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Особености на асинхронните машини

Действието на променливотоковите машини се основава на
електромагнитната индукция. В обикновените променливотокови машини се
възбужда въртящ се магнитен поток, скоростта на въртене на който отговаря точно
на честотата на тока и напрежението. Според принципа им на действие при едни
променливотокови машини роторът се върти със скоростта на магнитния поток
(синхронно), а при други скоростта на въртене на ротора не съвпада със скоростта
на магнитния поток (асинхронно въртене). В тази връзка променливотоковите
машини се разделят на два основни вида: синхронни и асинхронни.

Асинхронна машина се нарича такава променливотокова машина,
чиято честота на въртене на ротора при дадена честота на електрическата
мрежа се изменя в зависимост от натоварването.
Поради простотата на своята конструкция и голямата сигурност асинхронните
машини са намерили голямо приложение в различни отрасли.
Необходимостта от масово производство е довела до производство на серии асинхронни
машини, т.е. ред от машини с нарастваща мощност и закономерно изменение на параметрите и
показателите им. Наред със сериите асинхронни машини с общо предназначение съществуват и
такива със специална конструкция, предназначени за задвижване на определен вид работни
механизми или за използване в електрическите схеми за управление и регулиране. Освен като
двигатели и генератори асинхронните машини се използват и като преобразуватели на честота,
регулатори на напрежение, тахогенератори и др.
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Особености на асинхронните машини

Асинхронната машина се състои от първична
(статорна) намотка, разположена върху
неподвижната част – статора и вторична
(роторна)
намотка,
разположена
върху
подвижната част – ротора (фиг.6.1). Нормално
вторичната намотка е затворена накъсо.
Статорът и роторът са разположени коаксиално
и са отделени един от друг посредством
въздушна междина δ. Въздушната междина δ
оказва
съществено
влияние
върху
характеристиките на асинхронната машина.
Затова индуктивната връзка между статора и
ротора е толкова по-добра, колкото по-малка е
въздушната междина.
По своята същност асинхронната машина
представлява трансформатор с въртящо се
магнитно поле. Електрически поведението на
асинхронната машина е подобно на това на
трансформатора, но с допълнителна функция
за промяна и на честотата.
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Особености на асинхронните машини

При включване на статорната намотка към трифазна мрежа протича
трифазна система токове, която създава въртящо се магнитно поле с ъглова скорост
Ω1. То пресича както статорните, така и роторните намотки и индуктира в тях е.д.н.,
съответно Е1 и Е2. Е.д.н. Е1 заедно с напрежителните падове в статорната намотка
уравновесява приложеното напрежение U1. Под действие на Е2 в ротора протича ток
I2. От взаимодействието на този ток с въртящото се магнитно поле възниква сила,
която създава момент М, под чието действие роторът се завърта с ъглова скорост ω.
Асинхронната машина много често се нарича индукционна машина /induction
machine/.
Големината на е.д.н. Е2 зависи от скоростта, с която въртящото се магнитно
поле пресича ротора, т.е. от разликата между ъгловата скорост на полето Ω1 и на
ротора Ω. Колкото е по-голяма разликата (Ω1 – Ω) , толкова са по-големи е.д.н. Е2 ,
токът I2 и моментът М . Необходимо условие за възникване на електромагнитен
въртящ момент е да съществува разлика между Ω1 и Ω. Само тогава в роторната
намотка се индуктира е.д.н. Е2 и възниква ток I2 . Затова машината се нарича
асинхронна, т.е. роторът и въртящото се магнитно поле се въртят несинхронно.
Относителната разлика между ъгловата скорост на полето и на ротора се нарича
хлъзгане:
 
1  
s 1
.100,%
, или s 
1
1
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Особености на асинхронните машини

Хлъзгането има фундаментално значение за работата на асинхронната
машина. Чрез него се осъществява свойството „саморегулиране“ . Режимът на
асинхронната машина се определя от стойността и знака на хлъзгането.
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режим

Фиг. 6.2

Ω < Ω1
0≤s≤1

Когато е ненатоварена, създаденият електромагнитен
момент преодолява само силите на триене и скоростта й
Ω е много близка до синхронната Ω1 . Хлъзгането при
празен ход е s 0  0,001  0,005 . Ако на вала на
машината се приложи съпротивителен момент, роторът
започва да изостава от въртящото се магнитно поле
(Ω<Ω1) и хлъзгането нараства, като при номинален товар
е sн  0,015  0,08 . При неподвижен ротор (Ω=0)
хлъзгането е s  1 . В обхвата на изменение на
хлъзгането от 0 до 1 (0  s  1) асинхронната машина
работи в двигателен режим (фиг. 6.2) – получава
електрическа енергия и я преобразува в механична,
преодолявайки съпротивителния момент, приложен на
вала.
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Особености на асинхронните машини
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Фиг. 6.3

Ω > Ω1
s<0

Асинхронната машина работи в генераторен режим,
когато преобразува механична енергия в електрическа
при хлъзгане    s  0 . За да се реализира този
режим, машината трябва да се включи към мрежа за
променлив ток с напрежение U1  const.
и честота
f1  const. и посредством някакъв задвижващ
двигател роторът й да се върти по посока на въртене
на магнитното поле с ъглова скорост Ω, по-голяма от
синхронната Ω1 (Ω<Ω1) . Хлъзгането има отрицателни
стойности , променя се и знакът на електромагнитния
момент на машината, така че сега той действа против
посоката на въртене, т.е. той е спирачен (фиг. 6.3).
Теоретично ъгловата скорост Ω в генераторен режим се изменя от
Ω1 до   , на което съответства изменение на хлъзгането от 0
до   . На практика ъглова скорост, много по-голяма от
синхронната, не се допуска поради увеличаване на загубите и
загряването и намаляване на к.п.д. Ето защо и като генератор
асинхронната машина работи със стойности за хлъзгането, които
по абсолютна стойност са еднакви с тези на двигател.

Асинхронната машина може да премине от двигателен в генераторен режим и когато задвижваният
механизъм може да развие скорост, по-голяма от синхронната, и отдава електрическа енергия (лифтове,
подемни кранове и др.).
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Особености на асинхронните машини

захранване
на статорната намотка

Ω1

ор
ат
ст

Ω
р
то
ро

M

спирачен
режим

Фиг. 6.4

Ω > Ω1
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Когато посоката на въртене на ротора е обратна на
посоката на въртящото се магнитно поле,
хлъзгането става по-голямо от 1 ( s  1) . В този
случай електромагнитния момент е спирачен и
асинхронната машина работи в спирачен режим на
противовключване (фиг. 6.4). Статорната намотка е
включена към мрежата, а роторът се върти срещу
посоката на въртене на магнитното поле за сметка
на приложена отвън към ротора механична
енергия. Вследствие на това ъгловата скорост
Ω<0, а хлъзгането s  1.
На практика се допуска ъгловата скорост на
ротора да се изменя в граници от 0 до (- Ω1) , така че
хлъзгането да е в граници от 1 до 2.
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Видове асинхронни машини

Асинхронните машини са машини за променлив ток. Както всички
електрически машини и те са обратими, т.е. могат да работят в двигателен и
генераторен режим. Асинхронната машина главно се използва като двигател.
Като генератор тя има ограничено приложение.
Двигателите с малка мощност (до 0,5 kW) по-често се правят еднофазни
или двуфазни и се използват в автоматиката, в битовата техника и т.н. Двигателите
с голяма мощност се правят трифазни и се използват широко в промишлеността,
за задвижване на металообработващи машини, подемни кранове, лифтове, помпи,
вентилатори и т.н.
Асинхронните машини се състоят от две основни части: неподвижна –
статор и въртяща се – ротор. Роторът представлява кух цилиндър, набран от
щанцовани дискове от листова електротехническа стомана и е свързан
неподвижно към вала. По повърхността му са оформени надлъжни канали, в които
се поставя роторната намотка. В зависимост от вида на роторната намотка
асинхронните машини са:
•с накъсо съединен (кафезен) ротор;
•с фазов (навит) ротор.
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Устройство на асинхронните машини

Асинхронната машина се състои от две основни части: неподвижна –
статор и подвижна – ротор (фиг. 6.5). Статорът и роторът са разположени
коаксиално и са отделени един от друг посредством въздушна междина δ. Статорът
е съставен от следните съставни части: статорно тяло, статорен пакет,
статорна намотка, щитове (капаци), които най-често носят лагерите на
машината, поради което се наричат лагерни щитове, вентилаторен кожух, който
се поставя в електрическите машини с външно обдухване за направление на
охлаждащия въздушен поток.
Тялото е основна конструктивна част на машината. То дава механичната
устойчивост на цялата конструкция на машината и възможност за нейното
преместване и монтаж. Най-често се прави от алуминий или чугун за машините с
малка и средна мощност и от стомана при тези с голяма мощност.
Статорният пакет е част от магнитната система на асинхронната
машина. Той се набира от отделни дискове от електротехническа стомана с
дебелина 0,5 mm, които преди набирането се покриват от двете страни с
масленоколофонов изолационен лак за намаляване на загубите от вихрови токове.
На тази цилиндрична повърхнина на статорния пакет са разпределени равномерно
канали, предназначени за полагане в тях на статорната намотка. Статорната
намотка може да бъде еднофазна или многофазна. Най-голямо приложение е
получила трифазната асинхронна машина.
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Устройство на асинхронните машини

клемна кутия

клемно табло

вентилаторен кожух
лагерни щитове
статорна намотка

вентилатор

охлаждащ
въздушен поток

ротор

лагери

статорен пакет
вал

тяло

Фиг. 6.5
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Устройство на асинхронните машини

Трифазната статорна намотка при обикновените асинхронни машини се свързва с
трифазна мрежа за променлив ток. Поради това, че при работа на машината като
двигател тази намотка получава електрическа енергия от мрежата, в която е
включена, тя се нарича още първична намотка. Статорната намотка обикновено се
изработва като двуслойна листова със скъсена стъпка. Изводите на трифазната
статорна намотка се извеждат на специално табло (клемно табло), поставено найчесто отстрани на тялото на машината. Това дава възможност в зависимост от
условията на работа намотката да се свърже в звезда или триъгълник.
Лагерните щитове на машината се захващат за тялото на машината с
болтове. Тяхното предназначение е, от една страна, да не позволяват проникване
на чужди тела вътре в машината, а от друга – да носят лагерите за вала на
ротора. Изработва се от същия материал, от който е направено тялото.
Вентилаторният кожух се поставя на машините с външно обдухване. Той
направлява охлаждащия въздушен поток.
Роторът се състои от роторен пакет, роторна намотка, вал и вентилатор.
Роторният пакет има цилиндрична форма с равномерно разпределени по външната
повърхнина на цилиндъра надлъжни канали, в които се полага роторната намотка.
Той представлява втората част на магнитната система на асинхронната машина.
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Устройство на асинхронните машини

В каналите на навития (фазовия) ротор се полага намотка, съставена,
както статорната, от изолирани секции. Краищата на трите фази се свързват в обща
точка и образуват звездния център. Началата се свързват с контакти пръстени,
монтирани върху вала на машината. Пръстените са изолирани както от носещия ги
вал, така и помежду си. Посредством тях и четковия апарат на трифазната роторна
намотка може да бъде или затворена накъсо, или свързана с външни елемент
(регулируеми активни съпротивления, намотки на други машини и т.н.).
В каналите на накъсо съединения ротор се поставят проводникови пръчки
(медни, алуминиеви, месингови) без каквато и да е канална изолация. Краищата на
пръчките от двете страни на ротора се свързват накъсо с пръстени. Намотката
получава формата кафезна клетка, която винаги е свързана накъсо. Роторната
намотка на асинхронния двигател се нарича вторична.
Валът на асинхронната машина служи за монтиране върху него на
роторния пакет с намотката и останалите въртящи се детайли на машината
(контактни пръстени, вентилатор, ремъчна шайба). Той се върти в лагери, които са
разположени в лагерните щитове. Последните са закрепени към тялото на статора.
Лагерите на асинхронните машини с малка мощност са търкалящи се, а на
машините с голяма мощност – плъзгащи се. Вентилаторът на асинхронната
машина може да има една или друга конструкция, както и да се монтира вътре или
вън от машината.
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4

Идея за въртящо се магнитно поле

Когато през една бобина протича ток, около нея
 се създава магнитно поле, което
се представя чрез вектора на магнитната индукция B . В центъра на бобината той е
насочен по оста й, големината му е пропорционална на силата на тока, а посоката му се
определя по правилото на „десния винт“. При постоянен ток магнитното поле е постоянно
по големина и посока, а при променлив ток изменя големината и посоката си (полето е
пулсиращо). При определени условия векторът на магнитната индукция B може да се
върти с определена ъглова скорост. Когато
при
въртенето си векторът на магнитната индукция е
iA
i
i
i,B
BA B B B C B C
постоянен по големина, върхът му описва
окръжност, поради което полето се нарича
кръгово въртящо се магнитно поле. Такова поле 3
Bm
Bm
се използва в електрическите машини за
2
променлив ток.
Принципът на получаване на въртящо се магнитно поле
в трифазните електрически машини може да се изясни
по следния начин. В каналите от вътрешната страна на
цилиндър от листова електротехническа стомана са
поставени три еднакви намотки с начала A, B, C и
краища X, Y, Z, чиито оси са отместени една спрямо
Фиг. 6.6
друга на 120°.
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Идея за въртящо се магнитно поле

Намотките са свързани в звезда и са включени към симетрична трифазна система
напрежения. Токовете в намотките са:
i A  I Am sint  ;
i B  I Bm sint  120 ;
i C  I Cm sint  120 .
В центъра на трите неподвижни намотки, разположени на 120° една спрямо друга,
магнитните индукции, създадени от токовете
iA , iB , iC са:

B1  Bm sin t  ; B2  Bm sint  120 ; B3  Bm sint  120 .

И

направленията

им

съвпадат с осите на съответните намотки (фиг. 6.6).
Вижда се, че резултатното поле се върти от фаза А към фаза В и т.н. и за един период
на променливия ток прави едно завъртане. Магнитната иднукция на резултантното
магнитно поле се получава чрез наслагване на трите пулсиращи полета на отделните
намотки. Проекциите Вx и Вy на вектора на магнитната индукция на резултантното
магнитно поле върху осите x и y представлява сума от съответните проекции на
векторите на магнитните индукции на трите пулсиращи полета

Bx 

3
Bm sin t
2

и

By 

3
Bm cos t
2

Векторът на магнитната индукция на резултантното магнитно поле има

големина B 

Bx2  By2 

3
Bm
2

и сключва с оста y ъгъл α , като tg 
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Идея за въртящо се магнитно поле

Следователно   t , т.е. ъгълът α
нараства линейно с времето, или
резултантното магнитно поле се върти с ъглова скорост Ω1 , равна на кръговата
честота ω на променливите токове, които го създават:

1    2f

, rad/s , където f е честотата на променливите токове.
Резултантната магнитна индукция е постоянна по големина – следователно
полученото поле е кръгово въртящо се магнитно поле.

В най-общия случай, ако в каналите на феромагнитния цилиндър се разположат p
групи от по три намотки, така че през тях да се пропусне трифазна система токове , се
създават p на брой въртящи се магнитни полета или едно резултантно магнитно поле
с p „еквивалентни“ чифтове (двойки) полюси. Неговата ъглова скорост е p пъти помалка от ъгловата честота ω на променливите токове:

1 



p

 2f1

1
p

, rad/s

В практиката се използва честота на въртене n1 , s-1 или min-1 .
Тъй като

1  2n1

за n1 се получава

или

n1 

f1
p

1 

2n1
60

, s-1 или

, когато n1 се измерва в min-1,

n1  60.

f1
p

, min-1.
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Принцип на действие на трифазния АД. Хлъзгане. Работни
характеристики на АД.

5

Работата на асинхронната машина се основава на електромагнитното
взаимодействие между възбуденото от тока многофазната първична намотка
въртящо се магнитно поле и индуктираните от него токове във вторичната намотка.
При протичане на ток през една многофазна намотка (статорната) той
възбужда въртящо магнитно поле с честота на въртене
n1 

f1
p

, s-1
където f1 е честотата на статорния ток, който възбужда полето, Hz;
p – брой на чифтовете полюси на намотката.
В практиката честотата на въртене най - често се измерва с производната единица min-1, т.е.

60. f1
, min-1
p
Магнитният поток Ф1 , възбуден от многофазната статорна намотка, при
своето въртене пресича проводниците както на собствената си, така и на роторната
намотка и индуктира в тях съответно е.д.н. Е1 и Е2. Индуктираното в статорната
намотка е.д.н. заедно с пада на напрежение в активното и индуктивното
съпротивление на разсейване в тази намотка уравновесява външното напрежение,
към което е включена тази намотка.
n1 
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Принцип на действие на трифазния АД. Хлъзгане. Работни характеристики на АД.

Под действие на индуктираното в роторната намотка е.д.н., ако тя е затворена,
през нея протича ток I2 с честота f2 , която при неподвижен ротор (n=0) е равна на
първичната честота f1. Ако роторната намотка е многофазна с брой на полюсите,
равен на този на статорната намотка, в нея се индуктира многофазен ток. Този ток
възбужда поток Ф2 в ротора, който се върти с честота на въртене при n=0
n2 

f2
f
 1  n1
p
p

, s-1 ,

и в същата посока, както потокът на статора. Затова потоците Ф1 и Ф2 се въртят
синхронно, като остават неподвижно един спрямо друг. От тяхното наслагване се
получава резултантният въртящ се магнитен поток на машината Ф. Следователно
резултаантното магнитно поле във въздушната междина индуктира е.д.н. в
намотките на машината.
В резултат на взаимодействието на роторните токове с магнитното поле
възникват механични сили F . Те действат върху проводниците на ротора, като го
увличат в посока на въртенето на полето. Това може да се обясни с модела,
показан на фиг. 6.7.
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Принцип на действие на трифазния АД. Хлъзгане. Работни характеристики на АД.

Силата F ускорява ротора до честота на
въртене, близка до тази на въртящото
магнитно поле. Той обаче не може да
достигне честотата на въртене n1 , защото в
такъв случай въртящото магнитно поле
няма да пресича проводниците на роторната
намотка, в тях няма да се индуктира е.д.н.,
вследствие на което токът I2 , а заедно с него
и електромагнитните сили, които привеждат
ротора във въртене, ще се анулират. Затова
роторът
се
върти
винаги
по-бавно
(асинхронно) от въртящото се магнитно
поле, тъй като само при тези условия в
роторната намотка се индуктира е.д.н. и
протича ток. От тук идва и названието на
машината – асинхронна.

р
то
а
ст

n1
F
n

р
то
о
р

n1>n

фиг. 6.7.
Работа на асинхронната машина
като двигател
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Принцип на действие на трифазния АД. Хлъзгане. Работни характеристики на АД.

Относителната разлика между честотите на въртене на въртящото се
статорно магнитно поле и на ротора се нарича хлъзгане:
n n
s 1
на въртене на ротора. Най-често хлъзгането се
n1 , където n е честотата
n1  n
изразява в проценти: s 
.100,% .
n1
Колкото е по-голямо хлъзгането, толкова по-голям съпротивителен момент може да
преодолее роторът при работа на машината като двигател. Трябва да се отбележи,
че натоварването може да се увеличава до известна граница, при която двигателят
развива своя най-голям момент, след което при по-нататъшно нарастване на
съпротивителния момент той спира.
Номиналните данни на асинхронните двигатели се дават в каталози. Те са
тип на двигателя, номинална мощност РН, номинално напрежение UН, номинален ток
M
IН, номинална честота на въртене nН, к.п.д. ηН, cos φН, km  m . За двигатели с
накъсо съединен ротор се

k ПM

M
 П и
MН

k ПТ

MН
IП

, а за двигатели с фазов ротор –
IН

напреженията при неподвижен ротор и отворена роторна верига U2 = Е2 и
номинален ток в ротора I2Н. Номиналната мощност е най-голямата мощност, която
двигателят може да развива на вала си продължително време, без да се загрее над
допустимата за изолацията му температура.
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Принцип на действие на трифазния АД. Хлъзгане. Работни характеристики на АД.

Работните характеристики на асинхронния
двигател дават представа за неговите
свойства. Те показват зависимостите на
ъгловата скорост Ω, хлъзгането s, въртящия
момент М, тока в статорната намотка I1, cosφ,
к.п.д. η от полезната мощност на вала Р2 при
постоянно захранващо напрежение U1=const. и
честота на променливия ток f=const.

I 1,
M,
Ω,
η,
s,
cosφ

Ω1
Ω
η
M
cosφ
M2
I1

1.Скоростна характеристика – Ω=f(P2);
2.Моментна характеристика – М=f(P2)*;
3.Характеристика
на
мощността – cosφ=f(P2);
4.К.п.д.
на
асинхронния
зависимостта η=f(P2);

фактора

I0

на

cosφ0
s

двигател

–

M0
0

P2

5.Зависимостта – s=f(P2);
6.Зависимостта – I1=f(P2);

_________________
* Въртящият момент на асинхронния двигател се състои от полезния момент на вала М2 и момента
на празен ход М0, т.е. М=М2 +М0.
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Режими на работа на трифазна АМ. Особености в устройството,
характеристиките и приложението на трифазния асинхронен генератор

6

В зависимост от големината и знака на прилагания отвън върху вала въртящ
момент асинхронната машина работи в различни режими. За всеки режим на работа
хлъзгането на машината е различно по големина и знак.
 Работа при празен ход (s≈0). Към вала на асинхронната машина не е прикачена
никаква машина. Хлъзгането е по-малко от (0,01÷0,02) и клони към нула.
 Работа при натоварване като двигател (s≈0,01÷0,05). Към вала на асинхронната
машина е прикачена работна машина. От нейния съпротивителен въртящ момент
хлъзгането на асинхронната машина се увеличава и тя се натоварва като двигател.
 Работа при к. с. (s=1). Приложеният съпротивителен момент на вала е по-голям от
въртящия момент на асинхронния двигател или роторът е застопорен (запънат). Поради
това магнитното поле не може да завърти ротора (n=0). Хлъзгането s=1.
 Работа като електрическа спирачка (s>1). Прикаченото към вала устройство развива
по-голям противопосочен момент от въртящия момент на асинхронния двигател. Това
устройство принуждава ротора да се върти срещу посоката на въртене на магнитното
поле на двигателя. Хлъзгането е s>1 и токовете в машината са още по-големи, отколкото
при к. с. – асинхронният двигател действа като електромагнитна спирачка.
 Работа като генератор (s<0). Асинхронната машина работи като генератор, когато
нейният ротор се върти от страничен двигател в посока на въртящото се магнитно поле,
но с по-голяма скорост от неговата, т.е. хлъзгането става отрицателно s<0.
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 Най-прилаган режим. На практика асинхронната
машина се използва преди всичко като двигател и е наймного използваният измежду всички постояннотокови и
променливотокови двигатели. Около 90% от всички
произвеждани двигатели са асинхронни.
Генераторен режим. Асинхронната машина (АМ) се
подчинява
на
принципа
за
обратимост
на
електрическите машини. За да работи АМ като
генератор, трябва да са изпълнени две условия:
• роторът да се върти от страничен двигател по-бързо от въртящото се статорно
магнитно поле в същата посока (т.е. хлъзгането да е отрицателно);
• да е възможно асинхронната машина да консумира реактивна мощност и индуктивен
ток от електрическата мрежа, на която ще отдава активна електрическа енергия
(т.е. в електрическата мрежа да има включени синхронни генератори или ако работи
самостоятелно, към статорната намотка да бъдат включени кондензатори). Това условие
е необходимо, за да се възбуди магнитното поле на машината!
Предимства и недостатъци: Най-голямото предимство на асинхронния генератор е
простотата на включването му към мрежата. Той не изисква синхронизация, защото
честотата на отдавания от него ток не зависи от честотата на въртене на ротор му.
Основният му недостатък е, че за възбуждане на магнитното си поле той консумира от
мрежата реактивна мощност и индуктивен ток. Това влошава cosφ на мрежата и изисква
наличието на синхронни генератори в нея.
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Приложение
Схема с асинхронни генератори за малки мощности се използва при
малки и средни вятърни агрегати.
При
това
решение
асинхронния
генератор се свързва към Електроенергийната
система (ЕЕС) директно. Има предавка за
напасване на роторните и генераторните обороти.
Тази концепция се отличава със своята простота.
Асинхронният генератор не трябва да бъде
синхронизиран с мрежата както синхронния.
Работните обороти се установяват от само себе
си. С регулиране на скоростта на ротора се
осъществява ограничаване на мощността при
високи скорости на вятъра. Големият проблем на
асинхронния генератор е, че се нуждае от
реактивна мощност при присъединяването му в
ЕЕС. Тя се доставя от ЕЕС. Необходимо е да се
постави и компенсация на реактивната мощност.
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Индукционни генератори с двойно захранване
Индукционният генератор с двойно захранване (DFIG) обикновено се използва
за приложения с висока мощност. DFIG представлява устройство с навит ротор, в което
веригата на ротора е свързана към външно променливо напрежение и честотен източник
чрез контактни пръстени, а статорът е свързан към електрическата мрежа. Този тип
генератори предлагат възможност за промяна на реактивното съпротивление на ротора
чрез ефективната модулация на някои индуктори в сериите спрямо оригиналното
реактивно съпротивление на ротора. Регулирането на честотата на външния източник на
ток за ротора управлява оборотите на индукционния генератор с двойно захранване.
Устройствата с двойно захранване не бяха много популярни в миналото поради
необходимата поддръжка на контактните пръстени. Наскоро, с развитието на
материалите, мощните цифрови контролери и силовата електроника, индукционният
генератор с двойно захранване стана подходящо решение при генерирането на мощност
до няколкостотин kW. Както бе споменато, управлението на индукционните генератори с
двойно захранване може да се осъществи или чрез променливите на статора или на
ротора. Контролируемите променливи на статора са броят на полюсите, напрежението и
честотата. Променливите на кафезните ротори могат да бъдат проектното съпротивление,
проектното реактивно съпротивление и оборотите. Индукционният генератор с двойно
захранване се влияе от втората мощност на напрежението от мрежата и контролируемите
промени са ток, напрежение, честота и изместване на фаза на напрежение по отношение
на ъгъла на напрежението на статора.
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7 Механични характеристики на трифазния АД. Спирачни режими
Електромагнитният момент
електромагнитната мощност

M

на

асинхронната

машина

Pелм  М1

се

определя

от

Pелм m2

E2( н ) I 2 cos 2  kФm I 2 cos 2  kФm I 2 a
1 1

Както се вижда, моментът е пропорционален на произведението на потока и
активната съставка на тока в ротора.
Електромагнитният момент може да бъде изразен още и чрез загубите на мощност
в роторните намотки рм2 .
Като се използва Г – образната заместваща схема на асинхронния двигател и се
определи роторният ток I2’ , за електромагнитния момент се получава

R2'
m1U
s
M
' 2

R 
  R1  2   X 1  X 2'
s 

2
1
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Този израз показва, че моментът на асинхронния двигател зависи от квадрата на
2
захранващото напрежение (U12) и е сложна функция на s: M  f U1 , s (фиг. 6.8)
M  f s 
От характеристиката
при U1= const. може да се построи
(фиг.6.9) механичната характеристика
  f M  като се използва съотношението





  1 1  s  (6.2)

Като се има предвид еднозначната
връзка между ъгловата скорост и
хлъзгането (6.2), следва, че (6.1) е
уравнение
и
на
механичната
характеристика на асинхронния
двигател.

Фиг. 6.8

При номинално напрежение U1Н , номинална
честота fН и липса на допълнителни резистори
или индуктивни съпротивления във веригата на
статора и ротора механичната характеристика се
нарича естествена.

Ако не е изпълнено някое от тези условия, механичните характеристики са изкуствени.
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Характерни параметри от механичната характеристика M  f s  (фиг. 6.8) са
пусковият момент МП при неподвижен ротор ( s=1 ) и максималният момент Мm
при т.н. критично хлъзгане sкр .
В областта
или 1    0 (фиг. 6.9) асинхронната машина работи
0  s 1
в двигателен режим;
При s  0 или   1 (фиг. 6.9) – генераторен режим;
При s  1 , когато Ω и Ω1 са противоположни (фиг. 6.9) – в режим на електрическа
спирачка.

Максималният момент се определя
от (6.1) чрез приравняване на
първата производна на момента по
хлъзгането на нула  dM   0 .

 ds 

За построяване на зависимостта
M  f s  може да се използва
достатъчно точната за практически
цели формула на Клос:

M

2M m
s sкр

sкр
s
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Асинхронните двигатели могат да работят в следните спирачни режими:
генераторно спиране с отдаване на енергия в мрежата;
генераторно динамично спиране;
спиране с противовключване.
Генераторно спиране с отдаване на енергия в
Ω
Ω
мрежата. Асинхронният двигател работи в този режим,
M
M
когато статорната му намотка остава включена към
захранващата мрежата и под действие на външен
двигател роторът му се завърти в същата посока с
S<0
S>1
V
V
ъглова скорост, по-голяма от синхронната (Ω>Ω1, s<0).
спиране с
G
G
Електромагнитният момент също сменя посоката си и генераторно
спиране
противовключване
а
б
става съпротивителен, а машината работи в
генераторен режим, като преобразува механичната
Фиг. 6.9
енергия, получена от вала й , в електрическа и я отдава
в мрежата.
В такъв режим работят малки асинхронни двигатели, двигатели, задвижващи подемници
(фиг. 6.9 а), ескалатори лифтове и др., когато при спускане на товара двигателят се
превключва така, че посоката на въртене на въртящото се магнитно поле да съвпада с
посоката на въртене на ротора и Ω>Ω1,
1
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В този режим работят и
многоскоростни двигатели при
превключване
от
по-малък
(характеристика 1) на по-голям
(характеристика 2) брой полюси
(фиг. 6.10).
В първия момент след
превключването
ъгловата
скорост на двигателя е много поголяма от синхронната (Ω>>Ω1) и
той работи в генераторен режим,
в резултат на което бързо се
установява
новата
ъглова
скорост. На фиг. 6.10 със стрелки
е
означена
посоката
на
изменение на скоростта – от т. А
към т. В и т. С.

Фиг. 6.10

Генераторният режим не може да се използва за окончателно спиране на двигателя,
защото съпротивителен момент съществува само при Ω>Ω1.
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Генераторно динамично спиране
Двигателят работи в този режим тогава, когато статорната му намотка
се изключи от захранващата мрежа и се включи към източник на постоянно
напрежение или съм кондензаторни батерии. При това се създава постоянно
(неподвижно) магнитно поле, което се пресича от проводниците на въртящата
се роторна намотка. В нея се индуктира е.д.н. Е2 и протича ток I2. Той
взаимодейства с неподвижното магнитно поле и се създава електромагнитен
момент, който противодейства на въртенето на ротора и води до бързото му
спиране. Чрез регулиране на подаваното постоянно напрежение се осигурява
плавност на спирането (до Ω=0). На фиг. 6.10 с крива 3 е показана механичната
характеристика, по която двигателят работи в режим на динамично спиране,
със стрелки е означена посоката на изменение на скоростта му от т. А към т. D
до Ω=0.
При кондензаторното спиране асинхронният двигател се изключва от мрежата,
включва се към кондензаторна батерия и преминава в генераторен режим със
самовъзбуждане, като необходимата за работата му реактивна енергия се
доставя от кондензаторите. Произведената електрическа енергия се превръща
в топлина.
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Спиране с противовключване (фиг. 6.9 б)
Този спирачен режим се осъществява при два
случая. При асинхронните двигатели с фазов
ротор, когато задвижват подемен механизъм с
потенциален (активен) съпротивителен момент,
спирането с противовключнане се осъществява
чрез включване в роторната верига на резистор
Rд с подходящо съпротивление. При това
двигателят преминава от естествена механична
характеристика 1(фиг. 6.11) към съответната
реостатна изкуствена механична характеристика
Фиг. 6.11
2, за която работната т. Е се намира в четвърти
квадрант (ΩЕ<0). В този случай посоката на въртене на ротора и въртящото се магнитно
поле на статора са противоположни.
Бързото спиране чрез противовключване може да се получи при промяна на
посоката на въртене на въртящото се магнитно поле чрез изменение на реда на свързване
на две от фазите на статорната намотка. При това двигателят преминава в режим на
противовключване и работи в т. D върху обратната механична характеристика 3 (фиг. 6.11),
като посоката на изменение на скоростта му от т. А към т. В през т. С до т. D е означена със
стрелки. Ако (при реактивен съпротивителен момент) двигателят не бъде изключен от мрежата в т.С
посоката на въртене на ротора му ще се промени и той ще започне да работи в двигателен режим в т. D,
т.е. ще се реверсира.
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8

При пускане асинхронният двигател се намира в условия, които
съществено се различават от нормалните работни условия.
Пускови характеристики на асинхронния двигател:
пусков момент МП → при пускане пусковият момент МП трябва да превишава
товарния съпротивителен момент МС;
пусков ток IП → при пускане пусковият ток IП значително превишава номиналния
ток IН (IП =(5÷7) IН ).
I
Следователно пусковият процес се характеризира с кратност на пусковия ток
k ПM 

MП
MН

кратност на пусковия момент
и
икономичността
електрическите загуби, продължителността на пускане и др.).

му

k ПТ 

(свързана

П

IН

,

с

В зависимост от вида на асинхронния двигател се използват различни
начини за пускане:
Непосредствено включване към мрежата. Използва се при малките двигатели с
накъсо съединен ротор, когато мощността на двигателя не превишава 5% от мощността
на трансформаторите, захранващи общата електрическа мрежа, към която е включено и
осветлението. Когато осветлението се захранва от отделна мрежа, допуска се мощността на
непосредствено включения двигател да бъде 25% от мощността на силовите захранващи
трансформатори. Този начин е прост и удобен (изисква само прекъсвач), но е осъществим само за
двигатели с малка мощност. Характеризира се с голям пусков ток и с относително малък пусков момент
(kПТ=5÷7; kПМ=1÷2).
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 Пускане при понижено напрежение. Използва се при двигатели с накъсо
съединен ротор, чиято мощност е съизмерима с тази на мрежата.
Възможни са следните начини за понижаване на напрежението:
• Чрез
включване
на
статорната
намотка,
предназначена за работа в схема триъгълник, в
схема звезда (фиг. 6.12). В показаната схема
прекъсвач –Q1 е в положение 1, при което фазните
напрежения и токове на статорната намотка намаляват
1
I

I П ).
3 пъти , а линейните токове – 3 пъти (
П
3
Моментът също намалява три пъти. След ускоряване
на двигателя прекъсвачът –Q1 се превключва в
положение 2 и статорната намотка се включва в схема
триъгълник.
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• Чрез включване във веригата на статорната
намотка допълнителни резистори R1П или реактори
(индуктивни съпротивления Х1П ) (фиг. 6.13). При
пускането върху тези
елементи се получават
напрежителни
падове U  X 1П I1П , което води до
понижаване на напрежението до U’, подадено към
статорната намотка (U’=U1-ΔU), и намаляване на
пусковия пусковия ток. Едновременно с това обаче се
намалява и пусковият момент: kПМ =kПТ2.sН . С
ускоряването на двигателя токът намалява, намаляват
и напрежителните падове и приложеното към
двигателя напрежение автоматично нараства. След
завършване на пусковия процес допълнителните
резистори (или реактори) се изключват чрез
прекъсвача –Q2. По-целесъобразно е реакторното
пускане, защото е свързано с по-малки загуби от
2
резисторното ( pП  R1П I1П ).
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• Чрез понижаващ автотрансформатор (фиг.
6.14). Пусковият процес при този начин на
пускане е аналогичен както при предишния (фиг.
6.13), само че пониженото напрежение се
подава на статорната намотка посредством
регулируем автотрансформатор. При затворен
прекъсвач –Q2 и отворен прекъсвач –Q3 се
затваря прекъсвач –Q1. Когато честотата на
въртене нарасне достатъчно, прекъсвачът –Q2
се отваря и прекъсвачът –Q3 се затваря. И в
този случай едновременно с намаляването на
пусковия ток, макар и по-малко, намалява и
пусковият момент.
Пускането на асинхронен двигател при понижено
напрежение води до намаляване на момента, затова
се използва, когато не е необходим голям пусков
момент.
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 Пускане чрез включване на резистори последователно на роторната
намотка. Използва
се
при
-Q1
двигателите с фазов (навит) ротор
(фиг. 6.15). Увеличаването на
активното
съпротивление
на
M
роторната намотка R2 води до
намаляване на роторния ток I2, а
R
следователно и на статорния ток I1 и
R
увеличаване
на
критичното
хлъзгане sкр. Едновременно с това
а
Фиг. 6.15
б
до известна граница се увеличава
пусковият момент.
2П2

2П1

При подходящ избор на съпротивлението на пусковия резистор пусковият
момент може да стане почти равен на максималния (sкр=1), а пусковият ток да се намали
до (1,6÷2,2)IН.
За да се ускори пусковият процес, е необходимо през време на развъртането на
двигателя моментът да се поддържа голям. Това се осъществява, като през определени
интервали от време се изменя съпротивлението на пусковите резистори, при което
двигателят работи по съответните изкуствени механични характеристики до
преминаването му на естествената характеристика (фиг. 6.15 б).
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Пускането започва по изкуствената механична характеристика 3,
съответстваща на максималното съпротивление на пусковия резистор
(R2П1+R2П2), при което IП=(2,2÷1,6)IН и МП=М1. При ускоряването на двигателя
намаляват токът и моментът и когато моментът достигне стойност М2, се
изключва първата степен на резистора RП1, процесът протича по
характеристика 2 и т.н. В края на пусковия процес пусковият резистор е
изключен (RП=0) и двигателят работи по естествената механична
характеристика 1.
Резисторното пускане е свързано с електрически загуби ΔрП=R2ПI2П2.
Индуктивни пускови съпротивления Х2П не се използват, защото водят до
намаляване на пусковия момент.
При този начин на пускане се постига едновременно намаляване на
пусковия ток и увеличаване на пусковия момент. Затова двигателите с фазов
ротор се използват при тежки пускови условия при необходимост от ускоряване
на пусковия процес и при малка мощност на трансформаторите, захранващи
електрическата мрежа.
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Регулирането на скоростта на асинхронния двигател е процес на
управление на скоростта му при постоянен съпротивителен момент. То се
осъществява чрез преминаване от една към друга изкуствена механична
характеристика посредством изменение на съответните параметри и величини,
които характеризират работния режим.
2f
1  s  . Този израз показва, че регулирането на
От (6.2) следва  
p
ъгловата скорост на асинхронния двигател може да се осъществи чрез:
 Изменение на честотата f на захранващото напрежение.
Изменението на честотата f води до изменение на ъгловата скорост на
въртящото се магнитно поле Ω1, което предизвиква изменение и на ъгловата
скорост на ротор – получава се плавно изменение на скоростта. За да се осъществи
този начин на регулиране, е необходимо асинхронният двигател да се захранва от
източник с регулируема честота: синхронен или колекторен генератор с променлива
скорост, асинхронен преобразувател на честота, управляем полупроводников
преобразувател на честота. За да се поддържат обаче практически постоянни к.п.д.,
cosφ и коефициентът на претоварване (Мm/MН), трябва едновременно да се
променя и първичното напрежение U1. В повечето случаи честотното регулиране на
скоростта на асинхронния двигател се извършва при постоянен въртящ момент, т.е.
U1 / f1  const.
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 Изменение на броя на еквивалентните чифтове (двойки) полюси на статорната
намотка р.

•
•

Този начин на регулиране се използва обикновено в асинхронни двигатели с накъсо
съединен ротор, тъй като в този случай е необходимо да се променя броя на полюсите
само на статорната намотка. Изменението на честотата на въртене е стъпално. Броят
на полюсите на асинхронния двигател може да се промени по два начина:
чрез използване на няколко независими статорни намотки с различен брой полюси,
положени в общи канали;
чрез използване на една статорна намотка, от която може да се получат различен брой
полюси, чрез промяна на схемата на свързване на секционните групи. Такава намотка
се нарича полюсно - превключваема.
При превключване
Δ→YY регулирането
се извършва при
P2=const.

При превключване
Y→YY регулирането
се извършва при
М=const.

а

Фиг. 6.16

б

Трифазната статорна намотка може да бъде превключена от схема „звезда“ в „двойна
звезда“(фиг. 6.16 а) или от схема „триъгълник“ в „двойна звезда“ (фиг. 6.16 б).
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 Изменение на хлъзгането s.
Изкуствено изменение на хлъзгането може да се постигне по два начина:
• чрез изменение на активното съпротивление в роторната намотка R2;
Този начин се използва при двигатели с фазов ротор. В роторната верига се
включват регулиращи резистори RР, оразмерени за продължителна работа както
пусковите резистори
RП. Така при постоянен съпротивителен момент с
увеличаване на съпротивлението на регулиращия резистор се намалява ъгловата
скорост. Регулирането става плавно от ΩН до спиране на двигателя (Ω=0). При това
обаче нарастват електрическите загуби в регулиращия резистор и намалява
твърдостта на изкуствените механични характеристики.
• чрез изменение на захранващото напрежение U1.
Ъгловата скорост на двигателите с накъсо съединен ротор може да се регулира
плавно, но в тесен диапазон чрез изменение на захранващото напрежение U1.
Използва се зависимостта на момента от квадрата на напрежението (формула 6.1).
Недостатъци на този метод на регулиране са тесния обхват, рязкото намаляване на
претоварващата способност на двигателя и рязкото повишаване на тока.
От изложеното следва, че независимо от съществуващите
възможности за регулиране на ъгловата скорост, асинхронните двигатели
имат лоши регулационни характеристики.
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Особености и приложение на еднофазния АД

Еднофазните асинхронни двигатели намират широко приложение в
системите за автоматично управление, в битовите електроуреди и редица
промишлени устройства с относително малка мощност (до 6 – 10 kW), когато
захранващата мрежа е еднофазна. Най – разпространени са тези с накъсо съединен
ротор. По устройство те се различават от трифазните по това, че статорната им
намотка, наречена работна (РН) е еднофазна и заема 2/3 от каналите на статора.
Роторът му е изпълнен като ротор, съединен накъсо. ~U
Променливият ток в статорната намотка 1
Ф=Фm.sinωt
(фиг. 6.17) възбужда пулсиращо магнитно поле
с променлив във времето и неподвижен в
1
пространството (пулсиращ) магнитен поток
Ω
Ω
Ф=Фmsinωt, чиято ос съвпада с оста на
намотката. Такова поле не може да създаде
Фm/2
Фm/2
2
въртящ момент при неподвижен ротор 2.
Следователно еднофазният асинхронен
двигател няма пусков момент. Ако обаче
а
Фиг. 6.17
б
роторът бъде завъртян с външна сила в една
1

1

или друга посока, той продължава да се върти в същата посока и може да
преодолява съпротивителен момент, т.е. преминава в двигателен режим.
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За изясняване на явленията в еднофазния асинхронен двигател пулсиращото
магнитно поле се разглежда като съставено от две въртящи се магнитни полета с
еднакви потоци и с големина, равна на половината от амплитудната стойност на
потока Фm (Ф1 =Ф2 = Фm /2), които се въртят с еднаква ъглова скорост Ω1 в обратни
посоки (фиг. 6.17 б).
При
тези
условия
еднофазният
асинхронен двигател може да се
разглежда фиктивно като съставен от
M2
два трифазни двигателя с общ вал M1
(фиг. 6.18 а), чиито моменти М1 и М2
имат противоположни посоки (фиг. 6.17
б). Резултантният момент М, който
а
Фиг. 6.18
б
действа на ротора, ще бъде равен на
разликата от двата момента М1 и М2: М=М1 –М2
От фиг. 6.18 б се вижда, че при неподвижен ротор (Ω=0) липсва пусков момент
(МП=0). При въртене на ротора (Ω≠0) се появява резултантен момент М≠0 и когато
М>MC, е възможен двигателен режим в която и да е от двете посоки на въртене.
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За да се преодолее този недостатък на еднофазния асинхронен двигател –
липса на пусков момент, и за подобряване на механичната му характеристика, в
свободните 1/3 канали на статора се поставя втора, пускова намотка ПН за
създаване на въртящо се магнитно поле. Нейната ос сключва определен
пространствен ъгъл, близък до 90º/р, с оста на работната намотка РН, а токът в нея е
дефазиран спрямо тока в РН на ъгъл, близък до π/2, чрез включване в нейната
верига на фазоизместващ елемент, най-често кондензатор С. Получава се двуфазен
асинхронен двигател, който има пусков момент МП ≠ 0. Пусковият момент е найголям, когато въртящото се магнитно поле е кръгово. Това се постига, когато м.д.н.
на двете намотки са равни (ωРIР=ωПIП)и фазовата разлика между токовете е φ=π/2.
Понякога малки трифазни асинхронни двигатели се използват като
еднофазни. За целта двете фази на статорната намотка се свързват с краищата си
(или началата си) и образуват работната намотка на двигателя, която с двата си
извода се включва към еднофазна мрежа. Последователно на третата фаза се
свързва кондензатор, чийто капацитет зависи от мощността на двигателя ((5÷7).10-2
μF на W ). Тя се използва като пускова, като по време на пускането се включва към
мрежата, а след завъртането на двигателя се изключва.
Еднофазните асинхронни двигатели имат по-малък к.п.д. и cos φ и по-големи
габаритни размери в сравнение с трифазните двигатели със същата мощност.
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