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ВСТУП 

 

Синхронна машина (СМ) – це така електрична машина змінного стру-

му, в якій частота обертання ротора дорівнює частоті обертання магнітного 

поля статора й точно відповідає частоті струму в мережі, до якою приєднана 

її обмотка статора. Тобто в усталеному режимі роботи відношення частоти 

обертання ротора до частоти змінного струму в електричній мережі не зале-

жить від навантаження в його допустимих межах. 

Джерелом електричної енергії на теплових, атомних та гідравлічних 

електростанціях, а також на пересувних електростанціях і транспортних 

установках (тепловозах, літаках, теплоходах та ін.) є, головним чином, синх-

ронні генератори, на долю яких припадає більш 95 % виробництва електрич-

ної енергії, яка виробляється у світі. Прагнення до збереження навколишньо-

го середовища та загострення екологічних проблем призвело до того, що у 

світі усе більш інтенсивно розвивається електроенергетика, яка використовує 

нетрадиційні джерела енергії: вітер, сонце, океанські припливи і хвилі та ін-

ше. Перетворення енергії цих джерел на електричну енергію здійснюється 

також синхронними генераторами. Взагалі, синхронні генератори викону-

ються як на відносно малі (1 кВт і менше), так і на великі потужності – до ти-

сячі МВт. 

Синхронні машини широко використовуються і в якості синхронних 

двигунів, які призводять до руху різноманітні насоси, вентилятори, компре-

сори та інші пристрої, які повинні мати сталу частоту обертання. Технічно і 

економічно обґрунтована нижня межа номінальних потужностей синхронних 

двигунів складає 500…600 кВт. Хоча, в принципі, діапазон можливих потуж-

ностей синхронних двигунів дуже широкий: від 1 кВт і менше, а зверху прак-

тично обмежений через обмежені вимоги механізмів та пристроїв, що приво-

дяться до руху.  

У енергетиці часто використовується здатність синхронних машин ре-

гулювати реактивну потужність або коефіцієнт потужності мережі. У цьому 

разі СМ стають синхронними компенсаторами, які установлюються на підс-

танціях електричних мереж поблизу потужних споживачів – міст, підпри-

ємств тощо. 
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Метою даної методичної розробки є забезпечення низки лабораторних 

робіт щодо експериментального дослідження трифазних синхронних машин. 

Виконання лабораторних робіт спрямовано на набуття студентами практич-

них навичок роботи з синхронними машинами, а саме, засвоєння способів 

дослідного визначення низки різноманітних параметрів, зняття множини різ-

них характеристик синхронних машин, засвоєння способів регулювання на-

пруги синхронних генераторів, засвоєння методу асинхронного пуску синх-

ронних двигунів тощо. 

У додатку А надані загальні теоретичні положення щодо синхронних 

машин, а у опису конкретних робіт – часткові теоретичні положення, які по-

винні забезпечити студентів знаннями, необхідними для підготовки до лабо-

раторних робіт, усвідомленого їхнього виконання та для розрахункової обро-

бки даних, отриманих під час дослідів. Більш повну інформацію про СМ при 

початковому їхньому вивченні можна знайти у [1], при подальшому більш 

глибокому вивченні – у джерелах [2–11]. Основою методики побудови лабо-

раторних робіт є джерело [12] та попередні аналогічні видання. 

Окрім того, у додатках Б, В, Г і Д є питання техніки безпеки при вико-

нанні лабораторних робіт, принципи підготовки до їхнього виконання і зага-

льні правила порядку власне виконання та оформлення звіту про ці роботи. 

Зауважимо, що у даному виданні застосована оновлена система літерних 

позначень різних величин та параметрів, які необхідні для теоретичного опи-

су стану та процесів СМ, їхньої ідентифікації. Ця система орієнтована на 

Державні стандарті України (ДСТУ), подана повністю у [13] і введена у дію 

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

ДОСЛІДЖЕННЯ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА 

ПРИ АВТОНОМНОМУ НАВАНТАЖЕННІ 

1.1 Мета роботи  

Метою роботи є експериментальне визначення характеристик синхрон-

ного генератора (СГ) при автономному навантаженні та оцінка робочих влас-

тивостей СГ на основі одержаних експериментальних даних. 

1.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи 

У експериментальній частині роботи виконуються наступні завдання: 

 дослід неробочого ходу зі зняттям характеристики неробочого ходу; 

 дослід трифазного короткого замикання зі зняттям характеристики 

короткого замикання; 

 зняття індукційної навантажувальної характеристики; 

 зняття навантажувальної характеристики при активному наванта-

женні; 

 зняття зовнішньої характеристики СГ при активному навантаженні; 

 зняття зовнішньої характеристики при активно-індуктивному наван-

таженні; 

 зняття регулювальної характеристики при активному навантаженні; 

 зняття регулювальної характеристики при активно-індуктивному 

навантаженні. 

У результаті теоретичної підготовки і проведення роботи студент по-

винен знати: 

 принцип дії СГ та процеси, супутні його роботі у режимах неробо-

чого ходу, короткого замикання та навантаження; 

 характеристики СГ, порядок їхнього зняття та розрахунків. 

 

1.3 Теоретичні положення  

Автономною зветься відокремлена, незалежна від інших генераторів та 

джерел напруги робота СГ. При знятті усіх характеристик СГ необхідно за-

безпечити незмінну частоту обертання ротора n , яка дорівнює номінальній 

Nn . Завдяки цьому частота  fs  електричних величин (ЕРС, напруги, струму) в 

обмотці статора СГ також буде незмінною і номінальною – fsN.  
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1.3.1 Характеристика неробочого ходу (ХНХ) Eso(IE) – це залежність 

фазної ЕРС Eso, що наводиться в обмотці статора СГ, від струму збудження IE 

при відсутності струму Is в обмотці статора (навантаження відключене, тому 

Is=0) і при номінальній частоті fsN  цієї ЕРС. 

ХНХ є важливою характеристикою СГ тому, що вона визначає величи-

ну ЕРС Eso, можливості її регулювання, 

дозволяє судити про ступінь насичення 

магнітної системи електричної машини. 

ХНХ подібна кривій намагнічування 

машини і, як у всіх пристроїв з ферома-

гнітним осердям, має форму вузької 

петлі (через гістерезис) і тому залеж-

ність Eso(IE) становиться неоднознач-

ною. Для усунення неоднозначності 

знімають тільки низхідну ХНХ (крива 1 

на рис.1.1), а потім здійснюють її змі-

щення на IE праворуч до початку ко-

ординат (крива 2). 

1.3.2 Характеристика короткого замикання (ХКЗ) Isk(IE) – це залеж-

ність струму обмотки статора Isk при замкнених накоротко її затискачах від 

струму збудження при його поступовому повільному збільшуванні і при час-

тоті  fs=fsN. 

Як видно з рис.1.2, ХКЗ практично 

лінійна. Це пояснюється ненасиченістю 

магнітопроводу, оскільки замкнена нако-

ротко обмотка статора має практично 

тільки індуктивний опір і тому струм Isk 

утворює розмагнічувальний магнітний 

потік реакції якоря. 

За ХНХ та ХКЗ можна визначити 

відношення короткого замикання (ВКЗ) 

sN

sko
k

I

I
K  .   (1.1) 

ВКЗ дорівнює відношенню фазного 

струму Isko, що виникає в замкнутій нако-

ротко обмотці статора при струмі збу-

дження IEo, який відповідає номінальній 

0 IE

Eso

IE

1
2

 
 

Рисунок 1.1 – Дослідна ХНХ 

Eso

IEo

Isko

IskUsN

Is

IE0

IsN

IEk

Eso

ХКЗ

ХНХ

sXsX

sX

 
 

Рисунок 1.2 – Характеристики 

неробочого ходу і короткого  

замикання 



 12 

напрузі UsN при неробочому ході, до номінального фазного струму IsN. 

Також за ХНХ і ХКЗ можна визначити синхронний індуктивний опір 

sk

so
s

I

E
X       (1.2) 

і побудувати його залежність від струму збудження (рис.1.2), де можна виді-

лити ненасичене значення опору sX . 

1.3.3 Навантажувальна характеристика Us(IE) – це залежність фазної 

напруги Us обмотки статора від струму збудження IE при визначених і не-

змінних фазному струмі статора Is та характері навантаження СГ, який зада-

ється відповідним коефіцієнтом потужності cos. Частота fs, як і раніше, по-

винна бути номінальною – fsN. 

В окремому випадку при Is=0 навантажувальна характеристика зво-

диться до вже відомої ХНХ. 

При навантаженні СГ напруга Us відрізняється від ЕРС Еso на величину 

внутрішніх падінь напруги в обмотці статора.  

Особливе практичне значення має навантажувальна характеристика 

при суто індуктивному навантаженні (cos=0) та Is=IsN. Вона зветься індук-

ційною навантажувальною характеристикою (ІНХ). Реакція якоря при цьо-

му суто розмагнічувальна, тому ІНХ іде нижче ХНХ (рис.1.3) та інших нава-

нтажувальних характеристик. 

Точка K відповідає режиму КЗ, коли Us=0. По ХНХ та ІНХ можна знай-

ти індуктивний опір розсіювання обмотки статора СГ σsX . Для цього з точки 

A на ІНХ, в якій фазна напруга 

Us=UsN, проводять паралельно вісі 

абсцис відрізок АВ=IEk, де струм 

збудження IEk знаходять по ХКЗ 

при струмі статора Isk=IsN . З точки 

B проводять відрізок ВС паралель-

но лінійному початку ХНХ до пе-

ретину з останньою. Вертикаль СD 

у вольтах дорівнює падінню напру-

ги sNIX sσ  на шуканому індуктив-

ному опорі, звідки він і визначаєть-

ся, тобто  

s
Xσ

sNI

CD
 .  (1.3) 

ХНХ
Us

K

AB

C

ІНХ

D

IE0

UsN

I s=
0

I s=
I sN

 
 

Рисунок 1.3 – Графіки  

ХНХ та ІНХ 
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1.3.4 Зовнішня характеристика Us(Is) – це залежність фазної напруги 

Us обмотки статора СГ від струму його навантаження Is при незмінних струмі 

збудження IE та характері навантаження, який задається відповідним коефіці-

єнтом потужності cos, і при номінальній частоті  fsN. 

Зміна напруги пояснюється падінням напруги в обмотці статора, при-

чому найбільше на це впливає реакція якоря. 

Типові зовнішні характеристики СГ при автономній роботі і при різно-

му характері навантаження надані на 

рис.1.4. 

Зміна напруги генератора при 

скиданні навантаження від номіна-

льного, яке характеризується зна-

ченнями Is=IsN, Us=UsN, cos=cosN і 

IE=IEN, до неробочого ходу, коли Is=0 

і Us=Eso, при незмінному струмі збу-

дження зветься номінальною зміною 

напруги 

%
U

UE
U

Ns

Nsso

Ns 100


 .     (1.4) 

Звичайно UsN=(25–35)%. 

1.3.5 Регулювальна характе-

ристика IE(Is) показує, як належить 

регулювати струм збудження IE, щоб 

при зміні струму навантаження Is та 

при незмінному характері наванта-

ження напруга обмотки статора Us за-

лишилась незмінною. Характер наван-

таження задається відповідним коефі-

цієнтом потужності cos, а частота 

повинна бути номінальною – fsN.  

Типові регулювальні характери-

стики СГ при автономній роботі і при 

різному характері навантаження надані на рис.1.5. Форма цих характеристик 

залежить від характеру навантаження, що пояснюється відповідним впливом 

реакції якоря. 

 

IsIsN
0

UsN

Us

<0

0

>0

 
Рисунок 1.4 – Зовнішні  

характеристики СГ 

Is

IEo

IE

0

<0

0
>
0

 
 

Рисунок 1.5 – Регулювальні 

характеристики СГ 
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1.4 Опис випробувальної установки   

Принципова схема випробувальної установки приведена на рис. 1.6, де 

GS – досліджений СГ, М – приводний асинхронний двигун (АД), R –  активне 

навантаження (трифазний реостат), L – індуктивне навантаження (трифазний 

індукційний регулятор), RP – потенціометр для регулювання напруги  і, та-

ким чином, струму збудження СГ. 

 

 

 

Комутації електричних кіл виконуються автоматичними вимикачами 

QF і SF. Наявність напруги в мережах постійного та змінного струмів конт-

ролюється світловими індикаторами HL1 і HL2. Вимикачами QK, QS1 і QS2 

вибирається режим навантаження СГ. Струм збудження СГ IE контролюється 

амперметром PA1. Фазний струм СГ Is контролюється амперметром PA2. Лі-

SF

QK QS

R L

QS

3 ~220 B

QF

RP

PA

PV

PA

GS
~

F F

U

V

W
M
~

110 B

3

3

HL HL

2

Pφ
TA

2

1

1

1

2

2

1

 
Рисунок 1.6 – Принципова схема стенда для дослідження 

синхронного генератора при автономній роботі 
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нійна напруга СГ U контролюється вольтметром PV, а при необхідності фаз-

на напруга 3UUs  . Коефіцієнт потужності cos  контролюється за допо-

могою приладу Pφ, який включено через трансформатор струму ТА.  

1.5 Порядок виконання роботи  

1.5.1 Ознайомитись з конструкцією та номінальними даними СГ 

і занести їх до табл. 1.1, де SN, UN, IsN, IEN, сosφN, nN – номінальні повна поту-

жність, лінійна напруга, фазний струм статора, струм збудження, коефіцієнт 

потужності, частота обертання ротора; Rs, RE –активні опори фазної обмотки 

статора та обмотки збудження. 

Таблиця 1.1 – Номінальні дані СГ 

SN UN IsN IEN сosφN nN Rs RE 

кВА В А А – об/хв Ом Ом 

        

 

1.5.2 Провести дослід неробочого ходу і зняти ХНХ Еso(IE) при Is=0.  

Попередньо відключити навантаження від СГ і поставити потенціометр 

RP в нульове положення.  

Автоматичним вимикачем QF подати напругу на АД і тим самим здій-

снити його прямий пуск.  

Автоматичним вимикачем SF подати живлення на потенціометр RP.  

Зняти спадну частину ХНХ. Для цього спочатку за допомогою потенці-

ометра RP збільшити струм збудження СГ IE , так щоб довести його ЕРС до 

Еo=(1,2–1,3)UN. Потім поступово зменшувати струм збудження IE до нуля і 

зробити 6–8 вимірів. При зніманні ХНХ струм збудження слід змінювати 

тільки в сторону зменшення, щоб не зійти з низхідної частини характеристи-

ки. Результати вимірів занести до табл.1.2.  

Вимкнути автоматичні вимикачі QF і SF.  

Враховуючи те, що вольтметр PV вимірює лінійне значення ЕРС Eo, 

треба розрахувати фазне значення ЕРС за формулою 3/EE oso   і занести 

результати також до табл.1.2. 

Таблиця 1.2 – Характеристика неробочого ходу Еso(IE), при Is=0 і  fs=fsN 

IE    А        

Еo    В        

Eso    В        
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1.5.3 Провести дослід трифазного короткого замикання і зняти ХКЗ 

Isk(IE). 

При повністю вимкнутій з мережі установці вимикачем QK замкнути 

накоротко всі три фази обмотки статора СГ. Потенціометр RP поставити в 

нульове положення. 

За допомогою автоматичного вимикача QF здійснити прямий пуск АД. 

Автоматичним вимикачем SF подати живлення на потенціометр RP.  

Зняти ХКЗ Isk(IE). Для цього за допомогою потенціометра RP поступово 

збільшувати струм збудження IE від нуля до значення, при якому струм ста-

тора досягне значення Isk=1,2IsN. В даному інтервалі зробити 3–4 виміри і за-

нести їхні результати до табл.1.3.  

Потенціометр RP поставити в нульове положення. Вимкнути вимикач 

QK та автоматичні вимикачі SF і QF. 

Таблиця 1.3 – Характеристика короткого замикання Isk(IE), при Us=0 і  fs=fsN 

IE А     

Isk А     

 

1.5.4 Зняти індукційну навантажувальну характеристику Us(IE) при 

Is=IsN  і cos=0.   

Автоматичним вимикачем QF здійснити прямий пуск АД. 

Автоматичним вимикачем SF подати живлення на потенціометр RP.  

За допомогою вимикача QS2 увімкнути індукційне навантаження L. 

Встановити таку величину L і такий струм збудження IE, щоб при лінійній 

напрузі U=UN отримати в навантаженні струм  Is=IsN. 

Зменшуючи лінійну напругу U зниженням струму IE і утримуючи  

струм навантаження  Is=IsN  регулюванням L,  зробити 4–5 вимірів і занести 

їхні результати до табл. 1.4.  

Потенціометр RP поставити  в нульове положення.  

Вимкнути вимикач  QS2.  

Розрахувати фазну напругу  sU   і  занести  до табл. 1.4. 

Таблиця 1.4 – Навантажувальна характеристика Us(IE) при Is=const, 

cos=const,   fs=fsN 

IE А      

U В      

Us B      
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1.5.5 Зняти навантажувальну характеристику Us(IE) при активному 

навантаженні (cos=1, Is=IsN).  

Увімкнути вимикач QS1 і таким чином підключити до СГ активне на-

вантаження.  

Дослід провести аналогічно попередньому (п.1.5.4), результати вимірів 

занести до таблиці, аналогічної табл. 1.4. 

1.5.6 Зняти зовнішню характеристику Us(Is) при активному наванта-

женні (cos=1).  

Вимикачем QS1 увімкнути активне навантаження. Одночасним регу-

люванням струму збудження IE потенціометром RP і навантаження R устано-

вити лінійну напругу U=UN та фазний струм Is=IsN.  

Змінюючи величину навантаження R, але не змінюючи встановлений 

струм збудження, зняти зовнішню характеристику у діапазоні струму Is від 

нуля (неробочий хід) до 1,2IsN. Зробивши 4–5 вимірів, занести їхні результа-

ти до табл.1.5.  

Розрахувати фазну напругу sU  і занести результати також до табл. 1.5. 

 

Таблиця 1.5 – Зовнішня характеристика Us(Is), при IE=const, cos=const, fs=fsN 

Is А      

U В      

Us B      

 

1.5.7 Зняти зовнішню характеристику Us(Is) при номінальному 

струмі збудження та номінальному коефіцієнті потужності cosN.  

Увімкнути вимикачами QS1 та QS2 змішане навантаження.  

Одночасним регулюванням потенціометра RP та складових наванта-

ження R і L установити номінальний режим роботи СГ з параметрами U=UN, 

Is=IsN, cos=cosN=0,8.  

Не змінюючи струму збудження, поступово збільшувати R та L так, 

щоб зберігалось значення cos=0,8. Слідкувати за змінами напруги та стру-

му, зробивши 4–5 вимірів, в тому числі і при відключеному навантаженні, 

вимкнувши в кінці досліду вимикачі QS1 та QS2 (Is=0). Результати вимірів 

занести до таблиці, аналогічної табл. 1.5.  

Потенціометр RP поставити в нульове положення.  
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1.5.8 Зняти регулювальну характеристику IE(Is) при активному нава-

нтаженні (cos=1) і при номінальній напрузі U=UN.  

При неробочому ході (Is=0) за допомогою потенціометра RP установи-

ти струм збудження таким, щоб отримати напругу U=UN.  

Вимикачем QS1 увімкнути активне навантаження R.  

Зменшуючи R, збільшувати струм навантаження до Is=IsN. При цьому 

регулювати струм збудження так, щоб забезпечити напругу U=UN. Зробити 

4–5 вимірів і занести їхні результати до табл. 1.6.  

Знизити струм навантаження до Is=0 шляхом зниження струму збу-

дження та збільшення опору навантаження R. Відключити вимикач QS1.  

 

Таблиця 1.6 – Регулювальна характеристика IE(Is), при Us=UsN, cos=const, 

fs=fsN 

Is А      

IE А      

 

1.5.9 Зняти регулювальну характеристику IE(Is) при U=UN та 

cos=0,8 (інд.) – активно-індуктивний характер.  

При неробочому ході (Is=0) установити струм збудження IE, при якому 

буде забезпечено U=UN.  

Вимикачами QS1 та QS2 увімкнути змішане навантаження.  

Зменшуючи R та L так, щоб підтримувати cos=0,8, і у такий спосіб по-

ступово збільшувати струм навантаження до Is=IsN. При цьому регулювати 

струм збудження таким чином, щоб залишати U=UN. Зробити 4–5 вимірів, 

занести їхні результати до таблиці, аналогічної табл. 1.6.  

Потенціометр RP поставити в нульове положення.  

Вимкнути вимикачі QS1 і QS2 та вимикачі SF і QF. 

 

1.6 Обробка  результатів   

 

Оформити звіт з лабораторної роботи, куди повинні бути занесені: 

1.6.1 Схема випробувальної установки. 

1.6.2 Таблиці результатів всіх дослідів. 

1.6.3 Побудувати зняту спадну частину ХНХ і здійснити її паралельний 

перенос до початку координат, як показано на рис. 1.1. Зняту ХКЗ побудува-

ти в спільних осях координат з ХНХ. За допомогою цих характеристик роз-

рахувати відношення короткого замикання Kk та синхронний індуктивний 
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опір sX . Побудувати залежність )( Es IX  згідно рис. 1.2. 

1.6.4 Побудувати навантажувальні характеристики і в цих же осях ХНХ 

згідно рис. 1.3. Побудувати реактивний трикутник та визначити індуктивний 

опір розсіювання sσX  за формулою (1.3). 

1.6.5 В одній системі координат побудувати обидві зовнішні характе-

ристики згідно рис. 1.4 та визначити номінальну зміну напруги UsN за фор-

мулою (1.4). 

1.6.6 В одній системі координат побудувати обидві регулювальні хара-

ктеристики згідно рис. 1.5. 

1.6.7 Визначені з дослідів параметри СГ занести до табл. 1.7. 

 

Таблиця 1.7 – Параметри СГ   

sX  sσX  Kk UsN 

Ом Ом – % 

    

 

Контрольні питання   

 

1. Поясніть будову та принцип роботи СГ. 

2. Від чого залежить напруга СГ при неробочому ході? 

3. Що таке реакція якоря СГ? Як впливає реакція якоря при активному, 

індуктивному та ємнісному навантаженні на величину напруги? 

4. Що показують зовнішні характеристики СГ? Як вони знімались? Які 

причини зміни напруги генератора з ростом навантаження при різних зна-

ченнях cos? Що таке номінальна зміна напруги? 

5. Що показують регулювальні характеристики СГ? Як вони знімались? 

Як і чому відрізняються характеристики при різних навантаженнях? 

6. Що показують навантажувальні характеристики? Як вони знімались? 

Як розташовані ці характеристики відносно ХНХ? 

7. Який характер має струм обмотки статора при трифазному КЗ? По-

ясніть прямолінійність ХКЗ. Що таке відношення короткого замикання? 

8. Що таке синхронний індуктивний опір sX  СГ? Для чого на практиці 

необхідно знати цей опір? 

9. Як можна визначити індуктивний опір розсіювання обмотки статора 

sσX ? 
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Лабораторна робота  2 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА  

У РЕЖИМАХ НЕРОБОЧОГО ХОДУ ТА КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ 

2.1 Мета роботи 

Метою даної роботи є визначення основних параметрів та оцінка робо-

чих властивостей синхронного генератора (СГ) за результатами дослідів не-

робочого ходу та короткого замикання. 

2.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи 

У експериментальній частині роботи виконуються наступні завдання: 

 знімання характеристики неробочого ходу; 

 знімання характеристики трифазного короткого замикання; 

 знімання характеристики двофазного короткого замикання; 

 знімання характеристики однофазного короткого замикання.  

У результаті теоретичної підготовки і проведення роботи студент по-

винен знати: 

 принцип дії СГ та процеси, супутні його роботі у режимах неробо-

чого ходу та короткого замикання; 

 дослідно-розрахункове отримання характеристик неробочого ходу, 

трифазного, двофазного та однофазного короткого замикання СГ та 

визначення його параметрів на цій основі. 

2.3 Теоретичні положення 

При неможливості проведення дослідження СГ методом безпосеред-

нього навантаження обмежуються проведенням дослідів неробочого ходу та 

короткого замикання, з яких визначають основні параметри СГ та роблять 

висновки про працездатність СГ при навантаженні. 

2.3.1 Дослід неробочого ходу 

Режимом неробочого ходу СГ зветься такий режим, коли збуджений 

СГ працює без навантаження при вимкнених споживачах, тобто струм в об-

мотці статора відсутній. 

Характеристика неробочого ходу (ХНХ) Eso(IE) – це залежність фазної 

ЕРС Eso, що наводиться в обмотці статора СГ, від струму збудження IE при 

відсутності струму Is в обмотці статора і при номінальній частоті fsN  цієї 
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ЕРС.  

Графік ХНХ показано на рис.2.1. Вона 

дає можливість робити висновки про стан 

магнітної системи СГ. В правильно спроек-

тованому СГ точка, в якій Eso дорівнює но-

мінальній фазній напрузі UsN, повинна лежа-

ти на «коліні» ХНХ – її згині. Якщо ця точка 

лежить нижче – на прямолінійній частині 

ХНХ, то напруга СГ буде нестійкою. Якщо 

ця точка лежить за згином (на насиченій ча-

стині кривої), то можливість регулювання 

напруги обмежена. 

При виконанні досліду неробочого хо-

ду можуть бути визначені втрати потужності 

неробочого ходу СГ Po через корисну потужність PM приводного двигуна по-

стійного струму (ДПС) : 

MaMMMinMMo IUPPP ηη  ,   (2.1) 

де PinM, ηM, UM, IaM – споживана потужність, коефіцієнт корисної дії (ККД), 

напруга живлення та струм якоря ДПС. 

Такий спосіб визначення втрат зветься методом тарованого двигуна. 

Тарування двигуна, тобто визначення його ККД при різних значення його 

струму IaM, проводиться заздалегідь і задається у вигляді тарувальних кривих 

ηM(IaM). 

Втрати неробочого ходу Рo дорівнюють сумі втрат магнітних Рmag (на 

вихрові струми та гістерезис) та втрат механічних Рmec: 

mecmago PPP += .   (2.2) 

На рис. 2.2 показана побудована за 

результатами досліду неробочого ходу 

залежність Рo(IE), а також розділення 

втрат потужності Рo на Рmag та Рmec. 

Оскільки втрати потужності Рmec не 

залежать від величини магнітного пото-

ку, а отже і від струму збудження, то їхня 

величина характеризується прямою, па-

ралельною вісі абсцис. Тоді різниця втрат 

Рo та Рmec являє собою Рmag. 

2.3.2 Дослід трифазного короткого замикання 

IEo

IE0

Eso=UsN

Eso

 
Рисунок 2.1 – Характеристика 

неробочого ходу СГ 

Рo

Рmag

Рmec

IE0
 

Рисунок 2.2 – Розділення втрат 

потужності неробочого ходу Ро 
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Дослід трифазного короткого замикання (КЗ) (див. далі рис.2.6 з допо-

вненням рис.2.7,а) проводять для визначення: характеристики трифазного КЗ 

(ХКЗ) Isk3(IE), де Isk3 – фазний струм у цьому режимі; синхронного індуктив-

ного опору sX  (А.14); відношення короткого замикання Кk та деяких видів 

втрат потужності. Дослід трифазного КЗ описано в лабораторній роботі 1. 

Отриману ХКЗ будують в спільних осях координат з ХНХ, як показано на 

рис. 1.2. За цими характеристиками за формулою (1.2) визначають синхрон-

ний індуктивний опір sX  та за (1.1) – відношення короткого замикання Кk 

(див. рис. 1.2). 

СГ з більшим значення Кk мають вищу перевантажувальну здатність та 

вищу стійкість при паралельній роботі. 

В режимі КЗ СГ не віддає корисної потужності, тому спожита ним від 

приводного двигуна відносно невелика механічна потужність РM повністю 

переходить у втрати потужності короткого замикання Рk, тобто РM=Рk. Ці 

втрати, як і oP , можна визначити методом тарованого двигуна. Втрати КЗ Рk 

складаються з механічних втрат Рmec, електричних втрат в обмотці статора 

elP  та додаткових втрат потужності від вищих гармонік струму і магнітного 

поля Рad: 

adelmeck PPPP ++= .    (2.3) 

Магнітними втратами потужності в осерді статора можна знехтувати, 

тому що в режимі КЗ результуюче магнітне поле слабке внаслідок розмагні-

чувальної реакції якоря. 

Втрати потужності Рmec можна визначити з досліду неробочого ходу. 

Втрати потужності Рel можна визначити на основі закону Джоуля-

Ленца 

sskel RIP 2
33 ,     (2.4) 

де Rs – опір фазної обмотки статора СГ. 

З урахуванням цього можна визначити додаткові втрати потужності  

elmeckad PPPP  .    (2.5) 

2.3.3 Дослід двофазного короткого замикання 

Дослід двофазного КЗ проводиться так саме, як і трифазного, тільки 

накоротко замкнені затискачі не трьох, а тільки двох фаз обмотки статора СГ 

(див. далі рис. 2.7,б). В досліді визначають характеристику двофазного КЗ 

Isk2(IE), де Isk2 – фазний струм у цьому режимі, а також індуктивний опір 

струмам зворотної послідовності 2X , який застосовують для аналізу несиме-

тричних режимів роботи СГ.  
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Для визначення Х2 необхідно вимірити фазну напругу на одній із за-

мкнених фазних обмоток ( sUU  чи sVU ) та напругу на розімкненій фазній об-

мотці ( sWU ). Як витікає з теорії несиметричних режимів роботи СГ, 

2
2

2
2

3
або

2

3

sk

sU

sk

sW

I

U
X

I

U
X  .     (2.6) 

2.3.4 Дослід однофазного короткого замикання 

Дослід однофазного КЗ проводиться так саме, як і трифазного, тільки 

накоротко замикається на нейтраль одна фаза обмотки статора  (рис. 2.7,в). У 

досліді визначають характеристику однофазно-

го КЗ Isk1(IE), а також індуктивний опір струму 

нульової послідовності Х0, який разом з 2X  за-

стосовують для аналізу несиметричних режи-

мів роботи СГ, а саме: 
















21
0

13
3

sksk

so
II

EX ,   (2.7) 

де soE , Isk1, Isk2 – значення, взяті при одному 

струмі збудження по ненасиченій ХНХ та ха-

рактеристикам КЗ, побудованим разом, як на 

рис. 2.3 (ненасичена ХНХ проводиться як пря-

ма – продовження лінійної частини реальної 

ХНХ). 

При однаковому струмі збудження біль-

шого значення досягає струм при однофазному КЗ. Це пояснюється тим, що 

реакція якоря утворюється тільки однією фазою обмотки статора. Як видно з 

рис.2.3, співвідношення між струмами КЗ  

adacabIII sksksk ::=:: 123 . (2.8) 

2.3.5 Визначення ККД генератора 

ККД генератора – це відношення його корисної електричної потужнос-

ті Р до споживаної механічної потужності Рin: 






PP

P

P

P

in

1η ,  (2.9)  

де  cos3cos3 ss IUIUP ; cos  – коефіцієнт потужності; U , I  – ліній-

ні, sU , sI  – фазні напруги і струми СГ; сума втрат потужності 

adelmagmec PPPPP +++= . 

IE

Isk1

Isk2

Isk3

Eso

a

b

c

d

soE

soE

0

Eo

Is

 
Рисунок 2.3 – Характерис-

тики НХ та КЗ 
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Величину  можна визначити розра-

хунковим шляхом для різних Р, якщо зада-

ватися величинами cos та струму наван-

таження Is. При цьому складові втрат по-

тужності Р визначаються на основі даних 

дослідів неробочого ходу та короткого за-

микання. Типовий графік залежності (P) 

СГ показано на рис.2.4, де виділено точку 

номінального режиму ( NP , N  – номіна-

льні значення). 

2.3.6 Побудова векторної діаграми 

Використовуючи результати дослідів неробочого ходу та короткого за-

микання, можна побудувати векторну діаграму ненасиченого СГ відповідно 

до спрощеного рівняння рівноваги напруг на основі (А.17): 

sNssNso IXjUE  .    (2.10) 

Під кутом N  (аргумент номінального коефіцієнта потужності Ncos ) 

до вектора фазного струму статора sNI  відкладають вектор фазної напруги 

sNU , з кінця якого перпендикулярно до вектора струму проводять вектор 

sNs IXj . Згідно (2.10) замикальний вектор – 

вектор ЕРС soE  (фазне значення у ненасиче-

ному режимі).  

За ненасиченою ХНХ (рис.2.3) можна 

визначити номінальний струм збудження IEN 

відповідно до знайденого значення soE . Із ве-

кторної діаграми можна отримати ще номіна-

льну зміну напруги 

%
U

UE
U

sN

sNso
sN 100


 . (2.11) 

 

2.4 Опис випробувальної  установки 

Принципова схема випробувальної установки наведена на рис.2.6 та 

рис.2.7, де GS – досліджуваний СГ, M – приводний двигун постійного струму 

(ДПС) паралельного збудження, BR – тахогенератор.  

Комутації електричних кіл постійного струму виконуються за допомо-

гою автоматичних вимикачів QF і SF. Наявність напруги в мережах постій-

1

Р0

η

РN

ηN

Рисунок 2.4 – Залежність ККД 

від корисної потужності 

soE sNs
IXj

sNU

sNI
N

 

Рисунок 2.5 – Спрощена 

векторна діаграма СГ 
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ного струму контролюється світловими індикаторами HL1 і HL2. Вимикачем 

SA здійснюється комутація кола обмотки збудження СГ.  

Реостатний пуск ДПС здійснюється за допомогою пускового реостата 

R2. Напруга UM  на затискачах двигуна та струм IaM в його обмотці якоря ко-

нтролюються за допомогою вольтметра PV1 та амперметра PA2. Струм збу-

дження ДПС регулюється за допомогою реостата R1, а контролюється ам-

перметром PA1. Струм збудження СГ EI  регулюється за допомогою реостата 

R3 і контролюється амперметром PA3. Відлік частоти обертання ротора СГ n  

здійснюється вольтметром PV3 з відповідною шкалою, підключеним до тахо-

генератора BR. 

Обмотка збудження тахогенератора FB1–FB2 підключена до мережі 

постійного струму з напругою 50 В. Обмотка збудження синхронного гене-

ратора F1–F2 підключена до мережі постійного струму з напругою 110 В. 
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Рисунок 2.6 – Принципова схема стенда для дослідження синхронного 

генератора (обмотка статора включена для досліду неробочого ходу) 

 

На рис.2.6 приведена схема для проведення досліду неробочого ходу. В 

дослідах трифазного, двофазного та однофазного короткого замикання змі-

нюється тільки схема кола обмотки статора СГ згідно рис. 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Схеми включення обмотки статора СГ  

для дослідів трифазного, двофазного та однофазного КЗ 

2.5 Порядок виконання роботи 

2.5.1 Ознайомитись з конструкцією і номінальними даними СГ та 

ДПС і занести їх до табл. 2.1, де SN, UN, IsN, cosN, nN – номінальні повна по-

тужність, лінійна напруга і фазний струм обмотки статора, коефіцієнт поту-

жності та частота обертання ротора СГ; РNM, UNM, nNM – номінальні потуж-

ність, напруга живлення та частота обертання якоря ДПС. 

 

Таблиця 2.1 – Номінальні дані електричних машин дослідного стенда 

СГ ДПС 

SN UN IsN cosN nN РNM UNM nNM 

кВ·А В А – об/хв кВт В об/хв 

        

 

2.5.2 Виміряти опори обмоток СГ та ДПС за допомогою омметра. 

Активний опір фазних обмоток статора СГ sAR , sBR , sCR  виміряти між зати-

скачами U–N, V–N, W–N. Визначити середнє значення фазного опору sR  і 

привести його до робочої температури θ=75С 

235

235
75






a
ss RR ,     (2.12) 

де а – температура навколишнього середовища (θа=20С). 

Опір обмотки збудження СГ RЕ виміряти між його затискачами F1–F2. 

Опір обмотки якоря ДПС aR  виміряти між його затискачами А1–А2, а опір 

обмотки збудження REM – між затискачами Е1–Е2. Результати занести до 

табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 – Активні опори обмоток СГ і ДПС, Ом 
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СГ ДПС 

sAR  sBR  sCR  
3

sCsBsA
s

RRR
R


  75sR  RЕ aR  REM 

        

 

2.5.3 Вихідний стан і запуск електромашинного агрегату. Зібрати 

схему згідно рис. 2.6 і пред’явити її керівнику. Пусковий реостат R2 повніс-

тю ввести (максимальний опір у колі обмотки якоря) і вивести реостат R1 

(мінімальний опір у колі обмотки збудження). Реостат R3 повністю ввести 

(максимальний опір у колі обмотки збудження СГ), вимикач SA розімкнути.  

Автоматичним вимикачем SF подати живлення на обмотку збудження 

тахогенератора.  

Автоматичним вимикачем QF подати одночасно живлення на обмотки 

ДПС. Запустити приводний ДПС за допомогою пускового реостата R2, пос-

тупово зменшуючи його опір до нуля. Установити номінальну частоту обер-

тання СГ Nn  і підтримувати її далі постійною, регулюючи струм збудження 

ДПС реостатом R1. 

2.5.4 Провести дослід неробочого ходу і зняти ХНХ Еso(IE). Для цього 

вимикач SA замкнути і за допомогою реостата R3 спочатку установити такий 

струм збудження СГ EI , при якому фазна напруга на затискачах обмотки 

статора sU  буде дорівнювати (1,2–1,3) sNU , де номінальна фазна напруга 

3NsN UU  . Потім поступово реостатом R3 треба зменшувати струм збу-

дження СГ, наближаючись до нуля, і зробити 8–10 вимірів, причому останній 

– розімкнувши вимикач SA. Фазна ЕРС Еso вимірюється вольтметром PV2, як 

фазна напруга soU  на обмотці W–N, струм збудження EI  – амперметром PA3. 

Для подальшого визначення втрат потужності неробочого ходу СГ Рo в 

кожній точці необхідно вимірювати напругу UM, струм якоря IaM і струм збу-

дження IEM приводного ДПС.  

Результати вимірів занести до табл. 2.3.  

 

Таблиця 2.3 – Результати досліду неробочого ходу ( Nnn  ) 

Дослід 
Розрахунок 

СГ ДПС 

IE  Eso UM  IaM  IEM  M MaMMMo IUPP η  

А В В А А – Вт 
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ККД M приводного ДПС визначається залежно від струму IaM за допо-

могою тарувальної кривої, яка наведена на рис.2.8.  

Відключити двигун шляхом введення пускового реостата R2 і вимк-

нення наприкінці автоматичного вимикача QF. Вивести реостат R1. 

2.5.5 Провести дослід трифазного КЗ. Вихідний стан стенду як і в пу-

нкті 2.5.3. Провести зміни у колі обмотки статора СГ (рис.2.6) відповідно 

схемі за рис.2.7,а, яка забезпечує трифазне КЗ. Тахогенератор повинен бути 

включеним. Запустити приводний двигун, як і в пункті 2.5.3, за допомогою 

пускового реостата R2 і установити та протягом досліду підтримувати номі-

нальну частоту обертання СГ Nn  за допомогою реостата R1.  

Вимикач SA замкнути і реостатом R3 змінювати струм збудження СГ 

від наявного мінімуму IEmin до такого значення IE, при якому струм короткого 

замикання СГ досягне значення Isk3=1,2IsN. Зменшуючи струм збудження СГ 

реостатом R3, зняти 4–5 точок характеристики Isk3(IE), вимірюючи в кожній з 

них струм в обмотці статора СГ Isk3 та струм збудження СГ IE. Одночасно, з 

метою подальшого визначення втрат потужності короткого замикання Рk, для 

кожної точки виміряти також напругу UM, струм якоря IaM та струм збуджен-

ня IEM двигуна. Визначити за тарувальною кривою ККД M двигуна (рис.2.8). 

Результати вимірів занести до табл. 2.4. 

Відключити двигун шляхом введення пускового реостата R2 і вимк-

нення автоматичного вимикача QF. Вивести реостат R1. 
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Рисунок 2.8 – Тарувальна крива ККД  ДПС 
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Таблиця 2.4 – Результати досліду трифазного КЗ ( Nnn  ) 

Дослід Розрахунок 

СГ ДПС 

IE  Isk3  UM  IaM  IEM  M MaMMMk IUPP η   

А A В А А  Вт 

       

 

2.5.6 Провести дослід двофазного КЗ. Вихідний стан стенду як і в пун-

кті 2.5.3. Провести зміни у колі обмотки статора СГ (рис.2.6) згідно схеми за 

рис.2.7,б, яка забезпечує двофазне КЗ. Тахогенератор повинен бути включе-

ним. Запустити приводний двигун, як і в пункті 2.5.3, за допомогою пусково-

го реостата R2 і установити та протягом досліду підтримувати номінальну 

частоту обертання СГ Nn , регулюючи реостат R1.  

Вимикач SA замкнути і за допомогою реостата R3 змінювати струм 

збудження СГ від наявного мінімуму IEmin до такого значення IE, при якому 

струм короткого замикання СГ досягне значення Isk2=1,2IsN. Зменшуючи 

струм збудження СГ реостатом R3, зняти 4–5 точок характеристики Isk2(IE), 

вимірюючи в кожній з них струм в обмотці статора СГ Isk2 та струм збуджен-

ня СГ IE. Одночасно для кожної точки виміряти вольтметром  PV2 фазну на-

пругу sWU  між затискачами W і N. Результати вимірів занести до табл. 2.5. 

Відключити двигун шляхом введення пускового реостата R2 і вимк-

нення автоматичного вимикача QF. Вивести реостат R1. 

 

Таблиця 2.5 – Результати досліду двофазного КЗ ( Nnn  ) 

Дослід Розрахунок 

IE  Isk2  sWU  Х2  

А А В Ом 

    

 

2.5.7 Провести дослід однофазного КЗ. Вихідний стан стенду як і в 

пункті 2.5.3. Провести зміни у колі обмотки статора СГ (рис.2.6) відповідно 

схемі за рис.2.7,в, яка забезпечує однофазне КЗ. Тахогенератор повинен бути 

включеним. Запустити приводний двигун, як і в пункті 2.5.3, за допомогою 

пускового реостата R2 і установити та протягом досліду підтримувати номі-

нальну частоту обертання СГ Nn , використовуючи реостат R1.  
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Вимикач SA замкнути і за допомогою реостата R3 змінювати струм 

збудження СГ від наявного мінімуму IEmin до такого значення IE, при якому 

струм короткого замикання СГ досягне значення Isk2=1,2IsN. Зменшуючи 

струм збудження СГ реостатом R3, зняти 4–5 точок характеристики Isk1(IE), 

вимірюючи в кожній з них струм в обмотці статора СГ Isk1 та струм збуджен-

ня СГ IE. Результати вимірів занести до табл. 2.6. 

Відключити двигун шляхом введення пускового реостата R2 і вимк-

нення автоматичного вимикача QF. Вивести реостат R1. Вимкнути вимикач 

SF. 

 

Таблиця 2.6 – Результати досліду однофазного КЗ ( Nnn  ) 

Дослід Розрахунок 

IE  Isk1  Х0  

А А Ом 

   

2.6 Обробка  результатів 

Оформити звіт з лабораторної роботи, куди повинні бути занесені: 

2.6.1 Схема випробувальної установки. 

2.6.2 Таблиця номінальних даних СГ та ДПС. 

2.6.3 Таблиця активних опорів СГ та ДПС. 

2.6.4 Таблиці результатів випробувань для кожного досліда (табл. 2.3-

2.6 з результатами розрахунків). 

2.6.5 Графіки ХНХ та ХКЗ в спільній системі координат. За допомогою 

графіків визначити ненасичене значення опору sX  та відношення короткого 

замикання Кk (див. лаб. роботу 1).  

2.6.6 Графік втрат неробочого ходу Рo(IE), побудований згідно рис. 2.2, 

за яким зробити розділення втрат потужності неробочого ходу на механічні 

Рmec та магнітні Pmag згідно до п. 2.3.1. 

2.6.7 Векторна діаграма СГ з умовно ненасиченим магнітопроводом 

для номінального навантаження, побудована згідно п. 2.3.6. Визначити за її 

допомогою та ХНХ номінальний струм збудження СГ IEN  та номінальну змі-

ну напруги UsN. 

2.6.8 Розрахунок ККД СГ, виконаний згідно до п. 2.3.5 за таких умов: 

cosN=0,8, IE=IEN. Для фазної напруги sNs UU   і різних значень фазного 

струму навантаження sNs II α  (тут для коефіцієнту струму взяти значення 

=0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25) визначити корисну потужність Р та електричні 
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втрати потужності Рel. Результати розрахунків Р та Рel, а також втрат Рmec  та 

Pmag, які отримані з досліду неробочого ходу, а також Pad (2.5) занести до 

табл.2.7. За даними табл.2.7 побудувати графік (P). Значення  при Р=РN  

занести до табл. 2.8. 

 

Таблиця 2.7 – Втрати потужності і ККД при навантаженні 

 Is  Р Рmec Pmag Рel Pad Р  

– А Вт Вт Вт Вт Вт Вт – 

         

 

2.6.9  Індуктивні опори нульової та зворотньої послідовності 0X  та 2X , 

визначені згідно п. 2.3.3 та п. 2.3.4. Отримані значення 0X  та 2X  занести до 

табл.2.8. 

2.6.10  Співвідношення струмів три–, дво–, та однофазного коротких 

замикань, отримані з характеристик три–, дво–, та однофазного КЗ згідно п. 

2.3.4. 

2.6.11  Зведена таблиця (табл.2.8) результатів випробувань та розраху-

нків. 

 

Таблиця 2.8 – Параметри СГ 

IEN  sX  0X  2X   UsN Кk 

А Ом Ом Ом – % – 

       

 

Контрольні питання 

 

1. Поясніть будову та принцип дії СГ. 

2. Який режим роботи СГ зветься номінальним?  

3. Що таке режими неробочого ходу, короткого замикання? 

4. Поясніть принципову схему випробувальної установки. 

5. Як визначається характеристика неробочого ходу? Поясніть її форму. 

6. Як визначається характеристика короткого замикання? Поясніть її 

форму. 

7. Що розуміють під відношенням короткого замикання СГ? Як і чому 

воно характеризує перевантажувальну здатність СГ та його габарити? 
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8. Які види втрат потужності мають місце в СГ і як їх можна визначи-

ти? 

9. Наведіть методику визначення ККД СГ з використанням даних дос-

лідів неробочого ходу та короткого замикання? 

10. Поясніть сутність індуктивних опорів sX , 0X  та 2X . 

11. Що розуміють під номінальною зміною напруги СГ UsN? 

12. Поясніть співвідношення струмів трифазного, двофазного та одно-

фазного КЗ. 
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Лабораторна робота  3 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СИНХРОННОГО 

ГЕНЕРАТОРА ПРИ ПАРАЛЕЛЬНІЙ РОБОТІ З МЕРЕЖЕЮ 

 

3.1 Мета роботи   

 

Метою роботи є перевірка і забезпечення необхідних умов включення 

трифазного синхронного генератора (СГ) на паралельну роботу з мережею, 

експериментальне визначення його характеристик при різних режимах робо-

ти в мережі. 

 

3.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи  

 

У експериментальній частині роботи виконуються наступні завдання: 

 пуск СГ, забезпечення умов для його включення на паралельну 

роботу з електромережею (синхронізації) та здійснення такого включення; 

 знімання регулювальної характеристики СГ при різних характе-

рах його навантаження; 

 регулювання обертального моменту навантаження СГ з зніман-

ням характеристик його потужності, струму статора і коефіцієнта потужності 

при незмінному струмі збудження; 

 знімання U–подібної характеристики СГ при його незмінному 

навантаженні; 

 виконання переходу синхронної машини, яка працює паралельно 

з мережею, з генераторного режиму в двигунний режим.  

У результаті теоретичної підготовки і проведення роботи студент по-

винен знати: 

 принципову схему випробувальної установки; 

 умови включення СГ на паралельну роботу з електромережею і 

методи їх виконання; 

 принцип дії СГ та процеси, супутні його роботі при паралельній 

роботі з електромережею; 

 характеристики СГ і порядок їхнього знімання та розрахунків. 
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3.3 Теоретичні положення  

Паралельна робота генераторів використовується для підвищення по-

тужності, надійності і економічності електростанцій. При цьому потужність 

одного СГ дуже мала порівняно з сумарною потужністю всіх інших парале-

льно включених генераторів, тобто з потужністю мережі (мережа «нескін-

ченної» потужності). Тому один СГ практично не може вплинути на напругу 

U і частоту f мережі. Отже, U і f в такій мережі завжди постійні і кожен СГ 

працює, підкоряючись мережі, з незмінними напругою і частотою, в такт 

(синхронно) з іншими СГ. У цьому полягає істот-

на відмінність паралельної роботи СГ від його ав-

тономної роботи. 

3.3.1 Включення СГ на паралельну робо-

ту (синхронізація) 

Схематично трифазний СГ GS перед вклю-

ченням в трифазну мережу з лінійною напругою 

U  подано на рис.3.1, де QF  – автоматичний ви-

микач. З загальної трифазної системи «СГ – ме-

режа» для спрощення опису умов підключення 

обмежимося розглядом тільки однофазної систе-

ми, схема заміщення якої подана на рис.3.2.  

На рис.3.2 мережа подана еквівалентним ге-

нератором з фазною ЕРС E , а його внутрішній опір вважається рівним ну-

лю, що природно для мережі «нескінченної» потужності. У таких умовах фа-

зна напруга мережі   EU . Схема заміщення СГ має фазну ЕРС soE , яка 

наводиться магнітним потоком обмотки ротора, і синхронний індуктивний 

опір sX  (активним опором звичайно нехтують). На затисках СГ позначено 

його фазну напругу sU , а у разі замкненого кола 

може виникнути фазний струм sI  і відповідне 

падіння напруги ssss IXjU  , яке відповідає си-

нхронній ЕРС (А.15) ( sss EU  ). Нагадаємо, що 

комплексні ЕРС, напруги тощо можна подати у 

показовій формі, приміром: 

 
j

eUU , 

soj
soso eEE


 , де U , soE  – діючі значення,  , 

so  – початкові фази. 

GS

QF

3 ~ U

3 ~

2A 2B 2C

1A 1B 1C

F1 F2
 

Рисунок 3.1 – Схема 

включення СГ в мережу 

ssU

soE

sU
U

E
QFsI

sX

 

Рисунок 3.2 – Схема  

заміщення однофазної  

системи «СГ – мережа» 
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Відповідно до другого закону Кірхгофа у фазному колі СГ (рис.3.2) має 

місце рівновага напруг 

sssso UUE     або   sssso IXjUE  .  (3.1) 

Перед включенням СГ потрібно підстроїти його під режим мережі, щоб 

попасти в такт, в синхронізм з рештою СГ. Це необхідно для того, щоб уник-

нути надмірно великих поштовхів струму і виникнення пов’язаних з ними 

небезпечних ударних електромагнітних сил, здатних викликати важкі меха-

нічні пошкодження СГ і устаткування, порушити роботу енергосистеми. 

Для синхронізації СГ з мережею необхідно забезпечити наступні умо-

ви: 

1. Напруга мережі і ЕРС генератора при підключенні повинні повністю 

співпадати: UEso , тобто за величиною і фазою: UEso , so . 

2. Частота ЕРС генератора повинна дорівнювати частоті напруги мере-

жі, тобто ff s  . 

3. Порядок чергування фаз генератора і мережі при підключенні пови-

нен бути один і той же, як на рис.3.1 чергування фаз СГ А2, В2, С2 аналогіч-

но чергуванню фаз мережі А1, В1, С1. 

Векторні діаграми на рис.3.3 пояснюють необхідність виконання пер-

шої умови, але при цьому вважається, що умови 2 і 3 виконуються, завдяки 

чому на кожній діаграмі вектори залишаються нерухомими один відносно 

одного. Скрізь важливим є те, що після замикання вимикача QF (рис.2) безу-

мовно виконується рівність UU s , тому що ці напруги прикладені тепер 

до потенціально об’єднаних точок.  

Ідеальний випадок показує рис.3.3,а, коли UEso  і so . Тоді пі-

сля включення СГ у мережу струм не виникає і за (3.1) виявляється sos EU  .  

Варіанти рис.3.3,б і рис.3.3,в – це випадки, коли початкові фази співпа-

дають, але значення ЕРС і напруги – ні: б – недозбудження СГ, в – його пере-

збудження. Через небаланс soE  і U  виникає струм sI  і відповідне падіння 

наруги ssU  забезпечує загальний баланс напруг (3.1). Вектор sI  завжди відс-

тає від вектора ssU  на 90  згідно з відомим співвідношенням ssss IXjU  , 

тому що опір обмотки статора майже чисто індуктивний. У підсумку фазовий 

зсув   мі ж струмом sI  і напругою sU  і, відповідно, ЕРС soE  генератора 

при недозбудженні складає  90  (це випадок намагнічувальної реакції яко-

ря), при перезбудженні складає  90  (розмагнічувальна реакція якоря).   
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Зауважимо, що у розглянутих випадках активна потужність генератора 

 cos3 ss IUP      (3.2) 

дорівнює нулю через наведені значення  . Тому навантаження СГ оберталь-

ним моментом практично не виникає, а негативним явищем є тільки «стру-

мовий удар». 

На рис.3.3,г і рис.3.3,д проілюстровано випадки, коли діючі значення 

soE  і U  співпадають, але початкові фази – ні. Тоді зразу після включення 

СГ в мережу між векторами sE  і U  є фазовий зсув на кут  so , 

який має відому назву – кут навантаження. Небаланс soE  і U  визначається 

за (3.1) як падіння напруги ssU  і відповідно цього вектора будується відста-

ючий на 90  вектор струму sI .  

На рис.3.3,г обрано варіант >so  і вектор soE  є випереджувальним, 

тому 0>  – це відповідає генераторному режиму синхронної машини, бо 

< 90  і активна потужність за (3.2) має позитивне значення – потужність 

віддається до мережі.   

На рис.3.3,д навпаки – <s  і випереджувальним є вже вектор U , 

завдяки чому 0<  і синхронна машина опиняється у двигунному режимі, бо 

> 90  і активна потужність за (3.2) має негативне значення – потужність 

споживається з мережі.  

Відповідно у обох випадках на ротор машини діє обертальний момент 

M , хоча і у різні боки. Таким чином, при включенні СГ через різні початкові 

фази його ЕРС і напруги мережі негативним явищем є не тільки «струмовий 

удар», але ще і «механічний удар». 

U
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<UEso

ssU

s
U

U
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soEssU
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so so so
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а   б           в          г          д 

Рисунок 3.3 – Векторні діаграми СГ, які ілюструють різні ситуації при його 

включенні на паралельну роботу з мережею 
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На рис.3.4 пояснюється необхідність виконання другої умови включен-

ня. Якщо вона не виконується, тобто ff s  , то кутові частоти обертання 

ss f 2  і f 2  векторів soE і U , відповідно, будуть різними. Тому 

взаємне положення цих векторів буде безперервно змінюватись: на рис.3.4 

показані два варіанта їхнього взаємного розташування. У кожному положенні 

за (3.1) визначається небалансна напруга ssoss UEU   і відповідно до неї, 

як вже обумовлено, проводиться вектор струму sI .  

У момент часу, якому відповідає рис.3.4,а, при очевидному куті 

< 90  активна потужність за (3.2) має позитивне значення – синхронна 

машина віддає потужність і, таким чином, знаходиться у генераторному ре-

жимі. Відповідно на ротор діє обертальний момент M , що підтверджується 

наявністю кута навантаження   між векторами soE  і sU .  

Через деякий момент часу виникає нове положення векторів (рис.3.4,б). 

Якщо прийняти >s , то вектор soE  повернеться на більший кут, ніж век-

тор sU . Відповідно змінюються і вектори ssU  і sI , а також кути   і  . Для 

ілюстрації на рис.3.4,б відображена мить, коли > 90 , тобто потужність 

має негативне значення: СГ перейшов у двигунний режим, що підтверджу-

ється зміною знаку  . Як і раніше, на ротор діє обертальний момент M , але 

у іншому напрямку. Оскільки процес обертання є безперервним, то все по-

вторюється і знакозмінний обертальний момент надає загрозу руйнування 

СГ, що поєднано зі значним «струмовим ударом» при включенні СГ. 

Таким чином, по-

рушення другої умови 

включення більш небе-

зпечно, ніж порушення 

першої умови. При 

включенні генератора в 

мережу необхідно як 

можно точніше підігна-

ти частоту генератора fs 

до частоти напруги ме-

режі f, регулюючи час-

тоту обертання привод-

ного двигуна. 

Коли порядок 

чергування фаз в СГ та 

soE

ssU

s
U

U




sI



0>

s

 soE

ssU

sUU 
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 0<
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а     б 

Рисунок 3.4 – Векторні діаграми СГ,  

які ілюструють ситуації при його включенні 

на паралельну роботу з мережею  

у випадку різних їхніх частот 
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в мережі однаков, то soE  і 
U  урівноважуються у всіх трьох фазах системи 

«СГ – мережа» одночасно. У випадку порушення цієї умови зрівноваження 

soE  та 
U  у всіх фазах неможливо і виникають руйнуючи явища, подібні роз-

глянутим на рис.3.4. 

Контроль за виконанням вказаних вище умов при включенні способом 

«точна синхронізація» здійснюється за допомогою вольтметрів, по яких пе-

ревіряється перша умова включення, і лампового синхроноскопа, яким пере-

віряються друга і третя умови. Після синхронізації СГ підключається до ме-

режі. 

3.3.2 Регулювання СГ при його паралельній роботі з мережею. 

 Як вже зазначалося, ключовими стабільними умовами роботи СГ в ме-

режі є UU s  і ff s  . Подамо можливості регулювання СГ у таких умо-

вах. 

Оскільки СГ є перетворювачем механічної енергії на електричну, то 

для того, щоб його навантажити, необхідно збільшити підводиму до нього 

механічну енергію. Для цього потрібно збільшити обертальний момент при-

водного двигуна (турбіни, дизеля, електродвигуна) при незмінній частоті 

обертання, яка у СГ повинна бути строго постійною і підтримується завдяки 

частоті напруги мережі «нескінченної потужності».  

В лабораторних дослідженнях у якості привода використовується дви-

гун постійного струму (ДПС) і зміна обертального моменту досягається ре-

гулюванням його струму збудження. При цьому, зменшуючи струм збуджен-

ня ДПС, отримуємо збільшення обертального моменту, оскільки співвідно-

шення в ДПС такі, що при частоті обертання n=const невелике зменшення 

струму збудження ДПС викликає значне зростання струму якоря Iа і оберта-

льного моменту ДПС.  

Розглянемо процес навантаження СГ, використовуючи векторні діаг-

рами на рис.3.5. Хай СГ працює у сталому режимі, який характеризується 

співвідношенням величин, поданих на рис.3.5,а (тут, як визначено раніш, 

UU s , а у подальшому обмежимося позначенням тільки sU ). 

Збільшення моменту приводного двигуна викликає короткочасне прис-

корення обертання ротора СГ. При цьому вектор ЕРС soE , що наводиться в 

обмотці статора СГ потоком збудження ротора, зрушується у бік ще більшо-

го випередження вектора напруги sU  і кут навантаження   збільшується, 

що відображає векторна діаграма на рис.3.5,б. Наслідком цього є зростання 
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небалансу ЕРС soE  і напруги sU , що визначається падінням напруги ssU  за 

(3.1), зростання якої відповідає зростанню струму sI . Цей струм відстає від 

ssU  за фазою на 90°. Усі зміни приводять до змін напрямків векторів ssU  і 

sI , тому кут   на рис.3.5,б порівняно з рис.3.5,а змінюється – у даному разі 

зростає.  

Струм sI  взаємодіє з магнітним потоком СГ і створює електромагніт-

ний момент, який у генераторному режимі створює гальмівний момент на 

валу. Якщо струм sI  зріс, то і моменти зросли, завдяки чому врівноважується 

збільшений обертальний момент приводного двигуна. У підсумку встанов-

люється вихідна синхронна частота обертання ротора СГ. А зазначені зміни 

sI  і   в цілому забезпечують зріст активної потужності (3.2), яка віддається 

до мережі.  

З діаграм (рис.3.5,а і рис.3.5,б) видно, що струм sI  має випереджаючий 

характер відносно 
sU  на кут   (тут 0<  і характер навантаження активно-

ємнісний). Щоб встановити інше значення  , необхідно змінити струм збу-

дження СГ EI  і таким чином змінити ЕРС soE . Якщо у такий спосіб збільши-

ти ЕРС soE  до рівня, який показаний на рис.3.5,в, то відповідні зміни решти 

величин забезпечать 0  і відповідно 1cos   (активне навантаження). 

Якщо ще збільшити струм EI  і ЕРС soE , то маємо 0>  і активно-індуктивне 

навантаження, що проілюстровано на рис.3.5,г. Зазначимо, що у випадках 

рис.3.5,б,в,г активна потужність СГ не змінюється, тому що обертальний мо-

мент не змінювали. У таких умовах зі збільшенням soE  кут   зменшується і 

soE
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U

U
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Рисунок 3.5 – Векторні діаграми СГ,  

які ілюструють його регулювання при роботі в мережі 
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підтримується constsin soE  на підставі відомого виразу потужності СГ [1] 

(стор.461) 

 sin
3

s

sos

X

EU
P .      (3.3) 

 Аналогічно при constP  за (3.2) підтримується constcos sI . 

3.3.3 Регулювання навантаження СГ в режимі регулювальної ха-

рактеристики при constcos   

Із зміною навантаження СГ, що працює паралельно з мережею, cos  

також змінюється. Але для найбільш економічної роботи мережі необхідно, 

щоб cos  всіх паралельно працюючих генераторів був однаковим. Це дося-

гається регулюванням струму збудження СГ одночасно із зміною наванта-

ження: робота генератора в режимі регулювальної характеристики.  

Регулювальною характеристикою називається така, яка показує, як 

слід регулювати струм збудження СГ EI  для підтримки constcos   при 

зміні струму навантаження Is (або обертального моменту приводного двигуна 

M). 

Загальні можливості змін cos  використовують для роботи СГ у ре-

жимі регулювальної характеристики при constcos  . Приміром, якщо, ви-

ходячи з рис.3.5,а, після збільшення обертального моменту не зберігати soE , 

як на рис.3.5,б, а одночасно збільшити струм EI  і ЕРС soE , то можна зберег-

ти такий саме кут  , як на рис.3.5,а. Це показано на рис.3.6, де рис.3.6,а по-

вторює рис.3.5,а, а рис.3.6,б ілюструє новий 

стан СГ зі збереженим кутом  . 

Таким чином, при конкретних значеннях 

cos  необхідно одночасно із збільшенням 

моменту приводного двигуна збільшувати 

струм збудження СГ EI . У підсумку і будуть 

отримані регулювальні характеристики 

)(MI E  або )( sII E  при constcos  . 

Приблизний вид регулювальних харак-

теристик показан на рис.3.7 (тут NM  – номі-

нальний момент СГ). При активно-ємнісному 

характері струму обмотки статора струм збу-

дження слід збільшувати у меншій мірі, чим 

s
U

U




sI





soE

ssU

sU
sI



soE

ssU

 
а    б  

Рисунок 3.6 – Векторні  

діаграми СГ при його  

роботі у режимі  регулюва-

льної характеристики 
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при активному або активно-індуктивному ха-

рактері, оскільки в першому випадку реакція 

якоря має намагнічуючий характер. 

3.3.4. Регулювання навантаження в 

режимі кутової характеристики 

при IE=const 

Експлуатація СГ спрощується, якщо 

при змінах навантаження його струм збу-

дження не регулювати (IE=const). При цьому 

СГ працює в режимі кутової характеристики 

(опис кутової характеристики наведений в 

розд. 5). Як видно з розглянутих вище векто-

рних діаграм, при IE=const зі збільшенням моменту приводного двигуна кут 

 і струм зростають (рис.3.5,а,б). Безпосереднім регулятором струму sI є 

ЕРС soE . Струм при цьому набуває все більш випереджаючого характеру. Та-

ким чином, при IE=const величина cos  змінюється із зміною навантаження. 

Якщо струм збудження встановлено нормальним для неробочого ходу 

( 0  sso I;UE ), то при збільшенні навантаження scos  знижуватиметься, 

причому 0< . Якщо струм збудження встановлено нормальним для номіна-

льного струму навантаження (Is=ІsN, 

soE >Uφ, 1cos  ), то cos  знижувати-

меться при зменшенні навантаження, 

причому 0> . 

Вид характеристики )(cos M , а 

також супутніх характеристик )(MI s  і 

)(MP  показано на рис.3.8. Зниження 

cos  при зменшенні навантаження по-

яснюється зростанням ступеня перезбу-

дження. Реакція якоря своєю розмагнічу-

вальною дією компенсує перезбудження 

генератора. Звичайно встановлюють та-

кий струм збудження IE, який забезпечу-

вав би необхідний cos  для величини навантаження, при якій частіш за все 

працює СГ. 
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Рисунок 3.7 – Регулювальні 

характеристики СГ при його 

роботі на мережу 
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Рисунок 3.8 – Характеристики 

СГ при постійному струмі  

збудження IE 
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3.3.5 Регулювання  реактивної  потужності  СГ  і  cos   та  його  

U–подібні характеристики 

Можливий режим, при якому активна потужність СГ не регулюється, 

тобто Р=const. Цей режим практично забезпечується при незмінності оберта-

льного моменту приводного двигуна. 

Регулювання реактивної потужності  

 sin3 ss IUQ ,     (3.4) 

як і cos  в цьому режимі здійснюється зміною струму збудження СГ EI .  

Робота генератора при нульовій активній потужності (Р=0) в принципі 

може бути проілюстрована тими ж самими діаграмами, які вже розглядалася 

на рис.3.3,а,б,в.  

При іншому заданому навантаженні (Р≠0) режим стає зрозумілим з 

рис.3.9,а,б,в, який в принципі повторює рис.3.5,в,г,д, але з розкладанням 

струму sI  на активну saI  та реактивну srI  складові. 

Рис.3.9,б відпові-

дає випадку нормально-

го збудження ( 1cos  ), 

рис.3.9,в – випадку пе-

резбудження, рис. 3.9,а 

– випадку недозбу-

дження. Недозбудження 

викликає протікання по 

обмоткам статора реак-

тивного зрівняльного 

струму srI , що випере-

джає за фазою напругу 

СГ sU  ( 0< ) і компен-

сує своєю реакцією наявне недозбудження. При перезбудженні реактивний 

струм має відстаючий характер ( 0> ). Ступінь збудження, при якій реакти-

вна потужність Q дорівнює нулю, називається нормальною ( EnE II  ).  

У всіх випадках регулятором струму СГ є ЕРС soE . Залежність струму 

статора від струму збудження СГ Is(IE) при Р=const, constsU , constsf  

схожа на букву U і називається U–подібною характеристикою. Вона показана 

на рис. 3.10 разом з залежностями )( EIQ  і )(cos EI . Чим більше створена в 

машині ступінь недозбудження або перезбудження, тим більшим буде реак-

soE

ssU
sU

sI




sU
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Рисунок 3.9 – Векторні діаграми СГ,  

які ілюструють регулювання Q  і cos  
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тивний струм, що протікає в обмотці 

статора і компенсує своєю реакцією 

створене недо- або перезбудження, тим 

меншим буде cos . Таким чином, змі-

ною струму збудження можна регулю-

вати величину реактивної потужності Q 

синхронної машини і її cos .   

 

3.3.6 Перехід синхронної маши-

ни з генераторного режиму роботи в 

двигунний режим 

Вихідному генераторному режиму 

синхронної машини відповідає векторна 

діаграма на рис.3.11,а. Якщо поступово зменшувати момент обертання при-

водного двигуна до нуля, то вийде режим неробочого ходу, що ілюструє век-

торна діаграма на рис.3.11,б.  

Зміна напрямку дії моменту обертання приводного двигуна (фактично 

створення гальмуючого зовнішнього моменту) приводить до зміни знаку кута 

навантаження  і напрямку вектора ssU  (рис.3.11,в) і, отже, до зміни напря-

мку струму обмотки статора sI , тобто до переходу синхронної машини з ге-

нераторного режиму в двигунний. Це, до речи, вже пояснювалось при опису 

рис.3.3,д та рис.3.4,б. Машина пос-

тійного струму при цьому перехо-

дить з двигунного в генераторний 

режим.  

Перехід СМ з генераторного 

режиму в двигунний може здійсню-

ватися як при постійному збуджен-

ні цієї машини (як на рис.3.11, де 

довжина вектора soE  незмінна), ко-

ли змінюється cos, так і при пос-

тійному cos, тобто при регулю-

ванні струму збудження СМ EI .  
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Рисунок 3.10 – U-подібна 

характеристика СГ 
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Рисунок 3.11 – Перехід синхронної  

машини з генераторного режиму 

у двигунний режим роботи 
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3.4 Опис випробувальної установки 

Принципова схема випробувальної установки зображена на рис. 3.12. 

Досліджуваною синхронною машиною (СМ) є трифазний синхронний гене-

ратор (СГ), позначений як GS. Його обмотка статора з’єднана за схемою «зір-

ка». СГ приводиться до обертання двигуном постійного струму (М) парале-

льного збудження. Для обмеження пускового струму двигуна використову-

ється пусковий реостат R2. Опір його підібрано так, щоб кидок пускового 

струму не перевищував номінального значення більш ніж в два рази. 
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Рисунок 3.12 – Принципова схема стенда для дослідження  

синхронного генератора при паралельній роботі з мережею 
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Комутації електричних кіл машин виконуються автоматичними вими-

качами QF1, QF2. Наявність напруги в мережах постійного та змінного стру-

мів контролюється світловими індикаторами HL1 і HL2. Для контролю ліній-

них напруги U  і струму I  статора  СГ у його вхідне коло ввімкнені вольт-

метр PV3 і амперметр PA3. Вольтметр PV2 вимірює лінійну напругу мережі 

lU , яка при замкненому автоматичному вимикачі QF2 дорівнює U . 

Для регулювання частоти обертання n  і обертального моменту ДПС 

M  використовується регулювальний реостат R1 в колі його обмотки збу-

дження (E1-E2). Він забезпечує можливість регулювання струму збудження 

двигуна. 

Регульований реостат R3 регулює струм збудження СГ EI , який посту-

пає від генератора постійного струму G , сполученого з валом СГ. Одночасно 

таким же чином забезпечується регулювання коефіцієнта потужності cos 

СГ.  

Амперметри РА3 і РА4 вимірюють фазний струм обмотки статора Is і 

струм збудження СГ IE. 

Вольтметр PV1 вимірює напругу MU  на якорі ДПС. Амперметри РА1 і 

РА2 вимірюють, відповідно, струм збудження IEM і струм якоря aI  цього дви-

гуна.  

Для вимірювання коефіцієнта потужності (cos) в схемі є фазометр 

P , який включається через вимірювальні трансформатори струму ТА1 і ТА2 

і додатковий резистор RV. 

Для здійснення точної синхронізації СГ з мережею використовується 

ламповий синхроноскоп HL, в якому лампи включені за схемою «на згасан-

ня». Роз’єднувач QS вмикають тільки після виконання всіх вимог точної син-

хронизації у момент згасання трьох ламп HL за умови рівності показань 

вольтметрів PV2 і PV3. 

 

3.5 Порядок виконання роботи   

3.5.1 Ознайомитися з конструкцією і номінальними даними синх-

ронного генератора і двигуна постійного струму та занести їх до табл. 3.1, 

де SN , UN,  IsN,  nN, Ncos  – номінальні повна потужність, лінійна напруга і 

фазний струм обмотки статора, частота обертання і коефіцієнт потужності 

СГ; РNM ,  UNM , IaN ,  nNM  – номінальні потужність, напруга, струм якоря і час-

тота обертання ДПС; РоМ, Ra – втрати потужності неробочого ходу та опір 

обмотки якоря ДПС. 
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Таблиця 3.1 – Дані синхронного генератора і двигуна постійного струму  

СГ ДПС 

SN  UN  IsN  nN  Ncos  РNM  UNM  IaN  nNM  РоМ Ra 

кВ·А B A об/хв — кВт B A об/хв Вт Ом 

           

 

3.5.2 Забезпечити вихідний стан обладнання: автоматичні вимикачі 

QF1 і  QF2, роз’єднувач QS – вимкнені, реостат R2 у положенні, при якому 

струм якоря ДПС є мінімальним. 

3.5.3 Здійснити точну синхронізацію. Для цього запустити ДПС M . У 

міру його розгону повністю вивести пусковий регульований реостат R2. 

При цьому збудник СГ G самозбуджуєтся і забезпечує струм збуджен-

ня СГ EI , тому на затисках останнього з'являється напруга. При розімкнено-

му роз'єднувачі QS включенням автоматичного вимикача QF2 подати напру-

гу мережі на синхроноскоп. Лампи синхроноскопа почнуть мигати. Одночас-

не погасання всіх ламп свідчить про відповідність порядка чергування фаз 

ЕРС СГ Es і напруги мережі Uφ. Плавно регулюючи реостатом R3 струм збу-

дження EI  генератора GS і одночасно реостатом R1 струм збудження IEM 

двигуна M, добитися рівності Еs і Uφ (фактично через рівність лінійних на-

пруг СГ і мережі за показами вольтметрів PV2 і PV3) і приблизно рівності ча-

стот fs і f (при цьому лампи мигають дуже рідко).  

У присутності викладача провести підключення СГ до мережі 

роз'єднувачем QS, але обов’язково у момент погасання ламп (при цьому Еs і 

Uφ знаходяться у фазі). 

3.5.4 Здійснити регулювання навантаження СГ при коефіцієнті по-

тужності cos=const, який контролюється фазометром P , і зняти три регу-

лювальні характеристики IE(M): 

а) при cos=1 (=0 – активне навантаження) для здійснення наванта-

ження слід поступово реостатом R1 зменшувати струм збудження IEM приво-

дного ДПС. Одночасно струм збудження СГ треба регулювати реостатом R3 

так, щоб cosφ=1 залишався постійно під час досліду. Виконати 5–6 вимірю-

вань при зростанні струму навантаження СГ Is від нуля до IsN. Результати ви-

мірювання внести до табл. 3.2.  

б) повторити дослід при cos=0,8 (>0 – активно-індуктивне наванта-

ження) в тих же межах вимірювання струму статора. Дані вимірювань внести 

до табл. 3.2. 
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в) повторити дослід при cos=0,8 (<0 – активно-ємнісне навантажен-

ня) в тих же межах вимірювання струму статора. Дані вимірювань внести до 

табл. 3.2. 

 

Таблиця 3.2 – Регулювання навантаження СГ при cos=const  

Дослід 
Розрахунок 

СГ ДПС 

U Is IE UM Ia IEM РinM РelM РoM РM М 

В А А В А А Вт Вт Вт Вт Нм 

cos=1 

 

 

 

          

cos=0,8 (φ>0) 

 

 

 

          

cos=0,8 (φ<0) 

 

 

 

          

 

3.5.5 Здійснити регулювання навантаження СГ при IE = const і зняти 

залежності Р(M), Is(M), cos(M).  

За допомогою реостата R1 навантажити синхронний генератор струмом 

Is=IsN і відрегулювати реостатом R3 його струм збудження IE так, щоб отри-

мати cos=1. Зафіксувати струм збудження IEn  СГ, відповідний цим умовам 

(IEn – нормальний струм збудження для цього навантаження). Підтримуючи 

IE=const, зменшувати навантаження генератора шляхом збільшення струму 

збудження IEM приводного ДПС за допомогою реостата R1. Дані вимірювань 

внести до табл. 3.3. 

 

Таблиця 3.3 – Регулювання навантаження СГ при IE=const  

Дослід  
Розрахунок  

СГ ДПС 

U Is IE cos UM Ia IEM Р РinM РelM РоM РM М 

В А А – В А А Вт Вт Вт Вт Вт Нм 
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3.5.6 Зняти U-подібні характеристики )( Es II  і залежності cos(IE) і 

Q(IE) для двох значень активної потужності P, які рекомендуються виклада-

чем. 

Встановити потужність 

СГ Р=0. Для цього реостатами 

R1 і R3 відрегулювати струми 

збудження двигуна М і генера-

тора GS так, щоб встановити 

струм обмотки статора Is=0 (но-

рмальне збудження для неробо-

чого ходу СГ).  

Підтримуючи постійною 

величину вхідної потужності 

двигуна const aMinM IUP , 

реостатом R3 збільшувати 

струм збудження СГ до тих пір, 

поки струм статора досягне зна-

чення IsN. Провести 4–5 вимірів, 

дані вимірювань внести до табл. 

3.4. Таким чином знімається об-

ласть характеристики при пере-

збудженні.  

Після цього реостатом R3 

слід знову встановити нормальне збудження, а потім зменшувати струм збу-

дження IE генератора до тих пір, поки струм статора зросте до IsN (cos зни-

зиться до значення примірно 0,5). Провести 3–4 виміри. Таким чином зніма-

ється область недозбудженя. Дані вимірювань внести до табл. 3.4 

Реостатом R1 встановити інше значення активного навантаження, зада-

не керівником. Реостатом R3 встановити номінальне збудження для цього 

навантаження. Зняти область перезбудження до струму статора 1,2·ІsN  і об-

ласть недозбудження до струму статора ІsN  так само, як і в попередньому до-

сліді. Дані вимірювань внести до табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 –  Робота  СГ  в  режимі 

U-подібної характеристики при 

constinMP  

Дослідні дані СГ Розраху-

нок  

U Is IE cos sin Q 

В А А – – ВА 

inMP          кВт 

Режим перезбудження 

 

 

     

Режим недозбудження 

 

 

     

inMP         кВт 

Режим перезбудження 

 

 

     

Режим недозбудження 
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По закінченні експерименту необхідно реостатом R1 знизити потуж-

ність ДПС (струм якоря Ia =7–8 А, амперметр PA2), струм СГ повинен дорів-

нювати нулю (амперметр PA3), реостатом R3 досягти рівня cos=1 (фазометр 

Рφ). Вимкнути роз'єднувач QS, після цього – автоматичні вимикачі QF1, QF2 

і тим самим зупинити агрегати. Пусковий реостат R2 вернути у початкове 

положення. 

3.6 Обробка результатів  

3.6.1 Використовуючи параметри машин з табл.3.1, а також наступні 

формули, заповнити розрахунковими даними табл.3.2 – 3.4. 

Вхідна потужність двигуна  

aMinM IUP  .     (3.5)  

Втрати потужності в обмотці якоря приводного двигуна 

aaelM RIP 2 .      (3.6)  

Корисна потужність двигуна 

elMoMinMM PPPP  ,    (3.7) 

Обертальний момент на валу приводного, двигуна  

NM

M

NM

MM

n

P
,

n

PP
M 559

π

30








 .     (3.8) 

де – кутова швидкість. 

Активна P  і реактивна Q  потужності СГ знаходяться за формулами 

(3.2) і (3.4). До цих формул входить фазна напруга sU , яка находиться через 

відому лінійну напругу U , а саме: 
3

U
U s  . Значення sin можна знайти ві-

домим способом через cos. 

3.6.2 За даними досліду (табл. 3.2) для всіх значень cos побудувати в 

спільній системі координат регулювальні характеристики IE(M) (див. рис. 

3.7).  

3.6.3 За даними досліду (табл. 3.3) побудувати в спільній системі коор-

динат характеристики Is(M), Р(M), cos(M) при constEI (див. рис. 3.8). 

3.6.4 За даними досліду (табл. 3.4) побудувати в спільній системі коор-

динат характеристики  Is(IE), cos(IE), Q(IE)  при constP  (див. рис. 3.10). 
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Контрольні питання  

 

1. Назвіть умови включення СГ на паралельну роботу з мережею, а та-

кож способи виконання і контролю досягнення цих умов. 

2. Як навантажити СГ активною потужністю? Чому не змінюється при 

цьому частота обертання СГ? 

3. Що називається кутом навантаження Θ і як він змінюється при зміні 

активної потужності? 

4. Як перевести СГ в двигунний режим роботи? Як і чому змінюється 

при цьому кут навантаження  Θ? 

5. Як слід регулювати реактивну потужність СГ? 

6. За допомогою векторних діаграм поясніть зміну характеру струму 

статора СГ при зміні струму збудження. Чому при IE= 0 струм статора  СГ 

виходить практично реактивним? 

7. Який характер має реакція якоря СГ при активному, ємнісному, ін-

дуктивному струмах, що віддаються до мережі?  

8. Поясніть характер зміни cos при зміні навантаження СГ, коли 

IE=const. 

9. Як добитися постійності cos при зміні навантаження?  

10. Що таке U–подібна характеристика? 

11. Який характер має струм статора СГ, що віддається до мережі, при 

його недозбудженні і при перезбудженні? 

12. Чому при більшому активному навантаженні величина cos=1 дося-

гається при більшому збудженні? 

13. У якому режимі збудження (недо– або перезбудження) звичайно 

працюють синхронні генератори? Чому? 

14. Чи однакову дію на мережу надають перезбуджений генератор, пе-

резбуджений двигун,  батарея конденсаторів? 
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Лабораторна робота  4 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК СИНХРОННОГО ДВИГУНА 

4.1 Мета роботи  

Метою роботи є дослідження пускових і робочих властивостей трифаз-

ного синхронного двигуна (СД), експериментальне визначення його характе-

ристик в різних режимах навантаження. 

4.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи  

У експериментальній частині роботи виконуються наступні завдання: 

 асинхронний пуск СД; 

 знімання робочих характеристик СД; 

 знімання регулювальних характеристик СД; 

 знімання U-подібної характеристики СД. 

У результаті теоретичної підготовки і проведення роботи студент по-

винен знати: 

 проблеми і способи пуску СД; 

 принцип дії СД та процеси, супутні його роботі у режимі навантажен-

ня; 

 принципову схему випробувальної установки; 

 характеристики СД і порядок їхнього знімання та розрахунків. 

4.3 Теоретичні положення  

Схематично трифазний СД MS перед включенням в трифазну мережу з 

лінійною напругою U  подано на рис.4.1, де QF  – автоматичний вимикач. 

Безпосередньо на кожну фазну обмотку приходиться фазна напруга sU  і по 

кожній проходить фазний струм sI . 

Обертальний електромагнітний момент існує в СД завдяки силам взає-

модії магнітних полюсів, створених трифазною системою змінних струмів 

обмотки статора, з магнітними полюсами, створеними постійним струмом 

збудження EI  обмотки ротора. Відмітною особливістю СД є строга постій-

ність його частоти обертання n , яка задається частотою обертання магнітно-

го поля статора sn , незалежно від рівня навантаження.  

Основні переваги і недоліки СД порівняно з асинхронним двигуном 

надані у додатку А. Серед суттєвих проблем експлуатації СД виділяються 
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проблема синхронізму і відповідна необхідність в пус-

кових пристроях, складність регулювання частоти 

обертання, потреба у джерелі постійного струму для 

обмотки збудження. 

4.3.1 Пуск синхронного двигуна  

Для пуску СД необхідно яким-небудь чином до-

вести частоту обертання ротора n до частоти обертан-

ня магнітного поля статора ns. Крім того, слід зменши-

ти пускові струми, що виникають при прямому вклю-

ченні двигуна в мережу. Тому розроблені спеціальні 

способи пуску СД: пуск за допомогою розгінного дви-

гуна, частотний пуск, асинхронний пуск.  

Найбільш поширеним є спосіб асинхронного пу-

ску СД. Для нього в пазах полюсних наконечників ін-

дуктора СД укладена короткозамкнена пускова обмо-

тка у вигляді білячої клітки (рис.А.1 і рис.А.2). 

Трифазна обмотка статора СД живиться від трифазної мережі зниже-

ною напругою через її регулятор (при достатньо потужній мережі можливий 

пуск і при номінальній напрузі СД). Ця обмотка створює в СД обертове маг-

нітне поле і збуджує струми в пусковій клітці. Ротор СД починає прискорю-

ватися під дією асинхронного електромагнітного моменту від взаємодії стру-

мів пускової клітки з магнітним полем статора.  

Обмотка збудження при пуску відключається від джерела з напругою 

EU  і замикається на шунтувальний резистор з активним опором, який в 10–

12 разів перевищує її власний опір (рис.4.1). Залишати обмотку збудження 

розімкненою неможна, щоб уникнути пробою ізоляції високою напругою, 

яка індукується в ній при нерухомому роторі або при його повільному обер-

танні на початку розгону. Замикання обмотки збудження накоротко недоці-

льно, оскільки при цьому на роторі утворюється однофазний замкнений кон-

тур з малим опором. Це призводить до утворення провалу кривою результу-

ючого асинхронного моменту при половині синхронної частоти обертання, 

внаслідок чого розгін СД на цьому може і завершитися. Коли ротор досягне 

підсинхронної частоти обертання (вельми близької до sn ) і розгін закінчить-

ся, шунтувальний резистор відключають, включають збудження ротора і він 

втягується в синхронізм, тобто snn . 

4.3.2 Навантаження СД і його регулювання  

В лабораторній установці механічним навантаженням СД є генератор 

постійного струму (ГПС), який віддає енергію до мережі постійного струму. 

MS

QF

~ U3

sUsI

EU

EI

 

Рисунок 4.1 – Схема 

включення 

трифазного СД 
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При збільшенні його струму збудження збільшується магнітний потік  . 

ЕРС ГПТ GE  перебільшує напругу мережі GU  і ГПС віддає в мережу струм 

якоря  






a

GG
a

R

UE
I  ,    (4.1) 

де aR  – сумарний опір кола обмотки якоря ГПТ. 

Виникаючий електромагнітний момент ГПТ 

створює на його валу гальмівний момент M , який є 

моментом навантаження на валу СД.  

З загальної трифазної системи «мережа – СД» 

(рис.4.1) для спрощення опису режимів роботи СД 

обмежимося розглядом тільки однофазної системи, 

схема заміщення якої подана на рис.4.2. Тут, на ві-

дміну від рис.3.2, де синхронна машина має роль 

джерела електроенергії, обрано умовні позитивні напрямки змінних електри-

чних величин, які відповідають синхронній машині, як навантаженню для 

мережі. 

На рис.4.2 мережа подана фазною напругою U . Схема заміщення СД 

має фазну ЕРС soE , яка наводиться магнітним потоком обмотки ротора, і си-

нхронний індуктивний опір sX  (активним опором звичайно нехтують). На 

затисках СД позначено його фазну напругу sU , а у разі замкнення QF  вини-

кає фазний струм sI  і відповідне падіння напруги ssss IXjU  , яке відпові-

дає синхронній ЕРС (А.15) ( sss EU  ). У замкненому стані QF  має місце 

безумовна рівність UU s , тому у подальшому обмежимося використанням 

тільки sU . 

Відповідно до другого закону Кірхгофа у фазному колі СГ (рис.4.2) має 

місце рівновага напруг 

sssos UEU     або   sssos IXjEU  .  (4.2) 

Стан СД при його навантаженні і регулюванні ілюструють векторні ді-

аграми на рис.4.3.  

При наявності гальмівного моменту на валу ротор СД відстає від обер-

тового магнітного поля статора на кут навантаження . При цьому ЕРС soE , 

що наводиться в обмотці статора полем збудження, відстає за фазою на той 

же кут  від напруги sU  (рис. 4.3,а). У контурі кожної фази СД з’являється 

небалансна ЕРС, яка за (4.2) відповідає падінню напруги  sosss EUU  . 

ssU

soE

sUU

QF sI

sX

 

Рисунок 4.2 – Схема  

заміщення однієї  

фази СД 



 54 

Струм sI  відстає від  ssU  на кут 90 , тому що опір sX , який їх поєднує, є 

чисто індуктивним. У підсумку між sI  і sU  виявляється фазовий зсув  , 

який у даному разі є позитивним, тобто СД для мережі є активно-

індуктивним навантаженням.  

Якщо збільшити навантаження СД, тобто гальмівний момент на валу, 

то зросте кут навантаження  , що показано на рис.4.3,б. Через поворот soE  

зросте і теж повернеться ssU , пропорційно зросте і повернеться на такий са-

ме кут струм sI , у підсумку фазовий зсув   теж зросте.  

Тепер розглянемо зміни, які відбуваються при зміні струму збудження 

СД EI  без зміни навантаження на його валу. За вихідний візьмемо стан СД, 

якій вже відображено на рис.4.3,б, і збільшимо EI  так, щоб ЕРС soE  зросла 

до рівня, який відображено на рис.4.3,в, де характерною ознакою є досягнен-

ня 0 . Оскільки для СД, як і для СГ, залишаються правомірними вирази 

(3.2) і (3.3), то при незмінному навантаженні і при зміні EI  автоматично під-

тримуються співвідношення constsin soE  і constcos sI . Саме тому на 

рис.4.3,в порівняно з рис.4.3,б зменшились струм sI  і кут  .  

Якщо продовжити зростання EI , то СД буде мати стан, відображений 

на рис.4.3,г. Тут кут   ще зменшився, а кут   знов зростає, але він змінив 

знак. Струм sI  порівняно з рис.4.3,в теж почав зростати.  

Порівнюючи рис.4.3,б,в,г, відмітимо,  що  варіант б – недозбудження;  

в – нормальне збудження; г – перезбудження СД. Як видно з діаграми, при 

незмінному навантаженні струм sI  зберігає активну складову saI , яка ство-

рює обертальний момент, що врівноважує гальмівний момент навантаження. 

А ось зміна струму EI  приводить до істотних змін реактивної складової srI , 
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Рисунок 4.3 – Векторні діаграми СД  

при різних рівнях навантаження і збудження 
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причому при недозбудженні srI  відстає від sU  – має індуктивний характер, 

при перезбудженні srI  віпереджає sU  – має ємнісний характер. 

Для кожного навантаження існує струм збудження СД EnI , при якому 

струм статора є чисто активним (рис.4.3,в) (cos=1). Такий струм збудження 

називають нормальним для цього навантаження. 

Якщо, виходячи зі стану СД, який відповідає рис.4.3,г, звести його на-

вантаження до нуля ( 0M ), то отримуємо режим неробочого ходу, що відо-

бражено на рис.4.3,д, де 0saI , srs II  . При перезбудженні характер стру-

му sI  виявився чисто ємністним, при недозбуждженні було б навпаки – 

індуктивним. 

4.3.3 Робочі характеристики СД 

Найбільш простий режим експлуатації СД такий, при якому його струм 

збудження EI  не регулюється і залишається постійним при всіх навантажен-

нях. Відповідні зміни стану СД вже відображені на рис.4.3,а,б, а більш до-

кладно весь комплекс змін можна уявити за допомогою аналогічних вектор-

них діаграм на рис. 4.4. Діюче значення напруги СД 
sU , як і напруги 

U  по-

тужної мережі звичайно постійні. Отже, вектор напруги СД 
sU  скрізь зали-

шається незмінним.  

При constEI  повинне бути незмінним діюче значення ЕРС soE . Тому 

довжина вектора soE  не змінюється, а при зміні навантаження змінюється 

кут навантаження  , що на рис.4.4 відображено п’ятьма позиціями вектора 

soE  – кінець цього вектора креслить колову дугу. Автоматично змінює свої 

довжину і напрямок 

вектор ssU , а за ним 

і вектор sI , який 

увесь час залиша-

ється перпендику-

лярним цьому век-

тору і змінює дов-

жину пропорційно 

його довжині. За-

уважимо, що кінець 

вектора sI  теж кре-

слить дугу, яка є ча-

стиною кола.  
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Рисунок 4.4 – Діаграми роботи СД при constEI  
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Всі ці аспекти однакові для рис.4.4,а і рис.4.4,б, але відмінність полягає 

у тому, що на першому зміни навантаження проходять при недозбудженому, 

а на другому – при перезбудженому СД. 

На рис.4.4,а СД прагне до стану норма-

льного збудження ( 0  і 1cos  ) при міні-

мальних навантаженнях, а при максимальному 

струмі sI  величина cos  стає мінімальною. На 

рис.4.4,б навпаки – нормальному збудженню 

відповідає стан найбільшого навантаження і, 

відповідно, струму sI . Залежності )I s(cos   для 

цих випадків подані на рис.4.5, де 1 – при 

струмі збудження, нормальному для неробочо-

го ходу, 2 – нормальному для номінального на-

вантаження. 

Зі змінами, які подані на рис.4.5, 

відбуваються зміни і інших величин, 

які характеризують стан СД. У цілому 

все це подається робочими характери-

стиками СД (рис.4.6): залежностями 

струму статора Is(Р), споживаної по-

тужності Рin(Р), обертального моменту 

на валу М(Р), ККД )(P  і коефіцієнта 

потужності )(cos P  від корисної по-

тужності, яка у механічному вигляді 

віддається навантаженню з вала при 

IE=const, sNs UU   (Iso та Рino – це 

струм та потужність неробочого ходу).  

4.3.4. Регулювальні характеристики 

Найбільш вигідним режимом роботи СД є такий, коли cos підтриму-

ється однаковим при будь-якому навантаженні. Регулювальні характеристики 

дозволяють з’ясувати, як при зміні навантаження слід регулювати струм збу-

дження СД, щоб cos залишався постійним: IE(Is) при cos=const. 

 Принцип виставлення необхідного значення кута   вже були показані 

на рис.4.3,б,в,г. На рис.4.7 більш детально подано процес регулювання soE  

відповідними змінами струму збудження EI  для збереження заданого кута   
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Рисунок 4.5  – Залежності 

коефіцієнта потужності СД 

від струму обмотки статора 

при constEI  
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Рисунок 4.6 – Робочі  

характеристики СД 
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при різних варіантах його значення ( 0< , 0  і 0> ), що відповідають 

перезбудженню, нормальному збудженню і недозбудженню СД. 

При збільшенні навантаження СД зростає кут   і вектор soE  поверта-

ється, а для збереження кута   змінюють EI  і відповідно змінюється довжи-

на soE . Для того, щоб було const , кінець 

вектора sI  повинен креслити пряму, а для 

го треба забезпечити аналогічне переміщення 

кінця вектора soE  – він ковзає по прямий лінії, 

займаючи послідовно позиції 1–5, які 

дають аналогічним позиціям кінця вектора sI .  

Регулювальні характеристики )( sE II  при 

варіантах кута  , які відповідають 

рис.4.7,а,б,в, показані на рис. 4.8. Їхня відмін-

ність пояснюється різною дією реакції якоря 

при різному характері струму статора СД. 

4.3.5 U-подібні характеристики СД 

U-подібні характеристики відображають здатність СД до регулювання 

реактивної потужності при незмінному навантаженні на валу. Вони показу-

ють, як змінюється струм статора sI  і cos зі зміною струму збудження EI  

при постійній вихідній потужності P , тобто це функції Is(IE) і cos(IE) при 

constP . 

Потужність на валу можна виразити так: 

eloin PPPP  ,     (4.3) 

де Рin - споживана потужність СД;  Рo - втрати потужності неробочого ходу; 

Рel - електричні втрати потужності в обмотці статора. 
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Рисунок 4.8 – Регулювальні 

характеристики СД 
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Рисунок 4.7 – Діаграми роботи СД при constcos   
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Якщо нехтувати зміною втрат Рo і Рel 

при зміні струму збудження і струму статора, 

то можна вважати, що при Р=const буде і 

Рin=const, де 

 cos3 ssin IUP .   (4.4) 

Оскільки діюче значення напруги sU  

незмінне, то для дотримання constinP  змі-

на струму статора СД  Is повинна відбуватися 

так, щоб його активна складова  cosssa II  

залишалася постійною. Таким чином, одно-

часно зі зміною струму Is повинна відбувати-

ся зміна його фази, а значить і cos. Це ілюс-

трує векторна діаграма, яка зображена на рис. 

4.9. 

Для забезпечення такої зміни Is необ-

хідна відповідна зміна вектора soE , щоб вектор ssU , який визначається за 

(4.2), увесь час був перпендикулярним sI , що і показано на рис.4.9. У підсу-

мку величина sinsoE  залишається незмінною, що також відповідає незмін-

ності потужності СД.  

Для змін діючого значення ЕРС soE  необхідні відповідні зміни EI . І 

якщо звезти разом зміни EI  і відповідні зміни струму статора sI  і cos , які 

відбуваються на рис.4.9, то отримуємо U-подібну характеристику СД )( Es II  і 

супутню залежність )(cos EI , типовий вигляд 

яких подано на рис.4.10. 

Ліва гілка характеристик відповідає не-

дозбудженню СД, коли струм статора відстає 

від напруги мережі (позиції 1 і 2 на рис.4.9), а 

права гілка – перезбудженню (позиції 4 і 5 на 

рис.4.9), коли струм статора випереджає на-

пругу мережі і реакція якоря своєю розмагні-

чуючою дією компенсує перезбудження. По-

зиція 3 відповідає нормальному збудженню 

при EnE II  . 

Слід зазначити, що основний робочий режим СД є режим перезбу-

дження, оскільки при цьому двигун віддає до мережі реактивну потужність, 
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яку споживають приєднані до тієї ж мережі приймачі, що мають низький 

cosφ (асинхронні двигуни і т.п.). Завдяки цьому основні генератори, що жив-

лять мережу, розвантажуються від реактивної потужності і мають можли-

вість працювати ефективніше. Отже, СД при перезбудженні є одночасно і 

фазокомпенсатором. У режимі перезбудження СД властива також більша 

стійкість.  

4.4 Опис випробувальної установки  

На рис. 4.11 приведена принципова схема випробувальної установки, 

де позначені: МS - досліджуваний синхронний двигун (СД); G  - генератор 

постійного струму (ГПС) незалежного збудження, який навантажує СД. Фаз-

ні обмотки статора СМ з'єднані у схему «зірка» і позначені відповідно як U, 

V, W, ротор окрім основної обмотки збудження F1-F2 має короткозамкнену 

обмотку, яка служить для асинхронного пуску.  

Комутації електричних кіл машин виконуються автоматичними вими-

качами QF1 і QF2. Наявність напруги в мережах постійного та змінного 

струмів контролюється світловими індикаторами HL1 і HL2.  

Обмотка статора СД живиться від трифазної мережі через індукційний 

регулятор напруги Т; обмотка збудження – від мережі постійного струму, а 

реостатом R2 регулюється струм збудження СД. При асинхронному пуску 

обмотка збудження СД замикається на резистор R1, тому вимикач SA1 у її 

колі спочатку буде замкнений і розмикається після розгону СД. 

ГПС роз'єднувачем QS вмикається у мережу постійного струму при рі-

вності напруг цієї мережі і ГПС. Ця рівність перевіряється при розімкненому 

QS вольтметром PV2 за допомогою перемикача SA, який може почергово пі-

дключати PV2 на затискачі мережі постійного струму і ГПС. 

Реостат R3, включений у коло збудження ГПС F1-F2, регулює струм 

збудження ГПС і, таким чином, змінює навантаження на валу СД. Обмотка 

якоря ГПС A1–A2 з'єднана послідовно з обмоткою додаткових полюсів B1–

B2. 

Для контролю лінійних напруги U і струму статора СД I у його вхідне 

електричне коло ввімкнені вольтметр PV1 і амперметр PA1. При наявному 

включенні обмотки статора СД за схемою «зірка» її фазні напруга і струм 

3

U
U s  ;  II s  .    (4.5) 

Амперметри РА3 і РА4 вимірюють відповідно струм якоря Ia і струм 

збудження IEG генератора постійного струму. Амперметр РА2 вимірює струм 
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збудження СД EI . Коефіцієнт потужності (cos) вимірюється фазометром 

Рφ, який включається через вимірювальний трансформатор струму ТА. 
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Рисунок 4.11 – Принципова схема стенда  

для дослідження синхронного двигуна 

 

4.5 Порядок виконання роботи  

4.5.1 Ознайомитися з конструкцією і номінальними даними СД і 

ГПС. Дані занести до табл. 4.1, де SN , UN,  IN,  nN, cosN – номінальні повна 

потужність, лінійні напруга і струм обмотки статора, частота обертання і ко-

ефіцієнт потужності СД; РNG,  UNG, IaN,  nNG  – номінальні потужність, напруга, 

струм якоря і частота обертання ГПС; RaG  – опор електричного кола обмотки 

якоря ГПС. 

Номінальні фазні напруга і струм обмотки статора СД визначаються ві-

дповідно до (4.5) за формулами 

3

N
sN

U
U  ;  NsN II  .    (4.6) 
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Таблиця 4.1 – Параметри СД і ГПС  

СД ГПС 

SN UN IN cosN nN PNG UNG IaN nNG RaG 

кВ·А В А – об/хв кВт В А об/хв Ом 

          

 

4.5.2 Забезпечити вихідний стан обладнання.  

Автоматичні вимикачі QF1 і QF2, роз’єднувач QS, перемикач SA вимк-

нені, вимикач SA1 замкнений, реостат R2 у положенні, при якому струм об-

мотки ротора СД мінімальний. Індукційний регулятор T встановити в поло-

ження, відповідне мінімальній вихідній напрузі (U=0). Реостат R3 у поло-

женні, при якому струм збудження ГПС мінімальний.  

4.5.3 Здійснити асинхронний пуск СД відповідно до п. 4.3.1.   

Пуск проводиться при включеному резисторі R1, на який замикається 

обмотка збудження СД. 

Підключити установку до мережі змінного струму силовим автоматом 

QF1. Регулятором T поступово збільшувати напругу U, що подається на об-

мотку статора СД, але таким чином, щоб пусковий струм в СД не перевищу-

вав значення 1,5IsN. Напругу U слід підвищувати до значення (0,6 – 0,7)UN.  

Розімкнути вимикач SA1, який шунтує обмотку збудження F1-F2 СД, і 

включити останню в мережу постійного струму силовим автоматом QF2. Пі-

сля невеликих коливань струм статора різко зменшиться, що свідчить про 

входження СД в синхронізм.  

Напругу, що подається на обмотку статора СД, регулятором T слід під-

вищити до UN, а струм збудження СД відрегулювати реостатом R2 так, щоб 

струм обмотки статора знизився до мінімуму. Після цього процес асинхрон-

ного пуску можна вважати закінченим. 

4.5.4 Підготовити ГПС до включення у мережу постійного струму 

напругою 220 В, забезпечивши відповідність полярності і рівність напруг ме-

режі і ГПС. Рівності напруг можна досягти, регулюючи струм в колі збу-

дження ГПС за допомогою реостата R3 і почергово перевіряючи відповід-

ність полярності і величини напруг мережі і ГПС вольтметром PV2, який за 

допомогою перемикача SA можна почергово підключати на їхні затискачі. 

Після забезпечення відповідності полярності і рівності напруг мережі і 

ГПС можна замкнути роз'єднувач QS і, таким чином, включити ГПС у мере-

жу. 
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4.5.5 Зняти робочі характеристики СД – залежності Is(Р), Рin(Р), 

М(Р), cos(Р) при IE=const, U=UN. Дослід провести двічі для двох значень 

струму IE. 

1. Навантажити СД до струму Is=0,2IsN, регулюючи струм збудження 

ГПС реостатом R3 і встановивши реостатом R2 при цьому струмі Is нормаль-

ний струм збудження EI  для СД, при якому cos=1.  

Потім, підтримуючи реостатом R2 цей струм збудження IE  незмінним, 

треба збільшувати навантаження СД до Is=1,2IsN за допомогою збільшення 

струму збудження ГПС реостатом R3. За допомогою регулятора напруги T 

весь час підтримувати U=UN. Провести 5–6 вимірів і результати внести до 

табл. 4.2.  

2. Регулюючи струм збудження ГПС реостатом R3, навантажити СД 

номінальним струмом Is=IsN  і встановити при цьому струмі нормальне збу-

дження (cos=1) реостатом R2. Підтримуючи постійним цей струм збуджен-

ня IE, зменшувати навантаження СД до струму Is=0,2IsN, регулюючи ГПС рео-

статом R3. Провести таким чином 5–6 вимірів. Результати вимірювань внести 

до табл. 4.2. 

 

Таблиця 4.2 – Дані зняття робочих характеристик СД (при U=UN; IE=const) 

Дослід Розрахунок 

СД ГПС ГПС і СД  

Is cos UG Ia IEG РoG РG GP  Р Рin М  

А – В A А Вт Вт Вт Вт Вт Нм % 

IE=______ А 

 

 

 

           

IE=______ А 

 

 

 

           

 

4.5.6 Зняти регулювальні характеристики СД – залежності IE(Is) при 

cos=cоnst, U=cоnst.  

Напруга U підтримується постійною регулятором Т. Для здійснення 

роботи СД з постійним коефіцієнтом потужності cos слід, регулюючи його 
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навантаження зміною струму збудження ГПС IEG  реостатом R3, проводити за 

допомогою реостата R2 регулювання струму збудження СД IE. Слід зняти три 

регулювальні характеристики: 1) при cos=1; 2) при cos=0,8 (>0); 3) при 

cos=0,8 (<0). Провести кожного разу 4–5 вимірів. Результати вимірювань 

внести до табл. 4.3. 

 

Таблиця 4.3 – Дані зняття регулювальних характеристик (U=UN; cos=const) 

Умова  Is A        

cos=1 IE A        

cos=0,8  

(індуктивний) 
IE A        

cos=0,8  

(ємнісний) 
IE A        

 

4.5.7 Зняти U-подібну характеристику СД – залежність Is(IE), а також 

залежність cos(IE) при P=cоnst, U=cоnst.  

Для здійснення роботи двигуна в режимі U-подібної характеристики 

слід, підтримуючи постійними його напругу U  регулятором T і навантажен-

ня на валу реостатом R3, регулювати струм збудження СД  IE  реостатом R2.  

Момент навантаження на валу встановлюється струмом збудження 

ГПС. При незмінній напрузі мережі постійного струму GU  слід підтримувати 

постійним струм збудження ГПС реостатом R3 так, щоб його струм якоря aI  

і, відповідно, вихідна потужність GP  не змінювалися: const aGG IUP . Ве-

личина GP  рекомендується викладачем. 

Забезпечивши необхідну величину GP  реостатом R3,  встановити реос-

татом R2  нормальний струм збудження EI  СД (cosφ=1) при цьому наванта-

женні. Провести вимірювання і внести їх до табл. 4.4.  

Після цього зняти праву гілку характеристики (рис. 4.10), збільшуючи 

струм збудження СД реостатом R2, поки струм статора СД sI  зросте до IsN. 

Зняти 3–4 точки і дані внести до табл. 4.4.  

Потім повернутися в точку нормального збудження і зняти ліву гілку 

характеристики (рис. 4.10), зменшуючи струм збудження реостатом R2, поки 

струм статора СД sI  зросте до IsN. Зняти 3–4 точки і дані внести до табл. 4.4. 
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Таблиця 4.4 – Дані зняття U-подібної характеристики  

СД ГПС 

Is IE cos UG Ia IEG GP  

А А — В А А Вт 

Нормальне збудження 

       

Права гілка характеристики 

 

 

      

Ліва гілка характеристики 

 

 

      

 

По закінченні експерименту необхідно реостатом R3 знизити потуж-

ність ГПС (струм якоря Ia =0, амперметр PA3), вимкнути роз'єднувачі SA і 

QS, автоматичні вимикачі QF1 і QF2. Тим самим агрегати припинять свою 

роботу. Після цього треба привести установку в початкове положення: інду-

кційний регулятор T встановити в положення, відповідне вихідній напрузі 

U=0, і включити шунтувальний резистор R1 вимикачем SA1. 

4.6 Обробка результатів  

4.6.1 За даними лабораторних досліджень оформіть звіт про роботу ві-

дповідно до вимог, викладених на стенді в лабораторії кафедри та додатку Д.  

4.6.2 Заповніть таблицю номінальних даних і параметрів досліджувано-

го синхронного двигуна і генератора постійного струму.  

4.6.3 Наведіть у звіті принципову схему для випробування СД. 

4.6.4 Оформіть таблиці результатів експериментів і розрахунків (див. 

табл.4.2–4.4), де розрахункові значення величин знайти за такою методикою. 

Споживана потужність СД за формулою (4.4) або 

 cos3 sin IUP .    (4.7) 

Корисна (вихідна) потужність ГПС  

aGG IUP  .      (4.8) 

Споживана (вхідна) потужність ГПС  

GGinG PPP  ,     (4.9) 

де втрати потужності ГПС 

beloGG PPPP        (4.10) 
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мають складові: РoG – втрати потужності неробочого ходу генератора, які ви-

значаються за тарувальним графіком, що наданий на робочому місці і на 

рис.4.12 (генератор тарований); aael RIP 2  – електричні втрати в колі обмот-

ки якоря; abb IUP 2=  – втрати в щіткових контактах, де падіння напруги на 

один контакт Ub=1 В. 

Корисна потужність СД P  є споживаною потужністю ГПС inGP , тому  

inGPP  .     (4.11) 

Обертальний момент на валу СД: 

NN n

P

n

PP
M 55,9

30






 .   (4.12) 

Коефіцієнт корисної дії (ККД) СД: 

inP

P
 .    (4.13) 

4.6.5 Проведіть графічну побудову характеристик: 

а) робочих Is(Р), Рin(Р), М(Р), cos(Р), (Р) для двох значень струму 

збудження (всі побудувати на спільному графіку); 

б) регулювальних IE(Is) для трьох значень cos; 

в) U-подібної Is(IE), а також супутньої залежності cos(IE). 
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Рисунок 4.12 – Втрати потужності неробочого 

ходу ГПС PoG залежно від його струму збудження EGI  
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Контрольні питання  

1. Поясніть будову і принцип дії синхронного двигуна. 

2. Поясніть схему випробувальної установки, призначення її елементів.  

3. Детально поясніть забезпечення і процес асинхронного пуску СД.  

4. Як здійснюється навантаження СД? Як змінюється кут навантаження 

при зміні навантаження СД? 

5. Поясніть зміну струму статора при навантаженні (за допомогою век-

торних діаграм). 

6. Якою є реакція якоря в СД при співпадаючому з напругою, випере-

джаючому і відстаючому струмі статора? Як впливає реакція якоря на харак-

теристики синхронного двигуна? 

7. За допомогою векторних діаграм показати характер струму статора 

синхронного двигуна при перезбудженні і недозбудженні. 

8. Який характер має струм синхронного двигуна на лівій і правій гіл-

ках U-подібної характеристики? 

9. У якому режимі збудження повинен працювати СД, включений в 

промислову електромережу? Чому? 

10. Як за допомогою СД можна підвищувати cos електроенергетичних 

систем? 

11. Поясніть характер зміни ККД СД при різних рівнях навантаження. 

12. Зобразіть робочі характеристики СД та поясніть їхній сенс. 

13. Зобразіть та поясніть сенс регулювальних характеристик СД. 

14. Наведіть U-подібні характеристики СД та поясніть їхню сутність. 
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Лабораторна робота  5 

КУТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНХРОННОЇ МАШИНИ 

5.1 Мета роботи  

Метою роботи є експериментальне визначення кутової характеристики 

синхронної машини (СМ) і аналіз її властивостей на основі одержаних дослі-

дних даних.  

5.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи  

У експериментальній частині роботи виконуються наступні завдання: 

 зняття характеристики неробочого ходу (ХНХ) синхронного генера-

тора (СГ) в автономному режимі; 

 підключення СГ на паралельну роботу з електромережею; 

 зняття робочої частини кутової характеристики СМ в генераторному 

та двигунному режимах роботи при різних значеннях струму збу-

дження; 

 обробка результатів вимірювань, побудова графіків кутових характе-

ристик та їхній аналіз. 

У результаті теоретичної підготовки і проведення роботи студент по-

винен знати: 

 принципову схему випробувальної установки та принцип роботи при-

строю для вимірювання кута навантаження; 

 методи синхронізації СГ з електромережею; 

 принцип дії СГ та процеси, супутні його роботі паралельно з елект-

ромережею; 

 кутові характеристики СГ, методику їх знімання, розрахунку та аналі-

зу. 

5.3 Теоретичні положення  

5.3.1. Кут навантаження Θ в різних режимах роботи СМ 

Кутовою характеристикою СМ називається залежність Р(Θ) її активної 

потужності Р від кута навантаження Θ за умови незмінних величин напруги 

sU  на затискачах обмотки статора, її частоти sf  і струму збудження EI . Такі 

умови існують при роботі СМ паралельно з мережею великої потужності, ко-

ли напруга sU  і частота sf  безумовно задаються напругою U φ і частотою f 

мережі. 
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На рис 5.1 надана векторна діаграма СМ в режимі генератора і показа-

но часовий кут Θ між векторами фазної напруги sU  і ЕРС soE , яка наводить-

ся магнітним полем обмотки збудження, що розташована на роторі. Цей кут 

Θ і називається кутом навантаження СМ. Його відлічують від sU  до soE , а 

позитивним напрямком є рух проти руху годинникової стрілки.  В генерато-

рному режимі роботи СМ кут Θ спрямований саме так, тобто 0> . Негати-

вне значення кута Θ відповідає двигунному режиму.  

На рис. 5.1 позначено також: E  – результуюча ЕРС, яка пов’язана з 

магнітним полем у проміжку СМ; sI  – фазний струм обмотки статора; 

sa IjX  та ss IjX  – падіння напруги в індуктивних опорах реакції якоря aX  

та розсіювання sX  ; EF  – МРС обмотки збудження; aF  – МРС обмотки ста-

тора; F  – результуюча МРС; n  – частота обертання; emM  – електромагніт-

ний момент СМ; M  – обертальний момент на валу з боку турбіни.  

Кут Θ між векторами МРС EF  і F  називають кутом вильоту. Оскіль-

ки у СМ часова і просторова діаграми МРС подібні, то кут Θ можна розгля-

дати і як просторовий кут між EF  і F . Видно, що в просторі вісь МРС поля 

збудження EF  (і разом з ним поздовжня вісь d ротора) зсунута – «вилетіла» 

щодо осі МРС результу-

ючого магнітного поля 

F  на поверхні статора в 

проміжку СМ. Тому Θδ 

називають «кутом вильо-

ту ротора». Кути Θ і Θ 

близькі за величиною, 

оскільки індуктивне па-

діння напруги на обмотці 

статора ss IjX  мало 

(складає менше 10% від 

величин 
U  та soE ). Нех-

туючи ss IjX , кут наван-

таження на практиці вва-

жають рівним куту вильо-

ту (  ) і не роблять 

відмінностей між ними.  
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Рисунок 5.1 – Просторово–часова діаграма СГ 
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Після підключення СМ на паралельну роботу з мережею вона працює в 

режимі неробочого ходу і кут Θ=0, що ілюструється на рис. 5.2,а на прикладі 

фрагмента спрощеного статора і явнополюсного ротора багатополюсної СМ. 

Вектори sU  і soE  співпадають, як і осі магнітних полюсів статора і ротора, 

електромагнітні сили fеm між полюсами спрямовані радіально, їхня сумарна 

дія дорівнює нулю і електромагнітний момент Меm не виникає.  
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Рисунок 5.2 – Кут  в різних режимах роботи СМ 
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Для навантаження СМ в генераторному режимі збільшують на її валу 

зовнішній обертальний момент М турбіни (або приводного двигуна). Ротор 

СМ від впливу цього моменту короткочасно прискорюється і зсовується 

(«вилітає») вперед за напрямком обертання на кут Θ. Разом з ротором у бік 

випередження відносно F  і sU  зсовуються вектори EF  і soE  (рис. 5.1). 

Електромагнітний момент Меm, створений струмом статора за рахунок дії 

тангенціальних складових електромагнітних сил fеm між статором і ротором, 

спрямовано проти зовнішнього моменту М. Тому прискорення ротора СМ, 

що почалося, припиняється і встановлюється режим навантаження з вихід-

ною частотою обертання ротора nN, але вже при Θ>0 (рис. 5.2,б). Граничне 

відхилення ротора   дорівнює Θcr≈90°, при подальшому збільшенні кута  

СМ випадає з синхронізму. 

Якщо на ротор СМ, яка підключена паралельно до мережі великої по-

тужності, подіяти зовнішнім гальмівним моментом М від якогось робочого 

механізму, то ротор почне відставати від осі поля статора, тобто зсуватися 

(«вилітати») проти напряму обертання. Відповідно ЕРС soE  відставатиме по 

фазі на кут Θ від напруги sU , який вже буде мати інший, на відміну від гене-

раторного режиму, знак (Θ <0). Фізично вісь ротора буде слідувати за резуль-

туючим полем статора, обертаючись синхронно з ним. При цьому тангенціа-

льні складові електромагнітних сил fеm між ротором і статором створюють 

електромагнітний момент Меm, який є ведучим і врівноважує гальмівний мо-

мент М робочого механізму. Це відповідає двигунному режиму СМ і ілюст-

рується на рис. 5.2,в. 

5.3.2 Вигляд кутової характеристики 

Як відомо, аналітичний вираз залежності активної потужності Р від ку-

та навантаження Θ для явнополюсної СМ має вигляд: 
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де m – кількість фаз обмотки статора; dX , qX  – синхронні індуктивні опори 

по поздовжній d і поперечній q осям (А.10). 

Перший доданок в (5.1) – основний, на рис. 5.3 йому відповідає крива 

1. Другий доданок відносно невеликий (приблизно 30% від амплітуди основ-

ної складової (крива 2). Разом вони дають результуючу кутову характеристи-

ку (крива 3). Відзначимо, що на рис. 5.3 позитивна напіввісь Θ відповідає ге-

нераторному, негативна – двигунному режимам роботи СМ. 
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У разі неявнополюсного ротора СМ qd XX  , тому другий доданок в 

(5.1) зникає. Кутова характеристика неявнополюсної СМ є синусоїдою 

(рис.5.4). Відзначимо, що такий же вигляд, як кутова характеристика потуж-

ності (5.1), має і залежність електромагнітного моменту Меm(Θ) (рис.5.3 і 5.4): 
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де 
60

2 n
  – кутова швид-

кість обертання ротора; n в  

(об/хв). 

Фізичним сенсом першо-

го доданку є основний момент 

від взаємодії магнітного поля 

від струмів обмотки статора і 

магнітного поля, створюваного 

струмом збудження ротора. 

Другий доданок, який не 

пов’язаний із збудженням, є 

невеликий електромагнітний 

момент, що виникає через пра-

гнення явнополюсного ротора орієнтуватися за віссю магнітного поля, ство-

рюваного струмами обмотки статора. Другий доданок (5.2) називається реак-

тивним моментом – це основа для роботи синхронних реактивних двигунів 

малої потужності, у яких на явно виражених полюсах немає обмотки збу-

дження, що спрощує їхню конструкцію.  

5.3.3 Навантаження і стійкість 

СМ 

З формул (5.1) і (5.2) і рис. 5.4 ви-

дно, що потужність і момент, які може 

розвинути СМ, мають межі Рmax і Mmax. 

Вони у неявнополюсных СМ досягаєть-

ся при  90 , у явнополюсних – при 

декілька менших значеннях. Значення 

Рmax і Mmax залежить від напруги sU , 

ЕРС sE  і індуктивного опору dX . 
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явнополюсної СМ 
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Очевидно, що при зменшенні струму збудження IE зменшується sE  і 

знижується коефіцієнт статичного перевантаження  

N

max

N

max
ovl

М

М

P

P
K  ,     (5.3) 

де NP , NM  – номінальні значення потужності і моменту.  

Зазвичай 0261 ,,Kovl  . А якщо зменшити струм збудження з IE1 до IE2, 

то, відповідно (5.1) і (5.2), знизяться Mmax та Pmax і статична стійкість СМ 

(5.3). Тоді замість кривої 1 на рис.5.4 отримуємо криву 2, яка розташована 

нижче. 

На кутовій характеристиці є пари точок, у яких потужність (момент) 

генератора рівні потужності (моменту) приводної турбіни (приміром, точки А 

і В на кривій 1 на рис. 5.4). Але стійка робота СМ можлива тільки в тому ви-

падку, якщо поблизу будь-якої точки на кривій 1 дотримується умова: 

0>
d

dM em .     (5.4) 

Ця умова відповідає точці А на кривій 1. Пояснимо це фізично. При ви-

падковому короткочасному збільшенні кута навантаження Θ на величину Θ 

поблизу точки А збільшиться момент emM  на Меm . В цьому випадку галь-

мівний момент emM  СМ перевищить незмінний обертальний момент турбіни 

M, тому ротор повернеться в початкове положення кута Θ.  

У точці В на кривій 1 на рис. 5.4 рівновага нестійка, що відповідає умо-

ві: 

0
M

<
d

d
.     (5.5) 

Якщо таке збільшення кута навантаження Θ на ΔΘ відбудеться в околі 

точки В, то гальмівний момент Меm зменшиться на Меm. Незмінний оберта-

льний момент турбіни M буде більше гальмівного моменту з боку СМ Меm, 

що призведе до продовження збільшення кута Θ. Тому вісь d  ротора вже не 

повернеться в початкове положення Θ в точці В, а все більше відхилятиметь-

ся у бік збільшення ΔΘ до тих пір, поки СМ не випаде з синхронізму.  

Тому стійкою є ділянка кутової характеристики у межах Θ від 0 до π/2.  

 

5.4 Опис випробувальної установки  

Схема випробувальної установки подана на рис.5.5, де позначені: GS – 

досліджувана синхронна машина (СМ) з явнополюсним ротором, M – маши-

на постійного струму (МПС), яка сполучена валом із СМ в єдиний агрегат. Ці 
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машини забезпечують взаємне навантаження. Коли СМ працює як генератор, 

МПС є його двигуном, коли СМ переводять в двигунний режим, МПС стає 

генератором, який служить для навантаження синхронного двигуна.  

CM підключається до трифазної мережі на паралельну роботу через 

проміжний індукційний регулятор напруги T1. Підключення T1 до мережі 

здійснюється силовим автоматом QF2. Наявність напруги в мережі змінного 

струму контролюється світловим індикатором HL2. Таким чином, напругою 

«мережі» для СМ є вихідна напруга на вторинних затискачах регулятора на-

пруги T1, яка вимірюється вольтметром PV2 – це лінійна напруга мережі lU .  
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Рисунок 5.5 – Принципова схема стенда для дослідження 

кутових характеристик СМ 
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За допомогою T1 можна утримувати напругу на затискачах статора СМ 

постійною під час всього досліду, як це потрібно при знятті кутової характе-

ристики. Крім того, регулятор T1 дозволяє проводити дослід при зниженій 

напрузі, що розширює діапазон зміни кута .  

СМ підключається до мережі роз’єднувачем QS після виконання про-

цедури точної синхронізації, яка описана в розділі 3.5.2. Для цього служать 

ламповий синхроноскоп з трьох ламп HL, включений за схемою «на погасан-

ня світла», а також вольтметри PV2 та PV3, які контролюють лінійні напруги 

мережі змінного струму lU  (тобто на вторинних вихідних затискачах Т1) та 

досліджуваної СМ U . Амперметр PA3 вимірює лінійний струм СМ I .  

Фазні обмотки статора СМ з'єднані за схемою «трикутник» і їхні поча-

тки позначені літерами U, V, W. При такій схемі фазні напруга і струм обмот-

ки статора визначаються за формулами 

UU s  ;  
3

I
I s  .    (5.6) 

За методом «двох ватметрів» PW1 і PW2 вимірюється активна потуж-

ність СМ. Струмові клеми ватметрів підключені до трансформаторів струму 

TA1 та TA2, а резистори RV1 та RV2 включені в коло вимірювання напруги 

для розширення її діапазону від 150 до 300 В.  

Обмотка збудження СМ через клеми F1–F2 підключається до мережі 

постійного струму автоматичним вимикачем SF3. Наявність напруги в мере-

жі постійного струму контролюється світловим індикатором HL3. Струм збу-

дження СМ EI  регулюється реостатом R3 і вимірюється амперметром PA4. 

МПС має паралельне збудження і підключається до мережі постійного 

струму автоматичним вимикачем QF1, а наявність напруги тут контролюєть-

ся світловим індикатором HL1. В коло обмотки якоря A1–A2 включені пуско-

вий реостат R2, обмотка додаткових полюсів B1 – B2 і амперметр PA2, яким 

вимірюється струму якоря МПС aI . В коло обмотки збудження E1–E2, яка є 

паралельною до обмотки якоря, включено регулювальний реостат R1 і ам-

перметр PA1 для вимірювання струму збудження МПС EMI .  

Вольтметр PV1 підключено до фазорегулятора T2 через  щітки при-

строю UZ для вимірювання кута навантаження СМ Θ. Цей унікальний при-

стрій розроблено в НТУ «ХПІ» – розглянемо його більш докладно. 

Пристрій для вимірювання кута навантаження СМ Θ (рис.5.6,а) являє 

собою два диски, жорстко з’єднані між собою. Один з дисків електропровід-

ний – металевий, а другий складається з чотирьох сегментів: двох неелектро-
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провідних – текстолітових і двох металевих, які мають електричний зв’язок з 

металевим диском. На рис.5.6,а суцільний металевий диск умовно показаний 

більшим діаметром, сегментний – меншим. Сегменти з текстоліту заштрихо-

вані. Обидва диски насаджено на вал досліджуваної СМ. На корпусі машини 

над дисками нерухомо закріплена траверса, на якій встановлено дві щітки, 

які ізольовані одна від одної. При обертанні ротора одна із щіток (1) ковзає 

по поверхні металевого диска, а друга (2) – по поверхні сегментного диска. В 

момент часу, коли щітка 2 контактує з металевим сегментом другого диска, 

між щітками 1 і 2 з’являється електричний контакт, а коли під щітку 2 потра-

пляє текстолітовий сегмент, електричний контакт між щітками відсутній. 

До щіток 1 і 2 підводиться напруга частотою 50 Гц від вторинної обмо-

тки фазорегулятора Т2, первинна обмотка якого підключена до затискачів 

трьохфазної обмотки статора СМ (рис.5.5). Для вимірювання напруги у колі, 

що проходить через дві вторинні фази фазорегулятора і щітки 1 і 2, послідов-

но включається вольтметр магнітоелектричної системи PV1. При обертанні 

ротора і дисків відбуватимуться почергові відмикання і замикання кола з 

вольтметром. Частота цих відмикань та замикань при даній конструкції сег-

ментного диска і синхронної частоті обертання чотирьохполюсного ротора 

(1500 об/хв) в точності дорівнює частоті напруги, що підводиться до щіток 

статора. Тривалість відкритого (і закритого) стану кола складає півперіоду 

змінної напруги. Положення щіток щодо хвилі напруги sU  на рис. 5.6 пока-

зано межами прямокутника b1–b2 з косим штрихуванням. Лівий бік b1 за-

штрихованого прямокутника відповідає моменту часу t1 відкриття кола, у 

якій включений вольтметр PV1, а правий бік b2 – моменту часу t2 закриття 

кола з вольтметром PV1.  

Пристрій працюватиме як випрямляч змінного струму, що тече через 

вольтметр PV1, який при цьому показуватиме середню величину випрямле-

ної напруги. Вона залежить від моменту відмикання кола. Нерухомі щітки b1 

– b2 можна, приміром, встановити так, що момент відмикання кола t1 

(рис.5.6,б) співпадатиме з початком синусоїди змінної напруги sU , а момент 

замикання t2 при цьому наступить через півперіоду і співпаде з кінцем півх-

вилі напруги sU . Час відкритого стану кола показано на рис. 5.6 прямокут-

ником b1–b2 з косим штрихуванням. В цьому випадку через вольтметр PV1 

пройде повна півхвиля струму (виділена вертикальним штрихуванням) і по-

каз вольтметра PV1 буде найбільшим зі всіх можливих. 
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Рисунок 5.6 – Пристрій для вимірювання кута навантаження  

 

 

Але щітки можна встановити і так, що момент відмикання t1 співпада-

тиме не з початком, а з амплітудою позитивної півхвилі напруги sU  

(рис.5.6,в). Момент замикання t2 при цьому співпаде з амплітудою негативної 

півхвилі. Тепер через вольтметр PV1 пройдуть половинки півхвиль різних 

знаків, середнє значення струму буде дорівнювати нулю і вольтметр покаже 

нуль. Назвемо це положення щіток нульовим. Воно зручніше для відліку ку-

тів Θ. Якщо при фіксованому нульовому положенні щіток з якої-небудь при-

чини момент відмикання t1 зміниться і випереджатиме на кут Θ>0 амплітуду 
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синусоїди sU , як на рис.5.6,г, то збільшиться відрізок позитивної півхвилі, а 

відрізок негативної півхвилі зменшиться. Вольтметр PV1 покаже збільшення 

середньої випрямленої напруги.  

Якщо ж, навпаки, відмикання кола відбуватиметься після проходження 

напруги через позитивну амплітуду (тобто з відставанням на кут Θ<0, 

рис.5.6,д), то збільшиться відрізок негативної півхвилі і зменшиться відрізок 

позитивної півхвилі. Вольтметр PV1 покаже збільшення середньої випрямле-

ної напруги, але з іншим знаком.  

Ця залежність випрямленої напруги від моменту відмикання кола ви-

користовується для визначення кута навантаження. Для цього при ненаван-

таженому стані машини (коли ватметри PW1 і PW2 покажуть нуль) встанов-

люють щітки в нульове положення і закріплюють щіткову траверсу. Якщо 

тепер збільшити зовнішній обертальний момент, то ротор прискориться і піде 

вперед на просторовий кут Θ>0, а разом з ротором і укріплені на валу диски. 

Від цього зсунеться момент часу відмикання кола вольтметра PV1. Цей мо-

мент тепер випереджуватиме амплітуду синусоїди на такий же часовий кут Θ 

і показ вольтметра PV1 зросте. А при збільшенні гальмівного зовнішнього 

моменту (двигунний режим СМ) ротор відстане і отримає негативний виліт 

на просторовий кут Θ<0. Момент відмикання запізнюватиметься на такий же 

часовий кут і показ вольтметра PV1 збільшиться в негативний бік. 

Кут Θ можна було б визначати за величиною показання вольтметра. 

Проте зручніше вимірювати цей кут відразу в електричних градусах. Для 

цього напругу sU  із статора СМ подають на щітки вимірювального пристрою 

через фазорегулятор T2. З його допомогою при будь-якій зміні кута вильоту 

ротора можна відповідно змінювати і фазу напруги sU , що підводиться до 

щіток (інакше кажучи, переміщати синусоїду напруги sU  ліворуч або право-

руч, як показано на рис.5.6,г,д пунктиром) кожного разу, добиваючись збігу 

амплітуди синусоїди з моментом відмикання вимірювального кола і, отже, 

нульового показання вольтметра PV1. Тоді за шкалою кутів повороту ротора 

на фазорегуляторі T2 можна відлічувати кут вильоту. Очевидно, що замість 

нульового показу вольтметра PV1 можна прийняти за початковий показ будь-

яке значення напруги, що з’являється при довільному фіксованому положен-

ні щіток. Це зручно, оскільки встановлення щіток в нульове положення при 

цьому не потрібне. 
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5.5 Порядок виконання роботи  

5.5.1 Ознайомитися із складом випробувальної установки за схе-

мою на рис.5.5 і на стенді та отримати у викладача допуск до роботи з нею. 

5.5.2 Ознайомитися з номінальними даними досліджуваної СМ і 

машини постійного струму (МПС) і занести їх до табл.5.1, де SN, UN, IN, nN, 

cosN – номінальні повна потужність, лінійні напруга і струм обмотки стато-

ра, частота обертання, коефіцієнт потужності СМ; РNM, UNM, IaN, nNM – номі-

нальні потужність, напруга, струм якоря, частота обертання МПС, RaM, REM – 

опори електричних кіл обмоток якоря та збудження МПС.  

 

Таблиця 5.1 – Параметри СМ і МПС 

СМ МПС 

SN UN IN nN cosN РNM UNM IaN nNM RaM  REM  

кВ·А В А об/хв – кВт В А об/хв Ом Ом 

           

 

Номінальні фазні напруга і струм обмотки статора визначаються відпо-

відно до (5.6) за формулами 

NsN UU  ;  
3

N
sN

I
I  .    (5.7) 

5.5.3 Ознайомитися з будовою та принципом дії пристрою UZ для 

вимірювання кута навантаження СМ Θ.  

5.5.4 Забезпечити вихідний стан обладнання установки.  

Автоматичні вимикачі QF1, QF2 і SF3, а також роз’єднувач QS вимк-

нені. Індукційний регулятор T1 в положенні з мінімальною вихідною напру-

гою (U=0). Реостат R3 у положенні, при якому струм обмотки ротора СД мі-

німальний. Пусковий реостат R2 МПС М повністю ввести для обмеження ки-

дка пускового струму Ia, регулювальний реостат R1 повністю вивести для 

збільшення струму збудження IEM  і пускового моменту МПС як двигуна.  

5.5.5 Зняти характеристику неробочого ходу (ХНХ) синхронного 

генератора – залежність ЕРС обмотки статора від струму збудження, тобто 

)( Eso IE  при струмі статора 0sI  і частоті обертання Nnn  .  

Для цього необхідно:  

а) силовим автоматом QF1 включити двигун М (МПС) і у міру його ро-

згону і зменшення струму якоря Ia пусковий реостат R2 вивести повністю;  
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б) силовим автоматом QF2 включити індукційний регулятор T1 і вста-

новити його вихідну лінійну напругу lU  (напруга «мережі») за вказівкою ви-

кладача, контролюючи її вольтметром PV2;  

в) замкнути вимикач SF3 і, регулюючи за допомогою реостата R3 струм 

збудження IE СМ і контролюючи його за допомогою амперметра PA4, вста-

новити на вольтметрі PV3 лінійну напругу СМ U , приблизно рівну 1,1UN ; ця 

напруга за (5.6) дорівнює фазній напрузі СМ sU , а у режимі неробочого ходу 

ще і фазній ЕРС soE ; 

г) відрегулювати частоту обертання СМ n так, щоб вона дорівнювала 

синхронній частоті nN. Для цього регулювати частоту обертання двигуна М 

зміною його струму збудження IEM за допомогою реостата R1. Контроль час-

тоти обертання ротора проводити по частоті ЕРС СМ, добиваючись мініма-

льної частоти мигання ламп синхроноскопа HL під час всього досліду неро-

бочого ходу;  

д) утримуючи n=nN і, тим самим, номінальну частоту СМ fs=fsN , зняти 

низхідну гілку ХНХ Еso(IE), починаючи з найбільшого значення ЕРС 

sNso UE 1,1 , де sNU  за (5.7). Для збільшення ЕРС СМ до заданої необхідно, 

підтримуючи режим постійної частоти обертання СМ, реостатом R3 збільшу-

вати струм збудження СМ IE. Щоб не зійти з низхідної гілки ХНХ (приклад 

див. на рис. 1.1), струм збудження СМ IE слід змінювати монотонно тільки у 

бік зменшення. Зробити 6–8 вимірів аж до 0EI  і дані досліду внести до 

табл.5.2. 

 

Таблиця 5.2 – Характеристика неробочого ходу Еso(IE) при Is=0, fs=fsN 

IE А        

Eso В        

 

5.5.6 Провести включення СГ на паралельну роботу з мережею.  

Вихідний стан установки перед включенням синхронного генератора 

до мережі зберігається після проведення досліду неробочого ходу: вимикачі 

QF1, QF2 і SF3 включені, двигун М обертає СГ з частотою обертання, близь-

кій до синхронної – лампи HL якщо і мигають, то з невеликою частотою, як 

це було в процесі зняття характеристики неробочого ходу по п.5.5.5,г.  

Регулятором напруги T1 довести напругу мережі lU  на вольтметрі PV2 

до значення, яке дорівнює UN. Регулюючи струмом збудження IE СМ реоста-

том R3, забезпечити вихідну ЕРС soE  практично рівною напрузі «мере-
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жі» UN. Одночасне погасання всіх ламп HL свідчить про відповідність поряд-

ку чергування фаз ЕРС soE  СМ і напруги «мережі» UN.  

Якщо це ще необхідно, плавно регулюючи струми збудження IE СМ і 

IEM двигуна M, одночасно добитися рівності soE  і UN  (за показаннями вольт-

метрів PV2 і PV3) і приблизно рівності частот СГ fs і мережі f (при цьому ла-

мпи мигають дуже рідко).  

Підключення СГ до «мережі» провести тільки у присутності викладача 

вмиканням роз’єднувача QS у момент повільного й тривалого погасання ламп 

HL (при цьому вектори soE  і UN рівні і знаходяться у фазі). 

5.5.7 Зняти робочу частину кутової характеристики P(Θ) при 

IE=const, fs=fN  в генераторному і двигунному режимах роботи СМ.  

Постійність напруги «мережі» на затискачах СМ забезпечувати за до-

помогою індукційного регулятора Т1. Постійний струм збудження IE СМ під-

тримувати таким, яким він був встановлений при синхронізації (тобто при 

якому NsNso UUE  ). Умова fs=fN автоматично втримується завдяки здат-

ності СМ до самосинхронізації. 

Для вимірювання кута навантаження Θ спочатку встановити «нульове» 

(початкове) положення стрілки вольтметра PV1 вимірювального пристрою. 

Воно визначається після переведення фазорегулятора T2 на нульову (Θ=0) 

поділку шкали кутів при ненавантаженому стані СМ (Р=0, нульове показання 

ватметрів PW1, PW2).  

Зняти генераторну частину кутової характеристики. Оскільки генера-

тор є перетворювачем механічної енергії приводного двигуна на електричну 

енергію СМ, яка віддається нею в мережу, то для того, щоб навантажити СМ, 

необхідно збільшити механічну енергію, що надходить до СМ від двигуна. 

Це може бути зроблено за рахунок збільшення моменту приводного двигуна 

М (у реальних умовах турбіни, дизеля) при незмінній частоті обертання n, яка 

у синхронного генератора повинна бути строго постійною. Обертальний мо-

мент приводного двигуна М при цьому врівноважується електромагнітним 

моментом Мem, який виникає в синхронному генераторі за формулою (5.2) і 

за рис 5.2,б.  

Для цього потрібно регулювати кут Θ>0 і активну потужність СМ Р>0 

за рахунок зміни зовнішнього моменту М на валу шляхом зменшення струму 

збудження IEM МПС за допомогою реостата R1. Для вимірювання кожного 

значення кута Θ добиватися за допомогою фазорегулятора Т2 повернення 

стрілки вольтметра вимірювального пристрою в «нульове» (початкове) по-
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ложення. Після цього зняти показання на шкалі кутів фазорегулятора T2. Збі-

льшення навантаження СМ проводити до досягнення лінійного струму ста-

тора I  номінального значення Is (фазний струм визначається за (5.7)). У разі 

випадіння СМ з синхронізму слід понизити навантаження. Зробити 5–6 вимі-

рів в генераторному режимі і результати внести до табл. 5.3. Тут 1WP  і 2WP  – 

покази ватметрів 1PW  і 2PW , 21 WW PPP   – електрична потужність СМ 

(вихідна в генераторному і вхідна в двигунному режимах). 

Таблиця 5.3 – Кутова характеристика СМ P(Θ) при constEI , constsU , 

sNs ff    

Дані досліду Розра-

хунок  СМ МПС 

I Is IE 1WP  2WP  Р Θ UM Ia IEM sX  

А А А кВт кВт кВт град В А А Ом 

A_____I E   

Генераторний режим 

 

 

          

Двигунний режим 

 

 

          

A_____I E   

Генераторний режим 

 

 

          

Двигунний режим 

 

 

          

 

Після дослідження генераторного режиму CМ, не зупиняючи випробу-

вального агрегату, перевести СМ в двигунний режим і зняти двигунну ділян-

ку кутової характеристики. Для цього спочатку розвантажити CМ, зменшую-

чи зовнішній момент М на валу шляхом збільшення струму збудження IEM 

двигуна М за допомогою реостата R1. У підсумку треба повернутися до поча-

ткового стану СМ (Р=0, Θ=0, неробочий хід, рис 5.2,а).  
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Потім необхідно створити гальмівний зовнішній момент М на валу CМ. 

Для цього треба ще збільшити струм збудження IEM МПС. Тоді ЕРС якоря 

МПС Ea перевищить напругу мережі постійного струму UM  і струм якоря 

МПС Ia змінить знак, тобто МПС почне працювати як генератор електричної 

енергії постійного струму. Електромагнітний момент МПС МemМ змінить знак 

і стане гальмівним для СМ: вона почне працюватиме як синхронний двигун, 

долаючи своїм електромагнітним моментом Мem цей протидіючий момент 

МПС МemМ (рис. 5.2,в). У двигунному режимі СМ кут навантаження Θ змі-

нить знак і вона споживатиме електроенергію з мережі змінного струму, пе-

ретворюючи її на механічну енергію обертання ротора. Збільшення наванта-

ження СМ в двигунному режимі слід проводити до досягнення номінального 

значення струму IN. Зробити 5–6 вимірів і внести результати вимірювань до 

табл. 5.3. 

5.5.8 Повторити дослід за п.5.5.7 при іншому значенні струму збу-

дження IE СМ (за завданням викладача). Струм збудження IE може бути 

встановлений приблизно або на (10 – 15)% більше, або на (10 – 20)% менше, 

ніж струм збудження IE, який був встановлений при включенні СМ на пара-

лельну роботу з мережею по п.5.5.6. Результати вимірювань також внести до 

табл.5.3. 

По закінченні експерименту необхідно реостатом R1 знизити потуж-

ність ДПС (струм якоря Ia =7 – 8 А на амперметрі PA2), струм СГ повинен 

дорівнювати приблизно нулю (амперметр PA3). Першим вимкнути роз'єдну-

вач QS, і тільки після цього вимкнути автоматичні вимикачі QF1, SF3 і QF2 і, 

тим самим, зупинити агрегати. У підсумку треба забезпечити вихідний стан 

агрегату, який описано в п.5.5.4. 

5.6 Обробка результатів  

5.6.1 У звіті надати схему установки і табл. 5.1 з даними СМ і МПС. 

5.6.2. Привести результати вимірювань і графік ХНХ Еso(IE) згідно 

п.5.5.5 (табл.5.2). На графіку ХНХ провести також ненасичену – випрямлену 

ХНХ soE (IE), як на рис. 2.3 у роботі 2. 

5.6.3 За даними досліду з табл. 5.3 побудувати робочу ділянку кутових 

характеристик P(Θ) для генераторного і двигунного режимів при двох зна-

ченнях струму збудження IE СМ. Обидві характеристики побудувати на спі-

льному графіку аналогічно кутовим характеристикам P(Θ) на рис 5.4 (криві 1 

і 2). 
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5.6.4 За даними дослідів тільки при одному значенні струму збудження 

IE СМ (за п.5.5.7 і табл. 5.3) розрахувати ненасичене значення синхронного 

індуктивного опору sX , використовуючи формулу (5.1) при qds XXX   і 

Θ=90º, 

P

EmU
X

sos
s  .     (5.8) 

При цьому значення soE  для (5.8) знайти по ненасиченій ХНХ )( Eso IE  

для відповідного струму збудження EI   з табл. 5.3, а результати розрахунків 

внести в її останній стовпчик.  

Обчислити середнє значення індуктивного опору за даними табл.5.3:  






i

X
X

si
avs ,     (5.9) 

де  isX  – сума визначених значень синхронного індуктивного опору sX ;  

 i  – кількість цих значень, тобто сума рядків i в табл. 5.3 для побудови ку-

тової характеристики P(Θ) для генераторного і двигунного режимів. 

5.6.5 Розрахувати за (5.1) максимальне значення потужності Рmax, яке 

відповідає критичному куту Θ=90
º
 для тих двох значень струму збудження IE, 

при яких знімалися кутові характеристики P(Θ). 

Нанести значення Рmax на графіки P(Θ), аналогіч-

ні кривій 1 на рис 5.4.  

5.6.6. Побудувати спрощену векторну діаг-

раму неявнополюсного ненасиченого СГ для но-

мінального режиму роботи (рис.5.7) за прикладом 

рис.2.5 з роботи 2. Необхідні для побудови зна-

чення sNI , sNU  і cosN  взяти із табл. 5.1, а зна-

чення sX  – як середнє avsX , визначене за (5.9). 

По діаграмі визначити значення фазної ЕРС soE , 

яка збуджується магнітним полем обмотки ротора СМ у режимі навантажен-

ня, і кут навантаження ΘN.  

5.6.7. Розрахувати за (5.1) і побудувати кутову характеристику P(Θ) си-

нхронної машини, що працює при номінальній напрузі UN в генераторному і 

двигунному режимах, аналогічну кривій 1 на рис.5.3. Для розрахунку вико-

ристовувати знайдене в п. 5.6.6 значення ЕРС soE , а також вважати, що 

qds XXX  . Кут  Θ  змінювати через кожні 15º від 0 до 180º. Для двигун-

N
sNI

N

sNU

sNs IXj
soE

 

Рисунок 5.7 – Спрощена 

векторна діаграма СГ 
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ного режиму врахувати, що кут  Θ і потужність P міняють знак. Результати 

розрахунку внести до табл. 5.5 

 

Таблиця 5.5 – Розрахункова кутова характеристика P(Θ) при UN  

Θ град. 0 15 30 45 60 ..... 165 180 

Р кВт         

 

5.6.8. З табл. 5.5 за (5.3) визначити коефіцієнт статичного переванта-

ження Кovl СМ, яка працює при UN і IsN. Номінальну потужність PN  розраху-

вати за даними табл. 5.1 за формулою  

NNN cosSP  .     (5.10) 

 

Контрольні питання  

1. Поясніть принципи дії СГ і СД і електромеханічне перетворення 

енергій в них.  

2. Розкрити ролі елементів за схемою випробувальної установки? 

3. Які умови необхідно виконати при включенні СГ на паралельну ро-

боту з мережею? Як це зробити? 

4. Як знімається характеристика неробочого ходу СГ? 

5. Що називається кутом вильоту (кутом навантаження) СМ? 

6. Як регулювати активну потужність СГ, що працює паралельно з ме-

режею? Які фізичні процеси в СГ і ДПС при цьому відбуваються? 

7. Як пояснити форму кутової характеристики СМ? 

8. Поясніть, чому і якими повинні бути струм збудження IE, напруга sU  

і частота fs  при змінах Р і Θ СМ у процесі зняття її кутової характеристики? 

9. Як впливає струм збудження СМ на її здатність до перевантаження? 

10. Як перевести СГ, що працює паралельно з мережею, в двигунний 

режим і які зміни кута Θ  при цьому відбуваються? 

11. Як і чому відрізняється кутова характеристика явнополюсної СМ 

від характеристики неявнополюсної СМ? 

12. Як поводиться СМ, якщо кут навантаження стане більше критично-

го? 

13. Як побудований і як працює пристрій вимірювання кута вильоту? 

14. У яких частинах кутової характеристики робота СМ є стійкою? 
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Лабораторна робота  6  

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СИНХРОННОЇ МАШИНИ 

6.1 Мета роботи  

Метою роботи є засвоєння методів експериментального визначення ос-

новних параметрів синхронної машини (СМ) в сталих, перехідних і несимет-

ричних режимах, а також оцінка робочих властивостей СМ на цій основі. 

6.2 Завдання щодо проведення лабораторної роботи  

У експериментальній частині роботи виконуються наступні завдання: 

  визначення індуктивного опору зворотної послідовності X2 методом 

зворотного синхронного обертання; 

  визначення синхронних індуктивних опорів по повздовжній і попе-

речній осях dX  і qX  методом малого ковзання; 

  визначення перехідних індуктивних опорів по повздовжній і попе-

речній осях dX   і qX   статичним методом; 

  визначення опору нульової послідовності X0 методом однофазного 

живлення; 

  визначення струмів усталених три–, дво– і однофазного коротких 

замикань і ударного струму раптового короткого замикання. 

У результаті теоретичної підготовки і проведення роботи студент по-

винен знати: 

 принципову схему випробувальної установки і призначення її еле-

ментів; 

 фізичну сутність індуктивних опорів СМ X0, X2, dX , qX , dX  , qX  , 

а також шляхи проходження магнітних потоків, з якими вони 

пов’язані;  

 методику визначення індуктивних опорів СМ X0, X2, dX , qX , dX  , 

qX   і відповідні схеми для знаходженні кожного з цих параметрів; 

 принципи обробки і аналізу отриманих дослідних і розрахункових 

результатів. 
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6.3 Теоретичні положення 

6.3.1 Поняття про параметри СМ і сутність індуктивного опору. 

Під параметрами СМ у даному випадку розуміються індуктивні і акти-

вні опори її обмоток при усталених, перехідних і несиметричних режимах її 

роботи. Значення цих опорів (параметрів СМ) необхідно знати для побудови 

векторних діаграм і характеристик, визначення перевантажувальної здатності 

і виконання інших розрахунків. У даній роботі обмежимося визначенням 

тільки індуктивних опорів обмотки статора. Активними опорами обмотки 

статора часто нехтують внаслідок їхньої відносної малості. 

Будь-яка обмотка чинить синусоїдальному струму індуктивний опір: 

LX L  ,      (6.1) 

де   – кутова частота, f 2 ; f – частота струму; L – індуктивність, 

I

N
L

Ф
 ; Ф – магнітний потік, створений струмом I  обмотки; N – кількість 

витків обмотки (тут вважається, що всі витки N обмотки зчеплені з потоком 

Φ). 

На основі закону Ома для магнітного кола: 

m
m

F
R

F
Ф ,     (6.2) 

де F – магніторушійна сила (МРС) обмотки зі струмом I ; Rm і m  – магніт-

ний опір і магнітна провідність для потоку Ф, створеного обмоткою (для про-

стої зосередженої обмотки NIF  , у загальному випадку треба ще врахову-

вати її розподіл і скорочення).  

Виконавши підстановки і перетворення, отримуємо замість (6.1): 

mL NX  2 .     (6.3) 

З (6.3) видно, що індуктивний опір обмотки визначається не тільки ве-

личинами   і 
2N , які залишаються для даної обмотки постійними у всіх ре-

жимах роботи, а і провідністю магнітного кола, по якому замикається потік, 

створений цією обмоткою. У різних режимах СМ (усталених, перехідних і 

несиметричних) шлях проходження магнітного потоку, який створюється 

обмоткою статора, буде різним. Тому в кожному з цих режимів індуктивні 

опори однієї і тієї ж обмотки статора різні. Зауважимо, що у подальшому, як 

прийнято, індекс L  в позначенні індуктивного опору будемо виключати, 

вводячи для кожного режиму власні індекси цього опору. 
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6.3.2 Синхронні індуктивні опори по поздовжній і поперечній осях 

(А.10)  

Для зручності аналізу роботи 

явнополюсної СМ при сталому симет-

ричному режимі навантаження фазний 

струм статора sI  розкладається на дві 

складові (рис.6.1): поздовжню складо-

ву sdI  і поперечну складову sqI . Ко-

жен з цих струмів створює свій магніт-

ний потік статора Фd і Фq , який спів-

падає за фазою із своїм струмом, що 

показано на векторній діаграмі. Індуктивний опір обмотки статора кожному з 

цих струмів буде різним. Потік реакції якоря Фd  протікатиме в основному 

уздовж осі полюсів ротора d через незначні повітряні проміжки d  між ста-

тором і ротором (рис.6.2,а), тому магнітна провідність d,m  для цього потоку 

буде великою, оскільки потік переважно йде по феромагнітних ділянках маг-

нітної системи. Потік реакції якоря Фq протікатиме уздовж поперечної осі q і 

на його шляху будуть значно більші повітряні проміжки q  (рис.6.2,б), тому 

магнітна провідність q,m  буде значно меншою. 

Опори dX  і qX , що чиняться струмам sdI  і sqI  і визначаються потока-

ми реакції якоря по поздовжній і поперечній осях (включаючи магнітні пото-

ки розсіяння) в сталих симетричних режимах, називаються синхронними ін-

дуктивними опорами по поздовжній і поперечній осях. 

q
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n

Фd

q

N Sd
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+
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n
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          а       б 

Рисунок 6.2 – До визначення опорів dX  і qX  
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Рисунок 6.1 – Векторна  

діаграма СМ 
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З рис.6.1 видно, що потік ФE, створений МРС обмотки збудження СМ, 

спрямовано уздовж осі d. Цей потік індукує в обмотці статора СМ ЕРС soE , 

яка відстає від ФE на 90º і спрямована уздовж осі q СМ. Зневажаючи актив-

ним опором обмотки статора Rs, який у великих СМ істотно менший індук-

тивних опорів dX  і qX , та включаючи індуктивний опір розсіювання обмот-

ки статора sX  до складу цих індуктивних опорів, можна написати рівняння 

ЕРС і напруги СМ  

sqqsddsos IXjIXjEU  ,   (6.4) 

відповідно до якого і побудована векторна діаграма рис. 6.1. 

Індуктивний опір dX , який визначається магнітною провідністю феро-

магнітних ділянок полюсів і статора, залежить від насичення магнітопроводу, 

а qX  у всіх режимах залишається практично постійною величиною. 

У неявнополюсній машині через рівномірність повітряного проміжку 

між ротором і статором qd XX   і можна використати загальне поняття і по-

значення (А.14) синхронного індуктивного опору qds XXX  .  

Для експериментального визначення dX  і qX  використовують метод 

«малого ковзання». Трифазна система струмів в обмотці статора СМ не гене-

рується самою машиною, а підводиться до обмотки від стороннього джерела 

при зниженій напрузі. Ці струми створюють обертове магнітне поле статора, 

а також потік розсіювання s . При розімкненій обмотці збудження ротор 

СМ приводиться двигуном постійного струму до обертання з частотою, що 

трохи відрізняється від синхронної частоти обертання. Завдяки такому руху з 

ковзанням полюса індуктора проходять по відношенню до осі поля статора 

через два характерні положення. У ті моменти часу, коли з віссю потоку реа-

кції якоря співпадає поздовжня вісь d індуктора (ротора) (рис. 6.2,а), потік 

реакції якоря приймає значення Фd, а магнітна провідність для потоку має ве-

личину d,m . Отже, в ці моменти індуктивний опір статора має значення dX . 

У моменти часу, коли з віссю потоку реакції якоря співпадає поперечна 

вісь q індуктора (рис. 6.2,б), потік реакції якоря приймає значення Фq, а маг-

нітна провідність - q,m . Отже, в ці моменти індуктивний опір має значення 

qX .  

Таким чином, в досліді «малого ковзання» індуктивний опір статора 

змінюється між значеннями dX  і qX . Відповідно, фазний струм обмотки ста-

тора коливається між значеннями Ismin (при dX ) і Ismax (при qX ). Лінійна на-
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пруга живлення обмотки статора U  змінюється внаслідок падіння напруги в 

джерелі живлення (індукційному регуляторі) і коливається від Umax (при Ismin) 

до Umin (при Ismax). В ході досліду потрібно вимірювати напругу Umax одночас-

но із струмом Ismin і Umin – одночасно з Ismax. Тоді маємо при з’єднанні обмотки 

статора за схемою «зірка» шукані опори: 

maxs

min
q

mins

max
d

I

U
X

I

U
X

3
і

3
 .   (6.5) 

Під час проведення досліду обмотка збудження СМ повинна бути 

обов’язково розімкнена, щоб в ній не індукувався змінний струм і не спотво-

рював реальну картину магнітного потоку реакції якоря. 

6.3.3 Перехідні індуктивні опори  dX   і qX    

На відміну від усталених режимів (коли струм статора Is=cоnst і вели-

чини поздовжнього і поперечного потоку статора незмінні), при перехідних 

режимах, приміром, при раптовому короткому замиканні (РКЗ), відбувається 

зміна струму статора і створюваних ним потоків. Тому в перехідних режимах 

має місце трансформаторний зв’язок обмоток статора і збудження. У остан-

ній, як у вторинній обмотці трансформатора (первинна – обмотка статора), 

виникає індукований струм IEs. Він, згідно правилу Ленца, створює зустріч-

ний до поздовжнього потоку статора свій магнітний потік ΔФEs (рис.6.3,а).  
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q
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       а       б 

Рисунок 6.3 – До визначення опорів '
dX  і '

qX  

 

Внаслідок цього поздовжній потік статора dФ  повинен змінити свій 

шлях. Він витісняється з тіла індуктора у повітря, обходячи обмотку збу-
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дження (рис. 6.3,а). Магнітна провідність '
d,m  нового шляху поздовжнього 

потоку статора значно менша, ніж в усталеному режимі. Тому індуктивний 

опір обмотки статора dX   стає меншим, ніж Xd. Початкове значення синхрон-

ного індуктивного опору по поздовжній осі при перехідному режимі назива-

ється перехідним індуктивним опором dX  .  

Аналогічне визначення дається і опору по поперечній осі qX  . Проте, 

поперечний потік статора в перехідному режимі йде тим же шляхом, що і в 

усталеному режимі, тому що на поперечній осі немає обмотки збудження. 

Внаслідок цього qq XX  . 

Експериментальне визначення dX   і qX   проводять статичним мето-

дом при нерухомому роторі. До двох фаз обмотки статора підводиться зни-

жена напруга (рис. 6.4,б). Обмотка збудження замикається накоротко. У об-

мотці статора протікає однофазний змінний струм, який створює в машині 

пульсуючий магнітний потік, що індукує в нерухомій короткозамкненій об-

мотці збудження електрорушійну силу (ЕРС) і струм. 

У цих умовах СМ є короткозамкненим трансформатором, первинна 

обмотка якого – обмотка статора, а вторинна – короткозамкнена обмотка 

збудження. У положенні ротора, коли його вісь d співпадає з віссю потоку 

dФ , МРС обмотки збудження направлена зустрічно по відношенню до МРС 

обмотки статора і майже дорівнює їй за величиною. Тому магнітний потік 

d  витісняється з індуктора на шляху розсіяння магнітного потоку ΔФEs, як 

показано на рис. 6.3,а. Ці умови аналогічні тим, які мають місце при реаль-

ному РКЗ, і тому такий метод застосовано для визначення dX  . Якщо тепер 

повертати вручну індуктор, то струм статора змінюється від Ismax (відповідно-

го збігу осі магнітного потоку статора з віссю полюса індуктора, тобто індук-

тивному опору dX  ) до Ismin (відповідного взаємно перпендикулярному роз-

ташуванню цих осей, тобто індуктивному опору qX  ). Відповідно напруга 

живлення U  коливається від Umin до Umax за причиною, викладеною вище. 

Змірявши струми і напругу, обчислюють 

mins

max
q

maxs

min
d

I

U
X

I

U
X

2
і

2
 .    (6.6) 

6.3.4 Індуктивний опір зворотної послідовності 2X . 

При несиметричному навантаженні СМ у фазних обмотках статора 

протікають різні струми. Найбільша різниця має місце при несиметричних КЗ 

(дво– і однофазних). Сучасна теорія аналізує несиметричні режими за допо-
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могою методу симетричних складових. Відповідно цьому методу, несимет-

рична трифазна система струмів розкладається на три симетричні системи 

струмів: прямої, зворотної і нульової послідовності фаз. Кожна з цих симет-

ричних систем струмів має свої опори і досліджується окремо.  

Індуктивний опір струмам прямої послідовності X1 є не що інше як Xd 

(для явнополюсної СМ – Xd і Xq).  

Індуктивним опором зворотної послідовності X2 називається індуктив-

ний опір обмотки статора струмам зворотної послідовності. Він визначається 

зворотносинхронним обертовим магнітним полем цих струмів, яке оберта-

ється в напрямку, протилежному обертанню індуктора. Звідси витікає метод 

дослідного визначення X2 – метод зворотносинхронного обертання. Незбу-

джений індуктор з короткозамкненою обмоткою збудження приводиться 

двигуном до обертання з синхронною частотою в нормальному – прямому 

напрямі. До обмотки статора підводиться трифазна система живлення зі зни-

женою напругою і зворотнім чергування фаз. Струми, що протікають в обмо-

тці статора, створюють обертове магнітне поле Ф, яке рухається в зворотно-

му напрямі по відношенню до напряму обертання індуктора n (рис. 6.4,в). 

Оскільки в цьому випадку в обмотці статора протікають тільки струми зво-

ротної послідовності, то отримується відповідний опір зворотної послідовно-

сті, що надається їм обмоткою статора: 

sI

U
X

3
2  ,      (6.7) 

де U  – лінійна напруга, sI  – фазний струм при схемі обмотки «зірка». 

Слід зазначити, що індуктор обертається з великим ковзанням відносно 

зворотносинхронного поля статора (ковзання 200%). Тому на поверхні індук-

тора, в його масивних деталях і короткозамкнених обмотках індукуються 

значні струми. Відповідно до правила Ленца, ці струми протидіють зворот-

носинхронному магнітному потоку статора, витісняючи його з глибини інду-

ктора в повітря, аналогічно тому, як це відбувається при перехідних проце-

сах. Тому магнітна провідність для потоку зворотної послідовності мала і 

значення індуктивного опору струму зворотної послідовності значно менше, 

ніж опору прямої послідовності. При цьому значенні X2 залежно від поло-

ження ротора міняється від максимуму до мінімуму з високою частотою. 

Стрілочні прилади показують середнє значення напруги і струму, відповідно 

до чого значення X2 є середніми. 
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6.3.5 Індуктивний опір нульової послідовності X0 

Струми нульової послідовності у трьох фазах А, В і С обмотки статора 

співпадають за напрямом. Оскільки фазні обмотки зміщені в просторі на 

120°, а струми цих фаз однакові за величиною і напрямом, то результуюча 

МРС трифазної обмотки дорівнює нулю і не утворює потоку реакції якоря, 

який проходить через індуктор. Створюються лише невеликі потоки власного 

розсіяння, які замикаються в повітряному проміжку навколо провідників ко-

жного паза. Створюваний цими потоками опір обмотки струму нульової пос-

лідовності називається індуктивним опором нульової послідовності X0. У 

зв’язку з тим, що магнітна провідність і потоки розсіювання дуже малі, ма-

лий і опір X0. Його значення близьке до індуктивного опору sX  від потоків 

розсіяння в симетричному режимі. 

Для дослідного визначення X0 потрібно забезпечити умови, що ство-

рюються при протіканні в обмотці статора струмів нульової послідовності. 

Оскільки ці струми однакові за величиною і напрямом, досить з’єднати пос-

лідовно всі фази обмотки статора (рис. 6.4, г) і підвести до них однофазний 

струм Is при зниженій напрузі U. Очевидно, що при цьому відтворюються ре-

альні фізичні умови для протікання в обмотці статора струмів нульової пос-

лідовності, тому  

sI

U
X

3
0  .      (6.8) 

6.3.6 Розрахунок струмів короткого замикання (КЗ). 

Знайдені в дослідах параметри дозволяють розраховувати струми КЗ, а 

саме струми три–, дво– і однофазного усталеного КЗ: 

1
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I so
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k


 ,   (6.9) 

де dXX 1 ; soE  – ЕРС обмотки статора в режимі неробочого ходу при ви-

значеному струмі збудження. 

Максимальний (ударний) струм раптового трифазного КЗ 

'
d

so
maxk

X

E
,I

2
81 .      (6.10) 
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6.4 Опис випробувальної установки  

Схема випробувальної установки приведена на рис. 6.4,а, де GS – дос-

ліджуваний синхронна машина (СМ), М - приводний двигун постійного 

струму (ДПС), BR – тахогенератор постійного струму. Їхні вали механічно 

з'єднані і вони являють собою єдиний агрегат. 

В схемі 6.4,а обмотка статора СМ з'єднана в «зірку». Напруга до фаз-

них обмоток (U, V, W) СМ підводиться через індукційний регулятор Т від ме-

режі змінного струму за допомогою автоматичного вимикача QF2. Лінійна 

напруга СМ U вимірюється вольтметром PV1, фазний струм sI  – ампермет-

ром PA2 через трансформатор струму TA, первинна обмотка якого включена 

у фазу W СМ. Обмотка збудження F1–F2 індуктора СМ у ході проведення 

експериментів може бути або розімкненою (схема на рис.6.4,а), або замкне-

ною (схеми на рис.6.4,б,в,г) за допомогою перемикача SA.  

Обмотка якоря ДПС A1–A2 разом з обмоткою додаткових полюсів B1–

B2 через пусковий реостат R2 включені послідовно до мережі постійного 

струму 220 В за допомогою автоматичного вимикача QF1. Струм якоря ДПС 

aI  вимірюється амперметром PA1. Обмотка збудження ДПС Е1–Е2 включена 

паралельно обмотці якоря, регулювальний реостат R1 дозволяє регулювати 

струм збудження EMI  і, тим самим, частоту обертання ДПС і досліджуваної 

СМ. 

До обмотки якоря A1–A2 тахогенератора BR підключено вольтметр PV2 

– його покази відповідають частоті обертання агрегату двигун-генератор. 

Обмотка збудження F1–F2 тахогенератора BR за допомогою автоматичного 

вимикача SF підключається до мережі постійного струму. Постійний струм 

напругою 50 В генерується спеціальним джерелом, яке знаходиться у лабора-

торному залі і яке необхідно включити перед початком роботи.  

Наявність напруги в джерелах живлення стенду контролюється світло-

вими індикаторами HL1, HL2 і HL3. 

6.5 Порядок виконання роботи  

Порядок виконання дослідів для зменшення перемикань у електричних 

колах стенда рекомендується наступний.  

Першим виконується дослід з визначення індуктивного опору зворот-

ної послідовності X2 методом асинхронного гальма (див. п.6.3.4) при зустріч-

ному обертанні магнітного поля статора генератора і самого індуктора за 

схемами відповідно рис.6.4,а і 6.4,в. 
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Рисунок 6.4 – Принципова схема випробувальної установки: 

а - для визначення Xd і Xq;   б - для визначення '
dX  і '

qX ; 

в - для визначення X2;   г - для визначення X0 
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У другу чергу виконуються дослід для визначення індуктивних опорів 

по поздовжній і по поперечній осям Xd  і  Xq методом малого ковзання (див. 

п.6.3.2) при збігу напрямку обертання магнітного поля статора і індуктора 

генератора за схемою рис.6.4,а.  

Потім виконуються досліди з визначення перехідних індуктивних опо-

рів dX   і qX   (див. п.6.3.3) при відключеному двигуні М и повільному обер-

танні вала агрегату вручну по схемах на рис.6.4,а і рис.6.4,б.  

Останнім проводиться дослід з визначення індуктивного опору зворот-

ної послідовності X0 (див. п.6.3.5) як при нерухомому індукторі, так і при си-

нхронному обертанні індуктора генератора по схемах на рис.6.4,а і рис.6.4,г.  

6.5.1 Ознайомитися з конструкцією і номінальними даними СМ і 

ДПС і внести їх до табл.6.1, де SN, UN, IN, nN, cosN – номінальні повна потуж-

ність, лінійні напруга і струм обмотки статора, частота обертання та коефіці-

єнт потужності СМ; РNM, UNM, IaN, nNM – номінальні потужність, напруга, 

струм і частота обертання ДПС. 

Таблиця 6.1 – Номінальні дані СМ і ДПС  

СМ ДПС 

SN  UN  IsN  nN  cos РNM  UNM  IaN  nNM  

кВ·А B A об/хв. — кВт B A об/хв. 

         

Номінальні фазні напруга і струм обмотки статора СМ визначаються 

відповідно до схеми «зірка» (4.5) за формулами 

3

N
sN

U
U  ;  NsN II  .    (6.11) 

6.5.2 Зібрати схему за рис.6.4,а з варіантом схеми СГ за рис.6.4,в 

для визначення X2  і пред’явити її викладачу для перевірки. 

6.5.3 Перед початком першого досліду вимикачі QF1, QF2 і SF розі-

мкнені, індукційний регулятор Т встановлюється в нульове положення. Пус-

ковий реостат R2 повністю вводиться в коло якоря A1–A2 ДПС, щоб струм 

якоря при пуску ДПС був мінімальним, регулювальний реостат R1 повністю 

виводиться, щоб струм обмотки збудження E1–E2 ДПС був максимальним. 

Слід замкнути обмотку збудження F1–F2 СМ вимикачем SA для підвищення 

моменту асинхронного пуску СМ згідно рис 6.4,в.  
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6.5.4 Дослід з визначення опору X2 методом зворотносинхронного 

обертання згідно п. 6.3.4.  

Вимикачем QF2 підключити СМ до мережі. Поступово збільшувати 

напругу U  індукційним регулятором T до початку обертання вала агрегату 

під дією асинхронного моменту, який створюється обертовим магнітним по-

лем СМ. Відмітивши напрям обертання валу агрегату двигун–генератор, ін-

дукційний регулятор T повернути в нульове положення і  відключити СМ від 

мережі вимикачем QF2. Потім включити вимикач QF1, запустити ДПС і від-

мітити напрям обертання валу агрегату двигун–генератор. У разі збігу обох 

напрямів обертання валу агрегату двигун–генератор, тобто напрямів обер-

тання магнітного поля СМ і якоря ДПС, слід відключити вимикач QF1, зупи-

нити ДПС і поміняти місцями виводи двох фаз СМ (наприклад, U і V, 

рис.6.4,в.), оскільки для визначення X2 напрямки обертання індуктора і маг-

нітного поля статора СМ повинні бути протилежними.  

Включити тахогенератор BR вимикачем SF. Після цього (при розімкне-

ному QF2) знов включити ДПС вимикачем QF1. Вивести пусковий реостат 

R2 і за допомогою реостата R1 встановити номінальну частоту обертання ін-

дуктора CМ nN і надалі підтримувати її постійною. Контроль частоти обер-

тання здійснюється за допомогою вольтметра PV2 тахогенератора.  

Вимикачем QF2 подати напругу на інду-

кційний регулятор T і через нього до обмотки 

статора СМ. Індукційним регулятором T збі-

льшувати напругу СМ, щоб забезпечити регу-

лювання струму статора sI  в межах від 0,4ІsN  

до IsN. Провести 2–3 виміри напруги U і стру-

му Is. Результати вимірювань занести до 

табл.6.2.  

Повернути агрегат у початковий стан за 

п.6.5.3. 

6.5.5 Визначити Xd і Xq методом малого ковзання згідно п. 6.3.2. 

Дослід проводиться повністю за схемою на рис.6.4,а. Перед початком 

досліджень слід поміняти місцями виводи двох фаз обмотки статора СМ (U і 

V), оскільки напрям обертання магнітного поля статора і самого індуктора 

тепер повинні співпадати. Розімкнути обмотку збудження F1–F2 СМ вими-

качем SA. 

Включити ДПС вимикачем QF1, здійснити пуск ДПС за допомогою ре-

остата R2, а реостатом R1 встановити частоту обертання ротора СМ декілька 

Таблиця 6.2 – Дані досліду 

для визначення X2  

Дослід Розрахунок 

U sI  
sI

U
X

3
2   

В А Ом в.о. 
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меншою, ніж номінальна (синхронна) частота обертання поля СМ nN  (конт-

роль частоти обертання за допомогою вольтметра PV2 тахогенератора BR).  

Вимикачем QF2 підключити індукційний регулятор T до мережі та збі-

льшити напругу статора СМ. При цьому стрілка амперметра РА2 буде коли-

ватися у межах від Ismin до Ismax. Помалу змінюючи частоту обертання ДПС за 

допомогою реостата R1, підібрати її такою, при якій коливання струму про-

ходитимуть найбільш повільно, що досягається при малому ковзанні.  

Встановити індукційним регулятором T таку напругу, щоб встановився 

струм статора Ismax=IsN. Покази амперметра РА2 і вольтметра PV1 повинні 

знімати два спостерігача одночасно по команді одного з них «відлік» в моме-

нти часу, коли струм досягає значень Ismin (при Umax) або Ismax (при Umin). Зме-

ншуючи напругу індукційним регулятором T, слід провести 3–4 виміри при 

менших струмах, а результати занести до табл.6.3. 

 

Таблиця 6.3 – Дані досліду для визначення Xd і Xq 

Дослід  Розрахунок  

Ismin Umax Ismax Umin 
mins

max
d

I

U
X

3
  

maxs

min
q

I

U
X

3
  

А В А В Ом в.о. Ом в.о. 

        

 

6.5.6 Дослід з визначення опорів dX   і qX   статичним методом за 

п.6.3.3. 

Дослід проводиться при нерухомому індукторі. Частину схеми устано-

вки рис. 6.4,а, яка стосується СМ, замінити відповідно до рис. 6.4,б. Одну фа-

зу статора відключити від регулятора Т – залишаються приєднаними тільки 

дві фази обмотки статора. Обмотку індуктора замкнути вимикачем SA.  

Подати вимикачем QF2 невелику напругу на статор СМ від індукцій-

ного регулятора Т. Зняти захисне огородження над муфтою, що з'єднує ДПС і 

СМ, і вдвох, використовуючи муфту, уручну повільно провертати вал агрега-

ту ДПС–СМ. Через те, що досліджувана СМ є явнополюсною, при повороті 

індуктора виникає реактивний момент, обумовлений різницею індуктивних 

опорів Xd і Xq. Цей момент необхідно переборювати при повертанні вала аг-

регату. При цьому струм змінюється від Ismin до Ismax.  
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Встановити таку напругу, при якій струм в обмотці статора Ismax=ІsN. По 

команді «відлік» одного із спостерігачів одночасно вимірювати значення Ismax 

і Umin, а потім Ismin і Umax. Зменшуючи напругу, зробити 3–4 виміри, а резуль-

тати занести до табл. 6.4. 

Після завершення досліду повернути агрегат у початковий стан за 

п.6.5.3 і встановити захисне огородження муфти на колишнє місце.  

 

Таблиця 6.4 – Дані досліду для визначення  dX   і qX   

Дослід Розрахунок 

Ismax Umin Ismin Umax 
maxs

min'
d

I

U
X

2
  

mins

max'
q

I

U
X

2
  

А В А В Ом в.о. Ом в.о. 

        

 

6.5.7 Визначення X0 методом однофазного живлення згідно п.6.3.5. 

Частину схеми за рис.6.4,а, що стосується СМ, змінити відповідно до 

рис.6.4,г. Оскільки опір X0 значно менше інших досліджуваних опорів, то 

струм статора Is досягає номінального значення при меншій підведеній на-

прузі. Тому вольтметр PV1 потрібно вибрати на меншу межу вимірювань 

0,25UN. 

Дослід проводиться при двох станах СМ – нерухомому і рухомому ін-

дукторі. При нерухомому індукторі (ДПС і тахогенератор BR відключені ви-

микачами QF1 та SF) включити вимикач QF1 і регулятором Т підвести одно-

фазну напругу до послідовно 

з’єднаних фазних обмоток статора 

СМ такої величини, щоб струм не 

перевищував IsN. Знижуючи напру-

гу, провести 3–4 виміри Is і U і за-

нести результати до табл. 6.5. 

Потім слід включити привод-

ний двигун, як у пункті 6.5.4 і, 

встановивши синхронну частоту 

обертання індуктора Nn  за допомо-

гою R1, повторити ті ж вимірюван-

ня, вже при обертовому індукторі 

СМ.  

Таблиця 6.5 – Дані досліду для 

 визначення X0 

Дослід  Розрахунок  

U Is 
sI

U
X

3
0   

В А Ом в.о 

При нерухомому індукторі 

 

 

   

При обертовому індукторі 
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Дані внести до табл. 6.5.  
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6.6 Обробка результатів  

6.6.1 У звіті привести таблицю номінальних даних СМ і ДПС, а також 

схеми проведення випробувань. 

6.6.2 За даними вимірювань і за формулами (6.5)–(6.8) провести розра-

хунок всіх досліджуваних параметрів. Результати дослідів і розрахунків вне-

сти до табл. 6.2–6.5. 

6.6.3 Обчислити середньоарифметичний результат вимірювань кожно-

го з параметрів як 
n

X
X i
 , де n - кількість вимірювань в кожному досліді 

при різній напрузі,  iX  – сума значень всіх вимірювань, iX  - один з резуль-

татів вимірювань при i=1, 2,, n. Середні значення параметрів, виражені в 

абсолютних і відносних одиницях, внести до табл. 6.6. 

 

Таблиця 6.6 - Параметри синхронної машини  

Параметры Xd Xq Xd  Xq X2 X0 

Ом       

в.о.       

 

Для розрахунку кожного з параметрів у відносних одиницях (в.о.) за 

базову величину опору приймають опір ZN, визначений по формулі, Ом 

sN

sN
N

I

U
Z  ,      (6.12) 

де номінальні фазні напруга і струм визначаються за (6.11).  

Тоді значення будь-якого параметра X, визначене в Ом (наприклад, Xd, 

Xq, 
'
dX , '

qX  тощо) переводиться у відносні одиниці (в.о.) за формулою 

N
*

Z

X
X  ,       (6.13) 

6.6.4 Розрахувати величину струмів усталеного короткого замикання 

(три–, дво– і однофазного) і ударного струму раптового короткого замикання 

згідно п.6.3.6 за формулами (6.9) і (6.10) в абсолютних одиницях. Розрахунок 

провести для значення 3/UE Nso   (у в.о. sNsoso U/EE  ). 

У відносних одиницях ті ж струми визначаються за формулами  
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*d*d

*so
k

XX

E
I

1
*3  ;

**d
k

XX
I

2
*2

3


 ;

***d
k

XXX
I

02
*1

3


 ;

*d
maxk

X

,
I

281
*  .(6.1

4) 

Отримані в резуль-

таті розрахунків струми 

короткого замикання в аб-

солютних і у відносних 

одиницях внести до 

табл. 6.7. 

Контрольні питання  

1. Поясніть склад випробувальної установки і назвіть призначення її 

елементів. 

2. Поясніть методику визначення параметрів X0, X2, Xd, Xq, dX  , qX  і 

схеми при знаходженні кожного з них. 

3. У чому суть опорів Xd і Xq? З якими магнітними потоками вони 

пов’язані? Як впливають опори Xd і Xq на характеристики синхронної маши-

ни? 

4. За яких умов роботи СМ мають місце індуктивні опори dX   і qX   і 

як ці умови відтворюються (моделюються) у випробуваній СМ? 

5. Поясніть, чому Xd більше ніж Xq? У яких випадках Xd=Xq? 

6. Поясніть фізичну суть індуктивного опору X2. З яким магнітним по-

током він пов'язаний? У яких режимах він виявляється і як впливає на роботу 

СМ? 

7. Чому в реальних СМ X2 завжди менше X1? 

8. Чому при визначенні Xd і Xq обмотку збудження СМ слід розімкнути, 

а при визначенні dX  , qX   і X2 – замкнути? 

9. У чому фізична суть опору X0? З яким магнітним потоком він пов'я-

заний? Як забезпечуються в схемі установки умови для вимірювання опору 

X0? 

10. Як практично впливають параметри dX  , qX  , X2 і X0  на роботу 

СМ? 

11. Які наслідки дії ударного струму раптового короткого замикання у 

СМ? 

12. Як параметри СМ представляють у відносних одиницях? 

Таблиця 6.7 – Струми короткого замикання СМ 

Струми Ik3 Ik2 Ik1 Ikmax
 

A     

в.о.     
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

А.1 Загальні поняття про синхронні машини 

Синхронна машина (СМ) – це машина змінного струму, принцип дії 

якої побудований на взаємодії магнітних полів ротора і статора, що оберта-

ються з однаковою частотою (синхронно).  

Застосовують СМ переважно як генератори електричної енергії змінно-

го струму для перетворення механічної енергії первинних двигунів на елект-

ричну. Трифазні синхронні генератори (СГ) виробляють практично всю елек-

троенергію, яка надходить до електроенергетичних систем усього світу.  

Синхронна машина, як і всі електричні машини, оборотна, тобто може 

працювати як у режимі генератора, так і у режимі двигуна. Обидва ці режими 

повноцінні і мають велике поширення в техніці. 

Працюючи в режимі генератора, СМ є джерелом ЕРС постійної часто-

ти, для чого первинний двигун повинен мати постійну частоту обертання n. 

Частота струму обмотки статора при цьому визначається так: 

60

np
fs  ,      (А.1) 

де p – кількість пар полюсів, утворених обмотками ротора і статора. 

Працюючи в режимі двигуна, синхронна машина має точно визначену 

частоту обертання, якщо вона живиться змінним струмом постійної частоти 

fs. При цьому частоту обертання ротора двигуна n  і частоту обертання магні-

тного поля обмотки статора sn  можна обчислити за єдиною формулою: 

p

f
nn s

s

60
 .     (А.2) 

У синхронних двигунах (СД) частота обертання ротора при постійній 

частоті струму в обмотці статора зберігається постійною незалежно від нава-

нтаження на їхньому валу. У одних випадках це є важливою перевагою для 

користувачів, у інших стає проблемою через складний пуск таких двигунів.  

СМ мають також специфічне застосування як компенсатори реактивної 

потужності в електроенергетичних системах, що в цілому підвищує надій-

ність роботи таких систем, зменшує втрати енергії в лініях електропередачі 

та полегшує умови роботи генераторів на електростанціях.  
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А.2 Будова трифазної синхронної машини 

Конструкція синхронної машини досить універсальна і, перш за все, залежить від 

рівня потужності і частоти обертання ротора. Конструкція СМ подана на рис.А.1 і рис.А.2. 

СМ складається з нерухомого статора й обертового ротора усередині 

першого. Ротор і статор механічно взаємопов’язані через підшипники 1 і 2, а 

в активній частині їх розділяє повітряний проміжок.  

Механічна основа статора – корпус 3 у вигляді полого циліндру. У ниж-

ній частині до корпуса приварені лапи 4, що слугують для кріплення машини 

на фундаменті. З торців до корпуса примикають і кріпляться болтами підши-

пникові щити 5, що утримують підшипники за допомогою підшипникових 

кришок 6. Для транспортування машини на корпусі є рим-болти 7. Для про-

ходу крізь неї 

охолоджуваль-

ного повітря на 

підшипникових 

щитах і захис-

ному ковпаку 8 

зроблено жалю-

зі 9. 

У корпусі 

закріплено ших-

товане осердя 

статора 10. У 

його пазах роз-

ташовані мідні 

ізольовані провідники 11 обмотки 

статора, які з’єднуються лобовими 

частинами 12 в секції. Секції у свою 

чергу з’єднуються одна з одною і 

створюють фазні обмотки. У трифа-

зній СМ кількість фазних обмоток 

дорівнює відповідно трьом, ці обмо-

тки просторово розташовані по дузі 

окружності статора зі зсувом на 120  

електричних градусів.  

Фазні обмотки з’єднуються 

одна з одною, наприклад, за схемою 

 
Рисунок А.1 – Будова СМ: поздовжній розріз 

 

Рисунок А.2 – Будова СМ: 

поперечний розріз 
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«зірка» (рис.А.3) і їхні зовнішні виводи U, V, W вмикаються в трифазну ме-

режу. Можлива наявність і нейтрального проводу N. 

Ротор СМ являє собою електромагнітну систему постійного струму з обмоткою, що 

має ту ж кількість полюсів, що і трифазна обмотка статора. Конструкція ротора може бути 

неявно– або явнополюсною. 

На рис.А.1 і А.2 ротор є явнополю-

сним і має 2 4p   полюсів. Механічна 

основа ротора – вал 13. В активній части-

ні він утворює масивне ярмо 14, на якому 

кріпляться масивні або шихтовані сталеві 

полюси 15, що мають прямокутний пере-

різ і закінчуються наконечниками. На по-

люсах закріплюються багатовиткові ко-

тушки 16 з мідного ізольованого проводу. 

Ці котушки з’єднані одна з одною послі-

довно і створюють обмотку збудження. 

Щітки 17, які закріплені на статорі, і кон-

тактні кільця 18, що встановлені на валу, 

створюють ковзні електричні контакти. 

Через них обмотка збудження F1–F2 жи-

виться постійним струмом EI  від якого-

небудь зовнішнього джерела, що схема-

тично показано на рис.А.3. Таким джерелом може бути й сам генератор, мала 

частка електроенергії якого через випрямляч подається на обмотку збуджен-

ня (генератор з самозбудженням). Може використовуватися для збудження 

генератор постійного струму відносно малої потужності, який встановлюєть-

ся на одному валу з синхронною машиною.  

У СМ можливе і безщіткове збудження (при малої потужності полюса 

ротора є постійними магнітами, в крупних машинах обмотка збудження жи-

виться від спеціальної системи збудження, яка встановлена на роторі). 

У багатьох синхронних машин на роторі, крім обмотки збудження, є ще 

мідна або латунна заспокійлива (демпферна) обмотка, що сприяє загасанню 

коливань ротора при неусталених режимах синхронної машини, а також за-

безпечує асинхронний пуск синхронних двигунів. Конкретно, в наконечни-

ках полюсів ротора розташовані стрижні 19 цієї обмотки (див. рис.А.1 і А.2), 

які в торцях замкнені на перемички 20 (утворюється своєрідна короткозамк-

 

Рисунок А3 – Схематичне  

подання електричних кіл  

обмоток СМ 
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нена обмотка, подібна тієї, котра застосовується в асинхронних двигунах з 

короткозамкненою обмоткою ротора).  

На валу ротора ще встановлюється вентилятор 21, який забезпечує охолодження 

машини потоком повітря.  

Явнополюсні ротори застосовують у порівняно тихохідних СМ, якими 

можуть бути гідрогенератори і дизель-генератори, розраховані на частоту 

обертання 1500, 

1000, 750 і нижче 

обертів на хвилину 

при частоті змінно-

го струму 50 Гц.  

Об’ємне роз-

крите зображення 

явнополюсної СМ 

відносно невеликої 

або середньої по-

тужності подано на 

рис.А.4, де 1 – кор-

пус; 2 – осердя ста-

тора; 3 –обмотка 

статора; 4 – ротор; 

5 – вентилятор; 6 – виводи обмоток; 7 – контактні кільця; 8 – щітки; 9 – збу-

джувач.  

У швидкохідних СМ – турбогенераторах при 

високих значеннях частоти обертання 

n 1500 об/хв (2р=4) і n=3000 об/хв (2р=2) засто-

совуються неявнополюсні ротори.  

Неявнополюсний ротор подано на рис.А.5 і 

в даному випадку він відповідає двохполюсній 

СМ. Це циліндр 1 з вуглецевої або легованої сталі 

з пазами 2, які профрезеровані на його поверхні. У 

ці пази укладені і надійно закріплені клиннями 

провідники обмотки збудження, яка живиться за 

тією ж схемою, що і явнополюсний ротор. Вал 3 

неявнополюсного ротора може бути основою осердя 1 або бути частиною 

єдиної його конструкції. 

 

Рисунок А.4 – СМ з явнополюсним ротором. 

 
Рисунок А.5 –  

Неявнополюсний  

ротор СМ 
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Обмотка збудження, що розташована на роторі, створює в СМ основ-

ний магнітний потік E .  

Умовне позначення трифазного синхронного генератора з чотирма ви-

водами обмотки статора і неявнополюсним ротором 

подано на рис.А.6.  

Обмотка збудження неявнополюсного ротора за-

ймає лише 2/3 його поверхні (по окружності), а 1/3 по-

верхні, що залишилась, створює полюси. Для захисту 

лобових частин обмотки ротора від руйнування дією 

центробіжних сил ротор з двох сторін закривають не-

магнітними стальними бандажними кільцями.  

Залежно від типу первинного двигуна, що засто-

совується для обертання рухомої частини – ротора, СГ називаються гідроге-

нераторами (первинний двигун – водяна турбіна), дизель-генераторами (пер-

винний двигун – дизель), двигун-генераторами (первинний двигун – елект-

ричний). Якщо приводом є парова турбіна, то синхронний генератор назива-

ється турбогенератором. 

 

А.3 Принцип дії синхронного генератора  

В режимі неробочого ходу в машині має місце лише один основний по-

тік ΦE, створений магніторушійною силою (МРС) збудження FE, яка у свою 

чергу створюється постійним струмом IE, що протікає по обмотці збудження. 

Магнітний потік ФE, перетинає трифазну обмотку статора, індукуючи в ній 

трифазну систему ЕРС с діючим значенням  

Eso=4,44 fs Ns KW ФE,     (А.3) 

де Ns – кількість витків фазної обмотки статора; KW – обмотковий коефіцієнт. 

При навантаженні струм Is, який протікає по обмотці статора, створює 

магнітний потік статора, який історично має назву потік реакції якоря Фa. Дія 

цього потоку на основний потік машини ΦЕ звичайно називається реакцією 

якоря.  

Тобто, у процесі роботи навантаженого синхронного генератора у ньо-

му одночасно діють МРС збудження FE і МРС статора Fs, які створюють ре-

зультуюче магнітне поле у повітряному проміжку. Це магнітне поле буде ві-

дрізняться від поля збудження як за величиною, так і за формою.  

Конструкція ротора вносить суттєві відмінності в розподіл магнітного 

поля статора. У неявнополюсній синхронній машині повітряний проміжок 

piвнoмipний i тому просторове положення вектора МРС статора відносно oci 

 
Рисунок А.6 – 

Умовне  

позначення СМ 
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полюсів ротора не впливає на вектор МРС збудження. В явнополюсній СМ 

повітряний проміжок нерівномірний i магнітний опір потоку статора по поз-

довжній осі d набагато менший магнітного опору по поперечній осі q.  

Отже, потік статора Φa залежить від просторового положення МРС ста-

тора, i тому його розкладають на складові по осях машини Φad та Φaq. 

Крім того, в синхронних генераторах реакція якоря залежить не лише 

від величини струму навантаження Is, а i від його характеру. Розглядаючи ре-

акцію якоря трифазного синхронного генератора, виходять з того, що всі три 

фази генератора навантажені симетрично, тобто в них створюються однакові 

ЕРС i протікають однакові струми, а вектори ЕРС, як і вектори струмів, зсу-

нуті один відносно одного на кут 120°. За цих умов реакцію якоря достатньо 

розглядати тільки для якої-небудь однієї фазної обмотки статора в задану 

мить часу. Найпростіше взяти ту мить, коли струм у будь-якій фазі досягає 

амплітуди Is m – в цьому випадку вісь фази співпадає з віссю результуючої 

МРС статора Fs. 

3 урахуванням цього розглядають рівняння генераторів, векторні діаг-

рами та характеристики явно– i неявнополюсних синхронних генераторів. 

В загальному випадку навантаження синхронного генератора змішане 

(активно-індуктивне чи активно-ємнісне). Але, розглядаючи реакцію якоря, 

простіше розглянути крайні випадки, залежно від кута   зсуву фаз між век-

торами ЕРС soE   і струму Is. Якщо кут ψ = 0
º
 – активне навантаження: векто-

ри ЕРС soE i струму Is співпадають за фазою; ψ = 90
º
 – індуктивне наванта-

ження: вектор ЕРС soE  випереджає вектор струму Is на 90
º
; ψ = -90

º
 – ємнісне 

навантаження: вектор струму Is випереджає вектор ЕРС soE  на кут 90
º
.  

Найбільш наглядно дія реакції якоря пояснюється за допомогою векто-

рних діаграм (рис.А.7). При їх побудові слід мати на увазі, що вектор ЕРС 

soE  відстає від основного магнітного потоку ФЕ, який її створює, на кут  90
º
. 

Активне навантаження (ψ = 0). Вектор струму навантаження Is співпа-

дає з вектором ЕРС soE , під дією якої він виникає, i тому спрямований по 

поперечній oci генератора (рис A.7, а). Цей же напрямок має i потік реакції 

якоря Фaq, тому що співпадає за напрямком з МРС обмотки статора FS, (на 

векторній діаграмі не показана), як i зі струмом  Is. Очевидно, що реакція 

якоря синхронного генератора спрямована по поперечній oci q  i розмагнічує 

набігаючий i підмагнічує збігаючий края полюса, спотворюючи основне маг-

нітне поле. Так як магнітне коло машини насичене, то результуюче магнітне 

поле дещо знижується. Пояснюється це тим, що розмагнічування набігаючих 

країв полюса i ділянок зубцевого шару над ним відбувається безперешкодно, 
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а підмагнічування збігаючого краю обмежується насиченням цих елементів 

магнітного кола. Ослаблення магнітного поля в результаті поперечної реакції 

якоря приводить до зниження ЕРС машини Еso. 
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Рисунок A.7 – Векторні діаграми реакції якоря:  а – при активному,  

б – індуктивному, в – ємнісному та г – змішаному (активно-індуктивному) 

варіантах навантаження 

 

Індуктивне навантаження (ψ = 90
º
). Вектор струму статора Іs відстає 

від вектора ЕРС soE  на кут ψ= 90
º
 (рис А.7, б). Це приводить до появи магні-

тного потоку реакції якоря Фad, направленого назустріч основному потоку 

машини по осі  d. Отже, реакція якоря синхронного генератора при чисто ін-

дуктивному навантаженні має поздовжньо-розмагнічувальну дію. В даному 

випадку магнітне поле не спотворюється. 

Ємнісне навантаження (ψ = -90
º
). Так як вектор струму Іs при ємнісно-

му навантаженні випереджає вектор ЕРС soE  на 90
º
 (рис. А.7, в), то потік ре-

акції якоря Фad, який цим струмом створюється, співпадає з основним пото-

ком генератора ΦЕ. Таким чином, при чисто ємнісному навантаженні реакція 

якоря має поздовжньо-намагнічувальну дію. Як i в попередньому випадку, 

магнітне поле при цьому не спотворюється. 

Змішане навантаження. При змішаному навантаженні (частіше це, 

звичайно, активно-індуктивне навантаження) струм статора Is зсунутий від-

носно ЕРС soE  на кут ψ (рис. А.7, г), на цей же кут виявиться зсунутим i по-

тік реакції якоря Фa, який, звичайно для явнополюсних синхронних машин, 

розкладають на складові по поздовжній Фad = Фa sinψ, та поперечній 

Фaq = Фa cosψ  осях. I при активно-індуктивному i при активно-ємнісному на-

вантаженнях складова потоку Фaq відстає від основного потоку ФЕ, а складо-
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ва Фad при активно-індуктивному навантаженні направлена назустріч, а при 

активно-ємнісному — співпадає з основним потоком ФЕ, розмагнічуючи чи 

підмагнічуючи його, відповідно. 

А.4 Основні співвідношення в синхронних машинах 

Напруга на затискачах генератора, що працює автономно під наванта-

женням, відрізняється від напруги цього генератора в режимі неробочого хо-

ду. Це пояснюється впливом ряду причин: реакцією якоря, магнітним пото-

ком розсіювання, падінням напруги на активному опорі обмотки статора. 

Звичайно при навантажені в магнітному колі машини діє результуючий 

магнітний потік, але щоб простіше зрозуміти вплив всіх факторів, які впли-

вають на роботу навантаженої машини, розглядають дію складових резуль-

туючого потоку окремо. 

У навантаженому явнополюсному синхронному генераторі результую-

чий магнітний потік створюється такими МРС: основна МРС обмотки збу-

дження FE, МРС реакції якоря Fa, яка розкладається на МРС Fad по поздовж-

ній та МРС Faq по поперечній ocям. Крім того, струмом обмотки статора Is 

створюється магнітний потік розсіювання Фσs. Магнітні потоки кожної з цих 

МРС i потік розсіювання створюють в обмотці статора кожен свою ЕРС. 

1. Основний магнітний потік ФЕ, перетинаючи провідники обмотки ста-

тора, індукує у ній основну ЕРС Еso (А.3). 

2. Магнітний потік реакції якоря по поздовжній oci adФ  створює в об-

мотці статора ЕРС реакції якоря по цієї oci 

,adsdad XIjE    

  (А.4) 

де ssd II  sinψ – складова струму статора по поздовжній осі машини; Хad – 

індуктивний опір обмотки статора по поздовжній oci, що характеризує рівень 

впливу реакції якоря по цієї oci машини на її роботу. Так при насиченій маг-

нітній системі потік реакції якоря менший, ніж при ненасиченій, тому що  

adФ  майже повністю замикається через стальні ділянки магнітопроводу че-

рез мінімальний повітряний проміжок. Через це магнітний опір цьому потоку 

значно збільшується, а індуктивний опір Хad, відповідно, зменшується. 

3. Магнітний потік реакції якоря по поперечній oci машини aqФ  ство-

рює в обмотці статора ЕРС реакції якоря по поперечній oci 

,aqsqaq XIjE    

  (А.5) 
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де ssq II  cosψ – складова струму статора по поперечній осі машини; Xaq –

індуктивний oпip обмотки статора по цієї oci, який, на відміну від Xad, прак-

тично не залежить від насичення магнітної системи, тому що потік aqФ  за-

микається через максимальний повітряний проміжок явнополюсного ротора, 

тобто в міжполюсному просторі ротора. 

4. Магнітний потік розсіювання обмотки статора Ф σs створює в цієї 

обмотці ЕРС розсіювання 

sss XIjE   ,     (А.6) 

де Хσs – індуктивний опір розсіювання обмотки статора. 

5. Струм обмотки статора Is створює ще активне падіння напруги на ак-

тивному опорі обмотки sR : 

ssRs RIU   .     (А.7) 

Враховуючи вище названі ЕРС та падіння напруги, на вихідних затис-

качах обмотки статора СМ отримуємо напругу Us: 

.RIEEEERIEU sssaqadsosss     (А.8) 

Активний oпip фазних обмоток статора Rs у синхронних машин серед-

ньої та великої потужності звичайно вельми незначний порівняно з реактив-

ними опорами. Тому при номінальному навантаженні активним падінням 

напруги RsU , як правило, нехтують i рівняння (А.8) записують так: 

  saqadsos EEEEEU .    (А.9) 

Рівняння (А.8) та (А.9) є рівняннями ЕРС явнополюсного синхронного 

генератора. 

Індуктивні oпоpи обмотки статора adX  і aqX  можна поєднати з індук-

тивним опором розсіювання обмотки статора sX . У такому разі мають міс-

це синхронні індуктивні опори по поздовжній і поперечній осям СМ 

sadd XXX  ; saqq XXX  .    (А.10) 

Тоді оперують з синхронними ЕРС по поздовжній і поперечній осям  

dsdd XIjE  ;  qsqq XIjE  .    (А.11) 

Розглядаючи рівняння ЕРС неявнополюсної машини, слід мати на ува-

зі, що індуктивні опори реакції якоря по поздовжній та поперечній осях 

практично однакові: 

X ad =X aq =X a,     (А.12) 

де Х a – індуктивний onip реакції якоря обмотки статора.  
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3 урахуванням цього немає потреби розділяти реакцію якоря такої ма-

шини на складові по осям, а отже ЕРС, викликана магнітним полем реакції 

якоря, буде виражена як 

asa XIjE  .    (А.13) 

Потік реакції якоря i магнітний потік розсіяння створюються одним 

струмом  Is, тому можна об'єднати індуктивні опори Хa i sX , розглядаючи їх 

як єдиний синхронний індуктивний опір неявнополюсної машини 

sas XXX  .    (А.14) 

ЕРС, викликана магнітними потоками реакції якоря i розсіяння, складає 

єдину синхронну ЕРС 

sss XIjE  .     (А.15) 

3 урахуванням викладеного, рівняння ЕРС неявнополюсного синхрон-

ного генератора буде мати вигляд:  

ssssos RIEEU  ,    (А.16)  

або, нехтуючи складовою  ss RI : 

ssos EEU  .     (А.17) 

Враховуючи рівняння (А.8) та (А.16), побудовані векторні діаграми, які 

зображені на рис. А.8. 
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Рисунок А.8 – Векторні діаграми  

явнополюсного (а), (б) та неявнополюсного (в), (г) синхронних генераторів 

при активно-ідуктивному (а), (в) i активно-ємнісному (б), (г) навантаженнях 

 

Побудовані векторні діаграми дають можливість зробити такі виснов-

ки: причиною зміни напруги навантаженого генератора є поздовжня складова 

магнітного потоку реакції якоря, яка створює ЕРС Ead – при роботі генерато-
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ра на активно-індуктивне навантаження, тобто зі струмом Is , відстаючим по 

фазі від ЕРС soE , напруга Us на затискачах обмотки статора генератора у ви-

падку автономної роботи при збільшенні навантаження знижується, що пояс-

нюється розмагнічувальною дією реакції якоря; при роботі на активно-

ємнісне навантаження (зі струмом , що випереджає по фазі ЕРС soE ) напруга 

Us , зі збільшенням навантаження, збільшується, що пояснюється підмагнічу-

вальною дією реакції якоря (рис. А.8, б, г). 

 

А.5 Будова і принцип дії синхронної двигуна 

Для роботи в режимі двигуна (СД) застосовується синхронна машина з 

нерухомим статором і обертовим індуктором. Трифазна обмотка статора жи-

виться трифазною системою змінних струмів і створює обертове магнітне 

поле: воно обертається з частотою n, визначеною формулою (А.2). 

Індуктори (ротори) СД за конструкцією, в принципі, не відрізняються 

від роторів синхронних генераторів, але все ж мають деякі особливості. Їх 

виготовляють здебільшого явнополюсними з кількістю пар полюсів p=3÷12; 

повітряний проміжок виконують меншим, ніж у генераторів такої ж потуж-

ності, що сприяє покращенню ряду параметрів, зокрема, знижує пусковий 

струм; демпфуючу обмотку виконують стержнями більшого перерізу, тому 

що під час пуску вона виконує роль пускової обмотки; ширину полюсного 

наконечника виконують до p9,0  замість p7,0 , як у генераторів ( p  –

полюсний крок). 

Коли через обмотку ротора проходить струм збудження, полюси рото-

ра набувають певної полярності. Обертове магнітне поле має стільки ж по-

люсів з полярністю, яка чергується аналогічно, тобто кожний полюс перемі-

щується всередині статора з частотою обертання магнітного поля. Сила взає-

много тяжіння полюсів статора і ротора настільки велика, що полюси стато-

ра, переміщуючись, тягнуть за собою полюси ротора, а разом з ними і весь 

ротор, який обертається з частотою n синхронно з полем статора. 

А.6 Пуск синхронних двигунів 

Незважаючи на порівняну простоту принципу дії, запуск синхронного 

двигуна спряжений з проблемами. Справа у тому, що при вмиканні обмотки 

статора в мережу її магнітне поле практично миттєво набуває частоти обер-

тання n (А.2). Ротор же не може миттєво набрати таку ж частоту обертання 

через значну механічну інерцію. Тому безперервна зміна взаємних позицій 
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полюсів магнітного поля статора і полюсів ротора приводить до коливання 

останнього то в один, то в інший бік.  

В зв’язку з цим, для пуску синхронного двигуна застосовують спеціа-

льні способи, суть яких полягає в попередньому розгоні ротора до обертання 

з синхронною частотою обертання, або з близькою до неї частотою, що нази-

вається підсинхронною, при якій між ротором i статором встановлюється 

стійкий магнітний зв’язок, після чого вже можна подати струм збудження. 

Далі двигун працюватиме самостійно, і «увійде в синхронізм». 

Для попередньому розгону ротора може використовуватись спеціаль-

ний привідний двигун i тоді пуск синхронного двигуна нічим не відрізняєть-

ся від грубої синхронізації синхронного генератора з мережею. Необхідність 

у привідному двигуні – це суттєвий недолік цього способу пуску, тому в су-

часних електроприводах використовують асинхронний пуск.  

Для здійснення такого пуску в полюсних наконечниках ротора викону-

ється пускова обмотка типу "беличье колесо" – пускова короткозамкнена об-

мотка двигуна (рис.А.1 і рис.А.2).  

На період пуску обмотка збудження шунтується резистором з опором у 

6–12 разів більшим опору обмотки ротора, щоб запобігти перенапруги (в ній 

теж буде індукуватися ЕРС). Обмотка статора вмикається до мережі, i пуск 

відбувається, як i пуск асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором. 

Після розгону ротора до підсинхронної частоти обертання (п=0,95ns), обмот-

ку збудження вмикають до джерела збудження. Синхронний електромагніт-

ний момент (5.2), що при цьому виникає, втягує ротор в синхронізм i машина 

працює синхронно, а пускова обмотка надалі виконує роль демпфуючої, що 

обмежує коливання ротора. Враховуючи значну потужність синхронних дви-

гунів, асинхронний пуск проводять, як правило, на зниженій напрузі, як i по-

тужних асинхронних двигунів – автотрансформаторний або реакторний пуск. 

При нормальній роботі СД частота обертання ротора n  дорівнює час-

тоті обертання магнітного поля статора sn , тобто короткозамкнена обмотка 

ротора не перетинається магнітним полем статора і струм в ній відсутній. 

Недоліком асинхронного пуску СД є великий пусковий струм, який 

майже в 7–8 разів перевищує номінальне значення.  

А.7 Робочі характеристики синхронного двигуна 

Про роботу будь-якого двигуна, в тому числі i синхронного, судять по 

його робочим характеристикам. Ці характеристики показують залежності ча-

стоти обертання ротора п, корисного обертального моменту M, потужності 
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Рin , що споживається з мережі, кое-

фіцієнта потужності cosφ, струму в 

обмотці статора Is та коефіцієнта ко-

рисної дії η від корисної потужності 

на валу двигуна Р  при постійних 

напрузі та частоті мережі. Типові ро-

бочі характеристики синхронного 

двигуна подані на рис.А.9. 

Частота обертання ротора п 

завжди дорівнює синхронній частоті 

p

f
nn s

s

60
 , тому графік п(Р) має 

вигляд прямої, паралельної осі абс-

цис. 

Корисний момент на валу синхронного двигуна  

n

P
M 55,9 , (А.16) 

тому графік залежності M (P) має вигляд прямої – пряма пропорція. 

Потужність на вході двигуна Pin= Р+P. При зростанні навантаження 

на валу двигуна зростають i втрати потужності P. Тому потужність, що 

споживається з мережі Pin, зростає декілька швидше, ніж корисна потужність 

Р – графік Рin(Р) має дещо викривлений вигляд. 

Вигляд графіка cosφ(Р) залежить від способу налаштування струму 

збудження: якщо в режимі неробочого ходу струм збудження виставити так, 

щоб cosφ =1, то при зростанні навантаження коефіцієнт потужності знижу-

ється, як це показано на рис.А.9. Якщо установити cosφ=1 при номінальному 

навантаженні, то при недовантаженні двигун споживає з мережі реактивний 

випереджуючий струм, а при перевантаженні – відстаючий. Це вже поясню-

валося на рис.4.4 і рис.4.5. Найчастіше встановлюють струм збудження та-

ким, щоб cosφ =1 був при середньому навантаженні. В цьому випадку коефі-

цієнт потужності на всьому діапазоні навантаження лишається достатньо ви-

соким. Якщо ж установити струм збудження синхронного двигуна таким, 

щоб був cosφ =1 при навантаженні, яке перевищує номінальне, то при номі-

нальному навантаженні cosφ ≈ 0,8 i двигун буде віддавати до мережі реакти-

вну потужність, що веде до підвищення коефіцієнта потужності цієї мережі. 

В цьому відношенні синхронні двигуни вигідно відрізняються від асинхрон-

них, які споживають з мережі значні реактивні струми (особливо при недова-

нтаженні двигуна) і знижують енергетичні показники мережі живлення. 
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Рисунок А.9 – Робочі 

характеристики синхронного двигуна 
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Фазний струм в обмотці статора може бути визначеним як 




cosss

in
s

Um

P
I . Із цього виразу видно, що струм Is із зростанням навантажен-

ня на валу двигуна зростає швидше, ніж потужність, яка споживається з ме-

режі, через зниження cosφ. 

Коефіцієнт корисної дії синхронного двигуна змінюється так, як i ККД 

інших двигунів. При неробочому ході двигун ніякої корисної роботи не ви-

конує i η= 0. При номінальному навантаженні ККД має відповідне значення 

N . Між цими двома точками ККД звичайно досягає максимального значен-

ня при рівності змінних та постійних втрат потужності. 

Ротор синхронного двигуна, як i асинхронного, обертається в той же 

бік, що i поле статора, тому щоб зреверсувати такий двигун (змінити напрям 

обертання ротора) необхідно поміняти порядок слідування фаз обмотки ста-

тора. Для цього слід поміняти місцями два лінійних провідники, що підво-

дяться від мережі до клем обмотки статора. 

В підсумку слід зазначити, що синхронні двигуни, в порівнянні з асин-

хронними, мають перевагу, яка полягає в тому, що вони можуть працювати з 

cosφ = 1, не створюючи в мережі індуктивних струмів, які викликають додат-

кові втрати енергії. Більш того, при роботі з перезбудженням синхронні дви-

гуни віддають в мережу реактивну потужність, чим сприяють підвищенню 

коефіцієнта потужності енергосистеми в цілому. Для цього струм збудження 

двигуна повинен бути досить великим, приблизно в двічі більш ніж нормаль-

ний струм збудження в режимі неробочого ходу. Синхронний двигун у цьому 

випадку працює як конденсатор і називається синхронним компенсатором. 

Другим достоїнством синхронних двигунів є те, що, як це випливає з 

(5.2), основна складова електромагнітного моменту пропорційна напрузі ме-

режі sU , а у асинхронних двигунів електромагнітний момент пропорційний 

квадрату напруги 2
sU . 3 цієї причини, при зниженні напруги мережі, синх-

ронні двигуни зберігають більшу перевантажувальну здатність. 

До недоліків синхронних двигунів відносяться їхня більш складна 

конструкція i підвищена вартість у порівнянні з асинхронними двигунами з 

короткозамкненим ротором. Крім цього, синхронні двигуни мають більш 

складний i коштовний пуск, для їхньої роботи необхідний пристрій живлення 

постійним струмом обмотки збудження, при перевантаженні трапляється  

«випадіння з синхронізму». 

Синхронні двигуни застосовуються в стаціонарних установках, де пот-

рібні значні потужності і сталість частоти їх обертання. Досвід експлуатації 
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показав, що застосування синхронних двигунів загального призначення най-

більш доцільне при потужності 200–500 кВт i більше в установках, що не по-

требують частих пусків i регулювання частоти обертання (потужні насоси, 

вентилятори, компресори та інші). 
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Загальні питання для самоконтролю 

1. Які електричні машини називаються синхронними і чому? 

2. Зобразить та пояснить конструкцію синхронної машини. 

4. На які типи поділяють синхронні машини по конструкції ротора? 

3. Яке призначення збудника в синхронній машині? 

2. Який принцип дії синхронного генератора? 

5. У чому полягає явище реакції якоря в синхронній машині? 

6. У чому виражається і від яких факторів залежить дія реакції якоря? 

7. Який принцип дії синхронного двигуна? 

8. Як побудована короткозамкнена обмотка в синхронній машині? Яка 

її роль в синхронному генераторі і в синхронному двигуні?  

10. Як діє реакція якоря в синхронному генераторі при змішаному на-

вантаженні? 

12. В чому різниця індуктивних опорів реакції якоря по поперечній та 

поздовжній осях явно–  i неявнополюсного синхронних генераторів ? 

13. Які ЕРС створюються в фазній обмотці статора явнополюсного та 

неявнополюсного синхронних генераторів ? 

14. Які індуктивні опори вводять для аналізу стану і режімів роботи 

синхронних машин? 

13. Пояснить принціп побудови векторних діаграм, які відображають 

стан синхронних машин? 

14. Чому, складаючи ЕРС, можна знехтувати активним падінням на-

пруги в фазі обмотки статора синхронного генератора ? 

15. Напишіть i проаналізуйте рівняння ЕРС явно– та неявнополюсного 

синхронних генераторів. 

16. Поясніть, чому синхронний двигун не має пускового моменту, i які 

способи пуску використовують для його пуску? 

17. Навіщо при асинхронному пуску обмотка збудження синхронного 

двигуна шунтується резистором і який опір він повинен мати? 

18. Що спільного при роботі в мережі синхронного двигуна i синхрон-

ного генератора ? 

19. Що розуміють під робочими характеристиками синхронного двигу-

на, як вони виглядають і чому?  

21. Які переваги та недоліки синхронного двигуна у порівнянні з асин-

хронним?  

22. Де використовують синхронні двигуни загального призначення i на 

яку потужність?  
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ДОДАТОК Б 

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

Б.1. При перших відвідинах лабораторії ретельно вивчити правила вико-

нання лабораторних робіт і після проведення викладачем інструктажу з пра-

вил техніки безпеки і протипожежної безпеки поставити підпис у лаборатор-

ному журналі. 

Б.2. Лабораторні роботи виконуються на стендах, що є діючими елект-

ромеханічними установками, які за певних умов можуть стати джерелами не-

безпеки ураження електричним струмом і травм. 

Б.3. Для забезпечення безпеки робіт у лабораторії і запобігання псуван-

ню електроустаткування і приладів електровимірювань студенти повинні 

знати і строго дотримуватися правил техніки безпеки. 

Б.4. Перш ніж приступати до роботи з електротехнічним пристроєм, не-

обхідно переконатися, що він відімкнений від джерел живлення, а елементи 

регулювання лабораторних трансформаторів і джерел живлення встановлені 

в положення «Нуль». 

Б.5. Категорично забороняється торкатися до неізольованих проводів, 

з'єднувальних затискачів та інших частин електричних кіл, що знаходяться 

під напругою. 

Б.6. Монтаж електричної схеми, а також будь-які з’єднання в схемах по-

винні проводитися при вимкнених джерелах живлення. 

Б.7. При складанні електричного кола необхідно забезпечувати високу 

щільність контактів роз’ємних з’єднань, забороняється користуватися прово-

дами без наконечників і штирів. Після завершення монтажу всі зайві провід-

ники, прилади та інше устаткування повинні бути прибрані з робочого місця. 

Б.8. Категорично забороняється вмикати установку без перевірки схем 

викладачем. Помилки при складанні схеми можуть привести до коротких за-

микань, аварії, виходу з ладу устаткування і вимірювальних приладів, нещас-

них випадків. 

Б.9. Необхідно стежити за тим, щоб апарати, що вмикаються, реостати і 

прилади електровимірювань відповідали роду струму і робочим значенням 

напруги і струмів. 

Б.10. Якщо під час роботи зникне напруга мережі, слід негайно вимкну-

ти лабораторну установку, поставити повзунки потенціометрів і автотранс-

форматорів у положення, що відповідає мінімальній напрузі, і повідомити 

викладача. 
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Б.11. Розбирання схеми проводити тільки з дозволу викладача. 

Б.12. Особливої обережності необхідно дотримуватися при роботі з агре-

гатами, що обертаються. Щоб уникнути можливого замотування одягу дета-

лями машин, що обертаються, у тому числі і гладкими валами, одяг повинен 

бути таким, що облягає, без деталей, які розвиваються. 

Б.13. Забороняється дотик до частин електричних машин, що обертають-

ся, з метою гальмування або зупинки навіть при вимкнутих джерелах жив-

лення. 

Б.14. При виявленні будь-якої несправності в електротехнічному при-

строї, що знаходиться під напругою, необхідно негайно вимкнути стенд від 

мережі за допомогою кнопки аварійного вимикання і про те, що трапилось, 

повідомити викладача. 

Б.15. Забороняється виконання лабораторної роботи при відсутності в 

лабораторії викладача, а також одному студенту. 

 

 

ДОДАТОК В 

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

В.1. Кожен студент зобов’язаний підготуватися за даними методичними 

вказівками до роботи, що підлягає виконанню. 

В.2. Повторити за підручником, конспектом лекцій та методичними вка-

зівками теоретичний матеріал з теми лабораторної роботи. 

В.3. Детально вивчити зміст роботи, порядок її виконання і схему експе-

риментальної установки. 

В.4. Підготувати таблиці, які заповнюються при виконанні роботи. 

В.5. Виписати основні розрахункові співвідношення, необхідні для об-

робки результатів експерименту. 

В.6. Студенти, які прибули на заняття непідготовленими, до занять не 

допускаються. 

В.7. До виконання чергової роботи допускаються студенти, що пред'яви-

ли повністю оформлений звіт про попередню роботу. 



 121 

ДОДАТОК Г 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 

 

Г.1. Перед виконанням лабораторних робіт академічна група розбиваєть-

ся на бригади (по три-чотири студенти) і побригадно записується в лаборато-

рний журнал. Експериментальна частина лабораторної роботи виконується 

відповідно до методичних вказівок до роботи і вказівок викладача, з дотри-

манням правил техніки безпеки. 

Г.2. Перед початком проведення дослідів необхідно ознайомитися з екс-

периментальною установкою, приладами, апаратами, машинами і записати їх 

технічні дані в протокол випробування. 

Г.3. При складанні схеми рекомендується спочатку зібрати основне пос-

лідовне коло з проводів відносно великого перетину, потім тоншими прово-

дами приєднати паралельні вітки вольтметрів і ватметрів. У схемах трифаз-

ного струму слід послідовно збирати вітки кожної фази. 

Г.4. Зібрану схему необхідно показати викладачеві для перевірки. 

Вмикати лабораторну установку до джерела живлення можна тільки з 

дозволу викладача. 

При самовільному вмиканні устаткування студент відстороняється від 

роботи. Якщо при цьому відбулося пошкодження приладів – студент несе 

матеріальну відповідальність. 

Г.5. Будь-які зміни і перез'єднання в схемі повинні проводитися при від-

ключених джерелах живлення. 

Г.6. Щоб уникнути можливого виникнення великих струмів у вітках зіб-

раного електричного кола необхідно движки регулювальних потенціометрів 

встановити в положення, що відповідає мінімуму напруги на виході, покаж-

чики лабораторних автотрансформаторів поставити в положення „НУЛЬ”, 

повністю ввести реостати, автомати підключення навантаження встановити в 

положення „ВИМКНЕНО”. 

Г.7. Результати всіх первинних спостережень вимірювань і відліків запи-

суються в заготовлені форми таблиць. Особливу увагу слід звертати на точ-

ність відліку показань вимірювальних приладів і правильність перерахунку 

показань приладів в дійсні значення електричних величин з урахуванням ці-

ни поділки вимірювальних приладів. 

Г.8. Після закінчення експерименту джерела живлення вимикаються, а 

результати вимірювань подаються викладачеві для перевірки. Якщо резуль-

тати експерименту невірні або виникають сумніви в їх достовірності, відпо-
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відний експеримент необхідно повторити. Якщо результати експерименту 

визнані правильними – викладач підписує дані експерименту, а студенти 

упорядковують робоче місце. 

 

ДОДАТОК Д 

ОФОРМЛЕННЯ І ЗМІСТ ЗВІТУ ПРО РОБОТУ 

 

Д.1. Звіт про лабораторну роботу кожен студент оформляє самостійно. 

Д.2. Звіт повинен відповідати встановленій в університеті формі. 

Д.3. Звіт виконується на окремих листах і містить: 

1) титульний лист (рис. Д.1); 

2) електричну схему експерименту; 

3) технічні (паспортні) дані досліджуваних об'єктів; 

4) таблиці даних експерименту і розрахунку; 

5) необхідні розрахункові формули; 

6) графічний матеріал; 

7) висновки по роботі. 

Д.4. Обробка результатів вимірювань проводиться на підставі розрахун-

кових співвідношень, вибраних при підготовці до виконання роботи, з вико-

ристанням мікрокалькуляторів або комп'ютерів з точністю до трьох значу-

щих цифр. 

Д.5. Звіт повинен бути виконаний акуратно, схеми виконуються за допо-

могою циркуля, лінійки або на комп’ютері з дотриманням стандартів. 

Д.6. Графіки отриманих залежностей доцільно виконувати на міліметрі-

вці, або на комп’ютері з указівкою на осях стандартних буквених позначень 

величин і одиниць вимірювань. Якщо в одних координатних осях будується 

декілька графіків функцій від однієї незалежної змінної, то слід нанести до-

даткові шкали, кожну зі своїм масштабом. Виключення початкових ділянок 

шкал або розриви шкал на осях координат не допускаються. 

Д.7. Векторні діаграми будуються з дотриманням вибраного масштабу. 

Усі вектори повинні бути чітко позначені. 

Д.8. Отримані в результаті оформлення звіту числові дані, графіки, хара-

ктеристики, діаграми слід проаналізувати і порівняти з теоретичними. 

Д.9. У кінці звіту необхідно привести результати аналізу експеримента-

льних даних і стислі висновки з роботи. 

Д.10. Студент подає викладачеві звіт у день виконання наступної роботи. 

Д.11. Здача звіту проводиться індивідуально або побригадно. 
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При цьому студент повинен проявити знання теоретичного матеріалу з 

даної роботи, добре орієнтуватися в схемі установки і принципі її роботи, ме-

тодиці проведення експерименту, отриманні розрахункових даних, пояснити 

характер графічних залежностей, побудованих за експериментальними дани-

ми, і порівняти їх з теоретичними. 

Д.12. Відмітка про здачу лабораторної роботи заноситься викладачем у 

лабораторний журнал. 

Д.13. Викладач дає завдання на виконання наступної лабораторної робо-

ти. 

 

НТУ «ХПІ» 

 

Кафедра електричних машин 

ім. П.П. Копняєва 

 

Навчальна дисципліна _____________________________________ 

Семестр _________________ 

 

 

Звіт 

про виконання лабораторної роботи 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(повне найменування роботи) 
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Харків (рік) 

Рисунок Д.1 – Титульний лист звіту з лабораторної роботи 
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