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Abstrakt

Mým cílem bakalářské práce je seznámení s problematikou vývojového prostředí 
LabVIEW a měřící kartou DAQCard-6036E. Uplatnění tohoto programu v průmyslu, 
dále zmapovat použitelnost v oblasti měření vlastností, sběru dat a automatizace 
elektrických přístrojů. Dalším důležitým bodem je popis základních ovládacích prvků, 
palety nástrojů a vytvoření nového programu pro virtuální instrumentaci a simulování. 
Protože pomocí virtuálního programovacího jazyka od firmy National Instrument měřím 
dynamickou charakteristiku elektrického oblouku, přiblížím studentům a ostatním 
čtenářům teorii oblouků střídavého elektrického proudu. Popíšu vznik, projevy a 
chování elektrického oblouků v prostředí atmosférického tlaku a běžné teploty 
laboratorní místnosti. Uvedu základní poznatky o vlivech působících na hoření 
elektrického oblouku a jak tyto vlivy deformují ideální dynamickou charakteristiku. 
Navrhnu program pro měření dynamické charakteristiky elektrického oblouku 
v prostředí LabView. Změřím několik voltampérových charakteristik pomocí měřící karty 
DAQCard-6036E a také zaznamenám při těchto měřeních průběhy proudu a napětí 
v obvodu měření. Měření provádím na přípravku se dvěmi uhlíkovými elektrodami ve 
vertikálním uspořádání. Výsledkem bude změřená dynamická voltampérová 
charakteristika s naměřenými daty v podobě tabulek a grafů. 

Klíčová slova

LabView,  Měřící  karta DAQCard-6036E,  Virtuální  programovací  jazyk,  National 
Instrument,  Dynamická  charakteristika  oblouku,  Virtuální  instrumentace,  Elektrický 
oblouk



Abstract

My aim in Bachelor`s project is familiarization the problems of development 
environment and LabVIEW measurement card DAQCard-6036E. The implementation of 
this program in industry, the map application in the field of measuring performance, data 
collection and automation of electric appliances. Another important point is the basic 
description of the controls palette of instruments and creating a new program for virtual 
instrumentation and simulation. Because using a virtual programming language from 
National Instrument on measured dynamic characteristics of the electrical arc, closer to 
students and other readers the theory arcs of alternating electric current. Describe the 
emergence, speeches and behavior of electric arc in atmospheric pressure and normal 
temperature laboratory room. Provide basic knowledge of the influences acting on 
burning electric arc and how these effects distort the ideal dynamic characteristics. A 
proposal for measuring the dynamic characteristics of electric arc in the LabVIEW 
environment. To measure several volt-ampere characteristics with card DAQCard-
6036E and also been measured in these courses in the current and voltage 
measurement circuits. Measurement is performed on the product with two carbon 
electrodes in the vertical arrangement. The result will be a measured dynamic volt-
ampere characteristics with measured data in the form of tables and graphs. 

Keywords

LabVIEW,  Measurement  card  DAQCard-6036E,  virtual  programming  language, 
National  Instrument,  the  dynamic  characteristics  of  the  arc,  virtual  instrumentation, 
electrical arcs
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    1    Úvod
    
V bakalářské práci na téma Využití programovacího prostředí LabVIEW v oblasti 

elektrických přístrojů, seznamuji čtenáře s obsluhou a využitím programu pro měření 
dynamické charakteristiky elektrického oblouků střídavého proudu. V kapitole 2 je ve 
stručnosti popsáno, jak lze vytvořit jednoduchý projekt bez nutných znalosti programu 
LabVIEW a jeho aplikace do skutečného měření. Snažím se vysvětlit pojem virtuální 
instrumentace její výhody a princip funkce, nejnovější funkce, které usnadňují a urychlují 
práci v nejnovější verzi programu LabVIEW. V  další kapitole se zabývám teorii 
elektrického oblouku, která je nutná pro správné provedení měření dynamické 
charakteristiky elektrického oblouků. Nejdříve se zabývám co vlastně elektrický oblouk je a 
jaké má charakteristické vlastnosti. Dále jaké vlivy hoření oblouků ovlivňují a jakým 
způsobem se mění jeho vlastnosti. V kapitole měření dynamické charakteristiky oblouku se 
zabývám postupem a přístroji potřebnými k samotnému měření. Výsledkem jsou naměřené 
grafy a tabulky s popisem základních rozdílů.       

    2  LabVIEW

    2.1   Co je to LabVIEW?

Jedná se o intuitivní grafický programovací jazyk pro inženýry a vědce. Program 
LabVIEW (z angl. Laboratory Virtual Instruments Engineering Workbench) čili 
„laboratorní pracoviště virtuálních přístrojů“, je vyvinuto americkou firmou National 
Instruments. Prostředí LabVIEW využívá grafických bloků -  ikon, místo psaného 
textového kódu, někdy tento způsob programování nazýváme jako G-jazyk (tedy „grafický“ 
jazyk).

Je to tedy počítačový program pro praktická měření, např. v elektrotechnice, s použitím 
počítače. Pro běžná měření se v současné době používají převážně tradiční samostatné 
stolní přístroje ovládané buď manuálně, nebo pomocí softwarového prostředí, u kterého se 
obvykle využije pouze zlomek jeho možností. Výhodou ovládání přes počítač je rychlost a 
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automatizace měřícího procesu. Tento typ měření je výhodný tam, kde se testuje větší 
množství stejných výrobků nebo tam, kde jsou testy podobné a změna měřícího algoritmu 
je možná pouhou volbou parametrů.  

Naopak výhodou manuálního měření s využitím fyzických knoflíků na přístrojích je 
krátká doba odměrů v porovnání s dobou vývoje měřící aplikace ve vývojovém prostředí. 
Pro manuální měření vývojáři National Instruments připravili softwarový nástroj pro 
interaktivní poloautomatizované měření - SignalExpres. 

Úlohy v LabVIEW se vytvářejí pomocí virtuálních přístrojů, které jsou svými 
vlastnostmi a činností  velice podobné skutečným přístrojům, jako jsou např. osciloskopy, 
multimetry, generátory atd. Tím se práce v prostředí LabVIEW  stává intuitivní a 
srovnatelná s reálným měřením. K programování úloh obsahuje LabVIEW širokou paletu 
nástrojů pro vytvoření, zobrazení, čtení, analýzu a ukládání dat a také nástroje pro hledání a 
odstraňování chyb vzniklých při programování úloh. Žák si musí sestavit úlohu, navrhnout 
vhodné měřicí přístroje a změřit skutečnou součástku nebo zařízení. Výstupem jsou grafy a 
tabulky naměřených hodnot.

    2.2   Nejnovější funkce v LabVIEW 8.5

2.2.1 Clean Up Wire 

Jelikož jsou možnosti použití programu LabVIEW téměř neomezeny, můžeme programovat 
i velice složité a velké celky. A právě u takto velkých a složitých programů je obtížné 
udržet dobře organizovaný kód. Postupem času se program stává chaotickým a 
nepřehledným, musíme stále přesunovat již funkční bloky. Může se stát, že omylem 
spojíme nesprávné vstupy a výstupy a cesta k výsledné  práci se opět prodlužuje. 
Společnost National instrument proto vytvořila nástroj Clean Up Wire – nástroj Vyčištění, 
který přeorganizuje objekty do uživatelsky přehlednější formy. Odpadnou zbytečné hodiny 
práce, kdy jsme museli pomocí tradičních nástrojů, ručně přesouvat objekty a dle vlastní 
představy tvořit blokové schéma. Blokové schéma se nyní v okamžiku upraví samo bez 
zásahu programátora.  
 

2.2.2 Webový servis

Aplikace často potřebují sítové služby, pro vzdálený monitoring, nebo dálkové 
ovládání měření. Šíření internetu nabízí pro tyto potřeby ideální řešení bez nutnosti 
budování nové síťové infrastruktury. V programu LabVIEW existuje několik možností pro 
vytvoření komunikace mezi programem a uživatelem. Webové služby umožňují uplatnění 
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metody vzdálený přístup pomocí standardních on-line protokolů. Klient pošle požadavek na 
vzdálený server, který zpracovává žádosti, provede námi zadané požadavky a odpověď je 
zobrazena ve webovém prohlížeči. S touto Webovou službou můžeme provádět nejen tyto 
úkony:

- Komunikovat s LabVIEW přes libovolné zařízení připojené k sítí Internet
- Provádět zásahy do měření pomocí standardních protokolu http
- Dálkově sledovat a kontrolovat měření a aplikace
- Ukládat průběhy a zpracovávat data bez nutnosti fyzické přítomnosti

            

2.2.3 64bitová podpora

Zásadní vlastností operačního systému Windows Vista je dostupnost 32bitové i 
64bitové verze. Uživatel si může nainstalovat jednu z těchto verzí podle toho, jakým 
procesorem je vybaven jeho počítač. Software LabVIEW a jiné 32bitové aplikace pracují 
standardně i na 64bitové verzi systému Windows Vista díky technologii společnosti 
Microsoft zajišťující kompatibilitu. 64bitová verze Windows Vista však vyžaduje 64bitové 
hardwarové ovladače. Společnost National Instruments si byla vědoma nového trendu a 
věnovala hodně času a energie do vytvoření aktualizací stávajících 32bitových ovladačů, 
které by podporovaly systém Windows Vista, a do vytvoření nových 64bitových 
hardwarových ovladačů pro systém Windows Vista x64 Edition, což je 64bitová verze 
systému Windows Vista [1]

    
    2.3   Virtuální instrumentace 

Jedná se o kombinaci softwaru a hardwaru prosazující společnost National Instrument 
již 20 let. Softwarové komponenty této koncepce umožňují uživatelům vytvářet širokou 
škálu systémů, založených na běžně vyráběných hardwarových komponentách a přesně 
námi požadované modulární systémy měření. Hlavním cílem virtuální instrumentace je 
nahradit fyzické přístroje jako je např.  V-metr, nebo osciloskop, které jsou prostorově, 
finančně a mnohdy i časově náročné. Toto řešení umožňuje rychlé navrhování nových 
aplikací i provádění změn v konfiguraci, což je u realizace skutečnými nástroji za pomoci 
reálných součástek často velice nákladné nebo přímo nemožné. Blokové uspořádání je 
znázorněno na [obrázku 2.1]
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Obrázek 2.1. – Blokové uspořádání virtuální instrumentace  

 Virtuální instrumentace má velice široké pole využitelnosti nejen k programování 
systémů pro měření a analýzu signálů, řízení a vizualizaci technologických procesů různé 
složitosti, ale také k programování složitých systémů, jako je třeba robot. Virtuální 
instrumentace je pravděpodobně nejznámější ve zkušebnictví, nicméně řídicí systémy pro 
průmysl i výzkum, také nezbytně potřebují těsněji integrovaný hardware a software, 
protože s tím, jak se procesy vyvíjejí, zahrnují složité funkce, jako je synchronizace vstupů 
a výstupů, strojního vidění nebo pohybu. S určitou nadsázkou lze říci, že prostředí 
LabVIEW nemá omezení své použitelnosti. [2]

2.4   Měřící karta DAQ

Měřicí karty, neboli karty pro sběr dat (anglicky Data Acquisition – DAQ), slouží pro 
přímé měření, popř. generování signálu počítačem. Hlavní požadavek je kladen na 
získávání dat z měření elektrických nebo fyzikální jevů, jako je napětí, proud, teplota, tlak, 
nebo zvuk. Měřicí karty většinou obsahují jeden či několik z těchto typů funkcí: 

•  analogové vstupy, 
• analogové výstupy, 
• digitální linky, 
• čítače anebo časovače. 

     Karty s více než jedním z uvedených typů funkcí se označují jako multifunkční.

Dalším základním kritériem je sběrnice, s jakou měřící karta komunikuje. Vzhledem 
k rozšíření osobních počítačů – PC převažuje sběrnice PCI (Peripheral Component  
Interconnect). U výkonnějších systémů je ideální volbou sběrnice PXI, která díky zvláštním 
vodičům pro přenos časování umožňuje synchronizovat několik měřicích karet a tím 
rozšířit počet kanálů. Stále oblíbenější jsou i externí zařízení připojovaná k počítači 
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prostřednictvím sběrnic USB nebo FireWire. Při volbě sběrnice a karty je vhodné se 
zamýšlet nejen nad okamžitou potřebou, ale i nad případnými budoucími požadavky. 
Další málo používanou sběrnicí je ISA, která se používá převážně při měření v 
průmyslu. [3]

   2.5   Práce s LabView

Základní rozhraní pro komunikaci mezi uživatelem a počítačem tvoří dva panely 
zobrazující se současně, ty jsou navzájem propojené a tvoří jeden celek pro virtuální 
instrumentaci.  Uživatelské spojení je vytvořeno v tzv. čelním panelu  FRONT PANEL 
[obrázek.2.2], do tohoto okna vkládáme bloky – ikony zastupující jakoukoli funkci. Panel 
blokový diagram BLOCK DIAGRAM  [obrázek 2.3], obsahuje kód grafických ikon. 
Obsahuje mnoho knihoven pro analýzu měřených dat. Data lze získávat přes sériový a 
paralelní rozhraní s využitím měřicích karet z různých měřicích přístrojů. Je možná i síťová 
komunikace přes TCP/IP. 

Obrázek 2.2 – Front Panel s paletou ovládacích prvků v Programu LabVIEW 
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Obrázek 2.3 – Block Diagram s paletou funkci v Programu LabVIEW 

     2.5.1    Otevření nové aplikace

1.  Spusťte LabVIEW
2.  Vyskočí nám dialogové okno LabVIEW, zde si zvolíme buď  Blank VI – nový 

projekt, nebo si můžeme zvolit  From VI Temlate – zde jsou již vytvoření 
             vzorové příklady 

3.  Poté se objeví již popisované dva okna Block Diagram a Front Panel
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2.5.2    Popis lišty nástrojů 

1. Tlačítko RUN slouží ke spuštění programu.

2.  Tlačítko Run Continously  program se spustí v módu opakovaného spuštění.

3.  Tlačítko Abort Exekucion je nouzový vypínač – nedoporučuje se ho používat
       k ukončování programu, neboť při jeho stisknutí se program přeruší okamžitě
       bez platného ukončení. Toto tlačítko použijte jen v případě, že vám chyba
       v programu neumožní zastavit program tlačítkem STOP.
 
4.   Tlačítko  Pause slouží k pozastavení běhu programu, při použití se vysvítí
       červeně,  bublinová nápověda se změní na Continue (Pokračovat).

5. Tlačítko Highlight Execution nám zobrazí animaci blokového diagramu   tzn.,
že vidíme jak data plují přes blokový diagram. Klikneme na tlačítko Highlight
Execution, potom na tlačítko Run. Klikneme-li na Run ještě jednou tok dat
znehybníme.

6. Retain Wire Values ukládá data hodnot. Po klepnutí na tlačítko Retain Wire 
Values, LabVIEW ukládá hodnoty v každém bodu  toku výkonu tak, že sondou 

      na drátě, můžete okamžitě získat nejaktuálnější hodnoty údajů.  

7. Kliknutím na tlačítko Step Into se spustí krokování programu a zobrazí se
průchod dat diagramem mezi jednotlivými uzly. Pokud uzel bliká, je připraven
ke spuštění. Tok dat je znázorněn pomocí bublin, pohybujících se podél vodiče.

8. Kliknutím na Step Over se nám spustí aktuální uzel a pozastaví se až po
dosažení následujícího uzlu.

9. Pokud nám bliká celý okraj blokového diagramu klikneme na tlačítko Step
Out a tím se nám krokování ukončí.

10. Text Settings  je roletová nabídka ke změně nastavení fontů, stylu a barvy.
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11. Alingn Objects slouží k zarovnání objektů podél osy.

12. Distribute Objects roztřídí předměty a umístí je např. ve stejné rovině včetně.

13.  Tlačítko Reorder se použije  máme-li objekty, které se překrývají a musíme 
rozhodnou který je v předu a vzadu.

První čtyři tlačítka mají stejnou funkci jako v tlačítka v liště s nástroji Front Panelu. [4]

   3   Elektrický oblouk

Elektrický proud za normálních podmínek v plynech neprotéká, protože se jedná o 
dielektrikum. Mohou však nastat zvláštní podmínky, za kterých silné elektrické pole, nebo 
vysoká teplota,  způsobí vytrhávání elektronů z atomů a molekul plynu – ionizaci plynu. 
Vytržené elektrony představují volné částice s elektrickým nábojem a ty spolu s ionty plynu 
umožňují  tok  elektrického  proudu.  Jelikož  proud  elektronů  je  doprovázený  také  velmi 
jasným světelným efektem, nazýváme ho elektrický výboj ( též  jiskrový nebo bleskový 
výboj) trvající většinou velmi krátkou dobu – do vybití elektrického pole. Elektrický výboj 
můžeme  pozorovat  při  bouřce  v podobě  blesku,  při  spínaní  nebo  vypínání  výkonných 
přístrojů. 

Pokud je elektrické pole dostatečně silné po delší dobu, elektrický výboj nezhasne, ale 
stalé  hoří,  říkáme  mu  elektrický  oblouk.  Optickým  projevem  elektrického  oblouku  je 
elektrický  výboj  soustředěný  do  tenkého  sloupce  válcového  tvaru,  jehož  jádro  tvoří 
ionizovaný plyn  (plazma).  Řez  oblouků je  znázorněn na  [obrázku  3.1]. V mém měření 
dynamické charakteristiky elektrického oblouku se jedná o oblouk vznikající mezi dvěma 
elektrodami  mezi nimiž můžu zvětšovat vzdálenost.

  

Obrázek 3.1. – Řez obloukem
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V roce 1802 objevil ruský experimentální fyzik  Vasilij  Vladimirovič Petrov  jev 
který byl později popsán jako elektrický výboj. Zajímavostí je, že se jednalo o samouka 
v oblasti  elektrotechniky a za tento  objev byl  přizván do Ruské Akamemie  věd.  Objev 
elektrického oblouku učinil v roce 1812 anglický chemik Sir Humphry Davy.  [ 5 ]

    3.1    Podmínky, za kterých se plyn stane vodivým 

1. Silné elektrické pole mezi dvěma elektrodami
2. Napětí dostatečné pro ionizaci plynu
3. Proud udržující plazma oblouků v ionizovaném stavu
4. Vysoká teplota
5. Nízký tlak plynu 

3.2   Základní části elektrického oblouku 

3.2.1   Katodová skvrna

Je ostře ohraničená oblast, která termickou emisí emituje prvotní elektrony důležité pro 
zapálení oblouku a ionizaci plynného prostředí. Elektrony získávají v oblasti katodového 
úbytku napětí tak velkou kinetickou energii, že jsou schopny při srážkách ionizovat 
neutrální atomy na kladné ionty a sekundární elektrony. Teplota skvrny je cca 2600 °C. 

3.2.2   Anodová skvrna 

Anodovou skvrnou jsou neutralizovány a odváděny dopadající záporné částice. Kinetická 
energie částic se mění na tepelnou a z části i na elektromagnetické záření. Teplota anodové 
skvrny je cca 3000 °C. 

 3.2.3   Sloupec 

Sloupec oblouku je zářivě svítící oblast ionizovaného plynu ve formě plazmy mezi 
elektrodami, která dosahuje vysokých teplot 4000 až 7000° C. Sloupec je složený z jádra a 
obalu.
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    3.3   Charakteristické znaky oblouku 

1.   malý potenciální rozdíl na elektrodách 
2.   malý anodový úbytek napětí 
3.   proud řádově ampéry až tisíce ampér 
4.   velká proudová hustota katodové skvrny 
5.   intenzivní vyzařování světelného záření z elektrod i sloupce oblouku. 
6.   intenzivní vyzařování UV záření. [6]  

    3.4   Vlivy, které mohou působit na elektrický oblouk  

    3.4.1   Vliv teploty elektrod

Na vytržení elektronu z atomu je mu třeba dodat energii. V tomto případě se dodala 
energie ve formě tepla vzniklé při hoření oblouku. Pokud se energie na vytvoření 
ionizovaného prostředí dodává právě z již vzniklého oblouku, je otázka, jak se oblouk 
vytvoří.  Na vytvoření oblouku je třeba přiblížit elektrody na takovou vzdálenost, aby 
velikost přiloženého napětí dokázala prostředí elektricky prorazit. To vytvoří prvotní ionty 
v prostředí, čím vznikne oblouk. Vysoká teplota oblouku zahřívá okolní prostředí a 
elektrody. Při vysoké teplotě převážná část nebo veškerá energie pokryje potřebnou 
výstupní práci na vytržení elektronů z atomů. Při odstranění kontaktů (v určité mezi) 
oblouk stále hoří, protože energie dodaná z tepla je dostačující pro zachování vodivého 
prostředí. Pokud zvyšujeme teplotu, dodáváme tak kinetickou energii částicím v plynu, při 
jejich nárazech pak mají lepší schopnost vyrážet eletrony z atomů a molekul. Čím je teplota 
elektrického oblouku vyšší, světelné záření doprovázející tečení proudů, má jasnější barvu. 

 

3.4.2   Vliv zvětšení proudu tekoucí obvodem 

            Zvětšení tekoucího proudu provedeme v mém případě snížením odporu na dělícím 
vstupním potenciometru. Tím se změní rozdělení úbytku napětí na potenciometru a odporu 
mezi kontakty. Znamená to, že při zvýšení proudů mezi kontakty zvýšíme i napětí. 
Elektrické proražení vzduchu nastane při větší vzdálenosti kontaktů, než u původního, 
nižšího proudů obvodem. Oblouku se bude dodávat větší energie, zvýší se pohyblivost a 
počet nosičů náboje. Během hoření oblouku se snižuje odpor a tím i napětí mezi kontakty 
nepřímo úměrně tekoucí proudu. 
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3.4.3   Vliv délky oblouku 

            Ionizované prostředí, ve kterém oblouk hoří, má odpor nelineární závislý na 
vzdálenosti elektrod, proto se odpor prostředí výrazně nezmění. Podstatná je chladící 
plocha oblouku, která se zvětšením vzdálenosti kontaktů zvýší. Pokud je chladící plocha 
dostatečně velká na to, aby byly odváděny dostatek tepla do okolí a tím se snížila teplota 
ionizovaného prostředí, oblouk zhasne. Při měření jsme kontakty vzdálili do maximální 
možné vzdálenosti. 

3.4.4   Vliv tlaku

            Snížením tlaku v plynu (vyčerpáním částic – vakuum) dojde ke zvětšení střední 
volné dráhy částic plynu. Tím mohou částice dosáhnout větší rychlosti,  a tedy kinetické 
energie  dostatečné  k ionizaci.  Elektrický  proud  za  této  podmínky  se  nazývá  elektrický 
výboj za nízkého tlaku (též doutnavý výboj).

3.4.5   Vliv chlazení 

            Zvětšení chladicí plochy je jedna z možností zhasnutí oblouku. Odvod tepla lze 
realizovat i při menší chladicí ploše, ale přidáním nuceného pohybu prostředí. Tím se nejen 
odvádí teplo, ale i nosiče náboje z ionizovaného prostředí, čímž se podpoří jeho zhasnutí. 
Toho se využívá, pokud je hořící elektrický oblouk nežádoucí -  výkonové vypínače.  Další 
možností je použít namísto atmosférického vzduchu, jiný plyn (SF6), nebo kapalinu (olej), 
která má lepší tepelnou vodivost. 

3.4.6   Vliv konfigurace elektrod 

            Budou-li elektrody na kterých vzniká elektrický oblouk umístěny nad sebou, 
způsobí to větší teplotu horní elektrody. Protože částice s vyšší teplotou mají větší 
dynamiku , teplejší prostředí vůči chladnějšímu stoupá. Proudění prostředí unáší i ionty 
z prostředí mezi elektrodami, proto může nastat případ, že částice nedoletí na druhou 
elektrodu. Rozdíl teplot elektrod lze zaznamenat i v průběhu jedné periody střídavého 
proudů, v kladné půlperiodě měla větší špičku než v záporné. V kladné půlperiodě 
emitovala vrchní elektroda, na níž bylo v daném okamžiku větší napětí než na záporné, více 
částic než při opačné polaritě – při emisi spodní elektrody. Toho docílíme pokud, obě 
elektrody mají stejný průřez, resp. Tvar. Tvar může ovlivnit kvalitu chlazení a tím i vzniklý 
oblouk. 
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   4   Měření dynamické charakteristiky elektrického oblouku 

V případě oblouků střídavého proudu způsobuje rychlá změna proudu odklon od 
statické volt-ampérové charakteristiky. Tento odklon je tím větší, čím větší je frekvence 
střídavého proudu a proto hovoříme o dynamické charakteristiky elektrického oblouků. Jak 
je vidět na [obrázku 4.1 ] znázorňujícího typický tvar dynamické charakteristiky oblouků 
střídavého proudu konstantní délky.

Obrázek 4.1 -  Ideální tvar dynamické  charakteristiky oblouků střídavého proudů 
konstantní délky

 Při zapalování oblouků je napětí větší, než napětí při zhášení oblouků. Tato skutečnost 
je způsobena tím, že v oblasti okolo nulové hodnoty proudu dochází při uhasnutí oblouků 
k částečné rekombinaci výbojové dráhy.  Proto v následující půlvlně proudů je zapotřebí 
vyššího napětí, než napětí zhášecího, k průrazu výbojové dráhy a tím k znovu zapálení 
oblouku. Všechny zásahy v průběhu měření jako jsou změna délky oblouku, změna 
frekvence napětí, napájení a také amplitudy proudu, se projevují na tvaru dynamické 
charakteristiky. Materiál z jakého jsou elektrody vyrobeny, také ovlivňuje měření. [ 7 ]
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Měření provádíme buď přímým snímáním osciloskopem, to by na místo 
konektorového bloku byl připojen první a druhý kanál. Nebo je možno osciloskop nahradit 
měřící kartou a dále data zpracovat v programu LabVIEW, čehož využívám ve své práci. 
Na [obrázku 4.2] je zapojení pro měření průběhu dynamické charakteristiky oblouku 
střídavého proudu s pomocí konektorového bloku připojeného do měřící karty.
Pomocí auto-transformátoru nastavíme požadované napětí (v mém případě 90V). Proud 
snímáme pomocí proudové sondy – AC Probe a napětí oblouku snímáme přes dělič 1:20. 
Pro kontrolu jsou v obvodu i analogové přístroje pro snímání napětí a proudů (V-metr a A-
metr).       
 

Obrázek 4.2 – Zapojení pro měření průběhu dynamické charakteristiky oblouků střídavých 
proudu
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4.1   Program pro měření dynamické charakteristiky oblouku    
    v LabView

Vytvoření programu provedeme vytvořením smyčky While Loop do které vkládáme 
jednotlivé bloky. Blok Waveform Graph a Express XY Graph vkládáme z hlavní palety 
objektů do Front Panelu. Všechny ostatní objekty vkládáme do smyčky While Loop 
v Block Diagramu. Spojování jednotlivých bloků provádíme kliknutím na vstup či výstup 
z jednotlivých objektů při zmáčknutém levém tlačítku myši a tažením k dalšímu vstupu či 
výstupu. Celý program je znázorněný na [obrázku 4.3].

Obrázek 4.3 – Program pro měření průběhu dynamické charakteristiky oblouků střídavých
                       proudu v BLOCK Diagramu programu LabView
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4.2   Nastavení  DAQ Assistantu

Důležitým blokem, který zajišťuje  snímaní dat z měřící karty je DAQ Assistant. Jeho 
nastavení je třeba věnovat velkou pozornost a nastavit dle obrázku 4.2. Dvojklikem na blok 
DAQ Assistant se nám objeví okno k jeho konfiguraci. V poli Channel Setting klikneme na 
ikonu plus, vybereme Voltage a následně vybereme kanál, na kterém budeme měřit napětí. 
Stejnou operaci provedeme pro snímání proudů, opět vybereme Voltage a kanál na kterém 
budeme snímat hodnotu proudu. Pak v poli Channel Setting pravým kliknutím na 
vytvořený kanál přejmenujeme názvy, aby bylo jasné který z nich snímá proud a který 
napětí. Měření proudů se provádí pomocí proudového snímače, který převádí proud na 
hodnotu napětí, proto pro měření proudů volíme Voltage. V políčku Acquisition Mode 
nastavíme N Samples, dále Samples to Read – Vzorku ke čtení 200 a Rate – Vzorkovací 
frekvenci 10k.

Obrázek 4.4 – Nastavení DAQ Assistantu
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4.3   Ovládání měření 

Čelní panel slouží k zobrazování snímaných veličin, v mém případě se jedná o napětí a 
proud. Jelikož měřící karta není schopna snímat tak vysoké hodnoty je zapotřebí snímat 
hodnoty přes děliče. V kanálu snímání napětí jsem použil dělič 1:20, proto bylo nutno do 
programu zavést vynásobení signálu konstantou. Do políčka nastavení konstanty napětí 
bylo zapotřebí nastavit hodnotu na 20. V kanálu snímání proudů byl dělící poměr 
10mV /1A, proto se konstanta proudů nastavila na hodnotu 100. Pro kontinuální měření 
dynamické voltampérové charakteristiky je zapotřebí aktivovat tlačítko Povolení zápisu. 
Pokud chceme měření přerušit je zapotřebí tlačítko Povolení zápisu deaktivovat. Tlačítko 
Reset zápisu slouží pro vymazání naměřených hodnot.    

Obrázek 4.5 – Program pro měření průběhu dynamické charakteristiky oblouků střídavých
                        proudu v FRONT Panelu  programu LabView
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4.4   Měřící zařízení 

Měřící zařízení je uspořádáno tak, že signály jsou přivedeny na konektorový blok 
BNC-2110. Z konektorového bloku je zpracovaný signál vedený propojovacím kabelem NI 
SHC68-68-EP na měřící kartu NI DAQCard-6036E. Námi zvolená měřící karta je 
zasunutou do slotu notebooku PCMCIA kde komunikuje přes PCI sběrnici. Na notebooku 
je nainstalovaný měřící program LabView 8.6 na kterém pomocí virtuální instrumentace 
prováděno měření. A dále jsou ukládána data v podobě tabulek a grafů.

4.4.1   Konektorový blok

Měřené výstupní veličiny napětí a proud (napětí z důvodu snímaní proudu 
převodníkem na napětí) jsou přivedeny na stíněný konektorový blok BNC-2110 
s konektory BNC. K tomuto bloku je možno připojit měřící kartu M-Series, E-Series, nebo 
S-Series. Tento konektorový blok zjednodušuje připojení analogových signálů. Také je 
možno vyvézt generovaný signál např. z DAQ Assistantu. Jednotlivé kanály v podobě BNC 
konektorů lze u každého kanálu přepínat do podoby vstupu nebo výstupu.   

Obrázek 4.6 – Konektorový Blok BNC-2110
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4.4.2    Propojovací kabel

Jako propojovací kabel mezi konektorovým blokem a měřící kartou je použitý stíněný 
I/O kabel NI SHC68-68-EP. Kabel má na obou koncích 68 pinový konektor pro připojení 
k měřícím kartám s PCMCIA slotem. Kabely jsou k dispozici v délkách 0,5, 1, 2, 5 a 10 
metrů. Po připojení obou konektorů je zapotřebí dotáhnout všechny čtyři jistící šrouby pro 
dokonalý kontakt a zabránění jeho vylomení z patice. 

Obrázek 4.7 – Propojovací kabel NI SHC68-68-EP 

4.4.3    Měřící karta

Jako měřící kartu jsme použili jeden z  nových výrobku společnosti National 
Instrument. Jedná se o nejrychlejší měřící kartu z jejich nabídky s vzorkovací frekvencí 200 
kilosamplu za sekundu. Karta je vyjímečná, protože je ji možno zasunout do PCMCIA 
slotu notebooku a tím se z něho stává komplexní řešení pro virtuální instrumentaci. Karta 
může mít 16 analogových vstupu se společnou zemí, nebo 8 vstupu v diferenciálním 
zapojení. Inovativní  karta NI DAQCard-6036E poskytuje všechny pokročilé funkce a 
technologie za přijatelnou cenu. Karta je opatřená čidlem teploty s obvody zajištující 
přesnost měření při kolísání teploty.  

     Základní parametry:

• Maximální digitální vstupní napěťový rozsah 5V

• Maximální digitální výstupní napěťový rozsah 5V

• Maximální analogová napěťový rozsah -10V až +10V

• 16 analogových vstupů (16-bit, 200 ks / s)

• 2 analogové výstupy (16-bit, 1 ks / s) 8 DIO, 24-bitové čítače

• Logika karty TTL 
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• Maximální frekvence čítače 20MHz

• Způsob triggrování Digitální

• Použití s NI LabVIEW PDA Modul pro ruční sběr dat

• Kompatibilita s NI LabVIEW, LabWindows ™ /CVI a s Studio pro Visual Studio 
NET.

• NI-DAQmx ovladače a software NI LabVIEW SignalExpress LE

Obrázek 4.8 – Měřící karta DAQCard-6036E

4.4.4    Napěťový dělič a proudová sonda

Pro snímání napětí bylo zapotřebí použít dělič v poměru 1:20. Napětí připojené na 
uhlíkové svorky mělo hodnotu 90V. Při jeho podělení na děliči jsme snímali hodnotu napětí 
4,5V, které již bylo dostatečně malé, aby se dalo snímat měřící kartou kde maximální 
vstupní napětí je 10V. Hodnotu napětí jsme korigovali v programu násobením sejmuté 
hodnoty konstantou napětí 20. 

                        

Obrázek 4.9 – Dělič napětí 1:20
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Pro snímání proudů byla použita proudová sonda Chauvin Arnoux A 100 
s nastavitelným rozsahem 10 mV/A nebo 1 mV/A. V našem případě byla přepnuta na 
rozsah 10 mV/A, protože maximální snímaný proud byl 15 A. Po přepočtení vyšla 
maximální hodnota snímaného napětí 150 mV, což je dostatečně málo. Hodnotu proudů 
jsme korigovali v programu násobením sejmuté hodnoty konstantou proudů 100.

                         

Obrázek 4.10 –  Proudová sonda Chauvin Arnoux A 100

5   Naměřená data

Tvar dynamické voltampérové charakteristiky by měl za ideálních podmínek byt stále 
stejný v průběhu hoření. Pokud pomineme počáteční přechodové jevy při zapalování 
oblouků, kdy teplota uhlíkových elektrod je stejná s teplotou okolí a v průběhu několika 
sekund se zahřeji na teplotu okolo 1500°C. Vstupní napětí a proud budou konstantní, 
můžeme říct, že charakteristika se nemění. Pokud, ale uvažujeme reálné prostředí, kde 
působí vlivy popsané v kapitole 3.4 voltampérová charakteristik stále mnění svůj tvar. 
Jedním ze základních faktorů, které mění průběh napětí, proudů a tím tvar charakteristiky je 
fakt, že uhlíkové elektrody se velice rychle opalují. Ve středu jejich průřezu se začne tvořit 
důlek, který je zapotřebí po několika minutách hoření oblouků odstranit opilováním plochy 
kde nastává hoření. Při měření na přípravku, který je v laboratoři elektrických přístrojů bylo 
možno upravovat vzájemnou polohu elektrod, a tím měnit tvar dynamické charakteristiky. 
Nejdůležitějším pohybem elektrod byla jejich vzájemná vzdálenost ta měla za následek 
velké změny úbytku napětí v oblouku. Pro demonstraci na měřených hodnot předkládám 
charakteristiku s minimem ovlivňujících vlivů a několik grafů při různých ovlivňujících 
vlivech.    
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5.1   Grafy 

Graf  5.1 – Dynamická charakteristika s minimem ovlivňujících vlivů při elektrodách
                   vzájemně vzdálených 2cm po 20 sekundách

Graf  5.2 – Dynamická charakteristika s minimem ovlivňujících vlivů při elektrodách 
                   vzájemně vzdálených 0,5cm po 20 sekundách
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Graf  5.3 – Dynamická charakteristika s elektrodami vzájemně vzdálenými  jen  0,2 cm 
                   po 10 minutách hoření 

Graf  5.4 – Průběh napětí a proudů s elektrodami vzájemně vzdálenými  jen  0,2 cm 
                   po 10 minutách hoření 
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Graf  5.5 – Průběh napětí a proudů s elektrodami vzájemně vzdálenýmí  2,5 cm 
                    po 20 sekundách

Graf  5.6 – Průběh napětí a proudů s elektrodami vzájemně vzdálenými  0,2 cm 
                   po 20 sekundách 
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5.2   Tabulky hodnot

       Napětí [V]            Proud [A]     
        0,268555 -0,353088

26,068115 0,841980
37,344360 3,422241
36,694336 6,056824
38,671875 6,980286
44,854736 7,767944
48,522949 8,053131
45,111084 6,993866
35,971069 4,848175
22,622681 2,335815
1,647949 -0,434570
-28,973389 -1,670380
-37,951660 -4,006195
-37,069702 -6,735840
-45,611572 -7,876587
-56,018066 -8,025970
-56,921387 -8,446960
-53,237915 -7,048187
-39,807129 -4,237061
-21,771240 -2,322235
0,463867 -0,393829
26,272583 0,937042
37,347412 3,517303
36,709595 5,934601
38,714600 7,034607
44,851685 7,808685
48,498535 7,985229
45,092773 7,021027
35,900879 4,861755
22,457886 2,349396
1,391602 -0,488892
-29,269409 -1,602478
-37,911987 -4,033356
-37,036133 -6,735840
-45,294189 -7,944489
-56,094360 -8,093872
-57,037354 -8,487701
-53,341675 -7,007446
-40,325928 -4,277802
-21,862793 -2,390137

        Tabulka 5.1 – Měření 1 
    

         Napětí [V]          Proud [A]  
        -2,996826 -0,269165

23,925781 0,845947
37,500000 3,063354
36,917114 5,665283

        38,494873 6,780396
43,957520 7,408447
47,683716 7,818604
45,050049 7,164917
36,779785 4,934692
24,243164 2,512207
4,519653 0,012817
-26,922607 -1,179199
-38,244629 -3,486328
-37,149048 -6,024170
-42,501831 -7,113647
-55,798340 -7,472534
-57,382202 -7,895508
-54,199219 -6,588135
-42,431641 -4,127197
-23,623657 -2,358398
-2,783203 -0,281982
24,057007 0,858765
37,484741 3,063354
36,865234 5,652466
38,464355 6,793213
43,878174 7,395630
47,674561 7,818604
45,080566 7,164917
36,865234 4,998779
24,353027 2,563477
4,748535 0,102539
-26,715088 -1,217651
-38,229370 -3,460693
-37,109375 -5,960083
-42,346191 -7,164917
-55,786133 -7,472534
-57,391357 -7,844238
-54,217529 -6,665039
-42,633057 -4,101562
-23,754883 -2,332764

        Tabulka 5.2 – Měření 2 
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         Napětí [V]          Proud [A]  
        10,900879 0,244141

32,147217 2,105713
36,593628 5,447388
36,743164 7,446289
40,148926 8,514404

        47,244263 9,201050
48,638916 9,078979
42,105103 7,202148
32,168579 4,791260
16,818237 1,846313
-11,254883 -0,717163
-34,976196 -2,304077
-36,795044 -5,584717
-37,750244 -7,858276
-52,169800 -8,575439
-56,939697 -9,155273
-56,149292 -8,819580
-50,006104 -6,530762
-33,135986 -3,997803
-16,098022 -1,586914
10,961914 0,228882
32,159424 2,059937
36,636353 5,386353
36,822510 7,476807
40,292358 8,575439
47,338867 9,155273
48,638916 9,124756
42,169189 7,247925
32,141113 4,821777
16,918945 1,876831
-11,071777 -0,717163
-34,841919 -2,365112
-36,795044 -5,569458
-37,664795 -7,904053
-52,072144 -8,575439
-56,948853 -9,094238
-56,155396 -8,895874
-50,033569 -6,469727
-33,163452 -3,982544
-16,210937 -1,556396

           

             Tabulka 5.3 – Měření 3 

        Napětí [V]           Proud [A  ]
        7,458496 1,022339

16,793823 4,150391
17,871094 8,026123
19,055176 10,055542
22,695923 11,016846
25,378418 11,886597
25,726318 12,084961
23,992920 9,719849
20,800781 6,286621
13,934326 2,151489
-7,388306 -0,747681
-14,807129 -4,272461
-17,388916 -8,209229
-19,082642 -9,933472
-22,872925 -11,520386
-24,963379 -12,939453
-24,560547 -12,481689
-22,619629 -9,414673
-18,917847 -5,676270
-11,007690 -1,739502
7,287598 0,961304
16,732788 4,043579
17,852783 8,193970
19,039917 10,070801
22,644043 11,062622
25,360107 11,962891
25,756836 12,207031
24,023437 9,643555
20,855713 6,317139
14,086914 2,258301
-7,260132 -0,885010
-14,755249 -4,226685
-17,367554 -8,026123
-19,058228 -9,979248
-22,830200 -11,535645

        -24,984741 -12,802124
-24,584961 -12,512207
-22,592163 -9,323120
-18,853760 -5,599976
-10,839844 -1,800

        Tabulka 5.4 – Měření 4 
Tabulka 5.3 – Měření 3 
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6   Závěr

Praktické měření dynamické charakteristiky elektrického oblouku jsem prováděl na 
přípravku se dvěmi uhlíkovými elektrodami, které bylo nutno pro zažehnutí oblouků 
přiblížit, aby nastalo vodivé spojení. Následně uhlíkové elektrody pomalu oddalovat 
pomocí převodového mechanizmu. Pokud byly elektrody studené, zapalování oblouků se 
nedařilo na první pokus a bylo zapotřebí spojení několikrát opakovat. Studené elektrody 
způsobovaly neklidné hoření elektrického oblouků, také měly za následek nestabilní průběh 
proudu a napětí. Po zahřátí elektrod v průběhu asi deseti sekund přechodové děje odezněly 
a oblouk hořel stabilně. Zvětšováním vzájemné vzdálenosti elektrod se prodlužovala délka 
elektrického oblouku, která měla za následek zvětšování jeho odporu. Při překročení určité 
vzdálenosti elektrod oblouk zhasl z důvodu nedostatečného proudu, který jsme do obvodu 
dodávali. Při oddalování elektrod se zvětšuje odpor obvodu, což má za následek růst napětí. 
Teplota elektrického oblouků se se zvětšujícím odporem snižuje, až do okamžiku jeho 
zhasnutí. Pokud bychom oblouk ochlazovali například proudícím vzduchem, snižovali 
bychom jeho teplotu a po dostatečném odvedení tepelné energie by oblouk zhasl. Tohoto se 
využívá v případech, kdy je hoření oblouků nežádoucí. Dynamická charakteristika 
elektrického oblouku by v ideálním případě měla být středově souměrná v prvním a třetím 
kvadrantu voltampérové charakteristiky. Toho by se z části dalo docílit horizontálním 
uspořádáním uhlíkových elektrod. Při vertikálním uspořádání má horní elektroda vyšší 
teplotu než dolní, protože ohřátý plyn okolo oblouku stoupá vzhůru a přihřívá horní 
elektrodu. To způsobuje větší emitaci elektronu, což vede k větší napěťové špičce v prvním 
kvadrantu voltampérové charakteristiky. Tento jev je nejvíce patrný při dlouhodobém 
hoření oblouku, pokud jsou elektrody hodně ohřáté.  Při dlouhém hoření elektrického 
oblouků mezi dvěmi uhlíkovými elektrodami se z jejich středu odpaloval materiál elektrod, 
vznikal v jejich středu průřezu důlek. Tento fakt měl za následek, ovlivňování tvarů 
průběhu proudu a napětí elektrického oblouku. Proto bylo zapotřebí po několika měřeních 
uhlíkové elektrody opilovat. Pokud by byly elektrody vyměněny z důvodu opotřebování, 
mohlo by to způsobit ovlivnění výsledků měření, protože by nebyla zaručena materiálová 
totožnost elektrod. Měření probíhalo bez velkých komplikací s výjimkou správného 
nastavení DAQ Assistantu. Naměřená data jsou přehledně zpracována do grafů a tabulek. 
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    8   PŘÍLOHY

Příloha 8.1 – Přípravek pro měření dynamické charakteristiky oblouku

Příloha 8.2 – Detail dvou uhlíkových elektrod uchycených na pohyblivém rameni 
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