
1. JEDNOFÁZOVÝ ŘÍZENÝ M ŮSTKOVÝ USMĚRŇOVAČ 
S R A RL ZÁTĚŽÍ 

 

1.1  Řízení tyristorů a měření řídicího úhlu 

Pro řízení tyristorů používáme v laboratoři stavebnicový generátor zapínacích impulzů, 

který je určen pro jednofázová i trojfázová zapojení tyristorů. Pro řízení jednofázového 

můstku má generátor dva zdvojené výstupy s impulzy vzájemně posunutými o 180° el. 

Konfázními impulzy řídíme tyristory v úhlopříčce můstku. Řídicí rozsah (posuv impulzů) je 

180° a impulzy mají počátek na konci každé půlperiody. Sepnutí tyristorů můžeme tedy 

změnou okamžiku přivedení řídicího impulzu časově posunovat - zpozdit vzhledem k 

okamžiku sepnutí diody odpovídajícího neřízeného usměrňovače. Toto zpoždění, vyjádřené v 

úhlové míře, se jmenuje řídicí úhel  α. 

Řídicí impulzy na řídicí elektrodu a katodu tyristorů (soulad propustného stavu a 

příslušných zapalovacích impulzů) správně připojíme pomocí osciloskopu. Řídicí impulz se 

musí objevit na počátku půlperiody, jestliže je ovladač řídicích impulzů otočen do levé krajní 

polohy, a zároveň je tyristor polarizován do vodivého stavu. Z hlediska činnosti tyristorů je 

nežádoucí, aby řídicí impulzy přicházely v okamžiku, kdy je tyristor v závěrném stavu. 

Značně by tím vzrostl proud a tepelné namáhání tyristorů. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1-1 Schéma zapojení plné řízeného můstku 
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Řídicí obvody zapojíme nejdříve pro dvojici tyristorů v jedné větvi můstku (obr. 1-1). 

Po překontrolování činnosti, kdy sledujeme průběh na osciloskopu i výchylky přístrojů, 

nastavíme řídicí úhel α = 180° a výkonový i řídicí obvod vypneme. Potom můžeme na 

druhou dvojici tyristorů připojit řídicí obvody s impulzy o 180° posunutými. 

Velikost odporu v zátěži volíme tak, aby proud v transformátoru i tyristorech 

nepřekročil při plně otevřených tyristorech  (α = 0)  jmenovitou hodnotu. 

Řídicí úhel nejsnadněji měříme na osciloskopu při nastavení časové základny na 

kalibrovanou hodnotu odpovídající kmitočtu 50 Hz. Potom můžeme sledovat a měřit průběhy 

napětí na zátěži pro jednotlivé řídicí úhly, kterým odpovídají dílky stínítka obrazovky. 

 

1.2   Plně řízený můstek s odporovou zátěží 

 

a)  Řídicí charakteristika při odporové zátěži 

Řídicí charakteristika je závislost střední hodnoty usměrněného napětí na řídicím úhlu 

tyristoru. 

Řízení střední hodnoty usměrněného napětí je vlastním smyslem použití tyristorového 

usměrňovače. Charakteristiku měříme v zapojení podle obr. 1-1. Při konstantním zatěžovacím 

odporu, jehož hodnota  odpovídá jmenovitému proudu při plně otevřeném můstku, změříme  

závislost  střední hodnoty usměrněného napětí na  řídicím úhlu α.  

   

Řídicí úhel měříme podle metody uvedené  

v kapitole 1.1. Zvětšováním řídicího úhlu bude 

střední hodnota zřejmě klesat, až při a = 180°  

bude nulová. 

Pro obecný řídicí úhel platí: 
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Grafické znázornění odvozeného průběhu je na 

obr. 1-2. Jako doplněk je v obrázku zakreslen průběh                Obr. 1-2 Řídicí charakteristika 

pro RL zátěž, jež bude probírána v dalším odstavci. 
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1.3  Jednofázový plně řízený můstek při RL zátěži 

Schéma zapojení pro toto měření je stejné jako v předchozím případě, pouze do série se 

zatěžovacím odporem bude zařazena tlumivka, na obr. 1-1 naznačena čárkovaně. Postup při 

rozboru činnosti bude shodný s případem čistě odporové zátěže. 

Ve srovnání s případem čistě odporové zátěže dostáváme jiné časové průběhy 

usměrněného proudu a napětí. Zvětšování indukčnosti má za následek zmenšování zvlnění 

usměrněného proudu, v limitním případě ∞→L  by byl proud čistě vyhlazený. Podle 

průběhu usměrněného proudu zátěží rozeznáváme dva pracovní stavy celořízeného můstku: 

a)  Pro řídicí úhel ϕα > , kde φ je fázový posun mezi napětím a proudem střídavé 

složky, pro který platí   R
Larctgωϕ =    je proud přerušovaný. 

a) Při řídicím úhlu  ϕα ≤   protéká zátěží proud nepřerušovaný. 

 

Průběhy obvodových veličin pro oba případy jsou znázorněny na obr. 1-3 a naším 

úkolem je obdobné průběhy sledovat na osciloskopu. 

 

Obr. 1-3 Průběhy napětí a proudu plně řízeného můstku s RL zátěží 

 

Na obr. 1-3a  je nakreslen případ velkého řídicího úhlu, kdy zátěží prochází přerušovaný 

proud. Tyristory jsou otevřeny po dobu průchodu proudu a v tomto intervalu je na zátěži 

napětí zdroje, po průchodu napětí nulou (v okamžicích t = 0, π, 2π, ...) se na zátěži objevuje i 

záporné napětí. Střední hodnotu napětí lze pro tento případ analyticky určit obtížně, protože 

okamžik poklesu proudu k nule v čase  ωt1  lze explicitně vyjádřit jen složitě. 

Na obr. 1-3b je znázorněn zvláštní případ pro  α = φ , kdy usměrňovač pracuje právě na 

mezi přerušovaného proudu. Řídicí impulzy přicházejí na tyristory právě v okamžiku, kdy 

proud druhé větve klesá k nule. Proudový pulz bude mít tvar sinusové půlvlny a sekundární 

proud  transformátoru  je  sinusový.  Případ nepřerušovaného proudu při malém řídicím úhlu 
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α = 30° je na obr. 1-3c. Tyristory jedné větve vedou po dobu půlperiody až do sepnutí 

tyristoru druhé větve, kdy dochází ke komutaci. 

Jednotlivé pracovní stavy celořízeného můstku můžeme rovněž sledovat na řídicí 

charakteristice (obr. 1-3). Charakteristika při  RL  zátěži sleduje od   α = 0°  až  do  

souřadnice α = φ  ( R
Larctgωϕ = )  křivku RL zátěže pro ∞→L   a zátěží prochází 

nepřerušovaný proud. V tomto případě lze pro řídicí úhel α odvodit střední hodnotu 

usměrněného napětí: 

  ( ) ( ) α
π

ωω
π

α
πα

α

cos.
22

.sin.2
2

2
22 UtdtUU dAV == ∫

+

 

Pro  α > φ  je oblast přerušovaného proudu a průběh této části charakteristiky lze 

obtížně analyticky vyjádřit. 
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2. STEJNOSMĚRNÝ MOTOR S CIZÍM BUZENÍM  

 

2.1  Spouštění, změna smyslu otáčení 

Při spouštění stejnosměrného motoru je jedním z požadavků velký záběrný moment při 

snaze docílit nejmenšího záběrného proudu. Z tohoto požadavku plyne, že motor musí být 

nabuzen na jmenovitý budicí proud, neboť pro vnitřní (elektromagnetický) moment stroje 

platí  

    aIcM ..Φ=                  (2.1) 

. kde  c   je  konstanta zahrnující elektromagnetické a geometrické  

uspořádání stroje (viz kap. 2.1) 

Φ     výsledný tok daný tokem budicím a určitým vlivem  

magnetického toku reakce kotvy 

Ia     proud kotvy 

Jestliže se rozběh motoru uskuteční přímým připojením na jmenovité napětí, dojde k 

proudovému nárazu charakteru zkratu, který má nepříznivý elektrický i mechanický vliv na 

pohon. Velikost záběrného proudu plyne ze vztahu odvozeného ze základní napěťové rovnice 

pro motor 

     
a

b
a R

nIkU
I

..−
=                 (2.2) 

Je zřejmé, že v prvém okamžiku (pro n = 0) je záběrný proud omezen odporem v 

obvodu kotvy Ra , který je velmi malý. Možnosti spouštění stejnosměrného motoru ukazuje 

uvedený vztah. Nejčastěji postupně zvyšujeme napětí na kotvě až na jmenovitou hodnotu, v 

druhém případě připojíme motor přes spouštěcí odpor, který postupně vyřazujeme. 

Smysl otáčení (reverzaci chodu) změníme u stejnosměrného motoru změnou polarity 

napětí na kotvě, nebo při stojícím stroji, změnou polarity budicího vinutí. 

 

2.2  Řídicí charakteristiky v chodu naprázdno 

Řídicí charakteristiky v chodu naprázdno jsou závislosti otáček na napětí  n(U)  
při Ib = konst. a otáček na budicím proudu  n(Ib)  při  U = konst. 

V předchozí kapitole byl uveden vztah (2.2), z kterého jednoduchou úpravou plyne 

výraz pro otáčky: 

    
b

aa

Ik

IRU
n

.

.−
=                 (2.3) 
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Z tohoto vztahu plynou tři možnosti regulace rychlosti. Jednou z nich je změna odporu 

v obvodu kotvy Ra , kterou však v našem případě nebudeme užívat, protože je nehospodárná 

(velké ztráty 2. aa IR ) a v laboratoři máme k dispozici řiditelný zdroj napětí. 

Jako první regulační charakteristiku budeme měřit závislost otáček na napětí n(U) při 
konstantním budicím proudu. Z výrazu (2.3) je patrno, že charakteristika bude lineární, neboť 

úbytek  Ra.Ia  lze zvláště při vyšším napětí zanedbat. Průběh nebude vycházet z počátku, ale 

vytíná na ose malé napětí UP . Pro  U < UP  motor vyvíjí moment menší než jsou pasivní 

brzdné momenty a motor se začne otáčet až při napětí UP  (obr. 2-1). 

    

Obr.2-1 Řídicí charakteristika n=f(U)            Obr. 2-2 Řídicí charakteristika n=f(Ib) 

Druhou možností je regulace otáček cize buzeného motoru změnou budicího proudu při 

konstantním jmenovitém napětí Un . Závislost otáček na budicím proudu je přibližně rovnoosá 

hyperbola (obr. 2-2), neboť při zanedbání úbytku Ra.Ia , (za zjednodušujícího předpokladu         

bIk .1=Φ )pro otáčky z výše uvedeného vztahu platí: 

    
bI

konst
n =  

Schéma zapojení pro měření stejnosměrného motoru je na obr. 2-3. Cejchovaný stroj 

nebo dynamometr, který při měření pracuje jako generátor, je při tomto měření nenabuzen. Při 

měření prvé regulační charakteristiky nabudíme měřený motor na jmenovitou hodnotu 

budicího proudu  Ibn  a tuto hodnotu pro prvou regulační charakteristiku udržujeme konstantní. 

Poté na řiditelném zdroji nastavíme nulové napětí.  

Po připojení kotvy měřeného stroje pozvolna zvyšujeme napětí a změříme hodnotu UP, 

kdy se rotor začne otáčet. Pak dále zvyšujeme napětí, a protože charakteristika je přímková, 

změříme body pouze pro 25, 50, 75 a 100% Un (obr.2-1). Otáčky měříme tachodynamem. 

Oblast vymezená napětím UP je pásmo necitlivosti, které má význam v regulačních 

soustavách, používajících motor s cizím buzením. 
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                                Obr. 2-3 Schéma zapojení pro měření cize buzeného motoru 

 

Druhou regulační charakteristiku zjišťujeme při jmenovitém napětí na kotvě, kdy otáčky 

do určité hranice zvyšujeme odbuzováním. Abychom získali více měřených bodů, můžeme na 

počátku měření motor mírně přebudit a pro větší jistotu měření můžeme snížit napětí na 

kotvě. Budicí proud nesnižujeme ekvidistantně, protože v později měřených bodech otáčky i 

při malých změnách Ib rychle narůstají a hrozí nebezpečí poškození soustrojí odstředivými 

silami. Dosáhnou-li otáčky hodnoty 1,1 nn , měření ukončíme snížením napětí na kotvě. 

 

2.3  Rychlostní a momentová charakteristika 

Rychlostní charakteristika je závislost otáček na zatěžovacím proudu motoru  n(Ia)  při 
U = konst.  a  Ib = konst. Tato charakteristika patří do skupiny zatěžovacích charakteristik, 

kam rovněž zahrnujeme charakteristiku momentovou. Obě charakteristiky zjišťujeme při 

současném měření. 

Jak vyplývá ze vztahu (2.3) jsou změny otáček při stálém napětí a za předpokladu 

stálého budicího proudu (resp. magnetického toku) způsobeny úbytkem napětí na kotvě 

(obr. 10-4). Charakteristika by klesala z bodu otáček naprázdno n0 podle přímky o malé 

záporné směrnici  (-Ra / kIb) . Ve skutečnosti se velikost změny zmenšuje tím, že působením 

reakce kotvy (u strojů nekompenzovaných a s kartáči v neutrále) se zeslabuje pole hlavních 

pólů a proto je rychlostní charakteristika tvrdá a při silné reakci kotvy mohou otáčky se 

zatížením dokonce stoupat. 

 

 

Polovodi čový 
       měnič 
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Momentovou charakteristiku definujeme jako závislost točivého momentu na proudu 

motoru  M(Ia)  při U = konst.  a  Ib = konst. Při odvození i měření této charakteristiky je 

třeba si uvědomit odchylky od teoreticky odvozeného průběhu ze vztahu (2.1). 

Charakteristika by měla být přímková a procházet počátkem. Uvedený vztah platí pro vnitřní 

(elektromagnetický) moment. Ve skutečnosti dostáváme na hřídeli motoru moment zmenšený 

o moment ztrát naprázdno (což jsou ztráty mechanické a v železe rotoru). Z těchto důvodů 

neprochází charakteristika počátkem souřadnic, ale je o moment ztrát naprázdno (∆M0) 
posunuta níže (obr. 2-5). Další odchylka od přímkového průběhu je při větších zatíženích, kdy 

reakce kotvy znatelně zeslabuje pole hlavních pólů, což se projevuje zakřivením momentové 

charakteristiky. 

 

     
Obr. 2-4   Rychlostní charakteristika        Obr. 2-5 Momentová charakteristika  

 cize buzeného motoru             cize buzeného motoru 
 
 

Točivý moment zkoušeného stroje měříme pomocí proudu cejchovaného stroje. 

Vzhledem k tomu, že proud (přímo úměrný momentu) měříme až na výstupu z tohoto stroje, 

je třeba naměřený moment korigovat přičtením momentu ztrát naprázdno (převážně 

mechanických) cejchovaného stroje.  

Pro moment na hřídeli měřeného motoru tedy platí 

    MMM mer ∆+=  

kde   Mmer      je  moment změřený ( přečtená hodnota ) 

∆M      moment korigující, který je zadán graficky jako funkce otáček a 

stanoveného budicího proudu cejchovaného stroje. Korigující 

moment je kladný / záporný / jestliže cejchovaný stroj pracuje 

jako generátor / motor /. 

 

 

 



 9 

Měříme podle zapojení na obr. 2-3, shodném s předchozím měřením. Motor nabudíme  

na jmenovitou hodnotu  !b  a uvedeme do chodu zdroj, na kterém nastavíme nulové napětí. Po 

připojení kotvy motor známým způsobem spouštíme, až dosáhneme jmenovitého napětí. Při 

vypnutém budicím proudu cejchovaného stroje zjistíme první bod zatěžování. Po nabuzení a 

postupném zmenšování zatěžovacího odporu v obvodu kotvy cejchovaného stroje motor 

zatěžujeme. 

Před každým čtením je třeba upravit napájecí napětí motoru, zkontrolovat budicí proud 

motoru a při větších zatíženích i proud kotvy cejchovaného stroje. Určující veličinou měření 

je proud kotvy motoru, který může dosáhnout velikosti až 1,1 In . Měření nad jmenovitými 

hodnotami provádíme rychle, aby se stroje nepřehřívaly a nesnižovala se tak doba jejich 

života. 
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3. SÉRIOVÝ (UNIVERZÁLNÍ) MOTOREK 
 

3.1  Postup měření a způsob zatěžování 

. 

 

Obr. 3-1. Schéma zapojení pro měření sériového motorku 

 

Provozní vlastnosti motorku budeme zjišťovat při stejnosměrném a střídavém napájení.  

Je třeba zdůraznit, že moment při střídavém napájení je v závislosti na času harmonicky 

pulzující s dvojnásobnou frekvencí napájecí sítě. Střední hodnotu tohoto momentu budeme 

měřit elektromagnetickým vířivým dynamometrem, který je schématicky znázorněn na 

obr. 3-1. Na hřídeli brzděného motorku je nasazen ocelový kotouč, který se otáčí mezi póly 

stejnosměrných elektromagnetů. Tyto jsou upevněny na výkyvně uložené kruhové desce s 

ramenem a závažím. Při otáčení indukuje magnetické pole v ocelovém kotouči vířivé proudy, 

které svým magnetickým polem zpětně působí na pole elektromagnetů a vychýlí je proti 

účinku tíhy závaží ve směru otáčení. Tím se měřený motorek brzdí a na připojené stupnici 

můžeme měřit moment 

 

3.2  Mechanická a momentová charakteristika a zjištění účinnosti při 
stejnosměrném napájení 

Mechanická charakteristika je závislost n(M) při U=konst., momentovou 

charakteristiku definujeme jako M(I)  při U=konst. Za stejných podmínek zjistíme průběh 

účinnosti v závislosti na výkonu η(P). Charakteristiky zjistíme současně při jednom měření. 
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Závislost otáček na zatěžovacím momentu při stálém napětí můžeme odvodit ze 

základních vztahů platných pro stejnosměrné motory. Při zanedbání úbytků napětí na 

odporech kotvy a buzení a za předpokladu  Φb ~ I  se otáčky mění v závislosti na 

zatěžovacím momentu podle obecné hyperboly, vyjádřené vztahem 

     
M

konst
n

.=  

Momentová charakteristika je za stejných předpokladů jako u mechanické 

charakteristiky dána vztahem 

     2.IkonstM =  

Moment je z počátku (při zanedbání ztrát naprázdno) závislý na druhé mocnině proudu, 

při dalším zvyšování proudu dojde k magnetickému nasycení a průběh momentu je přibližně 

lineární.  

Účinnost motorku při stejnosměrném napájení vypočteme z naměřených údajů napětí, 

proudu, momentu a otáček a vyneseme ji v závislosti na výkonu. 

Platí: 

     
IU

M

P

P

P .

.Ω==η  

 

kde  M   je  moment v Nm 

Ω     mechanická úhlová rychlost ( 60/2 nπ=Ω ) 

U/I/  napětí / proud / měřeného motorku 

S ohledem na otáčky motorku v chodu naprázdno a maximální dosažitelný brzdný 

moment vířivého dynamometru budeme měřit při podstatně sníženém napětí. Schéma 

zapojení pro měření sériového motorku je na obr. 3-1. Motorek spustíme v chodu naprázdno 

(při nenabuzeném dynamometru) postupným zvyšováním napětí. 

V chodu naprázdno nesmí otáčky výrazně překročit 6000 min-1. V závislosti na 

použitém typu motorku těmto otáčkám odpovídá napětí přibližně 90 V, které udržujeme po 

dobu měření stálé. Otáčky měříme tachodynamem nebo stroboskopem. Zatěžovací moment 

vířivého dynamometru, jehož stupnice je cejchována v  N.cm, řídíme budicím proudem v 

rozsahu 0 až 0,5 A. Měření ukončíme, jestliže dosáhneme horní hranice tohoto proudu, nebo 

při dosažení jmenovitého proudu měřeného motorku. 
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Obr. 3-2 Mechanické charakteristiky          Obr. 3-3 Momentové charakteristiky 

 

Z naměřených a vypočtených hodnot vyneseme charakteristiky podle obr. 3-2, 3-3        

a 3-4. Do stejných souřadnic vynášíme pro porovnání i měření při střídavém napájení. 

 

3.3  Mechanická a momentová charakteristika a zjištění účinnosti při 
střídavém napájení 

Tyto charakteristiky mají podobný průběh 

jako při stejnosměrném napájení. Při konstantním 

střídavém napětí současně měříme mechanickou 

charakteristiku n(M), momentovou charakteristiku 

M(I) a průběh účinnosti v závislosti na výkonu 

η(P). 

Při odvozování teoretických průběhů těchto 

charakteristik postupujeme obdobně jako v 

předchozím případě stejnosměrného napájení. 

Rovněž výsledné vztahy, odvozené pro střídavé 

napájení, mají podobný tvar jako při 

stejnosměrném proudu.              Obr. 3-4 Průběh účinnosti v závislosti

            na výkonu       

U mechanické charakteristiky je při zvyšující se zátěži patrný výrazný pokles otáček 

způsobený úbytkem napětí na impedanci budicího vinutí a vinutí kotvy motorku. 

Schéma zapojení při střídavém napájení je na obr. 3.1. Elektrický příkon motorku 

měříme wattmetrem, jak je naznačeno čárkovaně. 
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Při vlastním měření motorek rozbíháme v chodu naprázdno postupným zvyšováním 

napětí až do bodu, kdy dosáhneme stejné otáčky jako při stejnosměrném napájení. Od tohoto 

bodu postupným zvyšováním budicího proudu dynamometru motorek zatěžujeme. Měření 

ukončíme, dosáhneme-li bud mezní hodnoty budicího proudu vířivého dynamometru nebo 

jmenovitého proudu měřeného motorku. Naměřené a vypočtené hodnoty vyneseme do 

charakteristiky do stejných souřadnic jako při stejnosměrném napájení (obr. 3-2, 3-3         

a 3-4). Jednotlivé průběhy zjištěné při stejnosměrném a střídavém napájení porovnáme a 

zdůvodníme případné odchylky. Je třeba upozornit, že vzhledem k podstatně sníženému 

napájecímu napětí, zjistíme nízkou účinnost měřeného sériového motorku. 
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4. ASYNCHRONNÍ MOTOR S KOTVOU NAKRÁTKO 
 NAPÁJENÝ Z MĚNIČE KMITO ČTU 

 

4.1  Momentové charakteristiky při různých kmitočtech 

Zjišťujeme závislost točivého momentu na otáčkách, avšak v tomto případě napájíme 

motor z měniče frekvence, jehož základní schéma je uvedeno na obr.4-1. K vytváření 

trojfázového napětí požadované frekvence se ve střídači tohoto měniče používá pulsně 

šířkové modulace, jejíž princip je znázorněn na obr. 4-2. 

 

 

Obr. 4-1  Základní schéma polovodičového měniče kmitočtu  
 
 

Trojfázové 
napájení 

Usměrňovač 
a filtr 

Střídač Asynchronní 
motor  

Stejnosměrný 
meziobvod 

 
     Řídicí elektronika 
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Obr. 4-2  Princip vytváření dvou fázových napětí pulsně šířkovou modulací 

 

Obr. 4-3. Schéma zapojení pro měření momentové charakteristiky asynchronního stroje 

sin(ωt-0°) 

sin(ωt-240°) 

Napětí fáze A 

Napětí fáze B 

Polovodičový 
      měnič 
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Momentové charakteristiky zjišťujeme např. pro frekvence 20, 30, 40, 50 a 60 Hz. 

Jak je vysvětleno v Lit.[l], je třeba s ohledem na stejné magnetické využití asynchronního 

motoru, současně se změnou frekvence měnit napájecí napětí, aby byl zachován poměr 

U1 / f1 = konst. 

Z těchto důvodů je i závislost mezi výstupním napětím frekvenčního měniče a jeho 

frekvencí dána průběhem podle obr. 4-4. Jak je za zjednodušujících předpokladů v uvedené 

literatuře odvozeno (zanedbání odporu statorového vinutí a vlivu přesunutí rozptylové 

reaktance statorového vinutí za hlavní reaktanci), měly by být maximální momenty pro 

jednotlivé kmitočty na frekvenci nezávislé. Ve skutečnosti maximální moment při snižující se 

frekvenci poněkud klesá. Je to způsobeno vlivem úbytku napětí na rozptylové impedanci 

statoru ( )σ11 jXR + , neboť pro stálé magnetické využití asynchronního motoru musí být 

zachován poměr Ui1 / f1 =  konst.   místo dříve uvedeného U1 / f1 =  konst . 

 

 
Obr. 4-4   Výstupní charakteristika          Obr. 4-5   Momentové charakteristiky  

   frekvenčního měniče                   při různých kmitočtech 

 

Schéma zapojení je na obr. 4.3. V chodu naprázdno postupným zvyšováním frekvence 

zdroje (což je nejmodernější způsob spouštění asynchronního motoru) rozbíháme motor až 

přibližně na 95% synchronních otáček, které vypočteme ze známého vztahu  n1 = 60f1 / p. 

Potom postupným snižováním zatěžovacího odporu v obvodu kotvy cejchovaného stroje 

měříme momentovou charakteristiku. Čteme moment a otáčky přibližně ve 12ti bodech, 

vyhledáme maximální moment a měření při jedné frekvenci ukončíme, dosáhne-li proud 

měřeného motoru hodnoty 110% jmenovitého proudu. Naměřené hodnoty vyneseme do grafu 

podle obr. 4-5. Pro frekvenci 60 Hz je maximální moment menší, než při frekvenci 50 Hz, 

protože podle obr. 4-4 pro frekvenci 60 Hz není splněna podmínka  U1 / f1 = konst. 

 

 


