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ВСТУП 

Асинхронна електрична машина винайдена М.О.Доливо-Добровольським 

у 1889 р. Машини цього типу належать до машин змінного струму. Асинхронні 

електричні машини застосовуються головним чином для перетворення елект-

ричної енергії на механічну, тобто як двигуни, хоча можуть працювати також у 

режимі генератора, перетворювача частоти, електромагнітного гальма й у ін-

ших режимах. В електроприводі промислових установок найбільшого розпо-

всюдження набули трифазні асинхронні двигуни (ТАД). Причини винятково 

широкого розповсюдження ТАД (а разом з ними і трифазної системи змінного 

струму) – простота їхньої будови та відносно мала собівартість виробництва. У 

таких машинах відсутні електричні та механічні частини, які легко пошкоджу-

ються або швидко зношуються. 

ТАД – це машини масового виготовлення і застосування. Вони можуть бу-

ти створені на номінальні потужності від частки вата до десятків тисяч кіловат. 

ТАД загальнопромислового призначення об’єднані в серії А2 і АО2 (потуж-

ність 0,6..100 кВт), 4А (0,06..400 кВт). Існує також низка спеціалізованих серій, 

наприклад, вибухозахищені, крановометалургійні, тягові ТАД. Відомі ще ТАД 

серії АИР (0,04..315 кВт), які мають показники, більш наближені до міжнарод-

них стандартів, ніж у ТАД серії 4А. Зараз ТАД продовжують свій розвиток у 

межах серії 5А та інших спеціалізованих виконань.  

Одно- і двофазні асинхронні мікродвигуни виконуються переважно поту-

жністю до 600 Вт або трохи вище. Такі двигуни малої потужності використо-

вують в установках автоматичного керування, приладобудування, в електрифі-

кованому інструменті, електропобутовій техніці та ін.  

Метою даної методичної розробки є забезпечення низки лабораторних ро-

біт щодо експериментального дослідження трифазних асинхронних двигунів. 

Виконання лабораторних робіт спрямовано на набуття студентами практичних 

навичок роботи з асинхронними двигунами, а саме, засвоєння способів пуску, 

дослідного визначення низки різноманітних параметрів, зняття робочих харак-

теристик, засвоєння способів регулювання частоти обертання тощо. 

У додатку А надані загальні теоретичні положення щодо асинхронних дви-

гунів, які повинні забезпечити студентів бодай мінімумом знань, необхідних 

для підготовки до лабораторних робіт, усвідомленого сенсу їхнього виконання 

та для розрахункової обробки даних, отриманих під час дослідів. Більш повну 

інформацію про АД при початковому їхньому вивченні можна знайти у [1,2], 

при подальшому більш глибокому вивченні – у джерелах [3–12], які у теперіш-

ній час, нажаль, вже не є легкодосяжними.  

Окрім того, у додатках Б і В є загальні правила щодо порядку виконанням 

лабораторних робіт та оформлення і змісту звіту про ці роботи. 

Зауважимо, що у даному виданні застосована оновлена система літерних 

позначень різних величин та параметрів, які необхідні для теоретичного опису 

стану та процесів ТАД, їхньої ідентифікації. Ця система орієнтована на Держа-

вні стандарті України (ДСТУ), подана повністю у [13] і введена у дію на кафед-

рі електричних машин «НТУ ХПІ» з 2007 року. 
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Лабораторна робота 1 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ТРИФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА 

З КОРОТКОЗАМКНЕНИМ РОТОРОМ 
 

1.1 Мета роботи 

 

Метою лабораторної роботи є отримання первинних навичок експеримен-

тальної роботи з асинхронними двигунами на прикладі асинхронного двигуна 

(АД) з короткозамкненим ротором шляхом виконання його пуску і зняття робо-

чих характеристик. 

 

1.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи 

 

У експериментальній частині роботи виконуються наступні завдання: 

 пуск ненавантаженого двигуна при зниженій напрузі;  

 дослід навантаження зі зняттям робочих характеристик двигуна.  

У результаті теоретичної підготовки і проведення роботи студент пови-

нен знати: 

 проблеми пуску и способи пуску асинхронних двигунів; 

 принцип дії асинхронних двигунів та процеси, супутні його роботі у 

режимах неробочого ходу та навантаження; 

 робочі характеристики АД і порядок їх зняття та розрахунків. 

 

1.3 Теоретичні положення 

З загальної теоретичної частини (додаток А) відомі проблеми прямого пу-

ску АД і способи їх подолання застосуванням спеціальних методів пуску.  

Для двигунів малої і середньої потужності застосовується прямий пуск, 

тобто вони вмикаються безпосередньо до живильної трифазної електромережі 

на номінальну напругу. При цьому стале значення пускового струму статора в 

4…7 разів перевищує його номінальне значення NI . У такому разі пусковий 

момент 1M  для двигунів нормального виконання складає (0,9…2) від номіна-

льного моменту NM . 

Для зменшення пускових струмів і зниження супутніх коливань напруги 

мережі для асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором застосовується 

пуск при зниженій напрузі. З можливих варіантів зниження напруги АД (під-

розділ А.4) у даній роботі застосовується її регулювання за допомогою трифаз-

ного індукційного регулятора. 

При зниженні напруги пусковий момент, на жаль, зменшується пропор-

ційно її квадрату. Тому пуск проводиться при ненавантаженому двигуні плав-

ним підвищенням напруги від нуля до номінального значення NU . При цьому 

ротор розганяється до частоти обертання n , майже рівної частоті обертання ма-
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гнітного поля обмотки статора sn  (у неробочому режимі ковзання s є мінімаль-

ним).  

Поняття робочих характеристик для АД з короткозамкненим ротором ві-

дповідає їхньому загальному визначенню для електричних машин і у даному 

випадку – тому, що подано у підрозділі А.3 и проілюстровано на рис.А.10. А 

саме, це залежності підведеної потужності inP , струму статора I , обертального 

моменту на валу M , частоти обертання ротора n , ковзання s, ККД , коефіціє-

нту потужності cos  від корисної потужності двигуна P .  

Експериментальне зняття робочих характеристик проводиться при номі-

нальній напрузі АД шляхом зміни механічного навантаження на валу ротора. 

Діапазон навантажень встановлюється від неробочого ходу до номінального 

режиму, досягнення якого контролюється за обертальним моментом наванта-

ження на валу або за струмом статора. За технічними умовами на АД допуска-

ється його короткочасне перевантаження за струмом статора на 10% вище но-

мінального. При визначенні робочих характеристик обмежуються необхідним 

мінімумом вимірюваних параметрів так, щоб усі потрібні характеристики потім 

можна було визначити безпосереднє або шляхом додаткових розрахунків.  

 

1.4 Опис експериментальної установки 

Принципова схема експериментальної установки подана на рис.1.1.  

Випробовуваним є асинхронний двигун (АД) типу АИР 80В4/2У3 з на-

ступними номінальними даними:  потужність ,51NP  кВт; схема обмотки ста-

тора  – «трикутник»; лінійна напруга 380NU В; частота 50sNf Гц; ККД 

750,N  ; 0,79  cos N ; лінійний струм статора ,83NI А; частота обертання 

1410Nn  об/хв. Якщо випробовуваним є інший АД, то слід записати і у пода-

льшому використовувати саме його номінальні параметри. 

Для регулювання вхідної напруги АД застосовується трифазний індук-

ційний регулятор (Т). Комутації електричних кіл виконуються автоматичними 

вимикачами QF і SF і контакторами KM1 і KM2. Наявність напруги в мережі 

змінного струму контролюється світловим індикатором HL. 

У схемі експериментальної установки для вимірювання напруг, струмів і 

потужностей використаний вимірювальний комплекс К540. Він має таку систе-

му вимірювань, яка орієнтована на трифазне навантаження, з’єднане за схемою 

«зірка» – . Для цієї схеми він видає фазні напруги AU , BU , CU  (вольтметр 

PV), струми AI , BI , CI  (амперметр РА) і потужності AP , BP , CP  (ватметр PW) 

шляхом встановлення перемикача приладу в положення фаз АN, ВN, CN. Тоді 

для чинної у даній роботі схеми «трикутник» для АД визначаються:  

 лінійна (і одночасно – фазна) напруга обмотки статора:  

 UUU s 3 ,     (1.1) 

де )(
3

1
CBA UUUU 

 – середнє значення фазної напруги для умовної «»; 
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  лінійний і фазний струми обмотки статора: 

 II ;  
3

I
Is  ,    (1.2) 

де )(
3

1
Υ CBA IIII   – середнє значення фазного (і лінійного) струму для 

умовної «зірки»; 

  підведена активна потужність: 

CBAin PPPP  ;    (1.3) 

  коефіцієнт потужності: 

IU

P

IU

P in

ss

in

33
cos  .    (1.4) 

На панелі комплексу К540 є перемикачі для встановлення необхідних 

границь вимірювань, а також інформація про ціни поділки шкал приладів.  

АД навантажується за допомогою електромагнітного гальма (ЕМГ) YB, 

обмотка збудження якого F1-F2 підключається до мережі постійного струму 

через регулювальний реостат R: у цьому колі сила струму контролюється ам-

перметром РА1. Обертальний момент двигуна M  вимірюється за допомогою 

динамометричного механізму зі стрілочним показником РМ на ЕМГ. 

Частота обертання n ротора асинхронного двигуна отримується з індика-

тора PF, розташованого на цифровому тахометрі ТЦ-3М. Сигнал на тахометр 

А В С

N

А

В

С

N

N
PW

Панель 
встановлення

діапазонів
вимірів

генератор

R
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220 В

PA1
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U1

M
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F2

220 В3

PV PA

А В С
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W2
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U2
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KM1
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Рисунок 1.1 – Принципова схема дослідної установки 
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надходить з датчика BR, яким є фотодіод: у ньому імпульсні сигнали генеру-

ються модуляцією світлового променя лампочки за допомогою зубчатого дис-

ка, укріпленого на валу двигуна.  

 

1.5 Порядок виконання роботи 

 

1. Здійснити пуск ненавантаженого АД при зниженій напрузі (двигун 

ще не буде мати навантаження, тому що обмотка збудження ЕМГ відключена – 

контакти SF розімкнені).  

Перед пуском встановити індукційний регулятор Т у положення мініма-

льної вихідної напруги, потім замкнути контакти QF і КМ1 і за допомогою 

вольтметра PV проконтролювати цю напругу. Замкнути контакти КМ2 і індук-

ційним регулятором  Т  підвищувати напругу на двигуні. Довести її до значення 

UN : таким чином буде здійснений пуск АД.  

2. Провести дослід навантаження. Вихідним станом є неробочий хід 

АД, максимальне допустиме навантаження – до 1,1 NI , при цьому підтримуєть-

ся номінальна напруга (U=UN).  Навантаження забезпечується ЕМГ (для цього 

подати напругу на обмотки збудження F1-F2 через контакти SF) і регулюється 

за допомогою зміни струму збудження шляхом регулювання опору реостата R. 

Дані вимірів у 6-7 точках навантаження у вказаному діапазоні, починаючи з не-

робочого ходу,  занести до табл.1.1. 

 

Таблица 1.1 – Дані досліду навантаження 

AU       В;  BU       В;  CU       В;      Ns UUU          В;    sn =      об/хв 

Виміряне Обчислене 

IА IВ IС РА РВ РС n M sI  Рin 
сos

 

Р Р  s 

А А А Вт Вт Вт 
об/

хв 
Н·м А Вт – Вт Вт – – 

 

 

 

 

 

              

 

1.6 Обробка результатів 

 

1. За даними досліду навантаження визначити наступні параметри та за-

нести їх до табл.1.1: 

U  – лінійна (і одночасно – фазна sU ) напруга обмотки статора АД при її 

схемі «трикутник» за формулою (1.1); 

sn  – частота обертання магнітного поля статора, яку треба взяти з відомо-

го ряду її значень (А.5) – найближче зверху до Nn ;  
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sI  – фазний струм обмотки статора за формулою (1.2); 

inP  – підведена активна потужність АД за формулою (1.3); 

cos  – коефіцієнт потужності АД за формулою (1.4); 

nMP  1047,0  – корисна механічна потужність на валу ротора АД (А.19); 

PPP in   – сумарні втрати потужності в АД (А.20); 

inP
P  – ККД двигуна (А.25); 

s

s

n

nn
s


  – ковзання ротора двигуна (А.5).  

2. Побудувати на одному графіку робочі характеристики – залежності 

)(Pn , )(PM , )(PI s , )(P , )(cos P , )(Ps .  

3. Проаналізувати результати, отримані в табл.1.1 і проілюстровані побу-

дованими робочими характеристиками. 

4. Звіт про виконану роботу повинен відповідати стандартам НТУ «ХПІ» і 

вимогам, викладеним у додатку В. Він має містити титульний лист, опис мети і 

завдань досліджень, схему експериментальної установки, таблицю виміряних і 

розрахункових даних, розрахункові формули, графіки обумовлених характерис-

тик, висновки за роботою. 

 

Контрольні питання 

 

1. Зобразіть конструкцію АД з короткозамкненим ротором і поясніть при-

значення його елементів. 

2. У чому полягає принцип дії АД? 

3. У чому полягає проблема пуску ТАД і які способи пуску використову-

ються для асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором? 

4. Поясніть структуру схеми випробування АД та призначення її елемен-

тів. 

5. Які параметри ТАД звичайно надаються у його паспортних даних? 

6. Яким чином проводиться пуск АД у даній лабораторній роботі. 

7. Яким чином отримують експериментальні та розрахункові дані для ро-

бочих характеристик АД?  

8. Зобразіть робочі характеристики АД та поясніть їхній характер. 
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Лабораторна робота 2 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК НЕРОБОЧОГО ХОДУ 

ТА СКЛАДОВИХ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ 

В АСИНХРОННОМУ ДВИГУНІ  

З КОРОТКОЗАМКНЕНИМ РОТОРОМ 
 

2.1 Мета роботи 

Метою лабораторної роботи є експериментальне визначення характерис-

тик неробочого ходу та складових втрат потужності в асинхронному двигуні 

(АД) з короткозамкненим ротором.  

 

2.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи 

У експериментальній частині роботи виконуються наступні завдання: 

 дослід неробочого ходу двигуна при зміні підведеної напруги; 

 дослід номінального навантаження.  

У результаті теоретичної підготовки і проведення роботи студент пови-

нен знати: 

 енергетичні процеси і склад втрат потужності у різних режимах робо-

ти, а також їхні функціональні залежності від вхідних та вихідних па-

раметрів АД;  

 порядок зняття характеристик асинхронних двигунів в режимі неробо-

чого ходу та визначення складових втрат потужності у цьому режимі; 

 порядок проведення досліду номінального навантаження та визначен-

ня складових втрат потужності у цьому режимі.  

 

2.3 Теоретичні положення 

Основні відомості про потужності та втрати потужності в АД подані у 

додатку А. Для розуміння можливості визначення конкретних видів втрат по-

тужності у режимах неробочого ходу і навантаження АД тут додамо необхідні 

роз’яснення, використовуючи систему позначень величин з додатку А і з [12]. 

У режимі неробочого ходу при конкретній напрузі живлення oU  можна 

отримати споживану потужність АД oinP  і фазний струм обмотки статора osI , а 

потім ще розрахувати коефіцієнт потужності ocos . Якщо напругу oU  зміню-

вати від мінімально можливої minU , при якої ротор вже стійко обертається, до 

трохи більшої від номінальної, то можна отримати та побудувати характерис-

тики неробочого ходу – залежності  oos UI ,  ooin UP ,  oo Ucos . Їхній типо-

вий вигляд подано на рис.2.1, де напруга, струм і потужність представлені у ві-

дносних одиницях (в.о.), причому базою для напруги є її номінальне значення 

NU , а для oinP  і osI  – їхні значення при NU .  
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У ненавантаженому АД уся 

споживана потужність іде на втрати 

потужності в ньому. При цьому 

струм в обмотці ротора є відносно 

дуже малим і втратами потужності у 

цієї обмотці можна знехтувати. Тому 

за даними досліду неробочого ходу 

проводиться розділення втрат поту-

жності на електричні втрати в обмот-

ці статора oselP , магнітні втрати magP  

і механічні втрати mecP .  

З цією метою на основі вимірів 

проводяться розрахунки і спочатку 

визначають: 

sososel RIP 23 .  (2.1) 

де sR  – активний опір обмотки статора, за-

здалегідь знайдений яким-небудь способом. 

Тоді спільна величина магнітних і ме-

ханічних втрат: 

oseloinmecmag PPP  .  (2.2). 

Типовий графік залежності 

 omecmag UP   поданий на рис.2.2, де шкала 

oU  дана у в.о. No U/U . Якщо продовжити 

інтуїтивно цей графік як параболу від почат-

кової точки a до перетину з віссю ординат, то 

точка b дає механічні втрати mecP  (тут 

0magP , тому що 0oU ). Для більш впев-

неного пошуку точки b доцільно використо-

вувати залежність  2
omecmag UP  , яка теж подана на рис.2.2, а шкала 2

oU  знов да-

на у в.о., але на основі  2
No U/U . Ця залежність близька за формою до прямої 

лінії (відомо, що магнітні втрати пропорційні 2
oU ) і її легко продовжити від то-

чки с до перетину b з віссю ординат. 

У режимі неробочого ходу частота обертання ротора двигуна майже не 

залежить від напруги у прийнятому діапазоні зміни останньої. Тому механічні 

втрати залишаються практично незмінними. Тоді при будь-якої напрузі oU  за 

графіком  omecmag UP   на рис.2.2 можна визначити магнітні втрати: 

mecmecmagmag PPP   .     (2.3) 

У режимі навантаження при номінальній напрузі NU  набувають значення 

ще й інші складові втрат потужності (підрозділ А.2), причому одні складові зі 

зміною навантаження практично не змінюються, інші – навпаки.  
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Рисунок 2.1 – Характеристики  
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Рисунок 2.2 – Розділення  
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Незмінними вважаються магнітні втрати magP , тому що при однаковій 

напрузі магнітний потік при навантаженні залишається практично таким, як і 

при неробочому ході, а також незмінними вважаються механічні втрати mecP , 

тому що від неробочого ходу до номінального навантаження частота обертання 

ротора змінюється вельми мало. Таким чином, значення mecP  і magP  для режиму 

навантаження приймаються такими, які визначаються з досліду неробочого хо-

ду за рис.2.2 при NU . 

Змінними є електричні втрати в обмотці статора (А.21): 

sssel RIP 23 ,     (2.4) 

та електричні втрати в обмотці ротора (А.23):  

rrrrel RImP 2 .     (2.5) 

Для визначення selP  за (2.4) достатньо вимірювати фазний струм sI  об-

мотки статора, але визначити relP  за (2.5) неможливо, бо виміряти струм rI  та 

опір rR  обмотки ротора звичайними засобами дуже важко. Проте, є інший 

шлях, а саме, за (А.24): 

sPP emrel  ,     (2.6) 

де електромагнітна потужність:  

 magselinem PPPP      (2.7) 

і для її визначення достатньо вимірювати ще вхідну потужність АД inP . 

Прямий шлях визначення корисної механічної потужності надає (А.19):  

nMP  1047,0 ,     (2.8) 

звідки очевидно, що необхідно вимірювати частоту обертання ротора n  і обер-

тальній момент M  на його валу.  

У підсумку, сумарні втрати потужності при навантаженні АД (А.20): 

PPP in  .     (2.9) 

 Враховуючи все, можна визначити додаткові втрати потужності: 

)( relselmagmecad PPPPPP  .   (2.10) 

 Зауважимо, що взагалі величина adP  важко піддається як розрахунку, так 

і експериментальному визначенню. Тому за стандартом приймають, що adP  

приблизно дорівнює 0,5% від підведеної потужності nominP  при номінальному 

навантаженні, а при інших навантаженнях ці втрати перераховуються пропор-

ційно 2
sI . Таким чином, можна перевірити, наскільки результат за (2.10) відпо-

відає умовно прийнятому nominad P,P 0050 . Хоча у будь-якому разі треба розу-

міти, що отримані за (2.10) додаткові втрати не будуть повністю відповідати їх-

ньому теоретичному визначенню і ось чому. 

До сумарних додаткових втрат відносять у основному ті, що викликані 

вищими гармоніками магнітних полів, які виникають через наявність вищих га-

рмонік МРС обмоток і зубчатої будови статора і ротора. По-перше, вищі гармо-

ніки поля індукують ЕРС і струми в обмотках, у зв’язку з чим виникають дода-
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ткові електричні втрати потужності (взагалі ці втрати помітні за величиною 

тільки в обмотках типу білячої клітки). По-друге, ці гармоніки поля обумовлю-

ють додаткові магнітні втрати потужності на поверхні (поверхневі втрати) і в 

тілі зубців (пульсаційні втрати) статора і ротора. Рух зубців ротора відносно зу-

бців статора викликає пульсації магнітного потоку в зубцях, і тому відповідна 

частина втрат теж зветься пульсаційними втратами. В обмотках виникають та-

кож додаткові втрати від вихрових струмів через поверхневі ефекти. Однак ці 

втрати в разі необхідності при розрахунках враховують відповідним підвищен-

ням активних опорів обмоток і тому їх до adP  не додають.  

Значна частина додаткових втрат з режиму навантаження є присутньою й 

у режимі неробочого ходу. Тому ця частина вже увійшла в експериментально 

визначені магнітні втрати потужності magP , а за формулою (2.10) будуть знай-

дені лише залишки теоретично визначених додаткових втрат потужності. 

Слід також мати на увазі, що електричні втрати потужності selP  і relP  

залежать від тривалості роботи АД, бо з часом змінюється температура t  про-

відників обмоток. Відповідно змінюються і активні опори sR  і rR  за загаль-

ною залежністю: 

  00 1 ttRR R  ,    (2.11) 

де 0R  – значення опору при базовій температурі 0t ; R  – температурний кое-

фіцієнт опору, дійсний для визначеного інтервалу температури. Звичайно 

приймають t0=20
o
С, а в інтервалі температури (0…150С) R  для міді складає 

0,0043 С
-1

, для алюмінію: 0,004 С
-1

. 

 

2.4 Опис експериментальної установки 

Принципова схема експериментальної установки дана на рис.2.3. Вона є 
такою самою, як і в лабораторної роботі 1 (див. рис.1.1). Тому її опис є у під-
розділі 1.4 і тут його не повторюватимемо.  

Наведемо основні дані випробуваного асинхронного двигуна типу АИР 

80В4/2У3: потужність ,51NP  кВт; схема обмотки статора – «трикутник» , 

лінійна напруга 380NU В; частота 50sNf Гц; ККД 750,N  ; 0,79  cos N ; 

лінійний струм статора ,83NI А; частота обертання 1410Nn  об/хв; опір фа-

зної обмотки статора  ,715sR Ом. Якщо випробовуваним є інший АД, то слід 

записати і у подальшому використовувати саме його параметри. 
Нагадаємо також, що вимірювальний комплекс К540 орієнтований на 

трифазне навантаження, з’єднане за схемою «зірка», і він видає для цієї схеми 
фазні напруги AU , BU , CU  (вольтметр PV), струми AI , BI , CI  (амперметр РА) 

і потужності AP , BP , CP  (ваттметр PW) шляхом встановлення перемикача при-

ладу в положення фаз АN, ВN, CN. Тоді для схеми «трикутник», яка є чинною у 
даній роботі (рис.2.3), для АД визначаються лінійна U  і фазна sU  напруги за 

формулою (1.1), лінійний I  і фазний sI  струми за формулою (1.2); сумарна вхі-

дна активна потужність inP  за формулою (1.3). 
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Для чистоти експериментів, визначених у підрозділі 2.2, усі вимірювання 

бажано було б виконувати при усталеній температурі обмоток, або кожного ра-

зу визначати їхні температури та активні опори. Але під час виконання лабора-

торної роботи відслідковувати зміни цих величин не є можливим. Тому зміни 

опорів обмоток за (2.11) враховувати не будемо і приймемо для подальших роз-

рахунків наданий вище активний опір фазної обмотки статора sR . Власне на 

принцип визначення складових втрат потужності це не впливає, можливі лише 

деякі розбіжності у числових значеннях вимірюваних та розрахованих парамет-

рів асинхронного двигуна.  

 

2.5 Порядок виконання роботи 

1. Здійснити пуск ненавантаженого АД при зниженій напрузі.  

Двигун ще не буде мати навантаження, тому що обмотка збудження F1-

F2 електромагнітного гальма (ЕМГ) відключена – контакти SF розімкнені.  

Перед пуском треба встановити індукційний регулятор Т у положення мі-

німальної вихідної напруги, потім замкнути контакти QF і КМ1 і за допомогою 

вольтметра PV на вимірювальному комплексі К540 проконтролювати цю на-

пругу. Замкнути контакти КМ2 і індукційним регулятором  Т  підвищувати на-

пругу на двигуні. Довести її до номінального значення UN : таким чином буде 

здійснений пуск АД.  
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Рисунок 2.3 – Принципова схема дослідної установки 
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2. Провести дослід неробочого ходу двигуна. 

Двигун залишається ненавантаженим, тому що обмотка збудження ЕМГ 

ще відключена. Треба змінювати підведену до двигуна напругу в діапазоні 

(1,1…0,2)·UN. Результати вимірів у 7-8 точках занести до табл.2.1: UА, UВ, UС – 

фазні напруги у вхідній мережі (схема вимірювань комплексу К540 орієнтована 

на з’єднання навантаження за схемою «зірка»), IА, IВ, IС – лінійні струми обмот-

ки статора АД; PА, PВ, PС – потужності фаз АД. 

 

Таблица 2.1 – Дані досліду неробочого ходу 

Виміряне Обчислене 
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3. Провести дослід номінального навантаження.  

Вихідним станом є неробочий хід АД. Орієнтуючись на струм обмотки 

статора, встановити номінальне навантаження АД при номінальній напрузі 

(U=UN).  Навантаження забезпечується ЕМГ (треба подати напругу на обмотку 

збудження F1-F2 через контакти SF) і регулюється за допомогою зміни струму 

збудження шляхом регулювання опору реостата R. Після встановлення номіна-

льного струму обмотки статора (або номінального моменту АД) дані вимірів 

занести до табл.2.2, де до представлених в табл.2.1 додаються частота обертан-

ня n  і обертальній момент M . 

Таблица 2.2 – Дані досліду номінального навантаження 

Задано:  Ns UUU       В;    sn  =       об/хв;    mecP =       Вт; magP =     Вт 

Виміряне Обчислене 
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2.6 Обробка результатів 
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1. За даними досліду неробочого ходу АД (табл.2.1) обчислити та внести 

до цієї таблиці: 

oU  – лінійна (і одночасно – фазна osU ) напруга обмотки статора АД при її 

схемі «трикутник» за формулою (1.1); 

osI  – фазний струм за формулою (1.2); 

oinP  – підведена потужність, яка втрачається в АД, за формулою (1.3); 

ocos  – коефіцієнт потужності АД за формулою (1.4); 

oselP , mecmagP   – електричні втрати потужності в обмотці статора й сумар-

ні магнітно-механічні  втрати потужності за формулами (2.1) і (2.2); 

mecP , magP  – механічні і магнітні  втрати потужності визначаються графіч-

но за прикладом на рис.2.2 шляхом побудови залежностей 
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За прикладом на рис.2.1, але у абсолютних одиницях виміру, побудувати 

характеристики неробочого ходу:  oos UI ,  ooin UP ,  oo Ucos . 

2. За даними досліду навантаження (табл.2.2) визначити і занести до неї 

наступні дані: 

sn  – частота обертання магнітного поля статора, яку треба взяти з відомо-

го ряду її значень (А.5) – найближче зверху до Nn ;  

mecP , magP  – механічні і магнітні втрати потужності беруться з досліду 

неробочого ходу при UN  (табл.2.1 і рис.2.2); 

фазний струм sI , споживана потужність inP  і коефіцієнт потужності 

cos  за формулами (1.2)-(1.4); 

s  – ковзання ротора двигуна за формулою (А.5); 

selP  – електричні втрати потужності в обмотці статора (2.4); 

emP  – електромагнітна потужність (2.7);  

relP  – електричні втрати потужності в обмотці ротора (2.6); 

P  – корисна механічна потужність за формулою (2.8); 

P  – сумарні втрати потужності при навантаженні АД (2.9); 

adP  – додаткові втрати потужності (2.10) (можна перевірити, наскільки 

результат відповідає умовно прийнятому nominad P,P 0050 ); 

 – ККД за формулою (А.25).  

3. Проаналізувати результати, отримані в табл.2.1 і табл.2.2 і проілюстро-

вані побудованими характеристиками. 

4. Звіт про виконану роботу повинен відповідати стандартам НТУ «ХПІ» і 

вимогам з додатку В. Звіт містить в собі титульний лист, опис мети і завдань 
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досліджень, схему експериментальної установки, таблиці виміряних і розраху-

нкових даних, розрахункові формули, графіки обумовлених характеристик, ви-

сновки за роботою. 

 

Контрольні питання 

1. Яку потужність в АД вважають витраченою, яку – корисною? 

2. Як можна виміряти і обчислити витрачену та корисну потужності АД? 

3. Які втрати потужності існують в АД і від чого вони залежать? 

4. Які втрати потужності в робочому режимі АД можна вважати постій-

ними, які – змінними? 

5. Що називають характеристиками неробочого ходу АД і яким чином їх 

отримують?  

6. Зобразити загальний вигляд характеристик неробочого ходу АД і пояс-

нити їхній характер.  

7. Які втрати потужності притаманні режиму неробочого ходу і як їх мо-

жна визначити? 

8. Які втрати потужності притаманні режиму навантаження АД? 

9. Яким чином отримують експериментальні та розрахункові дані щодо 

втрат потужності для робочого режиму АД?  
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Лабораторна робота 3 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА 

З КОНТАКТНИМИ КІЛЬЦЯМИ 

 

3.1 Мета роботи 

Метою лабораторної роботи є отримання навичок експериментальної ро-

боти з асинхронним двигуном з контактними кільцями шляхом його пуску і ви-

конання дослідів неробочого ходу, короткого замикання і навантаження.  

 

3.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи 

У експериментальній частині роботи виконуються наступні завдання: 

 пуск ненавантаженого двигуна при зниженій напрузі;  

 дослід неробочого ходу зі зняттям відповідних характеристик; 

 дослід короткого замикання зі зняттям відповідних характеристик; 

 дослід навантаження зі зняттям робочих характеристик двигуна.  

У результаті теоретичної підготовки і проведення роботи студент пови-

нен знати: 

 дослідно-розрахункове отримання характеристик неробочого ходу, 

короткого замикання і робочих асинхронного двигуна з контактними кільцями 

з супутнім визначенням його параметрів, а саме, витраченої і корисної потуж-

ностей, втрат потужності, частоти обертання і обертального моменту тощо. 

 

3.3 Теоретичні положення 

Асинхронний двигун з контактними кільцями, який також називають 
асинхронним двигуном з фазним ротором, у цілому подібний асинхронному 
двигуну з короткозамкненим ротором, за виключенням виконання обмотки ро-
тора і наявності контактних кілець. Про це можна більш докладно дізнатися з 
загальної теоретичної частини (додаток А). У двигунів обох типів однакові 
принцип дії і супутні електромагнітні процеси, подібні й їхні характеристики. 
Тому принципи проведення дослідів і визначення параметрів і характеристик 
асинхронного двигуна з контактними кільцями у даній лабораторній роботі в 
цілому подібні тому, що вже подано у лабораторних роботах 1 и 2.  

Відмінності у виконанні цієї роботі пов’язані головним чином з тим, що 
відрізняється супутня дослідницька установка через використання декілька ін-
шого складу обладнання, а також з новим додатковим завданням – виконання 
досліду короткого замикання.  

Основною перевагою асинхронного двигуна з контактними кільцями є 
можливість введення в коло обмотки ротора регулювальних реостатів (рис.А.4). 
Але у даній роботі цього для запланованих дослідів не потрібно, тому зовнішні 
вивідні кінці обмотки ротора, які з’єднані зі щітками, замикаються накоротко. 

Пуск АД здійснюється при зниженій напрузі АД (підрозділ А.4), яка у да-
ній роботі регулюється за допомогою трифазного автотрансформатора. 
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Зняття характеристик неробочого ходу  oos UI ,  ooin UP  і  oo Ucos  

проводиться з метою власне їхнього експериментального визначення (їхній 

типовий вигляд подано на рис.2.1), а також для визначення механічних і 

магнітних втрат потужності. Тут позначені напруга живлення oU , споживана 

потужність АД oinP , фазний струм обмотки статора osI , коефіцієнт потужності 

ocos . Напругу oU  змінюють від мінімально можливої minU , при якій ротор 

вже стійко обертається, до трохи більшої від номінальної. Методика розділення 

втрат потужності режиму неробочого ходу відповідає викладеному у 

лабораторній роботі 2 і проілюстрована на рис.2.2. 

Дослід короткого замикання зі зняттям відповідних характеристик 

проводиться при регулюванні напруги обмотки статора у таких межах, щоб 

струм обмотки статора kI  не перевищував NI,21 , де NI  – номінальне значення 

цього струму. Власне стан короткого замикання АД відповідає режиму з 

нерухомим ротором і забезпечується стопором останнього. 

Як і у режимі неробочого ходу, у режимі короткого замикання при регу-

люванні напруги kU  вимірюються сама вона, а також фазний струм обмотки 

статора ksI  і споживана потужність kinP . У підсумку можна побудувати вимі-

ряні характеристики короткого замикання )( kks UI , )( kkin UP , яки звичайно до-

повнюють залежністю коефіцієнта потужності )(cos kk U . 

 Типовий вигляд характеристик короткого замикання поданій на рис.3.1 у 

теоретично можливому діапазоні зміни напруги до номінального значення NU , 

де напруга, струм і потужність представлені у відносних одиницях (в.о.), при-

чому базою для них є номінальні напруга NU , струм NI  і потужність NP  АД в 

нормальному робочому режимі (* – відносні значення).  

 На практиці у звичайних умовах напругу можна доводити до рівня kNU , 

коли струм I  (тут лінійний) досягає значення NI  (рис.3.1), або трохи вище. 

Якщо підвищувати напругу далі, то АД через достатньо малий час може вийти з 

ладу через надмірний нагрів, бо втрати по-

тужності всередині АД значно перевищу-

ють його номінальну потужність. 
 За даними досліду короткого зами-
кання можна ще визначити: 

 електричні втрати потужності в 
обмотці ротора при короткому замиканні: 

kmagkselkinkrel PPPP  ,  (3.1) 

де sksksel RIP 23  – електричні втрати по-

тужності в обмотці статора; kmagP  маг-

нітні втрати потужності, які треба брати з 
досліду неробочого ходу при відповідній 
напрузі kU ; 
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Рисунок 3.1 – Характеристики 

короткого замикання АД 
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 початковий пусковий момент:  

s

krel

k

P
M


1 ,   (3.2) 

де  
30

s
s

n
  – кутова швидкість обертання ма-

гнітного поля в АД (А.27).  

 Незважаючи на обумовлені обмеження за 

струмом, все одно можна визначити фазний 

струм короткого замикання kNsI  при номіналь-

ній напрузі NU  через залежність )( kks UI , 

окремо подану на рис.3.2. Тут отримана з дос-

ліду нелінійна ділянка 0-1 звичайно прагне до 

прямої при струмі, вище номінального. Якщо 

провести до залежності )( kks UI  дотичну, то ви-

значимо напругу 0kU  у точці перетину з віссю 

0- kU . Тоді, продовжуючи дотичну вгору за межі ділянки 0-1 (пунктир), маємо: 
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 ,    (3.3) 

де 11, ksk IU  відповідно найбільші напруга і струм, отримані в досліді. 

На цій підставі – початковий пусковий момент при номінальній напрузі: 
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 ,    (3.4) 

де kM1 – момент, отриманий за формулою (3.2) за струму 1ksI . 

Поняття робочих характеристик для АД з контактними кільцями (фазним 

ротором) відповідає їхньому загальному визначенню для асинхронних двигу-

нів, тобто тому, що подано у підрозділі А.3 и проілюстровано на рис.А.10. А 

саме, це залежності підведеної потужності inP , струму статора sI , обертального 

моменту на валу M , частоти обертання ротора n , ковзання s, ККД , коефіціє-

нту потужності cos  – від корисної потужності двигуна P . Експериментальне 

зняття робочих характеристик проводиться при номінальної напрузі АД шля-

хом зміни механічного навантаження на валу ротора. Діапазон навантажень 

встановлюється від неробочого ходу до номінального режиму, досягнення яко-

го контролюється за обертальним моментом навантаження на валу або за стру-

мом статора. За технічними умовами на АД звичайно допускається його корот-

кочасне перевантаження за струмом статора на 10% вище номінального. При 

визначенні робочих характеристик обмежуються необхідним мінімумом вимі-

рюваних параметрів таким чином, щоб усі передбачені характеристики потім 

можна було визначити або напряму, або шляхом додаткових розрахунків, як це 

визначено у лабораторних роботах 1 і 2, але у даній роботі це має свої особли-

вості, зважаючи на особливості виконання експериментів.  
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Рисунок 3.2 – Екстраполяція 

струмової характеристики 

короткого замикання АД 
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3.4 Опис експериментальної установки 

Принципова схема експериментальної установки подана на рис.3.3.  

Випробовуваним є трифазний асинхронний двигун (М) з контактними кі-

льцями типу АК52-4-100. Обмотка статора з виводами U, V, W з’єднана за схе-

мою «трикутник», виводи фазної обмотки ротора замкнені накоротко. Двигун 

має наступні номінальні дані: потужність ,54NP  кВт; лінійна напруга 

380/220NU В (перше значення при схемі обмотки статора , друге – при 

схемі ); частота 50sNf Гц; лінійний струм статора 8/14NI А; частота обе-

ртання ротора 1420Nn  об/хв; опір фазної обмотки статора  ,251sR Ом. Як-

що випробовуваним є інший АД, то слід записати і у подальшому використову-

вати саме його номінальні параметри. 

Для регулювання вхідної напруги АД застосовується трифазний автотра-

нсформатор (Т). Комутації електричних кіл виконуються автоматичними вими-

качами QF і SF. Наявність напруги в мережі змінного струму контролюється 

світловим індикатором HL. 

У схемі експериментальної установки для вимірювання напруг, струмів і 

потужностей використаний вимірювальний комплекс К50. Він має систему ви-

мірювань, орієнтовану на трифазне навантаження, з’єднане за схемою «зірка». 

Для цієї схеми він видає фазні напруги AU , BU , CU  (вольтметр PV), струми 

AI , BI , CI  (амперметр РА) і потужності AP , BP , CP  (ватметр PW) шляхом 

встановлення перемикача приладу в положення фаз А0, В0, C0. Тоді для схеми 

«трикутник», яка є чинною у даній роботі (рис.3.3), для АД визначаються:  
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Рисунок 3.3 – Принципова схема дослідної установки 
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 лінійна (і одночасно – фазна) напруга обмотки статора:  

 UUU s 3 ,      (3.5) 

де 
3

CBA UUU
U


 – середнє значення фазної напруги для умовної «зірки»; 

 лінійний і фазний струми обмотки статора: 

 II ;  
3

I
Is  ,    (3.6) 

де 
3

CBA III
I


  – середнє значення лінійного (і фазного) струму для умо-

вної «зірки»; 

 підведена потужність: 

CBAin PPPP  .    (3.7) 

 коефіцієнт потужності: 

ss

in

IU

P

3
cos        (3.8) 

На панелі комплексу К50 є перемикачі для встановлення необхідних гра-

ниць вимірювань, а також інформація про ціни поділки шкал приладів.  

Навантаженням для АД служить пов'язаний з ним муфтою генератор пос-

тійного струму (ГПС) G з незалежним збудженням типу ПН 68. Він має номі-

нальні параметри: потужність 6,5 кВт, напруга 220 В, струм 35 А і частота обе-

ртання 1500 об/хв. Регулюючи за допомогою потенціометра RP напругу і, від-

повідно, струм в обмотці збудження F1-F2 ГПС, можна змінювати його елект-

ромагнітний момент, який по відношенню до АД є гальмуючим. Обмотка збу-

дження живиться з мережі постійного струму напругою 220 В через автоматич-

ний вимикач SF. Напруга і струм збудження контролюються вольтметром PV1 і 

амперметром PA1, Якірна обмотка ГПС навантажена на реостат R і тут струм 

контролюється амперметром PA2. 

Для непрямого вимірювання частоти обертання ротора АД використову-

ється індукційний датчик у вигляді котушки індуктивності L. Ця котушка роз-

ташована так, що в ній магнітним полем розсіяння ротора індукується електри-

чний сигнал з частотою rf  його струму. Індикаторним приладом слугує мікро-

амперметр РА3. Якщо відрахувати кількість повних коливань стрілки tk  цього 

приладу за визначений час kt  [c], то можна визначити ковзання ротора АД: 

sk

t

s

r

ft

k

f

f
s


 ,     (3.9) 

де частоту струму статора sf  можна прийняти рівною 50 Гц. 

Маючи s , вже легко визначити й частоту обертання ротора n за форму-

лою (А.6). 

Для чистоти визначених експериментів усі вимірювання бажано було б 

виконувати при усталеній температурі обмоток, або кожного разу визначати їх-

ні температури та активні опори. Але під час виконання лабораторної роботи 



 82 

відслідковувати зміни цих величин не є можливим. Тому зміни опорів обмоток 

за (2.11) враховувати не будемо і приймемо для подальших розрахунків актив-

ний опір фазної обмотки статора sR , який вже задано вище. Власне на принцип 

визначення складових втрат потужності це не впливає, можливі лише деякі ро-

збіжності у числових значеннях вимірюваних та розрахованих параметрів асин-

хронного двигуна.  

 

3.5 Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися з номінальними даними асинхронного двигуна і ГПС, 

приведеними на лабораторному стенді. 

УВАГА! ПЕРЕД КОЖНИМ ВКЛЮЧЕННЯМ ЖИВЛЕННЯ АД НЕОБ-

ХІДНО ПЕРЕКОНАТИСЯ В ТОМУ, ЩО НАПРУГА НА ВИХОДІ АВТОТРА-

НСФОРМАТОРА Т  ДОРІВНЮЄ НУЛЮ. 

2. Провести дослід неробочого ходу. 

Роз'єднати муфту, що пов'язує випробовуваний двигун M з ГПC. 

Встановити на вимірювальному пристрої К50 межі вимірювань: за стру-

мом – (50...55)%  від номінального струму; за напругою – (110...120)%  від но-

мінальної напруги. 

Замкнути контакти автоматичного вимикача QF і, плавно підвищуючи 

напругу за допомогою автотрансформатора Т, пустити АД в хід. 

Змінюючи напругу на статорі у межах (1,1…0,3) NU  через кожних 

(15...20) В, провести виміри: UА, UВ, UС – фазні напруги у вхідній мережі (вимі-

рюваний комплекс К50 орієнтований на з’єднання навантаження за схемою 

«зірка»), IА, IВ, IС – лінійні струми обмотки статора АД; PА, PВ, PС – потужності 

фаз АД. 

Результати вимірювань занести до табл.3.1. 

Автоматичним вимикачем QF вимкнути живлення АД. 

Таблиця 3.1 – Дані досліду неробочого ходу 

Виміряне Обчислене 

АU  BU  CU  AI  BI  CI  AP  BP  CP  Uo Iso Р i n o сoso Р elso Рmag+mec Рmec Рmag 

В В В А А А Вт Вт Вт В А Вт – Вт Вт Вт Вт 
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3. Провести дослід короткого замикання. 

Встановити на К50 межі вимірювань: за струмом – відповідний 120% від 

номінального; за напругою – 20 % від номінальної. 

За допомогою спеціального пристрою загальмувати ротор АД. 

Замкнути контакти автоматичного вимикача QF і плавно підвищувати 

напругу на статорі АД до тих пір, поки струм не досягне значення NI2,1 . В 

процесі досліду зняти 6…7 точок, фіксуючи в кожній фазі АД значення напруг, 

струмів і споживаної потужності.  

Результати експерименту занести до табл.3.2. 

Автоматичним вимикачем QF вимкнути живлення АД. Зняти гальмо 

ротора АД. 

 

Таблиця 3.2 – Дані досліду короткого замикання 

Виміряне Обчислене:  skNI     А; 1M      Н·м 

АU  BU  CU  AI  BI  CI  AP  BP  CP  Uk Isk kinP  kcos  kselP  kmagP

 

krelP  kM1  

В В В А А А Вт Вт Вт В А Вт – Вт Вт Вт Н·м 

                 

 

4. Виконати дослід навантаження. 

Встановити на комплекті К50 межі вимірювань, відповідні номінальним 

значенням напруги і струму статора АД. 

З'єднати за допомогою муфти АД з ГПС. 

Замкнути контакти автоматичного вимикача QF. Провести пуск асинх-

ронного двигуна, плавно підвищуючи напругу за допомогою автотрансформа-

тора Т і стежачи за тим, щоб струм I  не перевищував допустимого для приладу 

К50 значення. 

Встановити номінальну напругу NU  на обмотці статора і підтримувати її 

такою протягом усього досліду. 

Включити обмотку збудження машини навантаження – ГПС на постійну 

напругу. Регулюючи струм в обмотці збудження ГПС, змінювати навантаження 

АД до значення струму в обмотці статора NI25,1 , так щоб мати 7..8 точок 

спостереження.  

У кожній точці досліду навантаження треба фіксувати значення струму і 

споживаної потужності усіх фаз АД, а також кількість повних коливань tk  стрі-

лки мікроамперметра РА3 і відповідний час kt  (бажано прийняти біля 10 с). 

Результати досліду занести до табл.3.3. 



 84 

Таблиця 3.3 – Дані досліду навантаження 

Задано   Ns UUU           В 

 Виміряне Обчислено 

AI  BI  CI  AP  BP  CP  tk  kt  Is inP  cos  s  

А А А Вт Вт Вт – с А Вт – – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Обробка результатів 

1. За даними досліду неробочого ходу АД (табл.3.1) обчислити та внести 

до цієї таблиці: 

– лінійна (і одночасно – фазна osU ) напруга обмотки статора АД для схе-

ми «трикутник» за формулою (3.5); 

osI  – фазний струм за формулою (3.6); 

inoP  – підведена активна потужність, яка втрачається в АД, за формулою 

(3.7); 

ocos  – коефіцієнт потужності АД за формулою (3.8); 

oselP , mecmagP   – електричні й сумарні магнітно-механічні  втрати потуж-

ності за формулами (2.1) і (2.2); 

mecP , magP  – механічні і магнітні  втрати потужності визначаються графіч-

но за прикладом на рис.2.2 шляхом побудови залежностей 









N

o
mecmag U

U
P  і 
























2

N

o
mecmag U

U
P .  

За прикладом на рис.2.1, але у абсолютних одиницях виміру, побудувати 

характеристики неробочого ходу:  oos UI ,  ooin UP   і   oo Ucos . 

2. За результатами досліду короткого замикання (табл.3.2) визначити на-

ступні дані та внести до цієї таблиці: 

лінійну kU  і одночасно фазну напругу ksU , фазний струм Isk, споживану 

потужність kinP  і коефіцієнт потужності kcos  за формулами (3.5)-(3.9), діючи 

як і у попередньому досліді. 

Також за методикою, поданою у підрозділі 3.3, зокрема, формулами (3.1) і 

(3.2), з врахуванням пояснень до них, визначити електричні втрати потужності 

в обмотці статора kselP , магнітні втрати потужності kmagP , електричні втрати 
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потужності в обмотці ротора krelP  і початковий обертальний момент kM1 . 

За прикладом на рис.3.1, але у абсолютних одиницях виміру, побудувати 

характеристики короткого замикання:  kks UI ,  kkin UP   і   kk Ucos . 

Додатково за формулами (3.3) і (3.4) визначити струм короткого замикан-

ня NksI  при номінальній напрузі, використовуючи залежність )( kks UI  за ана-

логією на рис.3.2, а також початковий пусковий момент 1M  при номінальній 

напрузі.  

3. За даними досліду навантаження (табл.3.3) визначити наступні дані і 

занести їх до табл.3.3 і 3.4: 

Таблиця 3.4 – Роздахункові дані режиму навантаження 

 Ns UUU         В;   sn        об/хв.;   magP        Вт;   mecP       Вт 

s  selP  emP  relP  adP  P  P   emM  n  M  

– Вт Вт Вт Вт Вт Вт – Н∙м об/хв
 

Н∙м 

           

 

фазний струм sI , споживана потужність inP  і коефіцієнт потужності 

cos  за формулами (3.6)-(3.8), діючи як і у попередніх дослідах; 

sn  – частота обертання магнітного поля статора, яку треба взяти з відомо-

го ряду її значень (А.5) – найближче зверху до Nn ; 

magP , mecP – магнітні і механічні втрати потужності беруться з досліду не-

робочого ходу при UN  (табл.3.1 і побудова графіку за прикладом рис.2.2); 

s  – ковзання ротора двигуна за формулою (3.9); 

selP  – електричні втрати потужності в обмотці статора (2.4); 

emP  – електромагнітна потужність (2.7);  

relP  – електричні втрати потужності в обмотці ротора (2.6); 

adP  – додаткові втрати потужності:  приймаємо умовно inad P,P 0050 ; 

admecmagrelsel PPPPPP   – сумарні втрати потужності при нава-

нтаженні АД; 

PPP in   – корисна механічна потужність на валу за формулою (2.9); 

 – ККД за формулою (А.25);  

s

em

s

em
em

n

P

n

P
M 549,930 


  – електромагнітний момент (за аналогією 

(А.19); 
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n  – частота обертання ротора за формулою (А.6); 

n

P

n

P
M 549,930 


  – обертальний момент на валу (А.19). 

За результатами досліду навантаження, тобто за даними табл.3.3 і 3.4, по-

будувати робочі характеристики АД (рис.А.10) – залежності )(Pn , )(PM , 

)(PI s , )(P , )(cos P   і  )(Ps . 

4. Проаналізувати результати, отримані в табл.3.1-3.4 і проілюстровані 

побудованими характеристиками. 

5. Звіт про виконану роботу повинен відповідати стандартам НТУ «ХПІ» і 

вимогам, викладеним у додатку В. Звіт має містити титульний лист, опис мети і 

завдань досліджень, схему експериментальної установки, таблиці зміряних і ро-

зрахункових даних, розрахункові формули, графіки обумовлених характерис-

тик, висновки за роботою. 

 

Контрольні питання 

1. Пояснити будову і принцип дії асинхронного двигуна з контактнимі 

кільцями. 

2. Які способи пуску можливі для асинхронного двигуна? 

3. Розкажіть про склад експериментальної установки та призначення її 

елементів. 

4. Які методики застосовується для проведення дослідів неробочого ходу, 

короткого замикання і навантаження? 

5. У чому полягає мета проведення досліду неробочого ходу? Чому в 

режимі неробочого ходу двигун все ж таки споживає з мережі достатьньо 

великий струм? 

6. У чому полягає мета проведення досліду короткого замикання і якими 

параметрами обмежується цей дослід? 

7. Порівняйте характеристики двигуна в режимах неробочого ходу і 

короткого замикання і дайте пояснення їхньої розбіжності. 

8. Які втрати потужності притаманні асинхронним двигунам і яким чином 

визначаються ці втрати? 

9. Як змінюються електричні і магнітні величини в асинхронному двигуні 

при зміні навантаження на валу АД? 

10. Пояснити характер робочих характеристик АД. 
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Лабораторна робота 4 
 

МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

АСИНХРОННОЇ МАШИНИ 
 

4.1 Мета роботи 

Метою лабораторної роботи є опанування одним з методів дослідного 

визначення механічних характеристик асинхронної машини (АМ) з 

контактними кільцями у різних режимах її роботи. 

 

4.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи 

У експериментальній частині роботи виконуються наступні завдання: 

 зняття механічних характеристик АМ з контактними кільцями при за-

мкненій накоротко фазній обмотці ротора, а також при включенні в коло цієї 

обмотки додаткових активних опорів, причому з послідовним проходженням у 

обох випадках режимів генераторного, двигунного і електромагнітного гальма. 

У результаті теоретичної підготовки і проведення роботи студент пови-

нен знати: 

 можливі режими роботи АМ і умови її переходу у кожний з них; 

 загальний вигляд механічних характеристик АМ з охопленням режи-

мів генераторного, двигунного і електромагнітного гальма; 

 чинники, якими можна впливати на механічні характеристики і, таким 

чином, керувати АМ, насамперед, у двигунному режимі роботи; 

 експериментальний шлях отримання механічних характеристик АМ у 

різних режимах її роботи.  

 

4.3 Теоретичні положення 

З загальної теоретичної частини (додаток А) відомі визначення щодо ме-

ханічної характеристики асинхронного двигуна (АД), як й інших двигунів: ме-

ханічна характеристика – залежність частоти обертання ротора від оберталь-

ного моменту на валу, тобто )(Mn . Але для АД назву механічна характерис-

тика поширюють і на залежність )(sM , приймаючи за аргумент ковзання s , 

хоча, щоб уникнути плутанини, останню залежність доречніше називати внут-

рішня механічна характеристика.  

При теоретичному аналізі і розрахунках для спрощення супутніх аналіти-

чних виразів замість обертального моменту на валу застосовують електромагні-

тний момент і тоді залежності )( emMn  і )(sM em  теж називають механічними 

характеристиками. 

У даній роботі передбачено зняття механічної характеристики у первіс-

ному її визначенні – )(Mn . 
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Механічні характеристики АД 

з короткозамкненим ротором і АД з 

контактними кільцями (фазним рото-

ром) у принципі подібні і відповіда-

ють поданому на рис.А.9, зміни ха-

рактеристик при керуючих впливах – 

на рис.А.15–А.18. Але ці характерис-

тики мають обмежений вигляд – 

тільки для двигунного режиму робо-

ти АМ.  

Механічна характеристика АМ 

у більш повному обсязі подана на 

рис.А.20 і повторена на рис.4.1 – (по-

значка АМ). Вона має ділянки, від-

повідні режимам: генераторному ре-

куперативному – G, двигунному – M  і електромагнітного гальма (противклю-

чення) – EMB. Позначені ділянки відділяють одну від одної осі 0-n та 0-M. 

Однім з методів експериментального зняття механічної характеристики 

АМ, який застосовується у цій роботі, є метод взаємного механічного наванта-

ження АМ і машини постійного струму (МПС).  

Відомо, що штучні механічні характеристики )(Mn  МПС незалежного 

збудження являють собою сім’ю ліній, близьких до паралельних прямих, нахи-

лених відносно осі абсцис (рис.4.1). Регулюючи МПС, можна забезпечити її ро-

боту на однієї з поданих чи проміжних характеристик і тим самим створити не-

обхідний її момент (гальмівний або рушійний), залежно від потрібного режиму 

випробовуваної АМ. Усталений стан спільної роботи АМ і МПС відповідає то-

чкам перетину механічної характеристики АМ і будь-якої з механічних харак-

теристик МПС (приклади 11-ти таких точок є на рис.4.1).  

Конкретно, якщо для АМ треба забезпечити ділянку G, то МПС повинна 

працювати в двигунному режимі, якщо ділянку M – в генераторному режимі. 

Для ділянці EMB треба для МПС знов забезпечити двигунний режим, але зі 

зміною напрямку обертання порівняно з першим варіантом. Співвідношення 

напрямків моментів обертання АМ і МПС і напрямку руху відповідає розгляну-

тим варіантам роботи АМ на рис.А.21, хоча там замість МПС моменти гальмо-

вий або рушійний створює вантаж, який висить на шківу.  

 Забезпечивши той чи інший стан взаємної роботи АМ і МПС, необхідно у 

позначеній на рис.4.1 множині точок вимірювати обертальний момент на валу 

та частоту обертання одним з відомих методів вимірювання. Усі ці вимірюван-

ня і забезпечують експериментальне зняття механічної характеристики АМ у 

сукупності зазначених режимів. 

 При включенні у коло обмотки ротора АМ додаткових опорів 

(див.рис.А.4) її механічна характеристика набуває відомих змін (див.рис.А.14 і 

рис.А.16), але суть виконуваних дослідів при цьому залишається такою самою, 

як і при замкненні обмотки ротора саму на себе. 

 

 
Рисунок 4.1 – Суміщення механічних 

характеристик АМ і МПС 
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4.4 Опис експериментальної установки 

Принципова схема експериментальної установки подана на рис.4.2.  

За випробовувану асинхронну машину (АМ) слугує трифазний асинхрон-

ний двигун (АД) з контактними кільцями типу АК52/4 (позначений як М1). Йо-

го обмотка статора з’єднана за схемою «зірка». До виводів фазної обмотки ро-

тора через контактні кільця і щітки підключено трифазний реостат R1, але ще ці 

виводи можуть бути замкнені короткозамикачем QK.  

АД має наступні номінальні дані: потужність ,54NP  кВт; фазна/лінійна 

напруги 380/220NU В; частота 50sNf Гц; лінійний/фазний струми статора 

3,108,17 /I N  А; частота обертання ротора 1400Nn  об/хв; ККД 820, ; 

840cos , . Якщо випробовуваним є інший АД, то слід записати і у подальшо-

му орієнтуватися саме на його номінальні параметри. 

Машина М1 сполучена механічно з балансирним генератором (БГ) G1 – 

це машина постійного струму (МПС). Для двигунного режиму машини М1 БГ є 

механічним навантаженням. Для режимів генераторного і електромагнітного 

гальма БГ може переводитися й у двигунний режим, щоб створювати рушійний 

обертальний момент. 

Другий машинний агрегат складається з АМ М2 і МПС G2, які теж мо-

жуть чергувати двигунний і генераторний режими роботи. 

Для регулювання вхідної напруги АМ М1 застосовується трифазний авто-

трансформатор (Т). Комутації електричних кіл машин виконуються автоматич-
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Рисунок 4.2 – Принципова схема дослідної установки 
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ними вимикачами QF1, QF2, SF1 і SF2. Наявність напруги в мережі змінного 

струму контролюється світловими індикаторами HL1 і HL2. Для контролю лі-

нійних напруги і струму статора  АМ  М1 у її вхідну електромережу ввімкнені 

амперметр PA1 і вольтметр PV1. 

 Якірні кола машин G1 і G2 з’єднуються через рубильник Q і вони також 

можуть чергувати свої двигунний і генераторний режими роботи. Струм у їх-

ньому спільному колі контролюється амперметром PA2, а напруги – вольтмет-

ром PV2. Причому при розімкненому рубильнику Q перемикачем SA1 вольт-

метр може почергово підключатися на затискачі машин G1 і G2, а перемикач 

SA2 слугує для забезпечення відповідної полярності вольтметра. 

Обмотка збудження F1-F2 машини G1 живиться з мережі постійної на-

пруги 110 В, а її струм регулюється реостатом R2 і вимірюється амперметром 

PA3. Обмотка збудження F1-F2 машини G2 живиться з аналогічної мережі, але 

її струм регулюється потенціометром RP для забезпечення можливості зміни 

напряму цього струму без перез’єднання виводів F1-F2. Потенціометр RP скла-

дається з двох паралельних віток, що дозволяє змінювати напругу на обмотці 

F1-F2 від -110 В до +110 В.  

При знятті механічної характеристики АД М1 в області двигунного ре-

жиму машина G1 працює в генераторному режимі; машина G2 – в двигунному 

режимі, а машина М2 – в генераторному режимі, віддаючи енергію до мережі 

змінного струму. При знятті механічної характеристики АД М1 в інших режи-

мах режими усіх машин змінюються навпаки.  

Відомо, що струм в спільному колі якорів МПС G1 і G2  

eaaa

aa
a

RRR

EE
I






21

21
12      (4.1) 

визначається співвідношенням величин і напрямків їхніх ЕРС 1aE  і 2aE , а та-

кож сукупністю послідовно з’єднаних опорів  1aR ,  2aR  і eaR  їхніх власних які-

рних кіл і зовнішніх з’єднань. 

Величини електромагнітних моментів МПС G1 і G2 визначається добут-

ками 121 aa IE  і 122 aa IE . ЕРС обмотки якоря у МПС взагалі  nCE Ea , де 

ECn  , ,   – частота обертання, магнітний потік збудження і конструктивний ко-

ефіцієнт. Тому напрямки (полярність) ЕРС залежать від напрямку обертання 

(знак n ) і напрямку магнітного поля (знак  ), а величина   визначається ве-

личиною струму збудження EI , знак   – знаком (напрямком) EI . У підсумку 

там, де ЕРС і струм спрямовані узгоджено – МПС працює генератором, де зу-

стрічно – двигуном. У першому електромагнітний момент і, отже, обертальний 

момент є гальмовими, у другому – рушійними.  

Таким чином, регулюючи струми збудження  МПС G1 і G2, можна отри-

мати необхідний момент БГ G1 (гальмівний або рушійний) залежно від необ-

хідного режиму випробовуваної асинхронної машини. 

Пропонована схема установки (рис.4.2) дає можливість зняти механічну 

характеристику у всіх трьох режимах АМ М1 (генераторному – точки 1,2 на 

рис.4.1), двигунному – точки 3-8 і електромагнітного гальма – точки 9-11). 
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Частота обертання n ротора АМ отримується з індикатора PF (рис.4.2), 

розташованого на цифровому тахометрі ТЦ-3М. Сигнал на тахометр надходить 

з датчика BR, яким є фотодіод: у ньому імпульсні сигнали генеруються модуля-

цією світлового променя лампочки за допомогою зубчатого диска, укріпленого 

на валу АМ М1.  

Обертальний момент АМ 1M  вимірюється завдяки використанню у якос-

ті МПС G1 саме згадуваного вже балансирного генератора БГ. Його статор під-

вішений на підшипниках і, у принципі, міг би обертатися сумісно з якорем. Але 

цьому перешкоджає важіль, який жорстко сполучений зі статором БГ. Цій ва-

жіль спирається на платформу ваг, шкала яких проградуйована безпосередньо у 

одиницях виміру обертального моменту М. На рис.4.2 ця система вимірювання 

моменту М умовно подана приладом РМ. 

 

4.5 Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися на випробувальному стенді зі складом обладнання, 

поданим на рис.4.2, і номінальними даними використовуваних електричних 

машин. 

2. Зібрати дослідну установку відповідно схемі на рис.4.2, або, якщо 

вона вже зібрана, перевірити правильність передбачених з’єднань, а також гра-

ниці вимірювань контролюючих приладів. У колі статора випробовуваної АМ 

для вольтметра PV1 достатньо меж вимірювань (0,4...0,5) NU , оскільки дослід 

проводиться при зниженій напрузі з метою обмеження струму.  

3. Забезпечити вихідний стан обладнання. Усі автоматичні вимикачі 

SQ1, SF1, SF2, SQ2 вимкнені, автотрансформатор Т у положенні мінімальної 

вихідної напруги, короткозамикач QK замкненій, рубильник Q розімкнений, 

реостат R2 і потенціометр RP у положеннях, при яких струми збудження МПС 

мінімальні. 

4. Включити по черзі обидва електромашинні агрегати з боку змінно-

го струму. Запустити АМ М1: для цього ввімкнути автоматичний вимикач SQ1 

і плавно підвищити автотрансформатором Т напругу до рівня, вказаного викла-

дачем (біля 0,3 NU  – щоб уникнути у подальшому надмірних струмів). Ввімк-

нути автоматичний вимикач SQ2 і запустити АМ М2. 

5. Автоматичними вимикачами SF1, SF2 по черзі включити кола 

збудження обох МПС. За допомогою реостата R2 і потенціометра RP і встано-

вити однакові напруги за величиною (за вказівкою керівника) і полярністю на 

затискачах якірних кіл машин G1 і G2 (підключення вольтметра PV2 до конкре-

тної машини і зміна його полярності здійснюється перемикачами SA1 і SA2). 

Замкнути рубильник Q, забезпечуючи режим взаємного навантаження МПС. 

Зауважимо, що при рівності напруг неробочого ходу, а значить і ЕРС обох 

МПТ, струм у їхніх якірних колах за формулою (4.1) має бути відсутнім 

( 021  aa EE ). Таким чином, усі машини за схемою на рис.4.2 працюють фак-

тично у режимі неробочого ходу. Для випробуваної АМ цей стан буде відпові-

дати на механічній характеристиці (рис.4.1) точці на ділянці sn -3. 
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6. Перевірити можливість роботи випробовуваної АМ М1 у заданих 

режимах і супутні межі зміни і вимірювання його частоти обертання і оберта-

льного моменту. Перехід в різні режими роботи електричних машин випробу-

вального стенду здійснюється регулюванням струму збудження МПС G2. На-

пруга АМ М1 і струм збудження БГ G1 залишаються незмінними. 

Якщо з вихідного стану потенціометром RP збільшити струм збудження 

МПС G2, то її ЕРС зросте і встановиться небаланс ЕРС 21 aa EE   при їхньому 

зустрічному напрямку: ця машина перейде у генераторний режим, а МПС G1 – 

у двигунний. АМ М2 буде у двигунному режимі, АМ М1 – у генераторному ре-

куперативному режимі, що відповідає ділянці G на механічній характеристиці 

(рис.4.1). 

Якщо повернути потенціометр RP у вихідний стан і продовжувати змен-

шувати струм збудження МПС G2, то її ЕРС буде зменшуватися і при 21 aa EE   

струм 12aI  (4.1) змінить напрямок: МПС G2 перейде у двигунний режим, а 

МПС G1 – у генераторний. АМ М2 буде у генераторному режимі, віддаючи 

електроенергію до живильної мережі. АМ М1 перейде у двигунний режим, що 

відповідає ділянці М на механічній характеристиці (рис.4.1). 

Продовжуючи за допомогою потенціометра RP регулювання струму збу-

дження МПС G2, його можна довести до нуля, тоді і 02 aE . При цьому МПС 

G1 буде мати механічну характеристику, яка на рис.4.1 проходить через поча-

ток координат.  

Далі потенціометром RP змінюють напрямок струму збудження МПС G2, 

змінить напрямок і ЕРС 2aE . При подальшому підвищенні зворотного струму 

збудження МПС G2, з ростом ЕРС 2aE  напруга на спільних затискачах МПС 

змінить свій напрямок і механічні характеристики МПС G1 будуть опускатися 

все нижче. Їхні точки перетину з механічною характеристикою АМ М1 будуть 

розміщатися на її ділянці ЕМГ (рис.4.1). У такому разі ЕРС 1aE  теж буде мати 

інший напрямок, але через зміну напрямку обертання якоря МПС G1 і ротора 

АМ М1. При 12 aa EE   струм 12aI  теж змінює напрямок і буде співпадати з на-

прямком 2aE  і спрямованим проти напрямку 1aE . Таким чином, МПС G2 пра-

цює у генераторному режимі, МПС G1 – у двигунному, АМ М1 – у режимі еле-

ктромагнітного гальма, АМ М2 – у двигунному режимі. 

7. Зняти механічну характеристику двигуна при закороченій обмотці 

ротора (короткозамикач QK замкнутий). При цьому задана напруга U  на АМ 

М1 повинна підтримуватися незмінною, як і струм збудження 1GEI  МПС G1. 

Для виконання завдання треба спочатку на основі досвіду пункту 6 за до-

помогою потенціометра RP забезпечити такий струм збудження машини G2, 

щоб опинитися у точці 1 на механічній характеристиці АМ М1 (рис.4.1). Регу-

люючи потенціометром RP далі струм збудження у бік зменшення, як у пункті 

6, треба протягом досліду зняти 2-3 точки механічної характеристики в генера-

торному режимі, 8-10 точок в двигунному режимі і, після зміни напрямку стру-

му збудження, 2-3 точки в режимі електромагнітного гальма. Останній режим 

характеризується зміною напрямку обертання АМ М1, тобто знаку частоти обе-
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ртання n , яка у останній точці не повинна перевищувати sn,30 , причому часто-

та обертання магнітного поля sn  визначається як найближче зверху до Nn  чис-

ло за формулою (А.1). 

У кожній точці вимірюються частота обертання n  і обертальний момент 

M  випробуваної АМ. Результати занести до табл.4.1. 

 

Таблиця 4.1 – Дані механічної характеристики випробуваної АМ при від-

сутності додаткових опорів в колі обмотки її ротора 

Задане    U        В;  1GEI =       А;  sn      об/хв 

Виміряне  

n , об/хв                

M , Н·м                

Розраховане 

s                 

 

8. Зняти механічну характеристику двигуна при введені в обмотку 

ротора додаткових опорів (короткозамикач QK розімкнений). При цьому на-

пруга U  на АМ М1 і струм збудження 1GEI  МПС G1 повинні підтримуватися 

такими же, як і при виконанні досліду за пунктом 7. Порядок виконання дослі-

ду теж той самий. Результати занести до табл.4.2. 

 

Таблиця 4.2 – Дані механічної характеристики випробуваної АМ при ная-

вності додаткових опорів в колі обмотки її ротора 

Задане    U        В;  1GEI =       А;  sn      об/хв 

Виміряне  

n , об/хв                

M , Н·м                

Розраховане 

s                 

 

4.6 Обробка результатів 

1. За даними табл.4.1 і 4.2 побудувати у спільній координатній системі 

механічні характеристики )(Mn  випробуваної АМ.  

2. В табл.4.1 і 4.2 розрахувати за формулою (А.5) ковзання s  і у спільній 

координатній системі побудувати внутрішні механічні характеристики (s)M  

випробуваної АМ.  

3. На побудованих характеристиках виділити і помітити ділянки, які від-

повідають різним режимам роботи АМ.  

4. Проаналізувати результати, отримані в табл.4.1 і 4.2 і проілюстровані 

побудованими характеристиками. Порівняти характеристики двох різних дослі-

дів і визначити, наскільки вони відповідають загальним теоретичним положен-
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ням щодо АМ (див. рис.А.8, А.9, А.14 і А.16). 

5. Звіт про виконану роботу повинен відповідати стандартам НТУ «ХПІ» і 

вимогам, викладеним у додатку В. Звіт має містити титульний лист, опис мети і 

завдань досліджень, схему експериментальної установки, таблиці зміряних і ро-

зрахункових даних, розрахункові формули, графіки обумовлених характерис-

тик, висновки за роботою. 

 

Контрольні питання 

 

1. Зобразіть будову АМ з контактними кільцями та пояснить загальні 

принципи її роботи у двигунному режимі. 

2. Зобразіть повну механічну характеристику АМ і пояснить, яким режи-

мам її роботи відповідають окремі ділянки характеристики. 

3. Які напрямки мають рух обертового магнітного поля, обертання рото-

ра, електромагнітний момент і зовнішній момент обертання на валу асинхрон-

ної машини у генераторному і двигунному режимах її роботи, а також в режимі 

електромагнітного гальма? 

4. Опишіть випробувальну установку, склад та призначення використову-

ваного обладнання. 

5. Яким чином забезпечується перехід випробовуваної АМ в різні режими 

дослідження. 

6. У яких режимах знаходяться електричні машини дослідної установки, 

коли випробувана АМ працює: а) у генераторному режимі; б) у двигунному ре-

жимі; в) у режимі електромагнітного гальма? 

7. Як змініться механічна характеристика випробуваної АМ, якщо б дос-

лід провести не при зніженій, а при номінальній її напрузі? Які проблеми вини-

кли б для АМ при проведенні досліджень за другим варіантом? 

8. Як впливає додатковий активний опір у колі обмотки ротора АМ на 

форму механічної характеристики? 

9. Якими чинниками і як можна ще впливати на механічну характеристи-

ку АМ?  

10. У яких випадках в умовах експлуатації можливо виникнення генера-

торного режиму АМ? 

11. Чому асинхронні машини дуже рідко використовуються як генерато-

ри? 

12. У яких випадках в умовах експлуатації можливо виникнення для АМ 

режиму електромагнітного гальма? 
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Лабораторна робота 5 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОХШВИДКІСНОГО 

ТРИФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА 
 

5.1 Мета роботи 

Метою лабораторної роботи є експериментальне дослідження двохшвид-

кісного асинхронного двигуна (АД) з обмоткою статора зі змінною кількістю 

пар полюсів.  

 

5.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи 

У експериментальній частині роботи асинхронний двигун досліджується 

у двох варіантах вмикання обмотки статора: схема «трикутник» з подвійною 

кількістю пар полюсів ( 42 p ) і схема «подвійна зірка» з одинарною кількістю 

пар полюсів ( 22 p ).  

Кожного разу проводиться пуск ненавантаженого двигуна при зниженій 

напрузі та виконуються наступні завдання: 

  дослід неробочого ходу зі зняттям відповідних характеристик; 

  дослід короткого замикання зі зняттям відповідних характеристик; 

  дослід навантаження зі зняттям робочих характеристик.  

У результаті теоретичної підготовки і проведення роботи студент пови-

нен знати: 

  способи регулювання частоти обертання АД, зокрема, зміною кілько-

сті пар полюсів; 

  дослідно-розрахункове отримання характеристик асинхронного дви-

гуна у режимах неробочого ходу, короткого замикання і навантаження з супут-

нім визначенням його параметрів, а саме, витраченої і корисної потужностей, 

втрат потужності, частоти обертання і обертального моменту тощо; 

  зміни параметрів і характеристик АД при зміні кількості пар полюсів 

шляхом переходу з однієї схеми вмикання обмотки статора на іншу. 

 

5.3 Теоретичні положення 

З загальної теоретичної частини (додаток А) відомі способи регулювання 

частоти обертання АД, зокрема, зміною кількості пар полюсів обмотки статора, 

що проілюстроване на рис.А.19.  

Полюсне регулювання частоти обертання АД, як свідчить формула 

(А.33), є ступінчастим (дискретним – рис.А.18) і застосовується тільки в АД з 

короткозамкненим ротором.  

Виконуються багатошвидкісні машини як з декількома обмотками на ста-

торі, так і з однією обмоткою зі зміною структури обмотки – останнє є перева-

жним. Відомо, що найбільшого поширення набули двохшвидкісні двигуни з 

перемиканням полюсів усередині обмотки. 
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Для зміни полюсності принципово можливі декілька способів перемикан-

ня обмотки статора. Найпоширенішим є спосіб поділення кожної фази обмотки 

на дві частини. Вони при перемиканні полюсів залишаються в тій самій фазі, 

але розташовані через полюс.  

На рис.5.1 наданий 

один з розповсюджених ва-

ріантів обмотки з переклю-

ченням кількості полюсів, 

який використовується і у 

даній лабораторній роботі.  

Конкретно, на 

рис.5.1,а і рис.5.1,в подана 

одна фаза двохшвидкісної 

обмотки – це, приміром, 

фаза А. Стрілками вказані 

напрямки фазних струмів 

sI  і струмів saI  в секціях 

при різних схемах їх 

з’єднання. Насправді кожна 

секція відповідає групі з q  

послідовно з’єднаних сек-

цій ( q  кількість пазів на 

полюс і фазу). Додамо, що 

кожна з частин фази ще 

може мати будь-яку здійс-

ниму кількість паралельних 

віток, лише б були викона-

ні умови симетрії обмоток у всіх частинах фаз. Крок котушок вибирається при-

близно рівним полюсному кроку p  при більшої кількості полюсів. 

На рис.5.1,б і рис.5.1,г надані дві схеми перемикання кількості полюсів у 

повній трифазній обмотці: трикутник –  і подвійна зірка – , що є найприй-

нятнішим рішенням при виборі простішого перемикача. Ці схеми мають у фазі 

А саме ті частини 1A  і 2A , як і на рис.5.1,а,в, відповідно. Для збереження на-

прямку обертання магнітного поля, а, отже, і ротора, при переключенні кілько-

сті полюсів потрібно також переключити кінці двох фаз обмотки (наприклад, 

фази В і С – рис.5.1,в). 

Для отримання більшої кількості полюсів виконують послідовне 

з’єднання частин кожної фази (рис.5.1,а,б); при меншої кількості полюсів має 

місце паралельне з’єднання цих частин (рис.5.1,в,г). 

Вияснимо співвідношення граничних струмів, потужностей і обертальних 

моментів АД при переході від схеми  на рис.5.1,б до схеми  на рис.5.1,г при 

незмінній лінійній напрузі мережі U . При цьому приймемо граничне значення 

струму saI  в напівфазі обмотки однаковим за обох варіантах кількості полюсів, 

2p=2

IsIs

A B C

A B C
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Рисунок 5.1 – Принцип перемикання 

кількості пар полюсів обмотки статора 
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і насамперед визначимо відповідні граничні значення фазних струмів sI :  

sas II  ;  sas II 2 ,     (5.1) 

а на основі цього – також граничні лінійні струми I : 

sas III 33   ;  sas III 2  .   (5.2) 

На підґрунті відомих формул (А.18) і (А.25) потужність на валу АД: 

 cos η3 IUP .    (5.3) 

Якщо приблизно вважати, що коефіцієнт потужності cos  і ККД  при 

однакових значеннях saI  також однакові в обох схемах, то отримаємо співвід-

ношення граничних потужностей і, відповідно, граничних лінійних струмів:  

15,1
3

2










I

I

P

P
.    (5.4) 

Зважаючи на близькість P  і P , для обох частот обертання АД зі схе-

мою перемикання на рис.5.1 вказується однакова номінальна потужність NP , 

тому цю схему називають схемою перемикання з constP . Це виправдане, бо 

трохи більшій граничній потужності P  відповідає значно більша частота обе-

ртання ротора і, як наслідок, – кращі умови охолодження АД.  

З врахуванням (А.33) і зважаючи на те, що номінальне ковзання 1noms , 

маємо співвідношення частот обертання при різної кількості пар полюсів: 

2












p

p

n

n

n

n

s

s .    (5.5) 

З огляду на (А.19) і (5.5), за умови досягнення однакої граничної потуж-

ності при переключенні обмотки статора за схемами на рис.5.1, двигун може 

працювати при співвідношенні граничних обертальних моментів: 

2

1










n

n

M

M
.      (5.6) 

Вигляд відповідних механічних характеристик АД поданий на рис.А.18.  

Існують й інші схеми перемикання кількості полюсів, приміром, з зірки  

(див. рис.А.7,а) на подвійну зірку .  Цей варіант вважається схемою переми-

кання з можливістю роботи при однаковому значенні граничних обертальних 

моментів, тобто це схема перемикання з constM . Відповідно граничні поту-

жності АД при різних значеннях p  будуть різними.  

При переключенні обмотки статора багатошвидкісного АД магнітні інду-

кції на окремих ділянках магнітного кола АД у загальному випадку змінюють-

ся. Є доволі грубі орієнтовані оцінки, що індукції змінюються подібно моменту 

обертання.  

Маса і вартість багатошвидкісного АД декілька більші, ніж звичайного 

АД той самої потужності.  
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5.4 Опис експериментальної установки 

Принципова схема експериментальної установки подана на рис.5.2.  

Випробовуваним є асинхронний двигун (АД) типу АИР 80В4/2У3 з на-

ступними номінальними даними:  потужність ,51NP  кВт; лінійна напру-

га 380NU В; частота 50sNf Гц; ККД 750,N  ; 0,79  cos N ; лінійний 

струм статора ,83NI А; частота обертання 1410Nn  об/хв. В схемі  при по-

слідовному з’єднанні напівфаз активний опір на фазну обмотку статора 

 ,715sR Ом, а в схемі  – при паралельному з’єднанні напівфаз, sR  треба  

зменшити у 4 рази, зважаючи на порівняння схем за рис.5,1,б і рис.5.1,г.  

Якщо випробовуваним є інший АД, то слід записати і у подальшому ви-

користовувати саме його номінальні параметри. 

Дослідна установка на рис.5.2 і випробуваний двигун відповідають ана-

логічним об’єктам з лабораторних робіт 1 і 2 (див. рис.1.1 і рис.2.3). Виключен-

ня мають більш докладне подання схеми обмотки статора АД і наявність конта-

кторів KM3 і KM4. Все це спільно з контактором KM2 призначене для переми-

кання обмотки статора зі схеми трикутник –  при 42 p  на схему подвійна 

зірка –  при 22 p .  

На рис.5.2 є таблиця перемикань, де, окрім відомих, використані позна-

чення: on – замкнений (зачинений) стан; off – розімкнений (відчинений) стан; 

SW – схема обмотки статора. Конкретно, при замкнені тільки контактора KM2 
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Рисунок 5.2 – Принципова схема дослідної установки 
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обмотка статора АД має звичайну схему  (див. рис.А.7,б) з фазними обмотка-

ми U1–U2, V1–V2, W1–W2. При замкнені тільки контакторів KM3 і KM4 утво-

рюється схема  з фазними обмотками (a–U1,a–U2), (b–W1,b–W2) і (c–V1,c–

V2), які складаються з паралельно з’єднаних напівфаз.  

Решта позначень приладів і пристроїв і, особливо, принцип застосування 

вимірювального комплексу К540 залишаються такими самими, як це описано у 

підрозд.1.4.  

Важливо, що система вимірювань комплексу К540 орієнтована на трифа-

зне навантаження, з’єднане за схемою «зірка» –  (див. рис.А.7,а). Для цієї схе-

ми він видає фазні напруги AU , BU , CU  (вольтметр PV), струми AI , BI , CI  

(амперметр РА) і потужності AP , BP , CP  (ваттметр PW).  

Тоді для схеми подвійна зірка –  безпосереднє отримується:  

 фазна і лінійна напруги обмотки статора:  

 UUs ,  UU 3     (5.7) 

де )(
3

1
CBA UUUU 

 – середнє значення фазної напруги для умовної «»; 

 лінійний і фазний струми обмотки статора: 

 III sYY ,     (5.8) 

де )(
3

1
Υ CBA IIII   – середнє значення фазного струму для умовної «»; 

При схемі «трикутник»   для АД визначаються декілька по іншому:  

 лінійна (і одночасно – фазна) напруга обмотки статора:  

  UUU s 3 ;    (5.9) 

 лінійний і фазний струми обмотки статора: 

 II ;  
3

I
Is  .    (5.10) 

Підведена активна потужність АД у обох випадках визначається однаково: 

CBAin PPPP  ;    (5.11) 

як і коефіцієнт потужності: 

IU

P

IU

P in

ss

in

33
cos  .    (5.12) 

 

5.5 Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися на випробувальному стенді зі складом обладнання, по-

даним на рис.5.2, і номінальними даними використовуваного АД. 

2. Зібрати дослідну установку відповідно схемі на рис.5.2, або, якщо во-

на вже зібрана, перевірити правильність передбачених з’єднань, а також грани-

ці вимірювань контролюючих приладів.  

3. Вихідний стан обладнання перед початком дослідів має бути наступ-

ним. Індукційний регулятор Т у положення мінімальної вихідної напруги, усі 
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контактори і автоматичні вимикачі – вимкнені, границі вимірювань приладів 

комплексу К540 попередньо перевищують очікувані струми і напруги.  

4. Активізувати живлення дослідної установки. Замкнути контакти QF 

і КМ1 і по вольтметру PV на вимірювальному комплексі К540 переконатися, що 

вихідна напруга індукційного регулятора Т відсутня або мінімальна. 

5. Провести дослід неробочого ходу двигуна для обох варіантів схеми 

обмотки статора. Двигун залишається ненавантаженим, тому що обмотка збу-

дження F1-F2 електромагнітного гальма (ЕМГ) YB ще вимкнена.  

Забезпечити в обмотці статора АД схему «трикутник» – . Для цього 

треба увімкнути тільки контактор КМ2. Здійснити пуск АД, плавно підвищую-

чи  індукційним регулятором Т  напругу на двигуні: таким чином треба довести 

її до номінального значення UN . 

Треба змінювати підведену до АД напругу в діапазоні (1,1…0,2)·UN. Ре-

зультати вимірів у 7-8 точках занести до табл.5.1 зазначені у підрозд.5.4 напру-

ги UА, UВ, UС , струми IА, IВ, IС, потужності PА, PВ, PС . 

По завершенні досліду знизити напругу на АД індукційним регулятором 

Т до нуля і вимкнути контактор КМ2.  

Забезпечити в обмотці статора АД схему «подвійна зірка» – . Для 

цього треба увімкнути тільки контактори КМ3 і КМ4. Здійснити пуск АД і, ді-

ючи як при попередній схемі, виконати дослід неробочого ходу.  Результати 

вимірів занести у ту ж саму табл.5.1. 

По завершенні досліду індукційним регулятором Т знизити напругу на 

АД до нуля і вимкнути контактор КМ1 і автоматичний вимикач QF.  

 

Таблица 5.1 – Дані досліду неробочого ходу  

Виміряне Обчислене 

U

А 

U

В 

U

С 

I

А 

I

В 

I

С 
РА РВ РС 

U

o 

Is 

o 

Рin

o 
сos

o 

oselP

 

Рmag&me

c 

Рme

c 

Рma

g 

В В В А А А В

т 

В

т 

В

т 

В А Вт – Вт Вт Вт Вт 

Схема обмотки статора – ,  2p=4 

 

 

 

 

                

Схема обмотки статора – ,  2p=2 
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6. Провести дослід короткого замикання для обох варіантів схеми об-

мотки статора. Щоб забезпечити стан короткого замикання, треба за допомогою 

спеціального пристрою загальмувати ротор АД. 

Вихідний стан решти обладнання знов відповідає п.3. 

Забезпечити в обмотці статора АД схему «трикутник» – . Для цього 

треба розімкнути контактори КМ3 і КМ4 та увімкнути тільки контактор КМ2. 

Встановити на К540 межі вимірювань: за струмом – відповідний 120% від 

номінального; за напругою – 20 %  від номінальної. 

Замкнути контакти автоматичного вимикача QF і контактора КМ1. 

Плавно підвищувати напругу на статорі АД до тих пір, поки струм не досягне 

значення NI2,1 . В процесі досліду змінювати індукційним регулятором Т струм 

від NI2,1  до нуля і зняти покази приладів у 6…7 точках. Результати 

вимірювань напруг UА, UВ, UС , струмів IА, IВ, IС  і потужностей PА, PВ, PС  

занести до табл.5.2. 

При нульовій напрузі на АД вимкнути контактор КМ2.  

Забезпечити в обмотці статора АД схему «подвійна зірка» – . Для 

цього треба увімкнути тільки контактори КМ3 і КМ4. Діючи, як при попередній 

схемі, виконати дослід короткого замикання.  Результати вимірів занести у ту ж 

саму табл.5.2. 

Індукційним регулятором Т знизити напругу на АД до нуля і вимкнути 

контактор КМ1 і автоматичний вимикач QF. Зняти гальмо ротора АД. 

 

Таблиця 5.2 – Дані досліду короткого замикання 

Виміряне Обчислене 

АU  BU  CU  AI  BI  CI  AP  BP  CP  Uk Isk kinP  kcos  kselP  kmagP

 

krelP  kM1  

В В В А А А Вт Вт Вт В А Вт – Вт Вт Вт Н·м 

Задане: схема обмотки статора – ,  2p=4; розраховане: skNI    А; 1M    Н·м  

 

 

 

 

                

Задане: схема обмотки статора – , 2p=2; розраховане: skNI   А; 1M    Н·м  

 

 

 

 

                

 

7. Провести дослід навантаження АД для обох варіантів схеми обмотки 

статора. Навантаження забезпечується електромагнітним гальмом (ЕМГ) YB. 

Вихідний стан обладнання знов відповідає п.3.  
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Забезпечити в обмотці статора АД схему «трикутник» – . Для цього 

треба розімкнути контактори КМ3 і КМ4 та увімкнути тільки контактор КМ2.  

Здійснити пуск АД, плавно підвищуючи індукційним регулятором Т  на-

пругу на АД: таким чином треба довести її до номінального значення UN  і у 

подальшому при виконанні досліду навантаження підтримувати її незмінною. 

Подати напругу на обмотку збудження F1-F2 ЕМГ через контакти SF. 

Змінюючи струм у цієї обмотці шляхом регулювання опору реостата R, встано-

вити максимальне допустиме навантаження АД – його лінійний струм має до-

сягти значення 1,1 NI . Розвантажуючи АД за допомогою регулювання реостата 

R, зробити виміри у 6-7 точках при зміні струму АД від 1,1 NI  до нуля. Резуль-

тати вимірювань занести до табл.5.3. 

Індукційним регулятором Т знизити напругу на АД до нуля і вимкнути 

контактор КМ2.  

Забезпечити в обмотці статора АД схему «подвійна зірка» – . Для 

цього треба увімкнути тільки контактори КМ3 і КМ4. Діючи, як при схемі , 

виконати дослід навантаження. Результати вимірів занести у ту ж саму табл.5.3. 

Індукційним регулятором Т знизити напругу на АД до нуля і вимкнути 

контактор КМ1 і автоматичні вимикачі  QF  і  SF.  

 

Таблица 5.3 – Дані досліду навантаження 

AU       В;  BU       В;  CU       В;      NUU          В 

Виміряне Обчислене 

IА IВ IС РА РВ РС n M sI  Рin 
сos

 

Р Р  s 

А А А Вт Вт Вт 
об/

хв 
Н·м А Вт – Вт Вт – – 

Задане: схема обмотки статора – ,  2p=4; розраховане: sn =       об/хв 

 

 

 

 

              

Задане: схема обмотки статора – ,  2p=2; розраховане: sn =       об/хв 

 

 

 

 

              

 

5.6 Обробка результатів 

1. За даними досліду неробочого ходу АД (табл.5.1) обчислити та внести 

до цієї таблиці: 
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лінійну напругу oU  і фазний струм osI  обмотки статора АД; підведену по-

тужність oinP , яка втрачається в АД; коефіцієнт потужності АД ocos  – за фор-

мулами (5.7)–(5.12);  

oselP  – електричні втрати потужності в обмотці статора за (2.1), причому 

для різних схем тут і далі треба брати різні значення активного опору цієї обмо-

тки sR , як це зазначене у підрозд.5.4, а щоб не ускладнювати лабораторну ро-

боту, знехтуємо залежністю (2.11), зважаючи на пояснення у підрозд.2.4; 

mecmagP   – сумарні магнітно-механічні  втрати потужності за (2.2); 

mecP , magP  – механічні і магнітні  втрати потужності визначаються графіч-

но за прикладом на рис.2.2 шляхом побудови залежностей  omec&mag UP  і 

 2
omec&mag UP .  

За прикладом на рис.2.1, але у абсолютних одиницях виміру, побудувати 

для обох варіантів схеми обмотки статора характеристики неробочого ходу: 

 oos UI ,  ooin UP ,  oo Ucos . 

2. За результатами досліду короткого замикання (табл.5.2) визначити на-

ступні дані та внести до цієї таблиці: 

лінійну напругу kU , фазний струм Isk, споживану потужність kinP  і коефі-

цієнт потужності kcos  за формулами (5.7)–(5.12). 

Також за методикою, поданою у підрозділі 3.3, зокрема, формулами (3.1) і 

(3.2), з врахуванням пояснень до них, визначити електричні втрати потужності 

в обмотці статора kselP , магнітні втрати потужності kmagP , електричні втрати 

потужності в обмотці ротора krelP  і початковий обертальний момент kM1 . 

За прикладом на рис.3.1, але у абсолютних одиницях виміру, побудувати 

для обох варіантів схеми обмотки статора характеристики короткого замикан-

ня:  kks UI ,  kkin UP   і   kk Ucos . 

Додатково за формулами (3.3) і (3.4) визначити струм короткого замикан-

ня NksI  при номінальній напрузі, використовуючи залежність )( kks UI  за ана-

логією на рис.3.2, а також визначити початковий пусковий момент 1M  при та-

кій напрузі.  

3. За даними досліду навантаження визначити наступні параметри та за-

нести їх до табл.5.3: 

sn  – частота обертання магнітного поля за (А.1); 

U  – лінійна напруга і sI  – фазний струм обмотки статора; inP  – підведена 

активна потужність і cos  – коефіцієнт потужності АД за (5.7)–(5.12); 

P  – корисна механічна потужність на валу ротора АД (А.19); 

P  – сумарні втрати потужності в АД (А.20); 

 – ККД двигуна (А.25); 

s  – ковзання ротора двигуна (А.5).  
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Для кожного варіанта схеми обмотки статора побудувати окремо на од-

ному графіку робочі характеристики – залежності )(Pn , )(PM , )(PI s , )(P , 

)(cos P , )(Ps .  

4. Проаналізувати результати, отримані в табл.5.1–5.3 і проілюстровані 

побудованими  характеристиками.  

Порівняти для обох варіантів кількості полюсів: 

 при номінальній напрузі: струм неробочого ходу, магнітні втрати потуж-

ності, струм короткого замикання, пускові обертальні моменти;  

 механічні втрати потужності; 

 ККД  при 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 і 1,25 від номінальної потужності;  

 коефіцієнти потужності при аналогічних значеннях потужності; 

 ковзання при номінальній потужності. 

5. Звіт про виконану роботу повинен відповідати стандартам НТУ «ХПІ» і 

вимогам, викладеним у додатку В. Він має містити титульний лист, опис мети і 

завдань досліджень, схему експериментальної установки, таблиці виміряних і 

розрахункових даних, розрахункові формули, графіки обумовлених характерис-

тик, висновки за роботою. 

 

Контрольні питання 

1. Пояснити способи регулювання частоти обертання АД. 

2. Як забезпечується в АД зміна кількості пар полюсів? 

3. Які схеми перемикання кількості пар полюсів АД Вам відомі? 

4. Накресліть принципові схеми перемикання полюсів АД. 

5. Чому полюсне регулювання частоти обертання не використовують в 

АД з фазним ротором (контактними кільцями)? 

6. Що означає регулювання частоти обертання при constP  і при 

constM . 

7. Як змінюються механічні характеристики АД при зміні кількості пар 

полюсів? 

8. Порівняйте робочі параметри АД при різної кількості пар полюсів: 

а) в режимі неробочого ходу; 

б) в режимі короткого замикання; 

в) в режимі навантаження. 

9. Чому різняться складові втрат потужності при різної кількості пар по-

люсів? 

10. Як співвідносяться пускові моменти при номінальної напрузі при різ-

ній кількості пар полюсів?  Якщо вони різні, то чому? 

11. Поясніть структуру і функціонування дослідної установки.  

12. Як проводяться досліди неробочого ходу и короткого замикання АД? 

13. Яким чином проводиться визначення складових втрат потужності 

АД? 

14. Як визначаються експериментальні та розрахункові дані АД у режимі 

навантаження. 
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15. Якими характеристиками ілюструються якості АД у режимах неробо-

чого ходу, короткого замикання і навантаження? Як виглядають ці характерис-

тики?  
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Лабораторна робота 6 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК  

АСИНХРОННОГО ДВИГУНА  

ПРИ ЧАСТОТНОМУ КЕРУВАННІ 
 

6.1 Мета роботи 

Метою роботи є вивчення частотного способу керування асинхронним 

двигуном (АД) шляхом зняття його регулювальних і робочих характеристик 

при живленні від перетворювача частоти. 

 

6.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи 

У експериментальній частині роботи виконуються наступні завдання: 

 зняття робочих характеристик АД при фіксованих значеннях частоти 

живлячої напруги; 

 зняття регулювальних характеристик АД при фіксованому значенні 

обертального моменту на валу; 

 виконання режиму динамічного гальмування АД. 

У результаті теоретичної підготовки і проведення роботи студент пови-

нен знаті: 

 способи регулювання частоти обертання асинхронних двигунів, зок-

рема, частотний; 

 конструкцію і схему перетворювача частоти з автономним інверто-

ром напруги; 

 основний закон зміни частоти і напруги і його окремі випадки залеж-

но від характеру навантаження АД; 

 особливості роботи і характеристики асинхронних двигунів при жив-

ленні від перетворювача частоти. 

 

6.3 Теоретичні положення 

6.3.1. Основні співвідношення величин в частотно-керованих асинх-

ронних двигунах 

З відомих способів регулювання частоти обертання асинхронних двигунів 

у теперішній час поширення набуло частотне регулювання – зміною частоти sf  

живлячої напруги. Цей спосіб витікає з відомого виразу (А.33) і дозволяє вико-

нувати регулювання плавно і в широких межах. Для його реалізації електроп-

ривод повинен містити, окрім АД, перетворювач електроенергії постійної про-

мислової частоти в електроенергію змінної керованої частоти. 

Сучасна напівпровідникова техніка дає можливість створювати потужні, 

компактні, надійні статичні перетворювачі частоти на основі керованих венти-

лів. Такі перетворювачі дозволяють одночасно регулювати частоту і величину 

вихідної напруги плавно і в широких межах. 
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Передача енергії в двигуні відбувається шляхом електромагнітної індукції 

– електрична енергія на вході перетвориться в механічну на виході. Це перетво-

рення здійснюється магнітним полем двигуна. І від того, як змінюється магніт-

ний потік в процесі регулювання, залежать характеристики двигуна. 

Для обмотки статора справедливе рівняння рівноваги напруг (А.12): 

)( sssss jXRIEU  .    (6.1) 

У разі змінної частоти sf  живлячої напруги статора зручно ввести понят-

тя відносної частоти або коефіцієнта регулювання: 

Ns ff ,      (6.2) 

де  Nf  – номінальне значення частоти. 

 Необхідно також врахувати залежність ЕРС (А.15) і індуктивного опору 

розсіяння обмотки статора від частоти: 

 nomss EE ;    nomss XX ,   (6.3) 

де  NEsnoms fcjE ;  nomsX – їхні значення при номінальній частоті;  

WssEs KN,c 444  – постійна для ЕРС і Wss KN ,  – кількість послідовних вит-

ків і обмотковий коефіцієнт обмотки статора. 

 З урахуванням перетворень попереднього маємо для магнітного потоку: 
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Розглянемо декілька окремих випадків залежності (6.4). 

Нехтуючи падінням напруги в обмотці статора, отримаємо: 


 s

NEs
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fc
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1
,     (6.5) 

звідки витікає, що основним чинником, що визначає магнітний потік двигуна, є 

співвідношення між напругою і частотою. 

У номінальному режимі роботи )1(   можна нехтувати падінням напру-

ги на активному опорі sR  обмотки статора: 
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.    (6.6) 

В цьому випадку потік залежить не тільки від співвідношення напруги і 

частоти, але і від моменту навантаження, оскільки останній визначає струм ста-

тора і падіння напруги на індуктивному опорі. Якщо вважати, що відношення 

constsU , то потік не залежить від частоти: при будь-якому її значенні він 

змінюватиметься з навантаженням так само, як і при номінальній частоті. 

Насправді, із зменшенням частоти починає сильно позначатися вплив ак-

тивного опору обмотки статора за рахунок збільшення відношення sR . Це 

вплив тим значніше, чим менше  . І при малих значеннях sf  магнітний потік 

двигуна може бути помітно ослаблений. 

Вторинне коло двигуна (коло ротора) впливає на магнітний потік, оскіль-

ки струм ротора визначає величину струму статора, а останній визначає падіння 

напруги в колі статора. 
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Для струму і ЕРС ротора і електромагнітного моменту двигуна відомі 

співвідношення з (А.13), (А.16), (А.26), (А.27) тощо: 
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,  (6.8) 

де '
rE , '

rI , '
rR , '

rX , – зведені ЕРС, струм, активний і індуктивний опори розсі-

яння фазної обмотки ротора ( '
rX  – нерухомого ротора); sm  – кількість фаз об-

мотки статора; m – амплітуда магнітного потоку; s  – кутова швидкість обе-

ртання магнітного поля статора; s  – кутова частота напруги і струму статора.  

Введемо поняття абсолютного ковзання ротора: 

Nr ff ,       (6.9) 

де  rf  – частота струму ротора. 

Тоді відносне ковзання ротора: 
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З урахуванням останнього, виконуючи перетворення, для струму ротора і 

моменту асинхронного частотно-керованого двигуна отримаємо: 
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де 



2

2
NEss

Ms

fcm
c  – постійна двигуна для моменту. 

У рівняннях для струму ротора і електромагнітного моменту те місце, яке 

при номінальній частоті ( 1 ) займало відносне ковзання s , при частотному 

керуванні займає абсолютне ковзання  . Таким чином, при заданому потоці 

струм ротора і електромагнітний момент двигуна залежать тільки від абсолют-

ного ковзання ротора і не залежать від частоти струму статора. Видно, що вира-

зи механічної характеристики звичайного двигуна )(sM em  і частотно-

керованого )(emM  (6.11) подібні. 

 

6.3.2. Основні закони частотного керування асинхронними двигунами 

При виборі закону регулювання АД необхідно прагнути до того, щоб йо-

го робочі характеристики у всьому діапазоні зміни частоти задовольняли пев-

ним вимогам і при переході з одного режиму роботи на іншій мало змінювали-

ся. Особливо це відноситься до енергетичних показників (коефіцієнт потужнос-

ті cos , ККД  ) і перевантажувальної здатності двигуна. 

Академіком М.П.Костенко встановлені оптимальні співвідношення між 

напругою і частотою залежно від характеру статичного моменту M на валу дви-

гуна. Їм запропоновано наступне вихідне співвідношення: 
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 ,     (6.12) 

де M,f,U ss  – поточні значення раніше представлених величин; NNN M,f,U  

– їхні номінальні значення. 

Для отримання відносно простих аналітичних виразів далі доводиться 

ототожнювати електромагнітний момент emM  з моментом обертання на валу 

двигуна ( emMM  ), що є певним допущенням. 

Позначивши 
N

s

U

U
   і 

N

em

M

M
m , маємо у відносних одиницях: 

m .     (6.13)  

Регулювання за цим законом забезпечує задані значення cos  і  при ча-

стотах, близьких до номінальної і вище. При частотах нижче за половину від 

номінальної необхідне корегування даного закону регулювання. 

При виборі закону регулювання треба виходити з виду моментної харак-

теристики )(nM l  робочого механізму, щоб забезпечити оптимальну роботу 

двигуна в заданому діапазоні частот обертання n  при зміні моменту наванта-

ження lM   на валу. 

Загальний закон (6.12) оптимального управління не отримав практичного 

застосування в його повному вигляді. 

Розглянемо низку найбільш поширених окремих законів. 

 Пропорційне регулювання допускає роботу двигуна з постійним момен-

том у всьому діапазоні частот: 

NMM  .     (6.14)  

Тоді з основного закону (6.12) отримаємо: 
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Закон регулювання напруги при цьому: 

 Ns UU .    (6.16)  

При постійній частоті напруги статора залежність електромагнітного мо-

менту від   має той же вигляд, як і в звичайному двигуні залежність від s . При 

цьому, подібно (А.30), критичне абсолютне ковзання ротора: 
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 ,    (6.17)  

де присутній відомий коефіцієнт 1c  (А.28). 

При 0sR  величина cr  постійна (незалежна від  ). При 0sR  cr  

зменшується, і тим швидше, чим менше  . Момент зменшується через вплив 

опору sR , і тим швидше, чим менше частота напруги sf . Все це показано на 

рис.6.1 за допомогою механічних характеристик )(M . Тут лінія 1s  прохо-

дить по точках пуску двигуна, зліва від яких при 1s  графіки відповідають 
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двигунному режиму, справа – режиму електромагнітного гальма при 1s . 

Для наочності проілюструємо глибину регулювання частоти обертання 

при вказаному на рис.6.1 рівні моменту опору lM . Перетин лінії lM  з механіч-

ними характеристиками )(M  дає при значеннях sf , рівних 20; 35 і 60 Гц, зна-

чення rf  по осі абсцис, рівні 5,4; 4,0 і 3,3 Гц, відповідно. Тоді на основі відомих 

співвідношень отримаємо за формулою: 
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)1(    (6.18)  

при 2p  значення частоти обертання, відповідно: 438, 930 і 1700 об/хв. 

Із збільшенням   вплив ак-

тивних опорів стає меншим і гра-

нично можна отримати однакову 

характеристику при всіх частотах, 

оскільки магнітний потік не зале-

жатиме від частоти. При вибраному 

законі управління із зменшенням   

всі характеристики двигуна погір-

шуються, і особливо різко при час-

тотах нижче за половину номіналь-

ної частоти. 

Таким чином, розглянутий 

закон регулювання мало придатний 

для роботи в області малих частот, і 

причиною цього є збільшення ролі 

активного опору обмотки статора. 

Для поліпшення регулювання 

потрібно переходити до закону з 

компенсацією падіння напруги на активному опорі статора. В цьому випадку 

напругу необхідно регулювати за наступним законом: 

ssNs RIUU  .    (6.19)  

Магнітний потік двигуна не залежить від частоти (аж до нуля) і визнача-

ється тільки величиною навантаження: 
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 . (6.20) 

Механічна характеристика для цього випадку приведена на рис.6.1 (верх-

ня пунктирна лінія). 

Регулювання при постійній потужності асинхронного двигуна, що 

припускає її такою у всьому діапазоні частот. Для пояснень на основі простих 

виразів зручно оперувати з електромагнітною потужністю двигуна emP  і її но-

мінальним значенням nomemP , а саме: 

;nomemem PP  ;emsem MP  ;s nomemnomnomem MP  em nomNem MfMf s ;   (6.21) 

 
Рисунок 6.1 – Механічні характеристики 

для закону регулювання   
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де nomemnoms M,  – номінальні значення  s  и emM . 

Закон регулювання напруги   Ns UU  має вигляд: 
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Зазвичай цей закон використовується при регулюванні частоти обертання 

вище номінальної. Із збільшенням частоти магнітний потік зменшується, при-

водячи до зменшення моменту. Цей закон переважний, коли моментна характе-

ристика робочого механізму )(nM l  за характером близька до гіперболічної, що 

забезпечує постійну перевантажувальну здатність. При великих значеннях   

можна нехтувати активним опором, і тоді замість (6.17) маємо: 
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Механічні характеристики для цього закону регулювання приведені на 

рис.6.2. Тут моментна характеристика робочого механізму в координатах 

)(lM  іде вертикально. Її перетин 

з механічними характеристиками 

)(M  дає при частоті ротора 

Гц10 rcr ff  для частот sf , рі-

вних 60, 80 і 100 Гц, значення мо-

менту lM  по осі ординат, рівні 

2,0; 1,5 і 1,0 Н·м (для всіх харак-

теристик половина максимального 

моменту). Тоді при 2p  значення 

частоти обертання n  (6.18) скла-

дають, відповідно: 1480; 2080 і 

2680 об/хв (тобто характеристика 

)(nM l  дійсно близька за формою 

до гіперболічної). 

 

6.3.3. Принцип роботи перетворювача частоти 

Блок-схема частотного керування асинхронним двигуном (M) приведена 

на рис.6.3. Джерелом живлячої напруги може бути однофазна L1, L2 або трифа-

зна L1, L2, L3 лінія змінної напруги. У перетворювач частоти входить випрям-

ляч UZ1 (однофазний або трифазний), ланка постійного струму у вигляді кон-

денсатора C, а також інвертор напруги UZ2.  

Випрямляч разом з конденсатором C, що згладжує пульсації, перетворить 

змінну напругу на постійну, а інвертор перетворить останню на трифазну сис-

 
Рисунок 6.2 – Механічні характеристики 

для закону регулювання   
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тему напруг регульованої частоти. Управ-

ління перетворювачем здійснюється за 

допомогою блоку керування (ACO). Він 

задає частоту f  напруги на виході перет-

ворювача і одночасно за допомогою сиг-

налу (струму) керування cI  забезпечує 

необхідне значення напруги. 

На рис.6.4,а показаний можливий 

варіант розгорненої схеми силової части-

ни перетворювача частоти разом з АД. Керований випрямляч на тиристорах 

VS1–VS6 виконаний за трифазною мостовою схемою Ларіонова (при однофаз-

ному живленні ланка з тиристорами VS3,VS6 відсутня і виходить однофазний 

мостовий випрямляч). Змінюючи кут відкриття тиристорів, можна регулювати 

вихідну напругу випрямляча, а значить і всього перетворювача (кола управлін-

ня тиристорами не показані).  

У інверторі напруги також використана схема Ларіонова на основі повні-

стю керованих біполярних транзисторів з ізольованим затвором – IGВT (insulate 

gate bipolar transistor). Умовне позначення IGВT дане на рис.6.4,б. А на 

рис.6.4,а транзистори умовно представлені ключами Q1..Q6, кожний з яких за-

мінює силове коло конкретного транзистора між емітером і колектором. Кола 

управління транзисторами не показані, як і відповідний блок управління. Ключі 

шунтуються зворотними діодами (VD1..VD6) для повернення запасеної в актив-

но-індуктивному навантаженні (АД) енергії до джерела живлення при комутації 

транзисторів. Зауважимо, що замість тиристорів в схемі на рис.6.4,а ланка ви-

прямляча UZ1 може виготовлятися і на основі IGВT. 

На рис.6.4,в для прикладу поданий 600-вольтний NPT IGBT, що містить у 

собі вбудований зворотний діод. Зараз поширені IGВT в модульному виконанні: 

модуль містить декілька транзисторів і діодів, сполучених певним чином, на-
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Рисунок 6.3 – Блок-схема  

частотного керування ТАД 
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Рисунок 6.4 – Схема інвертора напруги (а), умовне позначення (б)  

і зовнішній вигляд IGBT (в): К – колектор, Е – емітер, G – затвор 
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приклад, так, як необхідно для схеми на рис.6.4,а. Виготовляються модулі на 

струми 50…800  А при напрузі до 3500  В. 

Для отримання оптимального обертового магнітного поля двигуна в ін-

верторі використовується векторна модуляція, яка дозволяє отримати постійні 

кутову швидкість двигуна і амплітуду магнітного потоку. 

Трифазна система магнітних полів двигуна може бути представлена як 

вектор магнітного потоку незмінної величини, що обертається з постійною час-

тотою. Положення цього вектора залежить від стану ключів інвертора, а його 

величина – від співвідношення між напругою і її частотою.  

При роботі інвертора (рис.6.4,а) в парах ключів Q1–Q4, Q2–Q5 і Q3–Q6 

якщо один замкнутий, то інший розімкнений. Замінимо ці пари ідеальними пе-

ремикачами U, V і W, що сполучені з відповідними затискачами обмотки стато-

ра асинхронного двигуна і мають по два стани: з індексом «1» при замкнутих 

ключах транзисторів Q1...Q3,  з індексом «0» при 

замкнутих ключах Q4...Q6. 

Розглянемо принцип формування в двигуні 

обертового магнітного поля. Положення вектора 

магнітного поля в про-

сторі визначається по 

табл.6.1 одною з шес-

ти комбінацій стану 

перемикачів (6 векто-

рів поля показано на 

рис.6.5). Останні дві 

комбінації дають ну-

льові вектори для за-

безпечення перери-

вання подачі напруги. 

Розглянемо фо- рмування векторів 1, 2 і 3 

при з'єднанні обмотки статора по схемі . 

1. На рис.6.6 струм протікає по фазній обмотці, підключеній до клеми W , 

ділиться на дві однакові частини і витікає через обмотки, сполучені з клемами 

U  і V . Магнітні поля трьох обмоток 

створюють результуюче магнітне поле, 

представлене вектором 1. 

2. На рис.6.7 струм поступає через 

обмотки, сполучені з клемами U  і W , пі-

дсумовується і витікає через обмотку, 

сполучену з клемою V . Магнітні поля 

трьох обмотках створюють результуюче 

магнітне поле, представлене вектором 2. 

3. На рис.6.8 струм поступає через 

обмотку, підключену до клеми U , ділить-

ся на рівні частини і витікає через обмот-

ки, підключені до клем V  і W . Магнітні 

Таблиця 6.1 – Стан 

перемикачів 

U V W 
Вектор 

поля 

0 0 1 1 

1 0 1 2 

1 0 0 3 

1 1 0 4 

0 1 0 5 

0 1 1 6 

1 1 1 0 

0 0 0 0 

1

2 3

4

56
 

Рисунок 6.5 – Вектори 

магнітного поля 

W
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Рисунок 6.6 – Генерація 

вектора магнітного поля 1 
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поля трьох обмоток об'єднуються в магнітне поле, представлене вектором 3. 

Змінюючи подальший стан інверторних ключів, можна отримати решту 

положень вектора магнітного поля. Кожного моменту часу зміна співвідношен-

ня фазних векторів поля здійснюється перемиканням тільки одного ключа, тоб-

то обертання поля отримується мінімальним перемиканням ключів інвертора. 

Поворот магнітного поля на два полюсні кроки завершується після проходжен-

ня шести комбінацій з табл.6.1 і повернення на першу з них (рис.6.5). Трива-

лість періоду і, отже, частота напруги перетворювача визначаються тривалістю 

інтервалів збереження кожній з цих комбінацій.  

Для отримання синусоїдного струму використовується широтно-

імпульсна модуляція (ШІМ): її суть полягає у формуванні імпульсів напруги рі-

зної ширини частотою 1…2 кГц. Принцип формування вхідної напруги двигуна 

показаний на рис.6.9. Інтервал конкретного положення ключів з набору комбі-

націй 1-6 чергується через визначені паузи за допомогою тимчасового переходу 

на одну з двох останніх комбінацій з табл.6.1. Тоді єдиний імпульс на напівпе-

ріоді розбивається на сукупність імпульсів різної ширини (рис.6.9). Завдяки 

цьому, в сукупності з дією індуктивності обмотки статора двигуна, система ім-

пульсів згладжується до усередненої напруги, близької до синусоїдної.  

Застосування ШІМ дозволяє 

зменшити додаткові втрати в двигуні і 

добитися плавного обертання навіть 

при малих частотах. 

Таким чином, при правильному 

перемиканні векторна модуляція дає 

постійну амплітуду магнітного потоку 

і постійну середню кутову швидкість 

обертання магнітного поля, а, отже, і 

кругову форму магнітного поля. 

Додамо, що при з'єднанні фазних 

обмоток статора АД за схемою «трику-

тник» буде аналогічне обертання маг-
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0

11 1
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+

-

U

W

V

2

U=1 V=0 W=1
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-
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Рисунок 6.7 – Генерація 

вектора магнітного поля 2 

Рисунок 6.8 – Генерація 

вектора магнітного поля 3 

 

 
Рисунок 6.9 – Формування 

напруги при ШІМ 
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нітного поля, тільки на кожну фазну обмотку припадає більша напруга, чим при 

схемі «зірка», і, відповідно, виходять більші фазні струми і амплітуда резуль-

туючого магнітного потоку.  

 

6.4 Опис експериментальної установки 

Принципова схема експериментальної установки подана на рис.6.10.  

Випробовуваним є асинхронний двигун (АД) серії АО з номінальними 

даними:  7,1NP кВт;  380220 /U N  В (перше значення при схемі обмотки 

статора , друге – при схемі , а в роботі використовується перша з них);  

50sNf  Гц;  8,37,6 /I N  А; 1420Nn  об/хв. 

Одним з основних елементів схеми є перетворювач частоти (ПЧ) UZ, ви-

конаний на основі інвертора напруги з ланкою постійного струму. Конкретно 

застосований перетворювач частоти серії CF23 шведської фірми «Emotron AB» 

(рис.6.11), призначений для управління частотою обертання трифазних асинх-

ронних двигунів, використовуваних для приводу конвеєрів, пакувальних ма-

шин, насосів і вентиляторів.  

Перетворювач частоти живиться через автоматичний вимикач QF від од-

нофазного джерела напругою 220 В з частотою 50  Гц. ПЧ має наступні параме-

три: номінальна потужність 2,2 кВт; вхідний струм 17,3 А; вихідна напруга ре-

гулюється від 0 до вхідної напруги при частотах 0,1..400 Гц; номінальний вихі-

дний струм 10,5 А; піковий струм двигуна 29,7 А; частота комунікацій 1...12 

кГц; ККД 0,959. ПЧ забезпечує роботу АД згідно із законом керування 

const/ fU  з компенсацією падіння напруги на активному опорі обмотки ста-

тора. Принцип роботи ПЧ у цілому подібний розглянутому у підрозд.6.3. 

Частота обертання АД залежить від частоти напруги, а обертальний мо-

мент – від струму (побічно – від напруги). Інвертор має декілька вбудованих 

функцій і параметрів, які дозволяють змінювати режими роботи перетворювача, 

а також виконувати функцію захисту АД від перевантажень. Зауважимо, що за 

допомогою функції F030 для ПЧ встановлюється напруга живлення (за умов-
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Рисунок 6.10 – Принципова схема дослідної установки 
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чанням – 220 В), за допомогою функ-

ції F036 – кількість полюсів АД: 2p=2 

для 3000sn об/хв; 2p=4 для 

1500sn об/хв (за умовчанням 2p=4).  

На передній панелі ПЧ розта-

шовується дисплей DIS (рис.6.10), 

який слугує для установлення параме-

трів і функцій інвертора. Загальний 

вид дисплея є на рис. 6.11 і схематич-

но він повторений на рис.6.12. 

Сенс елементів дисплея: 

 світлодіод SEQ – відображає 

команду «Робота» при зовнішньому 

управлінні; 

 світлодіод FRQ – показує наяв-

ність завдання від вбудованого поте-

нціометра або через аналоговий вхід; 

 індикатор (4×7 сегментів) відображає 

номер параметра, значення параметра або ро-

бочі значення (наприклад, 1500  об/хв); 

 світлодіод FUN – індикація режиму про-

грамування; 

 світлодіод Hz/RPM – відображення час-

тоти напруги або частоти обертання двигуна; 

 світлодіод FWD – обертання вперед; 

 світлодіод REV – обертання назад; 

 світлодіод VOLT – дисплей показує ви-

хідну лінійну напругу; 

 світлодіод AMP – дисплей показує вихі-

дний лінійний струм; 

 кнопка RUN/STOP – використовується 

для пуску і зупину; 

 кнопка FWD/REV – використовується для зміни напрямку обертання; 

 кнопка   – збільшення значення параметра; 

 кнопка  – зменшення значення параметра; 

 кнопка DSP/FUN – перемикання між режимами програмування і індикації 

робочих параметрів; 

 кнопка </RESET – переміщення курсору на дисплеї; 

 кнопка READ/ENTER – читання вибраного параметра або підтвердження 

змін при установленні; 

 потенціометр FREQ.SET використовується для управління вихідною час-

тотою, якщо перетворювач налаштований на управління від дисплея. 

 

 

Рисунок 6.11 – Перетворювач частоти 
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Рисунок 6.12 – Дисплей ПЧ 
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Для початку установлення параметрів треба нажати кнопку DSP/FUN. 

Номер параметра відображається на дисплеї. Для швидшої установки викорис-

товується кнопка </RESET. Нажати кнопку READ/ENTER – значення параметра 

з'явиться на дисплеї. Для установки необхідного значення натискати кнопки   

або . Знов нажати кнопку READ/ENTER для зберігання нового значення. 

Навантаження АД здійснюється електромагнітним гальмом (ЕМГ) YB, 

обмотка збудження якого F1-F2 підключається до мережі постійного струму 

через автоматичний вимикач QF і регулювальний реостат R, а сила струму кон-

тролюється по амперметру PА. Момент обертання двигуна M  вимірюється за 

допомогою стрілочного покажчика PM на електромагнітному гальмі. 

Частота обертання sn  поля, лінійні струм I  і напруга U  статора двигуна 

вимірюються на дисплеї перетворювача послідовним натисненням кнопки 

DSP/FUN. Активна потужність, що поступає в двигун, вимірюється системою з 

двох ватметрів PW1 і PW2: відповідно потужності 1WP  і 2WP .  

Частота обертання ротора АД визначається за допомогою спеціального 

пристрою – індикатора частоти обертання BR, що складається із зубчатого дис-

ка, укріпленого на валу двигуна, і фотодіода, імпульси від якого поступають на 

цифровий тахометр ТЦ-3М. З відлікового приладу PF на тахометрі безпосеред-

ньо і знімаються значення частоти обертання  n. 

 

6.5 Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися на випробувальному стенді зі складом обладнання, по-

даним на рис.6.10, з номінальними даними використовуваного АД, а також з 

функціями дисплея на перетворювачі частоти. 

2. Зібрати дослідну установку відповідно схемі на рис.6.10, або, якщо 

вона вже зібрана, перевірити правильність передбачених з’єднань, а також гра-

ниці вимірювань контролюючих приладів.  

3. Вихідний стан обладнання перед початком дослідів має бути наступ-

ним. Автоматичні вимикачі – вимкнені, границі вимірювань приладів поперед-

ньо перевищують очікувані струми і напруги. Реостат R  – у положенні, яке за-

безпечує мінімальний струм обмотки збудження ЕМГ. 

4. Зняття робочих характеристик двигуна при фіксованих значеннях 

частоти живлячої напруги. 
Виконати дослід навантаження асинхронного двигуна для 2-4 значень (за 

вказівкою викладача) частоти sf  живлячої напруги з діапазону за табл.6.2. Тут 

же приведені необхідні положення перемикача частот і відповідні значення ча-

стоти обертання sn  магнітного поля статора. 

Таблиця 6.2 – Залежність частот від положення перемикача 

Положення перемикача 010 011 100 101 110 

sf , Гц 10 20 30 40 50 

sn , об/хв 300 600 900 1200 1500 
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Кожного разу дослід починається з подачі напруги живлення на ПЧ через 

автоматичний вимикач QF. Першою знімається точка неробочого ходу АД, а 

потім вмикається автоматичний вимикач SF у колі обмотки збудження ЕМГ. 

Межі зміни навантаження двигуна, регульованого за допомогою струму 

обмотки збудження ЕМГ, задає викладач (цей струм не записується, оскільки 

орієнтиром навантаження є вимірюваний обертальний момент). 

Результати вимірювань у 6…7 точках для кожної частоти занести до 

табл.6.3. 

 

Таблиця 6.3 – Дані для робочих характеристик 

Виміряне Обчислене 

I  U  1WP  2WP  n  M  s    inP  P  cos   

А В Вт Вт об/хв Н∙м – – Вт Вт – – 

sf         Гц;     sn        об/хв;     ;    sfU  

 

 

 

           

sf         Гц;     sn       об/хв;     ;    sfU  

 

 

 

           

І так далі 

 

5. Зняття регулювальних характеристик двигуна при фіксованому 

значенні моменту обертання. 
Підтримуючи задане значення обертального моменту двигуна (вказує ви-

кладач) і регулюючи частоту живлячої напруги в діапазоні відповідно табл.6.2, 

провести вимірювання величин, вказаних в табл.6.4, і записати їх до неї. 

Таблиця 6.4 – Дані для регулювальних характеристик 

M          Н∙м 

Виміряне Обчислене 

sf  I  U  1WP  2WP  n  sf/U  inP  P  cos   

Гц А В Вт Вт об/хв В/Гц Вт Вт – – 

 

 

 

          

 

6. Виконати режим динамічного гальмування асинхронного двигуна 

при частоті живлячої напруги  50sf  Гц. 

Для здійснення цього режиму задати на дисплеї функцію F048=0000 шля-

хом послідовних операцій, описаних вище. 
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6.6 Обробка результатів 

 

1. Розрахункові дані асинхронного двигуна визначаються за наступними 

формулами: 

  коефіцієнт регулювання:    
N

s

f

f
 ; 

  для режиму неробочого ходу – відношення:  sfU ; 

  ковзання ротора:     
s

s

n

nn
s


 ; 

  абсолютне ковзання ротора:    s ; 

  підведена потужність, Вт:    21 WWin PPP  ; 

  корисна потужність, Вт:     nMP  1047,0 ; 

  коефіцієнт корисної дії:     
inP

P
 ; 

  коефіцієнт потужності:    
UI

Pin

3
cos  . 

 

2. Для кожного значення частоти живлячої напруги на основі зміряних 

даних (табл.6.3) треба обчислити розрахункові дані АД, вказані в цієї ж таблиці. 

І для всіх значень цієї частоти треба побудувати робочі моментні характеристи-

ки АД – залежності )(Mn , )()( MI,MP , )η(),( cos MM , де для зручності за-

мість звичайного Р за аргумент прийнята величина М. Перша з характеристик 

одночасно представляє частину механічної характеристики.  

Побудувати також залежності моменту від абсолютного ковзання ротора 

)(M  на окремому графіку. 

3. Для певного моменту обертання на основі зміряних даних (табл.6.4) 

обчислити розрахункові дані асинхронного двигуна, вказані в цієї ж таблиці, і 

внести їх до неї. 

За даними розрахунків побудувати регулювальні характеристики асинх-

ронного двигуна – залежності  )( sfn , )( sfU , )( sfI , )(cos sf , )( sf . 

4. Проаналізувати результати, отримані в табл.6.3 і табл.6.4 і проілюстро-

вані побудованими характеристиками. 

5. Звіт про виконану роботу повинен відповідати стандартам НТУ «ХПІ» і 

вимогам, викладеним у додатку В. Він має містити титульний лист, опис мети і 

завдань досліджень, схему експериментальної установки, таблиці виміряних і 

розрахункових даних, розрахункові формули, графіки обумовлених характерис-

тик, висновки за роботою. 
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Контрольні питання 

 

1. Способи регулювання частоти обертання асинхронних двигунів. 

2. Вплив параметрів частотнокерованого асинхронного двигуна на його 

магнітний потік. 

3. Основні співвідношення  величин в частотнокерованому асинхронному 

двигуні. 

4. Основні закони частотного керування асинхронними двигунами. 

5. Вплив активного опору обмотки статора на момент двигуна при часто-

тному керуванні. 

6. Структура схеми частотного керування асинхронним двигуном. 

7. Загальний принцип роботи перетворювача частоти. 

8. Принцип отримання в асинхронному двигуні обертового магнітного 

поля при живленні від інвертора напруги. 

9. Принцип широтно-імпульсної модуляції вихідної напруги перетворю-

вача частоти для отримання в АД синусоїдного струму.  

10. Функції дисплея перетворювача частоти. 

11. Зобразити типовий вигляд робочих моментних характеристик АД при 

різних частотах напруги живлення і пояснити їхню форму. 

12. Зобразити типовий вигляд регулювальних характеристик АД при пос-

тійному значенні обертального моменту і пояснити їхню форму. 
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Лабораторна робота 7 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ  

ТРИФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА 

ПРИ ОДНОФАЗНОМУ ЖИВЛЕННІ 
 

7.1 Мета роботи 

Метою лабораторної роботи є порівнянні експериментальні дослідження 

параметрів і характеристик трифазного асинхронного двигуна (АД) при його 

однофазному живленні як при застосуванні конденсаторів, так і без них, а та-

кож при природному трифазному живленні.  

 

7.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи 

У експериментальній частині роботи виконуються наступні завдання: 

 зняття пускових параметрів АД при однофазному живленні з різними 

значеннями ємності конденсаторів, а також при трифазному живленні; 

 зняття робочих характеристик АД при однофазному живлення з вико-

ристанням конденсаторів і без них, а також при трифазному живленні. 

У результаті теоретичної підготовки і проведення роботи студент пови-

нен знати: 

 схеми вмикання трифазного АД на однофазне живлення з застосуван-

ням конденсаторів; 

 принцип дії асинхронних двигунів та процеси, супутні їхньої роботі 

при однофазному живленні при наявності і відсутності конденсаторів; 

 зміни параметрів і характеристик АД при переході з трифазного на од-

нофазне живлення. 

 

7.3 Теоретичні положення 

Відомо, що однофазні АД мають багато спільного з трифазними АД, за-

гальні відомості про які є у додатку А. Але коли вони створюються саме одно-

фазними, то, природно, виникає низка характерних відмінностей у конструкти-

вному виконанні і принципі дії. Все це належним чином прийнято вивчати у 

окремому курсі мікромашин, що не є предметом даної серії лабораторних робіт.  

У даному разі завдання полягає у дослідженні роботи саме трифазного 

АД при однофазному живленні. Тому пояснимо це тут саме у такому контексті 

з метою свідомого виконання даної лабораторної роботи. 

Трифазний АД стає однофазним, якщо одна з ліній трифазної мережі від-

сутня, або за непередбачених обставин чи свідомо відключається. Можливі ва-

ріанти цього подані на рис.7.1 при вихідної схемі обмотки статора трикутник – 

а і зірка – б: в обмотці статора виникає однофазна система змінних струмів si . 

 У такому вигляді АД може в принципі працювати, але він не може самос-
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тійно перейти у робочий стан після вклю-

чення живлення, тому що не має початко-

вого пускового обертального моменту. 

Пояснимо це на прикладі конструктивної 

схеми двополюсного АД на рис.7.2. 

Тут показаний миттєвий розподіл 

струмів обмотки статора si  у припущені, 

що від однофазного джерела живляться дві 

фазні обмотки, а також зображена відпові-

дна картина магнітного поля. З часом 

струми у провідниках змінюються, відпо-

відно і магнітне поле змінюється за величи-

ною і напрямком, але його просторова струк-

тура залишається подібною. Таке магнітне по-

ле, як відомо, називається пульсуючим. 

У контурах короткозамкненої обмотки 

ротора, утворюваних провідниками з симет-

рично розташованих її пазів, збуджуються 

ЕРС трансформаторного типу. У підсумку в 

обмотці ротора виникає система змінних 

струмів ri , розподіл яких є співвісним струк-

турі струмів статора. Як і у трансформаторах, 

тут системи струмів статора і ротора зміню-

ються у часі майже протифазно.  

Систему сил, породжену взаємодією ма-

гнітних полів струмів статора і ротора, умовно 

представимо еквівалентною системою сил Ампера AF , прикладених до провід-

ників обмотки ротора. Враховуючи миттєві напрямки силових ліній магнітного 

поля і струмів ротора, за правилом «лівої руки» отримуємо на рис.7.2 систему 

сил Ампера, яка виявляється внутрішньо взаємно компенсованою. У підсумку 

результуючий електромагнітний момент ротора є нульовим і тому останній за-

лишається нерухомим. Зі зміною струмів статора і інших величин сили Ампера 

також змінюються, але їхній нульовий баланс зберігається.  

 Ситуація радикально змінюється, якщо ротору придати первісне обертан-

ня. Це може бути який-небудь сторонній механічний товчок, або стан однофаз-

ного живлення виникне у процесі роботи АД з трифазним живленням тощо.  

 Розглянемо це на рис.7.3, де зображена модель з обертовим ротором і при 

однофазному живленні АД (напрямок руху заданий частотою обертання n). Тут 

діють структура струмів статора і їхнє магнітне поле, аналогічне представлено-

му на рис.7.2.  

Аналогічно виникає і структура струмів ротора, але вона виявляється по-

вернутою просторово у бік обертання останнього. Справа у тому, що внаслідок 

електромагнітної інерції (згадаємо теорію перехідних процесів при наявності 

індуктивностей обмоток) система струмів ротора не встигає настроюватися спі-
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Рисунок 7.2 – Нерухомий стан 

АД при однофазному живленні 
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Рисунок 7.1 – Варіанти однофазно-

го живлення трифазного АД 
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ввісно структурі струмів статора. Струми 

верхніх і нижніх провідників обмотки рото-

ра перетинають вертикальну вісь АД і 

«в’їздять» на половину струмів інших на-

прямків. Тобто, як наголошено, струми ви-

значених провідників на встигають через 

електромагнітну інерцію миттєво слідом за 

трансформаторними ЕРС змінити свій на-

прямок і зберігати такий розподіл, який іс-

нував на рис.7.2. 

 Система сил Ампера на рис.7.3 стає 

несиметричною і тому неврівноваженою. 

Переважна дія частки сил, спрямованих у 

бік обертання ротора, створює результую-

чий електромагнітний момент emM , який, 

вочевидь, підтримує первісне обертання ро-

тора з частотою n . В міру розгону кут неспіввісності структур струмів статора і 

ротора збільшується, збільшується і електромагнітний момент. Але це може ві-

дбуватися до визначеної межі, на який вже всі сили Ампера діють в один бік і 

за якою знов з’являються сили напрямку, протилежного напрямку обертання 

ротора. Слід також враховувати те, що в провідниках обмотки ротора окрім 

трансформаторної ЕРС виникають ЕРС обертання (руху). У тій частини провід-

ників, які забезпечують обертовий небаланс сил Ампера, ЕРС обертання спря-

мовані проти струмів і тому обмежують їхню величину і, внаслідок цього, ве-

личину електромагнітного моменту. Таким чином, при деякий частоті обертан-

ня електромагнітний момент знов виявиться нульовим, що відповідає теоретич-

ної межі нарощування частоти обертання ротора у режимі ідеального неробочо-

го ходу. Природно, що навантажений двигун буде працювати при моменті обе-

ртання, відповідному моменту опору на валу за формулою (А.4) при декілька 

нижчій частоті обертання.  

 Якщо оперувати з механічною характеристикою )( emMn  АД при однофа-

зному живленні, то ця залежність, у відповідності з поданим якісним аналізом, 

нагадує аналогічну характеристику трифазного АД (рис.А.9), але з вельми сут-

тєвою відмінністю: точка start має збігатися з початком координат – 0. 

 Щоб придати цьому конкретні риси, перейдемо від природного фізичного 

аналізу принципу роботи АД при однофазному живленні, до абстрактного ма-

тематичного аналізу. Його основою є відоме розкладання пульсуючого магніт-

ного поля на два складових обертових поля: пряме, яке обертається у бік обер-

тання ротора, і зворотне – протилежного напрямку обертання.  

 Принцип розкладання пояснимо за допомогою рис.7.4, де на тлі ротора 

пульсуюче, пряме і зворотне магнітні поля подані відповідно магнітними пото-

ками pul , dir  і rev , яким тут для зручності оперування з магнітними поля-

ми умовно приписано векторний характер, незважаючи на вихідне визначення 

магнітного потоку, як скалярної величини. 

n
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Рисунок 7.3 – Обертовий стан 

АД при однофазному живленні 
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 Пряме і зворотне магнітні поля обертаються у визначені боки з відомою 

частотою обертання sn  (А.1), амплітуди потоків цих полів однакові і дорівню-

ють половині амплітуди потоку пульсуючого поля, тобто 

2/mpulmrevmdir  . У підсумку завжди виконується умова розкладання: 

revdirpul  , що проілюстровано на рис.7.4 через інтервали часу 
8

1
T , де 

T  – період зміни струму статора (при двополюсному АД – це одночасно і пері-

од обертання прямого і зворотного магнітних полів). 

 Зауважимо, що на рис.7.4 у провідниках обмо-

тки ротора показані миттєві напрямки ЕРС re , які 

наводяться пульсуючим магнітним полем обмотки 

статора. 

За прийнятою умовою однофазний асинхрон-

ний двигун можна теоретично замінити еквівалент-

ною сукупністю двох однакових трифазних двигу-

нів, ротори яких розташовані на одному валу, а об-

мотки статорів включені послідовно так, що ство-

рювані ними магнітні поля обертаються у просторі в 

протилежні боки.  

Завдяки прийнятому, можна для кожного з 

умовних двигунів застосувати теорію трифазного 

асинхронного двигуна (додаток А) і побудувати на 

рис.7.5, аналогічно рис.А.20, дві механічні характе-

ристики: )( dirMn , )( revMn  – для двигунів з прямим і 

зворотним обертовими полями. Природно, що на 

спільному валу обертальні моменти додаються з 

врахуванням їхнього напрямку (знаку), тобто 
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Рисунок 7.5 – Механічні 

характеристики АД 
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Рисунок 7.4 – Фази зміни природного пульсуючого магнітного поля 

і абстрактних еквівалентних йому обертових магнітних полів 
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revdirem MMM  . У підсумку отримуємо результуючу механічну характерис-

тику )( emMn  вихідного однофазного двигуна, яка теж зображена на рис.7.5.  

Як і передбачалося (рис.7.2 і рис.7.3), за механічною характеристикою 

)( emMn  АД не має початкового пускового моменту і може розвивати оберталь-

ний рушійний момент у разі обертання ротора ( 0n ). При цьому в умовному 

трифазному АД з прямим обертанням електромагнітним процесам відповідає 

частота ротора sdir fsf  , зі зворотним –   srev fsf  2 , де sf  – частота стру-

мів статора; s  – ковзання ротора відносно прямого обертового поля. 

Для створення початкового обертального моменту в АД з однофазним 

живленням необхідно створити додатковий магнітний потік, зміщений в часі і в 

просторі щодо основного пульсуючого магнітного потоку. Ефективним засобом 

цього є застосування конденсаторів, включення яких в електричне коло жив-

лення АД за схемами на рис.7.1 

подано на рис.7.6. 

Завдяки ємнісним опорам 

конденсаторів струми si  в фазних 

обмотках статора мають взаємні 

фазові зсуви за часом. А якщо 

врахувати, що ці обмотки мають 

просторові зсуви, то у підсумку в 

АД виникає обертове магнітне 

поле. Найкращим варіантом було 

б кругове поле, але на практиці 

зазвичай вистачає і еліптичного 

обертового поля. 

Для раціонального співвідношення пускових і робочих характеристик АД 

ємність конденсатора повинна бути різною при його включенні і роботі. Тому в 

схемі на рис.7.6 є пусковий stC  і робочий wC  конденсатори. Після пуску пер-

ший з них відключають вимикачем Q .  

 Зміни механічної характеристики АД від вихідної 

без конденсаторів (С=0) до робочої з конденсатором wC  і 

пускової з конденсаторами wst CC   подані на рис.7.7. 

Зміни початкового пускового моменту наочні: 0– wM1 –

stM1 . 

При заданому значенні ємності конденсаторів C  

кругове обертове поле буде тільки при одному певному 

значенні струмів sI , а при інших навантаженнях умови 

роботи АД погіршуються. Для усунення цього недоліку 

можна удатися до ступінчастого регулювання ємності wC , 

але це ускладнює систему регулювання і живлення АД. 

Ємність робочого конденсатора для забезпечення 

кругового обертового магнітного поля при промислової 
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Рисунок 7.6 – Варіанти схеми однофазного 

живлення трифазного АД 

із застосуванням конденсаторів 
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частоті 50sf  Гц можна визначити за наближеними формулами, мкФ:  

 для схеми «трикутник» (рис.7.6,а): 

N

sN
w

U

I
C 4800 ,    (7.1) 

 для схеми «зірка» (рис.7.6,б): 

N

sN
w

U

I
C 2800 ,    (7.2) 

де NU , sNI  – номінальні лінійна напруга і фазний струм обмотки статора. 

Для пускового конденсатора ємність вибирається у межах: 

wst CC (2...3) .     (7.3) 

 Під робочими характеристиками однофазного двигуна розуміються ті ж 

залежності, що і для трифазного АД (рис.А.10). Порівняльна оцінка експлуата-

ційних властивостей однофазного і трифазного АД приводить до наступних ви-

сновків: 

 при використанні трифазних АД у якості однофазних конденсаторних 

двигунів гранична потужність зменшується і складає біля (60…70)% номіналь-

ної потужності; 

 перевантажувальна здатність однофазного двигуна менше трифазного; 

 якщо конденсатори віднести до системи живлення, то коефіцієнт поту-

жності власне однофазного двигуна менший, ніж у трифазного, головним чи-

ном через більше значення намагнічувального струму; 

 коефіцієнт корисної дії однофазного двигуна менше трифазного на 

(2…3)% як унаслідок підвищення магнітних втрат через пульсаційні прояви 

еліптичного магнітного поля, так і унаслідок підвищення електричних втрат в 

статорі через нижчий коефіцієнт потужності однофазного двигуна. 

 

7.4 Опис експериментальної установки 

Принципова схема експериментальної установки подана на рис.7.8.  

Випробовуваним є трифазний асинхронний двигун (АД) типу АО41-4У3 з 

наступними номінальними даними: потужність ,71NP  кВт; напру-

га NU 380/220 В; частота 50sNf  Гц; ККД 815,0N ; 0,82  cos N ; струм 

статора NI 47 / А; частота обертання 1420Nn  об/хв. Схема обмотки статора 

 – «трикутник». Якщо випробовуваним є інший АД, то слід записати і у пода-

льшому використовувати саме його номінальні параметри. 

Для регулювання вхідної напруги АД застосовується трифазний індук-

ційний регулятор (Т). Комутації електричних кіл виконуються автоматичними 

вимикачами QF і SF. Наявність напруги в мережі змінного струму контролю-

ється світловим індикатором HL. 

Вибір схеми живлення АД виконується зміною положеня перемикача Q5: 

1 – однофазне без конденсаторів; 2 – однофазне з конденсаторами: 3 – трифаз-

не. Набір конденсаторів C1–C4 з вимикачами Q1–Q4 дозволяє регулювати су-

марну їхню ємність.  
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При трифазному живленні лінійні струми I  статора АД вимірюються ам-

перметрами PA1 і PA2, при однофазному живленні з конденсаторами ампер-

метр PA1 вимірює струм CI  вітки саме з ними. Лінійна напруга U  вимірюється 

вольтметром PV1. Активна потужність, що поступає в двигун, вимірюється си-

стемою з двох ватметрів PW1 і PW2: відповідно це потужності 1WP  і 2WP .  

Для непрямого вимірювання ковзання s  і потім частоти обертання ротора 

АД використовується індукційний датчик у вигляді котушки індуктивності L. 

Ця котушка розташована так, що в ній магнітним полем розсіяння ротора інду-

кується електричний сигнал з частотою rf  його струму. Індикаторним прила-

дом слугує мікроамперметр РА3. Якщо відрахувати кількість повних коливань 

стрілки tk  цього приладу за визначений час kt  [c], то можна визначити 

ковзання ротора АД: 

sk

t

s

r

ft

k

f

f
s


 ,     (7.4) 

де частоту струму статора sf  можна прийняти рівною 50 Гц. 
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Рисунок 7.8 – Принципова схема дослідної установки 
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Маючи s , вже легко визначити й частоту обертання ротора n за форму-

лою (А.6). 

Навантаженням для АД служить пов'язаний з ним муфтою тарований ге-

нератор постійного струму (ГПС) G типу П-32. Він має номінальні параметри: 

потужність 2,2 кВт, напруга 220 В, струм 12,2  А і частота обертання 

1500 об/хв. У колі обмотки незалежного збудження F1-F2 струм може регулю-

ватися реостатом R1 і контролюватися по амперметру PA4. Навантаженням 

ГПС слугує реостат R2, якій підключається через вимикач Q6. Напруга GU  і 

струм GI  у якірному колі ГПС вимірюються, відповідно, вольтметром PV2 і 

амперметром PA5.  

На робочому місці у лабораторії для ГПС додається тарована залежність 

ККД від струму якоря при незмінному струмі збудження, тобто )(η GG I , що 

спрощує розрахунки при оформленні роботи. А саме, це дозволяє через корисну 

потужність ГПС: 

GGG IUP         (7.5) 

визначити його вхідну механічну потужність inGP  і одночасно корисну вихідну 

потужність асинхронного двигуна: 

G

GG
inG

IU
PP


 .     (7.6) 

 У нерухомому стані пусковий обертальний момент АД може вимірювати-

ся приладом РМ. За суттю це важіль, який тимчасово кріпіться на валу АД і 

опирається іншим кінцем на ваги. Останніми вимірюється сила MF  [кг], діюча 

на опору важеля, а через силу визначається обертальний момент [Н·м]:  

MM lF,M 8191  ,     (7.7) 

де Ml  – виставлена довжина опорної частини важеля (доцільно 40,lM   м). 

 

7.5 Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися на випробувальному стенді зі складом обладнання, по-

даним на рис.7.8, з номінальними даними використовуваних АД і ГПС. 

2. Зібрати дослідну установку відповідно до схеми на рис.7.8, або, якщо 

вона вже зібрана, перевірити правильність передбачених з’єднань, а також гра-

ниці вимірювань контролюючих приладів.  

3. Вихідний стан обладнання перед початком дослідів має бути наступ-

ним. Автоматичні вимикачі та інші вимикачі – вимкнені, границі вимірювань 

приладів попередньо перевищують очікувані струми і напруги. Реостати – у 

положенні, яке забезпечує мінімальні струми у відповідних колах. 

4. Зняти пускові характеристики АД при різних варіантах живлення. 

Для цього треба загальмувати ротор АД за допомогою важеля: його один кінець 

закріпити на муфті привода, другий розмістити на платформі ваг.  

Для вимірювання пускового моменту при трифазному живленні встано-

вити перемикач Q5 у положення 3. Увімкнути автоматичний вимикач QF і ін-

дукційним регулятором Т плавно підвищувати напругу на АД у межах 
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(0,1…0,5) NU . Виконати необхідні виміри у 4-5 точках і результати занести до 

табл.7.1. Знизити напругу до нуля і відключити QF. 

 

Таблиця 7.1 – Пускові характеристики АД при трифазному живленні  

Виміряне Розраховане 

U I  1WP  2WP  MF  inP  1M  cos  

В А Вт Вт кг Вт Н·м – 

 

 

 

       

 

Для вимірювання пускового моменту при різних варіантах однофазного 

живлення встановити перемикач Q5 у положення 2. За допомогою автоматич-

ного вимикача QF і індукційного регулятора Т встановити напругу на АД, рів-

ною 0,5 NU . Починаючи з розімкненого стану вимикачів Q1–Q4 (ємність С=0) і 

збільшуючи результуючу ємність С конденсаторів послідовним замкненням 

цих вимикачів, виконати необхідні виміри і результати занести до табл.7.2. 

Знизити напругу до нуля і відключити QF. Зняти важіль з валу АД. 

 

Таблиця 7.2 – Пускові характеристики АД при однофазному живленні  

Задане  NU,U 50 ______В 

Виміряне Розраховане 

С I  CI  2WP  MF  inP  1M  cos  

мкФ А А Вт кг Вт Н·м – 

0        

50        

122        

180        

302        

 

5. Зняти робочі характеристики АД при різних варіантах живлення.  

Зняти робочі характеристики АД при однофазному живленні з включен-

ням конденсатора фіксованої ємності (задається викладачем і рекомендується, 

приміром,  С=180 мкФ) при номінальній напрузі.  

Встановити перемикач Q5 в положення 2 і забезпечити задану ємність 

конденсаторів. За допомогою автоматичного вимикача QF і індукційного регу-

лятора Т встановити на АД номінальну напругу NU . Автоматичним вимикачем 

SF подати напругу на обмотку збудження навантажувального ГПС і за допомо-

гою реостата R1 встановити струм збудження GFI  таким, який вказаний на та-

рувальний кривий )(η GG I  на робочому стенді. Зробити виміри для АД у стані 

неробочого ходу і результати занести до першого рядка табл.7.3. 
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Замкнути вимикач Q6 і за допомогою реостата R2 змінювати струм нава-

нтаження ГПС, тим самим змінюючи механічне навантаження АД. Таким чи-

ном пройти діапазон зміни навантаження АД з покроковою зміною струму I  

статора АД від неробочого ходу до NI,11 . Результати вимірювань занести також 

до табл.7.3. 

Привести обладнання у вихідний стан за п.3. 

 

Таблиця 7.3 – Дані вимірів робочих характеристик АД при однофазному 

живленні з конденсатором 

Задане  NUU ______В,  GFI _____А 

Виміряне Розраховане 

I  CI  2Win PP   GU  GI  
tk  kt  GP  G  P   s  n  cos  

А А Вт В А – с Вт – Вт – – об/хв – 

 

 

 

             

 

Зняти робочі характеристики АД при трифазному живленні при номіна-

льній напрузі.  

Встановити перемикач Q5 в положення 3 і, діючі як у попередньому дос-

ліді, провести необхідні виміри і результати занести до табл.7.4. Не відключа-

ти живлення АД, залишивши його у обертовому стані. 

 

Таблиця 7.4 – Дані вимірів робочих характеристик АД при трифазному 

живленні 

Задане  NUU ______В,  GFI _____А 

Виміряне Розраховане 

1AI

 
2AI

 

1WP

 
2WP

 
GU

 
GI

 
tk

 
kt

 

I  inP

 
GP

 
G

 
P  



 

s
 n  

cos

 

А А Вт Вт В А – с А Вт Вт – В

т 

– – об/х

в 
– 

 

 

 

                

 

Зняти робочі характеристики АД при однофазному живленні без конден-

саторів при номінальній напрузі.  

У даному разі у вихідний стан треба перевести тільки ГПС, тобто знизити 

струми в його обмотках до мінімуму і вимкнути вимикачі SF і Q6.  

Не відключаючи АД від живильної мережі, тобто при його обертовому 

стані у режимі неробочого ходу встановити перемикач Q5 в положення 1 і, дію-
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чі як у двох попередніх дослідах, провести навантаження АД, але тепер його 

струм доводити тільки до значення NI,50 . Результати необхідних вимірів зане-

сти до табл.7.5. 

 

Таблиця 7.5 – Дані вимірів робочих характеристик АД при однофазному 

живленні без конденсаторів 

Задане  NUU ______В,  GFI _____А 

Виміряне Розраховане 

I  2Win PP   GU  GI  
tk  kt  GP  G  P   s  n  cos  

А Вт В А – с Вт – Вт – – об/хв – 

 

 

 

            

 

7.6 Обробка результатів 

1. За даними дослідів (табл.7.1–7.5) обчислити та внести до цих таблиць 

значення вказаних там величин, низка з яких вже представлена, а решта пода-

ється нижче: 

inP  – підведена активна потужність АД: при однофазному живленні 

2Win PP  , при трифазному 21 WWin PPP  ; 

I  – лінійний струм АД при однофазному живленні безпосередньо, при 

трифазному )(50 21 AA II,I  ; 

cos  – коефіцієнт потужності АД: при однофазному живленні 

UI

Pin
cos , при трифазному 

UI

Pin

3
cos  ; 

пусковий момент 1M  за формулою (7.7); 

корисну – вихідну потужність GP  ГПС за формулою (7.5); 

ККД ГПС за тарувальною кривою, як функцію )(η GG I ; 

корисну – вихідну потужність P  АД за формулою (7.6); 

ковзання s  за формулою (7.4); 

частоту обертання ротора АД n  за формулою (А.6), де sn  береться як 

найближче зверху до Nn  з низки значень за формулою (А.1); 

ККД   АД  за формулою (А.25). 

2. Побудувати пускові характеристики АД:  

за даними табл.7.1 при трифазному живленні залежності 1M  – пускового 

моменту, inP  вхідної потужності, I  струму мережі, cos  коефіцієнта по-

тужності від напруги мережі U; 

за даними табл.7.2 при однофазному живленні залежності 1M  – пусково-

го моменту, inP  вхідної потужності, I  струму мережі, CI  струму кон-
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денсаторів, cos  коефіцієнта потужності від величини ємності С. 

3. Побудувати робочі характеристики АД окремо за даними табл.7.3–7.5: 

залежності I,P,n,, in cos  від P  для однофазного живлення з конденсаторами і 

без них, а також при трифазному живленні. 

4. Проаналізувати результати, отримані в табл.7.1 і 7.2 і проілюстровані 

побудованими характеристиками. Порівняти пускові моменти, струми мережі, 

потужності, що підводяться, і cos   при однофазному живленні і різних зна-

ченнях ємності, а також при трифазному живленні. Оцінити результати. 

5. Порівняти робочі характеристики АД за різних умов його роботи, але 

при однакових корисних потужностях.  

6. Звіт про виконану роботу повинен відповідати стандартам НТУ «ХПІ» і 

вимогам, викладеним у додатку В. Звіт має містити титульний лист, опис мети і 

завдань досліджень, схему експериментальної установки, таблиці зміряних і ро-

зрахункових даних, розрахункові формули, графіки обумовлених характерис-

тик, висновки за роботою. 

 

Контрольні питання 

1. Як трифазний АД може перетворитися на однофазний? 

2. Які схеми вмикання трифазного АД в однофазну електромережу Ви 

знаєте? 

3. Чому АД при однофазному живленні не має початкового пускового 

моменту? 

4. Поясніть принцип роботи АД при однофазному живленні у разі  обер-

тання його ротора. 

5. Поясніть принцип розкладання пульсуючого магнітного поля АД на 

два складових обертових поля.  

6. Яким чином можна отримати теоретичну механічну характеристику 

однофазного АД? 

7. Поясніть умови отримання обертового магнітного поля. І як ці умови 

можна забезпечити в АД при однофазному живленні? 

8. Які схеми вмикання трифазного АД з конденсаторами в однофазну 

електромережу Ви знаєте? 

9. Поясніть принцип роботи однофазного АД з конденсаторами? 

10. Як відрізняються механічні характеристики трифазного АД і однофа-

зного АД з конденсаторами та без них? 

11. Чому при запуску однофазного АД величина ємності конденсатора 

повинна бути більше, ніж в робочому режимі? 

12. Чому різняться параметри двигунів (ККД, cos , пусковий і максима-

льні моменти тощо) трифазного, однофазного з конденсаторами і однофазного 

без конденсаторів? Який двигун найефективніший? 

13. З яких міркувань вибирається конденсатор для здійснення пуску і по-

ліпшення характеристик при однофазному живленні трифазного АД? 
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ДОДАТОК А 

 

Загальні теоретичні положення 
 

А.1 Будова і принцип дії асинхронного двигуна 

Асинхронний двигун (АД) є еле-

ктричною машиною змінного струму, 

у якій частота обертання ротора декі-

лька менше частоти обертання магні-

тного поля, створюваного струмами 

обмотки статора. Варіант сучасного 

трифазного асинхронного двигуна 

представлений на рис.А.1. 

Типова конструкція АД розкри-

та на рис.А.2. Нерухома частина – 

статор. У якості механічної основи 

він має корпус 1, в якому кріпиться 

електромагнітна система, що склада-

ється з шихтованого осердя 2, в 

пази якого укладена трифазна 

обмотка статора 5.  

Для обертової частини – 

ротора, механічною основою 

служить вал 10, який несе елект-

ромагнітну систему цієї частини 

АД: шихтоване осердя 3 з обмот-

кою 4 в пазах. Для утримання 

ротора і одночасно його вільного 

обертання служать підшипники 

11. Окрім названих, АД має ще 

цілий ряд необхідних елементів, 

які частково позначені на 

рис.А.2: вентиляційні лопатки 

ротора 6; підшипникові щити 7, 

захисний кожух 8, вентилятор 9, 

коробка виводів 12 і т.д. 

За виконанням обмотки ротора АД діляться на машини з короткозамкне-

ним ротором (рис.А.3) і з фазним ротором (рис.А.4): у обох вал 1 і шихтоване 

осердя 2 подібні. Але у машин з короткозамкненим ротором (рис.А.3) його об-

мотка складається з неізольованих стрижнів 3, розташованих в пазах і замкну-

тих з торців ротора короткозамикальними кільцями 4: стрижні і кільця утво-

рюють, так звану, "білячу клітку". Обмотка 3 фазного ротора (рис.А.4) викону-

ється трифазною з кількістю полюсів, рівною кількості полюсів обмотки стато-

ра. Кінці фаз обмотки приєднуються до укріплених на валу ротора контактних 

 
Рисунок А.1 – Зовнішній вигляд АД 

 
Рисунок А.2 – Будова АД 
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кілець 4, по зовніш-

ній поверхні яких 

ковзають нерухомі 

щітки 5. Така конс-

трукція дає можли-

вість вводити в коло 

ротора додаткові ре-

гулювальні опори 

regR , призначені для 

керування двигуном.  

 

Принцип дії асинхронного двигуна розглянемо за допомогою рис.А.5 на 

прикладі двохполюсної моделі АД з короткозамкненою обмоткою ротора.  

При подачі з живильної мережі трифазної системи змінних лінійних на-

пруг CABCAB uuu ,, , на фазні обмотки статора діють фазні напруги cba uuu ,,  

(загальне їхнє позначення – su ). У цих обмотках виникає трифазна система 

змінних фазних струмів cba iii ,,  (загалом – si ), які створюють у АД магнітне 

поле. На рис.А.5,б вказані миттєві напрямки цих струмів і відповідна структура 

і напрямки силових ліній магнітного поля, що у цілому характеризується осно-

внім магнітним потоком , який проходить через повітряний проміжок. 

Завдяки зміні фазних струмів і їхнім взаємним часовим зсувам та наявно-

сті просторових зсувів 

фазних обмоток одна 

до одної, магнітне поле 

у повітряному проміж-

ку виявляється оберто-

вим.  

Частота обертан-

ня магнітного поля АД 

(об/хв): 

p

f
n s

s

60
 ,   (А.1) 

яка при частоті напру-

ги Гц50sf  і при кі-

 
  а     б 

Рисунок А.3 – Ротори з короткозамкненою обмоткою: 

а) зварною;  б) литою 

 
Рисунок А.4 – Ротор з фазною обмоткою і контактними кільцями 

 
     а           б 

Рисунок А.5 – Електрична схема і фізична модель АД 
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лькості пар полюсів р – з можливого ряду  1, 2, 3, 4 і т.д., складає 3000, 1500, 

1000, 750 об/хв тощо.  

На рис.А.5,б стрілками з позначенням sn  показаний напрямок обертання 

магнітного поля (наголосимо, що обертається саме воно, а не статор). Силові 

лінії обертового поля перетинають провідники обмоток статора і ротора, інду-

куючи (за законом електромагнітної індукції) в них ЕРС, відповідно, se  і re , зо-

крема: 

 sinrsslr lBVe ,     (А.2) 

де rl  – довжина ротора і його стержнів; sB  – індукція обертового магнітного 

поля; slV  – лінійна швидкість ковзання стержнів відносно поля, яка виявляється 

спрямованою проти напрямку sn , на відміну від власної швидкості стержнів 

при обертанні ротора); кут між sB  і slV     90 . 

Що стосується ЕРС se , то її роль проявляється у протидії прикладеній 

напрузі su , що при розгляданні принципу дії АД можна ще не деталізувати.  

Напрямки ЕРС re  визначаються за відомим «правилом правої руки»: на 

рис.А.5,б показана картина миттєвого розподілу напрямків ЕРС re . Ця картина 

безперервно змінюється, обертаючись синхронно з магнітним полем обмотки 

статора (незалежно від руху ротора). У підсумку в кожному провіднику ЕРС re  

є змінною. 

Стержні обмотки ротора замкнені кільцями (рис.А.3), тому під дією re  у 

ній (обмотці ротора) протікають струми ri . За напрямком і характером вони ві-

дповідають ЕРС re  і також позначені на рис.А.5,б. Хоча при більш докладному 

аналізі слід враховувати, що струми ri  відстають від re  за фазою у часі і відпо-

відно у просторовому розподілі на деякий кут r .  

Провідники обмотки ротора зі струмами ri  знаходяться в магнітному полі 

і на них за законом Ампера діють сили: 

 sinrsrA lBiF ,     (А.3) 

причому між напрямками sB  і ri кут  90  і, отже, 1sin  . 

 Напрямки сил Ампера FA визначаються відомим «правилом лівої руки» і 

на рис.А.5,б показані для двох провідників обмотки ротора. Приблизно такі ж 

сили діють й на решту провідників ротора. Злагоджений напрямок сил (в один 

бік за окружністю) приводить до створення обертального електромагнітного 

моменту emM , що діє на ротор. Цей момент спричинює обертання ротора з час-

тотою n. У підсумку ТАД діє на механічне навантаження, яке стикується з його 

валом, за допомогою обертального моменту:  

MMM em  ,     (А.4) 

де M  – відносно мала втрата моменту всередині АД.  

Очевидно, що електромагнітний момент, як і сили FA, спрямовані в той 

же бік, куди первісно обертається магнітне поле. Тому в той же бік обертається 

і ротор. Усталене значення частоти обертання n досягається при lMM  , де lM  
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– гальмовий момент опору, який діє на вал ротора з боку механічного наванта-

ження. 

Двигун називається асинхронним, оскільки для його роботи характерно, 

що snn  . Інакше (при snn  ) провідники обмотки ротора нерухомі відносно 

поля статора: тоді 0slV  і за (А.2) 0re , струм в роторі відсутній і, відповід-

но, немає обертального моменту.  

Ступінь відставання ротора від поля статора характеризується відносною 

величиною – ковзанням: 

s

s

n

nn
s


 ,   (А.5) 

яке виражають ще і у відсотках.  

 Звідси частота обертання ротора: 

)1( snn s  ,  (А.6) 

що графічно представлене на рис.А.6. 

Залежно від значення і знаку ковзання 

розрізняють наступні режими роботи асинх-

ронних машин: 

 двигунний режим (M), 0 < s < 1;  

 генераторний режим (G), 0s ; у цьому режимі ротор обертається 

яким–небудь стороннім рушієм швидше за поле статора, тобто snn  ; 

 режим електромагнітного гальма (EMB) або противключення, харак-

терний примусовим обертанням ротора проти напряму обертання поля: s1 . 

 Ці режими розділяють: start – точка пуску при s=l; oc id – точка неробочо-

го ходу ідеального при s = 0 і 0emM  (при реальному неробочому ході є вельми 

мале ковзання os  рівня 310)51( ... , бо при 0M  маємо MM em  ). 

Номінальному двигунному режиму «nom» в АД відповідає теж достатньо 

мале ковзання noms , але вже на рівні 080020 ,.., . Тому номінальні частоти обер-

тання АД:  

)980920()1( ,..,nsnn snomsN      (А.7) 

виявляються близькими (знизу) до встановленого вище ряду значень sn  (А.1). 

 Як встановлено за (А.1), магнітне поле обертається відносно статора з ча-

стотою sn , яка відповідає частоті sf  напруги і струму статора. Магнітне поле 

відносно ротора обертається з лінійною швидкістю slV  (рис.А.5,б), або з часто-

тою ковзання:  
  snsnnnnn sssssl  1 ,   (А.8) 

якій буде відповідати частота ЕРС і струмів ротора: 

s
s

s
s

s

sl
sr fs

n

nn
f

n

n
ff 


 .    (А.9) 

Тобто в робочому режимі АД частота електричних і, відповідно, магніт-

них величин у роторі суттєво менше, ніж у статорі. 

 
Рисунок А.6 – Взаємозв’язок 

частоти обертання і ковзання 
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А.2 Основні співвідношення величин в асинхронному двигуні 

Обмотка статора АД може вклю-

чатися у трифазну мережу змінної на-

пруги або за схемою Y – зірка, або за 

схемою   – трикутник (рис.А.7). У 

першому випадку має місце співвідно-

шення між фазними ( sU , sI ) і лінійни-

ми (U , I ) напругами і струмами: 

3/UUs  ;   II s  , (А.10) 

у другому: 

UU s  ;   3/IIs  . (А.11) 

 Для фазних обмоток статора і ро-

тора (використовуємо для них скрізь індекси s і r) мають місце рівняння рівно-

ваги фазних напруг і струмів: 

ssssssssss IRIjXEIREEU   ;   (А.12) 

rrrrrrrr IRIjXIREE   ;    (А.13) 

'
ros

I

r
oss II

K

I
II  ,    (А.14) 

де sE , rE , sE , rE  – ЕРС від основного магнітного потоку та потоків розсі-

яння статора і ротора;  

sR , rR , sX , rX  – активні опори і індуктивні опори розсіяння обмоток; 

osI  – струм неробочого ходу обмотки статора. 

 В (А.14) використаний зведений струм обмотки ротора 
'
rI , який отримано 

діленням rI  на коефіцієнт зведення струмів: 
sqrWrr

sWss
I

KmKN

mKN
K

1
 , де ms, mr, Ns, 

Nr – кількості фазних обмоток і послідовних витків на кожну (у короткозамкне-

ної обмотки ротора mr  дорівнює кількості стержнів, а 
2

1rN ); WsK , WrK  – 

обмоткові коефіцієнти; sqK  – коефіцієнт скосу пазів ротора. 

 Діючі значення ЕРС від основного магнитного потоку Ф , який взагалі є 

результатом дії обох обмоток і має амплітуду mФ : 

Wsmsss KNfE Ф2 ;      (А.15) 

rksqWrmrrr EsKKNfE  Ф2 ,     (А.16) 

де sqWrmrsrk KKNf,E Ф444  – ЕРС обмотки нерухомого ротора (при 1s ). 

 Використання зведеного струму 
'
rI  у (А.14) дає підставу аналогічних змін 

і у рівнянні напруг ротора (А.13), тобто повного зведення обмотки ротора до 

обмотки статора. Тоді замість (А.13) отримаємо еквівалентне рівняння: 

Us

U

Is=I

Y  Us=U

I

Is

3 3

 
     а        б 

Рисунок А.7 – Схемы включения  

обмотки статора 
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'
r

'
r

'
r

'
r

'
r

'
r

'
r

'
r IRIjXIREE   ,    (А.17) 

де через коефіцієнт зведення напруг: 
sqWrr

Wss

r

s
U

KKN

KN

E

E
K

1
  введено зведені 

ЕРС та опори: rU
'
r EKE  ; rU

'
r EKE   ; rIU

'
r RKKR  ; rIU

'
r XKKX   . 

Із живильної мережі на трифазну обмотку статора надходить електрична 

енергія з активною потужністю (вхідна потужність): 

 cos3cos3 ssin IUIUP ,    (А.18) 

де  – фазовий зсув між фазними напругою і струмом ( cos  прийнято назива-

ти коефіцієнтом потужності АД). 

Механічна потужність, що віддається з вала АД якому-небудь механізмо-

ві, вважається корисною потужністю (вихідна потужність): 

nM
nM

MP  1047,0
549,9

,    (А.19) 

де  М – обертальний момент на валу (А.4), Н·м;  

60

2 n
  – кутова механічна швидкість ротора, рад/с. 

Різниця витраченої і корисної потужностей – втрати потужності: 

PPP in  .     (А.20) 

 У АД мають місце наступні складові втрат потужності: 

 електричні втрати потужності в обмотці статора: 
2
ssssel IRmP  ;     (А.21) 

 магнітні втрати в осерді статора, що спричиняються змінюваним з ча-

стотою sf  магнітним потоком і складаються за природою з втрат від вихрових 

струмів та від гістерезису, тобто: 

hyFtsmag PPP  ;     (А.22) 

 електричні втрати в обмотці ротора: 
2
rrrrel IRmP  ;     (А.23) 

 магнітні втрати rmagP  є і в осерді ротора, але вони відносно малі – тут 

магнітне поле змінюється зі значно меншою частотою rf  (А.9), ніж sf ; 

 механічні втрати mecP , які складаються із втрат від тертя в підшипниках і 

об повітря, тертя щіток об контактні кільця (якщо вони є), вентиляційних втрат; 
 додаткові втрати adP , до яких відносять додаткові електричні втрати 

потужності в провідниках обмоток через вищи гармоніки струмів у них та через 
вихрові струми у зв’язку з поверхневими ефектами, а також додаткові магнітні 
втрати потужності на поверхні (поверхневі втрати) і в тілі зубців (пульсаційні 
втрати) статора і ротора через зубцеві пульсації магнітного поля з різних при-
чин. 
 При аналізі енергетичних процесів в АД, як і інших машинах, оперують 
ще з електромагнітною потужністю, яка передається зі статора у ротор через 
обертове магнітне поле. Цю потужність можна подати наступним виразом: 
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s

P
PPPP rel

smagselinem  .   (А.24) 

 В АД, як й скрізь, важливим параметром є коефіцієнт корисної дії (ККД) 

– відношення корисної (вихідної) потужності до витраченої (вхідної): 

inP

P
 .     (А.25) 

 

А.3 Характеристики асинхронного двигуна 

 Для АД, як й інших двигунів, до найважливіших відноситься механічна 

характеристика – залежність частоти обертання ротора від обертального мо-

менту на валу: )(Mn . Ця характеристика виявляє основні потенційні можливо-

сті двигунів: поєднання силових та швидкісних параметрів.  

 Пряме теоретичне визначення залежності )(Mn  в АД вельми складне, 

тому спочатку розглядається залежність )(sM em , вимушено оперуючи з елект-

ромагнітним моментом  emM  замість M  (А.4). 

Залежність )(sM em  теж називають механічною характеристикою, хоча 

більш доречна назва – внутрішня механічна характеристика, бо ковзання s  – 

чисто внутрішня величина АД, та й властива тільки йому, тоді як залежність 

)(Mn , як поняття, властива усім обертовим двигунам і механізмам. 

Типова залежність )(sM em  для АД дана на рис.А.8 і має відомий вираз: 
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Тут можливо оперування з кутовою швидкістю обертання магнітного по-

ля статора (рад/с):  

p

n ss
s







60

2
,   (А.27) 

або з кутовою частотою напруги і струму 

статора (с
-1

): ss f 2 . 

 Вираз (А.26) отриманий на підставі 

схеми заміщення АД, перетворення якої з Т-

подібної у Г-подібну враховано декілька 

спрощеним коефіцієнтом: 

m

s

mm

msms

X

X

XR

XXRR
c  




 11

221 , (А.28) 

де mm XR ,  – опори намагнічувальної вітки 

схеми заміщення двигуна. 
 

Рисунок А.8 – Типова механіч-
на характеристика АД  

(внутрішня) 
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 На рис.А.8, як і на рис.А.6, позначені точки: «nom» – номінальний і 

«start» – пусковий режими. Першій відповідають номінальні ковзання noms  і 

обертальний момент NM ; другій – ковзання s 1 і початковий пусковий мо-

мент 1M . Позначена також точка неробочого ходу ідеального «oc іd»: 

0;0  emMs  (для реального неробочого ходу «oc»: 0;  Mss o ). 

Для механічної характеристики визначальною є критична точка «cr», 

який відповідають максимальний момент: 
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ss
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M  (А.29) 

і критичне ковзання: 

 21
2

1

'
rss

'
r

cr

XcXR

Rс
s

 

 .  (А.30) 

 Для двигунного діапазону (s = 0...1) за 

формулою (А.6) можна визначити значення n  в 

долях від  sn . На цій основі на рис.А.8 поєдна-

ємо зі шкалою 10 ...s    шкалу  0...nn s . Зок-

рема, за (А.6) точці «nom» буде відповідати но-

мінальна частота обертання ротора: )1( nomsN snn  . 

 Залишається розташувати вісь електромагнітного моменту emM , як аргу-

менту, горизонтально, вісь частоти обертання n, як функції – вертикально з її 

переворотом за зростаючими значеннями sn...n 0 . Разом з поворотом осей по-

вернеться і графік, який тепер із залежності )(sM em  на рис.А.8 перетвориться у 

залежність )( emMn , що зображена на рис.А.9. Тут також відмічені особливі то-

чки, відповідні точкам, виділеним раніше на рис.А.6 і рис.А.8. Це і є графічний 

вигляд механічної характеристики.  

 Додамо: на механічній характеристиці (рис.А.9) ділянка від «start» до 

«cr» відповідає нестійкому стану, ділянка від «cr» до «oc id» – стійкій роботі. 

 Зауважимо, що на підставі паспортних даних АД можна отримати номі-

нальні ковзання noms  і обертальній момент 
N

N
N

n

P
,M 5499  та безпосередньо – 

перевантажувальну здатність АД з обертального моменту Mmk . Тоді маємо 

NMmmax MkM   (за визначенням NmaxMm MMk  ). Знов вважаючи, що NM  ві-

дповідає електромагнітному моменту, можна отримати залежність )(sM em  за 

відомою формулою Клосса: 

cr

cr

max
em

s

s

s

s

M
M




2

,     (А.31) 

де   12  MmMmnomcr kkss  (походження цієї формули див. у [1]).  

 

Рисунок А.9 – Типова меха-

нічна характеристика АД  
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Хоча відомо, що більш – менш достовірні дані за формулою (А.31) можна 

отримати лише у діапазоні від «oc іd» до «cr» (рис.А.9). 

В достатньо повній і наочній формі експлуатаційні властивості АД в 

пустимому діапазоні навантажень подаються його робочими хара-

ми. До них відносять залежності підведеної потужності inP , струму статора I , 

обертального моменту на валу M , частоти 

тання ротора n , ковзання s, ККД , коефіцієнту 

потужності cos  від корисної потужності двигу-

на P . Примірний вигляд низки робочих характе-

ристик поданий на рис.А.10 у безрозмірної формі 

(для величин cos ,  і s це природно, а величини 

P , I  і M  віднесені до своїх номінальних значень 

NP , NI  і NM , n  – до sn ).  

Робочі характеристик АД можна отримати 

аналітично, використовуючи, наприклад, його Г-

подібну схему заміщення. У лабораторних 

тах застосований експериментальний метод на 

основі безпосередніх випробувань АД при 

таженні від неробочого ходу до номінального 

режиму або трошки вище. 

 

А.4 Пуск і способи пуску АД 

 Щоб запустити АД, достатньо замкнути перемикач Q (рис.А.11,а) і пода-

ти із трифазної мережі на обмотку статора напругу. 

 Якщо при вмиканні АД 

(рис.А.11) відразу подається но-

мінальна напруга NU , то пуск 

називається прямим. При такому 

пуску в обмотці статора 

вий струм 1I  значно перевищує 

номінальне значення струму NI  

АД. Кратність пускового струму: 

NI IIk 11
   (А.32) 

може досягати 5...7. 

Розгін двигуна можливий 

за умови lMM 1  ( lM  – момент 

опору механізму на валу). Зі збільшенням частоти обертання миттєві положен-

ня пускової точки «st» на механічній характеристиці показують на осі М вироб-

люваний обертальний момент (рис.А.11,б). Розгін продовжується, доки 

lMM  , і завершиться усталеною частотою обертання wn  в робочій точці 

«work», де lMM  . 

 
Рисунок А.10 – Типові ро-

бочі характеристики АД 

 
   а    б 

Рисунок А.11 – Прямий пуск АД 
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Таким чином, великий пусковий струм та низький пусковий момент  – це 

проблеми пуску АД. 

 Ударний пусковий 

струм негативно впливає на 

живильну електромережу, ви-

кликає значні перевантаження 

АД силами, що діють на про-

відники. 

 Зменшення пускових 

струмів у АД з короткозамк-

неним ротором досягають пу-

ском при зниженій напрузі, 

варіанти якого є на рис.А.12. 

 Пуск із перемиканням 

обмотки статора з «зірки» 

на «трикутник» проводиться 

за схемою на рис.А.12,а. Пе-

ред вмиканням АД в мережу 

перемикач Q2 ставиться в по-

ложення 1 і так отримуємо 

схему .  

При замиканні вимикача Q1 на фазу обмотки статора подається напруга 

3/UUs   (А.10). Після розгону ротора перемикач Q2 ставиться в положення 

2: обмотка статора перетворюється на схему . При цьому UU s   (А.11), що 

при даному способі пуску відповідає нормальному робочому режиму АД. У 

схемі «зірка» лінійні струми I у три рази менше, ніж у схемі «трикутник» I – 

це і є результатом застосування схеми пуску за схемою на рис.А.12,а. 

 Автотрансформаторний пуск ілюструє схема на рис.А.12,б. У даному 

випадку вимикачем Q напруга з мережі U  подається на трифазний автотранс-

форматор Т, а вже з нього regU  – на обмотку 

статора АД. Вихідне положення движків автот-

рансформатора – «start» забезпечує мінімальні 

напругу і відповідно пусковий струм АД. Пере-

міщуючи движки в положення «work», плавно 

підвищують напругу АД і тим самим уникають 

ударних пускових струмів. Адже в міру розгону 

ковзання зменшується й це автоматично знижує 

ЕРС rE  (А.16) і струми rI  (А.13) та sI  (А.14). 

 Пуск при зниженій напрузі вирішує про-

блему пускового струму. Але при цьому про-

блема пускового моменту навіть посилюється, 

що ілюструє рис.А.13. Тут подано природну ме-

ханічну характеристику при номінальній напру-

 
  а    б 

Рисунок А.12 – Пуск АД при зніженій напрузі 

 
Рисунок А.13 – Зміни меха-
нічної характеристики при 

зміні напруги 
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зі NU , а також дві штучні механічні характеристики при знижених значеннях 

напруги живлення. У них однакові частоти обертання sn  і crn  (критична), оскі-

льки частота обертання поля (А.1) і критичне ковзання (А.30) не залежать від 

sU . Але величина Mmax за (А.29) при однакових значеннях s (а отже і значеннях 

n) пропорційна 2
sU . Через це значення M (А.26) зменшуються у цій пропорції. 

Відповідно зменшується і пусковий момент M1 (рис.А.13). Тому пуск доводить-

ся проводити без або при зниженому механічному навантаженні. 

Найбільш розповсюдженим пристроєм, що використовується при пуску 

АД у сучасному електроприводі, є тиристорний регулятор напруги. Він відріз-

няється простотою силової частини (на основі шести тиристорів) та системи ав-

томатичного керування. 

Обидві проблеми (пускових струму і моменту) дозволяє вирішити реос-

татний пуск, можливий у АД з фазним ротором (рис.А.14). 

 У фазному роторі (рис.А.4) послідовно з обмоткою кожної фази вмика-

ється реостат з опором regR . Тому у всіх формулах замість rR  належить підста-

вляти regr RR  . Отже струм ротора rI  (А.13), а за ним і струм статора sI  (А.14) 

зменшаться. Проте величина Mmax за (А.29) від rR  не залежить і збережеться, 

тільки місце критичної точки на графіках механічної характеристики зміниться, 

тому що нове значення критичного ковзання (А.30) збільшиться, а величина crn  

відповідно (А.1) зменшиться. 

 Природна (при 

0regR ) і штучні (при 

0regR  і regreg RR  ) ме-

ханічні характеристики 

показані на рис.А.14,б. У 

них збереглися спільна 

точка sn  і рівень Mmax, але 

графіки за тією ж форму-

лою (А.26) зі збільшен-

ням regR  «нахиляються», 

відповідно збільшується 

M1. 

 При певному зна-

ченні regR , яке за (А.30) 

дає 1crs , маємо maxMM 1 . Тому вибір вихідного значення пускового опору 

regR   є оптимальним. У міру розгону АД опір regR  зменшують і в кінцевому по-

ложенні движків реостата «work» на рис.А.14 при 0regR  АД переходить на 

природну механічну характеристику. У підсумку він працює в точці, відповід-

ній моменту опору на валу lM . 

 

 
       а     б 

Рисунок А.14 – Реостатний пуск АД 
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А.5  Регулювання частоти обертання АД 

 Принципи регулювання частоти обертання АД виявляються на основі 

формули (А.6), в яку підставимо sn  за (А.1) й отримаємо: 

)1(
60

s
p

f
n s  .     (А.33) 

 Можливі наступні способи регулювання: 

1) впливом на ковзання s; 

2) зміною частоти  sf   напруги, яка подається на обмотку статора; 

3) зміною кількості пар полюсів p обмотки статора. 

 Розглянемо варіанти реалізації цих способів. При цьому будемо мати на 

увазі, що обертальний момент M на валу АД є незалежною змінною. Він вста-

новлюється автоматично відповідно до моменту опору Ml, який диктується на-

вантаженням, що відповідає властивості саморегулювання АД. 

 Щоб змінилося ковзання s при заданому обертальному моменті, можна, за 

формулою (А.26), використовувати регулювання напруги Us або регулювання 

активного опору у колі обмотки ротора, додаючи до rR  опір regR  (рис.А.4). 

 Регулювання напругою 
можливе за наявності регулято-

ра напруги UU (рис.А.15,а). Він, 

у принципі, може бути викона-

ний за тими ж схемами, які ви-

користовувались при пуску АД 

(рис.А.12). Зміна механічних 

характеристик зі зміною 

ги regU  на обмотці статора вже 

пояснювалися на рис.А.13.  

 Аналогічний набір меха-

нічних характеристик подано і 

на рис.А.15,б, де регулювання 

можливе при заданому 

льному моменті lMM  . Оче-

видно, що при зменшенні напруги U робоча точка w переміщується разом із 

рактеристиками. Так отримується діапазон регулювання частоти обертання n. 

Проте цей діапазон відносно невеликий, та ще й супроводжується зниженням 

перевантажувальної здатності АД Mmk  через зниження maxM  (А.29). Тому цей 

спосіб регулювання вважається недостатньо ефективним. 

 Реостатне регулювання введенням додаткових опорів regR  в коло обмо-

тки ротора можливе в АД з фазним ротором, схема якого вже подавалася на 

рис.А.14. Там же були пояснені зміни, що відбуваються з механічними характе-

ристиками при зміні regR .  

 
 а    б 

Рисунок А.15 – Регулювання АД  

зміною напруги 
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 Аналогічні характеристики подані на 

рис.А.16, де очевидні переміщення робочої то-

чки w. Діапазон регулювання частоти обертан-

ня n є досить широким (глибоке регулюван-

ня). Недоліками способу вважається необхід-

ність використання фазного ротора, а також 

збільшення електричних втрат потужності (те-

пер у формулі (А.23) замість rR  належить під-

ставити rreg RR  ). 

 Частотне регулювання АД можливе 

при його живленні (рис.А.17,а) через перетво-

рювач частоти UZ. Цей перетворювач вмика-

ється у трифазну мережу з напругою U і частотою f  (наприклад, 50 Гц). А на 

його виході отримується змінна напруга sU  з регульованою частотою sf , яка 

задається за допомогою пристрою керування ACO.  

 Щоб при частотному керуванні збереглася величина магнітного потоку в 

АД, необхідно пропорційно частоті  sf  змінювати напругу sU . Це також реалі-

зовано в перетворювачі частоти з регулюванням напруги UZ, який за суттю є 

досить складним пристроєм на основі керованих напівпровідникових вентилів 

(тиристорів або транзисторів). В якості перетворювача частоти у системах час-

тотно-регульованого електроприводу на основі АД найширше використання 

знаходять трифазні автономні інвертори напруги. Протягом останніх років по-

ширюється також застосування, так званих, матричних перетворювачів. 

 Сім’я механічних характеристик АД при частотному регулюванні дана на 

рис.А.17,б. Оскільки частота обертання магнітного поля sn  (А.1) пропорційна 

sf , то початок характерис-

тики на осі n відповідно 

зміщується. Форма характе-

ристики, зумовлена форму-

лою (А.26), приблизно збері-

гається, як і величина Mmax, 

що досягається узгодженою 

зміною sf  і sU , а саме, на-

приклад, підтримується 

співвідношення: 

constf/U ss  . (А.34) 

 Якщо регулювання ві-

дбувається при заданому 

обертальному моменті lMM  , то отримується очевидний із рис.А.17,б діапа-

зон регулювання частоти обертання АД n. Цей спосіб регулювання забезпечує 

плавну зміну частоти обертання n в широкому діапазоні, але для нього потрібно 

додаткове обладнання, вже згадуване на рис.А.17,а.  

 
Рисунок А.16 – Реостатне  

регулювання АД 

U VW

M

U, f

Us , fs

UZ
ACO

3

  
  а    б 

Рисунок А.17 – Частотне регулювання АД 
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Існують й інші закони спільного регулювання sf  і sU , спрямовані на від-

працювання заданих режимів роботи  керованого АД. 

 Полюсне регулювання реалізується у, так 

званих, багатошвидкісних АД шляхом зміни кі-

лькості пар полюсів p обмотки статора за допо-

могою спеціального перемикача.  

 Якщо, приміром, число p змінювати з 1 на 

2, то при цьому частота обертання магнітного 

поля sn  (А.1) змінюється в два рази від номіна-

льної sNn . Супутні механічні характеристики АД 

подані на рис.А.18. Якщо зміна кількості пар по-

люсів відбувається при заданому обертальному 

моменті lMM  , то стан АД відповідає робочим 

точкам w1 або w2. Проміжних положень немає, 

тому регулювання є дискретним (стрибкоподіб-

ним).  

 Як змінюється кількість пар по-

люсів обмотки статора, показано на 

рис.А.19 на прикладі однієї з трьох її 

фаз. У конкретному положенні пере-

микача Q на рис.А.19,а,б будуть такі 

напрямки струмів в обмотці статора, 

при яких магнітне поле має одну пару 

полюсів ( p  1), при іншому положенні 

вимикача Q (рис.А.19,в,г) отримуються 

напрямки струмів, що забезпечують дві 

пари полюсів ( p  2 ).  

 Існують багатошвидкісні АД 

двоступеневого регулювання, як на 

рис.А.19, а також три- і чотириступе-

невого регулювання. При цьому схема 

обмотки статора і перемикач значно 

ускладнюються, але ще додаткового 

обладнання не потребують, на відміну 

від інших способів регулювання. 

 

А.6 Електричне гальмування асинхронної машини 

Механічна характеристика на рис.А.9 і її зміни при керуючих впливах, 

проілюстровані на рис.А.15–А.18, подані у обмеженому вигляді, якій відповідає 

двигунному режиму роботи асинхронної машини (АМ). Проте, якщо подовжи-

ти ці характеристики на основі тих же формул (А.26) і (А.6) відповідно до ви-

 
Рисунок А.18 – Зміни ме-

ханічних характеристик АД 
при полюсному керуванні 

 
Рисунок А.19 – Зміна кількості 

 полюсів обмотки статора АД 
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значених на рис.А.6 режимів і значень ков-

зання, то отримаємо повнішу механічну ха-

рактеристику, подану на рис.А.20.  

Як і на рис.А.6, на рис.А.20 позначені 

ділянки механічної характеристики: двигун-

ний режим (M); генераторний режим (G); 

режим електромагнітного гальма (EMB) 

або противключення. Ці режими розділя-

ють: start – точка пуску при 0n , 1MM  ; 

oc id – точка неробочого ходу ідеального при 

snn  , 0M .  

 Розглянемо умови роботи АМ на усіх 

ділянках розширеної механічної характери-

стики (рис.А.20) за допомогою рис.А.21. 

 Ділянка двигунного режиму M уже неодноразово подавалася. Співвідно-

шення напрямків обертання магнітного поля – sn , обертального моменту – М, 

обертання вала – n і моменту опору – lMM  показано на рис.A.21,а. Останній 

створюється на шківі вантажем gP , що піднімається (V – напрямок руху), і при 

MlMM   отримується робоча точка Mw  (рис.А.20), а електрична енергія elW  

споживається з мережі. 

 Якщо, умовно кажучи, вантаж gP  «перекинувся» через шків (рис.A.21,б), 

то відбулася зміна напрямку дії lGM  і він став рушійним. Тому на рис.А.20 ро-

боча точка пройшла положення snn  , де момент М змінив свій знак і з оберта-

льного перетворився на гальмовий, а рушійним залишився тільки момент lGM . 

У новому усталеному стані (точка Gw ) виконалась умова рівноваги 

MM lG   і АМ, працюючи в генераторному режимі, протидіє своїм гальмо-

вим моментом подальшому розгону і вільному падінню вантажу. При цьому 

вона віддає електричну енергію elW  до мережі – це режим рекуперативного ге-

нераторного гальмування G  при snn   (сполучення напрямків sn , n, M і lGM  

цього режиму подано 

на рис.А.21,б).  

Для режиму 

електромагнітного 

гальма мають місце 

напрямки величин, по-

казані на рис.А.21,в. 

Тут припустили, що 

при вмиканні двигуна 

його пусковий момент 

EMBlMM 1 , тобто не 

може подолати оберта-

 
Рисунок А.20 – Повна механічна 

характеристика АМ 

 
                а                            б                              в 

Рисунок А.21 – Режими роботи АМ 
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льний момент, діючий з боку звільненого вантажу gP . У такій ситуації перева-

жаючий момент EMBlM  є рушійним, а АМ своїм моментом М здійснює елект-

ромагнітне гальмування – робоча точка EMBw  є динамічною, якщо залишається 

EMBlMM  . Електрична енергія elW  споживається з мережі, як і в двигунному 

режимі, але тепер машина не змогла перейти в цей режим через недостатній 

обертальний момент. 

 Ще один спосіб гальмування АМ – динамічне гальмування. Для такого 

гальмування обмотка статора відключається від трифазної мережі і вмикається 

до мережі постійного струму. У такому випадку магнітне поле обмотки статора 

в просторі нерухоме і в провідниках обмотки обертового ротора індукуються 

ЕРС. Асинхронна машина працює як генератор у режимі короткого замикання, 

і створює електромагнітний момент, який є гальмовим.  

 

Загальні запитання для самоконтролю 

1. Зобразіть конструкцію АД і поясніть призначення його елементів. 

2. Які основні два типи виконання обмотки ротора притаманні АД? 

3. Яким чином можна подати структуру обмотки статора АД? 

4. Як створюється обертове магнітне поле в АД? 

5. У чому полягає принцип дії АД? 

6. Що називають ковзанням асинхронної машини і які його значення при-

таманні різним режимам роботи цієї машини? 

7. Чому частоти електричних величин статора і ротора АД відрізняються? 

8. Яким чином створюється електромагнітний момент у АД і від яких па-

раметрів він залежить? 

9. Запишіть рівняння рівноваги напруг і струмів в обмотках АД і поясніть 

фізичний смисл складових цих рівнянь. 

10. Зобразіть та поясніть структуру векторної діаграми електричних вели-

чин АД. 

11. Як визначаються корисна та витрачена потужності АД? 

12. Які втрати потужності виникають в асинхронному двигуні при його 

роботі? 

13. Зобразіть природну механічну характеристику асинхронного двигуна і 

зазначте на ній точки, які відповідають неробочому ходу, пуску, номінальному 

режиму та максимальному навантаженню. 

14. Вкажіть на механічній характеристиці АД ділянки, які відповідають 

стійкої та нестійкої роботи двигуна, а також ділянку допустимих навантажень. 

15. Якими параметрами визначаються критичне ковзання та максималь-

ний момент АД? 

16. Як змінюється механічна характеристика АД при зміні напруги живи-

льної мережі, а також при введенні додаткового опору в фази обмотки ротора? 

17. У чому полягає проблема пуску АД і які способи пуску використову-

ються для асинхронних двигунів з короткозамкненим і фазним роторами? 

18. Зобразіть робочі характеристики АД та поясніть їхній характер. 
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19. Якими способами можна регулювати частоту обертання ротора дви-

гуна з короткозамкненим і фазним роторами? 

20. У яких режимах, окрім двигунного, може працювати асинхронна ма-

шина і як це можна проілюструвати за допомогою механічної характеристики? 

21. Які способи електричного гальмування АД Ви знаєте і в чому їхня 

сутність? 

22. Яким способом змінюють напрямок обертання ротора трифазного 

асинхронного двигуна? 

23. Які параметри АД звичайно надаються у його паспортних даних? 
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ДОДАТОК Б 

 

Порядок  виконання  лабораторної  роботи 

 

Для виконання робіт  академічні групи студентів поділяються  на бригади 

з 2–5 чоловік. 

Для виконання лабораторної роботи слід попередньо підготувати один на 

бригаду протокол (чернетку) випробувань, який містить електричну схему екс-

перименту і таблиці вимірювань.  

Перед початком проведення дослідів бригада повинна ознайомитись на 

робочому місці з експериментальною установкою, джерелами електропоста-

чання, пристроями навантаження і вимірювальними приладами. 

Під час складання електричних кіл за заданими схемами рекомендується 

скласти основне коло струму з вмиканням приймачів, які підлягають дослі-

дженню, і кіл струму амперметрів і  ватметрів. Потім можна приєднати кола 

напруги вольтметрів і ватметрів, які вмикаються  паралельно приймачам.  Не-

обхідно пам'ятати правило, що клеми приладів використовуються тільки для 

їхнього вмикання в схему. До цих клем нічого більше не підключається, а усі 

додаткові з'єднання виконують на вільних клемах на панелі стенда. 

Складене електричне коло треба показати для перевірки; вмикати джере-

ла живлення слід тільки з дозволу керівника. 

Результати усіх первинних спостережень,  вимірювань і розрахунків за-

писують в попередньо заготовлені таблиці. 

Після закінчення експерименту джерела живлення вимикають, а резуль-

тати вимірювань подають керівнику занять для перевірки. 

Якщо результати експерименту визнані керівником правильними,  елект-

ричне коло розбирають і переходять до складання наступного електричного ко-

ла.  Після завершення  досліджень робоче місце упорядковують, провідники та 

прилади здають до місця їхнього зберігання. 

 

 

ДОДАТОК В 

 

Оформлення і зміст звіту про виконану роботу 
 

Звіт про лабораторну роботу оформлюється кожним студентом окремо і 

повинен бути акуратним, виконаним згідно з встановленою формою.  

Звіт починається з титульного листа, зразок якого наведено на рисунку. 

На наступних сторінках треба навести: 

 – електричні схеми експерименту; 

 – паспортні дані досліджуваних пристроїв та машин, необхідні для офо-

рмлення звіту; 
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 – формули і залежності, які  використовуються  для  розрахунків; 

 – таблиці даних спостережень і результатів розрахунків згідно з вимога-

ми, які  наведені  в методичних  вказівках  до кожної лабораторної роботи; 

 – графічний  матеріал (графіки, діаграми, рисунки); 

 – результати аналізу та висновки з лабораторної роботи. 

Схеми креслять за допомогою інструментів згідно ЕСКД з використанням 

стандартизованих умовних графічних і літерних позначень типових елементів 

та їхніх розмірів. 

Графіки отриманих залежностей доцільно виконувати на міліметровому 

папері з зазначенням на осях стандартних літерних позначень величин і оди-

ниць вимірювань. 

Векторні діаграми повинні бути побудовані у вибраному масштабі.  

Звіт приймає керівник в той день, коли виконується наступна  робота.  

При цьому студент повинен проаналізувати отримані результати, відповісти на 

контрольні запитання і розв'язати задачі за темою проведеної роботи. 

 

Міністерство освіти і науки України  

Національний технічний університет  
«Харківський політехнічний інститут»  

 

Кафедра електричних машин  

ім. П.П. Копняєва 

 

 

Звіт з лабораторної роботі № 

________________________________________________________  

(повне найменування роботи)  

 

 

Роботу виконав :  

студент ___________________; група ________; _________________. 

                              (прізвище, ініціали)                         (індекс)        (дата виконання)   

 

 

Звіт прийняв    ______     керівник      _____________________________. 
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                                                  з оцінкою ____         ______________ 
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Riso–друк. Гарнітура Tаймс. Ум. друк. арк. 4,0. Облік.–вид. арк. 4,7. 

Наклад 200 прим.  Зам. №        . Ціна договірна. 
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