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Darbo tikslas – susipažinti su trifazio asinchroninio variklio prijungimo ir paleidimo bǌdais. Ištirti 

dažnio keitiklio valdymo galimybes ir jo Ƴtaką variklio darbui. 
 

Užduotis 
 
1. Nustatyti variklio parametrǐ I0, P0, n priklausomybĊ nuo maitinanþios Ƴtampos dažnio; 
2. Išsiaiškinti kaip galima pakeisti variklio sukimosi kryptƳ; 
3. Išsiaiškinti galimybĊ paleisti trifazƳ asinchroninƳ variklƳ vienfaziame tinkle. 
 
Darbo eiga  

 
1. Užrašykite variklio vardinius duomenis: f =     Hz,  U =      V, 

  IN =     A,  PN =      W, n =          aps/min,  Ș =      , cosĳ =      ; 
 

2. Sujunkite schemą (8.5 pav.).  
 

 
 

8.5 pav. Asinchroninio variklio bandymǐ schema 
 

3. Variklio Ƴjungimas ir sukimosi krypties pakeitimas, valdant dažnio keitiklƳ. 
  a) Ƴjunkite Ƴtampos jungiklƳ S, keitiklio ekrane matysite 0,0 – tai reiškia, kad ekrane bus 
rodomas dažnis f, Hz;  

  b) paspauskite mygtuką „ “ ekrane turi šviesti taškas „FWD“; 
 c) trumpais paspaudimais spausdami mygtuką „Ĺ“ Ƴjungiate ir didinate variklio sǌkius. 
Mažinti sǌkius mygtuku Ļ; 

  d) variklƳ sustabdote atspaudĊ mygtuką „ “ 
 e) paspauskite mygtuką „ “, užsidegs taškas „REV“, Ƴsitikinus, kad variklio sukimosi 

kryptis kita, didinkite ir mažinkite sǌkius mygtukais „Ĺ“ ir „Ļ“; 
 

4. Nustatyti variklio tušþios eigos srovơs I0  priklausomybĊ nuo keitiklio dažnio f: I0=f(f). 
a) Ƴjungti variklƳ (punktai 3.a.b.); 
b) spausdami mygtuką „Ĺ“ ir stebơdami ekrane keitiklio dažnƳ f, keiskite jƳ apytikriai kas 

10Hz iki 120 Hz;  
c) rezultatus Ƴrašyti Ƴ lentelĊ 1. Baigus matuoti, variklƳ sustabdote atspaudus 

mygtuką” “; 
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Lentelơ 1.     I0 = f(f) 
 

f, Hz              
I0, A              

 
5. Apskaiþiuokite variklio tušþios veikos galią P0. Skaiþiavimuose Uf =220V, o I0 – imkite artimiausią 

f= 50Hz iš bandymo duomenǐ.  
  
                                         .cos3 00 M IUP f                                    (8.3) 
 

6. Išmatuokite fazinĊ srovĊ If, kurią variklis naudoja nutrǌkus vienam maitinimo laidui. Tam Ƴjunkite 
variklƳ (vadovaukitơs 3 punkto a, b, c nurodymais). Bandymus atlikite 4 skirtingiems dažniams( pvz. 
10,50,90,120Hz). Išmatuokite fazinĊ srovĊ If nutrǌkus laidui B ir nutrǌkus laidui C (ištraukite kištukus iš B ar 
C gnybtǐ). Duomenis surašykite Ƴ 8.4 lentelĊ. 
  

Lentelơ 2.   If  matavimo duomenys nutrǌkus laidui 
 

f, Hz     
If(B=0), A     
If(C=0), A     

 
 
 
 

7. Variklio sukimosi krypties pakeitimas, sukeiþiant maitinimo laidus vietomis. Variklio sukimosi 
kryptƳ galima pakeisti pakeiþiant magnetinio lauko variklyje sukimosi kryptƳ. Praktiškai tai atliekama 
sukeiþiant bet kuriuos du maitinimo laidus vietomis. Ʋsitikinkite, kad sukeitus laidus, keiþiasi 
variklio sukimosi kryptis. Tam: 

a) Ƴjunkite variklƳ (3 punktas a, b, c), kad jis gautǐ faziǐ seką A-B-C ir nustatykite jo sukimosi 
kryptƳ, pažymơdami „ “ arba “. Sustabdykite variklƳ atspaudĊ mygtuką 
„ “; 

b) išjunkite jungiklƳ S (keitiklio ekranas turi nešviesti); Sukeiskite laidus gnybtuose A ir B ir vơl 
Ƴjunkite variklƳ; 

c) nustatykite sukimosi kryptƳ.  
d) analogiškai nustatykite sukimosi kryptƳ sukeitus laidus B ir C; C ir A. 
Dơmesio: visus perjungimus atliekame išjungus Ƴtampos jungiklƳ S (keitiklio ekranas nešvieþia) ; 

 
8. Nustatyti variklio sǌkiǐ priklausomybĊ nuo keitiklio dažnio n = f(f). Tam: 

a) Ƴjunkite variklƳ (3 punktas a, b); 
b) keliais mygtuko „Ĺ“ paspaudimais padidinti variklio greitƳ; 
c) užrašykite dažnio f vertĊ Ƴ lentelĊ3; 
d) norint nustatyti ir užrašyti variklio sǌkius n, esamam dažniui, reikia navigacinƳ klavišą 

(Navy)  paspausti 5 kartus, - ekrane bus „rPm“, tuomet spausti - matysite sǌkius n (sveiki skaiþiai). 

Norint matyti visas skaiþiaus skiltis, reikia paspaudyti ir . 
e) keliais „Ĺ“ mygtuko paspaudimais padidinkite sǌkius ir rodmenis užrašykite Ƴ lentelĊ3;  

f) esamiems sǌkiams rasti dažnƳ f - reikia „Navy“ paspausti  ir arba tuomet 
ekrane matysite dažnƳ( skaiþiai per kablelƳ); 

g) toliau mygtuko „Ĺ“ paspaudimais didinkite dažnƳ ir kartokite d punkto veiksmus. Rezultatus 
surašyti Ƴ  lentelĊ 3. 
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Lentelơ 3.   n = f (f) 
 

f, Hz               
n, aps/min               

 
 

 
 

9. Ištirkite galimybĊ paleisti trifazƳ variklƳ vienfaziame tinkle.  
 
 
 

 
 

8.6 pav. Trifazio variklio paleidimas vienfaziame tinkle 
 
 

x  Sujunkite 8.6 pav. atvaizduotą schemą. 
x  Ʋjunkite Ƴtampą jungikliu S ir, keisdami kondensatoriǐ baterijos talpą, nustatykite prie kokios 

talpos variklis pradeda suktis, taip pat – kokiai talpai esant, variklis dirba tyliausiai. Užrašykite 
šiǐ talpǐ dydƳ; 

 
 

10. Nubraižykite grafikus I0 = f(f), n = f(f); 
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Išvados 
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