap [V] In [A] Ic [A] f [kHz] Q [-] 

11,63 2,3 28 92,44 12,17 

     
Provoz se zátěží 

Unap [V] In [A] Ic [A] f [kHz] Q [-] 

11,63 5,46 21,8 83 3,99 

 

Tabulka 4 Provozní parametry modelu č. 2 pro různá napájecí napětí 

Měření bez zátěže 

Unap [v] Inap [A] Umo [V] Imo [A] f [kHz] Ic [A] Q [-] 

19,8 2 39 0,874 41,1 29,3 33,52 

25 2,3 51,1 0,9 48,8 37,8 42,00 

30 2,8 62,3 1,1 48,12 45,9 41,73 

35 3,7 72,8 1,3 46,87 52,3 40,23 

40 3,9 84,1 1,55 46,59 59,3 38,26 

      
 Měření se zátěží 

Unap [v] Inap [A] Umo [V] Imo [A] f [kHz] Ic [A] Q [-] 

20 5,7 37 2,19 39,64 28,1 12,83 

25 6,7 48,9 2,52 39,94 36,2 14,37 

30 7,9 59,9 2,99 40,1 43,9 14,68 

35 8,8 70 3,4 40,1 49,97 14,70 

38,3 9,7 77,2 3,7 40,13 53 14,32 
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Graf č.5: Závislost  parametrů modelu indukční pece na 
napájecím napětí při měření bez záteže 
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Graf č. 6: Závislost  parametrů  modelu indukční pece na 
napájecím napětí při měření se zátěží 

Uro Ic Q

Jak je vidět z Tabulky 4 a grafů č. 5 a 6, při měření bez zátěže je velikost hodnoty 

činitele jakosti největší při napětí Unap = 25 V a jeho hodnota je 42, poté opět klesá. Při 

měření se zátěží, je činitel jakosti nejvyšší pro napájecí napětí Unap = 35 V a má hodnotu 

14,7.  Po vložení vsázky se sníží činitel jakosti, sníží se pracovní frekvence a zároveň se 

zvýší proud v mezi obvodu Imo.  
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Dalším bodem měření bylo určení magnetického pole v okolí cívek, aby bylo vidět, 

do jaké vzdálenosti rozptylové pole dosáhne, a jak velkou hodnotu má. Největší 

hodnota magnetické indukce byla změřena u krajů pracovní cívky, proto pro efektivní 

ohřev je nejlepší, aby vsázka zaujímala celý prostor cívky. Grafy nejsou spojité z toho 

důvodu, že hodnoty na hranicích cívek nebyly měřeny, z důvodu rušení pole. Jak je 

vidět z grafů č. 7 a 8, velikost magnetické indukce je největší v rovině která prochází 

středem cívky. Maximální hodnota je 1,5 mT, respektive 1,3 mT. Pracovní cívka 

modelu č. 1 vytvářela silnější magnetické pole, a to z toho důvodu, že cívka je 

rozměrově menší, a proto je pole soustředěno do menšího prostoru. Dále je z těchto 

grafů možné vidět, že ve vzdálenosti 5 cm od kraje pracovní cívky je velikost 

magnetického pole pouze cca 0,1 mT, což je 15x slabší než hodnota ve středu cívky. 
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Jako poslední byla změřena účinnost modelu č. 2 pro dvě hodnoty napájecího 

napětí. Účinnost byla určena jako poměr tepleného výkonu dodaného ohřívanému 

tělesu a elektrického příkonu. Jednalo se o železné těleso s hmotností m = 91,4 g. 

Tabulka 5 Naměřené hodnoty a parametry pro U = 20 V 

t [s]  [°C] Δ [°C] t [s]  [°C] Δ [°C] 

0 63 0 140 185 6 

10 76 13 150 193 8 

20 82 6 160 200 7 

30 91 9 170 206 6 

40 102 11 180 213 7 

50 108 6 190 218 5 

60 118 10 200 226 8 

70 127 9 210 230 4 

80 138 11 220 236 6 

90 146 8 230 242 6 

100 155 9 240 249 7 

110 162 7 250 254 5 

120 171 9 260 259 5 

130 179 8       

  

 

U [V] I [A] ct [JKg-1K-1] mt [kg] ∆υ̅̅̅̅  [°C] 

20 4,8 480 0,0914 7,53 
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𝑃𝑡 =
𝑚𝑡 ∙ 𝑐𝑡 ∙ ∆υ̅̅ ̅ 

𝑡
=

0,0914 ∙ 480 ∙ 7,53

10
= 33,07 W 

𝑃𝑒𝑙 = 𝑈 ∙ 𝐼 = 20 ∙ 4,8 = 96 W 

𝜂 =
𝑃𝑡

𝑃𝑒𝑙
∙ 100 =

33,07

96
∙ 100 = 34,45% 

Tabulka 6 Naměřené hodnoty a parametry pro U = 30 V 

t [s]  [°C] Δ [°C] 

0 242 0 

10 266 24 

20 276 10 

30 284 8 

40 301 17 

50 311 10 

60 326 15 

70 333 7 

80 344 11 

90 353 9 

100 368 15 

110 374 6 

120 390 16 

130 396 6 

140 400 4 

 

 

𝑃𝑡 =
𝑚𝑡 ∙ 𝑐𝑡 ∙ ∆υ̅̅ ̅ 

𝑡
=

0,0914 ∙ 480 ∙ 11,29

10
= 49,51 W 

𝑃𝑒𝑙 = 𝑈 ∙ 𝐼 = 30 ∙ 6,3 = 189 W 

𝜂 =
𝑃𝑡

𝑃𝑒𝑙
∙ 100 =

49,51

189
∙ 100 = 26,2 % 

Jak je vidět z těchto výsledků, při zvýšeném příkonu byla účinnost menší. 

Pravděpodobně je to způsobeno tím, že těleso bylo zahříváno na vyšší teplotu, a proto 

byly i větší ztráty do okolí. Celkově byla účinnost nízká jak pro nižší, tak i vyšší 

příkon, a to z toho důvodu, že vsázka nevyplňovala celý prostor induktoru, jak bylo 

zmíněno výše.  

U [V] I [A] ct [JKgK-1] m [kg] ∆υ [°C] 

30 6,3 480 0,0914 11,29 
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V bakalářské práci byly popsány principy, na kterých je založen indukční ohřev. 

Dále byly také uvedeny možnosti realizace jednotlivých částí elektrické části indukční 

pece, se kterými je možno se setkat. Tyto popsané principy byly následně ověřeny při 

měření školního modelu indukční pece. 

Během měření byly změřeny provozní parametry, účinnost ohřevu, rozptyl 

magnetického pole. Výsledky tohoto měření jsou uvedeny v kapitole č. 7.  Měření 

potvrdilo teoretické předpoklady ve všech částech, až na dosaženou účinnost. Mělo by 

se jednat o jednu z nejúčinnějších metod pro ohřev, ale dosažená účinnost byla pouze 

do 35%, a to z toho důvodu, že nebyla vhodně zvolená vsázka, nevyplňovala celý 

prostor induktoru, a také nebyly eliminovány ztráty do okolí.  

Součástí bakalářské práce je také napsaný návod pro měření stejné úlohy 

v laboratořích. V této úloze je pokus o eliminaci ztrát do okolí použitím kalorimetru, 

proto by měla být dosahována vyšší účinnost. Tento návod se nachází v příloze a měl 

by sloužit k seznámení studentů bakalářských ročníků s indukčním ohřevem. 
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Laboratorní úloha - Měření provozních parametrů indukčních pecí 

Cíl práce: 

Cílem této laboratorní úlohy je seznámení studentů se zařízením pro indukční 

ohřev a proměření parametrů, kterých je možno dosáhnout. 

Úkoly 

1. Pomocí osciloskopu zobrazte a změřte provozní parametry (U, In, Ic, f) prvního 

modelu indukční pece, jak pro provoz bez zátěže, tak se zátěží. 

2. Pro druhý model indukční pece změřte závislosti provozních parametrů 

v závislosti na změně napájecího napětí, jak pro provoz bez zátěže, tak se zátěží. 

Z hodnot pro provoz bez zátěže určete indukčnost cívky L. 

3. Pomocí sondy změřte hodnotu magnetické indukce uvnitř a v okolí pracovní 

cívky. Měření proveďte v rovině procházející středem a poté horním okrajem 

cívky, pro obě indukční pece. 

4. Změřte účinnost modlu č. 2 pomocí oteplení tělesa v kalorimetru. 

5. Proveďte vyhodnocení měření. 

Teoretický úvod 

Princip indukčního ohřevu je založen na působení proměnného magnetického pole 

uvnitř cívky na ohřívaný předmět (vsázka), který se vlivem hysterezních ztrát 

a vířivými proudy zahřívá. To, jestli se více budou uplatňovat ztráty vířivými proudy 

nebo hysterezí záleží na typu vsázky. Ztráty vířivými proudy jsou závislé na kvadrátu 

frekvence magnetického pole, zatímco hysterezní ztráty pouze na samotné frekvenci. 

Aby byl zvýšen podíl posledně zmíněných ztrát, je využíváno magnetického pole s vyšší 

frekvencí, než je frekvence sítě. 

Výhoda použití indukčního ohřevu je, že odpadají ztráty při přenosu tepla 

z ohřívače do ohřívaného tělesa - vsázky, jedná se tedy o přímou metodu ohřevu. Pokud 

je ohřev správně dimenzován, můžou hodnoty účinnosti dosahovat vysokých hodnot. 

Nevýhodou této metody ohřívání je, že ji nelze použít pro všechny materiály. 

Jako u každého typu ohřevu je i u této metody problém se sdílením tepla s okolím, 

kterému je možné se vyhnout pouze v tepelně izolovaném prostředí. Pro určení 

účinnosti skrze oteplení ocelového tělíska je možné přenos s okolím zanedbat pro 

teplotu předmětu do 200°C. Poté pro přesnější výsledky je lepší měření přenést do 

kalorimetru, kde je těleso ponořeno ve vodě o určitém objemu. Tepelný výkon dodán 
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tělesu a ztráty do okolí je možno určit z kalorimetrické rovnice 5.0, kde je započítán 

i ohřev vody, jakožto sdílení tepla s okolím. 

 𝑄 = 𝑚𝑡 ∙ 𝑐𝑡 ∙ ∆𝑡𝑡 + 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑡𝑣  (1) 

Indukční pec se skládá z napájecího obvodu, oscilačního obvodu a silového obvodu. 

Silový obvod je proveden jako paralelní rezonanční obvod, který se skládá 

z kondenzátoru a cívky, která je zároveň pracovní cívkou. Rezonanční obvody se 

používají z toho důvodu, že umožňují dosáhnout vysokého proudu, aby bylo 

magnetické pole co nejsilnější. Vysokého proudu je možné dosáhnout, pokud je obvod 

v rezonanci, což znamená, že je obvod napájen napětím o frekvenci, která je blízká 

rezonanční frekvenci. Tuto frekvenci je možno určit z Thompsonova vztahu. Tento 

vztah vychází z toho, že při rezonanci se kompenzuje reaktance cívky s reaktancí 

kondenzátoru, a proto je proudu kladen pouze činný odpor. Během rezonance je napětí 

a proud na cívce ve fázi a platí tento vztah: 

𝑋𝐶 = 𝑋𝐿 , 

𝑗𝜔0𝐿 =
1

𝑗𝜔0𝐶
 , 

𝜔0
2 =

1

𝐿𝐶
→ 𝜔0 =

1

√𝐿𝐶
  , 

  𝑓0 =
1

2𝜋√𝐿𝐶
 (Hz; H, F). (1.1) 

Jak je vidět ze vztahu 1.1, rezonanční frekvence závisí pouze na indukčnosti 

pracovní cívky a kapacitě kondenzátoru.  

Při rezonanci dochází ke znásobení průchozího proudu cívkou. To, kolikrát se zvýší 

průchozí proud, vyjadřuje činitel jakosti obvodu Q. Pro paralelní rezonanční obvod je 

činitel jakosti a průchozí proud cívkou Ic roven: 

𝑄 =
𝑅

𝑋𝑐
=

𝑅

𝑋𝐿
 (−;  Ω, Ω) 

(1.2) 

𝐼𝑐 =
𝑈𝑟

𝑗 ∙ 𝑋𝐿
=

𝐼𝑛 ∙ 𝑅𝑝

𝑗 ∙ 𝑋𝐿
= 𝑗 ∙ 𝑄 ∙ 𝐼𝑛 (A; −, A) 

(1.3) 

Pro výpočet indukovaného napětí platí vztah: 

 𝑈𝑖 = 4,44 ∙ 𝑁 ∙ 𝑓 ∙ 𝛷 (V; -, Hz; Wb),  

a 
(1.4) 
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𝛷 = 𝐵 ∙ 𝑆 (Wb; T, 𝑚2). (1.5) 

Pomocí vztahů 1.4 a 1.5 je možné určit velikost magnetické indukce v okolí pracovní 

cívky, jelikož jsou známy všechny parametry potřebné k výpočtu. 

 

Obrázek 1 Model indukční pece č. 1 

 

Obrázek 2 Ilustrace pro měření magnetické indukce v okolí cívky 

Postup měření 

1. Pomocí proudové sondy změřte proud In a frekvenci f na vstupu do 

rezonančního obvodu, pro model č. 1 bez zátěže. Připojte proudovou sondu 

na závit pracovní cívky a změřte velikost proudu cívkou Ic. Oba průběhy 

z osciloskopu uložte a z naměřených hodnot vypočítejte činitele jakosti Q. 
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Pozn.: Jelikož činitel jakosti je vyjádřen jako poměr proudu na výstupu 

k vstupu, je jedno, jestli je počítán z efektivní, nebo vrcholové hodnoty. 

2. Druhým kanálem osciloskopu se svorkami pro měření napětí změřte napájecí 

napětí ze zdroje Un. Poté jej připojte na pracovní cívku a změřte napětí na 

cívce Uc. Průběh napětí si uložte. 

3. Vložte připravenou zátěž na podstavec do dutiny cívky, snažte se, aby byla co 

nejvíce uprostřed a zopakujte měření podle bodu č. 1 a 2. 

4. Pohybujte sondou v horizontální rovině, procházející středem cívky. 

Odečítejte hodnoty napětí pro každý centimetr od středu cívky. Měřte do 

vzdálenosti 8-10 cm od středu cívky (viz Obr. 2). 

5. Stejné měření proveďte i pro rovinu horního okraje cívky. Z naměřených 

hodnot vypočítejte hodnotu magnetické indukce B pomocí vztahu 10.4 a 10.5. 

6. Připojte laboratorní zdroj napětí, k  němu paralelně vyhlazovací kondenzátory 

a model č. 2. Pro napájecí napětí Un = 20 - 40 V, s krokem 5V změřte a zapisujte 

hodnoty Uc, Ic, f a Ir, což je proud na vstupu rezonančního obvodu. 

7. Vložte připravenou zátěž na podstavec do dutiny cívky, snažte se, aby byla co 

nejvíce uprostřed a zopakujte měření podle bodu č. 6. 

8. Pro model č. 2 zopakujte měření podle bodu č. 4. 

9. Vložte ocelové tělísko doprostřed cívky, na zdroji nastavte Un = 20V. Pomocí 

bezkontaktního teploměru odečítejte teplotu každých 10 sekund, dokud těleso 

nebude mít teplotu 200°C. 

10. Změřte teplotu vody v kalorimetru, opatrně přesuňte těleso pomocí kleští do 

připraveného kalorimetru, vložte jej do dutiny cívky, zvolte napájecí napětí 

Un = 30V. Odečítejte teplotu tělesa každých 10 sekund, dokud teplota nebude 

rovna 400°C. Na konci měření odečtěte teplotu vody. 


