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Викладач: Біяковська Тетяна Леонідівна 

Предмет: Електричні машини і трансформатори 

Група № 2Е-1 

Урок № 55-56 

Тема: Синхронні машини 

Тема уроку: Векторні діаграма синхронних генераторів.  

Мета уроку: ознайомитися та вивчити будову синхронних машин, визначити 

принцип    роботи та можливості застосування. 

Тип уроку: комбінований. 

 

ХІД УРОКУ 

Векторна діаграма (Пот’є) неявнополюсного синхронного генератора з 

врахуванням насичення. 

 

Векторні діаграми 

дозволяють визначити зміну 

напруги при зміні 

навантаження, струм 

збудження, а також 

побудувати зовнішні та 

регулювальні 

характеристики. 

Векторна діаграма 

будується на основі 

електричного 

рівняння:  

При побудові діаграми відкладаємо і визначаємо . З 

характеристики НХ для під кутом 90 у бік 

випередження. У напрямку Іа відкладають зведену до обмотки збудження МРС 

якоря  амплітуда 1 гармоніки МРС якоря. 

Ка=1/Кз- коефіцієнт реакції якоря обернений до коефіцієнта форми поля. 

Знаходимо МРС обмотки збудження. З характерностей НХ визначають Ео і 

відкладають її під кутом 90 до Fз у бік відставання. 



Спрощена векторна діаграма 

(Пот’є) неявнополюсного синхронного генератора. 

Векторні діаграми дозволяють визначити зміну напруги 

при зміні навантаження, струм збудження, а також 

побудувати зовнішні та регулювальні характеристики. 

Рівняння електричного стану матиме 

вигляд  членом  часто 

нехтують. Ео має більше значення ніж за точною 

діаграмою в якій враховується насичення. Кут θ між 

векторами U і Ео називається кутом вибігу і він зростає зі збільшенням 

навантаження. 

Векторна діаграма 

(Блонделя) неявнополюсного 

синхронного генератора з 

врахуванням насичення. 

векторні діаграми дозволяють 

визначити зміну напруги при 

зміні навантаження, струм 

збудження, а також побудувати 

зовнішні та регулювальні 

характеристики.       

Рівняння електричного стану кола якоря  При 

побудові діаграми відкладаємо і визначають . З ХНХ 

для . 



визначають і визначають Ео 

і  . 

 Спрощена векторна діаграма (Блонделя) неявнополюсного синхронного 

генератора. 

векторні діаграми дозволяють визначити зміну напруги при зміні 

навантаження,струм збудження, а також побудувати зовнішні та регулювальні 

характеристики .Рівняння електричного стану матиме 

вигляд  де  

 якщо відомі опори  то будуємо векторну 

діаграму без насичення. Вона дає можливість отримати точні результати. 

Недолік що вона не враховує вищих гармонік. 

Втрати і коефіцієнт віддачі синхронного генератора. 

Існують механічні втрати, втрати в сталі, в обмотках, додаткові втрати. 

Механічні втрати містять втрати на вентиляцію і для їх зменшення розроблена 

воднева і водяна система охолодження в якій охолоджуючим середовищем є 

вода і водень. Причинами виникнення додаткових втрат є потоки розсіювання у 

статорі, вищі гармоніки МРС і втрати пов’язані із зубчастістю статора і ротора. 

Необхідно врахувати втрати у збуднику і під збудником, якщо вони розташовані 

на 1 валу. 

Коефіцієнт віддачі СМ  

Корисна потужність синхронного генератора визначається  

 

Запитання для перевірки: 

1. Що таке кут вибігу? 

2. Від чого залежить кут вибігу? 

3. Які існують втрати синхронного двигуна? 

4. Від чого залежить спрощена векторна діаграма неявнополюсного синхронного 

генератора? 

5. Що таке характеристика коефіцієнт реакції якоря? 

 

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

Обов’язково вказувати № групи та ПІП учня. 
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