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Тема: Синхронні машини 

Тема уроку: Синхронний двигун. Будова та характеристики синхронного 

двигуна.  

Мета уроку: ознайомитися та вивчити будову синхронних машин, визначити 

принцип    роботи та можливості застосування. 

Тип уроку: комбінований. 

 

ХІД УРОКУ 

Синхронний двигун 

Визначення: Двигун, який працює при синхронній швидкості, є відомий як 

синхронний двигун. Синхронна швидкість є постійною швидкістю, з якою 

двигун генерує електрорушійну силу. Синхронний двигун використовується для 

перетворення електричної енергії в механічну. 

Побудова синхронного двигуна 

Статор і ротор являють собою дві основні частини синхронного двигуна. Статор 

стає нерухомим, і він несе обмотку якоря двигуна. Обмотка якоря є основною 

обмоткою, через яку ЕМП індукує в двигуні. Ротор несе обмотки поля. 

Головний потік поля індукує в роторі. Ротор виконаний двома способами, тобто 

виступаючим ротором полюса і невидимим полюсом ротора. 

Синхронний двигун використовує виступаючий полюсний ротор. Слово 

«виступаючий» означає полюси ротора, що виступають у напрямку обмоток 

арматури. Ротор синхронного двигуна виконаний з ламінації сталі. Ламінації 

зменшують втрати вихрових струмів на обмотці трансформатора. Виступаючий 

полюсний ротор в основному використовується для проектування середнього і 

низькошвидкісного двигуна. Для отримання високошвидкісного циліндричного 

ротора використовується двигун. 

Робота синхронного двигуна 

Статор і ротор - дві основні частини синхронного двигун. Статор є нерухомою 

частиною, а ротор є обертовою частиною машини. Трифазний блок живлення 

подається на статор двигуна. 

Обидва статора і ротора збуджуються окремо. Збудження є процесом індукції 

магнітного поля на частинах двигуна за допомогою електричного струму. 



Коли трифазна подача подається на статор, обертаюче магнітне поле розвивається 

між зазором статора і ротора. Поле, що має рухомі полярності, відоме як 

обертове магнітне поле. Обертове магнітне поле розвивається тільки в 

багатофазній системі. Внаслідок обертового магнітного поля на статорі 

розвиваються північний і південний полюси. 

Ротор збуджується джерелом постійного струму. Подача постійного струму 

спонукає північний і південний полюси на роторі. Оскільки подача постійного 

струму залишається постійною, потік індукує на роторі залишається таким же. 

Таким чином, потік має фіксовану полярність. Північний полюс розвивається на 

одному кінці ротора, а південний полюс розвивається на іншому кінці. 

AC є синусоїдальним. Полярність хвилі змінюється в кожному половині циклу, 

тобто хвиля залишається позитивною протягом першого півцикла і стає 

негативною у другому напівцикле. Позитивний і негативний півцикл хвилі 

розвиває північний і південний полюс на статорі відповідно. 

Коли ротор і статор обидва мають один і той же полюсна одній стороні вони 

відштовхуються один від одного. Якщо вони мають протилежні полюси, вони 

притягують один одного. Це можна легко зрозуміти за допомогою малюнка, 

показаного нижче. 

 
Ротор притягує до полюса статора протягом першої половини циклу подачі 

і відштовхування для другого напівперіоду. При цьому ротор стає 



пульсуючим тільки в одному місці. Це є причиною, через яку синхронний 

двигун не самозапускається. 

Первинний двигун використовується для 

обертання двигуна. Первинний двигун обертає 

ротор при їх синхронній швидкості. Синхронна 

швидкість є постійною швидкістю машини, 

значення якої залежить від частоти і чисел полюса 

машини. 

Коли ротор починає обертатися на своїй 

синхроннії швидкості, первинний двигун 

відключається від двигуна. І подача постійного 

струму забезпечується ротором, через який 

північний і південний полюси розвиваються на 

своїх кінцях 

Північний і південний полюси ротора і статор 

з'єднуються один з одним. Таким чином, ротор починає обертатися зі 

швидкістю обертового магнітного поля. А двигун працює на синхронній 

швидкості. Швидкість двигуна може бути змінена лише шляхом зміни частоти 

живлення. 

Основні характеристики синхронного двигуна 

 Швидкість синхронного двигуна не залежить від навантаження, тобто 

зміна навантаження не впливає на швидкість двигуна. 

 Синхронний двигун не самозапускається. Первинний двигун 

використовується для обертання двигуна при їх синхронній швидкості. 

 Синхронний двигун працює як для ведучого, так і для відстаючого 

коефіцієнта потужності. 

Синхронний двигун також можна запускати за допомогою обмоток демпфера. 

Запитання для перевірки: 

1. Що таке синхронний двигун? 

2. Яка будова синхронного двигуна? 

3. Які характеристики синхронного двигуна? 

4. Яка роль статора? 

5. В чому полягає функція ротора? 

 

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

Обов’язково вказувати № групи та ПІП учня. 
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