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Тема уроку: Регулювання швидкості обертання асинхронних машин 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про регулювання швидкості обертання 

асинхронних машин 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Регулювання швидкості обертання вала ротора. Трифазні асинхронні 

двигуни, як правило, застосовуються у приводах, де регулювання швидкості 

обертання вала двигуна не передбачене. 

Аналіз співвідношення (5.61) дозволяє зробити висновок, що швидкість 

обертання вала ротора трифазного асинхронного двигуна можна регулювати 

шляхом або зміною кількості пар полюсів p, або зміною частоти f1 струму 

живлення.  

Регулювання швидкості обертання вала ротора трифазного асинхронного 

двигуна зміною кількості пар полюсів p є ступеневим. 

Регулювання швидкості обертання валу ротору трифазного асинхронного 

двигуна зміною частоти  f1 струму живлення вимагає наявності спеціального 

достатньо дорогого приладу, який дозволяє плавно змінювати частоту. 

Регулювання швидкості обертання вала ротора трифазного асинхронного 

двигуна з фазним ротором здійснюється шляхом зміни величини додаткового 

активного опору реостата, що включений у фазні обмотки ротора аналогічно 

вмиканню пускового реостата (рис. 5.38).  

Реверсування трифазного асинхронного двигуна здійснюється шляхом зміни 

напрямку обертання магнітного поля статора. Для цього необхідно поміняти 

місцями будь-які два лінійні проводи. Перед реверсуванням двигун 

необхідно повністю зупинити для запобігання виникненню 

пожежонебезпечного режиму роботи. 

Однофазний асинхронний двигун. У системах однофазного струму 

застосовують однофазні асинхронні двигуни. Внаслідок того, що у статорі є 

лише одна обмотка, в ньому буде створюватися магнітний потік, що є 

пульсуючим але нерухомим у просторі. В зазорі між статором і ротором 

магнітний потік спрямований вздовж осі обмотки статора (рис. 5.39,а). Тому 

ротор знаходиться під дією двох магнітних потоків, що обертаються у 

протилежних напрямках. Магнітний момент дорівнює нулю, і ротор не 

обертається. 



 

 

Рис. 5.39 – Однофазний асинхронний двигун: а – принцип дії, б – схема пуску 

1 – робоча обмотка; 2 – пускова обмотка; 3 – ротор; С – конденсатор 

 

Для пуску однофазного асинхронного двигуна необхідно надати ротору 

початкового напрямку обертання, наприклад поштовхом руки. 

На практиці для пуску однофазного асинхронного двигуна у статорі 

улаштовують додаткову пускову обмотку, вісь якої є перпендикулярною осі 

основної (робочої) обмотки. Для отримання обертового магнітного поля 

пускова обмотка вмикається через конденсатор, чим досягається зсув струмів 

близько  (рис. 5.39,б). 

Для реверсування двигуна необхідно поміняти місцями затискачі робочої або 

пускової обмоток. 

Якщо в обмотці у двигуні постійного струму одночасно змінити напрямки 

струмів збудження основного магнітного поля нерухомої частини та 

магнітного поля якоря, то напрямок обертального моменту не зміниться. 

Одночасна зміна напрямків струмів збудження основного магнітного поля 

нерухомої частини та магнітного поля якоря легко відтворюється у двигуні 

постійного струму з послідовним збудженням. Таким чином машина 

постійного струму з послідовним збудженням може працювати на змінному 

струмі, тобто бути електричним колекторним двигуном змінного струму.  

Застосування вивчених знань: 

1.Призначення генератора постійного струму . 

2.Принцип дії і будова генератора. 

 



 

 

Урок № : 8 

Тема уроку: Область застосування асинхронних електричних машин 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про область застосування асинхронних 

електричних машин 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Трифазну асинхронну машину, можна використовувати не тільки як 

асинхронний електродвигун, але й як генератор змінного струму, 

електромагнітне гальмо, перетворювач частоти, трансформатор з обертовим 

магнітним полем (див. Перетворювач частоти). 

Застосування асинхронної машини як генератора дуже обмежене, оскільки 

треба мати джерело намагнічувального змінного струму, для 

утворення магнітного поля в машині. Крім того, важко регулювати напругу 

такого генератора. Асинхронні машини з живленням від однофазної мережі, 

широко застосовують у схемах автоматики і побутових приладах. 

Здебільшого, це двигуни малої потужності (мікродвигуни). 

Особливістю однофазних асинхронних машин є наявність пускової обмотки, 

для утворення обертового магнітного поля під час пуску. Основні схеми їх 

такі: 

1) схема з підвищеним активним опором пускової обмотки; 

2) схема з увімкненою в коло пускової обмотки ємністю; 

3) схема з екрануючим короткозамкненим витком на полюсі. 

Трифазні асинхронні машини, в порівнянні з однофазними, мають кращі 

пускові та робочі характеристики і вищі економічні показники. 

 

Застосування вивчених знань: 

Написати про принципи дії та будова двигуна постійного струму 

 

  

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com 
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