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Вступ 

Електричні машини широко застосовуються у всіх галузях народного 

господарства. Вони здійснюють перетворення енергії, а також різних 

електричних та інших сигналів. Перевагами їх є високий к.к.д., що досягає в 

потужних електричних машинах 95-99%, порівняно мала вага і габаритні 

розміри, а також гарне, використання матеріалів. Електричні машини можуть 

бути виконані на різні потужності (від часток вата до мегаватів) і швидкості 

обертання, на різний рід струму, а також різні величини напруги і частоти. 

Вони характеризуються високою надійністю та довговічністю, простотою 

керування і обслуговування, зручністю підведення і відводу енергії, а також 

невеликою вартістю при масовому і крупно серійному виробництві. 

По призначенню електричні машини діляться за наступними видами: 

- електричні генератори, що перетворять механічну енергію в електричну. 

Генератори встановлюються на електричних станціях, де приводяться в 

обертання за допомогою парових і гідравлічних турбін. Крім того, вони 

широко застосовуються в різних транспортних пристроях: на автомобілях, 

літаках, тепловозах, кораблях, пересувних електростанціях та ін., де 

приводяться в обертання головним чином від двигунів внутрішнього згоряння 

і газових турбін. У ряді випадків генератори використаються як джерела 

живлення в установках зв'язку, пристроях автоматиці, вимірювальній техніці 

та ін.; 

- електричні двигуни, що перетворять електричну енергію в механічну. 

Електродвигуни приводять в обертання всілякі машини, механізми і пристрої, 

застосовувані в промисловості, сільському господарстві, зв'язку, на транспорті, 

у військовій справі і побуті. У сучасних системах автоматичного керування 

вони використаються в якості виконавчих, регулюючих і програмуючих 

органів; 

- електромашині перетворювачі, перетворюють змінний струм у постійний 

та навпаки, що змінюють величину напруги змінний і постійний струм, 

частоту, число фаз та ін. Перетворювачі широко використаються в системі 



передачі і розподілу електричної енергії, у промисловості, авіації, на 

транспорті і у військовій справі; 

- електромеханічні перетворювачі сигналів, що генерують, перетворюючі 

та підсилюючі різні сигнали. Ці перетворювачі, виконувані звичайно у вигляді 

електричних мікромашин, широко використаються в системах автоматичного 

регулювання, а також у вимірювальних і лічильно-вирішальних пристроях як 

різні датчики, приладів для функціональних перетворень, що диференціюють і 

інтегрують елементів, що порівнюють і регулюють органів і ін. 

По характеру виконання функцій електричні мікромашини діляться на 

наступні основні групи: 

- виконавчі двигуни, що перетворять підводимий до них електричний 

сигнал у механічне переміщення вала, тобто певні команди, що 

відпрацьовують; 

- тахогенератори, що перетворять механічне обертання в електричний 

сигнал - напруга, пропорційна швидкості обертання; 

- поворотні трансформатори, що дають на виході напругу, пропорційну до 

тієї або іншої функції кута повороту ротора, наприклад синусу або косинусу 

цього кута або ж самому куту; 

- машини синхронного зв'язку, що здійснюють синхронний і синфазний 

поворот або обертання двох механічно не зв'язаних між собою віссю; 

- мікродвигуни загального застосування, що служать для привода різних 

малопотужних механізмів: самописних приладів, вентиляторів, магнітофонів, 

насосів і ін. 

Електричні машини мають властивість оборотності. Обертові електричні 

машини можуть працювати як у генераторному, так і у руховому режимах і 

переходити з одного режиму в іншій; кожен перетворювач може змінювати 

напрямок перетвореної їм енергії. Однак випускаємі електромашинобудівними 

заводами машини звичайно призначаються для якого-небудь одного режиму 

роботи, наприклад генераторного або рухового. При цьому виявляється 

можливим щонайкраще пристосувати електричну машину до необхідних умов 



роботи, домогтися найбільш раціонального використання матеріалів, 

зменшити її вагу, габарити та підвищити к.к.д.. У ряді випадків, однак, 

необхідно передбачати роботу електричних машин як у руховому, так і у 

генераторному режимах. Такі умови мають місце, наприклад, в електричних 

приводах, де генераторний режим використається з метою гальмування. 

По роду струму електричні машини діляться на машини змінного і 

постійного струму. 

Машини змінного струму залежно від особливостей своєї 

електромагнітної системи підрозділяються на асинхронні, синхронні і 

колекторні. До них відносять також трансформатори - статичні 

електромагнітні апарати, у яких процес перетворення енергії багато в чому 

подібний обертовим електричним машинам. 

Трансформатори широко застосовуються для перетворення напруги в 

системах передачі і розподілу електричної енергії, у випрямних установках, а 

також у пристроях автоматики, зв'язку, радіоапаратурі, обчислювальній 

техніці, для вимірів і функціональних перетворень (поворотні 

трансформатори) і ін. 

Асинхронні машини використаються головним чином як електричні 

двигуни трифазного струму. Вони широко застосовуються в різних галузях 

техніки завдяки простоті пристрою і високій надійності. У системах 

автоматичного регулювання широко використаються одно- та двофазні 

асинхронні двигуни,  асинхронний генератори. 

Синхронні машини застосовуються як генератори змінного струму і 

електричних двигунів. У пристроях автоматики широко використаються різні 

типи синхронних машин малої потужності (реактивні, з постійними магнітами, 

гістерезисні, крокові, індукторні і ін.). 

Колекторні машини змінного струму застосовуються порівняно рідко 

головним чином як двигуни. Вони мають складну конструкцію і вимагають 

ретельного догляду. У пристроях автоматики, а також у різного роду 



електропобутових приладах широко використаються універсальні колекторні 

двигуни, що працюють як на постійному, так і на змінному струмі.  

Машини постійного струму використаються як генератори, двигуни, 

електромашинні підсилювачі, перетворювачі швидкості обертання в 

електричні сигнали (тахогенераторів) і перетворювачів напруги. В останні 

роки у зв'язку з розвитком керованих напівпровідникових перетворювачів усе 

більш широко застосовуються електроприводи із двигунами постійного 

струму.  

Обертові електромашині перетворювачі, виконані у вигляді однієї або 

двох окремих електричних машин (двигуна і генератора), механічно зв'язаних 

один з одним, широко використаються в системах електричного привода, для 

живлення пристроїв зв'язку, різних радіотехнічних установок та ін. Останнім 

часом вони витісняються статичними напівпровідниковими перетворювач - які 

володіють рядом переваг перед обертовими машинами.  

По потужності електричні машини умовно діляться на наступні групи:  

- мікромашини, що мають потужність від часток вата до 500 вт. Ці 

машини працюють як на постійному, так і на змінному струмі нормальної і 

підвищеної (400 - 500 гц) частоти; 

- машини малої потужності  - від 0,5 до 10 кВт. Вони працюють як на 

постійному, так і на змінному струмі нормальної або іншої частоти; 

- машини середньої потужності - від 10 до декількох сотень кіловатів. 

- машини великої потужності - понад декілька сотень кіловатів. 

Машини великої і середньої потужності звичайно призначаються для 

роботи на постійному або змінному струмі нормальної частоти. 

Залежно від швидкості обертання машини умовно підрозділяється на: 

- тихохідні зі швидкостями обертання до 300 об/хв;  

- середньої швидкохідності - 300-1500 об/хв;  

- швидкохідні - 1500-6000 об/хв;  

- понад швидкохідні - понад 6000 об/хв.  



Мікромашини будуються для швидкостей обертання від декількох до 30 

000 об/хв машини великої і середньої потужності - звичайно до 3000 про/хв. 

Електричні машини змінного струму (генератори і двигуни), застосовувані 

в автономних системах електроустаткуванні, можна класифікувати по 

наступному ряді ознак. 

По призначенню машини: автотракторні, літакові, вертолітні, для 

пересувних електричних станцій і ін. 

По вихідним і вхідним (для двигунів) параметрам: числу фаз m — 

однофазні, трифазні, п’ятифазні, шестифазні; частоті f — 400, 500, 1000, 2000 

Гц і більше; напрузі на виході генераторів — лінійної U Л
 і фазної U Ф

; 

вихідної потужності; вихідному моменту і частоті обертання (для двигунів). 

По пристрої магнітного ланцюга: з явновираженими радіальними 

полюсами; з неявновираженими радіальними полюсами турбогенераторного 

типу; з кігтеподібними явновираженими полюсами; з магнітними 

комутаторами (індукторного типу); асинхронні; типу сексин (з радіальними і 

аксіальними полюсами); з укороченими пазурами на роторі; з постійними 

магнітами. 

Перші три типи генераторів з електромагнітним порушенням 

виконуються контактними, а інші безконтактними. Генератори з 

явновираженими радіальними полюсами з електромагнітним збудженням 

виготовляються і безконтактними, якщо передбачається каскадна конструкція 

з обертовими випрямлячами в ланцюзі збудження. 

По способу збудження: з незалежним збудженням при живленні обмотки 

збудження від бортової мережі; з незалежним збудженням при живленні від 

власного збудника, вбудованого в генератор; із самозбудженням; з збудженням 

від постійних магнітів (магнітоелектричні генератори); комбінованого 

збудження (магнітоелектричні в комбінації з електромагнітними). 

По способу охолодження: із природним охолодженням; із 

самовентиляцією (на валу встановлюється вентилятор); зі стороннім 

охолодженням; від швидкісного напору зустрічного потоку повітря; з 



рідинними системами охолодження (конвективної, канальної, струминної); з 

повітряно-випарним охолодженням; з рідинним випарним охолодженням; 

термоінерційні генератори. 

По способу виконання: відкриті, захищені і закриті. 

По способу розташування вала: з вертикальним розташуванням і 

горизонтальним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Спеціальні типи машин постійного струму 

 

1.1 Спеціальні типи генераторів і перетворювачів постійного струму 

У багатьох випадках до машин постійного струму пред'являються такі 

вимоги, яким машини нормальної конструкції не задовольняють. Це призвело 

до створення ряду спеціальних типів машин постійного струму.  

Генератор із трьома обмотками збудження. У ряді випадків потрібно, 

щоб зовнішня характеристика генератора мала вигляд, зображений на рис. 1, а. 

При характеристиці цього виду в широкому діапазоні зміни напруги U струм I 

змінюється мало і близький до струму короткого замкнення Iк. Така круто 

падаюча зовнішня характеристика бажана, наприклад, у випадку електричного 

дугового зварювання, тому що при цьому струм у дузі мало залежить від її 

довжини і коротке замикання (зіткнення електрода зі зварювальним виробом) 

не небезпечно. Генератори з такою характеристикою доцільно використати 

також для живлення за схемою Г - Д електродвигуна механізму, що працює на 

опір, наприклад екскаватора. У цьому випадку при застряганні та зупинці 

механізму струм і момент двигуна будуть обмежені, у результаті чого 

виключається можливість ушкодження механізму або машини. 

 

Рис. 1.1. Зовнішня характеристика (а) і схема (б) генератора з обмотками 

збудження 

Характеристику виду рис. 1.1, а можна одержати в генераторі із трьома 

обмотками збудження: 1) незалежної, 2) паралельної і 3) послідовної (рис. 



1.1,б), н.с. яке спрямована назустріч н.с. F + F2 перших двох обмоток. Такі 

генератори запропоновані інженером Ц. Кремером в 1909 р. 

Генератори з трьома обмотками збудження в цей час застосовуються в 

потужних екскаваторах з електричним приводом, на тепловозах для живлення 

тягових двигунів, а також у ряді інших випадків. 

Генератори з розщепленими полюсами також мають круто падаючу 

зовнішню характеристику. На рис. 1.2 зображений зварювальний двополюсний 

генератор, у якому кожний з полюсів N і S розщеплений на дві частини: із 

сердечниками нормального і зменшеного перетину. Машина має дві обмотки 

збудження, одна з яких розташована на широких сердечниках, а інша - на 

вузькі. Вузькі сердечники насичені сильно, а широкі - слабко. 

Якір генератора (рис. 1.2) можна розбити на чотири сектори. Сектори аг і 

бв створюють н.с. реакції якоря, що спрямована по осі широких сердечників 

полюсів і розмагнічує їх (див. рис. 1.2, де штрихові лінії зображують магнітні 

лінії потоку реакції якоря). Оскільки ці сердечники слабко насичені, то їхній 

потік зі збільшенням Iа значно зменшується, а при більших значеннях Ia навіть 

змінює напрямок. Сектори аб і гв створюють н.с. реакції якоря, що спрямована 

по вісі вузьких сердечників і намагнічує їх. Однак внаслідок сильного 

насичення цих сердечників потік у них залишається практично постійним. У 

результаті сумарний потік сердечників полюсів N — N і сердечників полюсів S 

— S зі збільшенням Іа швидко зменшується, разом з тим різко падає також 

напруга машини U, що знімає з головних щіток а і в. 

 

Рис. 1.2. Зварювальний генератор з розщепленими полюсами 



Напруга між головною щіткою і допоміжною, або «третьою», щіткою 

залишається практично постійною, тому що індуктується потоком вузьких 

полюсних сердечників, і використається для живлення обмоток збудження. 

Струм обмоток широких сердечників регулюється опором Rв, і при різних 

положеннях реостата виходять зовнішні характеристики, показані на рис. 1.3.  

Генератори мають також додаткові полюси, розташовані між 

сердечниками головних полюсів N і S. 

Генератори поперечного поля вперше були запропоновані німецьким 

інженером Э. Розенбергом (1904 р.). У цей час вони застосовуються головним 

чином для живлення електроустаткування пасажирських вагонів залізниць і 

працюють паралельно з акумуляторною батареєю. Ці генератори приводяться 

в рух від осі вагона і у широкому діапазоні зміни n дають U = const. 

Пристрій двохполюсного генератора поперечного поля схематично 

показаний на рис. 1.4. Крім щіток 1 - 1, розташованих на геометричні нейтралі 

полюсів, машина має також щітки 2 - 2, зрушені від перших на 90°. Щітки 1 - 1 

замкнуті на коротко, а щітки 2 - 2 з'єднуються з вивідними затискачами. 

 

Рис. 1.3. Зовнішні характеристики генератора за схемою рис. 4. 

Потік збудження полюсів Фв індуктується е.р.с. Е1 у ланцюзі 

короткозамкнених щіток 1—1, але не індуктується е.р.с. у ланцюзі щіток 2—2. 

Струм створює поперечний потік реакції якоря Ф1, що замикається через 

широкі наконечники полюсів. Цей потік індуктується у ланцюзі щіток 2—2 

е.р.с. E2, що викликає в ланцюзі навантаження струм I2. Одночасно струм I2 

створює н.с. реакції якоря F2, спрямовану по повздовжній вісі полюсів та 



зменшуючи потік збудження. Така дія F2 обумовлює одержання U = const при 

зміні n. На якорі (рис. 1.4) у зовнішнім кільці показані напрямки струму I1 а у 

внутрішньому - напрямки струму I2. У провідниках одних секторів якоря 

існують струми I1 + I2, а в провідниках інших секторів — струми I1 - I2. 

 

Рис. 1.4. Пристрій генератора поперечного поля 

Залежності I1, I2 і U2 від n зображені на рис. 1.5. Генератор збуджується від 

акумуляторної батареї з n=0 до n=n1 працює на холостому ходу (I2=0). При 

цьому I1 і U2=E2 збільшуються пропорційно n. При n=n1 напруга U2=Е2 

рівняється з напругою акумуляторної батареї і автомат включає генератор на 

паралельну роботу з батареєю. З подальшим збільшенням E2 при n>n1 виникає 

струм навантаження I2 і н.с. реакції якоря F2. Під впливом цієї н.с. Фв починає 

зменшуватися, внаслідок чого зменшуються також E1, I1 і Ф1. Однак е.р.с. E2 = 

сеФ1n на щітках 2—2, а також напруга U2=Е2–R2l2 продовжують трохи 

зростати. Починаючи з деякої швидкості U2 і I2 залишаються практично 

постійними. 

Радянський інженер Л. Рашковский запропонував розміщати на полюсах 

генератора поперечного поля послідовну обмотку збудження, що включається 

в ланцюг струму I2 і компенсує основну частину н.с. реакції якоря від цього 

струму. Така компенсаційна обмотка дозволяє полегшити обмотку збудження і 

зменшити її потужність, а також поліпшити характеристики генератора. 

Як неважко помітити, полярність генератора не залежить від напрямку 

обертання, що у випадку паралельної роботи з батареєю є коштовною 

властивістю генератора. 



 

Рис. 1.5. Характеристики генератора поперечного поля 

Вагонні генератори розглянутого типу будуються на напругу U2=50В та на 

потужність до Р=5 кВт. Однак останнім часом замість таких вагонних 

генераторів починають застосовувати генератори змінного струму з 

напівпровідниковими випрямлячами, перевага яких полягає у відсутності 

колектора. 

Електромашині динамометри (менш удалі назви — балансирні машини 

або пендель-машини) служать для виміру обертаючого моменту двигунів 

внутрішнього згоряння, а також електричних та інших машин при їхньому 

випробуванні. Електромашиний динамометр має дві пари підшипників, на які 

опираються якір та індуктор (рис. 1.6). Індуктор може вільно повертатися в 

межах деякого кута, обмеженого нерухомими упорами. Машина може 

працювати як генератором, так і двигуном. При цьому на індуктор 

передаються ті ж моменти обертання, які діють на якір (електромагнітний 

момент, момент від механічних і магнітних втрат). Момент, що діє на індуктор 

і дорівнює моменту, що діє на якір, виміряється за допомогою прикріпленого 

до індуктора важеля і спеціальних ваг або гир. Таким чином, визначається 

момент, що діє на вал динамометра. При цьому виникає лише невелика 

погрішність, викликана тертям в одній парі підшипників і силами, які 

відповідають частині втрат на вентиляцію. Цю погрішність можна врахувати 

окремо.  



 

Рис. 1.6. Електромашиний динамометр 

Електромашині динамометри можна також виготовити на базі будь-якого 

типу машини змінного струму. 

Генератори уніполярних імпульсів застосовуються для електроерозійної 

обробки металів і виробляють струм у вигляді короткочасних швидко 

змінюючихся імпульсів, однакового напрямку. Одержання такого струму 

досягається шляхом використання полюсів з вузькими полюсними 

наконечниками і обмотки якоря особливого пристрою. 

Уніполярні генератори дозволяють одержувати великий постійний струм 

(до 500 до А) при низькій напрузі (1-50 У). Пристрій однієї з конструктивних 

різновидів такого генератора показане на рис. 1.7. Масивний сталевий ротор 1 

обертається в магнітному полі, що створюється нерухомими кільцевими 

котушками обмотки збудження 2. Робочий потік Ф у центральної, активної 

частини машини має по всій окружності однакову полярність, звідки і 

походить назва машини. Обмоткою ротора є саме масивне тіло ротора. е.р.с. 

Е=BIU, індуктуєма в центральній, активній частині ротора при його обертанні 

в магнітному полі, також має по всій окружності однаковий напрямок. Струм з 

ротора знімається за допомогою нерухомих щіток 3. 



 

Рис. 1.7. Уніполярний генератор 

В уніполярних генераторах виникають труднощі відводу струму. При 

більших струмах площа щіткового контакту і число щіток дуже великі. 

Щітковий апарат виходить громіздким, і в щітковому контакті виникають 

більші механічні та електричні втрати потужності. 

Останнім часом у зв'язку з розвитком спеціальних областей техніки 

інтерес до уніполярних генераторів знову зріс. При цьому відвід струму з 

ротора почали здійснювати за допомогою рідких металів (ртуть, натрій, сплав 

натрію і калію). У зв'язку із цим говорять про «рідинометалічні» щітки. У цей 

час побудовані уніполярні генератори потужністю до 1000 кВт. 

 

1.2 Виконавчі двигуни і тахогенератори 

Виконавчими двигунами називаються двигуни, які застосовуються в 

системах автоматичного керування і регулювання різних автоматизованих 

установок і призначені для перетворення електричного сигналу (напруга 

керування), одержуваного від якого-небудь вимірювального органа, у 

механічне переміщення (обертання) вала з метою впливу на відповідний 

регулюючий або керуючий апарат. Якщо напруга і потужність сигналу малі 

для керування виконавчим двигуном, то застосовуються проміжні підсилювачі 

потужності (магнітні, електронні, напівпровідникові). 



Номінальна потужність виконавчих двигунів звичайно становить від 

часток вата до декількох кіловатів. До цих двигунів пред'являються більші 

вимоги по точності роботи і швидкодії. Звичайно потрібно, щоб залежності 

моменту М і швидкості обертання n від напруги сигналу (керування) UY були 

по можливості лінійними. 

Існує ряд різновидів виконавчих двигунів постійного і змінного струму. 

Розглянемо виконавчі двигуни постійного струму. 

Виконавчі двигуни нормальної конструкції по своїй будові аналогічні 

нормальним машинам постійного струму. При якірному керуванні струм 

збудження iв =const, а на якір подається напруга керування Uy. Характеристики 

М=f(Uy) і n=f(Uy) при цьому виходять практично лінійними. При полюсному 

керуванні на якір подається напруга Ua=const, а напруга керування Uy 

подається на обмотку збудження. При цьому потрібна менша потужність 

керування, однак характеристика n=f(Uy) не буде лінійною. Тому частіше 

застосовується якірне керування. 

Магнітоелектричні машини. У зв'язку з розробкою сплавів алні (Al-Ni), 

алніко (А1-Ni-з), а також ряду інших сплавів, що володіють високими 

магнітними властивостями, стало можливим виготовлення машин без обмотки 

збудження, з постійними магнітами на індукторі. Зокрема, з постійними 

магнітами виготовляються виконавчі двигуни з якірним керуванням 

потужністю до 50 - 100 Вт. 

З постійними магнітами можна будувати також генератори і двигуни 

загального призначення потужністю до 5-10 кВт і вище. Такі машини 

одержують зараз все більше поширення. 

Виконавчі двигуни з порожнім немагнітним якорем (рис. 1.8) 

внаслідок малої інерції якоря мають більшу швидкодію. Порожній якір у 

вигляді склянки виготовляється із пластмаси, і на ньому розміщається та 

закріпляється якірна обмотка звичайного типу, з'єднана з колектором. 

Внутрішній нерухомий феромагнітний сердечник (статор) при якірному 

керуванні може бути масивним. 



Через наявність великого немагнітного зазору між зовнішнім і внутрішнім 

статорами потрібна сильна обмотка порушення, габарити машини 

збільшуються, а к.к.д. зменшується. Подібні двигуни випускаються 

потужністю до 10-15 Вт. 

Двигуни із друкованою обмоткою якоря (рис. 1.9) також мають малу 

інерцію. Якір цього двигуна має вигляд тонкого диска з немагнітного 

матеріалу (текстоліт, стеклотекстоліт і т.п.), на обох сторонах якого 

розташовані мідні провідники обмотки якоря. Провідники виконуються 

шляхом гальванічного травлення аркушів мідної фольги, наклеєних на диск 

якоря, або гальванічним осадженням або переносом міді. Обмотка, 

виготовлена таким способом, одержала назву друкованої. Схема обмотки 

якоря звичайна, двошарова, причому провідники окремих шарів розташовані 

на різних сторонах диска і з'єднуються електрично між собою через отвори в 

диску. Срібно-графітні щітки сковзають по неізольованій поверхні елементів 

обмотки якоря, як по колектору. 

 

Рис. 1.8. Виконавчий двигун постійного струму з повним немагнітним 

якорем 

Збудження здійснюється за допомогою постійних магнітів або обмотки 

збудження. Напруга таких машин становить 6—50 В. Через гарні умови 

охолодження припустимі більші щільності струму в обмотці якоря (до 30 — 40 

А/мм
2
 при тривалому режимі роботи). Якщо буде потреба швидкого 



гальмування після зняття напруги сигналу диск якоря виготовляється з 

алюмінію. 

Тахогенератори являють собою малопотужні електричні генератори 

(звичайно до РH=10-50 Вт), які служать у системах автоматики для 

перетворення швидкості обертання в електричний сигнал (напруга Uc). Від 

тахогенераторів потрібна лінійна залежність Uc=f(n) з точністю до 0,2 — 0,5%, 

а іноді з точністю до 0,01%. У малопотужних тахогенераторах при n=1000 

об/хв напругу Uc=3-5 В, а в могутніших тахогенераторах звичайного 

застосування при такій же швидкості обертання Uc=50-100 В. 

 

Рис. 1.9. Двигун постійного струму із друкованою обмоткою якоря: а - 

розріз двигуна; б - обмотка якоря  

Більшість тахогенераторів має звичайну конструкцію машин постійного 

струму з незалежним порушенням при ia = const або з постійними магнітами. 

При необхідності зменшення механічної інерції та усунення зубцових 

пульсацій напруги застосовують конструкцію з порожнім якорем (див. рис. 

1.8). Останнім часом розробляються також уніполярні тахогенератори (див. 

рис. 1.7) з електромагнітним порушенням або з постійними магнітами. При 

цьому відсутні колекторні пульсації напруги, однак Uc мало.  

Широко застосовуються також виконавчі двигуни і тахогенератори 

змінного струму. 

 



1.3 Машини постійного струму з напівпровідниковими комутаторами 

Колектор і щітковий апарат машини постійного струму становлять вузол, 

що викликає труднощі при проектуванні, виготовленні та експлуатації 

машини. Звідси випливає бажання замінити цей вузол безконтактним 

комутатором струму, що можливо здійснити за допомогою керованих 

електричних вентилів, особливо напівпровідникових. 

Побудувати електромашинне джерело постійного струму без механічного 

колектора неважко. Для цієї мети можна використати синхронний генератор у 

сполученні з напівпровідниковим випрямлячем постійного струму. Тому 

основним завданням є створення двигунів постійного струму з 

напівпровідниковими комутаторами. Можливі два різновиди таких двигунів. В 

обох різновидах обмотка якоря разом з напівпровідниковим комутатором 

розташовується на нерухомій частині машини (статорі), а індуктором є ротор 

машини. При цьому на роторі розміщаються полюси у вигляді постійних 

магнітів або порушувані постійним струмом через контактні кільця. У 

першому випадку двигун повністю позбавлений ковзних електричних 

контактів (безконтактний двигун). 

На рис. 1.10 схематично зображений двигун, у якому застосовується така 

ж замкнута обмотка якоря 1, як і у звичайних машин постійного струму. Для 

простоти на рис. 1.10 представлений двополюсний двигун з малим числом 

секцій в обмотці якоря. Роль колекторних пластин і щіток тут грають керовані 

напівпровідникові вентилі — тиристори 1’, 1”, 2’, 2” і т.п., що з'єднують 

обмотку якоря 1 зі збірними шинами 2. Шини 2 у свою чергу приєднуються до 

мережі постійного струму. У положенні ротора 3, зображеному на рис. 1.10, 

струм повинні проводити тиристори груп 2'—2" і 6'—6". Припустимо, що 

струм проводять тиристори 2' і 6". Тоді струм Ia = 2ia розподілиться по обмотці 

якоря так, як показано на рис. 1.12. Нехай при цьому створюється потік якоря 

Фа, напрямок якого також показане на рис. 1.12. Тоді виникне 

електромагнітний момент М, під впливом якого ротор буде повертатися по 

годинній стрілці. Після повороту ротора на 1/8 оберту необхідно відключити 



тиристори 2', 6" і включити тиристори 3', 7", потім після повороту ротора на 
1/8

 

оберту — включити тиристори 4’,  8” і т.п. У результаті такого погодженого з 

обертанням ротора перемикання тиристорів розглянута машина працює 

подібно нормальній машині постійного струму і має такі ж характеристики. 

 

Рис. 1.10. Схема двигуна постійного струму з напівпровідниковим 

комутатором і з обмоткою якоря типу обмотки постійного струму 

Включення і відключення тиристорів виробляються за допомогою подачі 

на їхні керуючі електроди імпульсів електричної напруги з відповідною 

тривалістю. Ці імпульси виробляються спеціальним пристроєм, що реагує на 

положення ротора (на рис. 1.10 не показане). У найпростішому випадку такий 

пристрій складається з допоміжного постійного магніту, укріпленого на роторі 

двигуна, і розташованих на статорі, по його окружності, котушок, число яких 

дорівнює числу секцій якоря. Постійний магніт при обертанні ротора індуктує 

по черзі в котушках е.р.с, які подаються на керуючі електроди. 

При великій кількості секцій двигун розглянутого типу має гарні 

властивості, однак при цьому потрібне велике число тиристорів і складний 



пристрій керування ними. Тому в цей час переважно застосовуються двигуни 

зі схемою, зображеної на мал.1.11. 

 

Рис. 1.11. Схема двигуна постійного струму з напівпровідниковим 

комутатором і з обмоткою якоря типу обмотки змінного струму 

У верхній частині рис. 1.11 зображена схема напівпровідникового 

комутатора, а в нижній частині — схематичний пристрій двигуна з 2р = 2. На 

статорі цього двигуна є три обмотки («фази») A, В, C, зрушені по окружності 

на 120°. Пристрій цих обмоток аналогічно пристрою обмоток якоря машин 

змінного струму. Кожна з обмоток при живленні її струмом створює магнітний 

потік, що діє по її осі, і тому потоки окремих обмоток також зрушені на 120°. 

Одночасно живляться струмом всі три обмотки, притім напрямку струмів 

у них по черзі змінюються в такій послідовності, як показано на рис. 1.12, а. Із 

цього ж малюнка стає ясним, як при цьому повертається в просторі магнітне 

поле обмотки якоря. У результаті взаємодії магнітного поля та індуктора 

останній буде повертатися слідом за полем якоря. Керування 

напівпровідниковим комутатором здійснюється по такому ж принципі, як і у 

двигуна, розглянутого вище. 



Відзначимо, що комутатор, зображений на рис. 1.11, по суті, є 

напівпровідниковим інвертором, що перетворює постійний струм у трифазний 

змінний струм. 

На рис. 1.12, б представлені ідеалізовані криві токи в «фазах» обмотки. 

Цифрами 1-6 на цьому малюнку зазначені інтервали часу, які відповідають 

позиціям 1-6 на рис. 1.12, а. У дійсності завдяки впливу, що згладжує, 

індуктивностей обмотки форма криві токи наближається до синусоїдального. 

На підставі викладеного представлена на рис. 1.11 машина є, по суті, 

трифазною синхронною машиною, що живеться через трифазний інвертор 

струму. Однак вона має всі властивості звичайної колекторної машини 

постійного струму з тієї причини, що живлення її обмотки якоря струмом 

виробляється у функції кута повороту ротора так само, як у звичайній машині 

постійного струму. 

 

Рис. 1.12. Послідовність напрямків струмів в «фазах» обмотки якоря 

двигуна за схемою рис. (а) і ідеалізовані форми криві токи в «фазах» обмотки 

якоря (б) 



1.4 Магнітогідродинамічні машини постійного струму 

Магнітна гідродинаміка (МГД) є галуззю науки, що вивчає закономірності 

фізичних явищ в струмопровідних рідких і газових середовищах при їхньому 

русі в магнітному полі. На цих явищах заснований принцип дії різних 

магнітогідродинамічних (МГД) машин постійний і змінний струм.  

Електромагнітні насоси для рідких металів. У насосі постійного струму 

(рис. 1.13) канал 2 з рідким металом міститься між полюсами електромагніта 1 

і за допомогою електродів 3, приварених до стінок каналу, через рідкий метал 

пропускається постійний струм від зовнішнього джерела. Тому що струм до 

рідкого металу в цьому випадку підводить кондуктивним шляхом, де такі 

насоси називаються також кондукційними. 

При взаємодії поля полюсів зі струмом у рідкому металі на частки металу 

діють електромагнітні сили, розвивається напір і рідкий метал починає 

рухатися. Струми в рідкому металі спотворюють поле полюсів («реакція 

якоря»), що приводить до зниження ефективності насоса. Тому в потужних 

насосах між полюсними наконечниками і каналом містяться шини 

(«компенсаційна обмотка»), які включаються послідовно в ланцюг струму 

каналу в зустрічному напрямку. Обмотка збудження електромагніта (на рис. 

1.13 не показана) звичайно включається послідовно в ланцюг струму каналу і 

має при цьому тільки 1-2 витки. 

 

Рис. 1.13. Принцип пристрою електромагнітного насоса постійного струму 



Застосування кондукційних насосів можливо для малоагресивних рідких 

металів і при таких температурах, коли стінки каналу можна виготовити з 

жароміцних металів (немагнітні нержавіючі сталі і т.п.). У противному 

випадку більше підходящими є індукційні насоси змінного струму. 

Насоси описаного типу сталі знаходити застосування близько 1950 р. у 

дослідницьких цілях і у таких установках з ядерними реакторами, у яких для 

відводу тепла з реакторів використаються рідко-металеві теплоносії: натрій, 

калій, їхні сплави, вісмут і ін. Температура рідкого металу в насосах при цьому 

становить 200—600 °С, а в деяких випадках до 800 °С. Один з виконаних 

насосів для натрію має наступні розрахункові дані: температура 800 °С, напір 

3,9 кгс/див
2
, витрата 3670 м

3
/ч, корисна гідравлічна потужність 390 кВт, 

споживаний струм 250 кА, напруга 2,5 У, споживана потужність 625 кВт, к. п. 

буд. 62,5%. Інші характерні дані цього насоса: перетин каналу 53 х 15,2 див, 

швидкість плину в каналі 12,4 м/с, активна довжина каналу 76 см. 

Перевага електромагнітних насосів полягає в тому, що вони не мають 

частин, що рухаються, і тракт рідкого металу може бути герметизованим. 

Насоси постійного струму вимагають для живлення джерел з великою 

силою струму і малою напругою. Для живлення потужних насосів випрямні 

установки малопридатні, тому що вони виходять громіздкими і з малим к.к.д. 

Більше підходящими в цьому випадку є уніполярні генератори. 

Плазмові ракетні двигуни. Розглянуті електромагнітні насоси є 

своєрідними двигунами постійного струму. Подібні пристрої в принципі 

придатні також для розгону, прискорення або переміщення плазми, тобто 

високотемпературного (2000 — 4000 °С и більше) іонізованого і тому 

електропровідного газу. У зв'язку із цим виробляється розробка реактивних 

плазмових двигунів для космічних ракет, причому ставиться завдання 

одержання швидкостей витікання, плазми до 100 км/с. Такі двигуни не будуть 

мати велику силу тяги і тому будуть придатні тільки для роботи вдалині від 

планет, де поля тяжіння слабкі; однак вони мають ту перевагу, що масова 

витрата речовини (плазми) мала. Необхідну для їхнього живлення електричну 



енергію передбачається одержувати за допомогою ядерних реакторів. Для 

плазмових двигунів постійного струму важливу проблему становить створення 

надійних електродів для підведення струму до плазми. 

Магнітогідродинамічні генератори. МГД машини, як і всякі електричні 

машини, оборотні. Зокрема, пристрій, зображений на рис. 1.13, може 

працювати також у режимі генератора, якщо через нього проганяти провідну 

рідину або газ. При цьому доцільно мати незалежне збудження. Генеруємий 

струм знімається з електродів. 

На такому принципі будуються електромагнітні витратоміри води, 

розчинів лугів і кислот, рідких металів і т.п. Е.р.с. на електродах при цьому 

пропорційна швидкості руху або витраті рідини. 

МГД генератори становлять інтерес із погляду створення потужних 

електричних генераторів для безпосереднього перетворення теплової енергії в 

електричну. Для цього через пристрій виду, зображеного на рис. 1.13, 

необхідно пропускати зі швидкістю порядку 1000 м/с провідну плазму. Таку 

плазму можна одержати при спалюванні звичайного палива, а також шляхом 

нагрівання газу в ядерних реакторах. Для збільшення провідності плазми в неї 

можна вводити невеликі присадки легко іонізуємих лужних металів. 

Електропровідність плазми при температурах порядку 2000 — 4000 °С 

відносно мала (питомий опір близько 1 Ом·см = 0,01 Ом·м = 10
4
 Ом-мм

2
/м, 

тобто приблизно в 500 000 разів більше, ніж у міді). Проте в потужних 

генераторах (порядку 1 млн. кВт) можливе одержання прийнятних техніко-

економічних показників. Розробляються також МГД генератори з рідко 

металічним робочим тілом. 

При створенні плазмових МГД генераторів постійного струму виникають 

труднощі з вибором матеріалів для електродів і з виготовленням надійних у 

роботі стінок каналів. У промислових установках також складне завдання 

являє собою перетворення постійного струму щодо низької напруги (кілька 

тисяч вольтів) і великої сили (сотні тисяч ампер) у змінний струм. 

 



2. Спеціальні асинхронні машини 

 

2.1 Асинхронні машини з нерухомим ротором 

Фазорегулятор (рис. 2.1, а) являє собою асинхронну машину з фазним 

ротором, ротор якої загальмований і може бути вручну або за допомогою 

допоміжного (виконавчого) двигуна повернуть щодо статора на 360° ел. 

Гальмування і поворот ротора здійснюються звичайно за допомогою 

черв'ячної передачі, що самогальмується. Первинна сторона фазорегулятора 

приєднується до мережі, а вторинна — до навантаження (опору ZHГ на рис. 

2.1,а). 

Позначимо р електричний кут повороту осі фази обмотки ротора щодо осі 

фази обмотки статора (рис. 2.1, а). Якщо прийняти для простоти, що в 

розглянутої асинхронної машини г1=г2=хσ1=х σ12=0, то U1=Е1 і U2=Е2 і діаграма 

напруг фазорегулятора має вигляд, показаний на рис. 2.1, б. Е.р.с. Е1 і Е2 

індукується загальним обертовим полем і зрушені у відповідних фазах статора 

і ротора відносно один одного на кут β. При повороті ротора і зміні кута β 

вектор Е2=U2 повертається щодо векторів Е2 і U2. 

 

Рис. 2.1. Схема (а) і векторна діаграма напруг (б) фазорегулятора 

Фазорегулятор являє собою, по суті, поворотний трансформатор з 

регульованою фазою вторинної напруги щодо первинного. Фазорегулятори 



знаходять застосування головним чином у лабораторіях, зокрема, при 

випробуванні лічильників електричної енергії та інших приладів і апаратів. 

Необхідно мати на увазі, що на ротор фазорегулятора, коли він 

навантажений, діє обертаючий момент. Це ж відноситься і до інших 

розглянутих нижче машин із загальмованим ротором. 

Трифазний індукційний регулятор служить для регулювання напруги 

трифазної мережі змінного струму. Обмотки регулятора включаються за 

схемою автотрансформатора, і регулятор являє собою, по суті, поворотний 

автотрансформатор. 

Схема з'єднань обмоток найбільше широко застосовуваного трифазного 

індукційного регулятора представлена на рис. 2.2, а. Одна з обмоток (w1) є 

первинною і включається паралельно в мережу первинної напруги U, а 

вторинна обмотка (w2) включається в цю мережу послідовно. Як первинна 

обмотка звичайно використають обмотку ротора, тому що при цьому 

необхідно вивести за допомогою контактних кілець і щіток або гнучких 

провідників тільки три кінці обмотки. Первинна обмотка може бути включена 

як у зірку, так і у трикутник. Нижче для ясності будемо мати на увазі з'єднання 

в зірку. 

 

Рис. 2.2. Схема з'єднань обмоток (а) і векторна діаграма напруг (б) 

трифазного індукційного регулятора 

Первинна обмотка споживає з первинної мережі струм, що намагнічує та 

створює обертовий потік Ф. Якщо зневажити спаданнями напруги, те цей потік 

індуктуеться в обмотках е.р.с. Е1 = U1 і 
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Е.р.с. Е2 складається з напругою U1 під кутом β (рис. 2.2, б), рівним 

електричному куту повороту фази вторинної обмотки щодо первинної.  

 

Рис. 2.3. Схема з'єднання обмоток (а) і векторна діаграма напруг (б) здвоєного 

трифазного індукційного регулятора 

При зміні β кінці векторів Е2 і U2 при U1=const сковзають по окружності. 

Граничні значення вторинної напруги при зневазі спаданнями напруги будуть: 

при β = 180°  

        212 EUU МАКС              (2.2) 

а при β = 0° 

        212 EUU МИН  .           (2.3) 

При рівності чисел витків обмоток статора і ротора 

   112 UEE             (2.4) 

і 

   12 2UU МАКС  , 02 МИНU                   (2.5) 

У регулятора (рис. 2.2) одночасно зі зміною значення напруги U2 

міняється також його фаза, що іноді небажано. У таких випадках можна 



застосувати здвоєний індукційний регулятор (рис. 2.3), у якого первинні 

обмотки приєднані до первинної мережі паралельно, а вторинні — послідовно 

один з одним. Обидва регулятори укріплені на загальному валу, і в другого 

регулятора на первинній і вторинній сторонах приєднання до двох фаз 

перемінені місцями. Внаслідок цього магнітні поля двох регуляторів 

обертаються в протилежні сторони, і при повороті ротора одного регулятора 

по напрямку обертання поля ротор іншого повертається проти напрямку 

обертання поля. Вектори вторинних е.р.с. регуляторів Е’2 і Е”2 на векторній 

діаграмі (рис. 2.3, б) повертаються тому в протилежних напрямках, і при 

неврахуванні спадання напруги фаза вторинної напруги  

U2 = U1 + Е’2 + Е”2          (2.6) 

залишається незмінної. 

Обертаючий момент на валу здвоєного регулятора дорівнює нулю. 

Недоліком здвоєного регулятора є наявність двох машин, що приводить до 

подорожчання установки. 

 

Рис. 2.4. Схема трифазного індукційного регулятора із з'єднанням обмоток 

статора і ротора в загальний трикутник 

Не змінюється по фазі вторинна напруга можна одержати також в 

індукційному регуляторі із з'єднанням фаз обмоток статора (с) і ротора (р) 

у загальний трикутник (рис. 2.4), якщо числа витків статора і ротора однакові. 

Первинна напруга U1=const у такому регуляторі підводить до вершин 



трикутника АВС, а вторинна U2=var приділяється від середніх крапок a, b, c 

сторін цього трикутника (рис. 2.4). 

Векторні діаграми напруг регулятора, зображеного на рис. 2.4, можна 

побудувати, з огляду на е.р.с. фаз статора Ес і ротора Еp того самого плеча 

трикутника при обppобcc kwkw   дорівнює за значенням, зрушені по фазі на кут 

β повороту ротора щодо статора і сумі рівні прикладеній фазній напрузі: 

U1 = - (Ес + Еp).           (2.7) 

На рис. 2.5, а, б і в показані векторні діаграми регулятора, виконаного за 

схемою рис. 2.4, відповідно для  випадків β=0, β>0 і β<0. Трикутники АВС 

являють собою при цьому систему незмінних первинних напруг, вектори Сb, 

Ac, Ba - е.р.с. фаз β  статора Ec і вектори b, c, а — е.р.с. фаз ротора Е. При 

повороті ротор-зсуву фаз β між е.р.с. Еc і Ер змінюється та одночасно 

змінюються також значення обертового потоку і е.р.с. Еc, Еp, так що сума е.р.с. 

фаз того самого плеча трикутника залишається незмінною: 

     Ес + Еp = - U1 = const.          (2.8) 

Як видно з рис. 2.5, трикутник вторинних напруг abc при цьому міняється 

по величині, але при обppобcc kwkw   або Ес = Еp положення цього трикутника 

й, отже, фаза вторинної напруги не змінюються. 

Відзначимо, що при відсутності навантаження на вторинній стороні 

регулятор, зображений на рис. 2.4, по своїх властивостях являє собою 

регульовану трифазну реактивну котушку. 

 

Рис. 2.5. Векторна діаграма е.р.с. і напруг індукційного регулятора, 

виконаного за схемою рис. , при різних положеннях ротора 



В індукційних регуляторах, як і в автотрансформаторах, потрібно 

розрізняти зовнішню, або прохідну, і внутрішню, або габаритну, потужності. 

Співвідношення між цими потужностями в індукційних регуляторах і 

автотрансформаторах при однакових схемах з'єднань обмоток та однакових 

співвідношень чисел витків (для схеми рис. 2.2, а при β = 180° і для схеми рис. 

2.4 при β = 0). 

 

2.2 Асинхронний генератор із самозбудженням 

Асинхронний генератор споживає реактивний струм, що намагнічує, для 

створення магнітного потоку і тому повинен працювати паралельно з мережею 

змінного струму, до якої приєднані інші машини або установки (наприклад, 

синхронні генератори), здатні постачати реактивним струмом, асинхронні 

генератори та інші споживачі. Поряд, із цим асинхронний генератор може 

працювати також у режимі самозбудження на окрему мережу одержуючи 

реактивний струм порушення від конденсаторів, що приключають до 

затискачів асинхронного генератора. 

Для з'ясування деяких положень розглянемо схему рис. 2.6, на якій 

зображений асинхронний генератор АГ, що працює паралельно з мережею 

іспоживає з її реактивний (індуктивний) струм IL = IM. Цей струм створює в 

генераторі магнітне поле, у той час як активний струм Ia, вироблений 

генератором АГ, повністю споживається місцевим споживачем R. Підключимо 

тепер до затискачів генератора конденсатори С такої ємності, щоб споживаний 

ними з мережі ємнісний струм Iс за значенням був дорівнює току IL. Очевидно, 

що при цьому споживаний з мережі струм 

     IC + IL = 0.           (2.9) 

Рубильник Р можна тому відключити, і асинхронний генератор АГ буде 

працювати на ізольовану місцеву мережу із приймачами R і С. Тому що при 

цьому, з одного боку, генератор продовжує споживати струм IL = IM - а з 

іншого боку, конденсатори продовжують споживати струм Iс = IL, то можливо 

зробити наступні висновки: 1) джерелами реактивного струму, що намагнічує, 



IM = IL для генератора тепер є конденсатори; 2) твердження «конденсатор 

споживає з мережі (або від асинхронного генератора) ємнісний струм» і 

«конденсатор віддає в мережу (або асинхронному генератору) індуктивний 

струм» рівноцінні; 3) рівноцінні також твердження «асинхронна машина 

споживає з мережі індуктивний струм» і «асинхронна машина віддає в мережу 

ємнісний  струм». 

 

Рис. 2.6. Схема асинхронного генератора АГ з місцевим навантаженням R 

і конденсаторною батареєю З (а) і векторна діаграма (б) 

Із сказаного випливає, що при чисто активному навантаженні 

асинхронного генератора потужність конденсаторів повинна рівнятися 

реактивної (намагничуваній) потужності генератора. Якщо ж навантаження 

буде мати змішаний активно-індуктивний характер, то потужність 

конденсаторної батареї необхідно відповідно збільшити, щоб вона покривала 

також реактивну потужність навантаження.  

 

Рис. 2.7. Схема заміщення самозбудного асинхронного генератора з 

навантаженням ZHГ  і  ємнісним опором конденсаторної батареї хс 



Схема заміщення асинхронного генератора із самозбудженням за 

допомогою конденсаторів і з навантаженням ZHГ зображена на рис. 2.7. На 

підставі цієї схеми можуть бути знайдені всі співвідношення і величини, що 

характеризують режим роботи генератора. 

З'ясувавши загалом роботу асинхронного генератора із самозбудженням у 

сталому режимі, розглянемо процес його самозбудження на холостому ходу 

(рис. 2.8), зневажаючи активними опорами. 

 

Рис. 2.8. До з'ясування умов самозбудження асинхронного генератора 

Через наявність потоку залишкового намагнічування ротора асинхронної 

машини, при обертанні ротора в обмотці статора індуктується якась е.р.с. Еост 

(рис. 2.8). Ця е.р.с. викликає в конденсаторах струм I’с, що, протікаючи по 

обмотці статора машини, підсилює його магнітний потік. У результаті 

індуктуєма е.р.с. і струм конденсатора збільшуються і т.п. 

На рис. 2.8 залежність індуктуємої в обмотці статора генератора е.р.с. Е1 

від струму, що намагнічує, у цій обмотці Iм або від струму конденсатора Iс = 

Iм зображена у вигляді кривої холостого ходу або кривій намагнічування (хσ1 + 

хm) Iс. Пряма U = хсIс визначає залежність напруги конденсатора від його 

струму. Процес самозбудження на рис. 2.8 умовно зображений східчастою 

лінією. Е.р.с. залишкового намагнічування викликає в конденсаторі струм 

   octcoctc cEwxEI 1/'  .        (2.10) 



Цей струм, протікаючи по обмотці статора машини, індуктуе у ній е.р.с. 

Е’1, що викликає в конденсаторі струм I”c, індуктуючий е.р.с. Е”1, і т.п. Процес 

самозбудження триває доти, поки  

   cccm IxIxx  )( 1 ,         (2.11) 

і закінчується, коли в результаті збільшення насичення опір хш зменшується 

настільки, що наступає рівність (крапка А на рис. 2.8) 

   cccm IxIxx  )( 1 .          (2.12) 

Очевидно, що процес самозбудження асинхронного генератора багато в 

чому аналогічний процесу самозбудження генератора постійного струму. 

Роль первісного поштовху може зіграти також струм розряду попередньо 

зарядженої конденсаторної батареї, наведення струму зовнішнім магнітним 

полем і флуктуація електронів у ланцюзі обмотки статора. Останні дві 

причини на практиці часто виявляються недостатньо сильними для розвитку 

самозбудження. 

Потужність конденсаторної батареї самозбудного асинхронного 

генератора досить велика (до 70-100% від номінальної потужності генератора), 

що робить установку дорогою. У зв'язку із цим такі генератори знаходять у цей 

час досить обмежене застосування. Іноді явище самозбудження асинхронної 

машини з підключеними до неї конденсаторами використається для 

гальмування асинхронних двигунів після відключення їх від мережі. 

Гальмування при цьому відбувається за рахунок втрат, що виникають у 

самозбудженій машині і підключених до неї опорах. 

Самозбудження асинхронної машини можливо також при включенні 

конденсаторів у вторинний ланцюг, однак цей випадок через малу частоту в 

ланцюзі ротора малозаощадний. 

 

2.3 Асинхронні машини з масивним ротором 

Ротор асинхронної машини можна виготовити з масивного сталевого 

кування і без пазів. У цьому випадку роль обмотки ротора грає сам масивний 

ротор, у якому обертове магнітне поле будуть індуктувати струми. 



Масивний ротор має великі переваги в міцності. У зв'язку із цим 

асинхронні двигуни на високі швидкості обертання (10 000-100 000 об/хв) 

будуються з масивним ротором. Такі двигуни застосовуються в різних 

установках спеціального характеру, зокрема в гіроскопічних навігаційних 

пристроях, і живляться струмом підвищеної частоти (400-1000 Гц). 

 

Рис. 2.9 Геометричне місце струмів асинхронної машини з масивним 

ротором 

Активне г2 та індуктивне хσ2 опору масивного ротора через сильно 

виражений поверхневий ефект значно залежать від ковзання. Так, у випадку 

f=50 Гц при пуску (s=1) еквівалентна глибина проникнення струмів у ротор   

становить   тільки близько 3 мм, при s=0,02 — близько 20 мм, при s = 0,001 - 

близько 100 мм. Тому при пуску опір г2 досить великий та хσ2 мало, а зі 

зменшенням ковзання опір г2 зменшується і хσ2 збільшується. Внаслідок 

подібної зміни параметрів геометричне місце струмів машини з масивним 

ротором має вигляд, зображений на рис. 2.9 суцільною лінією. Для порівняння 

там же штриховою лінією показана кругова діаграма асинхронного двигуна з 

постійними параметрами. 

У результаті сильного прояву поверхневого ефекту пусковий момент 

двигуна з масивним ротором досить великий (МП/МН = 1,5 - 2,0). Однак 

двигуни малої і середньої потужності з масивними роторами при f=50 Гц 

мають низькі к.к.д. і коефіцієнт потужності, тому що при ковзанні s=0,02-0,05 

глибина проникнення струму і потоку в сталь ротора мала, активний і 

магнітний опори ротора магнітному потоку великі, внаслідок чого двигун має 



велике номінальне ковзання і великий струм, що намагнічує. Зі збільшенням 

геометричних розмірів машини, а також при збільшенні номінальної 

швидкості обертання робочі характеристики двигуна поліпшуються. Так, 

асинхронний двигун з масивним ротором на f=50 Гц і Рн=20-50 МВт мав би 

номінальне ковзання значно менш 1%. У двигунах щодо невеликої потужності 

на високі швидкості обертання для поліпшення робочих характеристик іноді 

зовнішню поверхню масивного сталевого ротора покривають міддю. Із цією 

же метою застосовуються мідні кільця. прикріплені до торцевих поверхонь 

масивного ротора. Роль цих кілець аналогічна торцевим короткозамкненими 

кільцям білячої клітки, і активний опір ротора з такими кільцями зменшується. 

Іноді на циліндричній поверхні ротора виконують також пази, але без 

укладання в них обмотки. При цьому площа зовнішньої робочої поверхні 

ротора, навантаженої струмами, збільшується, що приводить до зменшення 

активного опору ротора. 

 

2.4 Лінійні і дугові асинхронні машини 

Якщо уявити собі, що звичайний круглий статор асинхронного двигуна 

розрізаний по осьовій площині і випрямлене у площину або розігнуть по дузі 

більшого радіуса, чим радіус вихідного круглого статора, то вийде статор 

лінійної (рис. 2.10, а) або дуговий (рис. 2.10, б) асинхронної машини. Трифазна 

обмотка такого статора створює в повітряному зазорі в межах сердечника 

статора відповідно біжить або обертається магнітне поле. 

Частина, що рухається, лінійної машини називається бігуном, а частина, 

що рухається, дугової машини - ротором. Бігун і ротор можуть мати 

конструкцію, властиву роторам нормальних короткозамкнених асинхронних 

машин, тобто мати сердечники з листової електротехнічної сталі і обмотку 

типу білячої клітки, розташовану в пазах сердечника бігуна і ротора. Вони 

можуть бути виготовлені також масивними - зі сталі або чавуну, і в цьому 

випадку роль вторинної обмотки виконує саме тіло бігуна або ротора. Лінійну 

асинхронну машину можна виконати також у вигляді двох статорів, звернених 



друг до друга, і бігуном при цьому служить провідне тіло, розташоване в 

зазорі між сердечниками статорів. Провідне вторинне тіло у вигляді шини 

може бути також нерухомим, а «статор» - перебувати на екіпажі, що рухається. 

Такі пристрої перспективні для високошвидкісного пасажирського транспорту. 

 

Рис. 2.10. Лінійна (а) і дугова (б) асинхронні машини 

Принцип дії розглянутих машин однаковий із принципом дії нормальних 

асинхронних машин: що біжить або обертається поле статора індуктує в 

обмотці бігуна або ротора струми, у результаті взаємодії яких з магнітним 

полем виникають електромагнітні сили, що діють на бігун і ротор. У сталому 

режимі ковзання бігуна або ротора щодо магнітного поля звичайно невелике. 

Особливістю дугової машини є те, що її швидкість обертання не пов'язана 

так жорстко із числом пар полюсів p і частотою f1, як у нормальній 

асинхронній машині. Дійсно, нехай статор машини (рис 2.10, б) має р пара 

полюсів і займає дугу із центральним кутом α. За один період струму обертове 

поле переміщається на 2τ або на кут α/p, а протягом однієї секунди поле 

робить 

 
p

f
n 1

1
2


           (2.13) 



обертів. Вибираючи різні α, одержуємо різні швидкості обертання. При α=2π 

маємо нормальну асинхронну машину з 

 pfn /11            (2.14) 

де 1n - в обертах у секунду. 

Лінійні асинхронні машини можна використати для одержання зворотно-

поступального руху. При цьому виробляється періодичне перемикання 

обмотки статора (зміна чергування фаз) і машина працює в циклічному режимі 

прискорення, рухи і гальмування. Такий режим в енергетичному відношенні 

невигідний, тому що протягом кожного циклу роботи при прискоренні і 

гальмуванні бігуна даремно губиться відносно велика кількість енергії у 

вигляді тепла, яке виділяється в обмотках. Кількість загубленої енергії тим 

більше, чим більше маса бігуна і його максимальна швидкість. У зв'язку із цим 

двигуни зворотно-поступального руху не одержали помітного поширення.  

У лінійній і дуговій асинхронній машинах виникають крайові ефекти, 

викликані тим, що їхні статори не замкнуті в кільце і мають кінцеву довжину. 

Внаслідок цього енергетичні показники лінійних і дугових машин гірше, ніж у 

нормальних асинхронних машин. 

 

2.5 Магнітогідродинамічні машини змінного струму 

Однієї з різновидів магнітогідродинамічних машин змінного струму є 

індукційні насоси для рідких металів, які підрозділяються на лінійні і гвинтові. 

 

Рис. 2.11. Пристрій плоского лінійного індукційного насоса для рідких 

металів 



Плоскі насоси (рис. 2.11) мають звичайно два індуктори, кожний з яких 

складається із сердечника 1 і багатофазної (звичайно трифазної) обмотки 2. 

Між індукторами перебуває плоский канал прямокутного перетину 3 з рідким 

металом. Стінки каналу залежно від властивостей рідкого металу можуть бути 

як металевими, так і керамічними. Між стінками каналу і індукторами в 

більшості випадків є шар теплової ізоляції. Рухливе магнітне поле індукторів 

наводить у рідкому металі струми, і внаслідок взаємодії цих струмів з 

магнітним полем виникають електромагнітні сили, що діють на частки рідкого 

металу. У результаті розвивається напір, і рідкий метал починає рухатися по 

напрямку руху поля з деяким ковзанням щодо нього. 

Циліндричні насоси мають канал кільцевого перетину, усередині якого 

розташований сердечник без обмотки, а зовні - з обмоткою. Обмотка створює 

магнітне поле, що біжить уздовж осі каналу. 

Уяву про гвинтовий індукційний насос можна одержати, якщо 

припустити, що ротор асинхронного двигуна загальмований, зубці ротора 

разом з обмоткою зрізані і у зазорі, що утворився між зовнішнім і внутрішнім 

сердечниками, навитий гвинтовий канал. 

Індукційні насоси знаходять застосування в дослідницьких, транспортних 

і промислових установках з ядерними реакторами на швидких нейтронах, у 

яких для відводу тепла використаються рідкометалічні теплоносії (натрій, 

калій, їхні сплави і ін.). Створюються також різні установки для металургії і 

ливарного виробництва. Всі види індукційних насосів оборотні, і насоси 

можуть працювати в режимі асинхронного генератора, якщо по їхніх каналах 

за рахунок зовнішнього джерела прокачувати рідкий метал зі швидкістю вище 

швидкості руху поля. Магнітогідродинамічні генератори з рідкими металами, а 

також з парами рідких металів мають перспективи практичного застосування в 

різних енергетичних установках, у тому числі з ядерними реакторами. 

Запропоновано різні конструктивні різновиди подібних генераторів. Однак на 

шляху їхнього створення є різні труднощі, з яких можна відзначити проблему 

розгону рідких металів за рахунок теплової енергії, що втримується в них. 



 

2.6 Асинхронний перетворювач частоти 

Асинхронний перетворювач частоти (рис. 2.12) складається із трифазної 

асинхронної машини AM з фазним ротором і з'єднаного з нею приводного 

двигуна Д. Одна з обмоток асинхронної машини, наприклад обмотка статора, 

приключається до первинної мережі із частотою f1 а вторинна обмотка живить 

вторинну мережу струмом частоти ковзання f2=sf1. 

 

Рис. 2.12. Схема асинхронного перетворювача частоти 

Асинхронна машина AM працює або в гальмовому режимі 

противключення, коли s>1 і f2>f1, або в режимі двигуна, коли s<1 і f2<f1. У 

руховому режимі ротор AM обертається в напрямку обертання поля, а в 

гальмовому - проти напрямку обертання поля. Генераторний режим роботи 

AM у перетворювачах частоти звичайно не використається. 

Якщо зневажити втратами, то первинна потужність AM 

      P1=PЭМ,             (2.15) 

а вторинна потужність, або потужність ковзання,  

 P2=sPЭМ=s1,            (2.16) 

Механічна потужність, що розвиває двигуном Д. 

При s>1, коли f2>f1, приводний двигун Д працює в режимі двигуна і Рмх>0. 

При s<1 двигун Д працює в дійсності в режимі генератора і Рмх<0. 

Приводним двигуном Д звичайно служить асинхронний або синхронний 

двигун. Якщо вторинну частоту необхідно регулювати, то живлення первинної 

обмотки AM струмом змінної частоти відбувається від допоміжної синхронної 



або колекторної машини з регульованою частотою. Для цієї ж мети як двигун 

Д можна використати машину постійного струму і регулювати швидкість її 

обертання. Якщо f2>f1, то Р2>Р1, і для полегшення роботи контактних кілець і 

щіток як первинна обмотка зі струмом частоти f1 використовується обмотка 

ротора. 

В найпростішому випадку, коли регулювання частоти f2 не потрібно, 

приводний синхронний або асинхронний двигун Д і первинну обмотку AM 

можна живити від загальної мережі із промисловою частотою f1. При цьому 

швидкість обертання приводного двигуна і усього агрегату, якщо у випадку 

використання асинхронного приводного двигуна зневажити його ковзанням, 

дорівнює 

  Дpfn /1 ,         (2.17) 

де рд — число пар полюсів двигуна і знак плюс ставиться до рухового, а знак 

мінус — до гальмового режиму роботи AM.  

Швидкість обертання поля ротора AM 

 ampfn /11  ,         (2.18) 

ковзання її ротора 
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і вторинна частота 
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Якщо, наприклад, рд = 1, рам = 2 і ротор AM обертається проти поля, то 
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          (2.21) 

 

2.7 Однофазні асинхронні машини 

Основи теорії однофазних асинхронних двигунів 

У тих випадках, коли споживання електричної енергії невелике (житлові 

будинки, торговельні підприємства і т.п.) або коли виконання трифазних 



мереж важко застосовуються однофазні електричні мережі. При цьому виникає 

необхідність використання однофазних двигунів змінного струму. Потужності 

однофазних двигунів звичайно відносно невеликі (до 5-10 кВт). 

Однофазний асинхронний двигун має на статорі однофазну обмотку, а на 

роторі — обмотку у вигляді білячої клітки, як і у трифазного 

короткозамкненого двигуна. Можна уявити собі, що однофазний асинхронний 

двигун виходить із трифазного шляхом відключення однієї фази статора (рис. 

2.13, а).  Дві фази, що залишилися статора з фазною зоною 60° становлять тоді 

разом однофазну обмотку з фазною зоною 120°. Така однофазна обмотка 

володіє тим перевагою, що вона не створює в повітряному зазорі третьої 

гармоніки магнітного поля і має досить великий обмотувальний коефіцієнт. 

 

Рис. 2.13 Схема (а) і діаграма струмів статора (б) однофазного 

асинхронного двигуна, розглянутого як трифазний з відключення однієї 

фази 

Однофазний струм I1 статора однофазного двигуна створює пульсуюче 

магнітне поле, яке можна розкласти на два поля, що мають рівні амплітуди і 

обертові в протилежні сторони з однаковою швидкістю 

    pfn /11           (2.22) 

При нерухомому роторі (n=0, s=1) ці поля створюють однакові за 

значенням, але різні за знаком моменти М1 і М2 (рис. 27). Тому при пуску 

результуючий момент  

М = М1 + М2            (2.23) 



двигуна, що не має спеціальних пускових пристосувань, дорівнює нулю і 

двигун не може прийти в обертання. Якщо, однак, ротор наведений в 

обертання в ту або іншу сторону, то один з моментів М1 або М2 буде 

переважати. Якщо при цьому М>Мст, то двигун досягне певної сталої 

швидкості обертання. Обоє напрямків обертання двигуна рівноцінні, і 

гальмовий режим роботи відсутній. 

По своїх робочих властивостях однофазний двигун близький до 

трифазного, працюючому при сильному перекручуванні симетрії живлячих 

напруг. Тому енергетичні показники однофазного двигуна гірше, ніж у 

трифазного. Використання матеріалів в однофазного двигуна також гірше. 

 

Рис. 2.14. Криві моментів однофазного двигуна 

При однакових габаритах номінальна потужність однофазного двигуна 

становить не більше 50-60% від номінальної потужності трьох  фазного 

двигуна. Це пов'язане з тим, що обмотка статора однофазного двигуна займає 

не всі пази і є зворотне поле, що зменшує обертаючий момент, збільшує втрати 

двигуна і викликає його додаткове нагрівання. 

Трифазний двигун буде працювати в режимі однофазного   двигуна,  якщо 

відбудеться обрив однієї фази ланцюга статора (наприклад, перегоряння 

захисного плавкого запобіжника в одній фазі). При цьому наступає 

небезпечний для двигуна режим роботи. 

Дійсно, корисна потужність двигуна в трифазному режимі 

3333 cos3 UIP           (2.24) 

і в однофазному 



1111 cosUIP           (2.25) 

При переході трифазного двигуна в однофазний режим швидкість 

обертання практично не зміниться, і тому потужність на валу PP 31
 . Якби 

к.к.д. і cosφ не змінилися, то струм в однофазному режимі I1 був би в 3  разу 

більше струму в трифазному режимі I3. У дійсності η і cosφ зменшуються і 

збільшення струму буде більше. Якщо двигун ніс більше навантаження, то при 

переході в однофазний режим струм буде значно більше номінального, і якщо 

двигун при цьому не буде відключений, то в результаті перегріву він вийде з 

ладу. Робота «на двох фазах» є нерідкою причиною ушкодження трифазних 

двигунів при їхньому захисті плавкими запобіжниками, тому що струм 

перегоряння плавкої вставки доводиться вибирати рівним близько 2,5 Iн, щоб 

плавка вставка не перегоряла при пуску двигуна. 

Режим роботи однофазного двигуни доцільно досліджувати як 

несиметричний режим роботи трифазного двигуна. 

Відповідно до рис. 2.13, а 

      Ia = -Ib = I; Ic=0.         (2.26) 

Симетричні складові струми фази а статора при цьому будуть: 
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Таким чином,  
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Первинна напруга двигуна 
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де Zcl і Zc2 — опору фаз трифазного двигуна для струмів прямої і зворотної 

послідовності, обмірювані з боку затискачів первинної обмотки і враховуючі 

також опору вторинної обмотки. 

Підставивши в останню рівність 
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і значення Iai і Iа2 з (),  одержимо 
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де 
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і тому 

   IZZU cc )( 21          (2.36) 

 

Рис. 2.15. Схема заміщення однофазного асинхронного двигуна 

Опори Zc1 і Zc2 являють собою опори схем заміщення. Відповідно до рівності 

(), ці опори з'єднуються послідовно, і тому схема заміщення однофазного 

двигуна має вигляд, зображений на рис. 2.15. Верхня частина схеми відповідає 



струмам прямої, а нижня - струмам зворотної послідовності. Тому що на 

підставі вираженні  

           21 33 aaa IIII          (2.37) 

те всі струми і напруги схеми рис. 2.15 в √3 рази більше їхніх симетричних 

складових. Необхідно підкреслити, що опори схеми рис. 2.15 є опорами фази 

трифазного двигуна і опору r'2, х'σ2 при прояві ефекту витиснення струму для 

верхньої і нижньої частин схеми різні через розходження частот прямій і 

зворотної складових струмів ротора. Обертаючий момент однофазного 

двигуна 
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де вторинні струми I'21 і I'22 відповідають схемі заміщення рис. 2.15. 

При сталості параметрів двигуна для його струмів існує кругова діаграма, 

що тут не розглядається. 

Різновиди однофазних асинхронних двигунів 

Як було встановлено вище, однофазний двигун з однією обмоткою на 

статорі не розвиває пускового моменту і не здатний прийти в обертання. У 

зв'язку із цим необхідні додаткові заходи для створення у двигуні пускового 

моменту. Ці міри спрямовані на посилення при пуску прямого поля і 

ослаблення зворотного, щоб при s = 1 було 

   021  MMM .          

(2.40) 

Найкращі умови пуску досягаються у випадку, коли зворотне поле при 

пуску повністю знищується і тому М2 = 0. Різні види однофазних асинхронних 

двигунів відрізняються один від іншого способами створення відмінного від 

нуля пускового моменту. 



 

Рис. 29. Схема (а) і векторна діаграми (б) однофазного асинхронного 

двигуна з пусковою обмоткою  

Двигуни з пусковою обмоткою (рис. 2.16) є найпоширенішими 

однофазними двигунами. У них, крім робочої обмотки Р с фазною зоною 120°, 

на статорі є також пускова обмотка П с фазною зоною 60°, зрушена щодо 

робочої обмотки на 90° ел. Послідовно з пусковою обмоткою  включається 

фазозміщювальний елемент (опір) ZП для створення зрушення фаз ψ між 

струмами обмоток Iр і Iп.  

Н. с. двох обмоток  
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у загальному випадку, коли Fр ≠ Fn і ψ ≠ 90° (рис. 2.17, а), становлять 

несиметричну двофазну систему векторів, яку можна розкласти на  

 

Рис. 2.17 Векторні діаграми н.с. обмоток статора однофазного 

асинхронного двигуна (а) і н.с. прямій (б) і зворотної (в) послідовності 



системи прямій (F1) і зворотної (F2) послідовності. З огляду на, що замість 

оператора трифазної системи 

            3

2
j

ea            (2.42) 

для двофазної системи дійсний оператор 
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для симетричних складових векторів н.с. пускової обмотки маємо  
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і для симетричних складових н.с. робочої обмотки 
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Симетричні складові системи векторів рис. 2.17, а відповідно до виразів () 

і () представлені на рис. 2.17, б и в. 

Якщо Fn і Fp рівні і зрушені по фазі на 90°, тобто якщо  
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то, відповідно до виразів () і (), буде існувати тільки одна із симетричних 

складових н.с. Тому що обмотка зрушена в просторі також на 90° ел., то в 

цьому випадку виникає тільки одне обертове поле, як і у трифазному двигуні 

при симетричному навантаженні фаз. 



 

Рис. 2.18. Схеми включення і вид механічних характеристик однофазних 

асинхронних двигунів з пусковою обмоткою (а, б) і конденсаторних (в, г) 

У якості фазозміщувального елемента можуть бути використані активний 

(Zп=R), індуктивний (Zп = jw) і ємнісний (
wC

jZП

1
  ) опір (рис. 2.16). З 

огляду на, що опор самих обмоток мають активні і індуктивні складові, можна 

укласти, що при Zп=R і 
wC

jZП

1
  струм Iп буде випереджати Iр, а при Zп = 

jw струм Iп буде відставати від Iр. Зрушення φ = 90° може бути досягнуть 

тільки при ємнісному опорі. У двох інших випадках завжди створюються два 

поля, що обертаються у зворотні сторони, але одне з них буде сильніше, у 

результаті чого розвивається пусковий момент М и при Мп>Мст двигун піде в 

хід. При Zn = jw напрямок обертання буде зворотним у порівнянні із двома 

іншими випадками. 

Пускові умови будуть кращими при включенні ємності в пускову фазу. 

Однак необхідна ємність С досить велика, внаслідок чого розміри і вартість 

конденсатора також великі. Тому конденсаторний пуск застосовується 

порівняно рідко, лише при необхідності великого пускового моменту. Пуск за 

допомогою індуктивного опору дає найгірші результати і у цей час майже не 

використається. Найчастіше застосовується пуск за допомогою активного 

опору. При цьому звичайно сама пускова обмотка виконується з підвищеним 

активним опором (зменшений перетин обмотувального дроту, а також 

намотування частини витків котушок у біфіляр). Іноді застосовуються також 



схеми пуску, коли в одну фазу включається активне, а в іншу - індуктивний 

або ємнісний опір. 

Після того як двигун при пуску досягне певної швидкості обертання, 

пускова обмотка відключиться за допомогою відцентрового вимикача, реле 

часу, струмового реле або вручну. При цьому двигун буде працювати тільки з 

робочою обмоткою. 

 

Рис. 2.19. Деякі схеми включення трифазних асинхронних двигунів для 

роботи від однофазного ланцюга 

Типовий вид механічних характеристик однофазних двигунів показаний 

на рис. 2.18, а і б. Штрихова лінія в області 0<s<0,25 відповідає включенню 

обох обмоток, а штрихова лінія в області 0,25<s<1 - включенню тільки робочої 

обмотки. 

Для роботи від однофазної мережі можуть бути використані також 

трифазні двигуни. До числа кращих схем включення таких двигунів 

відносяться схеми рис. 2.19. Дві нижні схеми рис. 2.19 застосовуються у 

випадку, коли виведені всі шість кінців обмотки. Двигуни із з'єднанням 

обмоток відповідно до схем рис. 2.19 практично рівноцінні двигунам, які 

спроектовані для роботи як однофазні. Номінальна потужність при цьому 

становить 40-50% від потужності в симетричному трифазному режимі. Після 

закінчення пуску фаза з пусковим опором відключається. 

Асинхронний конденсаторний двигун (рис. 2.20) має на статорі дві 

обмотки, які обидві є робітниками, і в одну із цих обмоток включається 

ємність Ср, значення якої розраховується так, що при номінальному 



навантаженні існує тільки обертове поле прямої послідовності. Обидві 

обмотки при цьому мають фазні зони по 90° ел. і зрушені відносно один 

одного в просторі також на 90° ел. Потужність обох обмоток при Р=Рн також 

однакова, але їхнього числа витків, струми і напруги різні. Конденсаторний 

двигун, по суті, являє собою двофазний двигун, що підключений за допомогою 

конденсатора Ср до однофазної мережі і при Р=Рн має симетричне 

навантаження фаз. При інших навантаженнях симетрія н.с. фаз порушується і 

з'являється також зворотне поле, тому що при різних навантаженнях значення 

ємності, необхідні для досягнення симетричного навантаження, також різні. 

Ємність Ср, підібрана по робочому режимі, недостатня для одержання 

високого пускового моменту (рис, 2.18, в). Тому в необхідних випадках 

паралельно Ср на час пуску включається додаткова, пускова ємність Сп (рис. 

2.18, г). 

Використання матеріалів у конденсаторному двигуні і його к.к.д. значно 

вище, ніж в однофазних двигунах з пусковою обмоткою, і майже такі ж, як у 

трифазних двигунів. Коефіцієнт потужності конденсаторного двигуна через 

наявність конденсатора вище, ніж у трифазних двигунів рівної потужності. 

Двигуни з пусковим активним опором застосовуються в пральних і 

холодильних машинах, доїльних апаратах, машинах для стрижки овець, 

центрифугах, для привода малих верстатів і т.п. Двигуни з конденсаторним 

пуском використаються при підвищених вимогах до пускового моменту 

(установки для кондиціонування повітря, компресори і ін.). 

 

Рис. 2.20. Схема асинхронного конденсаторного двигуна (а) і його 

векторна діаграма при коловому полі (б) 



Робоча ємність конденсаторного двигуна визначається з наступних умов 

(рис. 2.20). 

Коефіцієнтом трансформації k називається відношення числа витків 

конденсаторної (b) і неконденсаторної (а) обмоток: 

abab UUwwk //          (2.48) 

При чисто круговому полі напруги фаз зрушені по фазі на 90° й 
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а н.с. обмотки 
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         (2.51) 

і струми Ib, Ia також зрушені по фазі на 90°. 

Перемноживши ліві і праві частини рівностей () і (), одержимо 

   aabb IUIU           (2.52) 

тобто повні потужності обмоток при коловому полі рівні і 

            kIIUU baab  //          (2.53) 

Тому що напруги фаз, так само як і струми, зрушені по фазі на 90°, то кути 

зрушення фаз між напругою і струмом кожної обмотки при коловому полі 

рівні: 

   обaabb IUIU  ,, ,        (2.54) 

у результаті чого рівні також активні потужності фаз обмотки.  

Крім того (рис. 2.20, а), 

     UUUUU cba  ;          (2.55) 

і зрушення фаз між Ib і напругою конденсатора становить 90°. Згідно із цими 

умовами побудована векторна діаграма (рис. 2.20, б). Неважко встановити, що 

зображені на ній трикутники струмів і напруг подібні і мають кути, рівні φоб 

На підставі рис. 2.20, б напруга на конденсаторі 



обuc UU sin/ .         (2.56) 

Необхідна для одержання кругового поля ємність визначається 

співвідношенням 
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звідки 
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Потужність конденсатора 
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З іншого боку, повна потужність двигуна, споживана з мережі, 
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cos         (2.60) 

Звідси видно, що потужність конденсатора повинна бути дорівнює повної 

потужності двигуна при коловому полі. Таким чином, потужність 

конденсатора досить велика. 

Двигун з екранованими полюсами (рис. 2.21, а) має на статорі явно 

виражені полюси з однофазною обмоткою О и ротор з обмоткою у вигляді 

білячої клітки. Частина наконечника кожного полюса охоплена (екранована) 

короткозамкненим витком К. Струм статора I1 створює в неекранованій і 

екранованій частинах полюса пульсуючі потоки Ф’1 і Ф”1 (рис. 2.21, б). Потік 

Ф”1 індуктуе у короткозамкненому витку е.р.с. £до, що відстає від Ф”1 на 90°. 

Короткозамкнений виток має певне активне і індуктивне опори, і його струм Iк 

відстає від е.р.с. Ek на кут φдо<90°. Струм Iк створює потік Фк, і результуючий 

потік екранованої частини полюса  

Фэ = Ф”1 + Фк            (2.61) 



зсунут по фазі щодо потоку неекранованої частини полюса Ф’1 на деякий 

кут ψ. Тому що потоки Ф’1 і Фэ також зрушені в просторі, то виникає обертове 

поле. Це поле не колове, а еліптичне, тобто містить також складову зворотної 

послідовності, тому що потоки Ф’1 і Фэ не рівні за значенням і зрушені в 

просторі і у часі на недостатньо більші кути. Проте, при пуску створюється 

обертаючий момент Мі = (0,2-0,5) /Мн. 

 

Рис. 2.21. Пристрій (а) і його векторна діаграма потоків статора (б) 

однофазного асинхронного двигуна з екранованими полюсами 

Магнітне поле найпростішого екранованого двигуна містить значну третю 

просторову гармоніку, що викликає великий провал кривої моменту. Для 

поліпшення форми поля застосовують наступні міри: між наконечниками 

сусідніх полюсів встановлюють магнітні шунти Ш (рис. 2.21, а) з листової 

сталі, збільшують зазор під неекранованою частиною полюса, на кожному 

полюсі поміщають два-три короткозамкнених витка різної ширини. 

Внаслідок більших втрат у короткозамкненому витку двигун має низький 

к.к.д. (до 25-40%). Екрановані двигуни найпростішої конструкції будуються на 

потужності від часток вата до 20-30 Вт, а при вдосконаленій конструкції - до 

300 Вт. Сфера застосування цих двигунів - настільні та інші вентилятори, 

програвачі, магнітофони і ін. 

 



2.8 Асинхронні мікро машини автоматичних пристроїв 

Асинхронні виконавчі двигуни широко застосовуються в системах 

автоматичного керування. Вони являють собою асинхронні двигуни невеликої 

потужності (0,1—300 Вт) із двофазною обмоткою статора і короткозамкненим 

ротором (рис. 2.22). Одна з обмоток статора називається обмоткою збудження 

(В) і перебуває під постійною напругою Uв, а друга називається обмоткою 

керування (В) і живиться напругою Uy, значення (рис. 2.22, а і б) або фаза (рис. 

2.22, в) якого змінюються під впливом керуючого сигналу. У першому випадку 

керування називається амплітудним, а в другому — фазовим. В обох випадках 

напруги Uв і Uy зрушені по фазі, у результаті чого двигун здатний розвивати 

обертаючий момент. 

 

Рис. 2.22. Схеми включення асинхронних виконавчих двигунів 

Звичайно до виконавчих двигунів пред'являються наступні вимоги: 1) 

відсутність самоходу, тобто необхідність самогальмування і зупинки двигуна 

при знятті напруги керування Uy; 2) усталена робота у всьому діапазоні 

швидкостей обертання; 3) зміна швидкості обертання в широкому діапазоні 

при зміні значення або фази напруги керування; 4) близькі до лінійних 

механічні (М = f(n) при Uy = const) і регулювальні (n=f(Uy) при М=const) 

характеристики; 5) великий пусковий момент; 6) мала потужність керування; 

7) швидкодія; 8) надійність у роботі; 9) малі габарити і маса. 



 

Рис. 2.23. Криві обертаючих моментів асинхронного виконавчого двигуна 

при Uy=0 

 

Рис. 2.24. Вид механічних (а) і регулювальних (б) характеристик 

асинхронного виконавчого двигуна при амплітудному виконанні 

Виконавчі двигуни будуються з таким розрахунком, що колове обертове 

поле в них виникає тільки при пуску. Це сприяє одержанню великого 

пускового моменту. Відсутність самоходу, усталена робота і лінійність 

характеристик досягаються вибором активного опору ротора настільки 

більшим, що критичне ковзання sm=3-4. При цих умовах криві моментів прямої 

послідовності М и зворотної послідовності М2 мають вигляд, зображений на 

рис. 2.23. З малюнка видно, що при знятті напруги керування, коли струми 

прямій і зворотної послідовності рівні, що регулюють момент М=М1+М2 у 

робочому діапазоні ковзань (0<s<1) стає негативним, і тому при Uy=0 ротор 

виконавчого двигуна, на відміну від нормального двигуна при роботі в 

однофазному режимі, зупиняється. Разом з тим, збільшення опору ротора 



виконавчого двигуна приводить до зниження його номінальної потужності при 

тих же габаритах у два-три рази. 

Вид механічних і регулювальних характеристик асинхронних виконавчих 

двигунів при амплітудному керуванні показаний на мал.2.24. 

 

Рис. 2.25. Пристрій асинхронного виконавчого двигуна з повним 

немагнітним ротором 

Асинхронні виконавчі двигуни мають наступні різновиди конструкції 

ротора: 1) з обмоткою у вигляді білячої клітки, 2) порожній немагнітний ротор 

і 3) порожній феромагнітний ротор. Двигун з порожнім немагнітним ротором 

(рис. 2.25) має зовнішній і внутрішній статори з листової електротехнічної 

сталі, між якими обертається тонкостінний (0,2-1,0 мм) ротор з алюмінієвого 

сплаву, що має форму склянки. Двофазна обмотка звичайно розташовується на 

зовнішньому статорі. Двигун з порожнім феромагнітним ротором не має 

внутрішнього статора, тому що роль магнітопровода виконує сам ротор. Для 

поліпшення технічних показників двигуна іноді зовнішню циліндричну 

поверхню феромагнітного ротора або його днища (торцеві пробки) 

покривають міддю. 

Двигуни з порожнім немагнітним ротором мають малу механічну інерцію 

і тому мають більшу швидкодію. Однак немагнітний зазор магнітного ланцюга 

(між зовнішнім і внутрішнім статорами) у них виходить більшим (0,5-1,5 мм), 



що приводить до зменшення к.к.д. і коефіцієнта потужності і до збільшення 

габаритів і маси. Через останні два факторів у ряді випадків перевага цих 

двигунів у швидкодії губиться. Ці двигуни також менш надійні в роботі, чим 

двигуни з білячою кліткою. 

Двигуни з порожнім феромагнітним ротором мають досить великий 

активний опір ротора, і тому їх к.к.д. ще нижче, ніж у двигунів з порожнім 

немагнітним ротором. 

Найбільше часто застосовуються двигуни з білячою кліткою і порожнім 

немагнітним ротором. Виконавчі двигуни виготовляються на номінальні 

частоти 50-1000 Гц. 

У деяких системах автоматичного керування використаються керовані 

двигуни, ротори яких не обертаються, а лише повертаються в межах деякого 

невеликого кута. Вплив цих двигунів на керований об'єкт залежить від 

моменту, що розвиває ними обертаючого, і такі двигуни називаються 

моментними. Значення їхнього моменту також залежить від напруги обмотки 

керування. 

Асинхронні тахогенератори. Тахогенератори змінного струму можна 

виконати у вигляді невеликих синхронних генераторів, е.р.с. яких при 

постійному потоці порушення пропорційна швидкості обертання. Однак такі 

тахогенератори мають змінну частоту, що є їхнім істотним недоліком. У 

зв'язку із цим застосовуються асинхронні тахогенератори (рис. 2.26), пристрій 

яких цілком аналогічно пристрою виконавчого двигуна з порожнім ротором. 

 

Рис. 2.26. Схема (а) асинхронного тахогенератора і розподіл у роторі 

струмів трансформації (б) і обертання (в) 



Обмотка збудження В тахогенератора живиться від мережі змінного 

струму з f=const і створює пульсуючий потік Фв. При нерухомому роторі (рис. 

2.26, б) цей потік індуктуе у роторі е.р.с. трансформації, у результаті чого в 

роторі виникають струми, які створюють магнітний потік, що діє по осі 

обмотки збудження. Цей потік із сигнальною обмоткою С не зчіплюється, 

тому що ця обмотка зрушена щодо обмотки В на 90°. Тому при n=0 напруга 

сигнальної обмотки Uc=0. При обертанні ротора в ньому індуктуеться також 

е.р.с. обертання, у результаті чого в роторі виникає інша система струмів (рис. 

2.26, в), що створює потік Фс, що зчіплюється із сигнальною обмоткою. Цей 

потік пульсує із частотою струму порушення, значення його пропорційно n, і в 

обмотці С індуктуеться е.р.с. Ес ~ n. До цієї обмотки приєднується 

навантаження у вигляді вимірювального приладу або елемента системи 

автоматичного регулювання. 

 

2.9 Обертові трансформатори 

Обертові, або поворотні, трансформатори застосовуються в автоматичних 

і лічильно-вирішальних пристроях для одержання напруг змінного струму, 

пропорційних синусу і косинусу кута повороту а ротора трансформатора або 

пропорційних самому куту повороту. 

По своїй конструкції обертовий трансформатор подібний до асинхронного 

двигуна з фазним ротором і має на статорі і роторі симетричні двофазні 

обмотки зі зрушенням у просторі на 90° ел. (мал.2.27). Кінці обмотки ротора 

виводяться назовні за допомогою щіток або при обмеженому куті повороту 

також за допомогою гнучких провідників. 

Внаслідок зрушення обмотки на 90° ел. взаємна індуктивність між фазами 

обмотки статора, як і між фазами обмотки ротора, дорівнює нулю. У той же 

час взаємна індуктивність між фазами обмоток статора і ротора повинна з 

можливо більшою точністю мінятися залежно від кута α за синусоїдальним 

законом. Для цього прагнуть до того, щоб форми кривих магнітних полів 

обмоток були по можливості ближче до синусоїдального і е.р.с., індуктуемі 



вищими просторовими гармоніками поля, були мінімальні. Тверді вимоги 

пред'являються до точності виготовлення і якості магнітопровода. Нерідко 

застосовуються синусні обмотки. У ряді випадків максимальна погрішність 

відтворення функцій sin α і cos α не перевищує 0,02 - 0,03%. 

 

Рис. 2.27. Схема з'єднань синусно-косинусного обертового 

трансформатора 

 

Рис. 2.28. Схема з'єднань лінійного обертового трансформатора 



Обмотка статора 1с (рис. 2.28) є обмоткою збудження і підключається до 

мережі змінного струму зі стабілізованою напругою. Потік збудження, 

створюваний цією обмоткою, індуктуе в обмотці ротора 1р е.р.с., пропорційну 

sin α, a в обмотці 2р е.р.с., пропорційну cos α. При підключенні до однієї або 

обох обмоткам ротора навантаження в них виникають струми, що створюють у 

машині вторинне магнітне поле. Індуктуємі цим полем е.р.с. можуть 

спотворити синусну і косинусную залежності вторинних напруг від кута 

повороту. Щоб уникнути цього необхідно мати в ланцюгах вторинних обмоток 

рівні опори навантаження Zнг.p2=Zнг.pl або замкнути вторинну обмотку статора 

2с на опір Zк.с., значення якого дорівнює внутрішньому опору джерела 

живлення обмотки 1с. В обмотці 2із при цьому індуктуеться струм, що 

компенсує вторинний магнітний потік, що діє перпендикулярно осі обмотки 

збудження. Зазначені заходи називаються відповідно до вторинних і 

первинним симетруванням обертового трансформатора. 

Схеми для одержання на опорі навантаження Zнr напруги, що змінюється 

лінійно у функції кута повороту ротора, зображені на рис. 2.28. При 

відповідному підборі значень опорів Zк.с. або Zк.p лінійна залежність цієї 

напруги досягається в межах 0<α<60. 

Обертові трансформатори застосовуються також для визначення (за 

значеннями напруг вторинних обмоток) гіпотенузи прямокутного трикутника 

по заданих його катетах або для визначення одного катета по заданим 

гіпотенузі і іншому катеті. Аналогічно перебуває також значення деякого 

вектора по його складової і навпаки. Вихідні напруги трансформатора 

подаються на вхідні елементи системи автоматичного регулювання. 

Останнім часом виготовляються також обертові трансформатори із 

друкованими обмотками, розташованими на дископодібних або циліндричних 

поверхнях статора або ротора. Такі обмотки, виконувані подібно друкованим 

радіомонтажним схемам, дозволяють уникнути погрішностей, пов'язаних із 

зубчастою будовою статора і ротора звичайного обертового трансформатора. 

 



2.10 Однофазні сельсини 

Сельсини (скорочення, що вийши від англійського слова selfsynchronizing 

- що самосинхронізується) застосовуються найчастіше для синхронного 

повороту або обертання двох або декількох осей, не зв'язаних один з одним 

механічно, а також для деяких інших цілей. 

 

Рис. 2.29. Схема включення однофазних сельсинів при індикаторному 

режимі роботи 

Однофазні сельсини звичайно мають наступний пристрій (рис. 2.29). На 

явновиражених полюсах статора розташована зосереджена обмотка збудження 

В, а в пазах циліндричного ротора — три розподілені обмотки синхронізації З, 

які зрушені відносно один одного в просторі на 120° ел. і цілком аналогічні 

трифазній обмотці нормальної машини змінного струму. Обмотки ротора 

з'єднуються із зовнішніми ланцюгами за допомогою контактних кілець і щіток. 

Сердечники статора і ротора зібрані з листової електротехнічної сталі. 

Розглянемо роботу однофазних сельсинів. 

В індикаторному режимі роботи (рис. 2.29) один сельсин-датчик Д 

управляє роботою одного або декількох сельсинів-приймачів П. Обмотки 

збудження В цих сельсинів включаються в загальну мережу, а обмотки 

синхронізації Із з'єднуються один з одним, як показано на рис. 2.29. Пульсуюче 

поле збудження індуктується е.р.с. в «фазах» обмоток синхронізації. Якщо 

кути повороту відповідних фаз датчика βд і приймача βп стосовно вісі полюсів 



однакові (βд = βп), то е.р.с. з'єднаних один з одним «фаз» обмоток синхронізації 

також однакові: 

Eад = Eап; Ebд = Ebп; Ecд = Ecп;           (2.62) 

і спрямовані зустрічно. При цьому в обмотках синхронізації не виникає ніяких 

струмів і електромагнітні моменти сельсинів дорівнюють нулю. Якщо ж 

ротори сельсинів будуть займати неоднакове положення і тому так званий кут 

неузгодженості  

   β=βд = βп            (2.63) 

буде не дорівнює нулю, то зазначені вище рівності е.р.с. порушаться, в 

обмотках синхронізації виникнуть струми і на ротори сельсинів будуть діяти 

електромагнітні моменти Мд і Мп. Більше докладний аналіз цього питання 

показує, що моменти датчика і приймача мають різні знаки, і обоє діють у 

напрямку зменшення кута неузгодженості β. Якби момент опору на валу 

сельсина-приймача був дорівнює нулю, те β = 0 і ротор цього сельсина в 

точності відтворював би рух ротора сельсина-датчика, притім не тільки в 

режимі повільного повороту ротора, але і при його обертанні з певною 

швидкістю. У дійсності на ротор сельсина-приймача діють певні, хоча і 

невеликі гальмові моменти. Це моменти від тертя в підшипниках, на 

контактних кільцях і об повітря в сельсині, а також невеликий момент опору 

механізму, з'єднаного з валом сельсина-приймача (стрілка або шкала 

вказівного приладу — індикатора, движок невеликого реостата і ін.). Тому 

завжди існує невелика помилка в передачі кута. Деяка помилка виникає також 

у результаті різних неточностей у виготовленні сельсинів, зубчастої будови 

їхнього ротора і т.п. Сельсини різних класів точності мають максимально 

припустимі значення кутів неузгодженості (помилок) у межах 0,25—2,5°. 

Максимальний момент сельсинів-приймачів звичайно перебуває в межах (2-

20)• 10
-2

 Н• м (200—2000 гс•см). 

Використовуються також інші схеми включення і режими роботи 

сельсинів. 



 

Рис. 2.30. Пристрій безконтактного сельсина 

Безконтактні сельсини (рис. 2.30), запропоновані А. Г. Іосіфьяном і А. Б. 

Свечарником в 1938 р., мають переваги, що відсутність ковзних щіткових 

контактів збільшує надійність роботи сельсинів і зменшує їхньої погрішності 

через зменшення втрат на тертя. У таких сельсинах обидві обмотки 

розміщаються на статорі 1, а ротор 3 не має обмоток. Обмотки синхронізації 5 

цього сельсина розташовуються на статорі, що по своїй конструкції 

аналогічний статору асинхронного двигуна. Обмотка збудження 2 має вигляд 

кільцевих коаксіальних котушок, що охоплюють ротор. Особливістю 

пристрою ротора є те, що він має немагнітну частину 4, завдяки чому полюси 

ротора в магнітному відношенні розділений і потік Ф направляється з одного 

полюса ротора через нерухомий зовнішній магнітопровід 6 в інший полюс 

ротора і через ротор у статор. У результаті цього при нерухомій обмотці 

збудження вдається одержати в повітряному зазорі між ротором і статором 

магнітне поле такого ж виду, як і у звичайному сельсині. 

Безконтактні сельсини одержали значне поширення, однак їхніми 

недоліками є: 1) ускладнення конструкції, 2) подвоєна величина повітряних 

зазорів у магнітному ланцюзі, 3) підвищені розміри і маса. 

Сельсини також виготовляються для роботи при f=50-1000 Гц. 

 

 



3. Різновиди трансформаторів 

3.1 Трьох обмотувальні трансформатори 

Широке застосування в енергетику знайшли трьох обмотувальні 

трансформатори (рис. 3.1), у яких є одна первинна і дві вторинні обмотки. Такі 

трансформатори використаються на електричних станціях і підстанціях для 

живлення розподільних мереж з різними номінальними напругами і 

дозволяють досягти економії в капітальних витратах за рахунок установки 

меншого числа трансформаторів. 

 

Рис. 3.1. Трьох обмотувальний трансформатор 

 

Рис. 3.2. Спрощена схема заміщення трьох обмотувального 

трансформатора 

Будемо вважати, що обмотки 2 і 3 наведені до числа витків обмотки 1, для 

чого уведені коефіцієнти приведення, або трансформації: 

     31132112 /;/ wwkwwk            (3.1) 



Схема заміщення трьохобмотувального трансформатора на відміну від 

схеми заміщення двообмотувального трансформатора буде мати два вторинні 

ланцюги. У потужних трьох обмотувальних силових трансформаторів струм, 

що намагнічує, малий і їм можна зневажити. Схема заміщення таких 

трансформаторів показана на рис. 3.2. З малюнка видно, що зміна 

навантаження однієї вторинної обмотки впливає на напругу іншої вторинної 

обмотки, тому що при цьому змінюється спадання напруги первинної обмотки 

11IZ ; 

Векторні діаграми трьохобмотувального трансформатора можна скласти 

на основі схеми заміщення рис. 3.2, вони мають вигляд, показаний на рис. 3.3. 

Параметри схеми заміщення рис. 3.2 можна визначити розрахунковим 

шляхом або з даних трьох дослідів короткого замикання трьохобмотувального 

трансформатора (рис. 3.4). За дослідним значенням опорів короткого 

замикання. 

)()( 212112122112 xxjrrjxrZZZ kkk  ;          (3.2) 

)()( 313113133113 xxjrrjxrZZZ kkk  ;          (3.3) 

)()( 323223233223 xxjrrjxrZZZ kkk            (3.4) 

можна знайти 

2

231312
1
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Z


                (3.5) 
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Z


                (3.6) 

2

122313
1
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Z


                (3.7) 

По аналогічних формулах через активні і індуктивні складові 12kZ , 13kZ , 

23kZ виражаються також 1r , 2r , 3r і 1x , 2x , 3x . 

Дані досвіду короткого замикання між обмотками 2 і 3 повинні бути 

наведені до первинної обмотки з коефіцієнтом приведення 

HH UUwwk 212112 //  .  



 

Рис. 3.3. Векторна діаграма трьох обмотувального трансформатора 

У досвідах короткого замикання визначаються також напруги короткого 

замикання 12ku , 13ku , 23ku  значення яких у відносних одиницях дорівнюють 

відповідним опорам короткого замикання. Слід зазначити, що індуктивний 

опір розсіювання обмотки, розташованої між двома іншими, близько до нуля 

або має невелике негативне значення, що формально еквівалентно ємнісному 

опору. Можливість появи негативних індуктивних опорів розсіювання 

пов'язана з тим, що, відповідно до співвідношень, для двообмувальних 

трансформаторів вони визначаються різницею двох (у більше загальному 

випадку - декількох) величин і ця різниця може виявитися негативною. 

Потужності обмоток трьохобмотувального трансформатора 

111 ImUS  ; 222 ImUS   ; 333 ImUS           (3.8) 

якщо обмотка 1 є первинної, перебувають у співвідношенні  

321 SSs  ,           (3.9) 

тому що коефіцієнти потужності 2cos  і 3cos  звичайно різні, струми 2I  і 

3I  зрушені по фазі і тому 321 III  . 



 

Рис. 3.4. Схема досвідів короткого замикання трьох обмотувального 

трансформатора 

Практикується виготовлення трьохобмотувального трансформаторів з 

наступними варіантами співвідношення номінальних потужностей трьох 

обмоток: 

1) 100%, 100%, 100; 

2) 100%, 100%, 67%; 

3) 100%, 67%, 100%; 

4) 100%, 67%, 67%. 

 

Рис. 3.5. Трьох обмотувальний трансформатор із двома первинними 

обмотками 

Напруги короткого замикання 12ku , 13ku , 23ku  визначаються при струмах, 

які відповідають номінальній потужності найбільш потужної (первинної) 

обмотки.  



Трифазні  трансформатори виконуються із групами з'єднань 

110// 00 YY  або 1111//0 Y , а однофазні - із групою з'єднань I/I/I-0-

0. 

Трьохобмотувальні трансформатори із двома первинними обмотками 

і однією вторинною (рис. 3.5) виготовляються для установки на потужних 

електростанціях. При цьому первинні обмотки мають однакові номінальні 

напруги і до них приєднується по одному потужному генераторі, а вторинна 

обмотка, що має дві паралельні вітки, з'єднуються через підстанцію з лініями 

передачі. Трансформатори виконуються однофазними і з'єднуються в трифазну 

групу. 

При такому пристрої трансформатора полегшується виготовлення 

первинних обмоток, що мають більші струми, і у випадку короткого замикання 

на затискачах одного генератора між двома генераторами діють активні і 

індуктивні опори двох первинних обмоток трансформатора, що приводить до 

зменшення струму короткого замикання. 

3.2 Автотрансформатори і трансформатори послідовного включення 

Автотрансформатори. У звичайних трансформаторах первинні і 

вторинні обмотки мають між собою тільки магнітний зв'язок. У ряді випадків 

замість таких трансформаторів, економічно доцільно застосовувати 

трансформатори, у яких первинні і вторинні обмотки мають також 

електричний зв'язок. Такі трансформатори називаються 

автотрансформаторами. 

В автотрансформаторі (рис. 3.6) первинна обмотка w1
 включається в 

мережу паралельно, а вторинна 2w - послідовно. Пристрій обмоток та їхнє 

розташування на стрижнях такі ж, як і у звичайної трансформаторі, однак 

через електричний зв'язок обмоток ізоляція кожної з них щодо корпуса 

повинна бути розрахована так напруга мережі вищої напруги ..НВU . 



 

Рис. 3.6. Схеми однофазним автотрансформаторів 

На рис. 3.6 показані дві можливі схеми з'єднання обмоток 

трансформатора, причому кожна схема представлена у двох різних 

зображеннях. На рис. 3.6, а первинна обмотка включається в мережу нижчої 

напруги ..НHU , а на рис. 3.6, б — у мережу вищої напруги ..НВU . В обох 

випадках напруга вторинної обмотки U 2
 складається з напругою ..НHU , і при 

зневазі спаданнями напруги 2.... UUU НHНB  . 

Автотрансформатор може служити як для підвищення, так і для зниження 

напруги. У першому випадку мережа з напругою ..НHU  на рис. 3.6 є 

первинною і енергія передається із цієї мережі в мережу з напругою ..НВU . У 

другому випадку первинної є мережа з напругою ..НВU  і напрямок передачі 

енергії змінюється на зворотне. 

Розглянемо енергетичні співвідношення в автотрансформаторі, 

зневажаючи втратами, спаданнями напруги і струмом, що намагнічує. 

Е.р.с. і струми обмоток автотрансформатора зв'язані такими ж 

співвідношеннями, як у звичайному трансформаторі: 

   ATkwwIIEEUU  21212121 //// .       (3.10) 

З іншого боку, коефіцієнт трансформації напруг і струмів первинної і 

вторинної мережі в автотрансформаторі 

........ // HBHHHHHBTP IIUUk            (3.11) 



відрізняється від відношення чисел витків 1w  і 2w . 

Внутрішня, або розрахункова, потужність автотрансформатора, передана 

за допомогою магнітного поля з первинної обмотки у вторинну, як і у 

звичайному трансформаторі, дорівнює 

2211 IEIES p             

(3.12) 

Зовнішня, або прохідна, потужність автотрансформатора, передана з 

однієї мережі в іншу і рівна 

........ HBHBHHHHПР IUIUS  ,         

(3.13) 

більше pS , тому що частина потужності передається з однієї мережі в іншу 

безпосередньо електричним шляхом. Витрата матеріалів, габарити і вартість 

автотрансформаторів визначаються потужністю pS , і тому що в 

автотрансформатора пpp SS  , то в принципі застосування 

автотрансформаторів вигідніше застосування звичайних трансформаторів, у 

яких пpp SS  . 

Для схеми рис. 3.6, а 

,
1)(

..

...

..

22

TP

TP

HВHВ

HВHHHВ

HВHВпр

p

k

k

IU

IUU

IU

IE

S

S 



            (3.14) 

а для схеми рис. 3.6, б 
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З отриманих співвідношень видно, що для схеми рис. 3.6, а pS  за інших 

рівних умов у TPk  раз менше, ніж для схеми рис. 3.6, б. Це обумовлено тим, що 

напруга вторинної обмотки 2U , в обох схемах однаково, але в схемі рис. 3.6, б 

ця обмотка навантажена в TPk  раз більшим струмом. Тому на практиці воліють 

застосовувати схему рис. 3.6, а. 

 



Таблиця 1. Відношення розрахункових і прохідних потужностей 

автотрансформаторів 

 

TPk  

прp SS /  

Схема 

рис. 18-

6, а 

Схема 

рис. 18-

6, б 

1,00 0 0 

1,25 0,20 0,25 

1,50 0,33 0,50 

1,75 0,43 0,75 

2,00 0,50 1,00 

2,50 0,60 1,50 

3,00 0,67 2,00 

4,00 0,75 3,00 

5,00 0,80 4,00 
У табл. 1 наведені значення відносин пpp SS /  при різних значеннях TPk  

для обох схем рис. 3.6. 

З даних цієї таблиці видно, що застосування автотрансформаторів тим 

вигідніше, ніж TPk  ближче до одиниці. Звичайно автотрансформатори 

використаються при 5.2TPk . Останнім часом вони знаходять усе більше 

широке застосування для з'єднання високовольтних мереж різних напруг (110, 

154, 220, 330, 500 кв) енергетичних систем. Вони застосовуються також у 

різних радіотехнічних пристроях і у ряді інших випадків. 

Втрати і напруга короткого замикання, віднесені до розрахункової 

номінальної потужності і до номінальної напруги вторинної обмотки 

автотрансформатора, приблизно такі ж, як і у звичайних трансформаторах. 

Однак якщо ці величини віднести до прохідної потужності і до номінальної 

напруги мережі, то вони приблизно в пpp SS /  раз менше, ніж у звичайних 

трансформаторах. Це підрозумівається тим, що обмотка із числом витків 2w  

розрахована тільки на частину, напруги ..НВU  і тому її опір менше, ніж у 

звичайному трансформаторі, а в обмотці із числом витків 1w  протікає тільки 

частина струму ..HHI . Тому к.к.д.. передачі енергії при застосуванні 



автотрансформаторів збільшується, а спадання напруги зменшуються. Разом з 

тим збільшуються також струми короткого замикання. 

 

Рис. 3.7. Схеми трифазних автотрансформаторів 

У трифазних установках обмотки автотрансформаторів звичайно 

з'єднуються в зірку (рис. 3.7, а). При цьому для усунення третіх гармонік у 

потоках і е.р.с. фаз застосовується третинна обмотка малої потужності із 

з'єднанням у трикутник. При з'єднанні обмотки в трикутник (рис. 3.7, б) 

коефіцієнт трансформації може змінюватися в межах TPk =1-2. Ця схема 

використається в рідких випадках. В енергетичних системах знаходять 

застосування трьохобмотувальні трансформатори, у яких обмотки вищої і 

середньої напруги мають автотрансформаторний зв'язок і з'єднуються в зірку, 

а обмотка нижчої напруги має з іншими обмотками трансформаторний зв'язок 

і з'єднується в трикутник. 

Трансформатори послідовного включення. У деяких випадках 

(наприклад, трансформатори граничної потужності і напруги) здійснення 

такого способу регулювання напруги важко. Іноді потрібне додаткове 

регулювання напруги окремих галузей замкнутих високовольтних мереж з 

метою перерозподілу потоків потужності між окремими галузями мережі. У 

цих випадках знаходять застосування трансформатори послідовного 

включення ТПВ (рис. 3.8), у яких вторинна обмотка включається в мережу 

послідовно, а первинна живиться від спеціального трансформатора СТ, 



регульованого під  навантаженням. В останнього в загальному випадку є дві 

вторинні обмотки d і q.  

 

Рис. 3.8. Трансформатор трифазного включення 

Одна з них (обмотка d) створює поздовжню складову напруги adU1  

співпадаючу по фазі з напругою розглянутої фази мережі або зрушену щодо 

його на 180°, а інша (обмотка q) - поперечну складову напруги aqU1 , зрушену 

щодо напруги розглянутої фази мережі на 90°. Напруги adU1  і aqU1  можна 

регулювати незалежно друг від друга, і в результаті первинна напруга 

трансформатора ТПВ 

aqada UUU 111  ,          (3.16) 

а також його вторинна напруга aU2 , що складається з напругою мережі 

aU , можна змінювати за значенням і по фазі. Напруга мережі за ТПВ 

ada UUU 2'  . Регулювання напруг всіх фаз виробляється одночасно. 

Трансформатори із двома обмотками d і q внаслідок їхньої складності і 

дорожнечі застосовуються відносно рідко. Частіше використовуються 

трансформатори тільки з обмоткою d, що дозволяють здійснювати поздовжнє 

регулювання напруги. 

 

 

 



3.3 Трансформатори із плавним регулюванням напруги. 

Виникає необхідність більше плавного регулювання напруги, притім у 

широких межах. Розроблено ряд способів такого регулювання напруги, які 

знайшли практичне застосування. 

 

Рис. 3.9. Трансформатор з ковзними контактами 

Одним з таких способів є застосування контактних щіток, що сковзають 

по неізольованій зовнішній поверхні обмотки (рис. 3.9, а), завдяки чому 

досягається плавна зміна числа включених у роботу витків обмотки. Такий 

метод широко використовується в малопотужних лабораторних 

автотрансформаторах. У могутніших трансформаторах і автотрансформаторах 

необхідно застосовувати подвійні комплекти щіток і опору з метою обмеження 

струму короткого замикання при замиканні щітками сусідніх витків (рис. 3.9, 

б). Розглянуті трансформатори будуються потужністю до 250 кВ А и 

використаються для освітлення театральних сцен і у деяких інших випадках. 

 

Рис. 3.10. Трансформатор з рухливою вторинною обмоткою 



Деяке застосування знаходять також трансформатори з рухливими 

обмотками і магнітопровідом. На рис. 3.10 зображений трансформатор із 

двома первинними обмотками 1, включеними паралельно, і вторинною 

обмоткою 2, розташованої на рухливому магнітопроводі. При русі 

магнітопровода вниз із положення, показаного на рис. 3.10, а, потокозцеплення 

з обмоткою 2 плавно міняється і напруга обмотки також плавно міняється від 

значення + U2 (рис. 3.10, б) до — U2 (рис. 3.10, г) при нижнім крайнім 

положенні магнітопровода, коли обмотка 2 буде перебувати напроти нижньої 

обмотки 1. 

Останнім часом розширюється застосування трансформаторів з 

елементами, подмагничуваними постійним струмом. Запропоновано значне 

число різновидів трансформаторів. Розглянемо як приклад один з подібних 

трансформаторів (рис. 3.11). 

На рис. 3.11 представлений однофазний двухобмоточний трансформатор, 

первинна і вторинна обмотки якого розташовані на різних стрижнях, а між 

стрижнями є магнітний шунт, набраний, як і магнітопроводи, з листової 

електротехнічної сталі. Завдяки такому пристрою обмотки трансформатора 

мають ослаблений електромагнітний зв'язок і велике розсіювання. 

 

Рис. 3.11. Однофазний трансформатор з подмагничуваним шунтом 

Корисний потік Фс замикається через крайні магнітопроводи. Якщо 

зневажити невеликим струмом, що намагнічує, то струми I1 і I2 перебувають в 

протифазі та створюють потоки 1Ф  розсіювання 2Ф  і які замикаються в 



основному через шунт і складаються в ньому. Внаслідок великого розсіювання 

спадання напруги в опорах розсіювання jx1l1 і jx2t2 великі, що приводить до 

значного зменшення вторинної напруги. 

Магнітний шунт підрозділений на дві частини, на кожній з яких 

розташована половина підмагнічуванної обмотки, що живиться постійним 

струмом i-. Ці половини обмотки включені так, що створюваний ними 

постійний магнітний потік Ф-замикається в межах шунта. Чим більше i-, тим 

більше Ф- і тем сильніше насичується шунт, у результаті чого 1Ф  і 2Ф  

зменшуються. Це приводить до підвищення вторинної напруги U2. Таким 

чином, шляхом регулювання i- можна регулювати значення U2. 

Частина вторинної обмотки можна розташувати на загальному стрижні з 

первинною обмоткою. Це приведе до посилення електромагнітного зв'язку, 

зменшенню розсіювання і зменшенню діапазону регулювання U2. Тому 

діапазон регулювання U2 визначається розподілом витків вторинної обмотки 

між двома стрижнями. 

 

3.4 Інші різновиди трансформаторів. 

Зварювальні і грубні трансформатори. Для електричного дугового 

зварювання застосовуються трансформатори із вторинною напругою, що 

забезпечує надійне запалювання і стійке горіння дуги. Для ручного зварювання 

використаються трансформатори з напругою при холостому ході 60—75 В и 

при номінальному навантаженні 30 В. Для обмеження зварювального струму 

при короткому замиканні і стійкому горінні дуги трансформатор повинен мати 

круто падаючу зовнішню характеристику U2 = f(I), а зварювальний ланцюг 

значну індуктивність ( cos  = 0,4-0,5). Для регулювання зварювального струму 

значення цієї індуктивності повинне бути регульованим. 



 

Рис. 3.12. Зварювальний трансформатор з реактивною котушкою 

Широко використаються зварювальні трансформатори з додатковою 

регульованою реактивною котушкою (рис. 3.12). При зменшенні за допомогою 

відповідного механізму зазору   в магнітному ланцюзі котушки її 

індуктивність зростає. 

Однопостові трансформатори для ручного дугового зварювання 

виготовляються потужністю до 30 кВ А, а для автоматичного зварювання - до 

100 кВ А і більше. Для контактного електрозварювання випускаються 

трансформатори потужністю до 1000 кВ А при напрузі холостого ходу до 36 В. 

Для дугових сталеплавильних печей застосовуються трифазні 

трансформатори, потужністю до 25-MВ-А, зі східчастим регулюванням 

вторинної напруги в межах 110-420 В. Регулювання напруги здійснюється 

комбінуванням наступних прийомів: 1) перемикання первинної обмотки із 

зірки на трикутник; 2) пристрою відводів у первинній обмотці; 3) перемикання 

окремих груп вторинних витків з паралельного з'єднання на послідовне.. 

Випрямні трансформатори. Умови роботи трансформаторів, що 

живяться іонні та напівпровідникові випрямлячі, мають ряд істотних 

особливостей, які повинні бути прийняті до уваги при проектуванні і 

експлуатації цих трансформаторів. 

У випрямних установках окремі вентилі і фази вторинної обмотки 

трансформатора працюють по черзі, тому в кожен момент часу трансформатор 

навантажений несиметрично і необхідно вибрати таку схему з'єднання 

обмоток, що забезпечує нормальні умови намагнічування магнітопровіда 

трансформатора і рівновага н.с. на кожному стрижні. 



 

Рис. 3.13. Схема шестифазного випрямного трансформатора зі 

зрівняльною котушкою 

Внаслідок почергової роботи окремих фаз вторинні і первинні струми 

трансформатора несинусоїдальні та містять ряд вищих гармонік. У загальному 

випадку гармонійний состав первинних і вторинних струмів різні і тому повні 

потужності mUI обмоток також різні. За номінальну потужність 

трансформатора при цьому приймається напівсума повних потужностей 

первинної і вторинної обмоток. 

Для зменшення пульсацій випрямленої напруги і струми, а також для 

зменшення гармонік струму в первинній обмотці доцільно збільшувати число 

фаз вторинної обмотки трансформатора. 

В іонних багатоанодних вентилях можливі так називані зворотні 

запалювання, коли виникають дуги між окремими анодами, що еквівалентно 

короткому замиканню. При цьому можливо порушення рівноваги н.с. 

первинних і вторинних обмоток, що приводить до виникнення досить значних 



електромагнітних сил, що діють на обмотки. Тому кріплення обмоток 

випрямних трансформаторів повинне бути особливо надійним. 

Для потужних промислових установок найчастіше застосовуються 

трансформатори із шестифазною вторинною обмоткою (рис. 3.13), зі 

зрівняльною реактивною котушкою між нейтралями «прямій» і «зворотної» 

трифазних груп вторинної обмотки. Призначення цієї котушки полягає в тому, 

що вона забезпечує в кожен момент часу паралельну роботу двох вентилів і 

двох сусідніх фаз вторинної обмотки, що мають зрушення е.р.с. 60°. Цим 

досягається краще використання трансформатора. Такий режим роботи 

забезпечується тим, що е.р.с., індуктуемі у двох половинках котушки, 

вирівнюють напруги в ланцюгах одночасно працюючих двох фаз. 

Вимірювальні трансформатори струму і напруги застосовуються: 1) для 

відділення ланцюга вимірювальних приладів і захисних реле від мережі 

високої напруги з метою безпеки обслуговування і полегшення ізоляції їхніх 

струмоведучих частин і 2) для перетворення струму і напруги у величини, 

зручні для виміру стандартними приладами (амперметри на 1 і 5 А, вольтметри 

до 100 В). Трансформатори струму виготовляються на номінальні потужності 

вторинних обмоток 5-100 В А, а трансформатори напруги - на 25-1000 В А. 

Первинна обмотка трансформатора струму Л1-Л2 включається послідовно 

у вимірювальний ланцюг, а вторинна обмотка И1-И2 замикається на 

вимірювальні або захисні прилади, що мають малі внутрішні опори і вмикаемі 

послідовно один з одним (рис. 57). Тому трансформатор струму працює в 

режимі, близькому до короткого замикання. 

Відповідно до схеми заміщення трансформатора, 
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де НГZ '  — наведене значення опору навантаження (приладів) у 

вторинному ланцюзі. 

В ідеальному випадку, коли 0''2  НГZZ   або 12' II  , погрішність 

трансформатора за значенням струму і куту зрушення   (рис. 3.14) дорівнює 



нулю. Тому необхідно прагнути до того, щоб сума НГZZ ''2  була значно 

менше ZM. 

Трансформатори струму виготовляються із класами точності 0,2; 0,5; 1; 3 і 

10. Ці цифри вказують припустиму струмову погрішність у відсотках при 

номінальному струмі. Кутова погрішність для перших трьох класів не повинна 

перевищувати відповідно 10, 40 і 80', а для класів 3 і 10 ця погрішність не 

нормується. 

 

Рис. 3.14. Схема включення і векторна діаграма трансформатора струму 

 

Рис. 3.15. Схема включення і криві зміни напруги піктрансформатора 

У робочому режимі трансформатора струму його магнітний потік досить 

малий і стан його магнітопровода далеко від насичення, що сприяє зменшенню 

погрішностей через зменшення струму, що намагнічує. Не можна допускати 



розмикання вторинного ланцюга трансформатора струму, тому що при цьому 

дія, що розмагнічує, вторинного струму зникає і потік трансформатора зростає 

в десятки і сотні разів. На вторинній стороні виникає небезпечна для життя 

напруга, а сам трансформатор може вийти з ладу внаслідок пробою ізоляції 

або надмірного нагрівання магнітопровода в результаті збільшення магнітних 

втрат. 

Залежно від значення первинної напруги і струму, а також умов роботи 

(зовнішні і внутрішні установки, лабораторні трансформатори і т.п.) 

конструктивне виконання трансформаторів струму буває досить різним. Часто 

вони мають кілька вторинних обмоток, намотаних на різних магнітопроводах і 

різні класи, що мають, точності. 

Вимірювальні і захисні прилади, що живляться від трансформатора 

напруги, підключаються до його вторинних обмоток паралельно. 

Трансформатори напруги працюють в умовах, близьких до холостого ходу, 

тобто опір їхнього навантаження НГZ '  великий в порівнянні з опорами 

обмоток 1Z  і 2'Z . При цьому спадання напруги в обмотках трансформатора 

відносно малі і погрішність трансформатора також мала. 

При конструюванні трансформатора прагнуть до можливого зменшення 

опорів обмоток 1Z  і 2'Z . Трансформатори напруги виготовляються із класами 

точності 0,2; 0,5; 1 і 3. Конструктивне виконання цих трансформаторів також 

досить різноманітно. 

Пік-трансформатори (рис. 3.15) дають вторинна напругу у вигляді 

різкого, досить короткочасного імпульсу і застосовуються для запалювання 

дуги в керованих іонних приладах і в інших пристроях. Така форма вторинної 

напруги виходить у результаті застосування досить що сильно насичується 

магнітопровода трансформатора, коли магнітний потік протягом майже всього 

напівперіоду майже постійний і різко змінюється тільки при зміні свого 

напрямку. 

При сталості потоку (Ф = const) 



   011 
dt

dФ
we          (3.18) 

і для погашення напруги і обмеження струму i1 у схему рис. 3.15 

уводиться опір R. 

Реактори і реактивні котушки зі сталевим магніто-проведенням, по суті, 

не є трансформаторами, однак по своїй будові аналогічні їм. Вони мають 

тільки одну обмотку і застосовуються в електричних ланцюгах у якості 

токообмежувальних індуктивних опорів і споживачів реактивної потужності. 

При більших потужностях такі реактивні котушки прийнята називати 

реакторами. 

 

Рис. 3.16. Пристрій однофазного реактора зі сталевим магнітопроводом і 

повітряними зазорами δ 

Можна уявити собі, що реактивна котушка виходить у результаті 

видалення із трансформатора вторинної обмотки. При цьому реактивна 

котушка працює як трансформатор на холостому ходу. Однак така котушка 

буде мати відносно малу потужність S = mUI, тому що струм холостого ходу 

трансформатора малий. При цьому матеріали котушки будуть у значній мірі 

недовикористані, а, крім того, індуктивність котушки буде непостійна і при 

синусоїдальній напрузі струм не буде синусоїдальним. Кращі результати 

виходять, якщо в магнітному ланцюзі виконати немагнітні зазори δ у вигляді 

прокладок з ізоляційного матеріалу (рис. 59). Тоді струм і потужність котушки 

збільшаться, а нелінійність магнітної характеристики магнітопровіда губить 



значення, тому що магнітний опір такого магнітопровіда визначається 

головним чином опором зазорів. Замість одного зазору звичайно виконують 

ряд зазорів меншої величини, щоб не допустити сильного «витріщання» 

магнітного поля з області магнітопровіда в навколишній простір. 

Реактори і реактивні катушки виконуються як однофазними, так і 

трифазними. У деяких випадках вони виготовляються з регульованим 

індуктивним опором. Це досягається зміною числа витків або зміною 

величини повітряних зазорів шляхом осьового переміщення частин 

магнітопровіда. Застосовуються також реактивні котушки з підмагнічуванням 

магнітопровіда постійним струмом. У цьому випадку магнітопровіди 

виконуються без зазорів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Спеціальні типи синхронних машин 

4.1 Одноякірні перетворювачі 

В обмотці якоря машини постійного струму протікає змінний струм. Якщо 

з'єднати цю обмотку також з контактними кільцями (рис. 4.1, а) то на них 

одержимо напругу змінного струму U~. Така машина називається одноякірним 

перетворювачем. Живлення її обмотки збудження постійним струмом 

виробляється звичайно з боку колектора, так само як у машинах постійного 

струму з паралельним збудженням. Тому в конструктивному відношенні 

одноякірний перетворювач являє собою машину постійного струму, оснащену 

контактними кільцями. Кільця поміщають на валу з боку, протилежному 

колектору. Для поліпшення комутації машина має додаткові полюси. 

Одноякірний перетворювач звичайно використається для перетворення 

змінного струму в постійний. При цьому стосовно мережі змінного струму він 

працює як синхронний двигун, а стосовно мережі постійного струму — як 

генератор постійного струму. На валу ця машина розвиває лише невеликий 

обертаючий момент для покриття механічних, магнітних і додаткових втрат. 

Різниця  PP~  дорівнює втратам у машині. Машина може також 

перетворювати постійний струм у змінний. 

 

Рис. 4.1. Принцип побудови (а) і схема (б) звичайного одного якірного 

перетворювача 



Одноякірний перетворювач звичайно пускається в роботу по способу 

асинхронного пуску синхронного двигуна, для чого в його полюсних 

наконечниках міститься пускова обмотка. При наявності напруги в мережі 

постійного струму його можна пустити вхід так само, як двигун постійного 

струму, і потім синхронізувати з мережею змінного струму.  

Як відомо, у режимі генератора активна складова струму якоря рівняється 

по фазі з е.р.с., а в режимі двигуна вона спрямована зустрічно е.р.с. Тому що 

одноякірний перетворювач працює одночасно в режимі генератора і двигуна, 

то в обмотці якоря протікає різниця струмів  II~ .  Тому втрати в обмотці 

якоря менше, ніж у звичайних машин змінного струму. Оскільки форми 

кривих змінний і постійний токи в секціях обмотки різні і у різних секціях 

криві зрушені по фазі в часі на різні кути, то тонн секцій змінюються в часі по 

кривих складної форми. 

Та як напруги UU~  діють в одній і тій же обмотці якоря, то їхні 

значення жорстко зв'язані один з одним. Якщо припустити, що поля збудження 

індуктуються в обмотці якоря чисто синусоїдальні е.р.с., зневажити опорами 

обмотки і прийняти, що число секцій обмотки дуже велике, то векторна 

діаграма е.р.с. секцій якоря буде мати вигляд окружності (рис. 4.2). При цьому 

напруга U  дорівнює діаметру окружності, а амплітуда ~~ 2UUm   дорівнює 

стороні m-косинця, уписаного в окружність, де m число фаз (на рис. 4.2 m = 6). 

На підставі рис. 4.2 
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Наприклад, при m=3 і m=6 відповідно ~~ 612,0 UUm  й ~~ 354,0 UU  . 



 

Рис. 4.2. Векторна діаграма е.р.с. напруг обмотки якоря одного якірного 

перетворювача 

Із сказаного випливає, що якщо значення U буде стандартним, то значення 

U 
 буде нестандартним, і навпаки. Тому звичайно одноякірний перетворювач 

включається в мережу через трансформатор Tp, а часто додатково також через 

індуктивну котушку ІК (рис. 4.3). Шляхом зміни струму збудження машину 

можна навантажувати індуктивним або ємнісним струмом і тим самим за 

рахунок спадання напруги в індуктивній котушці регулювати в деяких межах  

напруга U 
. 

 

Рис. 4.3. Шестифазний одноякірний перетворювач із трансформатором і 

індуктивною котушкою 

Раніше одноякірні перетворювачі широко застосовувалися для живлення 

контактних мереж трамвая і залізниць і в інших випадках. У цей час вони в 

цих областях витиснуті ртутними і напівпровідниковими випрямлячами і 

використаються в спеціальних випадках, притім також з роздільними 

обмотками змінний і постійний токи. Одноякірний перетворювач можна 

використати також як генератор двох родів струму - постійного і змінного, 



якщо обертати його за допомогою якого-небудь первинного двигуна. Такі 

генератори в ряді випадків застосовуються на невеликих судах і т.п. При 

цьому для одержання необхідних напруг на якорі розміщають окремі обмотки 

змінний і постійний токи. Якщо обмотку постійного струму використати 

тільки для живлення обмотки збудження, то одержимо своєрідний синхронний 

генератор із самозбудженням. Такі генератори потужністю до 5-10 кВ А також 

знаходять деяке застосування. 

 

4.2 Машини подвійного живлення 

Двигун подвійного живлення по своїй конструкції являє собою 

асинхронну машину з фазним ротором, обидві обмотки якої живляться 

змінним струмом звичайно від загальної мережі, з паралельним або 

послідовним включенням обмоток статора і ротора (рис. 4.4, а). Струми 

статора I1 і ротора I2 створюють н.с. Fl, F2 і потоки Ф1, Ф2, які обертаються 

відповідно щодо статора і ротора зі швидкостями pfn /11  . Ці н.с. і потоки 

обертаються синхронно, якщо 

  pfnpf // 11  ,          (4.3) 

де n - швидкість обертання ротора і знак плюс ставиться до випадку, коли 

н.с. ротора обертається щодо ротора убік його обертання, а знак мінус - коли 

це обертання відбувається у зворотному напрямку. Відповідно до цього 

співвідношення, у першому випадку n = 0, що не представляє практичного 

інтересу, і в другому випадку 

       pfn /2 1 .                     (4.4) 

тобто швидкість ротора дорівнює подвійної швидкості звичайної синхронної 

машини. При цьому синхронно обертові поля статора і ротора створюють 

обертаючий момент М, машина може працювати в режимах двигуна і 

генератора і по суті, являє собою синхронну машину. Момент М створюється, 

коли просторовий кут   між F1 і F2 (рис.  4.4, б) відмінний від нуля або 180°, 



тому що в протилежному випадку осі полюсів магнітних полів статора і ротора 

збігаються і тангенціальних зусиль не створюється. 

 

Рис. 4.4. Схема (а) і векторна діаграма н.с. потоків (б) машини подвійного 

живлення 

Машини подвійного живлення знаходять деяке застосування в 

спеціальних випадках як двигуни. Їхнім недоліком є те, що при пуску їх 

потрібно привести в обертання за допомогою допоміжного двигуна. Крім того, 

їхні заспокійливі моменти малі і ці машини піддаються хитанням. У 

загальному випадку можливе живлення статора і ротора струмами різних 

частот. 

 

4.3 Асинхронизована синхронна машина 

Запропонована А. А. Горєвим, відрізняється від звичайної синхронної 

машини тим, що вона має дві обмотки збудження — одну по поздовжній та 

іншу по поперечній вісі. Тому її ротор має, по суті, двофазну обмотку. У 

нормальному режимі роботи обмотки збудження живляться постійним 

струмом, і цей режим нічим не відрізняється від режиму роботи звичайної 

синхронної машини. Однак в аварійних режимах, коли синхронне обертання 

ротора з полем статора порушуються (короткі замикання в мережі, хитання 



ротора та ін.), обмотки збудження живляться змінними струмами частоти 

ковзання, зрушеними по фазі на 90°, внаслідок чого виходить поле порушення, 

що обертається щодо ротора. Частота струмів порушення sf1 регулюється 

автоматично і безупинно таким чином, що поля порушення і якорі 

обертаються синхронно, завдяки чому вони створюють обертаючий момент 

постійного знака. У результаті  машина не випадає із  синхронізму і стійкість її 

роботи підвищується, що і становить перевагу даної машини. 

По своїй природі розглянута машина аналогічна машині подвійного 

живлення. Для реалізації зазначеної переваги цієї машини кратність (потовк) 

напруги порушення повинна бути високої 54 k fm
 і треба застосовувати 

регулятори сильної дії. Живлення обмоток збудження доцільно здійснювати 

від іонних або напівпровідникових перетворювачів частоти. У цей час 

виготовлені досвідчені зразки асинхронизованих синхронних машин. 

4.4 Синхронні двигуни малої потужності 

Для деяких механізмів необхідні двигуни малої потужності з постійною 

швидкістю обертання (стрічкопротягувальні механізми кіноапаратів, 

електричні годинники, апарати і т.п.). Як такі двигуни застосовуються 

синхронні двигуни без обмоток збудження. Відсутність обмоток збудження 

спрощує конструкцію двигунів і їхню експлуатацію, а також підвищує 

надійність їхньої роботи. У багатьох випадках такі двигуни є однофазними. 

Пристрій статора багатофазних малопотужних синхронних двигунів, 

розглянутих у дійсному параграфі, нічим не відрізняється від пристрою 

статора нормальних синхронних і асинхронних машин, а статори однофазних 

синхронних двигунів мають такий же пристрій, як і статори однофазних 

асинхронних двигунів (з робочою і пусковою обмоткою, конденсаторні, з 

екранованими полюсами на статорі), і пуск однофазних синхронних і 

асинхронних двигунів виробляється однаково (наприкінці пуску синхронні 

двигуни втягуються в синхронізм під дією синхронного електромагнітного 



моменту). Тому нижче розглядаються особливості роторів синхронних 

двигунів без обмотки збудження. 

 

Рис. 4.5. Конструкція роторів синхронних реактивних двигунів 

Синхронні двигуни з постійними магнітами мають звичайно 

циліндричні ротори з магнітно-твердих сплавів (алні, алніко та ін.) і, крім того, 

пускову обмотку у вигляді білячої клітки. Ротор з магнітно-твердого сплаву 

виготовляється шляхом лиття і важко піддається механічній обробці. Тому 

виконання в ньому литої білячої клітки неможливо. У зв'язку із цим ротор 

виготовляється звичайно складовим - звичайний ротор короткозамкненого 

асинхронного двигуна посередині і два диски з магнітно-твердого сплаву по 

краях. Використання матеріалів таких двигунів виходить малим, і тому вони 

звичайно будуються потужністю до 30—40 Вт. Генератори з постійними 

магнітами не мають потреби в пусковій обмотці і будуються на потужність 

Рн=5-10 кВ• А, а в ряді випадків до Рн=100 кВ• А. Однак через дорожнечу 

магнітно-тверді сплави застосовуються в спеціальних випадках, коли потрібна 

підвищена надійність у роботі. 

Різні конструкції роторів синхронних реактивних двигунів зображені на 

рис. 4.5. Ротор, показаний на рис. 4.5, а, має найбільше поширення, 

виготовляється з листової електротехнічної сталі і забезпечується пусковою 

обмоткою у вигляді білячої клітки. Його полюси мають форму виступів. 

Ротори, зображені на рис. 4.5, б и в, виготовляються шляхом заливання 

сталевих пакетів алюмінієм, причому алюміній виконує роль пускової 

обмотки. 



Реактивні двигуни мають низький cos  і тому також низький к.к.д. (при 

Рн=20-40 Вт к.к.д. — 0,3-0,4), а їхня маса звичайно більше маса асинхронних 

двигунів такої ж потужності. В однофазних конденсаторних реактивних 

синхронних двигунів cos  поліпшується за рахунок конденсатор. 

Реактивні двигуни звичайно будуються на потужності до 50 - 100 Вт, але, 

коли велике значення має проста конструкція і підвищена надійність, вони 

будуються також і на значно більші потужності. 

Синхронні гістерезисні двигуни. Низькі енергетичні і несприятливі 

вагові показники синхронних реактивних двигунів з'явилися стимулом для 

розробки і застосування гістерезисних двигунів. Ротори таких виготовляються 

зі спеціальних магнітно-твердих сплавів, що мають широку петлю гістерезису 

(наприклад, сплав вікалой). При масивній конструкції ротора ці двигуни при 

пуску розвивають також асинхронний обертаючий момент. Однак цей момент 

значно менше гістерезисного моменту, внаслідок чого пуск, а також 

втягування в синхронізм і робота відбуваються за рахунок гістерезисного 

моменту обертання. 

Різниця між двигунами з постійними магнітами і гістерезисними полягає в 

тому, що в перших ротор піддається спеціальному попередньому 

намагнічуванню, а в других ротор намагнічується полем статора двигуна. 

Гістерезисні двигуни мають кращі показники, чим реактивні, і будуються 

на потужності до 300-400 Вт. 

Реактивно-гістерезисний синхронний двигун (рис. 4.6) з редуктором 

був запропонований в 1916 р. Уорреном і широко застосовується дотепер для 

привода електричних годин, для протягання стрічки в самописних приладах і 

т.п. Статор цього двигуна має екрановані полюси, а ротор складається із 

шести-семи пластин товщиною 0,4 мм із загартованої магнітно-твердої сталі. 

Пластини мають форму кілець із перемичками. Магнітний опір ротора в 

напрямку перемичок менше, і тому qd xx  . Ротор посаджений на валик за 

допомогою прорізів у перемичках пластин і з'єднаний з редуктором. Ротор 



разом з редуктором укладений у герметичний корпус (на рис. 4.6 не 

показаний). 

 

Рис. 4.6. Реактивно-гістерезисний двигун 

Пуск двигуна відбувається за рахунок асинхронного (вихрового) і 

гістерезисного моментів, а робота - за рахунок гістерезисного і реактивного 

моментів, причому останній в 2-3 рази більше гістерезисного. Випускають у 

СРСР реактивно-гістерезисні двигуни на f = 50 Гц типів СД-60, СД-2, СДЛ-2, 

СРД-2 мають потужність на валу 12 мкВт, а двигуни СД-1/300 - 0,07 мкВт 

(цифри в позначенні типів указують на швидкість обертання вихідного кінця 

вала в обертах у хвилину). Їх к.к.д. менш 1%. 

4.5 Тихохідні і крокові синхронні двигуни 

Однофазні тихохідні синхронні реактивні двигуни відрізняються тим, 

що полюсний розподіл їхнього статора кратно числу зубцових розподілів 

ротора (рис. 4.7, а) або зубцові розподіли на полюсах статора рівні зубцовим 

розподілам ротора (рис. 4.7, б). 

Потік статора Ф цих двигунів пульсує із частотою струму f. Якщо при 

Ф=0 полюси (рис, 4.7, а) або зубці (рис. 4.7, б) статора зміщені щодо зубців 

ротора, то при зростанні Ф від нуля зубці ротора притягаються до полюсів або 

зубців статора і ротор по інерції буде повертатися і тоді, коли Ф знову 



зменшиться до нуля. Якщо до цього часу зубець ротора наблизиться до 

наступного полюса або зубця статора, то протягом наступного напівперіоду 

зміни Ф сили будуть діяти на зубці ротора в тім же напрямку. Таким чином, 

якщо середня швидкість ротора така, що протягом одного напівперіоду струму 

ротор повертається на один зубцовий розподіл, то на нього буде діяти 

пульсуючий обертаючий момент одного знака і ротор буде обертатися із 

середньою синхронною швидкістю 

21 /2 Zfn             (4.5) 

де 2Z  — число зубців ротора. 

Наприклад, якщо 1f  = 50 Гц і 2Z  = 77, то n = 1,3 про/з = 78 про/хв. 

Для поліпшення умов роботи двигуна і збільшення рівномірності 

обертання ротор звичайно виконується з підвищеною механічною інерцією. Із 

цією же метою іноді двигуни виконуються із внутрішнім статором і зовнішнім 

ротором (наприклад, двигуни електропрогравачів). Якщо на полюсах (рис. 4.7, 

б) залишити тільки по одному зубцу, то вийде двигун, названий колесом Ла-

Кура. 

 

Рис. 4.7. Однофазні тихохідні синхронні реактивні двигуни з 

явновираженими полюсами на статорі (а) і із зубчастим статором і загальною 

обмоткою збудження (б) 



При включенні двигуна в нерухомому стані виникає явище прилипання, і 

двигун необхідно пускати в хід поштовхом від руки або за допомогою 

убудованого пускового асинхронного двигуна. 

Синхронні безредукторні двигуни. На рис. 4.8 показаний пристрій 

безредукторного двигуна, розробленого американськими інженерами Л. 

Чеббом і Г. Уотсом. Двигун має двофазну обмотку з 2р = 2 і фазною зоною 

90°. На рис. 4.8 котушки обмотки статора намотані через спинку, але може 

бути застосована і обмотка звичайного типу. Живлення обмотки виробляється 

від однофазної мережі, причому одна з фаз харчується через конденсатори, 

завдяки чому утвориться обертове поле. Зубчастий ротор позбавлений 

обмотки. 

Різниця чисел зубців ротора і статора pZZ 212   на рис. 4.8 дорівнює 

двом. Під впливом обертового поля ротор прагне зайняти таке положення, при 

якому по лінії вісі магнітного потоку зубець ротора встане проти зубця статора 

(лінія А на рис. 4.8). Коли вісь потоку повернеться в положення В, зубець 2’ 

ротори встане проти зубця 2 статори, а при повороті потоку від положення А 

на 180° зубець 9' ротора встане проти зубця 9 статора, тобто відбудеться 

поворот ротора на один його зубцовий розподіл. Тому швидкість обертання 

ротора або в загальному випадку 

        21 /2 Zfn                   (4.6) 

або в загальному випадку 
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12             (4.7) 

Наприклад, при 1f  = 50 Гц, 2р = 2, 2Z  = 400 і 1Z  = 398 буде n = 1/4 про/з = 

15 про/хв. 

Розглянутий двигун працює, по суті, за принципом взаємодії зубцових 

гармонік поля, внаслідок чого і виходить мала швидкість обертання. Такий 

принцип називається електричною редукцією (зменшенням) швидкості. Тому 

ці двигуни не мають потреби в механічних редукторах і називаються 

безредукторними. 



 

Рис. 4.8. Реактивний безредукторний синхронний двигун 

Існують також інші різновиди безредукторних двигунів. Ці двигуни 

застосовуються у випадках, коли необхідні знижені швидкості обертання 

(наприклад, електричні годинники і ряд пристроїв автоматики), а також при 

використанні джерел з підвищеною частотою живлення f = 400 - 1000 Гц. 

Крокові двигуни живляться імпульсами електричної енергії і під впливом 

кожного імпульсу роблять кутове або лінійне переміщення на деяку, цілком 

певну величину, називану кроком. Ці двигуни застосовуються для 

автоматичного керування і регулювання, наприклад у металорізальних 

верстатах із програмним керуванням для подачі різця і т.п. 

На рис. 4.9 зображений найпростіший кроковий двигун із трьома парами 

полюсів на статорі. При живленні струмом обмотки полюсів індуктора 1—1 

четирьохполюсний ротор займає положення, показане на рис. 4.9, а, а при 

живленні полюсів 1—1 і 2—2 займе положення, показане на рис. 4.9, б, 

відробивши крок 15°. Далі, при відключенні обмотки 1—1 ротор повернеться 

проти вартовий стрілки ще на 15° (рис. 4.9, в) і т.п. 

Зменшення кроку двигуна досягається збільшенням числа полюсів або шляхом 

розміщення на загальному валу декількох пар статорів і роторів, повернених 

відносно один одного на відповідний кут. Замість зосереджених обмоток (рис. 

4.9) можна застосовувати також розподілені обмотки. Існує цілий ряд 



різновидів крокових двигунів обертального (із кроком до 180°, до 1° і менш) і 

поступального руху. Гранична частота проходження імпульсів, при якій 

можливий пуск і зупинка двигуна без втрати кроку і яка називається також 

приьомністю, становить від 10 до 10 000 Гц. 

 

Рис. 4.9. Принцип устрою і роботи реактивного крокового двигуна 

4.6 Індукторні синхронні машини 

У ряді установок (індукційне нагрівання металів, зварювання спеціальних 

сплавів, гіроскопічні і радіолокаційні установки і ін.) застосовується одне- або 

трифазний струм підвищеної частоти (400 - 30 000 Гц). Синхронні генератори 

нормальної конструкції, що мають частоту f=pn, для цього випадку не 

підходять, тому що збільшення швидкості обертань n у них обмежено умовами 

механічної міцності, а збільшення числа полюсів 2р обмежено мінімально 

можливим значенням полюсного розподілу за умовами розміщення обмоток. 

Тому в цих випадках застосовуються генератори особливої конструкції, які 

називаються індукторними і засновані на дії зубцових пульсацій магнітного 

потоку. Ротори всіх видів індукторних генераторів мають вигляд зубчастих 

коліс і не несуть обмоток, що підвищує надійність їхньої роботи, а обмотки 

збудження постійного струму і якірні обмотки змінного струму 

розташовуються на статорах. У деяких випадках замість обмоток збудження 

застосовуються постійні магніти. 



 

Рис. 4.10. Пристрій одноіменнополюсного (а) і різноіменнополюсного (б) 

однофазного індукторного генератора 

 

Рис. 4.11. Крива поля в зазорі індукторних генераторів 

Останнім часом починають знаходити застосування також індукторні 

двигуни, що розвивають при живленні струмом підвищеної частоти помірні 

швидкості обертання. Їхній пристрій аналогічно пристрою індукторних 

генераторів. 

Генератор, зображений на рис. 4.10, а, має два пакети статора і ротора та 

кільцеподібну обмотку збудження. Він називається одноіменнополюсним, 

тому що магнітна полярність кожного пакета уздовж всієї окружності 

незмінна. Генератор, показаний на рис. 4.10, б, є однопакетним і називається 



різноіменнополюсним. У більших пазах його статора розташована обмотка 

збудження, а в малих пазах - обмотка змінного струму. 

Крива індукції магнітного поля уздовж окружності ротора для 

генераторів, показаних на рис. 4.10, зображена на рис. 4.11. Можна уявити 

собі, що пульсуюча хвиля цього поля рухається разом з ротором, а постійна 

складова магнітного поля нерухома щодо статора і е.р.с. у котушці з будь-яким 

кроком від цього поля дорівнює нулю. Тому ця частина потоку не робить 

корисної роботи і викликає погіршення використання матеріалів машини. 

Зубцям ротора надають таку форму, щоб крива рис. 4.11 наближалася до 

синусоїди. Тоді пульсуюча складова поля з амплітудою 
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           (4.8) 

індуктуе у провідниках обмотки змінного струму синусоїдальну е.р.с. із 

частотою 

f = Z2n                  (4.9) 

де 2Z  — число зубців ротора. 

Кроки котушок цієї обмотки повинні бути такими, щоб на рис. 4.10 одна 

сторона котушки перебувала проти зубця, а інша - проти паза ротора, тому що 

в цьому випадку е.р.с. змінного струму провідників котушки будуть 

арифметично складатися. Потокозцеплення обмоток збудження генераторів, 

показаних на рис. 4.10, при обертанні ротора залишаються постійними, і тому 

в цих обмотках змінна е.р.с. не індуктуеться, що є позитивним чинником. 

При 3000f  Гц доцільно застосовувати конструкцію статора, 

запропоновану Гюи. У цій конструкції більші зубці статора, охоплювані 

обмотками, мають гребінчату форму і зубці сусідніх полюсів статора зрушені 

щодо зубців ротора на половину зубцового розподілу (рис. 4.12). Завдяки 

цьому потоки різних половинок полюсів Ф' і Ф" різні (рис. 4.12, б) і при зсуві 

ротора на половину зубцового розподілу потік, що зчіплюється з котушкою 

обмотки якоря 2, змінюється від значення + (Ф' - Ф") до значення - (Ф' - Ф") і в 



цій обмотці індуктуеться е.р.с. частоти f, обумовленої рівністю (). У той же час 

потокозцеплення з обмоткою збудження 1 не змінюється. 

 

Рис. 4.12. Принцип пристрою (а) і крива магнітного поля (б) однофазного 

індукторного генератора із гребінчатої зубцової зоною 

Застосовуються і інші різновиди індукторних машин. У трифазних 

машинах замість двох більших зубців, як на рис. 4.10, протягом подвійного 

полюсного розподілу виконується шість більших зубців і малі зубці сусідніх 

більших зубців статора зрушені щодо зубців ротора не на половину, а на одну 

шосту частину малого зубцового розподілу (рис. 4.13). Завдяки цьому потоки 

сусідніх більших зубців статора змінюються зі зрушенням по фазі не на 180, а 

на 60°, що використається для одержання у фазах А, В, З обмотки якоря е.р.с., 

зрушених на 120°. 

 

Рис. 4.13. Принцип пристрою трифазного індукторного генератора із 

гребінчатою зубцовою зоною 



Внаслідок підвищеної частоти обмотка якоря індукторної машини має 

підвищені синхронні опори xd і xq. Тому для поліпшення характеристик цієї 

машини послідовно з обмоткою якоря в багатьох випадках включаються 

конденсатори. 

 

4.7 Інші різновиди синхронних машин 

Електромагнітна муфта служить для гнучкого з'єднання двох обертових 

валів, наприклад вала дизеля суднової силової установки з валом гребного 

гвинта. У конструктивному відношенні електромагнітна муфта являє собою 

явнополюсну синхронну машину, індуктор якої, порушуваний постійним 

струмом, укріплений на одному валу (наприклад, ведучому), а якір укріплений 

на іншому валу (наприклад, веденому). Обмотка якоря може бути фазної (у 

цьому випадку вона з'єднується з реостатом) або короткозамкненої у вигляді 

білячої клітки. 

Якщо ведучий і ведений вали обертаються зі швидкостями n1 і n2 

(причому nn 21
 ), то в обмотці якоря муфти індуктуеться струм частоти 

   )(
21 nnpf           (4.10) 

і створюється електромагнітний момент, під впливом якого і відбувається 

обертання веденого вала. При короткозамкненій обмотці якоря ковзання 

веденого вала відносно ведучого 
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          (4.11) 

становить 0,01—0,03. При фазній обмотці якоря ковзання s і швидкості n2 

можна регулювати шляхом зміни опору реостата або струму збудження. 

Електромагнітна муфта дозволяє здійснювати плавне приєднання і 

відключення веденого вала при обертовому первинному двигуні, а при фазній 

обмотці також регулювання швидкості обертання. Крім того, муфта захищає 

робочий механізм від більших перевантажень, тому що при великому 

гальмівному моменті ведений вал зупиняється. Якщо пуск веденого вала 

відбувається при обертанні провідного вала зі швидкістю Hnn 1  то частота f 



велика і для одержання достатнього пускового моменту короткозамкнену 

обмотку якоря потрібно виконати з використанням ефекту витиснення струму. 

Електромагнітні муфти звичайно будуються потужністю до Рн = 500 квт. 

Безконтактні синхронні машини з кігтеоподібними полюсами. У 

сучасних промислових і транспортних установках нерідко синхронні машини 

за умовами надійності необхідно виконувати без ковзних контактів на роторі. 

У цих випадках можна застосовувати синхронні машини без обмотки 

збудження (реактивні), а при підвищених частотах також індукторні і 

редукторні машини. Однак можна також використати машини з кігтеподібним 

ротором і нерухомою обмоткою збудження. Такі машини будуються по такому 

ж принципі, як і безконтактні сельсини, але звичайно з 2р>2. При f=50 Гц їх 

доцільно будувати потужністю до Рн=20-30 квт. 

Ударні синхронні генератори застосовуються для випробування 

вимикачів високої напруги на потужність відключення. Вони будуються на 

базі турбогенераторів потужністю до 50-200 МВт і працюють у режимі 

раптового короткого замикання. Для одержання можливо більшого струму 

короткого замикання вони виготовляються зі зниженими індуктивними 

опорами розсіювання і з надійним кріпленням обмоток, особливо їхніх 

лобових частин. 

Існують і розробляються також деякі інші різновиди синхронних машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Багатофазні колекторні машини і каскади 

5.1 Застосування колекторних машин змінного струму 

Розроблені М. О. Доливо-Добровольским в 1889-1891 р. трифазна система 

змінного струму і трифазні асинхронні двигуни одержали загальне поширення. 

Більшими достоїнствами асинхронних двигунів є простота їхньої конструкції, 

надійність у роботі і невисокій вартості. Разом з тим їм властиві наступні 

недоліки: 1) труднощі економічного регулювання швидкості обертання, 2) 

споживання реактивної потужності і зниження коефіцієнта потужності мережі. 

Ці недоліки асинхронних двигунів стимулювали розробку колекторних 

двигунів змінного струму, що допускають плавне і економічне регулювання 

швидкості обертання, а також різних спеціальних видів колекторних машин 

змінного струму (к.м.з.с.) для регулювання швидкості обертання і підвищення 

коефіцієнта потужності асинхронних двигунів. 

У період 1880-1925 р. було розроблено значне число різноманітних 

однофазних і багатофазних к.м.з.с. і каскадних схем з асинхронними і 

колекторними машинами змінного струму. Великий внесок у розробку і 

удосконалювання цих машин за кордоном зробили Э. Томсон, Г. Гергес, Ф. 

Эйх-берг, Р. Ріхтер, М. Латур, И. Бий, А. Шербиус, И. Козичек, В. Зейц і ін. У 

СРСР дослідженням і розробкою к.м.з.с. займалися К. И. Шенфср, М. П. 

Костенко, Д. А. Завалишин і ін. 

Різні види к.м.з.с. використаються в промисловості і на транспорті. Однак 

у цілому їхнє застосування обмежене. Причинами цього є: 1) труднощі 

комутації к.м.з.с., 2) відносна складність їхнього пристрою і 3) висока вартість. 

Труднощі комутації обмежують потужність к.м.з.с. і діапазон 

регулювання швидкості обертання, викликають ускладнення їхньої 

конструкції і збільшення вартості. Вартість трифазних колекторних двигунів в 

1,5-2 рази більше вартості двигунів постійного струму і в 4-6 разів більше 

вартості асинхронних двигунів. Разом з тим були знайдені інші шляхи повного 



або часткового рішення проблем, що викликали розвиток к.м.з.с. Проблема 

підвищення коефіцієнта потужності мереж була дозволена широким 

використанням статичних конденсаторів, синхронних двигунів і синхронних 

компенсаторів. У багатьох випадках задовільне рішення проблем регулювання 

швидкості обертання досягається за допомогою асинхронних двигунів. 

Широке поширення знайшли двигуни постійного струму, які допускають 

регулювання швидкості обертання в більше широких межах і надійніше в 

роботі, чим к.м.з.с. З розвитком керованих іонних і напівпровідникових 

випрямлячів застосування двигунів постійного струму усе більше 

розширюється. Розвиток напівпровідникових перетворювачів частоти 

безсумнівно викличе також і більше широке використання частотного 

регулювання швидкості обертання асинхронних і синхронних двигунів. Все це 

привело до звуження області застосування к.м.з.с., і очевидно, що ця тенденція 

буде тривати і надалі. 

Найбільше поширення к.м.з.с. одержали в деяких європейських країнах 

(Німецька Демократична Республіка, Федеративна Республіка Німеччини, 

Чехословаччина, Швейцарія та ін.). У ряді інших країн, зокрема в США, і 

особливо в СРСР, їхнє застосування досить обмежено. 

У даному розділі дається опис пристрою і принципу дії найпоширеніших 

видів к.м.з.с. 

 

5.2 Трифазні колекторні двигуни 

Трифазний колекторний двигун з паралельним зубдженням з 

подвійним комплектом щіток (двигун Шраге). 

Трифазний колекторний двигун за принципом дії являє собою 

асинхронний двигун, у вторинний ланцюг якого для регулювання швидкості 

обертання за допомогою колектора вводиться додаткова е.р.с. ЕД частоти 

ковзання. 

Колектор при цьому служить для перетворення частоти мережі f1 у 

частоту ковзання f1 = sf2. У трифазному колекторному двигуні з паралельним 



порушенням пристрій для одержання е.р.с. ЕД з'єднано паралельно (електрично 

або електромагнітно) з первинним ланцюгом двигуна, і механічні 

характеристики цього двигуна подібні до характеристик двигуна постійного 

струму з паралельним збудженням. 

Найбільш широке поширення має трифазний двигун з паралельним 

збудженням з подвійним комплектом щіток, запропонований в 1910.г. майже 

одночасно німецькими електротехніками X. Шраге і Р. Ріхтером. У цьому 

двигуні (рис. 5.1) трифазна первинна обмотка 1 розташована на роторі і 

живиться від мережі (затискачі А1, В1, C1) через контактні кільця, а фази 

вторинної обмотки 2 розташовані на статорі. Джерелом додаткової е.р.с. Ед є 

додаткова обмотка ротора, що розташована в загальних пазах з первинною 

обмоткою 1, по своєму пристрої аналогічний якірній обмотці машини 

постійного струму і з'єднана з колектором ДО (на рис. 5.1 ця обмотка не 

показана). За допомогою щіток a1-a2, b1-b2 і c1-c2 додаткова обмотка 

з'єднується із вторинною обмоткою 2. Струм, що намагнічує, первинну 

обмотки 1 створює магнітний потік Ф, що обертається щодо ротора зі 

швидкістю n1 = f2/p і індуктуе у первинній і додатковій обмотках е.р.с. частоти 

fь а у вторинній обмотці — е.р.с. частоти f2 = sf1. Значення вводить у 

вторинний ланцюг додаткової е.р.с. Eд пропорційно довжині дуги колектора 

між щітками даної фази (наприклад, b1 - b2). Вторинний струм I2 протікає по 

вторинній обмотці 2 із частотою f2 і по додатковій обмотці ротора із частотою 

fг Перетворення частоти струму I у частоту Iа виробляється кіллектором. 

Для регулювання значення е.р.с. Eд і зміни її напрямку щітки a1, b1, c1 

приєднуються до однієї, а a2, b2, c2 — до іншої рухливої щіткової траверси. 

Траверси у свою чергу за допомогою зубчастої або іншої передачі з'єднані зі 

штурвалом або виконавчим двигуном, за допомогою яких траверси і щітки 

можна переміщати відносно один одного в протилежних напрямках (рис. 5.2). 

Щітки обох траверс розташовані на колекторі зі зрушенням в осьовому 

напрямку і можуть заходити, друг за друга. 



 

Рис. 5.1. Принципова схема трифазного колекторного двигуна з 

паралельним збудженням з подвійним комплектом щіток 

У випадку рис. 5.2, а швидкість двигуна нижче синхронної (n<n1, е.р.с. Е'д 

спрямована назустріч вторинної е.р.с. E'2s і активна складова струму I'2 

спрямована згідно з е.р.с. вторинної обмотки Е'2S=s'2. При цьому потужність 

ковзання  

PS =  sPЭМ            (5.1) 

передається із вторинної обмотки в додаткову і через магнітне поле 

трансформаторним шляхом у первинну обмотку. Якщо щітки b1 і b2 на рис. 

5.2, а будемо зближати один з одним, то Е'Д стане зменшуватися і швидкість n 

збільшуватися. При сполученні щіток b1 і b2, Е'Д = 0 машина працює в режимі 

звичайного асинхронного двигуна, з невеликим позитивним ковзанням s. 

Якщо, далі, щітки розсунемо в протилежних напрямках (рис. 5.2, в і 5.3, в), то 

е.р.с. Е'Д буде вводитися у вторинний ланцюг, в зворотному напрямку і 

швидкість двигуна стане вище синхронної. При цьому потужність ковзання 

буде споживатися додатковою обмоткою з первинної обмотки і передаватися у 

вторинну обмотку. При фіксованому положенні щіток механічні 



характеристики двигуна М=f(n) подібні тим же характеристикам звичайних 

асинхронних двигунів. 

 

Рис. 5.2. Принцип регулювання швидкості обертання трифазного колекторного 

двигуна з паралельним порушенням з подвійним комплектом щіток 

На рис. 5.3 первинний струм I2  представлений у вигляді суми трьох 

складових: 

     I1 = IM + (-I’2) + (-I’д),          (5.2) 

де I’2 – наведений до первинної обмотки струм вторинної обмотки, а I’д  - 

наведений до первинної обмотки струм додаткової обмотки ротора. Варто 

мати на увазі, що не наведені струми Iд = I2. 

 

Рис. 5.3. Векторні діаграми трифазного колекторного двигуна з 

паралельним збудженням з подвійним комплектом щіток 



На рис. 5.2 щітки b1 і b2 у всіх положеннях розташовані симетрично щодо 

фази вторинної обмотки. При цьому е.р.с. Е’д зрушена по фазі відносно е.р.с. 

Е'2S на 180° і впливає тільки на швидкість двигуна. Якщо механізм повороту 

щіток улаштований так, що щітки замість положення, зображеного на рис. 5.2, 

а, займають несиметричне щодо вторинної обмотки положення згодне рис. 5.4, 

а, то фаза е.р.с. Е'Д зміниться убік відставання на деякий кут а. У цьому 

випадку вектор струму I'2  повернеться убік випередження (рис. 5.4, б) і буде 

мати складову, що збігається по фазі з потоком Ф, що приведе до поліпшення 

1cos  двигуна або навіть до роботи останнього з випереджальним струмом. 

Відзначимо також, що раніше будувалися двигуни, у яких додаткова е.р.с. Е 

мала стосовно е.р.с. Es зрушення по фазі на 90° і збігалася по фазі з вектором 

Ф. У цьому випадку Е'Д майже не впливає на швидкість обертання і викликає 

тільки компенсацію 1cos  двигуна. Такі машини називаються компенсованими 

асинхронними двигунами. 

Двигуни розглянутого типу знайшли за кордоном найбільше поширення в 

текстильній, паперовій і цукровій промисловості. Вони будуються звичайно на 

потужність до 100—150 кВт при UH<500 В і с регулюванням швидкості в 

межах 3:1, що відповідає регулюванню ковзання в межах —0,5≤s?0,5. Пуск 

двигунів невеликої потужності звичайно виробляється прямим включенням у 

мережу при установці щіток у положення, що відповідає найменшої швидкості 

обертання. У могутніших двигунах для зменшення пускового струму 

застосовують також пускові реостати, фази яких включають послідовно з 

фазами вторинної обмотки. 

Особливості комутації трифазних колекторних двигунів. При 

обертанні ротора двигуна з подвійним комплектом щіток секції його 

додаткової обмотки переходять по черзі з одних ділянок окружності 

ala2blb2c1c2 (рис. 5.1) в інші, причому під час цього переходу вони 

замикаються щітками накоротко і відбувається їхня комутація з відповідною 

зміною струму секції. Час комутації мало в порівнянні з періодом зміни 

змінного струму обмотки, і тому можна вважати, що зміна струму в 



комутуемій секції, що, дорівнює різниці миттєвих значень струмів у сусідніх 

ділянках додаткової обмотки в момент комутації. Наприклад, при переході 

секції з ділянки обмотки b2b1 (рис. 5.1) у ділянку b1а2 струм у секції 

змінюється від миттєвого значення струму I2 у фазі B2Y2 вторинні обмотки в 

цей момент часу до нуля. В інших видах багатофазних колекторних машин 

зміна струму комутує секції, що, дорівнює різниці миттєвих значень струмів 

сусідніх фаз. 

 

Рис. 5.4. Принцип компенсації коефіцієнта потужності трифазного 

колекторного двигуна з паралельним збудженням з подвійним комплектом 

щіток 

Внаслідок зазначеної зміни струму в комутуємій секції, що, індуктуеться 

така ж реактивна е.р.с. еr рівна сумі е.р.с. саме- і взаємної індукції, як і у 

машинах постійного струму. Різниця полягає лише в тім, що в результаті 

протікання в обмотці змінного струму е.р.с. ег у секціях, що комутирують 

послідовно, різна і змінюється у фазі зі струмом даної фази вторинної обмотки. 

Тому можна сказати, що е.р.с. ег змінюється у фазі зі струмом обмотки, 

з'єднаної з колектором. Реактивна е.р.с. ег у к.м.з.с. робить такий же вплив на 

комутацію, як і у машинах постійного струму, То обставина, що в к.м.з.с. ег є 

змінної, не має істотного значения. 

Однак у комутирують секціях, що к.м.з.с., крім реактивної е.р.с. виникає 

також трансформаторна е.р.с. етр, що індуктуеться основним магнітним 

потоком Ф. 



У багатофазних машинах ця е.р.с. виникає в результаті обертання Ф щодо 

секцій, що комутирують. Значення е.р.с. е не залежить від навантаження 

машини, ця е.р.с. існує також при нерухомій машині і зрушена по фазі 

відносно е.р.с. еr . 

Наявність трансформаторної е.р.с. і труднощі її компенсації є основною 

причиною утруднених умов комутації к.м.з.с., зокрема багатофазних 

колекторних двигунів, що працюють, на принципі обертового магнітного поля 

і не мають додаткових полюсів. 

Трифазні колекторні двигуни з паралельним збудженням і з 

живленням через статор. Поряд із трифазними двигунами з паралельним 

порушенням з подвійним комплектом щіток будуються також трифазні 

колекторні двигуни з паралельним порушенням (рис. 5.6) з первинною 

обмоткою 1, розташованої на статорі. Вторинна обмотка 2 при цьому 

поміщена на роторі, виконується за принципом якірних обмоток машин 

постійного струму і з'єднана з колектором. 

 

Рис. 5.5. Принципова схема трифазного колекторного двигуна з 

паралельним збудженням і з живленням через статор 

Для введення у вторинний ланцюг додаткової е.р.с. при цьому 

використається відповідний пристрій 3, що включається паралельно 



первинного ланцюга. Як такий пристрій можна використати трансформатор з 

регульованою вторинною напругою, здвоєна індукційний регулятор або 

індукційний регулятор із з'єднанням обмоток статора і ротора в загальний 

трикутник. Можливі також інші рішення. Наприклад, фірма АЕГ (Федеративна 

Республіка Німеччини) застосовує звичайний індукційний регулятор, що 

живиться від додаткової обмотки на статорі. Тому що в цього індукційного 

регулятора фаза е.р.с. Ед при зміні значення е.р.с. не залишається постійної, то 

одночасно з поворотом ротора індукційного регулятора здійснюється також 

поворот щіток на колекторі.  

 

Рис. 5.6. Принципова схема трифазного колекторного двигуна з 

послідовним збудженням 

У двигунах з живленням через статор також діє трансформаторна е.р.с, і ці 

двигуни також не мають додаткових полюсів. У ряді випадків для зменшення 

вторинного струму і полегшення комутації вторинна система виконується 

шестифазною і на колекторі встановлюється шестифазна система щіток зі 

зрушенням сусідніх щіткових пальців на 60° ел. 

Відсутність контактних кілець у первинному ланцюзі дозволяє будувати 

двигуни з живленням через статор на високу напругу. Ці двигуни 

випускаються на потужності до РH=1500 кВт, хоча звичайно РH=150-200 кВт. 

Характеристики двигунів з живленням через статор і через ротор практично 

однакові. 



Трифазні  колекторні двигуни  з  послідовним збудженням (рис. 5.6) 

мають послідовне з'єднання обмотки статора і обмотки ротора, приєднаної до 

колектора. У двигунах високої напруги застосовується трансформатор, що 

включається між мережею і обмотками статора і ротора. В обмотці ротора 

індуктуеться е.р.с. від обертового поля. Крім того, у ланцюг ротора вводиться 

додаткова е.р.с. або напруга, тому що обмотка ротора з'єднана послідовно з 

обмоткою статора і напруга мережі розподіляється між цими двома 

обмотками. 

Розглянутий двигун розвиває обертаючий момент у випадку, коли кут α 

між віссю фази обмотки статора і віссю відповідної еквівалентної фази ротора 

(рис. 5.6) відмінний від нуля і 180°, тому що в протилежному випадку вісі 

магнітних потоків, створюваних обмотками статора і ротора, збігаються і 

дотичні механічні зусилля, що діють на ротор, дорівнюють нулю. Звичайно 

щітки зрушують проти напрямку обертання поля. У цьому випадку ротор 

обертається по напрямку поля, внаслідок чого частота перемагнічування 

ротора і значення трансформаторної е.р.с. зменшуються. Нормально α = 130 - 

160 °. 

 

Рис. 5.7. Криві обертаючого моменту трифазного двигуна з послідовним 

збудженням 



Вид механічних характеристик розглянутого двигуна показаний на рис. 

5.7, де штрихова лінія розділяє області стійкої (1) і нестійкої (2) роботи. У 

стійкій області ці характеристики подібні до характеристик послідовного 

двигуна постійного струму. Для регулювання швидкості обертання двигун 

забезпечується механізмом повороту щіток. Пуск двигуна виробляється при α 

= 160.
 

 

5.3 Каскади асинхронних двигунів з колекторними машинами 

змінного струму 

Деяке застосування знайшов ряд інших різновидів каскадів. Зокрема, якщо 

випрямляч і машину постійного струму замінити одноякірним перетворювачем 

звичайного типу з незалежним збудженням, то вийде каскад з одноякірним 

перетворювачем. У наш час каскади з одноякірними перетворювачами 

втратили своє значення. 

Для регулювання швидкості обертання фазних асинхронних двигунів були 

розроблені також каскади з колекторними машинами змінного струму. 

Найбільше поширення одержав каскад з компенсованою колекторною 

машиною, розглянутий нижче. Відзначимо, що каскади з колекторними 

машинами змінного струму відрізняються від трифазних колекторних машин 

паралельного порушення, по суті, тим, що в каскадах джерело додаткової е.р.с. 

частоти ковзання, що вводить у вторинний ланцюг асинхронної машини 

виконується у вигляді окремої колекторної машини. Це дає можливість 

збільшити потужність установки. 

Розглянемо спочатку деякі колекторні машини, застосовувані в каскадах. 

Явнополюсна трифазна компенсована колекторна машина, 

запропонована А. Шербиусом в 1906 р. (рис. 5.8), має на статорі протягом 

кожного подвійного полюсного розподілу три явновиражених головні полюси 

1, на яких розташовані обмотки збудження 4 різних фаз. Тому потоки окремих 

полюсів зрушені в просторі на 120° і пульсують у часі зі зрушенням по фазі 

також на 120°. Внаслідок цього приблизно можна вважати, що обмотки 



збудження створюють синусоїдально розподілене обертове поле. На роторі 3 є 

обмотка типу якірних обмоток постійного струму, приєднана до колектора, на 

якому розміщена трифазна система щіток. У полюсних наконечниках 

розміщена компенсаційна обмотка 5 для компенсації н.с. ротора. Обмотка 

ротора з послідовно з'єднаними компенсаційними обмотками становить 

трифазний головний, або робочий ланцюг машини. Між головними полюсами 

статора розташовані додаткові полюси 2 для поліпшення комутації. Кожен 

додатковий полюс має дві обмотки. Одна з них включається послідовно у 

відповідну фазу головного ланцюга і призначена для компенсації реактивної 

е.р.с. секцій, що комутирують, а друга включається послідовно у відповідну 

фазу обмотки збудження і призначена для компенсації трансформаторної е.р.с. 

(обмотки додаткових полюсів на рис. 5.8, б не показані). Щоб сторони секцій, 

що комутирують, розташовувалися під додатковими полюсами, крок обмотки 

ротора вкорочений на 1/3 Т. Завдяки такому пристрою машина має відносно 

гарну комутацію. 

 

Рис. 5.8. Магнітна система (а) і принципова схема (б) трифазного 

компенсованої колекторної машини Шербиуса 

Тому що н.с. обмоток ротора і компенсаційної рівні і спрямовані 

зустрічно, то ці обмотки створюють тільки потоки розсіювання. Обертовий 

потік збудження при n=0 індуктуе в обмотках ротора і компенсаційної е.р.с. 

рівні за значенням і протилежні за знаком. Тому при n = 0 е.р.с. у робочому 



ланцюзі Е2=0. Однак при обертовому роторі (n>0) швидкість обертання поля 

порушення щодо ротора змінюється і е.р.с. обмотки ротора зменшується (при 

обертанні по полю). Тому на затискачах головного ланцюга буде діяти е.р.с, 

пропорційна потоку порушення і швидкості обертання. Частота її при всіх 

умовах дорівнює частоті струму порушення f1=f2. Таким чином, розглянута 

машина по своїх властивостях аналогічна машині постійного струму з 

незалежним або паралельним порушенням залежно від схеми включення 

обмотки збудження. Вона може працювати як у режимі генератора, так і у 

режимі двигуна. 

 

Рис. 5.9. Пристрій колекторного перетворювача частоти 

М. П. Костенко  і  Н. С. Япольский запропонували також неявно полюсну 

трифазну компенсовану машину з розподіленою обмоткою збудження. За 

принципом дії ця машина аналогічна машині Шербиуса, але позбавлена 

додаткових полюсів. 

Колекторний перетворювач частоти в найпростішому випадку складається 

тільки з ротора, на якому є обмотка, з'єднана з колектором і контактними 

кільцями, як і в одноякірному перетворювачі. Пази ротора закриті, утоплені в 

сердечнику ротора (рис. 5.9), і магнітний потік, створюваний обмоткою 

ротора, замикається зверху пазів. Можна також застосовувати ротор 

нормальної конструкції з напівзакритими, напіввідчиненими або відкритими 

пазами, але в цьому випадку для створення замкнутого магнітопровіда 



необхідна наявність статора у вигляді необмотаного сердечника. Ротор 

перетворювача частоти включається з боку кілець у трифазну мережу з певною 

частотою f1 і приводиться в обертання допоміжним двигуном. Споживаний з 

мережі струм, що намагнічує, створює обертове магнітне поле, і з боку щіток 

колектора виходить струм частоти ковзання f2=sf1. Машина не створює 

обертаючого моменту, приводний двигун покриває тільки втрати, і 

перетворена енергія споживається з первинного ланцюга. Фазу вторинної 

напруги можна регулювати поворотом щіток на колекторі. 

Каскад асинхронного двигуна з компенсованою колекторною 

машиною (рис. 5.10) є найпоширенішим колекторним каскадом. У цьому 

каскаді вторинна обмотка головного асинхронного двигуна АД через контактні 

кільця з'єднана з головним ланцюгом компенсованої колекторної машини КМ. 

В електричному каскаді КМ розташована на одному валу з допоміжною 

асинхронною або синхронною машиною ВМ. Головний двигун АД приводить 

в обертання робочу машину РМ, наприклад прокатний стан. 

Обмотка збудження ОЗ колекторну машину КМ живить струмом частоти 

ковзання f2—sf1 від кілець АД через регульований автотрансформатор AT. 

Послідовно із ОЗ включений також перетворювач частоти ПЧ невеликої 

потужності, що живиться від мережі через трансформатор. Якщо числа 

полюсів АД і ПЧ однакові, то ротор ПЧ з'єднується безпосередньо з ротором 

АД, а в противному випадку їхнє з'єднання відбувається за допомогою 

редуктора з передаточним числом, рівним відношенню чисел полюсів цих 

машин. Завдяки цьому частота на щітках ПЧ завжди дорівнює частоті ковзання 

АД, внаслідок чого і можливе живлення ОЗ від зазначених двох джерел - від 

кілець АД і ПЧ. 

Реостат Р служить для пуску АД до досягнення деякої швидкості n < n1 

після чого за допомогою перемикача П вторинний ланцюг АД перемикається 

на КМ, ланцюг збудження якої відрегульована на максимальну напругу 

збудження. При цьому додаткова е.р.с. Ед, що розвиває КМ, також 

максимальна і спрямована назустріч е.р.с. ковзання Е2s=s2 вторинні обмотки 



АД. Швидкість обертання n асинхронного двигуна в цьому випадку 

мінімальна, і потужність ковзання Ps=sPЭМ цього двигуна передається через 

КМ і ВМ і мережа, причому КМ працює двигуном. Якщо тепер за допомогою 

AT зменшити напруга збудження КМ, то Е буде зменшуватися, а n 

збільшуватися. 

 

Рис. 5.10. Електричний каскад асинхронної і компенсованої колекторної 

машини для двухзонного регулювання швидкості 

Перетворювач частоти ПЧ служить для перекладу агрегату через 

синхронну швидкість n1 тому що при n=n1 вторинна е.р.с. асинхронного 

двигуна E2s=0, внаслідок чого при відсутності ПЧ колекторна машина КМ 

втрачає порушення і тому не може розвивати е.р.с. Ед, необхідну для 

перекладу АД через синхронну швидкість. Таким чином, при n=n1 струм 

вторинного ланцюга АД і її обертаючий момент створюються внаслідок 

порушення КМ від ПЧ. Для збільшення швидкості обертання АД і його 

перехід на більшсинхрону швидкість обертання поступово зменшують 

вторинну напругу АТ до нуля, міняють місцями початки і кінці обмотки 

збудження КМ і знову починають збільшувати вторинну напругу AT. 

Максимальна більшсинхрону швидкість досягається при максимальному 

порушенні КМ. При більшсинхроній швидкості обертання КМ працює в 

режимі генератора, а ВМ - у режимі двигуна. 



Каскади розглянутого виду звичайно будуються з регулюванням 

швидкості в межах  (25-30)% від синхронної. Якщо регулювання 

виробляється тільки вниз від синхронної швидкості, то перетворювач частоти 

ПЧ стає зайвим. Якщо з'єднати колекторну машину КМ із валом асинхронного 

двигуна АД, то вийде електромеханічний каскад і допоміжна машина ВМ 

стане зайвої. 

Каскади з к.м.з.с. мають найбільше поширення в деяких європейських 

країнах. У зв'язку з розвитком іонних і напівпровідникових перетворювачів, а 

також зростаючими вимогами відносно діапазону регулювання швидкості 

збільшуються перспективи застосування вентильних каскадів і зменшуються 

перспективи використання каскадів з к.м.з.с. 

Раніше застосовувалися також колекторні каскади для компенсації 

коефіцієнта потужності великих асинхронних двигунів. Для цієї мети до 

контактних кілець асинхронного двигуна можна приєднати перетворювач 

частоти або компенсовану колекторну машину, розглянуті вище, і 

відрегулювати відповідним чином фазу додаткової е.р.с. Ед. Можна також 

використати деякі інші види колекторних машин. До теперішнього часу такі 

каскади повністю втратили своє значення, тому що більше вигідними є 

синхронні двигуни і асинхронні двигуни разом з конденсаторними батареями. 

 

5.4 Однофазні колекторні двигуни 

Однофазні двигуни з послідовним збудженням 

Принцип дії і властивості двигуна. Однофазні двигуни з послідовним 

збудженням мають такий же устрій і схему з'єднання обмоток (рис. 5.11), як і 

двигуни з послідовним збудженням постійного струму, однак щоб уникнути 

більших втрат на вихрові струми сердечник статора однофазного двигуна з 

послідовним збудженням збирається з аркушів електротехнічної сталі, 

ізольованих один від іншого. 

У розглянутому двигуні потік полюсів Ф і струм якоря є змінними, 

збігаються по фазі (рис. 5.12) і міняють свій знак одночасно. Тому знак 



обертаючого моменту М не міняється і момент діє в незмінному напрямку, але 

пульсує з подвійною частотою струму. Тому що ротор двигуна має значну 

механічну інерцію, то швидкість його обертання практично постійна і можна 

сказати, що двигун реагує тільки на середнє значення обертаючого моменту 

Мср. 

 

Рис. 5.11. Схема однофазного колекторного двигуна з послідовним 

збудженням 

 

Рис. 5.12. Криві струми, потоку і моменту однофазного колектора двигуна 

з послідовних збудженням 

Через втрати в сталі і наявності короткозамкнених витків обмотки якоря 

потік Ф і струм двигуна з послідовним збудженням у дійсності зрушені по фазі 

на досить невеликий кут α і протягом цього кута момент М має інший знак. Це 

приводить до невеликого зменшення Мср, що не має істотного значення. У 

випадку паралельного включення якоря і обмотки збудження їхні струми в 

загальному випадку будуть зрушені на значний кут α, що викличе значне 



зменшення Мср. Тому однофазні двигуни з паралельним збудженням майже не 

знайшли практичного застосування. 

Обмотка якоря однофазного двигуна з послідовним збудженням має 

певний індуктивний опір ха, обумовленим потоком якоря і потоками 

розсіювання обмотки якоря. Обмотка збудження також має певний 

індуктивний опір хв. Індуктивний опір двигуна х=ха+хв і активний опір r=rа+rв 

обумовлюють спадання напруги jx і r. 

Рівняння напруги двигуна з послідовним збудженням постійного струму 

має вигляд 

     U = e + rl,          (5.3) 

а для двигуна з послідовним збудженням змінного струму відповідно  

 U = E + r + jxl,          (5.4) 

де Е - е.р.с. якоря, що індуктуеться в результаті обертання якоря в 

магнітному полі полюсів і збігається по фазі з потоком Ф. 

Відповідно до рівності () векторна діаграма двигуна зображена на рис. 

5.13. Очевидно, що наявність індуктивного опору х викликає зрушення фаз φ 

між напругою U і струмом двигуна I. Звичайно cosφ≈0,70-0,95, причому cosφ 

тим більше, чим більше швидкість обертання двигуна. 

 

Рис. 5.13. Векторна діаграма однофазного колекторного двигуна з 

послідовним збудженням 

Механічні n=f(М) і швидкісні n=f(I) характеристики двигунів з 

послідовним збудженням змінний і постійний струми мають однаковий 



характер, тобто зі збільшенням навантаження швидкість обертання цих 

двигунів сильно зменшується. 

Комутація. У комутирують секціях, що, обмотки якоря однофазного 

двигуна індуктуеться реактивна е.р.с. е і трансформаторна е.р.с. етр. Реактивна 

е.р.с. обумовлена зміною струму в комутирують секціях, що, пропорційна 

швидкості обертання n і току якоря I та збігається по фазі із цим током. 

Трансформаторна е.р.с. індуктуеться внаслідок зміни потоку полюсів зі 

зміною частоти струму мережі, пропорційна цій частоті і потоку полюсів Ф 

або струму I і зрушена по фазі щодо потоку на 90°. Е.р.с. етр, як і у 

багатофазних колекторних машинах змінного струму, істотно погіршує умови 

комутації однофазних двигунів з послідовним збудженням у порівнянні із 

двигунами постійний струму. 

Малопотужні (Рн < 0,5 кВт) двигуни з послідовним збудженням будуються 

без додаткових полюсів, і для поліпшення їхньої комутації можна зрушувати 

щітки з геометричної нейтралі проти обертання якоря. Потужні двигуни з 

послідовним збудженням виготовляються з додатковими полюсами і 

компенсаційною обмоткою на статорі. Всі обмотки двигуна включаються 

послідовно (рис. 5.14). Компенсаційна обмотка, як і у двигунах постійного 

струму, призначена для компенсації потоку реакції якоря. Застосування цієї 

обмотки зменшує індуктивний опір двигуна, підвищує його коефіцієнт 

потужності і поліпшує умови комутації. 

Е.р.с. ег і етр зрушені по фазі на 90°, і е.р.с. етр не залежить від швидкості 

обертання. Ці обставини утрудняють компенсацію е.р.с. етр за допомогою 

додаткових полюсів. Шунтування обмотки додаткових полюсів активним 

опором R (рис. 5.14) дозволяє досягти повної компенсації етр при певній 

швидкості обертання. У цьому випадку (рис. 5.14 и 5.15) 

    I=IД +IR                          (5.5) 

і тому що індуктивний опір обмотки додаткових полюсів значно більше її 

активного опору, то IД і IR зрушені по фазі майже на 90° і струм додаткових 

полюсів IД відстає від струму двигуна I. Струм IД  у свою чергу можна 



розкласти на дві складові Iг і IТp (рис. 5.15), причому Iг збігається по фазі зі 

струмом I, а Iтр відстає від нього на 90°. Потоки додаткових полюсів, 

створювані струмами I і Iтр, будуть індуктуватися у комутуційних секціях, що 

е.р.с., спрямовані відповідно проти е.р.с. ег і етр. Тому при належному виборі 

числа витків обмотки додаткових полюсів і опору R можна досягти повної 

компенсації е.р.с. ег і етр та гарних умов комутації при певній швидкості 

обертання n. Але оскільки е.р.с. етр пропорційна f а е.р.с., індукційна струмом 

Iтр комутує секцію, що, пропорційна n, те при інших значеннях n компенсація 

етр порушується і умови комутації погіршуеться. 

 

Рис. 5.14. Схема однофазного колекторного двигуна з послідовним 

збудженням з компенсованою обмоткою і додатковими полюсами 

Приймаються також інші міри для поліпшення комутації однофазних 

двигунів з послідовним порушенням, але в цілому якість комутації цих 

двигунів значно гірше, ніж у машин постійного струму. 

Застосування однофазних двигунів з послідовним збудженням. 

Малопотужні однофазні двигуни з послідовним збудженням (Рн≤0,5квт) 

знаходять широке застосування в промислових і побутових пристроях, коли 

потрібні більші швидкості обертання (n=3000-30 000 об/хв) або регулювання 

швидкості обертання (шліфувальні верстати, ручний металообробний 

інструмент, телеграфні апарати, пилососи, натирачі підлоги, швейні машини і 



ін.). При необхідності регулювання швидкості цих двигунів виробляється так 

само, як і у двигунів з послідовним збудженням постійного струму 

(регулювання живлячої напруги, наприклад, за допомогою 

автотрансформатора, шунтування обмотки збудження або якорі). Вид 

магнітної системи таких двигунів показаний на рис. 5.16, а. Ці двигуни 

звичайно пускаються в хід шляхом безпосереднього включення на повну 

напругу мережі. 

 

Рис. 5.15. Векторна діаграма струму обмотки додаткових полюсів, 

шунтованної активним опором 

Малопотужні двигуни з послідовним порушенням часто виготовляються 

для живлення як від мережі змінного, так і від мережі постійного струму, і в 

цьому випадку їх називають універсальними двигунами з послідовним 

збудженням. При живленні постійним струмом індуктивне спадання напруги у 

двигуні відсутній, і тому при однакових живлячих напругах і навантаженнях 

на валу швидкість обертання при постійному струмі буде значно більше, ніж 

при змінному. Тому для одержання приблизно однакових механічних 

характеристик при живленні від мережі постійний і змінний струм обмотки 

збудження універсального двигуна виготовляється з відводами і при змінному 

струмі частина обмотки збудження відключається (рис. 5.17).На мал.5.17 



показане також включення конденсаторів для зменшення радіоперешкод. У 

цьому випадку обмотка збудження розбивається на дві частини, які 

приєднуються з різних сторін якоря. Конденсатори включаються між 

вивідними затискачами і корпусом, що заземлюється. 

 

Рис. 5.16. Магнітні системи малопотужних (а) і потужних (б) двигунів з 

послідовним збудженням 

Потужні однофазні двигуни (до Рн = 300 - 1000 кВт) знаходять 

застосування головним чином як тягові двигуни електровозів змінного струму 

(рис. 5.18, б). Такі електровози використовуються на електрифікованих 

залізницях ряду закордонних країн. При цьому контактна мережа має високу 

напругу (15-25 кВ) і на електровозі встановлюється понижуючий трансфор-

матор з регульованою вторинною напругою для регулювання швидкості 

обертання тягових двигунів. Для зменшення трансформаторної е.р.с. і поліп-

шення умов комутації тягових двигунів такі залізниці, як правило, електри-

фіковані на змінному струмі зниженої частоти (f = 16 Гц, іноді f=25 Гц). 

 

Рис. 5.17. Принципова схема універсального колекторного двигуна 



Репульсіційні двигуни 

Репульсіційними називаються однофазні колекторні двигуни, у яких 

обмотка ротора (якоря) не має електричного зв'язку зі статором і живильною 

мережею. Щітки цих двигунів замкнуті накоротко, і передача електричної 

енергії ротору відбувається тільки трансформаторним шляхом через магнітне 

поле. Регулювання швидкості обертання цих двигунів здійснюється шляхом 

повороту щіток, а їхній пуск відбувається шляхом прямого включення на 

повну напругу мережі. Простота пуску і регулювання швидкості обумовила 

певне поширення репульсіційних двигунів невеликої потужності (до Рн = 20 - 

30 квт). 

 

Рис. 5.18. Репульсіційні двигуни із двома (а) і однієї (б) обмоткою на 

статорі і одним комплектом щіток 

На рис. 5.18, а представлена схема репульсіційного двигуна із двома 

обмотками на статорі (двигун Аткинсона). Потік Фв обмотки В індуктуе в 

обмотці якоря тільки е.р.с. обертання, пропорційну швидкості обертання, а 

потік Фк обмотки К — тільки е.р.с. трансформації, що не залежить від 

швидкості обертання. Передача електричної енергії ротору відбувається через 

обмотку К. Очевидно, що обмотки В и К (рис. 5.18, а) можна об'єднати в одну 

загальну обмотку і тим самим спростити пристрій статора. Утворення 

обертаючого моменту, що діє на ротор двигуна, можна витлумачити як 



результат відштовхування полюсів поля якоря Фя від полюсів поля статора Фс. 

Це і дало підставу називати ці двигуни репульсійними. 

На рис. 5.19 зображені схеми репульсійного двигуна з однією обмоткою 

на статорі і одним комплектом щіток (двигун Томсона) при різних положеннях 

щіток. На рис. 5.19, а кут α між віссю обмотки статора і віссю щіток якоря 

дорівнює нулю. У цьому положенні при n=0 у якорі індуктується 

максимальний струм I2, але момент М=0. Це положення щіток називається 

положенням короткого замикання. При α=90° (рис. 5.19, б) струм в обмотці 

якоря при n=0 не індуктується, і це положення щіток називається положенням 

холостого ходу. При α≠0 і α≠90° двигун розвиває момент М≠0 і напрямок 

обертання двигуна збігається з напрямком повороту щіток з положення α = 0 

(рис. 5.19, в и г). 

Залежності пускового моменту і пускового струму двигуна від кута а 

зображені на рис. 5.20. При α=const механічні характеристики n=f(М) 

репульсіційного двигуна є м'якими, тобто репульсіційні двигуни по своїх 

робочих властивостях аналогічні двигунам з послідовним порушенням 

постійний і змінний токи. 

 

Рис. 5.19. Репульсіційні двигуни з одним комплектом щіток у різних 

положеннях 

Є також репульсіційні двигуни з подвійним комплектом щіток (двигун 

Бий, рис. 5.20). У двигуна на рис 5.20, а взаємне розташування щіток незмінно 

і всі щітки повертаються одночасно, а у двигуна на рис. 5.20, б щітки - А1-А2 

нерухомі, а щітки ВЗ2 є поворотними. В обох випадках частина обмотки якоря 

не обтікається струмом, що поліпшує форму кривої н.с. обмотки якоря і умови 



комутації. У випадку на рис. 5.20, б, крім того, при повороті щіток ВЗ2 на кут 

2 α вісь магнітного поля якоря повертається тільки на кут α, що дозволяє більш 

тонко регулювати швидкість обертання. 

 

Рис. 5.20. Пускові характеристики репульсіційного двигуна 

 

Рис. 5.21. Репульсіційні двигуни із двома комплектами щіток 

Тому що в репульсіційних двигунів положення щіток не фіксовано, то 

застосування додаткових полюсів неможливо. Статори цих двигунів 

виконуються з неявновираженими полюсами. Поліпшення умов комутації 

можливо в основному тільки за допомогою щіток з підвищеним перехідним 

опором і шляхом зменшення числа витків секцій обмотки якоря. 
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