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Група № 2Е-1 

Урок № 53-54 

Тема: Синхронні машини 

Тема уроку: Характеристики синхронних машин 
Мета уроку: ознайомитися та вивчити будову синхронних машин, визначити 

принцип    роботи та можливості застосування. 

Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ 

Характеристика неробочого ходу синхронного генератора. 

Характеристика неробочого ходу показує залежність напруги неробочого ходу 

від струму збудження, тобто залежність Е0=U0=f(Із) при f =const (n = const) і Ia = 

0. Вона знімається практично так само, як і для генераторів постійного струму. 

Характеристика трифазного короткого замикання синхронного 

генератора. 

Характеристика КЗ показує залежність струму КЗ в статорі від струму 

збудження, тобто Ік =f(Iз), при n, f = const і U = 0. Замкнена накоротко 

синхронна машина має практично чисто індуктивний опір, бо активний опір 

обмотки статора дуже малий. Тому струм короткого замикання Ik відстає від 

ЄРС Е0 на кут ψк = 90° і, створює поздовжню розмагнічувальну MPC якоря Fad, 

яка викликає поздовжній розмагнічувальний потік якоря Фаd. Останній потік 

наводить ЕРС якоря Ead=-jIкXad. Крім цього існує ще потік розсіяння 

Фδа (10÷15% від Ф0), який наводить ЕРС розсіяння Êδа =-jIкXδa. 

Е0 = ІкХδd + IKXδa = ІкXd. ненасичене значення синхронного опору по поздовжній 

осі Xd 



Навантажувальна індуктивна характеристика синхронного генератора. 

НІХ синхронного генератора показує залежність U=f(Iз) при Іа=const,), при n, f 

= const. Для знімання характеристики необхідно генератор навантажити на іншу 

синхронну машину, яка використовується як індуктивна котушка 

 

Характеристичний трикутник синхронного генератора. 

Характеристичний трикутник –це прямокутний трикутник горизонтальним 

катетом якого якого є струм збудження Іза,необхідний для зрівноваження 

повздовжня розмагнічена МРС якоря, а вертикальний катет-ЕРС 

розсіяння . Для побудови характеристики необхідно мати 

характеристики. НХ, КЗ, і НІХ для певного струму навантаження. Активним 

опором обмотки статора нехтують. Величина перпендикуляра визначає ЕРС 

розсіяння ,звідки  це опір називається реактансом Потьє. 

Насичене значення Хd визначається з ХНХ і НІХ.  

 



               Зовнішня характеристика синхронного генератора. 

Зовнішня характеристика показує 

залежність напруги від струму в 

статорі,U=f(Ia) при n, f,Iз, cosφ= const. При 

cosφ = 1 зовнішня характеристика зростає 

повільніше при зменшенні навантаження, 

ніж при індуктивному навантаженні, а при 

ємнісному навантаженні вона падає, бо зміна 

напруги стає від’ємною. 

Зовнішні характеристики при однаковому 

значенні Uн 

Рис2. ЗХ при однаковому значенні Ео= Uо---

--> 

 

 

 

Запитання для перевірки: 

1. Що таке характеристичний трикутник? 

2. Від чого залежить характеристика неробочого ходу синхронного генератора? 

3. Від чого залежить навантажувальна індуктивна характеристика синхронного 

генератора? 

4. Що показує зовнішня характеристика синхронного генератора? 

5. Що таке характеристика трифазного короткого замикання синхронного 

генератора? 

 

 

Виконані завдання та конспект надсилати на електрону адресу: mTanatko@ukr.net 

Обов’язково вказувати № групи та ПІП учня. 
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