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11. Manažérske zhrnutie: 
       krátka anotácia, kľúčové slová  

Frekvenčný menič, asynchrónny motor, simulácia, optický senzor 

 

Téma stretnutia : Príprava otvorenej vyučovacej hodiny z elektroniky.  

 

Otvorená hodina bola pripravená pre žiakov 4. ročníka  vyučovacieho odboru mechatronika- cvičenia z 

elektroniky.  

Názov vyučovacej hodiny: Riešenie aplikačných úloh. 

Úvodná motivácia žiakov pozostávala z prezentácie možnosti aplikácie  frekvenčného meniča 

v rozličných oblastiach  mechatroniky. V ďalšej časti sme sa podrobne oboznámili s hardvérovým 

prostredím učebnej pomôcky pre riadenie motorov, vstupmi a výstupmi  a periférnymi zariadeniami. Na 

úvod sme zopakovali základné možnosti riadenia striedavých elektrických motorov a pohonov, ich 

elektrické vlastnosti a použitie. Jednoduchú úlohu zapojenia asynchrónneho elektrického motora sme 

simulovali v programe Multisim. Overili sme si vlastnosti asynchrónneho elektrického motora v zapojení 

hviezda a potom do trojuholníka. Simulovali sme prevádzkové možnosti, ako by sa správal motor pri 

zmenách a poruchách napájacieho napätia. Riešili sme simuláciou aj také stavy, pri ktorých by v reálnych  

podmienkach došlo k poškodeniu motora, takže by sme si to reálne nemohli dovoliť. Diskutovali sme o 

tom, v akých situáciách by skutočne  v praxi 

k poruche došlo. Po úspešnej simulácii kontaktnej schémy zapojenia sme si podrobne popísali postup, 

ako budeme postupovať na reálnom modeli a aké sú  dôležité pokyny pre zabezpečenie bezpečnosti proti 

úrazu, pretože sme ovládali zariadenie napájané zo siete. Po zapnutí sme riadili  otáčky motora 

a simulovali jeho zaťaženie. Po skončení tejto úlohy sme si precvičili vlastnosti optického senzora a jeho 

možnosti aplikácií pri ovládaní dopravníka 

Forma vyučovania bola  skupinová po 3 žiakov na 1 skupinu. 

Metódy vyučovacej hodiny boli výklad, demonštračné metódy, simulačné metódy postupných krokov, 

problémové metódy. 

Názov úlohy, ktorú žiaci samostatne vykonávali počas vyučovania bola: Riešenie aplikačných úloh 

https://www.sstv.sk/?page_id=16136


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Na úvod vyučujúci vysvetlil význam cvičenia a funkciu zariadenia- frekvenčného meniča, potom 

zopakoval so žiakmi stručne vlastnosti a princíp činnosti asynchrónneho motora. Učiteľ popísal použité 

komponenty v zapojení, ich funkciu, ovládanie. Učiteľ preskúšal vedomosti žiakov formou 

individuálnych odpovedí žiakov v laboratóriu.  

V ďalšej časti vyučovacej hodiny, vysvetlil žiakom problematiku a význam simulačných metód pre 

optimalizáciu návrhu elektronických zariadení. Žiakom následne zadal úlohy : 

  

1. Nakresliť v programe Multisim schému zapojenia asynchrónneho motora v režime hviezda 

2. Simulovať normálny prevádzkový stav motora a atypické stavy 

3. Vyriešiť technické problémy v úlohe 

4. Nakresliť v programe Multisim schému zapojenia asynchrónneho motora v režime trojuholník 

5. Simulovať normálny prevádzkový stav motora  a atypické stavy 

6. Vyriešiť technické problémy v úlohe, vysvetliť individuálne zvolené riešenia 

7. Zvoliť správny spôsob zapojenia a ovládania  asynchrónneho motora frekvenčným meničom 

8. Prakticky zapnúť laboratórny prípravok a simulovať prevádzkové stavy 

9. Vysvetliť ich 

10. Overiť prakticky činnosť optického senzor 

11. Zhodnotiť praktické cvičenia 

 

 

Na začiatku si žiaci samostatne kreslili schémy zapojení a postupne vyzývali  vyučujúceho na 

kontrolovanie navrhnutej schémy. Počas kontroly vyučujúci preveroval žiakov, ako by malo to zapojenie 

prakticky aj fungovať. 

Simuláciu  v programe Multisim si žiaci  osvojili rýchlo pri návrhu jednoduchých zapojení. 

Vyučujúci kontroloval funkčnosť zapojení. Žiaci postupne nahlasovali dokončenie úloh ako aj 

„odsimulovania“  poruchových stavov a zapojenia. 

Potom vyučujúci dodal potrebné komponenty na pracovný stôl, na ktorom žiaci postupne po skupinkách 

t.j. po troch zapájali podľa elektrickej schémy  prípravok, spustili ho podľa predpísaného postupu 

a kontrolovali funkčnosť  zapojenia. Vyučujúci hodnotil správnosť zapojenia ako aj aktivitu žiakov 

v skupinkách a časové zvládnutie.  

Po každom zapojení a ohodnotení vyučujúcim toto zapojenie žiaci rozobrali a odovzdali na kontrolu 

druhej skupine. Hodnotil sa správny postup pri zapojení, dodržanie bezpečnosti a noriem a spracovanie 

výsledkov. Na konci žiaci sami zhodnotili svoje dosiahnuté výsledky.  



13. Závery a odporúčania: 
 

Cieľom praktických úloh z predmetu cvičenia z elektroniky je rozvíjať kognitívne 

a psychomotorické kompetencie žiakov primerane ich vedomostí získaných na teoretickom 

vyučovaní. V rámci riešenia úloh sa naučia pracovať žiaci v malých skupinách, pričom každý 

nesie zodpovednosť za svoju časť práce. Žiaci sa učia rozdeliť si úlohy a vzájomne kooperovať. 

Hodnotí sa kvalita spracovaných výsledkov, správny postup pri praktických činnostiach. Cieľom 

je tiež, aby sami žiaci vedeli zhodnotiť svoje výkony a sebakriticky myslieť a objektívne zvážiť 

ich možnosti. V rámci činnosti je nutné pozitívne ich motivovať a vyžadovať zodpovednosť, 

precíznosť a samostatnosť. 

Predpokladom zvládnutia úloh sú teoretické vedomosti z danej oblasti mechatroniky aj poznatky 

z mechaniky, fyziky a elektrotechniky. Aby žiaci mohli pracovať na konkrétnych úlohách, musia 

ovládať kreslenie schematických značiek v programe Multisim. Najlepšie je  pracovať  

v 3 skupinách, optimálne je vhodné voliť 3 žiakov  do 1 skupiny s rozdielnym stupňom zručnosti 

a vedomostí, aby sa mohli navzájom dopĺňať. V priebehu práce je potrebné sledovať a vhodne 

usmerňovať činnosť žiakov, prípadne korigovať nedostatky a chyby. Odporúčania do budúcnosti 

sú doplniť vybavenie periférnych zariadení  a prípravkov v laboratóriu v spolupráci s okolitými 

firmami. 
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