
Vyvá�ený pomer teoretickej a praktickej èasti výuèby na technic-
kých univerzitách je základným predpokladom výchovy kvalitných
in�inierov pre priemysel. Známy a dlhoroène pretrvávajúci nedo-
statok modernej laboratórnej techniky na mnohých na�ich tech-
nických univerzitách èasto vedie k tomu, �e znaèná èas� praktic-
kých laboratórnych cvièení sa nahrádza simuláciou na poèítaèoch.

Simulácie majú, prirodzene, vo výuèbe svoje miesto. Umo�òujú
�tudentom preniknú� do fyzikálnej podstaty analyzovaných javov
bez potreby zlo�itých meraní. Rovnako i príprava simulaèných
experimentov je jednoduch�ia, lacnej�ia a menej nároèná na prí-
strojové vybavenie. Významný je tie� fakt, �e pri simuláciách sa ne-
dá znièi� merané zariadenie, resp. dajú sa analyzova� stavy za hra-
nicami mo�ností skutoèného zariadenia.

Miesto praktickej výuèby je v�ak nezastupite¾né, preto�e �tuden-
tom umo�òuje pracova� priamo s reálnymi zariadeniami, získa�
praktické návyky, manuálnu zruènos�, ale hlavne urèitú istotu a od-
vahu pri práci na týchto zariadeniach. Na druhej strane je zabez-
peèenie praktickej výuèby nároènej�ie na materiálové vybavenie
laboratórií, prípravu, úpravu a opravu zariadení, ktoré sa pri výuè-
be obèas po�kodia.

Laboratórium regulovaných pohonov

Katedre elektrických pohonov a mechatroniky (KEPM) na
Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity
v Ko�iciach (FEI TU v Ko�iciach) pri realizácii praktickej výuèby
elektrických pohonov pomáha firma SIEMENS. V rámci dlhoroè-
nej zmluvnej spolupráce firma poskytla katedre nieko¾ko menièov,
ktoré sme svojpomocne upravili a zabudovali do laboratórnych po-
honov. Ka�dý meniè sme doplnili o rozvádzaè, merací a ovládací
panel a umiestnili na spoloèný stojan.

Vnútri rozvádzaèa sú umiestnené stýkaèe, istièe, komutaèné
tlmivky, odru�ovacie filtre a pod. Silové svorky boli z bezpeènost-
ných dôvodov nahradené klasickými silovými konektormi na zad-
nej strane stojana. To umo�òuje rýchlu a pohodlnú výmenu pripo-
jeného motora. Po doplnení �peciálnymi prípravkami je mo�né

na takto upravenom menièi analyzova� aj pomery na silových vo-
dièoch tak na strane siete, ako aj na strane motora.

Na paneloch sú vyvedené v�etky riadiace signály: analógové vstu-
py a výstupy, binárne vstupy a výstupy, a tie� komunikaèné roz-
hrania. Na vyvedené vstupy je mo�né privies� signál z prepínaèa
alebo potenciometra umiestneného priamo na paneli, prípadne
z iných zariadení. Stav binárnych signálov na svorkách je indiko-
vaný LED, prièom signály mo�no vies� aj na iné zariadenia (napr.
logické automaty). Ako príklad rie�enia uvádzame panel menièa
SIMOREG 6RA70 DCMaster na obr. 1.

Ka�dé zariadenie je umiestnené na prenosnom kovovom stojane.
Poh¾ad na meracie a experimentálne pracovisko s menièom SI-
MOREG 6RA70 DCMaster je na obr. 2 a s menièom SIMOVERT
6SE70 MasterDrives na obr. 3.

Týmto spôsobom sú upravené nasledujúce menièe:
� Striedavé pohony

� SIMOVERT 6SE21,
� SIMOVERT 6SE70 MasterDrives v rôznych verziách (obr. 3),
� SIMOVERT 6SE70 MotionControl � dvojosový pohon,
� SIMOVERT MicroMaster.

� Jednosmerné pohony
� SIMOREG 6RA24,
� SIMOREG 6RA70 DC Master (obr. 1 a 2).

Uvedené menièe umo�òujú realizáciu rôznych typov úloh. �tuden-
ti majú mo�nos� oboznámi� sa s automatickým i ruèným ladením
základných regulaèných sluèiek, overi� dynamiku a presnos� spät-
noväzobnej regulácie pri pou�ití rôznych signálov pre otáèkovú
spätnú väzbu (inkrementálny snímaè, tachodynamo, bezsnímaèo-
vé riadenie � indukované napätie), v prípade striedavých pohonov
realizova� a analyzova� skalárne, vektorové a bezsnímaèové riade-
nie. V spojení s riadeným dynamometrom sa dajú ladi� regulátory
pre rôzne typy zá�a�ových momentov. Niektoré z menièov sú vy-
bavené BICO-technológiou, vïaka ktorej sa dá pohodlne meni�
�truktúra riadenia pohonu. Vïaka rozsiahlemu diagnostickému
vybaveniu menièov je mo�né sledova� riadiace signály v ¾ubovo¾-
nom bode regulaènej �truktúry, zaznamenáva� a analyzova� prie-
behy regulaèných velièín bez nutnosti pripojenia ïal�ích vonkaj-
�ích zariadení (okrem PC), ako aj vyh¾adáva� a odstraòova� príèiny
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Obr.1 Detail ovládacieho panela menièa 
SIMOREG 6RA70 DCMaster Obr.2 Pracovisko s menièom SIMOREG 6RA70 DCMaster
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porúch. Uvedené menièe sa pou�ívajú pri výuè-
be predmetov �elektrické pohony�, �regulované
pohony�, �vybrané priemyselné pohony� a pri
rie�ení diplomových prác.

Táto spolupráca sa stala obojstranne prospe�nou
tým, �e katedra na týchto menièoch za�ko¾uje zá-
kazníkov firmy Siemens na prevádzkovanie,
údr�bu a programovanie uvedených pohonov.
Kurzy trvajú 3 a� 5 dní v závislosti od po�adova-
ného rozsahu znalosti danej pohonárskej techni-
ky a pôvodnej odbornej kvalifikácie úèastníkov.

Projekty pre priemysel

Druhou, obojstranne prospe�nou oblas�ou spo-
lupráce, je spoluúèas� skupiny pohonárov KEPM
na realizaèných projektoch divízie Industrial
Solutions and Services, Siemens, s. r. o.,
Bratislava, poboèka Ko�ice. Za posledné tri roky
boli napríklad spoloènými silami realizované tieto projekty:
� Modernizácia pohonov navíjaèiek fólie v spoloènosti LUCK-

CHIM a CHEMOSVIT v závode na Ukrajine (r. 2000).
� Regulácia �ahu odvíjaèky na pozdå�nom rezacom a prevíjacom

stroji papiera v SCP Ru�omberok, a. s. (r. 2001).
� Modernizácia pohonov a riadenia �iestich exhaustorov splodín

na spekacích pásoch v DZ Vysoké pece, závod Aglomerácia,
USS Ko�ice, s. r. o. (r. 2001 � 2002).

� Modernizácia pohonov Navíjaèky è. 2 v Teplej valcovni USS
Ko�ice, s. r. o.

� Rekon�trukcia pohonov a riadenia Pozdå�nej deliacej linky
1,8 ÷ 8 mm v USS Ko�ice, s. r. o. (r. 2002).

V prípravnej fáze realizácie projektov významnú úlohu zohrali aj
vy��ie opísané laboratórne pohony SIEMENS. Pomocou nich boli
èiastoène odskú�ané regulaèné �truktúry pohonov, riadiace prog-
ramy v nadradených systémoch (SIMATIC) a ich vzájomná ko-

munikácia. Uvedený fakt významne prispel k
úspe�nému zvládnutiu realizácie a uvedeniu za-
riadení do prevádzky.

Na tomto mieste treba s uznaním pripomenú�, �e
na realizácii v poradí posledných troch spomína-
ných projektov sa podie¾ali aj ïal�ie slovenské fir-
my, konkrétne SIPRIN, s. r. o., Bratislava, EZ
Bratislava, a. s. a 3D Diani�ka, s. r. o., Banská
Bystrica. O technickom rie�ení niektorých zo
spomínaných projektov chcú rie�itelia v blízkej
budúcnosti informova� odbornú verejnos� na
stránkach AT&P journalu.
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Obr.3 Pracovisko s menièom
SIMOVERT 6SE70
MasterDrives
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