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ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ 

1. Асинхронні машини 

З числа різних видів електричних машин (двигунів, генераторів) 

найрозповсюдженішими є асинхронні безколекторні машини, які найчастіше використовуються 

як двигуни. 

Асинхронна машина – це машина, при роботі якої збуджується обертове магнітне поле 

(магнітне поле, що обертається) і змушує обертатись ротор. Ротор обертається асинхронно 

відносно поля, тобто з кутовою швидкістю, відмінною від кутової швидкості поля. 

Асинхронна машина винайдена в 1888 р. російським вченим Доліво–Добровольським, але і 

до нашого часу зберегла всі конструктивні особливості, закладені винахідником. 

Асинхронна машина проста і дешева. Загальний недолік – відносна складність і 

неекономічність регулювання їх експлуатаційних характеристик. 

2. Принцип дії асинхронної машини 

Двополюсний підковоподібний магніт обертається з постійною швидкістю. Між полюсами 

магніту розташований барабан – ротор, виконаний з 

струмоводних стрижнів у вигляді “білячого колеса”. 

Магнітні лінії поля при обертанні магніту 

перетинаючи стрижні ротора, індукують в них ЕРС, 

що обумовлює появу в стрижнях струмів. В 

результаті взаємодії струмів в стрижнях з магнітним 

полем виникає сила, що утворює електромагнітний 

обертаючий момент. Під дією цього моменту ротор 

починає обертатись в напрямку обертання магнітного 

поля. Із збільшенням швидкості обертання ротору і, 

відповідно, зменшенням відносної швидкості руху 

стрижнів в магнітному полі індуковані в них ЕРС поступово зменшуються, в зв’язку з цим 

зменшуються струми в стрижнях ротору і відповідно зменшується обертаючий момент. При 

певній швидкості обертання ротора (меншій за швидкість обертання магнітного поля) настає 

рівновага між магнітним обертаючим моментом і моментом опору (тертя) і далі швидкість 

обертання ротору при рівновазі моментів залишається постійною. 

Якщо до ротора прикласти зовнішній момент опору (навантаження) то рівновага 

порушиться – момент опору буде більший за обертаючий момент. В результаті швидкість 

обертання ротора почне зменшуватись, швидкість перетинання магнітними лініями стрижнів 

збільшуватись, індуковані в стрижнях ЕРС і, відповідно, струми збільшуватись, збільшується 

обертаючий момент і, кінець–кінцем при деякій новій швидкості обертання ротора знову 

досягнеться рівновага моментів.  

З цього програшу подій – висновок: кожному значенню моменту опору відповідає певна 

швидкість обертання ротора. 

Швидкість обертання ротора і магнітного поля неоднакові. Ступінь відставання швидкості 

обертання ротору n від швидкості обертання магнітного поля n0 оцінюється величиною ковзання 

0

0

n

nn
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     звідки    )1(0 Snn   

При зміні швидкості обертання ротора n = 0  n0 ковзання змінюється S = 10.  

Розглянута модель механізму – не є двигуном.  
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В асинхронному двигуні магнітне поле, що обертається утворюється електричним шляхом 

нерухомими обмотками, що живляться трифазним струмом. 

3. Магнітне поле, що обертається 

Статор асинхронної машини уявляє собою циліндр, 

зібраний з листової сталі з пазами на внутрішній поверхні. 

В діаметрально протилежних пазах A–X, B–Y¸ C–Z 

розташовані витки котушок з однаковим числом витків. Кут 

між площинами котушок складає 120. Початки котушок A, 

B, C приєднані до мережі трифазного струму частотою f1, а 

кінці X, Y, Z об’єднані в загальну нульову точку. В 

обмотках котушок протікають синусоїдальні струми ІА, ІВ, 

ІС, взаємно зсунуті по фазі на третину періоду. Кожна 

котушка окремо створює пульсуючий магнітний потік, вісь 

якого співпадає з віссю відповідної котушки. 

Можна показати, що три пульсуючі потоки утворюють спільне магнітне поле, незмінне за 

величиною і, що обертається з постійною швидкістю відносно нерухомих катушок.  

Так на малюнках (а), (б), (в) показані утворення сумарних магнітних потоків Ф =  = A 

+ B + C для трьох послідовних моментів часу t1, t2, t3. Величини векторів  A,   B,  C взяті з 

графіку зміни магнітних індукцій в часі. Оскільки магнітний потік Ф пропорційний струму, що 

його утворює (за законом Ома для магнітних кіл Ф = Iw / Rм), то графіки зміни магнітних 

потоків збігаються у відповідному масштабі з графіками зміни струмів в фазних обмотках A–X, 

B–Y, C–Z. 

Сумарне магнітне поле обертається в площині осей катушок з кутовою швидкістю , тобто 

повний оберт вектор магнітної індукції здійснить за один період зміни струму в катушці. Воно 

послідовно співпадає за напрямком з віссю тієї з фазних обмоток, струм в якій досягає 

максимального значення. Тобто магнітне поле обертається в напрямку послідовності фаз 

трифазної системи струмів в фазних обмотках. 

Наслідок: щоб змінити напрямок обертання магнітного поля достатньо змінити порядок 

підключення двох (із трьох) фазних обмоток. 
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Отже трифазна симетрична система струмів збуджує магнітне поле з однією парою 

полюсів, тобто двополюсне магнітне поле, що обертається. Його вісь повертається на 360, 

тобто здійснює один оберт за час одного періоду зміни струму. Звідки, частота обертання 0 

двополюсного поля дорівнює за величиною частоті f1 струмів в обмотці статора.  

За історичною традицією частоту обертання прийнято визначати числом обертів n0 за 

хвилину n0 = 600 = 60f1. 

Враховуючи, що 0 =  f1, кутова швидкість обертання двополюсного поля 0 = 20 = 2 f1 

=   [радіан / сек.]. 

Отже, кутова швидкість обертання двополюсного магнітного поля за величиною дорівнює 

кутовій частоті струмів в обмотках статора. 

В багатополюсній обмотці статора кожній парі полюсів поля, що обертається, відповідає 

трійка котушок для фазних обмоток. Звідки, якщо поле повинно мати р пар полюсів, то кожна з 

фазних обмоток статора повинна бути розділена на р частин. При цьому частота обертання 

магнітного поля складає n1 = 60 f / р. 

4. Режими роботи асинхронної машини 

Режим роботи трифазної асинхронної машини визначається режимом електро–магнітної 

взаємодії струмів в обмотках статора і ротора. В залежності від значення ковзання трифазна 

асинхронна машина може працювати в одному з трьох режимів двигуна, генератора і  

електромагнітного гальма.  

)1(0 Snn                   

В режимі двигуна (0 < S < 1) трифазна асинхронна машина є перетворювачем 

електричної енергії в механічну. Ротор двигуна повинен обертатись асинхронно повільніше поля, 

з такою частотою обертання, при якій струми в обмотці ротора утворюють обертаючий момент, 

що врівноважує гальмуючий момент від тертя і навантаження на валу. 

В режимі генератора S < 0 – швидкість обертання ротора більша за швидкість обертання 

поля. 

В режимі електромагнітного гальма напрямки обертання ротора і магнітного поля 

протилежні. 

5. Конструкція ротора 

Асинхронні машини в основному відрізняються будовою ротора. 

В більшості двигунів використовується короткозамкнутий ротор. Цей ротор дешевший і, 

що суттєво, обслуговування двигуна з таким 

ротором простіше. Конструкція – “біляче колесо” – 

була вже розглянута. 

Обмотки фазного ротора або ротора з 

контактними кільцями виконуються з 

ізольованого проводу. В більшості випадків 
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обмотка трифазна з тим же числом котушок, що і обмотка статора. Три 

фазні обмотки ротора з’єднані на самому роторі «зіркою», а вільні їх 

кінці приєднані до трьох контактних кілець, укріплених на валу і 

електрично ізольованих від нього. Через кільця і струмоз’ємні щітки 

обмотки ротора замикаються на трифазний реостат. 

Обмотка статора включається безпосередньо в трифазну мережу. 

Включення реостату в коло ротора дає можливість суттєво покращити пускові умови для 

двигуна – зменшити пусковий струм і збільшити початковий (пусковий) обертаючий момент. 

Крім того, за допомогою реостату, включеного в коло ротора, можна плавно регулювати 

швидкість двигуна. 

Умовні позначення асинхронних машин з короткозамкнутим (а) і фазним (б) роторами на 

принципових та електричних схемах. 

6. Основні частини синхронної машини. 

Синхронні генератори перетворюють механічну енергію первинних двигунів в електричну 

енергію трифазного струму. 

Основними частинами будь-якого генератора є: 

1) система збудження, що створює основний магнітний потік машини; 

2) якір, в обмотці якого індукується ЕРС.  

Генератори трифазного струму, як правило, виконуються 

з рухомою системою збудження (ротор) і нерухомим якорем 

(статор). 

Для створення основного магнітного потоку в 

синхронних машинах застосовують електромагніти, що 

живляться від допоміжного джерела постійного струму. 

Обмотку електромагнітів прийнято називати обмоткою 

збудження. Якір (статор) має форму порожнистого циліндра, в 

пазах якого з внутрішньої сторони розміщені провідники 

трифазної обмотки, – по суті не відрізняється від статора 

асинхронної машини. 

7. Отримання синусоїдальної ЕРС.  

Для отримання синусоїдальної ЕРС 

в обмотці якоря необхідно, щоб розподіл 

магнітних ліній (тобто магнітної індукції 

В) в повітряному зазорі між статором (1) і 

ротором (2) було також синусоїдальним.  

Цього можна досягнути двома 

шляхами:  

1) застосуванням електромагнітів з 

полюсами належної форми;  

2) відповідним розміщенням обмотки збудження в пазах ротора. 

У першому випадку ротор виконується з явно вираженими (виступаючими) полюсами. 

Полюсні наконечники мають таку форму, при якій повітряний зазор збільшується, а магнітна 

індукція (щільність магнітних ліній) зменшується від середини полюса до його країв. 
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У другому випадку ротор являє собою масивний 

сталевий циліндр, в пазах якого розміщена обмотка 

збудження. Окремі котушки цієї обмотки сполучені між 

собою так, як 

показано на мал. 

(суцільні лінії 

показують 

з'єднання котушок 

з переднього торця 

ротора, а пунктирні 

лінії   із заднього 

торця). Магнітні 

потоки котушок 

мають спільну вісь 

(N–S). Розміри котушок неоднакові. Завдяки цьому 

максимум магнітної індукції Вm   співпадає з віссю 

полюсів NS і по мірі віддалення від цієї осі щільність 

магнітного потоку убуває. Розподіл магнітної індукції в 

повітряному зазорі при цьому виходить близьким до синусоїдального. 

Тихохідні генератори, що приводяться в рух гідротурбінами або двигунами внутрішнього 

згоряння, виконуються з явно вираженими полюсами. Швидкохідні паротурбінні генератори 

мають циліндричні ротори з неявно вираженими полюсами *. 

 

* Кругова швидкість ротора в швидкохідних машинах досягає значенні 150 – 160 м/сек. При 

цих швидкостях застосовувати ротори з явно вираженими полюсами не можна за умовою 

механічної міцності. 

Кінці обмотки збудження у ротора будь-якого виконання приєднані до двох, ізольованих 

від вала кілець. Струм в обмотку збудження подається через щітки, накладені на кільця. Як 

правило, обмотка ротора живиться від збуджувача (генератора постійного струму), що 

знаходиться на одному валу з ротором синхронного генератора.  Потужність збуджувача 

становить 1 – 3% від номінальної потужності генератора. 

Багатополюсні генератори.  

В теперішній час на теплових електростанціях застосовуються головним чином двополюсні 

турбогенератори із швидкістю обертання n = 3000 об./хв. При двополюсному роторі один повний 

цикл синусоїдальної ЕРС відповідає одному оберту ротора. Якщо швидкість обертання ротора n 

= 3000 об./хв., то частота .гц50
60


n

f  

Прагнення до використання швидкохідних машин, працюючих з граничною швидкістю n = 

3000 об./хв., пояснюється тим, що із збільшенням швидкості меншають вага і вартість 

турбогенератора. Що стосується гідравлічних турбін і пов’язаних з ними генераторів, то 

швидкість їх обертання в основному визначається висотою натиску води і звичайно коливається 

в діапазоні від 50 об./хв.  для низьконапірних електростанцій до 750 об./хв.   для високонапірних 

електростанцій. 

Для отримання змінного струму стандартної частоти тихохідні генератори виконують 

багатополюсними. Котушки електромагнітів ротора сполучаються між собою так, що північні і 

південні полюси чергуються. 
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Повороту ротора на кут, рівний 
p

360
, відповідає один повний період синусоїдальної ЕРС, 

що наводиться в статорі. Якщо машина, що має р пар полюсів, здійснює  п 

оборотів за хвилину, то частота 
60

pn
f  .                                                           

Трифазна обмотка статора генератора змінного струму виконується 

аналогічно статорній обмотці асинхронного двигуна. Число пар полюсів 

статора завжди дорівнює числу пар полюсів ротора. 

Три синусоїдальні ЕРС, що індукуються в обмотці статора, рівні по 

величині і взаємно зсунуті по фазі на третину періоду. Якщо до клем 

генератора приєднане симетричне трифазне навантаження, то по обмотці статора протікають три 

синусоїдальних струми однакової величини, також зсунутих по фазі відносно один одного на 

третину періоду. Струм кожної фази створює змінний магнітний потік, вісь якого співпадає з 

віссю обмотки цієї фази. Магнітні лінії змінних потоків трьох фаз утворять (як і в асинхронній 

машині) магнітне поле, що обертається з швидкістю 
p

f
n

60
0  .  

Підставивши сюди значення f з попереднього виразу, отримуємо nn 0 . Ротор і магнітне 

поле статора обертаються з однаковою швидкістю, тобто синхронно. В зв'язку з цим електричні 

машини, що розглядаються отримали назву синхронних. 

8. Синхронний двигун 

Як відомо, електрична машина може перетворювати механічну енергію в електричну, тобто 

працювати як генератор, або, навпаки, електричну енергію – в механічну, тобто працювати як 

двигун. Ця властивість електричних машин називається оборотністю. 

Вище ми бачили, що синхронний генератор, що працює паралельно з іншими генераторами, 

віддає в загальну мережу активну потужність, що виробляється ним.  Нарівні з цим генератор 

може в залежність від величини струму збудження віддавати в мережу реактивну потужність 

(прийнявши на себе частину індуктивного навантаження системи) або отримувати від мережі 

реактивну потужність (тим самим збільшивши індуктивне навантаження, яке повинні прийняти 

на себе інші генератори). 

Надалі ми побачимо, що синхронна машина, працюючи в режимі двигуна, подібно 

асинхронному двигуну споживає з мережі активну потужність відповідно до величини 

механічного навантаження на її валу. Що стосується реактивної потужності, то вона може бути 

індуктивною (при недозбуждені) або ємнісною (при перезбуждені). 

У останньому випадку синхронний двигун приймає на себе частину індуктивного 

навантаження системи і виконує, як прийнято говорити, роль генератора реактивної 

потужності або фазокомпенсатора. 

9. Принцип роботи синхронного двигуна.  

Більшість синхронних двигунів виготовляється на швидкості обертання 1500, 1000, 750, 600 

об/хв і менш. У цих двигунів ротор виконується з явно вираженими полюсами і обмоткою 

збудження, що живиться від джерела постійного струму. Трифазна обмотка статора, як і у 

асинхронного двигуна, приєднується до мережі живлення трифазним змінним струмом. 

Для з’ясування принципу дії синхронного двигуна звернемося до моделі, зображеної на 

мал. Магнітне поле, створене трифазним струмом, що протікає по обмотках статора, 

представлене у вигляді двох полюсів N' і  S' постійного магніту, що обертається з незмінною 

швидкістю n0. Ротор також зображений у вигляді постійного магніту з полюсами N і S. Обидві 
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магнітні системи   зовнішня і внутрішня, розділені повітряним зазором, можуть обертатися 

навколо осі. 

Якщо обмотку збудження двигуна приєднати до джерела постійного струму, а обмотку 

статора підключити до трифазної мережі, то магнітне поле статора почне обертатися з постійною 

швидкістю навколо нерухомого ротора, причому ця швидкість практично встановлюється 

миттєво. Припустимо,  що n0 = 3000 об./хв.; це означає, що протягом секунди мимо кожного 

полюса ротора буде проходити по 50 раз полюс N' і полюс S' обертового поля статора.  Отже, на 

ротор будуть діяти сили, направлені то в одну, то в іншу сторону; середнє значення моменту сил 

дорівнює нулю. У результаті ротор, що має певний моментом інерції, не зрушиться з місця. 

Якщо будь–яким способом заздалегідь розігнати ротор до синхронної швидкості, то сили 

взаємодії полюсів ротора N – S з полюсами N' – S' поля статора, що обертається, забезпечать 

обертання ротора з швидкістю поля n0. 

У режимі ідеального холостого 

ходу (момент опору Моп = 0) осі обох 

магнітних систем співпадають (рис. а). 

На полюси ротора діють радіальні сили 

F1 і F2, які не створюють ні 

обертаючого моменту, ні моменту 

опору. 

Якщо до вала двигуна прикласти 

механічне навантаження, що створює 

момент опору Моп, то вісь ротора 

зміститься назад (відносно осі полюсів поля, що обертається ) на кут , який залежить від 

величини моменту Моп. На полюси ротора тепер діятимуть сили тяжіння F1 і F2, тангенціальні 

складові яких F1 і F2 створюють обертаючий момент М = Моп,  який долає момент опору 

механічного навантаження (мал. б) 

Залежність M() при Е0 = const (тобто при незмінному 

струмі збудження) називається кутовою характеристикою 

синхронного двигуна.  

Стійка робота синхронного двигуна можлива, коли при 

збільшенні моменту опору Моп і відповідному зростанні кута 

 електромагнітний обертаючий момент також збільшується, 

тобто коли 0
θd

dM
. Отже, при зміні   від 0 до 90 робота 

двигуна буде стійкою. При   90 робота двигуна неможлива, оскільки при цьому збільшення 

механічного навантаження на валу двигуна супроводжується зменшенням обертаючого моменту. 

При роботі двигуна з номінальним навантаженням і номінальним струмом збудження кут   

звичайно не перевищує 25 – З0. При цих значеннях кута  відношення максимальною моменту 

до номінального, що визначає короткочасну перевантажувальну здатність синхронною двигуна, 

дорівнює 

.25,2
θsin

1

н

max 
M

M
 


