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Тема 18. Однофазні асинхронні двигуни. 

Група – Е 19-22/МС. 

Навчальна дисципліна – Електричні машини. 

Дата проведення – 03.04.2020 

Кількість аудиторних годин – 2 години. 

Тип уроків – Уроки комбіновані. 

Вид уроків – Лекція з елементами бесіди. 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

1. Принцип дії та конструкція однофазного асинхронного двигуна. 

2. Пуск однофазного асинхронного двигуна. 

3. Асинхронні конденсаторні двигуни.  

4. Робота однофазного асинхронного двигуна від однофазної мережі. 

 

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ 

1. Принцип дії та конструкція однофазного асинхронного двигуна. 

Однофазні асинхронні двигуни – це звичайні двигуни невеликої потужності, 

які широко використовуються в пристроях автоматики і різних побутових 

приладах. За конструкцією вони майже не відрізняються від трифазних 

асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором. Різниця полягає в тому, що 

на сердечнику статора однофазного двигуна укладена однофазна обмотка, яка 

займає 2/3 пазів сердечника. 

При ввімкненні однофазної обмотки статора С1-С2 в мережу (рис.1) змінний 

струм, що проходить по обмотці, створює пульсуючий магнітний потік, 

нерухомий в просторі, але змінний від +Фmax до –Фmax. Для пояснення принципу 

дії однофазного асинхронного двигуна використаємо графічний метод 

розкладання пульсуючого магнітного потоку на два однакових, рівних Фmax/2, 

магнітних потоки Фпр і Фзв, що обертаються в різні сторони з однаковою частотою 

(рис.2), об/хв 

nпр = nзв = f1×60/p = n1                                                  (1) 



2 

 

 

 

Рис 1 – Однофазна обмотка статора 

 

 

 

Рис 2 – Графічний метод розкладання пульсуючого магнітного потоку на два 

однакових 

 

Вважаємо потік Фпр, що обертається в напрямку обертання ротора, прямим, а 

потік Фзв – зворотнім. Припустимо, що ротор двигуна обертається проти 

годинникової стрілки, тобто в напрямку потоку Фпр. Частота обертання ротора 

n2 менша частоти обертання магнітного потоку n1, тому ковзання ротора відносно 

потоку Фпр 

sпр = (n1 — n2)/n1 = s                                                (2) 

Магнітний потік Фзв обертається зустрічно ротору, тому частота обертання 

ротора n2 відносно цього потоку від’ємна, а ковзання ротора відносно Фзв 
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Прямий Фпр і зворотній Фзв магнітні потоки наводять в обмотці ротора ЕРС 

Е2пр і Е2зв, які створюють в короткозамкненому роторі відповідно струми І2пр і І2зв. 

Частота струму в роторі пропорційна ковзанню, тому, 

f2пр = f1sпр; f2зв = f1sзв = f1(2 – sпр)                                           (4) 

Таким чином, струм І2зв, що наводиться зворотнім магнітним потоком в 

обмотці ротора, має частоту f2зв, набагато перевищуючу частоту f2пр струму ротора 

І2пр, який наведений прямим потоком. Наприклад, для однофазного асинхронного 

двигуна, що працює від мережі з частотою f1 = 50 Гц при n1 = 1500 і n2 = 1440 

об/хв, 

 

 

В результаті взаємодії струму І2пр з магнітним потоком Фпр виникає 

електромагнітний момент 

Мпр = смФпрІ2прcosj2пр,                                                    (5) 

де см – постійний коефіцієнт, що визначається конструкцією двигуна. 

Струм І2зв, взаємодіючи з магнітним потоком Фзв, створює електромагнітний 

момент Мзв, напрямлений зустрічно Мпр, тобто проти обертання ротора; 

Мзв = смФзвІ2звcosj2зв.                                                    (6) 

Результуючий електромагнітний момент, що діє на ротор однофазного 

асинхронного двигуна, М = Мпр – Мзв. 

При невеликих значеннях ковзання s = sпр, тобто при роботі двигуна в межах 

номінального навантаження, електромагнітний момент створюється в основному 

за рахунок Мзв. Гальмуюча дія момента зворотнього поля Мзв – незначна. 

Пояснюється це тим, що f2зв >> f2пр, тому, індуктивний опір розсіювання обмотки 

ротора х2зв = х2sзв струмові І2зв набагато більший його активного опору. Тому струм 

І2зв, що має велику індуктивну складову, створює сильну розмагнічуючу дію на 

зворотній магнітний потік Фзв, значно послаблюючи його. Якщо врахувати, що 

коефіцієнт потужності невеликий, то стане зрозуміло, чому Мзв в режимі 
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навантаження двигуна не створює значної гальмівної дії на ротор однофазного 

двигуна. 

                                                 (7) 

На рис. 3. зображені графіки залежностей електромагнітних моментів від 

ковзання для однофазного двигуна. Графік результуючого момента М = f(sзв) 

отриманий відніманням ординат моментів Мпр і Мзв. При нерухомому роторі (n2 = 

0) ковзання sпр = sзв = 1 і Мпр = Мзв, тому початковий пусковий момент однофазного 

асинхронного двигуна Мп = 0. Для створення пускового момента необхідно 

привести ротор в обертання в ту чи іншу сторону. Тоді s ¹ 1, рівність моментів 

Мпр і Мзв порушується і результуючий електромагнітний момент набуде деякого 

значення М = Мпр – Мзв ¹ 0. 

 

 

Рис 3 – Графіки залежності електромагнітних моментів від ковзання для 

однофазного двигуна 

 

2. Пуск однофазного асинхронного двигуна. 

Для створення пускового момента в однофазному асинхронному двигуні 

необхідно, щоб обмотка статора створювала обертове магнітне поле, яке можна 

отримати, якщо на статорі двигуна крім головної (робочої) обмотки А, що займає 

2/3 пазів сердечника, в решта 1/3 пазів розташувати допоміжну (пускову) обмотку 

В. При цьому вісі обмоток повинні бути зміщені в просторі відносно один від 

одного на кут 90 ел.град (рис.4), а струми  в обмотках повинні бути 

здвинуті по фазі відносно один від одного. Так як обидві обмотки ввімкненні в 

однофазну мережу паралельно, то для отримання фазового здвигу між 
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струмами  в коло допоміжної (пускової) обмотки В вмикають 

фазозміщуючий елемент ФЕ, в якості якого використовують активний опір 

(резистор), індуктивність (дросель) або ємність (конденсатор). 

 

 

Рис 4 – Обмотка статора в асинхронному однофазному двигуні 

 

Після того як ротор двигуна розженеться до частоти обертання, близької до 

встановленої, пускову обмотку В відключають. Таким чином, під час пуска двигун 

працює як двохфазний, а по закінченню пуска — як однофазний. 

Для отримання кругового обертового магнітного поля в двигуні з 

використанням двох обмоток на статорі, вісі яких зміщені в просторі відносно 

один від одного на кут 90 ел.град, необхідно, щоб МРС обмоток були рівні 

(FA=FB), а струми в обмотках здвинуті по фазі відносно один від одного на кут 

Y=90
0
. Кругове поле характеризується тим, що просторовий вектор магнітного 

потоку цього поля обертається рівномірно (n1=const) і його значення в будь-який 

момент часу постійне Ф=const (рис.5, а). 

 

 

Рис 5 – Просторовий вектор магнітного потоку 
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Таке поле забезпечує отримання найбільшого пускового моменту Мп, так як 

воно не має зворотної складової. 

При частковому порушенні якої-небудь умови, наприклад, FA¹FB, або коли 

струми ІА і ІВ здвинуті по фазі на кут y¹90
0
, обмотки статора створюють обертове 

еліптичне поле (рис. 5, б). 

Просторовий вектор магнітного потоку цього поля обертається нерівномірно 

(n1=var) і в різних просторових положеннях — неоднаковий (Ф=var). Еліптичне 

обертове поле складається з двох нерівних за величиною кругових полів, що 

обертаються в різні сторони: прямого (більшого) і зворотного (меншого). Зворотне 

обертове поле створює гальмівний момент і погіршує властивості однофазного 

двигуна. 

Якщо, наприклад, МРС FB=0 або струми ІА і ІВ співпадають по фазі (y=0), то 

магнітне поле статора стає пульсуючим, у якого пряма і зворотна складові 

однакові. 

В таких умовах двигун не створює пускового моменту. 

 

3. Асинхронні конденсаторні двигуни.  

Асинхронний конденсаторний двигун має на статорі двохфазну обмотку. 

Вона являє собою дві однофазні обмотки, які займають однакову кількість пазів 

зсунуті в просторі відносно один одного на кут 90 ел.град. Ротор двигуна 

виготовляється короткозамкненим. 

Якщо обмотку статора цього двигуна ввімкнути в мережу з симетричною 

двохфазною напругою  , то вона створить кругове обертове поле і 

ротор двигуна прийде в обертання. При цьому поле статора буде круговим не 

тільки в період пуску в хід, але і в усьому діапазоні навантажень двигуна. Це 

забезпечує двигунам, що працюють від двохфазної мережі, хороші експлуатаційні 

властивості. Але для отримання симетричної двохфазної системи напруг, що 

являють систему двох напруг однакової величини і частоти, необхідний 

спеціальний пристрій — перетворювач кількості фаз. Наявність в схемі двигуна 
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такого пристрою понижує економічні показники в цілому, робить схему більш 

складною. 

Більш широке розповсюдження отримали асинхронні конденсаторні двигуни, 

що працюють від однофазної мережі змінного струму. В цьому двигуні одна з 

обмоток статора, яка називається головною, вмикається безпосередньо в ту ж 

мережу, але через робочий конденсатор Сроб.  

На відміну від розгляненого однофазного асинхронного двигуна в 

конденсаторному двигуні допоміжна обмотка після пуску двигуна не 

відключається, а залишається ввімкненою на протязі всього процесу роботи. 

Ємність Сроб в колі допоміжної обмотки створює зсув фаз між струмами  

На відміну від розгляненого однофазного асинхронного двигуна в 

конденсаторному двигуні допоміжна обмотка після пуску двигуна не 

відключається, а залишається ввімкненою на протязі всього процесу роботи. 

Ємність Сроб в колі допоміжної обмотки створює зсув фаз між струмами . 

Таким чином, якщо однофазний асинхронний двигун по закінченні процесу 

пуска працює з пульсуючим магнітним полем статора, то конденсаторний двигун 

працює з обертовим магнітним полем, близьким до кругового. Тому однофазні 

конденсаторні двигуни за своїми властивостями наближаються до трифазних 

асинхронних двигунів. 

Кругове обертове поле в конденсаторному двигуні може бути отримане 

одним з трьох способів. 

1. Правильним вибором коефіцієнта трансформації k і ємності конденсатора 

Сроб при заданій напрузі мережі U1 (рис. 6, а). В цьому випадку ємність Сроб, мкФ, 

яка відповідає круговому обертовому полю 

                                              (8)  

де k — коефіцієнт трансформації, який являє собою відношення ефективних 

чисел витків допоміжної і головної обмоток: 

k = wB kB/(wA kA), 
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тут kA і kB - обмоточні коефіцієнти. 

Ємність Сроб, розрахована за виразом (8), забезпечує отримання кругового 

поля при умові, що k = tgjA, де jА — кут зсуву фаз між струмом   і напругою    

при круговому полі. 

2. Правильним вибором напруг на фазах і ємності конденсатора Сроб, мкФ, 

при заданому коефіцієнті трансформації k (рис. 6, б): 

 

Рис 6 – Кругове обертове поле в конденсаторному двигуні 

 

                                                       (9) 

При цьому напруга на фазах повинна знаходитися у відношенні 

UA/UB = tgjA/k . 

3. Вмиканням послідовно з ємністю опору Rдод і правильним вибором ємності 

Сроб, мкФ (рис. 6, в), при заданих напруги мережі U1 і коефіцієнта трансформації 

k<tgjA: 

                                          (10) 

                                       (11) 

Аналіз виразів (8)–(11) показує, що при заданих k в першому випадку,     

UA/UB — в другому і Rдод — в третьому незалежно від величини Сроб кругове 

обертове поле може бути отримане тільки для одного визначеного режиму роботи 
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двигуна (для однієї частоти обертання). Пояснюється це тим, що при зміні режиму 

роботи двигуна змінюється jА. 

При відхиленні режиму роботи двигуна від розрахованого обертове поле стає 

еліптичним і робочі властивості двигуна погіршуються. Як правило, розрахунок 

параметрів ведуть для номінального режиму. В цьому випадку двигун має хороші 

робочі властивості: велику потужність на валу при високому ККД (60  ̧ 75%) і 

високому коефіцієнті потужності (0,8¸ 0,95), але в той же час погані пускові 

властивості. 

Напруга на конденсаторі Uc, ввімкненого послідовно в коло однієї з обмоток 

конденсаторного двигуна, при круговому обертовому полі вища напруги мережі 

U1 

                                                    (12) 

При виборі конденсатора необхідно слідкувати за тим, щоб робоча напруга, 

вказана на конденсаторі, була не менша UC. 

На рис. 13. приведена механічна характеристика конденсаторного двигуна з 

робочою ємністю (крива 1), з якої видно, що кратність пускового моменту Мпуск / 

Мном цього двигуна не перевищує 0.5. Пояснюється це тим, що магнітне поле 

двигуна при пуску значно відрізняється від кругового. Тому двигуни з робочою 

ємністю використовуються лише в пристроях, де не потребуються великі пускові 

моменти. 

 

Рис 13 – Механічна характеристика конденсаторного двигуна 

 

Пусковий момент конденсаторного двигуна може бути значно підвищений, 

якщо паралельно робочій ємності Сроб короткочасно ввімкнути пускову ємність 

Спуск (рис. 14). 

http://www.opticstoday.com/wp-content/uploads/2010/01/image02029.gif
http://www.opticstoday.com/wp-content/uploads/2010/01/image02029.gif
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Рис 14 – Схема конденсаторного двигуна та його механічні характеристики 

 

Вона повинна відключатися при досягненні ротором частоти обертання 

60¸70% від синхронної частоти. Після того двигун буде працювати тільки з 

робочою ємністю. 

Ємність пускового конденсатора набагато більша ємності робочого 

конденсатора. Вибір величини пускової ємності залежить від необхідної кратності 

пускового момента, яка може бути доведена до двох і більше. Механічна 

характеристика конденсаторного двигуна з пусковою ємністю приведена на       

рис. 13 (крива 2). При наявності пускової ємності обертове поле двигуна при 

пуску наближається до кругового, а величина магнітного потоку збільшується. Все 

це сприяє підвищенню пускового моменту. Значні габарити конденсаторів, що 

використовуються в якості пускової ємності, іноді обмежують використання 

конденсаторних двигунів з пусковою ємністю. 

 

4. Робота однофазного асинхронного двигуна від однофазної мережі. 

 

Однофазний АД не створює пускового моменту. Щоб цей момент з’явився, 

необхідно під час пуску створити в ньому не пульсуюче, а обертове магнітне поле, 

для чого в статорі двигуна крім робочої обмотки вкладають також ще одну 

обмотку – пускову.  

 Пускову та робочу обмотки розташовують на статорі таким чином, що їх осі 

були зміщені одна відносно другої на 90 електричних градусів. Крім того, 

необхідно, щоб струми в цих обмотках  були зсунуті по фазі відносно одне одного.  
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 Для цього в коло пускової обмотки  вмикають фазозсувний елемент ФЕ 

(активний опір, індуктивність або ємність). 

 Коли частота обертання ротора досягає значення близького до номінального, 

пускову обмотку вимикають за допомогою реле (max  струму,  доцентрового та 

інше). 

 Таким чином, під час пуску двигун є  двухфазним, а при роботі – 

однофазним.  

 Для отримання обертового магнітного поля за допомогою 2-х обмоток на 

статорі зміщених одна від другої на 90 електричних градусів необхідно:  

 1. М.р.с  робочої та пускової обмоток мають бути рівними та зсунутими в 

просторі одна від другої на 90 електричних градусів 

BA FF
..

  

 2. Струми в цих обмотках також  повинні бути зсунутими по фазі на 90 

електричних градусів. 

 При дотриманні цих умов обертове магнітне поле є круговим, що відповідає 

найбільшому обертовому моменту.  

 При хоча б частковому порушенні цих умов обертове магнітне поле стає 

еліптичним, а це означає, що з’являється зворотна складова, яка створює 

гальмівний момент і погіршує  пускові властивості АД.  

 Ми визначили, що в якості ФЕ можна використати активний опір, 

індуктивність або ємність. 

 Та лише ємність може забезпечити зсув фаз на 90
0
. Але використання 

ємності в якості ФЕ обмежується значними габаритами конденсатора (наприклад, 

для однофазного АД потужністю 200 Вт необхідно взяти конденсатор С = 30 мкФ 

на напругу 300-500 В. 

 Широко розповсюджені також однофазні двигуни з активним опором в 

якості ФЕ.  

При цьому збільшений активний опір пускової обмотки забезпечується тим, 

що вона виконується проводом зменшеного перерізу в порівнянні з проводом 

робочої обмотки.  
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 Пускова обмотка вмикається лише на період пуску, тому така її конструкція 

являється допустимою.  

 Пусковий момент однофазних двигунів з пусковою обмоткою не перевищує 

номінального, але це цілком задовольняє двигуни, які вмикають при незначному 

навантаженні на валу.  

Використання  в якості ФЕ конденсатора дає змогу одержати  

   Мпуск = (1,6 ÷ 2,0) Мн. 

 


