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Тема №16. Режими роботи та характеристики асинхронних двигунів. 

 

Група – Е 19-22/МС. 

Навчальна дисципліна – Електричні машини. 

Мета – Формувати знання про принцип дії та будову асинхронних двигунів їх 

режими роботи та основні характеристики роботи 

Кількість аудиторних годин – 4 години. 

Тип уроків – Уроки комбіновані. 

Вид уроків – Лекція з елементами бесіди. 

Міждисциплінарні зв’язки – фізика, електротехніка, математика. 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

1. Асинхронний двигун при нерухомому роторі.  

2. Індуктивний регулятор і фазорегулятор.  

3. Фізичні процеси в обертовому асинхронному двигуні.  

4. Приведення параметрів обмотки ротора до параметрів обмотки статора і 

побудова векторної діаграми 

5. Схеми заміщення асинхронного двигуна.  

6. Втрати потужності і ККД асинхронного двигуна.  

7. Електромагнітний момент і механічні характеристики, робочі характеристики. 

 

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ 

 

1. Асинхронний двигун при нерухомому роторі.  

Розглянемо АМ, що має трифазні обмотки на статорі і роторі, причому ротор 

загальмований (s = 1). Такий режим роботи АМ найзручніший для дослідження 

процесів, що в ній протікають, тому що при цьому обмотки статора і ротора 

перетинаються магнітним потоком з однаковою швидкістю, тобто f1 = f2. Цей 

режим роботи можна назвати трансформаторним. 
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2. Індуктивний регулятор і фазорегулятор.  

Індукційний регулятор напруги – це звичайний АД  з фазним ротором, 

призначений для плавного регулювання напруги.  

Ротор індукційного регулятора загальмований завдяки черв’ячній передачі, 

яка не тільки утримує ротор в заданому положенні, але дозволяє плавно обертати 

ротор відносно статора.  

Обмотки статора ІР та ротора мають автотрансформаторний зв’язок, завдяки 

чому ІР називають також поворотним автотрансформатором.   

Напруга мережі підводиться до обмотки ротора, при цьому ротор створює 

обертове магнітне поле, яке наводить в обмотці ротора е.р.с.   Ė1 = -Ú1, а в обмотці 

статора е.р.с. – Ė2. 

Фазовий зсув цих е.р.с. залежить від взаємного розташування осей цих 

обмоток в просторі, що визначається кутом α. Якщо α=0, осі обмоток статора і 

ротора співпадають, тому е.р.с. Е1 та Е2 співпадають по фазі.  

Напруга на виході індукційного регулятора  

Ú2 = Ú1 + Ė2 

Поворот ротора здійснюється або вручну (поворотом маховичка), або 

дистанційно, вмиканням виконавчого двигуна.  

Індуктивний регулятор застосовують у випадках, коли необхідне плавне 

регулювання напруги (при налагодженні е.о., та в лабораторних дослідженнях). 

Фазорегулятор призначається для зміни фази вторинної напруги відносно 

первинної при незмінному значенні вторинної напруги.  

Ні відміну від ІР обмотки статора та ротора електрично не зв’язані між 

собою, тому фазорегулятор називають поворотним трансформатором.  

Зміна фази вторинної напруги здійснюється поворотом ротора відносно 

статора. Первинною в ФР звичайно є обмотка статора.  

Фазорегулятори застосовуються в автоматиці для фазового керування та в 

вимірювальній техніці для повірки ватметрів та лічильників.  

 

3. Фізичні процеси в обертовому асинхронному двигуні. 
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Як уже відомо, що ротор асинхронного двигуна завжди обертається з 

частотою меншою за частоту обертання магнітного поля статора цього двигуна. 

Різницю між частотами обертання магнітного поля статора n1 і ротора n2 

називають частотою ковзання – 

21 nnnS  , 

а її відношення до частоти обертання магнітного поля статора – ковзанням: 

1211 /)(/ nnnnns S  . 

 З цього рівняння випливає, що в момент пуску двигуна, коли n2 = 0, 

ковзання має максимальне значення – sп = 1. Далі, по мірі розгону ротора s 

зменшується. Для двигунів загального призначення номінальне ковзання sн 

складає близько 0,05. Його значення завжди можна розрахувати з використанням 

інформації стосовно номінальної частоти обертання ротора n2н і кількості полюсів 

статора, зазначених на щитку двигуна.  

 Суттєвою особливістю асинхронних машин є відсутність електричного 

зв’язку між обмоткою ротора і джерелом електричної енергії, який є в машинах 

постійного струму і синхронних машинах. Струм в обмотці ротора АД виникає 

виключно за рахунок індуктивного (трансформаторного) зв’язку цієї обмотки з 

обмоткою статора. Тому асинхронні машини інколи називають індукційними. 

 По суті, трифазний асинхронний двигун з загальмованим і замкненим на 

трифазний реостат фазним ротором є трифазним трансформатором, у якого 

статорні обмотки – це обмотки ВН, роторні – обмотки НН, а трифазний реостат – 

навантаження. Отже, фізичні процеси, які мають місце у асинхронному двигуні з 

загальмованим ротором, практично ні чим не відрізняються від тих, що 

відбуваються у трифазному трансформаторі. Різниця тут полягає лише у тому, що 

у магнітній системі двигуна є повітряний прошарок (зазор між осердями статора і 

ротора), а у трифазному трансформаторі цього прошарку немає. Наявність 

повітряного прошарку у магнітній системі двигуна призводить до збільшення 

струму холостого ходу. Так, якщо у трифазному трансформаторі струм холостого 

ходу складає близько 3% від номінального струму первинної обмотки, то у 

асинхронному двигуні – близько 30% від номінального струму статорних обмоток. 
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 Інші фізичні процеси відбуваються в двигуні, ротор якого обертається. Тут 

всі електричні параметри ротора (за виключенням величини активного опору r2 

його обмотки) залежать від величини ковзання s. Наприклад, ЕРС Е2s, індуктивний 

опір xL2s фази, струм 2 і cos2 обмотки ротора, який обертається, відповідно 

будуть: 

sEsWfE s 21212 Ф44,4  ; 

sxsLfx LsL 2222 2  ; 

22
2

2
222 /( sxrEI Ls  ; 

22
2

2
222 /(cos sxrr L ; 

де f1 та f2 – частота струму, відповідно, в обмотці статора і обмотці ротора;  

W2 – кількість витків обмотки ротора; Ф1 

– магнітний потік одного полюсу поля 

статора; E2 – ЕРС обмотки нерухомого 

ротора; L2 та xL2 – відповідно, 

індуктивність та індуктивний опір 

обмотки нерухомого ротора. 

 Якісний характер залежностей 

електричних параметрів кола ротора, якій 

обертається, від ковзання показаний на мал. 

16.1. 

Частота струму (ЕРС), наведеного в обмотці ротора, є пропорційною частоті 

обертання магнітного поля статора і також залежить від ковзання: 

.]/)[()60/(

)/(]60/)([

60/)(60/

11211

1121
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sfnnnpn

nnnnp
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 Для АД загального використання f2 звичайно невелика і при частоті струму у 

статорних обмотках f1 = 50 Гц не перебільшує кількох Гц. Так, при sн = 0,05 

частота струму у обмотці ротора складає: f2 = 500,05 = 2,5 Гц.  

cos2 

cos2 

    I2 

   E2s 

xL2s 

s 

I2 

E2s 

xL2s 

Малюнок 16.1 – Залежність електричних 

параметрів кола ротора від ковзання 



5 

 

 Струм роторної обмотки створює магнітне поле ротора. Воно з частотою n2 

обертається разом з ротором, а також, оскільки частота струму у роторній обмотці 

становить f2, навколо ротора. Враховуючи, що частота обертання поля навколо 

ротора становить – 

snpsfsfns 112 /6060/60  , 

його повна частота обертання буде: 

1112 )1( nsnsnnn s  , 

 Таким чином, в АД діють дві намагнічуючі сили – статора і ротора, які, 

незалежно від частоти обертання ротора, обертаються синхронно і утворюють 

єдине результуюче магнітне поле машини. 

 

4. Приведення параметрів обмотки ротора до параметрів обмотки 

статора. 

Для побудови векторної діаграми асинхронного двигуна необхідно щоб 

параметри ланцюга ротора були приведені до ланцюга статора. Це досягається 

заміною числа витків однієї фазной обмотки w2, з числом фаз m2 і обмотувальним 

коефіцієнтом kоб2 на w1, m1, kоб1. 

Енергетичні параметри повинні бути перераховані правильно, для того щоб 

зберегти енергетичні співвідношення в двигуні. 

ЕРС приведеної первинної обмотки, В 

 

Коефіцієнт трансформації струмів, ч. од. 

 

Звідси приведений струм вторинної обмотки, А 
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В асинхронному двигуні з короткозамкненим ротором числа фаз m1 і m2 не 

рівні, тому що кожен стрижень короткозамкненої обмотки розглядається як 

окрема фаза, число витків такої обмотки w2 = 0,5, а число фаз дорівнює числу 

стрижнів m2=Z2. Обмотувальний коефіцієнт для такої обмотки kоб2 = 1. Виходячи з 

цього ke ≠ ki, на відміну від трансформатора. 

Активний та індуктивний опір вторинної обмотки, Ом 

 

Кут зсуву фаз між  E2’ і I2’  

 

 

Рівняння струмів, напруг статора и ротора  

 

На підставі цих рівнянь виконується побудова векторної діаграми 

асинхронного двигуна (мал. 16. 2) 

 

Малюнок 16.2 – Векторна діаграма асинхронного двигуна 
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Побудова векторної діаграми починається з вектора основного магнітного 

потоку Ф. Потім відкладаються вектора E2' і E1, які відстають від вектора Ф на 90⁰. 

Потім знаючи кут зсуву фаз ψ2 між I2' і E2', будують вектор I2'. Вектор I0 

випереджає Ф на кут δ, а вектор I1 знаходять як векторну суму I0 і -I2'. Вектор U1 

будуємо, додаючи до вектору -E1 падіння напруги I1r1 паралельно вектору I1, потім 

відкладаємо jI1x1 і отримуємо вектор I1Z1, який складаємо з -E1 і в результаті 

отримуємо U1. 

Так як асинхронний двигун в даному випадку можна розглядати як 

трансформатор, що працює на активне навантаження, то вектор -I2'r2'(1-s)/s 

відкладаємо під тим же кутом, що і I2', потім додаємо до нього -I2'r2' і -jI2'x2, 

отримуємо вектор -I2'Z2. 

 

5. Схема заміщення і векторна діаграма для приведеного асинхронного 

двигуна. 

При практичних розрахунках замість реального асинхронного двигуна, на 

схемі його замінюють еквівалентною схемою заміщення, в якій електромагнітна 

зв’язок замінена на електричну. При цьому параметри ланцюга ротора наводяться 

до параметрів ланцюга статора. 

По суті, схема заміщення асинхронного двигуна аналогічна схемі заміщення 

трансформатора. Різниця в тому, що у асинхронного двигуна електрична енергія 

перетворюється в механічну енергію (а не в електричну, як це відбувається в 

трансформаторі), тому на схемі заміщення додають змінне активний опір r2 ‘(1-s) / 

s, яке залежить від ковзання. У трансформаторі, аналогом цього опору є опір 

навантаження Zн. 

Величина ковзання визначає змінний опір, наприклад, при відсутності 

навантаження на валу, ковзання практично дорівнює нулю s≈0, а значить змінний 

опір одно нескінченності, що відповідає режиму холостого ходу. І навпаки, при 

перевантаженні двигуна, s = 1, а значить опір дорівнює нулю, що відповідає 

режиму короткого замикання. 
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Як і у трансформатора, у асинхронного двигуна є Т-подібна схема заміщення 

(мал. 16.3). 

 

Малюнок 16.3 – Т-подібна схема заміщення 

Більш зручною при практичних розрахунках є Г-подібна схема заміщення 

(мал. 16.4). 

 

Малюнок 16.4 – Г-подібна схема заміщення 

 

В Г-подібній схемі, що намагнічує гілка винесена до вхідних затискачів. 

Таким чином, замість трьох гілок отримують дві гілки, перша – що намагнічує, а 

друга – робоча. Але дана дія вимагає внесення додаткового коефіцієнта c1, який 

являє собою відношення напруги, що підводиться до двигуна, до ЕРС статора. 

Величина c1 приблизно дорівнює 1, тому для максимального спрощення, на 

практиці приймають значення c1≈1. При цьому слід враховувати, що значення 

коефіцієнта c1 зменшується зі збільшенням потужності двигуна, тому більш точне 

значення буде відповідати більш потужному двигуну. 

 

6. Втрати потужності і ККД асинхронного двигуна. 

Перетворення електричної енергії, яку двигун споживає з мережі, у 

механічну, завжди супроводжується певними втратами. Тому слід розрізняти 

потужність підведену до статорних обмоток  

 

і корисну потужність на валу двигуна  

https://moyaosvita.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/skhema-zameshcheniya-asinkhronnogo-dvigatelya-1.png
https://moyaosvita.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/skhema-zameshcheniya-asinkhronnogo-dvigatelya-2.png
https://moyaosvita.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/skhema-zameshcheniya-asinkhronnogo-dvigatelya-1.png
https://moyaosvita.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/skhema-zameshcheniya-asinkhronnogo-dvigatelya-2.png
https://moyaosvita.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/skhema-zameshcheniya-asinkhronnogo-dvigatelya-1.png
https://moyaosvita.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/skhema-zameshcheniya-asinkhronnogo-dvigatelya-2.png
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, 

де DR – втрати потужності в двигуні. 

В АД, так як і в трансформаторі, втрати потужності складаються з втрат у 

магнітопроводі (втрати в сталі Рс) і втрат на нагрівання обмоток (втрати в міді Рм). 

Крім цього, тут є втрати від тертя у підшипниках, а також на вентиляцію – 

механічні втрати Рмех,чого немає у трансформаторі. Отже можна записати: 

 

Величина Рс є пропорційною квадрату напруги живлення статорних обмоток 

двигуна. Механічні втрати потужності Рмех визначаються частотою обертання 

ротора двигуна. Оскільки на практиці абсолютна більшість АД загального 

призначення працює при номінальній напрузі живлення U1н і з постійною 

частотою обертання, то можна вважати, що Рс = const і Рмех = const. 

Втрати в міді Рм – втрати на нагрівання виготовлених з міді статорних Рм1 і 

роторних Рм2 обмоток двигуна (зауважимо, що у АД з КЗР обмотки ротора 

виготовляють з алюмінію) залежать від діючих у обмотках струмів, 

відповідно, I1 і I2: 

, 

де r1 та r2 – активний опір, відповідно, статорних і роторних обмоток. 

Враховуючи, що навантаження двигуна з боку робочої машини може 

змінюватися і отже будуть змінюватися струми I1 і I2, то величина Рм є змінною. 

Суму постійних втрат потужності в АД з точністю, достатньою для 

інженерних розрахунків, можна визначити дослідним шляхом. Для цього 

достатньо виміряти активну потужність Р10, яку з мережі споживають статорні 

обмотки при роботі двигуна в режимі холостого ходу: 

. 

Для визначення, втрат на нагрівання обмоток Рм проводять дослід короткого 

замикання. Тут до статорних обмоток АД з загальмованим ротором (у двигуна з 

фазним ротором роторні обмотки перемикають коротко) підводять таку 

напругу Uкз << U1н, при якій струм у обмотках дорівнює номінальному. Виміряну 
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за цих умов потужність Ркз статорних обмоток вважають такою, що витрачається 

на нагрівання статорних Рм1 і роторних Рм2 обмоток двигуна: 

. 

У загальному випадку коефіцієнт корисної дії АД може бути розрахований за 

формулою: 

. 

На практиці ж користуються формулою, подібною до тієї, що застосовується 

для розрахунку ККД трансформатора (рис. 16.5). 

, 

Малюнок 16.5– Залежність коефіцієнта корисної дії від завантаженості 

двигуна 

 

 

де Р1н – номінальна активна потужність АД; b = Р1/Р1н - коефіцієнт 

завантаження АД, як відношення фактичної потужності до номінальної. 

 Залежно від потужності АД hн звичайно складає (70...90)%. Причому двигуни 

більшої потужності Р1н мають, як правило, кращий номінальний ККД ніж двигуни 

малої потужності. Враховуючи, що АД на виробництві переважно працюють при 

певному недовантаженні, їх проектують таким чином, щоб h мав максимальне 

значення при b » 0,75. Графічно вигляд залежності h(b) показаний на рис. 4.6. 

Тут же відмітимо, що залежність h від корисної потужності на валу 

двигуна Р2 є однією з важливих робочих характеристик АД. Якісно вона має такий 

же вигляд як h = f(b). 
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7. Електромагнітний момент і механічні характеристики, робочі 

характеристики. 

Електромагнітний момент АД створюється взаємодією струму в обмотці 

ротора з обертаючим магнітним полем, він пропорційний електромагнітній  

потужності  

М = 
1

емР
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   - кутова синхронна швидкість. 
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 - електромагнітний момент пропорційний  електричним втратам в обмотці 

ротора.  

Електромагнітний момент АД: 

   М = 
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Для АД загального призначення активний опір обмотки статора набагато 

менший від сумарних індуктивних опорів і їм можна знехтувати. 

Спрощені  значення мах моменту та критичного ковзання. 

   Ммах = 
)(4 1

211

2

11

xxf

pUm





 

   Sкр ≈ 
`

21

`

2

xx

r


  

Механічна характеристика  

   )(Sf   при U1 = const 

 Електромагнітний момент АД пропорційний квадрату напруги мережі 

живлення     М≡ U1
2
,  що в значній мірі впливає на експлуатаційні 

властивості – навіть незначне зменшення напруги мережі приводить до значного 

зменшення обертового моменту. 
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 Для  аналізу роботи АД зручніше скористатися механічною 

характеристикою )(Sf  в режимі двигуна. 

 При включенні двигуна магнітне поле статора починає обертатися з 

частотою п1, але ротор залишається нерухомим п2 = 0, S = 1. 

 Струм ротора взаємодіє з полем статора і створює пусковий момент, під 

дією якого ротор починає обертатися, ковзання зменшується, а момент зростає до 

максимального значення, після чого він зменшується, поки не досягне 

встановленого значення: 

    М = М0 + М2 = Мст 

М0 – момент х.х.,         М2 – корисний момент навантаження 

Стійка робота АД можлива при ковзанні S < Sкр. 

При досягненні електромагнітного моменту максимального значення робота 

АД стає нестійкою: 

 
н

мах

М

М
  - перевантажувальна здатність   5,27,1   

1)  Використання формули моменту для розрахунку механічних 

характеристик АД не завжди можливе, бо параметри схеми заміщення (r1, r2
`
, x1, 

x2
`
) звичайно не приводяться в каталогах та довідниках, тому для практичних 

розрахунків звичайно використовують спрощену формулу 

   М = 

S

S

S

S

М

кр

кр

кр



2
 - формула Клосса 

   Sкр = Sн (х+ 12 x ) 

Приклад: АД з К.З. ротором 4А160S, Рн = 15 кВт, пн = 1465 об/хв.;  

І1н = 29,3А, 3,2
н

кр

н
М

М
 ; f1 = 50 Гц; U1=380 В. 

Розрахувати та побудувати природно механічну характеристику. 
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 Отриманих даних достатньо для  побудови робочої ділянки природної 

характеристики.  

 Для одержання повної механічної характеристики продовжимо 

розрахунки: 

1) Мкр = мМ н  94,2248,973,2   

2) Sкр = Sн( 1,0)07,23,2(0229,013,23,2(0229,01 22    

3) М = 

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

М

к

к

к

к

к












 88.449

1.0

1.0

94.22422
 

4) Задаємося значеннями ковзання, визначаємо значення моменту та 

частоти обертання: 

S 1 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0 

2 ,    1/с 0 31,4 62,8 94,2 109,9 125,6 141,3 157 

M,   П/м 
44,54 55,37 73 105,8 135 179,9 221,94 0 

 

     )1(12 S   

По отриманим даним будуємо механічну характеристику. 

Робочими характеристиками асинхронного двигуна називаються залежності 

від потужності Р2 або від коефіцієнта завантаження (Р2/Р2н): частоти обертання 

ротора n2 (або ковзання); коефіцієнта корисної дії η; коефіцієнта потужності 

(cosφі ); струму статора Ii; моменту на валі М2. 

Робочі характеристики визначають експериментально або будують 

теоретично при постійних напрузі на статорі (U1=const) і частоті (f1= const). 

З метою зменшення втрат потужності в роторі і для підвищення ККД двигуни 

проектують з невеликим номінальним ковзанням. Тому залежність n2 =f(Р2/Р2н), 

яка називається швидкісною характеристикою, є жорстка (мал. 16.6). Таким 
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чином, частота обертання ротора при переході від холостого ходу до номінального 

навантаження зменшується незначно (на 2...6%). 

 

 

 

Малюнок 16.6 – Робочі характеристики асинхронного двигуна. 


