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Тема 17. Пуск у хід і регулювання частоти обертання асинхронних двигунів. 

 

Група – Е 19-22/МС. 

Навчальна дисципліна – Електричні машини. 

Дата проведення – 02.04.2020 

Кількість аудиторних годин – 2 години. 

Тип уроків – Уроки комбіновані. 

Вид уроків – Лекція з елементами бесіди. 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

1. Схеми і способи пуску асинхронного двигуна з короткозамкненим і фазним 

ротором.  

2. Двигуни з покращеними пусковими властивостями.  

3. Регулювання частоти обертання асинхронних двигунів.  

4. Реверсування асинхронних двигунів. 

 

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ 

1. Схеми і способи пуску асинхронного двигуна з короткозамкненим і фазним 

ротором.  

Посеред багатьох типів електричних двигунів постійного 

чи змінного струму найпростішу конструкцію мають 

асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором (АДКР). 

Простота будови зумовлює їх відносно низьку собівартість, 

надійність та незначні витрати під час експлуатації. Ці 

переваги АДКР зумовили їх масове застосування. Донедавна значним недоліком 

АДКР були труднощі організації схеми регулювання їх частоти обертання, проте 

наявність серійних пристроїв перетворення частоти із відповідною зміною 

напруги живлення двигуна усунула цю проблему. 

Однак у переважній більшості випадків АДКР використовуються як 

електропривід без регулювання частоти обертання, і тут незважаючи на усі 
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позитивні сторони застосування АДКР з’являється їх суттєвий недолік – проблема 

пуску. 

Розглянемо дві з основних характеристики асинхронних двигунів: струмову 

та механічну. Перша – залежність струму І, а друга – залежність моменту М від 

частоти обертання ротора n (рис. 1 та рис. 2). Наведені характеристики, які зняті за 

номінальної напруги мережі Ue, ще називають природними. 

Для струмової характеристики показовою є кратність максимального пускового 

струму (n=0) до номінального струму, яка може становити 6÷7, а то й 10-кратної 

величини. Поряд з максимальним виникає імпульсний струм, що може 

перевищувати номінальний у 14 раз як явище перехідного процесу, оскільки 

напруга на двигуні в момент пуску відсутня. 

 

Рис. 1. Однолінійна схема прямого пуску: КМ1 - головний контактор; FP1 - 

реле перевантаження; М1 - АДКР. 

 

Криву моменту яскраво характеризує кратність пускового (стартового) 

моменту у відношенні до номінального обертального моменту. Цей показник є 

визначальним, коли йдеться про вибір методу пуску АДКР. Стартовий обертовий 

момент двигуна суттєво залежить від номінальної потужності двигуна. Для 

двигунів порядку 30 кВт його кратність становить від 2,0 до 2,5, для двигунів 

потужністю до 250 кВт його значення становить 1,5÷2,0. 
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Двигуни великої потужності, зазвичай, мають невеликий стартовий 

обертовий момент, інколи навіть менший від номінального. Такий двигун 

неможливо запустити під навантаженням навіть шляхом прямої подачі 

номінальної напруги. На пускові струми та обертовий момент впливає конструкція 

ротора (круглий паз, двоклітковий ротор тощо). Ці параметри суттєво 

відрізняються у різних виробників за однакової номінальної потужності двигуна. 

Зазначимо, що використовувати плавний пуск з метою зменшення пускового 

струму у разі навантаження близького до номінального можна лише у випадку, 

якщо двигун має високий природний стартовий момент. Інакше доведеться 

подбати про заміну двигуна. З іншого боку, прямий пуск ненавантаженого двигуна 

може викликати проблеми із надлишковим обертовим моментом, що призводить 

до різкого удару по валу механізму, який приводиться в рух, з усіма негативними 

наслідками. 

Пуск прямою подачею напруги 

Нині цей метод є найрозповсюдженішим. Пускове обладнання складається з 

головного контактора і теплового або електронного реле перевантаження (рис. 1). 

Прямий пуск є небажаним, якщо підстанція, що живить мережу, є 

малопотужною і достатньо завантаженою. У цьому випадку при прямому пуску 

АДКР можливе пониження напруги мережі. Низка випадків не допускає прямого 

пуску. В такому разі вдаються до інших методів пуску АДКР, а саме, пуск: 

– перемиканням з’єднання обмоток з зірки на трикутник; 

– введенням в коло живлення реакторів; 

– пониженням напруги, застосовуючи автотрансформатор; 

– з застосуванням перетворювача частоти; 

– за допомогою спеціального пристрою плавного пуску. 

Ознайомимося ближче з цими методами пуску АДКР. 

Пуск перемиканням з’єднання з „зірки‖ на „трикутник‖ 

Однолінійна схема пуску перемиканням з „зірки‖ на „трикутник‖ наведена на 

рис. 2. Схему можна використовувати при напрузі мережі, що вимагає з’єднання 

обмотки статора в робочому режимі в трикутник. Такий пуск еквівалентний пуску 
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при пониженій в  разів напрузі (з’єднання зіркою). При цьому максимальний 

пусковий струм становитиме близько 30% від пускового струму, що виникає при 

прямому пуску. 

 

Рис. 2. Однолінійна схема пуску перемиканням з ―зірки‖ на ―трикутник‖: 

КМ1 – головний контактор;КМ2 – контактор з’єднання зіркою; КМ3 – контактор 

з’єднання трикутником; FP1 – реле перевантаження 

 

Подібно зменшується і величина стартового пускового моменту порівняно з 

прямим пуском. Тому цей спосіб застосовують лише при незначних 

навантаженнях зі сторони механізму у момент пуску. 

Сфера застосування. Оскільки від початку пуску аж до перемикання обмоток 

з „зірки‖ на „трикутник‖ обертовий момент двигуна є низьким, то гальмівний 

момент механізму повинен залишатись на цьому етапі пуску меншим, ніж 

обертовий. Подібний режим прекрасно підходить для двигунів, що приводять 

механізми, які на етапі пуску не створюють гальмівних зусиль, до них належать: 

– механічні верстати; 

– відцентрові вентилятори, помпи, компресори; 

– деревообробні верстати. 

Звернемо увагу, щоби попередити великий накид струму у момент 

перемикання з „зірки‖ на „трикутник‖, двигун повинен розвивати частоту 

обертання, що становить 80-85% номінальної. 
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Автотрансформаторний пуск 

Цей метод пуску дає змогу зменшити пускові струми за рахунок подачі на 

двигун під час пуску пониженої напруги. На відміну від схеми перемикання з 

„зірки‖ на „трикутник‖, яка вимагає з’єднання обмотки двигуна у робочому 

режимі тільки „трикутником‖, автотрансформаторний пуск таких умов не ставить. 

Схема автотрансформаторного пуску наведена на рис.3. Весь час в процесі пуску 

двигун живиться від автотрансформатора Т1 (контактори КМ2 та КМ3 – 

замкнені). Понижена автотрансформатором напруга може бути сталою або 

змінюватися залежно від умов виробництва. 

Після того, як двигун досягне 80–95% номінальної частоти обертання, 

контактор ‖зірки‖ КМ2 розмикається, а головний контактор КМ1 вмикається. 

Понижена напруга зменшує відповідно пусковий струм, а також пусковий момент 

пропорційно квадратові напруги. Якщо умови виробництва вимагають 

регулювання напруги в процесі пуску, то це, в свою чергу, вимагатиме додаткових 

капіталовкладень на апарати перемикання на відпайках автотрансформатора та 

відповідний блок керування. Тому при всіх функціональних перевагах 

автотрансформаторного пуску (у тому числі й збереження синусоїдної напруги на 

двигуні) витрати на його обладнання часто не дають змогу йому конкурувати з 

відносно дешевими і компактними напівпровідниковими пристроями плавного 

пуску, які розглядаються нижче. 

Перетворювач частоти 

Перетворювач частоти, інколи його ще називають приводом змінної частоти 

(ПЗЧ) складається з двох основних блоків: блока перетворення змінної напруги 

(50 Гц) у постійну та блока перетворення постійної напруги у змінну (інвертор) з 

регульованою частотою 0÷250 Гц. 

Суттєвою функціональною перевагою ПЗЧ є можливість отримати високий 

стартовий момент (близький до максимального) навіть у разі, якщо природний 

стартовий момент менший, ніж номінальний, при цьому пусковий струм може 

становити 1–1,5 номінального. За допомогою ПЗЧ можна здійснити м’яку 
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зупинку, що дуже корисно при зупинці стрічкових конвеєрів, які транспортують 

хрупкі матеріали тощо. 

 

Рис. 3. Однолінійна схема автотрансформаторного пуску: КМ1 – головний 

контактор; КМ2, КМ3 – контактори вмикання автотрансформатора; FP1 – реле 

перевантаження; Т1 – автотрансформатор 

 

У більшості випадків ПЗЧ використовують лише для пуску та зупинки 

двигуна, не зважаючи на те, що швидкість двигуна під час роботи регулювати не 

потрібно. Безумовно, це вимагатиме дорожчого обладнання, ніж потрібно 

(вартість перетворювачів частоти в 3–4 рази вища від вартості пристроїв плавного 

пуску). Як правило, разом з ПЗЧ встановлюють фільтри для зменшення рівня 

випромінювань і гармонік, що генеруються. 

Система плавного пуску 

Розглянемо систему плавного пуску виробництва АВВ – знаного світового 

виробника електротехнічного і енергетичного обладнання. Систему пуску АДКР 

при застосуванні автотрансформаторів з відпайками, по суті, можна було б 

назвати системою плавного пуску. Проте вже традиційно, системою плавного 

пуску називають таку систему, в якій роль регулятора напруги виконують 

напівпровідникові елементи тиристори, керовані електронним контролером на 

підставі значень струмів і напруг. Контролер веде також розрахунок різних 
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величин, наприклад, коефіцієнта потужності, активної потужності; його можна 

використовувати для зберігання передісторії та протоколу подій тощо. Всі 

складові будови пристрою розташовані в одному корпусі. В процесі пуску 

тиристори спочатку пропускають частинку напруги, а потім її все збільшують 

відповідно до заданого часового графіка процесу пуску. 

В режимі зупинки тиристори спочатку повністю відкриті, а далі в процесі 

зупинки, напруга зменшується відповідно до заданого часового графіка процесу 

зупинки. Можливість плавної зупинки є важливою перевагою системи. Так, при 

раптовій зупинці насоса, що помпує рідину, спочатку спостерігається потужний 

гідравлічний удар; можуть мати місце серйозні прикрі наслідки при раптовій 

зупинці транспортера. 

Загалом під системою плавного пуску розуміють весь набір комутуючої, 

захисної та іншої апаратури, проте на практиці широкого вжитку набула назва 

„система плавного пуску‖, що стосується суто самого пристрою, що є не зовсім 

коректною. 

Сфери застосування пристроїв плавного пуску. Оскільки різні механізми 

створюють різні умови навантаження на двигуні, розглянемо найбільш 

розповсюджені з них. До уваги належить брати два фактори: 

– гальмівний обертовий момент навантаження або пряме гальмівне зусилля 

на валу двигуна; 

– момент інерції обертових мас механізму чи маховика. 

Для розгону двигун повинен долати опір навантаження, тобто мати достатній 

розганяльний момент – це різниця між досяжним обертальним моментом і 

гальмівним моментом навантаження. 

До уваги треба брати й інерцію мас: що вона більша, то більший час пуску 

цього ж двигуна. 

Пристрої плавного пуску компанії АВВ можуть пристосуватися до будь-яких 

умов пуску, як без навантаження, так і з повним навантаженням, очевидно за 

відносно великого природного стартового моменту АДКР. 
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Розглянемо більш детально плавний пуск об’єктів, що мають подібні 

гальмівні механічні характеристики: 

– відцентровий вентилятор, відцентрову помпу, компресор, для яких 

характерним є незначний гальмівний момент на старті; 

– стрічковий конвеєр, який створює постійний незалежний від швидкості 

гальмівний момент, величина якого залежить від завантаженості конвеєра. 

У першому випадку шляхом вирішення проблем є зменшення обертального 

моменту двигуна в процесі пуску зменшенням напруги на початковій стадії пуску, 

щоб запобігти ударові по валу механізму, але водночас достатньо високою для 

розкручування об’єкта. 

У другому випадку, використовуючи пристрій плавного пуску компанії, 

параметри налагодження плавного пуску дають змогу налаштувати обертовий 

момент таким чином, щоб він точно відповідав значенню, необхідному для пуску 

конвеєра. В результаті мінімізується навантаження на редуктори і попереджується 

проковзування ременів, що мінімізує експлуатаційні витрати. 

Як вибрати пристрій плавного пуску для різних сфер застосування 

Переважно пристрої плавного пуску (ППП) вибирають виходячи з 

номінальної потужності двигуна. У деяких випадках необхідно вибрати пристрій з 

потужністю вищою за номінальну потужність двигуна (пуск під великим 

навантаженням, багато пусків на годину тощо). 

Напруги 

У системах плавного пуску, крім основної, що живить двигун, 

використовується ще дві напруги: одна з них для живлення електронних 

компонентів пристрою, а інша – керування для старту і зупинки ППП. Назва і 

використання цих напруг визначається стандартом ІЕС таким чином: 

Uе – основна напруга живлення двигуна, яка подається на основний контур 

(тиристори) ППП. Звичайно перебуває у межах 200–690 В; 

Us – напруга живлення електронних компонентів внутрішніх схем ППП. Її 

межі 110–120 В або 220–240 В; 
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Uс – напруга керування як команда пуску чи зупинки ППП. Перебуває в 

межах 24–480 В і може бути змінною або постійною. 

 

Рис. 4 – Варіанти подачі напруг в системі плавного пуску. 

 

Способи вмикання пристроїв плавного пуску 

Останні покоління ППП деяких виробників (наприклад, ППП компанії АВВ 

серії PSS18/30…300/515 та PSTB) мають два способи вмикання: 

– в лінію живлення, що є найбільш розповсюдженим методом; 

– в з’єднання „трикутником‖ (якщо напруга мережі вимагає з’єднання 

обмотки в „трикутник‖). 

 

Рис. 5 – Способи вмикання ППП: а) - в лінію; б) - в "трикутник" 
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ППП, вибраний для вмикання в лінію живлення, повинен витримувати 

номінальний струм двигуна. 

Вмикання в з’єднання „трикутником‖ дає змогу використовувати менш 

потужні пристрої, що знижує собівартість системи. 

 

2. Двигуни з покращеними пусковими властивостями. 

Прагнення поліпшити пускові властивості асинхронних двигунів з 

короткозамкненим ротором привело до створення асинхронних двигунів з 

особливою конструкцією ротора: двигунів із глибокими пазами на роторі й 

двигунів із двома короткозамкненими клітками на роторі.  

Двигун із глибокими пазами на роторі від звичайного асинхронного двигуна 

відрізняється тим, що в нього пази ротора зроблені у вигляді вузьких глибоких 

щілин, у які покладені стрижні обмотки ротора, що представляють собою вузькі 

смуги. По обидва боки ці стрижні приварені до замикаючих кілець. Звичайно 

глибокий паз має співвідношення розмірів  

hп/ bп = 9÷10 

 де hп, bп — висота й ширина паза. 

 У момент вмикання двигуна, коли частота струму в роторі має найбільше 

значення (f2 = f1), індуктивний опір нижньої частини кожного стрижня значно 

більше верхньої. Пояснюється це тим, що нижня частина стрижня зчеплена з 

більшим числом магнітних силових ліній поля розсіювання (рис. 6. а). На рис. 6, б 

показаний графік розподілу щільності пускового струму в стрижні ротора із 

глибокими пазами по висоті стрижня. Із цього графіка випливає, що майже весь 

струм ротора проходить по верхній частині стрижня, поперечний переріз якої 

набагато менше перетину всього стрижня. Це рівноцінно збільшенню активного 

опору стрижня ротора, що, як відомо, сприяє росту пускового моменту двигуна й 

деякому обмеженню пускового струму. Таким чином, двигун із глибокими пазами 

на роторі має сприятливе співвідношення пускових параметрів: більшим пусковим 

моментом при порівняно невеликому пусковому струмі. У міру наростання 

частоти обертання ротора частота струму в роторі убуває (f2 = sf1). У зв’язку із цим 
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зменшується індуктивний опір обмотки ротора x2 ≡ f2. Розподіл щільності струму 

по висоті стрижня в тому випадку стає більш рівномірним, що веде до зменшення 

активного опору ротора. При роботі двигуна з номінальною частотою обертання, 

коли f2 << f1, процес «витиснення» струму практично припиняється й двигун 

працює, як звичайний короткозамкнений. Ефект витиснення струму добре 

проявляється при пазах ротора пляшкової форми (рис. 7). У цьому випадку 

«витиснення» струму відбувається у верхню частину паза, що має менший 

перетин, а отже, більший активний опір. Застосування пазів пляшкової форми 

дозволяє скоротити висоту пазів ротора, а отже, зменшити діаметр ротора в 

порівнянні із глибокопазним ротором. 

 

Рис. 6 – Ротор із глибокими пазами: а — пристрій, б — розподіл щільності 

струму ротора по висоті стрижня при пуску й при роботі двигуна 

 

Рис. 7 – Пляшкова форма стрижнів ротора 

 

Ще кращими пусковими властивостями володіють асинхронні двигуни із 

двома короткозамкненими клітками на роторі (рис. 8, а): робочою кліткою 1, 
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стрижні якої розташовані в нижньому шарі, і пусковою кліткою 2, стрижні якої 

розташовані у верхньому шарі, ближче до повітряного зазору. 

 

Рис. 8 — Двохклітковий ротор: а — пристрій; б — розподіл щільності струму 

в робочій і пусковий клітках при пуску й роботі двигуна 

 

Стрижні пускової клітки зазвичай виконують із латуні або бронзи — 

матеріалів, що володіють більш високим, чому в міді, активним опором. 

Індуктивний опір розсіювання пускової клітки невелике, оскільки її стрижні 

розташовані поблизу повітряного зазору й до того ж із двох сторін мають 

повітряні щілини (рис. 8, б). Стрижні робочої клітки виконують із міді, і в 

порівнянні зі стрижнями пускової клітки вони мають більший перетин. Це 

забезпечує робочій клітці малий активний опір. Але зате індуктивний опір робочої 

клітки більше, чим у пусковий, особливо в початковий період пуску, коли частота 

струму в роторі порівняно велика (f2 ≈ f1). 

У момент пуску двигуна струм ротора проходить в основному по верхній 

(пусковій) клітці, що володіє малим індуктивним опором. При цьому щільність 

струму в стрижнях пускової клітки набагато більше щільності струму в стрижнях 

робочої клітки (рис. 8, б). Підвищений активний опір цієї клітки забезпечує 

двигуну значний пусковий момент при зниженому пусковому струмі. По мірі 

збільшення частоти обертання ротора зменшується частота струму в роторі, при 

цьому індуктивний опір робочої клітки зменшується, і розподіл щільності струму 

в стрижнях пускової і робочої кліток стає майже однаковим. У підсумку 

відбувається перерозподіл обертового моменту між клітками, якщо в початковий 

період пуску момент створюється головним чином струмами пускової клітки, то 
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по закінченню періоду пуску обертовий момент створюється в основному 

струмами робочої клітки. Оскільки активні опори кліток ротора неоднакові, то 

залежність M = f(s) цих кліток зображується різними кривими (рис. 9). 

Максимальне значення моменту пускової клітки внаслідок її підвищеного 

активного опору зміщене убік ковзань, близьких до одиниці. Обертаючі моменти 

від обох кліток спрямовані в одну сторону, при цьому результуючий момент, 

двигуна дорівнює сумі пускових моментів Мп. к і робочої Мр. к кліток  

М = Мп. к + Мр.к 

 

Рис. 9 – Механічна характеристика двокліткового асинхронного двигуна 

 

Двигуни із двома клітками на роторі в порівнянні з асинхронними двигунами 

звичайної конструкції мають підвищену вартість, що пояснюється складністю 

конструкції.  

 

3. Регулювання частоти обертання асинхронних двигунів.  

При роботі багатьох механізмів, що приводяться до дії асинхронними 

двигунами, відповідно до технологічних процесів виникає необхідність 

регулювати частоту обертання цих механізмів. 3 принципу роботи асинхронних 

двигунів відомо, що номінальні оберти ротора близькі до частоти обертання 

магнітного поля статора, яке обертається з частотою  

.                                          (1) 

Із виразу для частоти обертання ротора  
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                                        (2) 

випливають три способи регулювання цієї частоти обертання: 

·         шляхом зміни частоти напруги (струму) джерела живлення (частотне 

регулювання), 

·         зміною кількості пар полюсів магнітного потоку, 

·         зміною ковзання, тобто зміною частоти обертання магнітного поля ротора 

(реостатне регулювання).   

Необхідно зазначити, що за регулюванням швидкості обертання ротора 

асинхронні машини поступаються двигунам постійного струму. Зазвичай 

асинхронні двигуни застосовують у нерегульованих приводах, але зважаючи на 

такі їхні переваги як надійність, простота конструкції, дешевизна зрозумілим є 

бажання налаштувати ці двигуни на роботу у приводах з керованою частотою 

обертання. Для регулювання частоти обертання двигунів з короткозамкненим 

ротором використовують метод частотного регулювання для плавної зміни 

швидкості обертання і метод зміни кількості пар полюсів для дискретної зміни. 

Для регулювання частоти обертання двигунів з фазним ротором 

використовують метод реостатного регулювання, який дає змогу плавно 

регулювати частоту. 

Частотне регулювання 

Спосіб зручний за умови живлення асинхронного двигуна або кількох двигунів 

від автономного джерела енергії, яке здатне змінювати частоту напруги. Але ж 

більшість підприємств отримують енергію від енергосистеми з промисловою 

частотою напруги 50 (Гц). Для зміни частоти напруги мережі живлення в такому 

випадку можна задіяти напівпровідникові тиристорні перетворювачі частоти    

(рис. 10). Плавна зміна частоти напруги живлення дозволяє плавно змінювати і 

частоту обертання двигуна. 

http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=9396#%D1%87%D1%80
http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=9396#%D1%87%D1%80
http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=9396#%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%96%D0%B2
http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=9396#%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=9396#%D1%87%D1%80
http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=9396#%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%96%D0%B2
http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=9396#%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
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Рис. 10 – Частотне перетворення: схема увімкнення перетворювача частоти (а); 

сім’я механічних характеристик (б) 

 

Для збереження незмінного магнітного потоку статора, як виходить із 

рівняння (1) для діючого значення ЕРС, що індукується в обмотці ротора 

магнітним потоком , потрібно разом з частотою змінювати і діюче значення 

підведеної із мережі напруги. У разі виконання співвідношення  не 

зміниться значення максимального моменту і збережеться незмінна 

перенавантажувальна здатність двигуна (рис.10,б). 

Перевагами частотного способу є: плавне регулювання; можливість як 

збільшувати, так і знижувати частоту обертання; збереження жорсткості 

механічних характеристик; економічність. Основний недолік – додаткові витрати 

на перетворювач частоти. 

Регулювання шляхом зміни кількості пар полюсів 

Змінити кількість пар полюсів обмотки статора можна шляхом перемикання 

початків і кінців котушкових груп, з яких складається кожна фаза обмотки 

статора, на різні комбінації їхнього увімкнення (послідовно або паралельно). 

Наприклад, на рис. 11 зображено утворення чотириполюсного і двополюсного 

магнітних потоків при різному з’єднанні початків і кінців котушок, що входять до 
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складу кожної із обмоток статора (дві котушки на кожну фазу). На рис. 11 

позначені початки і кінці двох котушок фази А статора; різними кольорами 

проводи, що з’єднують котушки різних фаз статора (червоним – провід між 

котушками фази А, фіолетовим – В. зеленим – С) і напрями струмів в проводах 

обмотки. Перерізи бічних сторін першої котушки фази А позначені цифрами 1 і 2, 

другої котушки фази А – 3 і 4. У разі з’єднання кінця першої котушки кожної фази 

з початком другої (наприклад, 2 і 3 для фази А) отримаємо магнітний потік з 

двома парами полюсів  (рис. 11,а). Якщо з’єднати початки і кінці першої і 

другої котушок кожної фази статора (наприклад, 1, 3 та 2, 4 для фази А), то 

отримаємо двополюсний магнітний потік (рис. 11,а). 

 

Рис. 11 – Зміна кількості пар полюсів магнітного потоку у разі перемикань 

котушкових груп обмотки статора: з’єднання кінця першої котушки кожної фази з 

початком другої (а), з’єднання кінця першої котушки кожної фази  

з кінцем другої (б) 

 

В інший спосіб для зміни пар полюсів можна в процесі виготовлення 

двигуна розмістити на статорі кілька обмоток (зазвичай дві) на різну кількість 

полюсів. В процесі роботи для зміни швидкості здійснюють перемикання обмоток. 

На практиці два способи зміни конфігурації обмоток суміщують і отримують 

багатошвидкісні двигуни, частоту обертання яких можна змінювати тільки 
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дискретно. Недоліком багатошидкісних двигунів є обмежена кількість частот 

обертання. Виготовляють тришвидкісні двигуни на частоти 

обертання ,  і 

чотиришвидкісні на частоти обертання 

, . Здатність змінювати кількість пар полюсів в 

одному двигуні досягається ускладненням його будови, збільшенням розмірів і 

зростанням вартості. З цієї причини багатошвидкісні двигуни будують не більше, 

ніж на чотири швидкості. 

Реостатне регулювання 

Спосіб зміни частоти обертання шляхом зміни ковзання використовують в 

приводах тих механізмів, де задіяні асинхронні двигуни з фазним ротором. Для 

цього в коло фазних обмоток ротора вводять керований багатофазний реостат, 

подібний до пускового реостата, але розрахований на тривалу роботу. Збільшення 

активного опору ротора не впливає на значення максимального моменту, але 

збільшує критичне ковзання. Такий спосіб дає змогу плавно регулювати частоту 

обертання ротора. Розглянемо механізм реостатного регулювання. На рис. 12 

наведені механічні характеристики асинхронного двигуна при різних опорах 

регулювального реостата. Нехай в робочому режимі двигуна робоча точка 

знаходиться на природній характеристиці (точка А на рис. 12). Якщо в коло ротора 

ввести першу ступінь реостата, то через збільшення опору зменшиться струм   і, 

відповідно, обертовий момент двигуна. Робоча точка переходить на сусідню 

характеристику (точка В) при зменшеному обертовому моменті і з тією ж 

частотою обертання (внаслідок механічної інерції). У разі незмінного гальмівного 

моменту на валу двигуна частота обертання ротора поступово зменшиться, а 

обертовий момент збільшиться. В результаті регулювальної процедури двигун 

буде працювати з тим самим моментом, але зі зменшеною частотою обертання 

(точка С на рис. 12). Таким чином, змінюючи величину опору в колі ротора, 

можна змінювати частоту обертання. 
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Рис. 12 – Схема механізму реостатного регулювання 

 

Спосіб реостатного регулювання дає змогу змінювати частоту обертання 

ротора в широких межах у бік зменшення частоти, але є неекономічним внаслідок 

перетворення значної енергії, що споживається двигуном, на теплоту в 

регулюючому реостаті. Окрім цього, з введенням в коло ротора реостата штучні 

механічні характеристики стають більш м’якими, що зменшує сталість роботи 

двигуна (незначні зміни навантаження на валу викликають значні зміни частоти 

обертання). Такі недоліки спричинюють застосування реостатного способу для 

короткочасних зменшень частот обертання. Спосіб реостатного регулювання 

досить поширений. Наприклад, у підіймально-транспортних та будівельних 

механізмах, для яких основною метою при пусках є збільшення пускового 

моменту, плавність пуску забезпечують саме пускові реостати в машинах з 

фазним ротором. 

Зауважимо, що плавне регулювання частоти обертання асинхронного 

двигуна з короткозамкненим ротором у вузьких межах можна здійснити шляхом 

зміни діючого значення напруги живлення. Згідно з механічною 

характеристикою у разі зменшення напруги  для збереження обертового 

моменту двигун має збільшити ковзання і навпаки: 

 

Проте, для регулювання частоти обертання ротора зміни напруги 

використовують рідко. Для відносно малого зменшення частоти обертання 
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потрібно суттєво зменшити напругу, що різко знижує перенавантажувальну 

здатність двигуна. 

 

4. Реверсування асинхронних двигунів. 

Зміна напряму обертання ротора асинхронного двигуна (реверсування) 

здійснюється шляхом зміни напряму обертання магнітного поля. Ротор 

обертається в той же бік, що і обертовий магнітний потік, а напрям обертання поля 

визначається порядком чергування фаз обмотки статора. 

Тому для зміни напряму обертання ротора асинхронного двигуна слід 

змінити місцями два проводи із трьох, що з’єднують початки фаз статора з 

мережею (рис. 13). Реверсування здійснюють за допомогою дво- або 

триполюсного перемикача. 

 

Рис. 13 – Реверсування асинхронного двигуна 

 

 

 


