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Предмет: Електричні машини і трансформатори 

Група № 2Е-1 

Урок № 50 

Тема: Синхронні машини 

Тема уроку: Основне магнітне поле синхронної машини 

Мета уроку: ознайомитися та вивчити будову синхронних машин, визначити 

принцип    роботи та можливості застосування. 

Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ 

Основним магнітним полем СМ називається магнітне поле обмотки 

збудження. Магнітне поле обмотки збудження характеризується коефіцієнтами 

потоку, форми поля і розрахунковим коефіцієнтом полюсного перекриття. 

Коефіцієнт потоку обмотки збудження Кф дорівнює відношенню повного 

основного магнітного потоку цієї обмотки до основного потоку цієї ж обмотки, 

визначеному за першою просторовою гармонікою магнітної Індукції, тобто: 

Кф=Фз/Фз1 

Де Фз=аστlσBσзm=τlσBσзc Фз1=(2/π)τlσBσз1m 

τ - полюсна поділка; lσ- розрахункова довжина машини; Bσзm, Bσзc, Bσз1m- 

відповідно, найбільше значення, амплітуда першої гармоніки і середнє значення 

магнітної індукції основного магнітного. 

Розрахунковий коефіцієнт полюсного перекриття аσ дорівнює відношенню 

середньої індукції до найбільшого значення радіальної складової магнітної 

індукції на поверхні осердя статора, тобто аσ= Bσзc/Bσзm 

Коефіцієнт форми поля обмотки збудження К3 дорівнює відношенню амплітуди 

основної гармоніки магнітної індукції до найбільшого значення радіальної 

складової магнітної індукції на поверхні осердя якоря, тобто Кз=Bσз1m/ Bσзm 

Коефіцієнт аσ= 2КфКз/π 

Для явнополюсної машини 

Кф=0,9÷1,08, якщо а=bp/τ=0,5÷0,75, σ/τ=0,01÷0,05, σmax/σ=1,0÷2,0 

Кф=0,6÷1,28, якщо а=bp/τ=0,4÷1,0, σ/τ=0,0÷0,05, σmax/σ=1,0÷2,0 

Звичайно Кф=0,92÷1,08 і Кз=0,9÷1,2 

Для неявнополюсної машини , , , 

де γ=b/τ - коефіцієнт заповнення кола ротора обмоткою збудження. Звичайно 

γ = 0,65+0,80. У цьому випадку (при відсутності насичення) Кф = 0,995+0,975 і 

К3 = 1,065+0,965. 

Тоді коефіцієнт форми ЕРС  



 
Основне магнітне поле явнополюсної       Основне магнітне поле неявнополюсної 

синхронної машини                                    синхронної машини 

 

Запитання для перевірки: 

1. Що таке основне магнітне поле синхронної машини? 

2. Чому дорівнює розрахунковий коефіцієнт? 

3. Чому дорівнює коефіцієнт форми поля обмотки? 

4. Чому дорівнює коефіцієнт поля обмотки збудження? 

5. Що таке амплітуда? 

 

Виконані завдання та конспект надсилати на електрону адресу: 

mTanatko@ukr.net Обов’язково вказувати № групи та ПІП учня. 
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