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Кіріспе 

 

Техниканың дамуы, жұмыс өнімділігінің жоғарлауы адамның 

көптеген қызметтерінде басқарудың ең күрделі мақсаттарын шешуге 

қабілетті автоматты басқару жүйелерін құруға ықпал етті.     

Осыған байланысты автоматтандыру сұлбаларының негізгі элементі 

болып келетін электрлік микромашиналарын тәжірибеде қолдану мен оқуға 

қызығушылық туады.    

Қазіргі кезде сельсинді - тұрақты жиілікті индукционды 

микромашиналар және жиілікті түрлендіргіш қолданылатын жүйелер 

кеңінен қолданылады.  

Автоматты басқару жүйелерінде қолданылатын электрлік 

микромашиналарды қолданылу сипаттамасы бойынша төрт негізгі топқа 

бөлуге болады. 

- атқарушы қозғалтқыш; 

- тахогенераторлар; 

- айналмалы трансформаторлар; 

- синхронды байланысты машиналар. 

Аталған микромашиналардың түрлері айнымалы және тұрақты токты 

болып келеді.   

Соңғы уақыттары әртүрлі технологиялық процестерді автоматтандыру 

кезінде басқарудың тез әсер етуін және дәлдігін жоғарлататын сандық 

жүйелер кең қолданылады. Осыған сәйкес технологиялық процестердің 

сапасы мен өнімділігі жоғарлайды. Айрықша қадамдық қозғалтқышты 

қолдану арқылы сандық бағдарламалы басқару жүйесі кең қолданылады.     

Сондықтан аталған жүйені тасымалдайтын, жасайтын және 

жобалайтын мамандар қажетті машинаның түрін дұрыс таңдау және оған 

сәйкес келетін тасымалдау режимін орнату үшін оның құрылысын, жұмыс 

істеу принципін, жұмыс жасау ерекшеліктерін және электр машиналарының 

негізі түрлерінің сипаттамаларын жақсы білуі тиіс.  

Әдетте осы уақытқа дейін техникалық әдебиеттерде автоматты 

жүйелерде микромашиналарды тәжірибе және теория жүзінде қолданылуы 

жеткілікті түрде қарастырылмағандықтан арнайы мамандықта оқитын ЖОО 

студенттеріне жеткілікті түрде білім алуға қиындықтар тудырады.  

«Электрлік микромашиналар» оқу құралында қазіргі уақыттағы 

автоматты жүйелердің негізгі элементтері ретінде қолданылатын 

микромашинаның негізгі түрлері қарастырылған.  
Оқу құралын оқу АЭжБУ-ң электр жетегі және өндірістік 

қондырғыларды автоматтандыру кафедрасында оқытылатын «Электр 

машиналары» курсының дәрісіне негізделген. 
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1 Микромашинаның клаcсификациясы 

 

1. 1 Атқарушы қозғалтқыш  
 

Атқарушы қозғалтқыштар оларға жеткізілген электр сигналын 

біліктің механикалық қозғалысына түрлендіру үшін арналған (басқару 

кереуі) яғни, электрлік өнімділік үшін аралған. 1.1 суретте атқарушы 

қозғалтқышты автоматты басқарудың блок сұлбасы көрсетілген. Uқ желі 

кернеуімен қоздырылатын іске қосу құрылғысына (ІҚ), α механикалық 

айналу бұрышы беріледі. Өңдеу құрылғысымен (ӨҚ) өңделген электрлік 

синал күшейткіш құрылғыда (КҚ) қайта күшейтіліп, Uб басқару кернеуі 

ретінде желі арқылы атқарушы қозғалтқышты (АҚ) қоздыруға беріледі. 

Соңы білік жүктемесімен механикалық жалғанған (тікелей немесе редуктор 

арқылы), оны айналымға келтіреді. Өңдеу құрылғысы мен атқарушы 

қозғалтқыштың механикалық кері байланысы арқылы бір уақытта біртіндеп 

Uб кернеуі азаяды және өңдеу құрылғысы α бұрышына айналғанда, ол нөлге 

тең болып атқарушы қозғалтқыш тоқтайды. Нәтижесінде α бұрылу 

бұрышына немесе оған пропорционалды сα бұрышқа білік жүктемесінің 

айналуы іске асады. 

 

 

1.1 сурет – Атқарушы қозғалтқыштың автоматты басқару сұлбасы 

 

1.2 Тахогенераторлар  

 

Тахогенератор механикалық айналуды электрлік сигналға (кернеу) 

айналдыру үшін қолданылады яғни, электрлік шаманы енгізуге арналған. 

Осыған байланысты олар әртүрлі сұлбаларда қолданылады. 1.2 суретте 

механикалық жалғанған Т тахогенератордың көмегімен кез келген М 

механизмнің лездік айналу жылдамдығын өлшейтін құрылғының сұлбасы 

көрсетілген.  Егер механизмнің білігі n айн/мин жылдамдықпен айналса, 

онда тұрақты Uқ қоздыру кернеуінде тахогенератордың шығысындағы ЭҚК 

айналу жылдамдығына пропорционалды: 

 

           .nсЕ    (1.1) 

В вольтметрі ЭҚК өлшеу үшін қызмет етіп, тікелей айналым минутта 

шектеледі.  
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Тахогенератор шығысындағы ЭҚК бұрыштық жылдамдыққа 

пропорционалды екендігін ескерсек  

           ,
dt

d
ссЕ


   

(1.2) 

яғни, біліктің α айналу бұрышының бірінші туындысы екендігін ескерсек 

(1.3 сурет) электрлік дифференциалдау үшін тахогенераторды қолдануға 

болады. Негізінен электрлік дифференциалдау сұлбасы қиынырақ және 

өзіне тахогенератордан басқа атқарушы қозғалтқышты, күшейткішті, 

айналмалы трансформаторды немесе потенциометрді т.б. қосады.  

Тахогенераторлар жылдамдатқыш және тыныштандырғыш 

сигналдарды жинақтау үшін қолданылады. 

                       
 

1.2 сурет – Тахогенератордың 

көмегімен айналу жылдамдығын 

өлшейтін сұлба                           

1.3 сурет – Тахогенератордың 

шығыс ЭҚК 

 

1.3 Айнымалы трансформаторлар 

 

Айнымалы трансформаторың басты міндеті ротордың айналу 

бұрышына пропорционалды шығыстағы кернеуді алу, мысалы шығыстағы 

кернеу бұл бұрыштың синусына немесе косинусына (синусты, косинусты 

айнымалы трансформатор) немесе өз бұрышына (сызықты айнымалы 

трансформатор) пропорционалды болады. Айнымалы трансформатордың 

сұлбасы 1.4 суретте көрсетілген. 

Сонымен қатар айнымалы трансформаторды, тригонометриялық 

есептерді шешу үшін қолдансақ болады. Егер кіріске екі кернеу берсек: UA 

және UҚ (1.5 сурет), тік бұрышты катетке пропорционалды үш бұрышты 

құрады, онда шығыста осы үш бұрыштың гипотенузасына пропорционалды 

Uж кернеуін алуға болады. 

 

                                           
 

1.4 сурет – Айнымалы 

трансформаторың сұлбасы 

 

 

1.5 сурет - 

Тригонометриялық есептерді 

шешуге арналған айнымалы 

трансформаторың сұлбасы 

 



8 
 

1.4 Синхронды байланысты машиналар 

 

Синхронды байланысты машиналар механикалық өзара жалғанбаған 

синхронды және синфазалы бұрылыстарды жүзеге асыруға немесе екі осьтің 

айналуы үшін қызмет жасайды. Синхронды байланыс теориясының екі 

анықтамасы бар: синхронды индикаторлы жеткізу және бақылаушы жетек. 

Бірінші жағдайда шамалы моментті беру қажет, мысалы аспаптың тілін бұру 

үшін ғана (индикатор).                               

 

 
 

1.6 сурет – Синхронды индикаторлы жеткізу сұлбасы 

 

Мұнда (1.6 сурет) беру (БҚ)  мен өңдеуші құрылғылар (ӨҚ)  немесе 

датчик (Д) мен қабылдағыш (Қ) α бұрышын іске қосқанда оған 

пропорционалды сα бұрышын тікелей өңдейді, яғни индикатордың тілі 

қабылдағыш өсінде жатады.    

Атқарушы қозғалтқышты қарастырғандағы бақылаушы жетектің 

сұлбасы 1.1 суретте көрсетілген. Мұндағы жүктеменің (Ж) әсерінен қажетті 

айналу моменті өңдеу құрылғысымен (қабылдағыш) пайда бола алмайды, 

сондықтан берілетін сигналды қажетті деңгейге дейін күшейтіп, буынның 

(атқарушы қозғалтқыш) аралық сигналын енгізу қажет.   

1.7 суретте дифференциалды синхронды байланыс сұлбасы 

көрсетілген. Мұндағы Д1 және Д2 – датчиктер, оларға α және β іске 

қосылатын айналу бұрышы беріледі, ал Қ – қабылдағыш (электрлік 

дифференциал) α және β бұрыштардың айырымына немесе қосындысына 

пропорционалды бұрышты өңдейді. 

 

 
 

1.7 сурет – Дифференциалды синхронды байланыстың сұлбасы 

Автоматты құрылғылардың электрлік микромашина теориясы барлық 

электр машинасына негізделген және кейбір ерекшеліктерімен ажыратылады. 

Қарапайым машиналарда ескерілмейтін жағдайлар мұнда өте маңызды болып 

келеді. Мұнда орамдардың құрамына байланысты қателіктер, статорлық 
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және роторлық пакеттерді жинау, олардың ойығы мен тістерінің болуы және 

т.б. айрықша рөл атқарады.  

 

 

2 Айнымалы токты атқарушы қозғалтқыштар 

 

2.1 Құрылысы, жұмыс істеу принципі және қосылу сұлбасы 

 

Қазіргі уақытта айнымалы токты атқарушы қозғалтқыштар ретінде 

статорында У және В екі орамы бар, кеңістікте 90 эл. град. ығысқан, қысқа 

тұйықталған роторлы асинхронды машиналар қолданылады (2.1 сурет). Қ 

орамы UҚ кернеуіне жалғанған, ол қоздыру орамы деп аталынады (оған 

қатысты барлық шамалар мен параметрлер в индексімен белгіленеді). Б  

орамы UБ кернеуіне жалғанған, ол басқару орамы деп аталады. 

Сонымен сигнал берілгенше ротор қозғалмауы керек. Сигнал берілген 

кезде айналу моменті пайда болуы үшін UБ және UҚ кернеулері фаза бойынша 

ығысуы керек. Бұл ығысу қозғалтқыш жұмыс жасайтын сұлбаға қатысты 

немесе орам тізбегінің біреуіне (әдетте қоздыру орамына)  фаза қозғалтқыш 

элементін (көп жағдайда конденсаторды) қосу арқылы орындалады (2.2 

сурет).   

Бірінші тәсілде қоздыру кернеуі UЖ желіні қоректендіретін кернеуге 

және UК конденсатордағы кернеуге тең, сондықтан UБ және UҚ арасында 

фазаның ығысуы болады. Екі жағдайда да қозғалтқышпен басқару UЖ = const 

болғанда UБ кернеу шамасын өзгерту жолдарымен жүзеге асады. 

Қозғалтқышты басқарудың үшінші тәсілі 2.1 суретіндегі сұлба 

бойынша орындалады, егер екі кернеу (қоздыру және басқару) тұрақты және 

өздеріне сәйкес келетін орамдарға берілген болса, басқару кернеуінің 

шамасы тұрақты, бірақта КU
.

 және БU
.

 векторлар арасындағы бұрыш БU
.

векторын 0 - 90° аралығында бұру арқылы орындалады. Мұнда сигналды 

беру ротор қозғалмаған кезде нөлдік жағдайдағы БU
.

векторымен жүзеге 

асады.    

  

                        
 

2.1 сурет – Амплитудалық 

немесе фазалық басқарумен 

қозғалтқыштың қосылу сұлбасы 

2.2 сурет – Конденсаторлық 

қозғалтқыштың қосылу сұлбасы 
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Ары қарай қозғалтқышты басқаруды 2.1 суреттегі сұлбаға байланысты, 

КU
.

 қатысты БU
.

шамасының немесе оның фазасының өзгеруіне байланысты 

амплитудалық немесе  фазалық деп атаймыз. Сонымен қатар басқаруды БU
.

шамасы мен фазасының бір уақытта өзгертуі арқылы көрсетсе болады, яғни 

амплитудалы фазалық басқару түрінде көсетсе болады.    

2.2 суреттегі сұлбада басқару күрделі амплитуда-фазалық болып 

келеді, себебі БU
.

 өзгерген кезде токтар да өзгереді, соның салдарынан КU
.

 

және БU
.

 кернеулері шамасы жағынан, фазасы бойынша қайта қосынды 

түрінде таралады  

           БКЖ UUU
...

   
 

2.2 суреттегі сұлбаны қысқаша конденсаторлы деп атаймыз. 

Атқарушы қозғалтқыш роторының айналу бағыты екі кернеудің 

(қоздыру және басқару) қайсысы фаза бойынша озатындығына байланысты 

болады.  

Егер қарапайым бір фазалы асинхронды қозғалтқыштың роторы айнала 

бастаса, іске қосу орамын ажыратқанда, бұл жағдайда басқару орамын 

ажыратқанда машинамен пайда болған айналу моменті біліктегі кедергі 

моментін жоюға күші жетерліктей болады, сондықтан ротор тоқтамай 

айланатындығы электр машинасының жалпы теориясынан белгілі. Мұндай 

өзін-өзі жүргізуді атқарушы қозғалтқыш жұмысында орындауға болмайды, 

себебі егер сигналды алып тастағаннан кейін ротор тоқтамаса, оны басқару 

мүмкін емес. Сондықтан атқарушы қозғалтқышта өзін-өзі жүргізуді 

болдырмаудың негізгі талабы болып келеді. Осы талап орындалуы үшін өзін-

өзі жүргізудің болмау критериясы орындалуы тиіс. Ол критерияның 

анықтамасы: тура тізбекті өріске қатысты критикалық сырғу бірден төменгі 

мәнде болатындай етіліп ротор кедергісінің (активті кедергі) шамасын 

жоғарлату қажет. 

Атқарылатын қозғалтқышқа қойылатын екінші негізгі талап, ол тиісті 

механикалық сипаттамаларға ие болуы керек, яғни тұрақты кең көлемде 

жылдамдықты реттеуді қамтамасыздандыратын тұрақты басқару кернеуінде 

айналу моментінің айналу жылдамдығына тәуелдігі. 2.3 суретте 1 қисықпен 

қарапайым қозғалтқыштың механикалық сипаттамасы келтірілген. 

Қозғалтқыш іске қосылғанда Oа бастапқы іске қосылу моменті пайда болады. 

Жылдамдық өскен сайын бастапқыда момент өседі де максимумға жетеді, 

одан кейін төмендейді. МН номиналды айналу моменті Od жылдамдығына 

сәйкес келеді, ол синхронды жылдамдыққа тең болады және SН номиналды 

сырғуы өте аз пайызды құрайды. Механикалық сипаттама бос жүріс 

жылдамдығынан (f нүктесі) жоғары көтерілген сайын ротордың активті 

кедергісі соғырлым аз болатындығы асинхронды машинаның теорясынан 

белгілі. Сонымен, егер бұл кедергіні жеткілікті шамаға дейін жоғарлататын 
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болсақ, 2.3 суретінде көрсетілген 2 қисық сызықпен сызылған сипаттаманы 

алуға болады. Бұл жағдайда іске қосу нүктесінен бастап (n = 0 

жылдамдығынан бастап),  момент үздіксіз төмендейді, яғни бастапқы іске 

қосу моменті бір уақытта максималды болады. Сипаттаманың жоғарлауы аз 

болғандықтан, сызбадағы Мн номиналды момент бірінші жағдайдағы 

моментке тең, бұл жағдай Ос төменгі жылдамдықта немесе үлкен сырғумен 

орындалады. 2.3 суретіндегі механикалық сипаттаманың қайсысы атқарушы 

қозғалтқыштың талабын қанағаттандыратындығын қарастырамыз. 

 

           
 

 2.3 сурет – Ротордың аз (1)  және 

үлкен (2)  кедергісінен тұратын 

қозғалтқыштың механикалық 

сипаттамалары 

2.4 сурет – Механикалық 

сипаттамалар тармағының 

орнықтылығы және бейсызықтығы 

 

 

2.4 суретте роторы аз кедергіден тұратын қозғалтқыштың механикалық 

сипаттамалары көрсетілген. Қозғалтқыш сызықтың өсу тармағына сәйкес k 

нүктесіне сәйкес режимде жұмыс жасайды деп қарастырайық. Егер қандай да 

бір себептермен айналу жылдамдығы Δn мәніне дейін төмендейтін болса, 

онда момент ΔМ мәнге дейін төмендейді, осының салдарынан жылдамдық 

пен момент одан әрі төмендеп жұмыс орнықсыз жағдайда болады. Егер 

қозғалтқыш механикалық сипаттаманың төмендеу тармағында орналасқан k
/
 

нүктесіне сәйкес режимде жұмыс жасайтын болса, онда жылдамдық Δn 

мәніне дейін төмендегенде момент өседі, осының салдарынан роторды 

бастапқы жылдамдыққа қайта оралуына ықпал етеді. Сәйкесінше, мұнда 

орнықтылық талабы орындалады. Сонымен орнықтылық сипаттаманың  f  

пен h аралығындағы аз аймақта орындалады, әдетте бұл Оf жылдамдық 

аралығында 10 - 20%  құрайды.  

Әйтпесе, 2.3 суретте көсетілген 2 сипаттамаға сәйкес жағдай орын 

алады. Мұнда барлық қисық сызықтар бәсеңдеуші болып табылады, 

сондықтан бос жүрістен қозғалмайтын жағдайға дейін жылдамдықты 

тұрақты реттеп және тұрақты жұмыспен қамтамасыздандырады.   

Орнықтылықтың критериіне төмендегі талаптар жатады 

 



 
 

           0
n

М




  

 

немесе шектеусіз аз ауысуға өтуі кезінде 

 

           .0
dn

dМ
  

 

Моменттің оңға ауысуына жылдамдықтың теріске ауысуы сәйкес келуі 

керек немесе керсінше.    

Өзін – өзі жүргізудің болмауы ғана емес, сонымен қатар айналу 

жылдамдығын кең көлемде орнықты түрде реттеуді қамтамасыздандыру 

ротордың активті кедергісін жоғарлатады. Бұл талаптар екі жолмен 

орындалады. Біріншіден егер оқтаушаны және тордың сақинасын жоғары 

үдеулі кедергіден тұратын материалмен (мысалы, жез немесе қоламен) 

жасаса, торлы орамнан, болатты жұқа қалқаншалардан тұратын қарапайым 

қысқа тұйықталған роторды қолдануға болады. Мұндай қозғалтқыштың 

құрылысы асинхронды машинаның құрылысымен бірдей болады. Екіншіден 

роторды магнитті емес алюминимен және қуыс жұқа қабатты цилиндр тәрізді 

жасауға болады, мұндай қозғалтқыштың құрылымы 2.5 суретте көрсетілген. 

а статоры электр техникалық болатты қалқаншамен жиналған және с екі 

фазалы орамнан тұрады. Бұл сыртқы статор деп аталады. Оның ішінде 

орамсыз b ішкі статор орналасқан, ол да болатты қалқаншалардан жасалған.    

Ішкі статордың тесігіне k білігі ораластырылған, ол е мойынтіректерімен 

айналады және көлденең f қалқандармен бекітілген. Білікке d қуыс роторы 

орналастырылған. Қозғалтқыш жұмыс жасаған кезде роторда құйынды 

токтар пайда болады, ол айналу өрісімен әсерлесіп моментті тудырады. Ішкі 

статордың тағайындалуы ауа саңылауы арқылы өтетін магнитті кедергінің 

азаюына негізделген. Сонымен  ротор қабырғасының өте жұқа болуына 

байланысты, ол аз момент инерциясынан тұрады. Сондықтан қозғалтқыш 

жұмыс жасағанда сұлбаның тез әсер етуіне ықпал етеді. Бұл жағдайда 

машинаның құрамы қарапайым, баяу және шусыз жұмыс жасайтындықтан, 

радиокедергілер болмағандықтан қазіргі кезде әртүрлі автоматтандыру 

сұлбаларында, телемеханикада, есептеу техникасында кең қолданылады.   

       

 
 

2.5 сурет – Қуыс роторлы қозғалтқыш құрылысының сұлбасы 



 
 

 

Қуыс роторлы қозғалтқыш қуаты 1- 1,5 Вт аспаған кезде басқару және 

қоздыру орамдарын сыртқы статорға орналастырады, бұл жағдайда ішкі 

статор магнитті кедергіні азайту үшін қолданылады. Мұндай құрылым 

кезінде аз диаметрлік орамдарды дайындау жеңілдейді және айналу моментін 

арттырады, бірақ ішкі статордың орамдарының кеңістігін арттыру үшін 

ротордың диаметрін үлкейту қажет бұл инерция моментінің әлдеқайда 

үлкейуіне алып келеді. Осы кемшілікті түзету үшін орамның біреуін ішкі 

статорға, ал екіншісін сыртқы статорға орналастырады. 

2.6 суретте қуыс роторлы қозғалтқыштың бөлшектері көрсетілген (сол 

жағында – алюминилі ротор, ортасында – орамдардан тұратын статор, оң 

жағында – ішкі статор орналасқан подшипниктері бар қалқан). 
       

 
 

2.6 – Қуыс роторлы қозғалтқыштың бөлшектері 

 

Егер роторды ферромагнитті материалмен жасаса, онда қуыс роторлы 

қозғалтқыштың құрамы қарапайым болады. Бұл жағдайда сыртқы статор 

қажет болмайды. Сонымен қатар инерция моменті жоғарлауының 

салдарынан тез әсер етуі де жоғарлайды.   

 

2.2 Әртүрлі жағдайларды басқару үшін токтардың теңдеуі және  

векторлық диаграммалар  

 

Атқарушы қозғалтқыштың тізбектегі жұмысы, оған берілген кернеу 

мен оның орамдары арқылы өтетін токтардың симметриялы емес екі фазалы 

жүйесімен сипатталады. Сонымен қатар олар бірдей тармақтар санына 

келтірілгенімен, шамасы жағынан әртүрлі және 90о болмайтын бұрышқа 

ығысқан. Осылайша екі орамда магниттеу күшімен пайда болған магнит өрісі 

шеңбер түрінде емес эллипс түрінде болады.    

Егер екі фазалы жүйе ретінде электр машинасы зерттелетін болса, осы 

электр машинасы кеңістікте 90
о
 бұрышпен орналасқан У және В орамдардан 

тұрады, олар арқылы уақыт бойынша бұрышқа ығысқан İБ және İҚ токтар 

өтеді, осы токтар бойынша магниттелу күші İБwБ  және İКwК шамаларға 

пропорционалды болады, мұндағы wБ және wҚ - У және В орамдар 

тармағының тиімді саны, яғни орам коэффициентіне көбейтілген 

тармақтардың нақты саны. Нәтижесінде уақыт бойынша токтар да ығысқан 

бұрышпен бірге ығысқан магниттеу күшінің әсерінен айналу магнит өрісі 

пайда болады. Магниттеу күштері тең болғанда және 90о ығысқан кезде ғана 

өріс шеңбер түрінде болады. 



 
 

Егер İБwБ және İҚwҚ арқылы оларға пропорционалды токтардың 

шамаларын қолдануға болады  

Б
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ББ I
I .

.





 және ,

.
.

kI
I

К

К

КК 



 

 

мұндағы k = wҚ/wБ – басқару және қоздыру орамдарындағы тасымалдау 

коэффициенті. 

Екі симметриялық жүйеге İБwБ, İКwК магниттеу күшін және оған 

пропорционалды İБ, İКk токтарды орналастыру, машинада пайда болатын 

эллипсті өрісті екі айналу өрістің беттесуі ретінде қарастыруға мүмкіндік 

береді, оның біреуі тура тізбекті İБ1, İҚ1k токтармен, ал екіншісі İБ2, İҚ2k кері 

тізбекті токтармен пайда болады. Тура және кері тізбекті жүйелерде 

фазалардың әртүрлі орналасуына байланысты өріс қарама-қарсы бағытқа 

айналады. Егер орамның біреуінде ток болмаса, мысалы İБ = 0 болса, онда İБ1 

= – İБ2; k İҚ1 = k İҚ2  = k İҚ/2. Себебі барлық токтар (немесе магниттелу 

күштері) абсолютті шамада бірдей болады, сондықтан  

 

            İБ = İБ2 =  k İҚ1 = k İҚ2,  

олар қарама-қарсы жағдайда екі бірдей айналатын шеңберлі өрісті тудырады, 

нәтижесінде статорда пульсациялық өріс пайда болады. Бұл жағдай үшін 

токтардың диаграммасы  2.7 суретте көрсетілген.  

Ары қарай 2.8 суретте көрсетілген атқарушы қозғалтқыштың жалпы 

сұлбасын қарастырамыз, мұнда БU  және ЖU  кернеулері фаза мен шамасы 

бойынша әртүрлі, сондықтан конденсатордың кедергісі нөлге тең, яғни кU  = 

ЖU  қарастырып амплитудалық және фазалық басқаруды аламыз, ал  БU  және 

ЖU  шамалары бойынша әртүрлі болса фазада орналасқан деп қарастырсақ 

конденсаторлы қозғалтқышты аламыз. 

 

 
 

2.7 сурет – IБ = 0 болғандағы                      2.8 сурет – Қозғалтқыштың сұлбасы 

токтардың диаграммасы          



 
 

У фазасының кернеуі 

 

.221121 БББББББ ZIZIUUU    
(2.1) 

В фазасының кернеуі 

 

,221121 ККККЖЖЖ ZIZIUUU     (2.2) 

мұндағы ZБ1 және ZБ2 – У орамының өсінен өтетін тура және кері 

тізбектің толық кедергісі; 

ZҚ1  және  ZҚ 2  - В орамының өсінен өтетін тура және кері тізбектің 

толық кедергісі.  

Олар төмендегі қатынастармен анықталады: 

 

;111 БББ jxrZ   
(2.3) 

;222 БББ jxrZ   (2.4) 

;111 ККК jxrZ   (2.5) 

.222 ККК jxrZ   (2.6) 

Егер әрбір фаза орналасатын NБ және NҚ ойықтар саны бірдей болса 

және k мен t шамалары (В және У орамдар сымы қимасының қатынасы) бір-

біріне жуықтау болса, онда олардың арасындағы теңсіздікті елемеуге болады, 

онда: 

 

;1

2

1 ЖБК ZZkZ   (2.7) 

.2

2

2 ЖБК ZZkZ   (2.8) 

Конденсатор болмаған жағдайда  ZЖ =0 аламыз. 

Осылайша, берілген (2.7) және (2.8) формулалар бойынша В фазасының 

параметрін У фазасының параметрі мен конденсатор параметрі (егер ол бар 

болған жағдайда) арқылы оңай табуға болады. Сондақтан У фазасының 

параметрін зерттеу жеткілікті.  

Орындаушы қозғалтқыштарға көп жағдайда s сырғудың орынына ν 

салыстырмалы айналмалы жылдамдықты қолданған қолайлы. Бұл 

шамалардың арасындағы байланыстың теңдеуі 
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мұндағы  

сn

n
  

(2.10) 

әрбір берілген машинаның nc синхронды бөлігіндегі салыстырмалы 

жылдамдықты көрсететін тұрақты шамасы 
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қоректенетін желі  f жиілігі мен жұп полюсті p санымен анықталады. 

Кері жүйелі өріске қатысты (машинаның электр магнитті тежеу 

режиминде жұмыс жасауы) сырғанау төмендегідей анықталады 

 

.1)1(22   s  (2.12) 

Егер атқарушы қозғалтқыш ретінде толық магниттік емес роторлы 

асинхронды машинаны қолданатын болсақ, онда келтірілген индуктивті 

кедергіні (xRб  немесе xRқ) ескермеуге болады, себебі ол бұл жағдайда активті 

кедергіге (rRб немесе rRқ) қарағанда өте аз болады. Кең қолданылатын 

қарапайым микроқозғалтқыш роторындағы бір тізбектің шамасы болатын 

активті және индуктивті кедергілерін xRб/rRб қатынастарының күрт 

төмендеуімен салыстырғанда, магниттелген роторлы қозғалтқыш 

жағдайында екі әдіспен көрсетуге болады. Біріншіден, ротордың орамы 

ойыққа қойылмағандықтан, яғни магнитті емес ортада жатқандықтан, оның 

магнит өтімділігінің ағын жолдары шашыраңқы, сондықтан, оған 

пропорционалды xRб мәні төмендейді. Екіншіден, нақты механикалық 

сипаттамаларын алу талаптары және жоғарыда айтылғандай, өзін-өзі 

жүргізудің болмауын қамтамасыз ету шаралары асинхронды қозғалтқышпен 

салыстырғанда келтірілген rRб активті кедергіні жоғарлатуды қажет етеді. 

Нәтижесінде  xRб  индуктивті кедергі rRб активті кедергінің тек қана бірнеше 

пайызын құрайды, сондықтан оның машинаға тигізетін әсерін ескермеуге 

болады.  

(2.1) және (2.2) теңдеулер бойынша: 
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Осы теңдеулерді İБ1 және İБ2 токтар үшін есептеп табамыз: 
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(2.14) 

Амплитудалы-фазалы, амплитудалы, фазалық басқару мен 

конденсаторлы қозғалтқыш жағдайларына байланысты токтың мәндерін 

және векторлы диаграммаларын қарастырамыз (2.9 сурет). 

 

 
 

2.9 сурет – Әртүрлі басқару жағдайлары үшін векторлық диаграммалар 

 

2.2.1 БU және ЖU кернеулерінің фаза бойынша β бұрышына ығысуын, 

БU және
k

U ж

.

 кернеулерінің орамдары бірдей тармақ санына келтірілгендігін, 

тең емес әртүрлі мәнге ие болу жағдайын қарастырамыз. Сонымен қатар 

мұнда С сыйымдылық жоқ. Бұл жағдайдағы кернеудің векторлық 

диаграммасы 2.9, а суретте көрсетілген. Онда:  
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және токтардың теңдеуі төмендегідей анықталады: 
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(2.16) 



 
 

Бұл жағдай амплитудалы-фазалы басқаруға сәйкес келеді. 

Басқару кернеуінің модулін және желінің қатынасын анықтайтын α 

мәнінің шамасы  

,
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U

U
  

 

сигнал коэффициенті деп аталады. Басқару орамасының тармақтар санына 

келтірілген кернеу модулінің қатынасы 
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яғни, сигнал коэффициентінің тасымалдау коэффициентіне қатынасы тиімді 

сигнал коэффициенті деп аталады. Онда табылған (2.14) және (2.15)  

теңдеулер қарастырылып отырған токтардың теңдігі үшін мына түрге ие 

болады: 
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(2.18) 

2.2.2 БU  мен ЖU  кернеуі фаза бойынша 90
о
 бұрышқа ығысқан және 

әртүрлі мәнге ие, бірдей тармақ санына келтірілген БU  мен 
k

U Ж
 кернеу тең 

емес. Сонымен қатар мұнда С сыйымдылық жоқ. Бұл жағдайдағы кернеудің 

векторлық диаграммасы 2.9, б суретте көрсетілген 1.2.1 тармақта 

қарастырылған жағдай бойынша β = π/2 деп алып, анықтаймыз: 
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(2.20) 

Анықталған теңдеулер амплитудалы басқаруға арналған. 

2.2.3 БU  мен ЖU  кернеулер фаза бойынша β бұрышына ығысқан және 

оның БU мен 
k

U ж

.

 мәндері бірдей тармақтар санына келтірілген (2.9, в 

сурет). Сонымен қатар мұнда С сыйымдылық жоқ. 



 
 

1.2.1 тармақта қарастырылған жағдай бойынша сигналдың тиімді 

коэффициенті αе = 1 деп фазалық басқару үшін токтардың мәнін аламыз: 

 

);(
2

)(
2 11

1 je
kZ

U
je

kZ

U
I j

Б

Кj

Б

Ж
Б   




 
(2.21) 

).(
2

)(
2 22

2 je
kZ

U
je

kZ

U
I j

Б

Кj

Б

Ж
Б   


  

(2.22) 

2.2.4 БU және ЖU  кернеулері (1.2 сурет) фаза бойынша тең және 

әртүрлі шамалардан тұрады (2.9, г сурет).  В тізбегіне конденсатор қосылған. 

Онда конденсаторлық қозғалқыш үшін: 
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(2.24) 

 

2.3 Электр магниттік қуат және айналу моменті 

 

Тік тізбекті өріске қатысты машина қозғалтқыш режимінде жұмыс 

жасайды, ал кері тізбектей өрісте электр магниттік тежелу режимінде жұмыс 

жасайды. Соның салдарынан синхронды ваттағы электр магниттік қуат 

немесе айналу моменті электр магниттік қуаттың тік немесе кері тізбектің 

айырымын көрсетеді. Біз симметриялы құраушы токты қарастырып 

жатқандықтан, электр магниттік қуаттың шамасы қандай да бір тізбекпен 

симметриялы көп фазалы машинаның электр маниттік қуаты сияқты 

есептелінеді, яғни ротор тогының квадратының активті ротор кедергісіне 

туындысын сырғанауға бөлгендегі мәні немесе орын басу сұлбасының 

роторлы бөлігіндегі актив қуаты ретінде анықталады. Онда 
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Осыған дейін активті кедергінің магниттелу тармағында болмауы 

мүмкін еді, сондықтан rRБ/s кедергісі арқылы IRБ1 ток өткенде пайда болатын 

қуат rRБ1, активті балама кедергісі арқылы  IБ1 тогы өткенде пайда болатын 



 
 

қуатқа тең. Бұл жағдай кері тізбектегі токқа да байланысты. Онда электр 

магнитті қуат төмендегі теңдеумен анықталады  
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RббRббЭ rIrIP   (2.26) 

мұндағы ŕRб1 = rRб/s және ŕRб2 = rRб/2-s  – сырғанаумен айқындалған тура 

және кері байланыстағы  тізбектегі ток кезіндегі активті балама ротор 

кедергісі. 

Айналу моменті төмендегі теңдеумен анықталады:  
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(2.27) 

Микроқозғалтқыш моментінің өлшем бірлігі өте төмен болғандықтан, 

Г·дм немесе Г·см моментті анықтаймыз. Онда:  
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2.4 Энергетикалық диаграмма. Толық механикалық және пайдалы 

қуат, берілген қуат, ПӘК, куат коэффициенті. Конденсатордағы кернеу 

 

Қозғалтқыштағы қуат балансының симметриялы емес қоректенетін 

энергетикалық диаграмма 14 суретте көрсетілген. Сол жағынан статорға Ps 

қуат ағыны беріледі. Одан Рк конденсатордағы шығындар (егер шығын 

болса) Pмs статор және Рб болат орамдарында тармақталады. Сонымен қатар, 

статор орамының өткізгіш қимасы арқылы өтетін токтың орамдағы 

тығыздықтың біркелкі болмауына байланысты біркелкі өтпеуіне байланысты 

шығындарды, машинаның әр бөлігіндегі сейілу өрісінің салдарынан болатын  

құйынды токтардың шығындарын және магнитті өрістің лүпіліне ұқсас 

қосымша шығындарды да есепке алу қажет. МТ 183-55 стандартқа сәйкес 

асинхронды машиналардағы қосымша шығындар 0,5% өлшемде 

қарастырылады. Микромашинада шығынды анықтау дәлдігі шектен 

шығатындықтан және 400-500 Гц жиілік кезінде орам сымының диаметрі аз 



 
 

болғанымен токтың сығылысуы болмағандықтан қосымша шығындарды 

ескермеуге болады.      

 

 
 

14 сурет – Энергетикалық диаграмма 

 

Жоғарыда аталған шығындар есептелінгеннен кейін энергетикалық 

диаграммада қалған қуат роторға өткен кезде екі ағымдарға бөлінуі тиіс: тура 

және кері тізбек. Бұл ағымдар электр магнитті Рэ1 және Рэ2 қуаттар болып 

табылады. Ротордағы шығынды  Рэ2 қуаттың кері байланысты тізбегіндегі 

тогынан сақтау жеткілікті емес, себебі оның шамасы  
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ротордағы шығыннан аз 
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Жеткіліксіз қуат  
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14 суретте көрсетілгендей тура тізбекті ағын арқылы толықтырылады. 

 Сонымен ротордың толық механикалық қуаты тура тізбектің ағымы 

арқылы ғана пайда болады және онда РМR2 – Рэ2 қуаттар мен тура тізбектің 

РМR1 токтары арқылы пайда болған ротордағы шығындарды алып 

тастағаннан кейінгі шамасы   
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(2.30) 

Механикалық шығындарды алып тастағаннан кейін (желдеткіштің 

және мойынтірек үйкелісі) қозғалтқыштың пайдалы механикалық қуатын 

аламыз 

.//

мехRR PРР    (2.31) 

Пайдалы әсер коэффиценті 
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Қуат коэффициенті: 

У фаза үшін 
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(2.33) 

В фазасы үшін 
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(2.34) 

мұндағы IaSy және  IaSв – статор тогының активті құрамдары. 

 

2.5 Айналу өрісін алу шарттары 

 

Жоғарыда кері тізбекте токтардың болуы электр магнитті қуат 

шамасына кері әсер ететінін және шығындардың көбеюіне әкелетіндігін 

көреміз. Бұл жерден машинаның тиімді режимі токтың кері байланысы 

екендігіне көз жеткіземіз. Бұл жағдайда нәтижелік өріс айналу өріс түрінде 

болады. 

Сонымен тиімді режим шарты келесідей болады:  

           ,0
1221

1

.

1

.

2

.







КБКБ

БЖКБ
Б

ZZZZ

ZUjkZU
I   

(2.35) 

немесе 

           .01

.

1

.

 БЖК ZUjkZU   
(2.36) 

k тасымалдау коэффициенті және rSб, xSб, rRб, xRб, xmб параметрлері 

берілген деп алып, екі негізгі жағдайды қарастырамыз (ауа саңылауының 

индуктивті кедергісі). 



 
 

а) Басқару кернеуі 
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В фаза тізбегіне конденсатор қосылған. 

Кедергісі 
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Uк және Ζк1 мәндерін (2.36) теңдеуіне қойып төмендегі теңдеуді 

аламыз: 

           ,0111

2

1

2  ббжбжб kxjkrxjxkjrrk    

 

мұндағы 
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Бірінші теңдеу айналу өрісіндегі сигнал коэффициентінің өлшемін 

береді: 
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(2.37) 

ал екіншісінен керекті конденсатордың реактивті кедергісін аламыз: 

 
.

1

1

1

2

1

2

12

1

1

2

1

1

2

0

1

1

2

0 .
)(

б

жб

б

бб

б

жбб

б

б

бc
x

rr

x

rx
k

kx

rrkkr
xk

kr
xkx 








  

(2.38) 

Осылайша айналу өрісін алу үшін У фазасына кернеу береміз 
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(2.39) 

және В фаза тізбегіне сыйымдылық қосамыз  
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(2.40) 

α0 және С0 есептеу кезінде конденсатордың активті кедергісін 

ескермеуге болады. Онда 
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немесе 
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Реактивті кедергі 
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(2.43) 

және басқару кернеуі 
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Басқару кернеуі 
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Конденсатор жоқ, яғни 
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Онда (2.36) теңдеуі төмендегі теңдеуге өзгереді: 
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немесе 
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Оны төмендегі теңдеуге келтіріп 
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тағы да екі теңдеу аламыз: 

.1sin

,0cos
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Бірінші теңдеуі төмендегі теңдікті көрсетеді: 
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(2.45) 

ал екінші теңдеуі  
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1
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(2.46) 

немесе 

,10 e   (2.47) 

айналу өрісін алу үшін екі кернеу 90° ығысуы қажет және олардың 

келтірілген шамасы бірдей болуы тиіс: 
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(2.48) 

В фазасына конденсатор қосылғанда, жоғарыда аталған α0 сигнал 

коэффициенті мен Со сыйымдылық коэффициентінің мәндері үшін айналу 

өрісі s сырғыу мәні бір мәнді болғанда ғана немесе қабылданған rб1 және хб1 

кедергілер шамасына сәйкес келетін ν жылдамдығына қатысты орындалады. 

Сырғудың басқа мәндерінде өріс бастапқыдай эллипс түрінде болады және 

кері байланысты токтар пайда болады. Автоматты құрылғылар сұлбасына 

арналған орындаушы қозғалтқыштан үлкен бастапқы іске қосу моментін 

алуды талап етеді. Ол үшін ротор қозғалмаған кездегі rб1 және хб1 

параметрлеріне сәйкес, яғни s =1 немесе ν = 0 болғанда Со конденсатор 

сыиымдылығын, α0 сигнал коэффициентін таңдап алу қажет.  

Жоғарыда қарастырылған б жағдайында статорға кернеу беріледі, оның 

шамасы мен фазасы (2.48) теңдеумен анықталады. Мұндағы 1

.

бU және жU
.

 

арасындағы қатынастар сырғу шамасына тәуелсіз болатындықтан айналу 

өрісі машинаның бос жүріс жағдайынан қозғалыссыз жағдайына дейінгі 

аралықта болады.  

 

2.6 Әртүрлі басқару жағдайы үшін механикалық және реттеу 

сипаттамалары 

 

2.6.1 Атқарушы қозғалтқыштың қасиеттері мен жұмыс істеу тәртібін 

анықтайтын негізгі сипаттамалары: 

а) Механикалық сипаттама  

 
Uб = const болғанда М = f(n),  

басқару кернеу шамасы өзгермеген кезде қозғалтқыштың айналу моментінің 

айналу жылдамдығына тәуелділігін көрсетеді.  



 
 

б) Реттеу сипаттамасы  

 
М = const болғанда n = f(Uб),  

тұрақты моментте айналу жылдамдығы басқару кернеуіне тәуелділігін 

көрсетеді. 

Микромашинаның механикалық сипаттамаларын тұрғызғанда негізінен 

моменттердің салыстырмалы мәндері қолданылады, яғни кез келген αе және ν 

мәндерінде, айналу өрісінде Мко іске қосу моментке қатысты М айналу 

моментінің мәні: 
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Салыстырмалы бірліктерде момент және электр магниттік қуат бірдей 

шамаға тең [1], болғандықтан: 
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(2.50) 

Атқарушы қозғалтқыш параметрлері арқылы шығарылған моменттің m 

салыстырмалы шамасы келесі теңдеумен анықталады [1]: 
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(2.51) 

Бұл теңдеулер арқылы машиналардың реалды параметрлерін ескере 

отырып механикалық және реттеуіш сипаттамаларын тұрғызуға болады.  

Қозғалмайтын роторға сәйкес келетін кедергі кбкбRбRб xrxr ,,,   (ν = 0 немесе 

ѕ = 1) (2.3) және (2.4) теңдеулерімен анықталады, ал еркін салыстырмалы 

жылдамдық (немесе ѕ еркін сырғу) кедергісі 2121221 ,,,,,,, ббббRбRбRбRб хxrrxxrr   

келесі теңдеулермен анықталады:  
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Ондай жағдайда келесі теңдеулер қолданылады: 
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ν = 0 болғанда, ротор қозғалмағанда 

 

;21 RббRбRб rrr   

;21 бкбб rrr   

,21 бкбб xxx   

 

(2.51) теңдеу іске қосылу моментінің алғашқы салыстырмалы мәнін береді: 
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Осылайша, салыстырмалы бірліктердегі бастапқы қосылу моменті 

машинаның параметрлеріне тәуелді емес және сандық мәні тиімді сигнал 

коэффициентіне αе тең болады, яғни басқарудың кернеу Uб шамасымен 

анықталады.  

2.6.2 Амплитудалық басқару кездегі атқарушы қозғалтқыштың 

қасиеттеріне әсер ететін параметрлерін талдау кез келген берілген 

қозғалтқышқа қолданбалы зерттеу жүргізілгенде жеңілірек болады. Барлық 

есептеулер мен графикті тұрғызулар салыстырмалы бірліктерде жүргізіледі, 

яғни нәтижелері жалпы сипаттама мен жалпы мәнде болады. Зерттелініп 

отырған қуысты магнитті емес роторы бар қозғалтқыш келесі берілгендермен 

сипатталады: 

 



 
 

   rSб = 75 Ом; xSб = 75 Ом; xmб = 150 Ом; rRб = 300 Ом; k = 2.  

Ауа саңылауының өрісіне сәйкес келетін статордың орамдағы активті  

rSб және индуктивті xSб кедергісін қарастырсақ, олар электр машиналардың  

жалпы теориясында белгілі кез келген қозғалтқыштың теңдеуімен 

анықталады. Қалыпты қысқа тұйықталған ротордан тұратын келтірілген 

роторлы кедергілері rRб және хRб белгілі асинхронды қозғалтқыштың 

формулаларымен анықталады. Қуысы бар роторлы (магнитсіз немесе 

ферромагнитті) қозғалтқыш кезінде индуктивті кедергіні, біздің жағдайда хRб 

= 4,5 Ом ескермеуге болады, себебі rRб бірнеше ғана пайызды құрайды және 

машинаның жұмыс жасауына әсер етпейді.  

2.11 суретте амплитудалық басқару кезіндегі механикалық 

сипаттамалар көрсетілген 

 
m =f(ν), αe = const болған кезде  

Салыстырмалы шамалар үшін сигналдың тиімді коэффициенті  

 

;1 е

ео

е 



 0,75; 0,5; және 0,25, 

 

(2.51) теңдеуі бойынша тұрғызылған. Бұл жағдайда 1ео  болғандықтан, е  

салыстырмалы мәні абсолютті мәнге тең. Мұнда үзік сызықпен 

қозғалтқыштың механикалық сипаттамаларының е  мәндері көрсетілген, 

бұл сипаттамаларда ротор кедергісінен басқа кедергілер болмайды. 

Сипаттамаларды салыстыруынан көріп отырғанымыздай айналдырушы 

момент пен нақты қозғалтқыштың айналу жылдамдығының арасында 

пропорционалдық жоқ және нақты қозғалтқыштың теориялық бос жүрісінің 

жылдамдығы жоғары сондықтан статор кедергісінің ток шамасына әсері кері 

тізбекті болады. Бұл құбылысты келесі талқылаулардан көре аламыз. 

Жоғарыда анық болғандай, синхронды жылдамдық (s = 0) кезінде тура 

тізбекті момент нөлге тең болғанда кері тізбек моменті роторға тежеуіш әсер 

көрсетеді, сондықтан теориялық бос жүріс νх < 1 кезіндегі жылдамдықтағы 

механикалық сипаттама нөл арқылы өтеді. Нақты қозғалтқыш статорының 

тізбегінде кедергі болғандықтан, ол кері тізбектегі ток шамасын және ν = 1 

болғанда кері тізбек моментінің шамасын төмендетеді. Осылайша, оның 

тежеуіш әсері төмендейді және механикалық сипаттамасы идеалды 

қозғалтқыштың жылдамдығымен салыстырғанда сәл жоғары жылдамдықпен 

нөл арқылы өтеді. Айналу өріс кезінде )1( е кері тізбектегі ток жоқ 

болғанда теориялық бос жүріс жылдамдығы нақты және идеалды 

қозғалтқыштар үшін бірдей болады. 

 



 
 

 
 

2.11 сурет –  Амплитудалық басқару кезіндегі қозғалтқыштың 

механикалық сипаттамалары 

 

2.12 cуретте айналу жылдамдығы тұрақты болғандағы моменттің 

сигнал коэффициентіне қатысты тәуелдігі көрсетілген. (2.52) теңдеуіне 

сәйкес ν = 0 болғанда түзу сызықты болады. 2.12 суретте көріп 

отырғанымыздай, айналу жылдамдығы көбейген сайын, )( efm   тәуелдігі 

түзу сызықтан ауытқиды. 

 



 
 

 
 

2.12 сурет – ν = const кезінде )( efm   сипаттамасы  

 

Жоғарыда көрсетілгендей амплитудалық басқару кезіндегі қозу кернеуі 

және фаза бойынша басқару 90
о
 ығысады, ал олардың орам санына 

байланысты шамасы тиімді коэффициент сигналына тең болады: 
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(2.53) 

)1( е  болғанда Uб және Uж/k кернеулері шамасы жағынан бірдей, ал 

машинаның өрісі айнымалы болады. Осы режимге сәйкес келетін кернеудің 

мәнін Uбo деп белгілейміз. Онда   
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Егер қоздыру кернеуінің шамасын тұрақты етіп сақтап өзгертпесек 

және Uб пен е  сигналдың тиімді коэффициентін азайтып немесе көбейтсек, 

онда өріс эллипсті тәрізді болады.  0е  кезінде өріс лүпілді болады және 

ротор тоқтайды. 

Реттеу сипаттамаларын тұрғызу үшін  



 
 

m = const болғанда ν = f(αe)   

(2.51) теңдеуі бойынша бұл өрнекті ν қатысты есептеу керек. Осы жолмен 

есептеу өте үлкен түрлендіруге алып келеді, сондықтан тізбектей жақындату 

әдісін қолдануға мәжбүр етеді, бұл есептеуді әлдеқайда қиындатады. 

Сондықтан олардың жылдамдық шамасына тәуелді тұрақты моментке және 

сигнал коэффициентіне байланысты мәні бар механикалық сипаттаманы 

қолдану тиімдірек болады. Осы жолмен, механикалық сипаттамамен алынған 

қисық сызықтар  (2.13 сурет) 2.12 суретте көрсетілген.  

 

 
 

2.13 сурет – Амплитудалық басқару кезіндегі реттеу сипаттамасы 

 

2.14 суретте 0,5 салыстырмалы моментіне сәйкес келетін (түзу сызық) 

және идеалды (үзік сызық) қозғалтқыштың реттеу сипаттамасы келтірілген.  

2.14 суретте көріп отырғанымыздай екі қисықтың сипаттамасы бірдей, бірақ 

нақты қозғалтқыш кезіндегі сигналдың коэффициенті айналу жылдамдығына 

қатысты біршама жоғары.  

 

 



 
 

 
        

2.14 сурет – Нақты және идеалды қозғалтқыштың реттеу 

сипаттамаларын салыстыру 

 

2.6.3 Қозғалмайтын ротор және айналу өрісіндегі m электр магниттік 

моменттің салыстырмалы мәні, яғни ν = 0 және β = 90
о 

болғанда фазалық 

басқару кезіндегі атқарушы қозғалтқыштың параметрлерімен берілген электр 

магнитті моменттің мәні төмендегідей анықталады [1]: 
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(2.54) 

(2.54) теңдеуінен көріп отырғанымыздай, қозғалмайтын ротор кезінде 

;21 RббRбRб rrr   

;21 бкбб rrr   

,21 бкбб xxx   

 

бастапқы қосылу моменті  
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(2.55) 

Сәйкесінше, β = 0 болғанда өріс лүпілді сипаттамада болады, бастапқы 

қосылу моменті нөлге тең және ротор қозғалыссыз қалады. β = 90о болғанда 

осыған сәйкес sin β = 1 кезінде (2.54) теңдеуі αе = 1 мәнінде (2.51) теңдеуге 

толығымен сәйкес келеді. Сонымен амплитудалық басқару жағдайында sinβ 

шамасы αе шамасына ұқсас болады. Сондықтан фазалық басқаруда sinβ 

шамасы тиімді коэффициент деп аталады. 



 
 

Амплитудалық басқаруды талдау кезінде қолданылған машинаның 

механикалық және реттеу сипаттамалары зерттеледі. 

2.15 суретте механикалық сипаттамалар көрсетілген  

 

sin β = const болғанда m =f(ν)    

1; 0,75; 0,5; және 0,25 сигнал коэффициенттері үшін сипаттамалар (2.54) 

суретте тұрғызылған. sin β =1 қисығы 2.11 суретте келтірілген αе=1 қисыққа 

тең. Дәл осы коэффициенттер үшін идеалды қозғалтқыштың механикалық 

сипаттамалары үзік сызықтармен салыстыру үшін көрсетілген. Қисық 

сызықтарды салыстыру кезінде фазалық басқарудың сипаттамалық 

ерекшелігі бастапқы жағдайға қарағанда бос жүріс жылдамдығының 

төмендеуі екендігін байқаймыз.   

 

 
 

2.15 сурет – Фазалық басқару кезіндегі қозғалтқыштың механикалық 

сипаттамалары 

 

(2.55) теңдеуінен фазалық басқарудағы және айналу өрісіндегі іске 

қосылу моменті машинаның параметрлеріне тәуелді емес, сонымен қатар 

барлығы толық сигнал коэффициентімен анықталатындығын көреміз. 

Сонымен фазалық басқаруда (2.8 сурет) айналу моменті амплитудалық 

басқару кезіндегі айналу моментімен салыстырғанда аз, салыстыру кезінде 

(2.4 сурет) бұл азаю айналу жылдамдығы өскен сайын жоғары болады , 

сәйкесінше сигнал коэффициенті азаяды.   

2.16 суретте көрсетілген реттеу сипаттамасын тұрғызу үшін 

амплитудалық басқару жағдайындағыдай алдын-ала берілген механикалық 

сипаттамалар қолданылған (2.15 сурет).  



 
 

 
 

2.16 сурет – Фазалық басқару кезіндегі реттеу сипаттамалары 

 

2.17 суретте m = 0,5 моментіне сәйкес келетін реттеу сипаттамаларын 

салыстыруға және фазалық басқару кезінде зерттелетін машинаға (толық 

сызықпен), идеалды қозғалтқыш (үзік сызықпен) үшін сипаттамалар 

көрсетілген. 2.17 суреттен көріп отырғанымыздай бұл сипаттамалар сигнал 

коэффициенттері 0,5 – 0,9 аралығында бір-біріне тең болады. 

 

 
 

2.17 сурет – Реалды және идеалды қозғалтқыштарын реттеу 

сипаттамаларын салыстыру 



 
 

Фазалық басқарудың талдауы басқа сипаттамалармен белгіленбейді. 

Тек амплитудалық басқарумен салыстырғанда мұнда п.ә.к. азаяды, сигнал 

коэффициентінің аз мәнінде қуаты көбейіп, машинаның қолданылуы 

нашарлайды. Реттеудің сызықтығы жоғарлайды. 

2.6.4 xСО = 1155 Ом сыйымдылықты магнитсіз роторлы конденсаторлық 

қозғалтқыштың механикалық және реттеу сипаттамасын алу үшін, оның 

шамасын барлық жұмыс режимдерінде өзгертпейді. Қозғалтқыштың басқа 

параметрлерін  2.6.2 тармақтағы параметрлерге сәйкес етіп алынады.  

2.18 суретте 1,0; 0,75; 0,5 және 0,25 сигнал коэффициенттерінің αe0 

қатысты механикалық сипаттамалар көрсетілген. Оның қатынасы 

 

m = f(ν) болғанда αe = const. 

 

 

 Сигналдың тиімді коэффициент αe/αe0 қатынасы ретінде, оған тең 

келетін нақты сигнал α/α0 қатынасының мәнін алуға болады. Үзік сызықпен 

идеалды қозғалтқыштың механикалық сипаттамалары келтірілген .  

 

 
 

2.18 сурет – Конденсаторлы қозғалтқыштың механикалық сипаттамасы 

 

2.11 және 2.18 суреттерін салыстыратын болсақ, конденсаторлық 

қозғалтқышта амплитудалық басқаруға қарағанда α/α0 = 1 болғанда ν қисығы 



 
 

өскен сайын бастапқыда жоғары болады, бірақта соңында ν = 1 төмен (бұл 

жағдайда νх = 0,95) теориялық бос жүріс (m = 0) жылдамдығында өшеді.  Бұл 

жылдамдықтың төмендеуін мына жағдайға байланысты түсіндіруге болады:  

конденсаторлық қозғалтқышта xСО = const болғанда бос жүріс өрісі эллипс 

тәрізді болады, яғни мұнда кері байланыс бойынша тежеу моменті пайда 

болады. Бос жүріс жылдамдығының амплитудалық басқаруға қарағанда 

төмендеуі басқа сигнал коэффициенттерінде де байқалады. 

Реттеу сипаттамасын тұрғызу үшін амплитудалық немесе фазалық 

басқару әдістерін, яғни берілген механикалық сипаттамаларды қолдануға 

болады (2.18 сурет). 0 – 0,9 момент мәндері үшін алынған реттеу 

сипаттамалары 2.19 суретте көрсетілген. 

 

 
 

2.19 сурет - Конденсаторлы қозғалтқыштың реттеу сипаттамасы 

 

Қисықтардың жалпы сипаттамалары (бос жүріс (m = 0) кезінде ғана 

амплитудалық басқарудың жылдамдығынан төмен болатын α/α0 = 1 айналу 

жылдамдығынан басқалары) амплитудалық басқаруға ұқсайды.  Барлық өте 

жоғарғы жүктемеде конденсаторлық қозғалтқыштың жылдамдығы жоғары 

болады, сондықтан төменгі жүктемеде кері байланысты өрістің лезде пайда 

болуы осыған байланысты. 

 



 
 

2.7 Басқарудың түрлі әдістері үшін сызықты реттеу 

 

 Көптеген жағдайларда автоматты қондырғылардың дәлдікпен жұмыс 

жасауы олардың сызықты реттеуімен байланысты болады, яғни моментпен 

сигнал коэффициентінің тұрақты мәніндегі айналу жылдамдығы арасындағы 

(механикалық сипаттаманың сызықтығы) және айналу жылдамдығы мен 

моменттің тұрақты мәні кезіндегі сигнал коэффициенті арасындағы 

пропорционалдық (реттеуіштік сипаттаманың сызықтығы). 

 Жоғарыда көрсетілген механикалық  сипаттамада көрсетілгендей 

механикалық сипаттаманың сызықтығы тек идеалды қозғалтқыштың ротор 

кедергісінен басқа кедергілер болмаған  кезде ғана орындалады. 

Параметрлерінің соңғы мәндері бар нақты  қозғалтқышта түзу сызықтан 

механикалықтың ауытқуы келесідей болады: мысалы синхронды айналу 

жылдамдығының үлесі ν =0.5 болғанда  

 

αe = 1,0 – 0,06; 

 

αe = 0,75 – 0,063; 

 

αe = 0,5 – 0,08. 

 

Осылайша, ауданның эллиптілігі неғұрлым көп болса, соғұрлым 

сызықтықтан механикалық сипаттаманың ауытқуы көп болады. 

 Егер реттеудің сызықтылық критериі бойынша 

  

νi  = 2(αe – m), (2.56) 

 

αe және m кез келген мәндері үшін сызықты болып қалатын тәуелділікті алсақ  

ондағы ауытқу 

 

Δν = νi –ν = 2(αe – m) –  ν (2.57) 

 

αe бүкіл диапазонындағы мәні үшін сызықты реттеудің қателігі ретінде әрекет 

етеді. 

 2.20 суретте амплитудалық (I), фазалық (ІІ) басқарулар және 

конденсаторлық қозғалтқыштар (ІІІ) үшін механикалық сипаттамалар 

көрсетілген. Суретте көрсетілгендей ІІІ түзу шығыңқы орналасқан, яғни І 

және ІІ түзулерге қарағанда идеалды қозғалтқыштың сызықты сипаттамасы 

ауытқыған. Сол себепті оның сызықтығы конденсаторлық қоректендіруде 

амплитудалы немесе фазалы басқаруға қарағанда төмен болады.  

 



 
 

 
 

2.20 сурет - Басқарудың түрлі әдістері үшін механикалық сипаттамалар 

 

2.21 суретте m = 0,5 болғандағы реттеуші сипаттамалар көрсетілген. 

Мұнда конденсаторлы қозғалтқыштың сипаттамасы критериге жақын 

болады, дегенмен идеалды қозғалтқыштың реттеуші сипаттамасынан қалып 

отырады. Өз кезегінде, жоғарыда айтылғандай, фазалық басқаруда 

амплитудалық басқарумен салыстырғанда реттеудің сызықтығы біршама 

жақсарады.      

 
 

2.21 - сурет Басқарудың түрлі әдістері үшін реттемелік сипаттамалар 



 
 

2.8 Қорек көзінің түрлі әдістерін саластыру 

 

Әртүрлі қоректендіру әдістерінде келтірілген машинаның қасиеті мен 

сипаттамасының талдауы олардың артықшылығы мен кемшілігін 

салыстыруға көмектеседі. Бұл салыстыру түрлі көрсеткіштер бойынша 

алынады. Олардың негізгісі: 

1) Айналушы өрісті құрудың қарапайымдылығы. Сұлбаның 

қарапайымдылығы. Конденсаторлық сұлба бұл жағдайда артықшылықты 

болады, себебі басқарушы кернеу мен  қоздырғыштың арасындағы фаза 

ығысуы үшін ешқандай күрделі қосымша қондырғыларды қажет етпейді. 

2) Қолданыс дәрежесі- көлемнің бірлігіне келетін, айналмалы өрістегі 

және жылжымайтын  ротордағы электрмагниттік қуат өлшемі. 

Электрмагниттік қуат жылжымайтын роторда, айналмалы өрісте үш жағдай 

үшін бірдей болады, егер қоздыру кернеуі бірдей болса.  

3) Айналмалы өрістегі сигнал коэффициенті. Амплитудалы немесе 

фазалық басқару кезінде айнымалы өріс тек сигналдың тиімді 

коэффициентінде пайда болады αe0 = 1. Конденсаторлы қозғалтқыштан 

айнымалы өріс кезінде сигналдың тиімді коэффициентін алуға болады          

αe0 < 1, егер хбк/rбк қатынасын алсақ басқару кернеуін таңдағанда қажеттілік 

етеді, осы жерден екіжақты басқарудың артықшылығы болады хбк/rбк, Рэ.ко, 

Рб.ко, k, αe0.   

4) Басқару қуатының өлшемі Рб.  Амплитудалық басқару кезіндегі 

басқару қуаты конденсаторлық басқару кезіндегі қуатқа тең және де α тәуелді 

болады, ал фазалық басқару кезінде бұл қуат сигнал коэффициентінен 

тәуелділігі шамалы болады. Сонда, айнымалы өріс пен жылжымайтын ротор  

кезіндегі басқару қуаты барлық жағдайда өзгеріссіз қалады. 

5) Механикалық және реттегіш сипаттамаларының сызықтығы. 

Басқарудың түрлі әдістері үшін механикалық және реттегіш 

сипаттамаларының сызықтығын реттеу талдау 2.7 бөлімшеде көрсетілген.  

6) Максималды механикалық қуаттың өлшемі Rммакp . Амплитудалық 

басқару және конденсаторлық қозғалтқыш кезінде Rммакp . мәні бірдей 

болады, ал сигнал коэффициентінің ары қарай артуымен конденсаторлық 

қозғалтқыш көбірек қуат өндіреді. Бұл кезде қуат Rммакp  фазалық басқару 

кезінде айтарлықтай аз болады.  

7) Максималды ПӘК өлшемі макс . Амплитудалық басқару және 

конденсаторлық қозғалтқыш кезінде макс  мәні бірдей болады. Фазалық 

басқарылатын қозғалтқыш үшін макс  мәні амплитудалық басқарылу және 

конденсаторлық қорек көзіне қарағанда аз болады. 

2.1 кестеде қарастырылған құрылымның жалпы бағасы көрсетілген. + 

таңбасымен көрсетілгені тиімді модификация екенін білдіреді.  

 

 



 
 

2.1 кесте - Қозғалтқыш модификациясының артықшылығы мен кемшіліктері 

 

Осылайша, конденсаторлы қозғалтқыш көбірек тиімді құрылымды 

қамтиды (алтының ішінде төрт), бұл автоматтық қондырғыларда кеңінен 

қолданылатынын көрсетеді.  

 

       

3 Орындаушы тұрақты ток қозғалтқыштары 

 

3.1 Құрылысы, жұмыс істеу принципі және қосылу сұлбасы 

 

Жоғарыда қарастырылған айнымалы ток машиналарымен қатар 

атқарушы қозғалтқыштар ретінде тұрақта ток машиналары да көбінен 

таралған. Біршама кемшіліктеріне қарамастан, олар: кедергіні жоятын 

фильтрді қажет ететін, радиокедергіні тудыратын  щеткамен коллектор 

арасындағы сырғанау түйіспелердің болуы; қозғалтқышты жарылысқа 

қауіпті жерде орналастыруға болмайтын коммутациялық шоқтану; 

күшейткіш қондырғылардың, тұрақты токты орындаушы қозғалтқыштардың 

және т.б. көлемі мен салмағының өсуі аса бағалы сапаға ие: көлемнің жоғары 

қолданысы, машинаның параметріне тәуелсіз өзіндік жүріс және тұрақты 

механикалық сипаттаманың болмауы, реттеудің жоғары дәрежелі сызықтығы 

және тез әрекеттегі. 

 Қазіргі уақытта орындаушы қозғалтқыштар ретінде тәуелсіз 

қоздырудағы машиналар  қолданылады, олардың көбісі зәкір жағынан 

басқарылатын болып келеді.  

 Тұрақты токтағы құрылысы орындаушы қозғалтқыш бойынша зәкірі 

және полюс орамалары екі тәуелсіз энергия көзінен қоректенетін 

коллекторлық машинаға ұқсас болады. Кейде полюс орамалары болмайды, 

сонда магнит ағыны тұрақты магниттермен пайда болады. 3.1 суретте СЛ 

типті орындаушы қозғалтқыш ашық түрде көрсетілген. 

 Басқарылуы бойынша қозғалтқыштарды екіге бөледі: зәкірлік және 

полюстік басқарылу. Зәкірлік басқару кеңінен таралған, алайда полюсті 

басқарудың кейбір қасиеттері тәжірибеде қолданыс тапқан, әсіресе аз қуатты 

орындаушы жетектерде. 

 

Модификациясы Сұлбаның 
қарапайым-

дылығы 

Сигнал 
коэффициенті-

нің өлшемі 

Механикалық 
сипаттаманың 

сызықтығы 

Реттеуіш 
сипаттама-

ның 

сызықтығы 

Rммакp

 

макс

 

 

Амплитудалық – – – – – + 

Фазалық – – + – – – 

Конденсаторлық + + – + + – 



 
 

 
 

1 және 3 – мойынтіректі қалқандар; 2 – полюстері бар статор; 4 – зәкір; 

5 – коллектор; 6 – шар тәріздес мойынтіректер; 7 – білік; 8 – щеткалар. 

3.1 сурет – Атқарушы тұрақты ток қозғалтқышының мүшелері 

 

3.2 суретте зәкірмен басқарылатын қозғалтқыштың қосылу сұлбасы 

көрсетілген. Полюстердің орамалары мұнда ұзақтық кернеуге Uқ қосылған 

және қоздыру орамасы болып табылады. Iқ тогы тудыратын осы орамның 

магниттелетін күші зәкір орамына өтетін магнит ағынын Фқ шақырады. Зәкір 

орамына сигнал бергенде (бұл жағдайда-басқарушы орам), яғни оған 

басқарушы кернеу Uб жібергенде зәкір арқылы қоздырушы орам Фқ мен 

айналдырушы момент М, тудыратын, сол арқылы зәкір айналымға келіп 

жұмысқа келтіретін ток Iб өтеді. Басқарушы орам өшсе немесе Uб  нөлге дейін 

кемісе зәкір параметрлерге және полюстік орамдарға тәуелсіз тоқтайды, яғни 

мұнда өздігінен жүру болмайды. 

Полюстік басқарылатын қозғалтқыштың қосылу сұлбасы 3.3 суретте 

көрсетілген. Бұл жағдайда қоздыру орамы ретінде қоздыру кернеуіне Uқ 

ұзақтай жалғанған зәкір орамы қолданылады. Мұнда зәкір тоғы қоздыру тогы 

Iқ болып табылады. Жұмыс барысында басқару кернеуіне Uб басқару орамы 

болып табылатын полюстер орамасы жалғанады, осы орама арқылы басқару 

тогы Iб өтеді. Сигнал бергенде бұл орамның магниттеуші күші зәкір орамына 

өтіп қоздырушы токпен бірігіп айналдырушы момент М құратын ағын Фб 

тудырады. 

 

                                                 
 

3.2 сурет – Зәкірлік басқару 

сұлбасы 

3.3 сурет – Полюстік басқару 

сұлбасы 



 
 

Атқарушы тұрақты ток қозғалтқыштарының талдауын келесі 

болжамдар арқылы жасаймыз, магнит тізбегі қанықпаған  және зәкірдің 

реакциясы аз қуатты қозғалтқыштардағыдай аз. Осы арқылы біз бүкіл 

сипаттамаларды аналитикалық түрде көрсетуге мүмкіндік аламыз. Теңдеулер 

номиналды параметрлер мен шамалардан тәуелсіз болу үшін, яғни оларға 

әмбебап мәндер беру үшін, атқарушы айнымалы ток қозғалтқышы теориясын 

оқығандағы қатыстық шамалар тәсілін қолданамыз.  

 

3.2 Зәкірмен басқарылатын атқарушы тұрақты ток қозғалтқышы  

 

Жоғарыда айтылғандарға сәйкес, яғни магнит тізбегінің қанығуының 

және зәкір реакциясын жоқ деп санағанда, қоздыру ағыны полюстер 

орамының тогына пропорционал немесе осы орамның кедергісінің-қоздыру 

кернеуіне тұрақты шамасы  

         
.

,ККК UIФ   
(3.1) 

немесе 

             
.

,constUСФ КФК    
(3.2) 

мұндағы Сф – тұрақты шама. 

Тұрақты ток қозғалтқышының айналдырушы моменті зәкір тогына 

және полюстер ағынына пропорционал болса, онда 
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(3.4) 

мұндағы зәкір ЭҚК 

 

           .КФEКEБ nUССnФСЕ    (3.5) 

Бұл теңдіктерде: 

rб – зәкір орамының кедергісі мен щеткалық контактінің кедергісі 

қосылған зәкір тізбегінің кедергісі; 

n – зәкірдің айналу жылдамдығы; 

CЕ, См – тұрақты коэффиценттер. 

Айнымалы ток қозғалтқышы жағдайына ұқсас, басқару және қоздыру 

кернеулерінің қатынасын сигнал коэффициенті деп атаймыз. Ол төмендегі 

теңдеумен анықталады 
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мұндағы 
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(3.7) 

(3.7) теңдеуді (3.3) теңдеуіне қою арқылы төмендегі теңдікті аламыз: 
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(3.8) 

Айнымалы ток қозғалтқышы жағдайына ұқсас, момент бірлігі ретінде 

қабылдап, машинаның әрбір берілгенін тұрақты ретінде қарастырып, момент 

шамасын қозғалыссыз зәкір және басқарушы кернеу кезінде қоздыру 

кернеуіне тең деп аламыз, яғни n = 0 және α = 1, және бұл мәндерді (3.8) 

қойып, табамыз:  
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Сонда моменттің қатыстық мәні 
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Егер Uб = Uк, яғни α = 1 болғанда, моментті нөлге дейін түсіріп, 

қозғалтқышты толық жүктемесіз қалдырсақ, онда зәкір айналдырушы 

жылдамдыққа ие болады. Бұл айналдырушы жылдамдығы (3.10) теңдеуде 

көрсетілген және m = 0 және α = 1 болғанда төмендегі теңдеумен 

анықталады: 

фECC
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1
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(3.11) 

осыған сәйкес, 

.
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n
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(3.12) 

Бұл жағдайда айта кетерлік жай, қозғалтқыштың моментін нөлге дейін 

түсіруге болмайды, себебі бос жүріс кезінде соңғы моменттің шамасы 



 
 

арқылы жабылатын шығындар болады. Қарастырылып отырған жағдайды 

теориялық бос жүріс режимі деп қарастырса болады. Алайда теориялық бос 

жүріс режимінің жылдамдығын тәжірибемен табуға да болады. 

Шындығында, (3.11) теңдеудегі СЕСФ мәндерін (3.5) қою арқылы аламыз: 
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(3.14) 

Осыған байланысты Uк = const және еркін Uб кезінде n айналу 

жылдамдығын, Iб токты өлшеп, Uб берілген кезінде n0 шамасын оңай 

есептеуге болады. Сонымен, n0 жылдамдығы әрбір қозғалтқыш үшін 

анықталған айналу жылдамдығының шекті мәні және бұл жағдайда 

синхронды қозғалтқыштың айналу жылдамдығы асинхронды үшін жарай 

береді, тәжірибе жүзінде мүмкін емес, бірақ бұл машина үшін торап жиілігін 

және полюстер санын анықтау оңай. Сондықтан n0 жылдамдығын айналу 

жылдамдығының бірлігі ретінде қабылдаса, тұрақты ток қозғалтқышының 

қатыстық жылдамдығы мынаған тең: 

 

.
0n

n
   

(3.15) 

ν алынған мәнді (3.12) теңдеуге қойып, α = const кезіндегі m = f(ν) 

механикалық сипаттаманың теңдеуін табамыз 
. m   (3.16) 

(3.16) теңдігі зәкірмен басқарылатын қозғалтқыштың айналу моменті 

жылдамдықтың сызықтық функциясы болып табылатындықтан көрсетеді, 

сондықтан біз механикалық сипаттаманы екі нүктемен тұрғызуға 

болғандығын байқаймыз: 

қысқа тұйықталу (зәкір қозғалмайды), ν = 0, 

 

кm    

және теориялық бос жүріс, m = 0, 

 

. x    

3.4 суретінде α = 1; 0,75; 0,5 және 0,25 мәндері үшін қатыстық 

механикалық сипаттамалар көрсетілген. Әрбір қозғалтқыш үшін сипаттама 



 
 

ординатаға моменттің Мк0 қатыстық сипаттамасын көбейткенге тең. Мк0 

шамасы қозғалтқышты есептегенде оңай табылады. 

3.16 теңдеуімен 3.4 суретте қозғалтқыштың бастапқы іске қосылу 

моменті (ν = 0 кезінде) сигнал коэффициентіне тең екендігі көрініп тұр, яғни 

Uб басқару кернеуіне пропорционалды (айнымалы ток қозғалтқышына 

ұқсас). 

Егер (3.16) өрнегін басқаша жазсақ 

 
,m   (3.17) 

онда мына теңдікке келеді ν = f(α), яғни реттеуіш сипаттамасына түрленеді. 

Мұндағы ν және α арасында сызықтық тәуелділік болғандықтан реттеуіш 

сипаттамасын екі нүкте арқылы тұрғызуға болады: 

 

0  болғанда ;m  

m1  болғанда .1  

 

3.5 суретте m = 0; 0,25; 0,5 және 0,75 мәндері үшін реттеуіш 

сипаттамалар көрсетілген. Моменттің берілген мәні бойынша айналатын        

α = m сигнал коэффициенті қозғалу кернеуінің өлшемін сипаттайды.  

 

                  
 

3.4 сурет - Механикалық 

сипаттамалар 

3.5 сурет - Реттеуіш сипаттамалар 

 

 

Осылайша, зәкірлі басқару кезінде екі негізгі қозғалтқыштың реттеуші 

құрылымын анықтайтын сипаттамалар сызықты болады. Олар бұл сұлбада 

айтарлықтай артықшылықта болады. Айнымалы токтағы қозғалтқышта 

идеалды жағдайда сызықты күйде тек механикалық сипаттама болады, нақты 

қозғалтқыш кезінде бұл сипаттама сызықтыққа жақын етіп алу үшін 

ротордың активті кедергісінің үлкейуін қадағалау керек. Зәкірлі басқару 

кезіндегі тұрақты ток қозғалтқышының екі сипаттамалары (механикалық 



 
 

және реттеуіш) зәкір кедергісінің кез келген мәнінде сызықты болады. Бұл 

машинаның ПӘК көбеюіне әсер етеді.  

 Басқару қуатының, қоздыру және механикалық сипаттамаларын 

қарастырамыз.  

Басқару қуаты 

 

.БББ IUР    (3.18) 

Осы теңдікке (3.6) және (3.7) теңдеулеріндегі Uб және Iб өрнектерін 

қойып, (3.11), (3.15) теңдеулерін ескере отырып төмендегі теңдеуді аламыз: 
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(3.19) 

Қуат бірлігіне зәкір қуатын аламыз, яғни бұл жағдайда басқару қуаты 

қозғалмайтын зәкір кезінде Uб = Uк  болады, онда, α = 1 және ν = 0. Осы 

өрнекті (3.19) қойсақ: 
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(3.20) 

Онда біркелкі басқару қуаты  

 

.2

0.
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(3.21) 

Бұл өрнек басқару қуатының екі сипаттамасының да теңдігі болады:  

 

α = const болғанда );(fрБ    

const болғанда )(fрБ   

 

Біріншісі ν жылдамдыққа қатысты сызықты функция болады, α = 1; 

0,75; 0,5 және 0,25 мәндері үшін 3.6 суретте көрсетілген. Ол екі нүкте 

бойынша тұрғызылады: 

 

0 болғанда ;2

. кБр  

0Бр
 болғанда .    

 

Екінші сипаттама ν = 0; 0,25; 0,5 және 0,75 мәндері үшін 3.7 суретте 

көрсетілген, онда басқару қуаты α сигнал коэффициентінің өсуіне 

байланысты өзгеретіндігін көрсетеді. Бұл жағдай күшейткіш қондырғының 



 
 

өлшемінің шегіне дейін басқару қуатын төмендетуді талап етеді. Осылайша, 

мұнда айнымалы ток қозғалтқышына ұқсас қатынас орын алады.  

 

                     
 

3.6 сурет - Тұрақты сигнал 

коэффициенті кезіндегі басқару 

қуатының айналу жалдамдығына 

тәуелділігі  

 

3.7 сурет - Тұрақты айналу 

жылдамдығы кезіндегі басқару 

қуатының сигнал коэффициентіне 

тәуелділігі 

Қоздыру қуаты 

К
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r

U
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зәкірлік басқару кезіндегі α және  ν тәуелсіз тұрақты шама. 

Зәкірдің пайдалы механикалық қуатын (механикалық және 

желдеткішке кететін шығындарды қосқанда) басқарылатын зәкір қуаты мен 

зәкір тізбегіндегі шығын арқылы анықтауға болады, яғни  
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(3.22) 

Пайдалы қуаттың қатыстық мәні 
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(3.23) 

Қатыстық пайдалы қуат сипаттамасының теңдеуін қатыстық моментті 

айналу жылдамдығының қатыстық мәніне көбейту арқылы табуға болады: 

 

.)( 2/   mрR    

Бірінші сипаттама 



 
 

const болғанда )(/ fрR    

α = 1; 0,75; 0,5; және 0,25 мәндері үшін 3.8 суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.8 сурет –Тұрақты сигнал коэффициенті кезіндегі айналу 

жылдамдығының толық механикалық қуатқа тәуелділігі  

 

(3.23) теңдеуін дифференциалдап ν еркін нөлге теңестіріп, пайдалы 

қуат максимумге жететін қатыстық жылдамдықты табамыз νm: 

 

,02  m   

мұндағы 
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 m  

(3.24) 

Теориялық бос жүрістің жылдамдығы νх = α, онда 

,
2

х
m


   

(3.25) 

(3.24) теңдеуін (3.23) теңдеуге қою арқылы пайдалы қуаттың 

максималды мәнін табамыз: 
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Rмр   
(3.26) 

(3.26) теңдеуінен және сол арқылы сызылған қисықтан (3.9 сурет) көріп 

отырғанымыздай басқару кернеуін түсірсе қоғалтқыштың пайдалы қуатының 

максимал мәні төмендейді.  

Пайдалы қуаттың екінші сипаттамасы 

const болғанда )(/ fрR    



 
 

α сызықтық функция болып табылады және екі нүкте бойынша тұрғызылады: 

1 болғанда ),1(/  Rр  

  болғанда .0/ Rр  

 

3.10 суретте ν = 0,25; 0,5 және 0,75 мәндері үшін сипаттамалар 

көрсетілген. Мұндағы ν = 0 (зәкір қозғалмайды) және ν = 1 теориялық бос 

жүріс пайдалы қуаты нөлге тең. 

 

              
 

3.9 сурет – Максималды 

механикалық қуаттың сигнал 

коэффицентіне тәуелділігі  

 

3.10 сурет – Тұрақты айналу 

жылдамдығы кезіндегі толық 

механикалық қуаттың сигнал 

коэффициентіне тәуелділігі  

 

3.3 Полюсті басқарудан тұратын тұрақты токтың атқарушы 

қозғалтқышы 

 

Жоғарыдағы берілгендерді сақтай отырып, яғни зәкірдің реакциясын 

және магнитті тізбектің қанығуының әсерін ескермей мына теңдеуді 

анықтаймыз (3.3 сурет): 

 

.КФБФБ UCUСФ    (3.27) 

Ары қарай 

.ККФмБКм UIСCФIСМ    (3.28) 

Зәкір тогы 
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(3.29) 

мұндағы 

.КфЕБЕК UnСCnФСЕ    (3.30) 
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(3.31) 

Бұл теңдеуді (3.28) теңдеуге қойып, төмендегі өрнекті аламыз: 
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(3.32) 

Зәкір қозғалмағанда, басқару кернеуі қоздыру кернеуіне тең болғанда 

моменттің бірлігі ретінде Мк0 моментін қарастырамыз. n = 0 және α = 1 

болғанда (3.32) теңдеуіне қойып, төмендегі теңдеуді аламыз: 
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(3.33) 

онда моменттің қатыстық мәні  
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(3.34) 

немесе 

0

1

n
СС ФЕ    

 

және 

,
0


n

n
  

 

онда 

.2 m   
(3.35) 

Алынған 3.35 теңдеу механикалық сипаттаманың теңдеуі болып 

саналады, бұл жағдайда моменттің айналу жылдамдығына тәуелдігін береді 

және екі нүкте арқылы тұрғызылады: 

Қысқа тұйықталу (ν = 0) 

 

кm    

және бос жүріс (m =0) 

.
1


 х   

 



 
 

Мұнда қатысты бастапқы іске қосу моменті mк сигналдың α 

коэффициентіне тең. 

3.11 суретте α = 1; 0,75; және 0,5 коэффициенттері үшін қатысты 

механикалық сипаттама көрсетілген. Оларды 3.4 суретте көрсетілген зәкірлі 

басқару кезіндегі механикалық сипаттамамен салыстырғанда кернеуі α = 1 

тең болғанда сәйкес келетіндігін көреміз.  

  

 
 

3.11 сурет – Механикалық сипаттамалалар 

 

α = 1 болғанда екі сұлба бір-бірінен ерекшеленбейтіндіктен бұл шарттың 

орындалуы физикалық түрде түсінікті. Егер α басқа мәнмен берілсе полюстік 

басқарудың сипаттамасы мүлдем басқаша болады, яғни айналу моментінің 

кішкене ғана өзгеруі айналу жылдамдығының үлкен өзгеруіне алып келеді. 

Бұл өзгерулер кейбір жағдайларда белгілі артықшылықтарға алып келуі 

мүмкін.   

Біркелкі реттелетін сипаттаманың теңдеуі 3.35 теңдеуден төмендегі 

теңдеуге өзгереді 

.
2




m
   

(3.36) 

Мұнда зәкірлі басқарылатын 3.16 теңдеуге қарама-қарсы айналу 

жылдамдығы α сызықты функция болмайды. Жылдамдық максимумге 

жететін коэффициент сигналын αm табу үшін ν-ді α арқылы дифференциалдап 

туындыны нөлге теңестіреміз: 

,02)(2  mmm m     

мұндағы 

.2mm    (3.37) 

(3.37) теңдеуін (3.36) теңдеуге қойып, жылдамдықтың максималды 

мәнін табамыз: 
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(3.38) 

m = 0 теориялық бос жүрісте және жылдамдықтың максималды 

мәнінде 

.мах    

Негізі бос жүріс жылдамдығы механикалық және желдеткіш 

шығындарының салдарынан шектеулі болады. 

m = 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5 және 0,8 коэффициенттерімен 3.12 реттеу 

сипаттамалары көрсетілген. Оның қатынасы 
constm  болғанда )( f     

(3.37) теңдеуіне сәйкес максималды жылдамдық m = 0,5 болғанда 

диаграмманың сыртына жылжиды. 

3.12 суретінен полюсті басқару кезінде реттелетін сипаттама сызықты 

емес және моменттер 0 – 0,5 аралығында болғанда біркелкі емес екендігін 

байқауға болады, өйткені мұнда жылдамдықтың мәніне коэффициент 

сигналының екі мәні сәйкес келеді. Бұл жағдай полюсті басқаруды 

пайдалануды үлкен жүктемемен ғана шектейтін (m > 0,5) маңызды кемшілігі 

болып табылады.  

Қоздырудың қуаты 
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немесе (33) және (37) теңдеулерін ескере отырып төмендегі теңдеуді аламыз  
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Қайтадан зәкір қуатының бірлігіне ν = 0 және α = 1 таңдаймыз (бұл 

жағдайда қоздыру қуаты) яғни 
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Қатысты қоздыру қуаты 
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(3.39) 

Бірінші сипаттама 

const болғанда )(fрК      



 
 

түзу сызықты және төмендегі нүктелермен тұрғызылады: 

 

1. ККр  болғанда ;0  




1
  болғанда .0Кр  

 

Бұл сипаттамалар α = 1; 0,75 және 0,5 коэффиценттерімен 3.13 суретте 

көрсетілген. 

 

              
 

3.12 сурет – Реттеу сипаттамалары 

 

 

 

3.13 сурет – Сигнал коэффициенті 

тұрақты болғандағы қоздыру 

қуатының айналу жылдамдығына 

тәуелдігі 

 

Толық симметриалы (3.39) теңдеуіне қатысты ν және α-ға тәуелді 

екінші сипаттама 

const болғанда )(fрК     

біріні сипаттамаға ұқсас болады, егер α және ν орындарымен ауыстырсақ. 

Зәкірмен басқаруда басқару қуаты (3.21) теңдеуімен анықталады, ал 

зәкір қозғалмағанда (ν = 0) төменгідей анықталады: 
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. КУр   (3.40) 

Полюсті басқару кезіндегі басқару қуаты 
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және басқарудың қатысты қуаты 
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яғни, бұл қуат айналу жылдамдығына тәуелді емес, бірақ сигнал 

коэффициенті көбейгенде тез арада өседі. 

rҚ / rб болғандықтан, бұл жағдайда зәкір кедергісі мен полюс 

орамаларының қатынасы әрқашан бірден төмен, онда (3.40) және (3.41) 

теңдеулерін бір-бірімен салыстыра отырып, біз полюсті басқарудағы басқару 

қуаты ν = 0 болғандағы зәкірлі басқарудан әлдеқайда төмен екенін көреміз. 

(3.41) теңдеуін (3.21) теңдеуіне бөлу арқылы полюсті және зәкірлі 

басқарудағы зәкірдің айналуының басқару қуатына қатысын аламыз: 
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(3.42) 

ν = 0 болғанда екі жағдайда да  басқару қуаттарының айырмашылығы төмен 

болады.  

Пайдалы механикалық қуат 

 

.)( 222/   mpR   (3.43) 

рR
/
 -ді ν арқылы дифференциалдап және туындысын нөлге теңестіріп, 

пайдалы механикалық қуаттың максимум мәнге жеткендегі айналу 

жылдамдығын табамыз: 
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Теориялық бос жүріс жылдамдығы мұнда төмендегідей болғандықтан 
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онда бұл жағдайда да 
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(3.46) 

(3.44) теңдеуін (3.33) теңдеуге қойып, пайдалы қуаттың максимал 

мәнін табамыз: 

,
4

1
)

2

1
1(

2

1
)1(/   mmRмр   

(3.47) 



 
 

яғни полюсті басқаруда біркелкі максималды пайдалы қуаты тұрақты, ал 

басқару кернеуіне (немесе сигнал коэффициентіне α) максимумға дейін 

жоғарлаған жылдамдық νm тәуелді. Бұл қасиет өте бағалы, өйткені сигнал 

коэффициенті аз болғанда да машинаны жоғары деңгейде пайдалануға 

мүмкіндік береді. 

3.14 суретте α = 1; 0,75; 0,5 және 0,25 коэффициенттерімен пайдалы 

қуатқа қатысты сипаттамасы көрсетілген. 

const болғанда )(/ fрR      

 
 

3.14 сурет – Тұрақты сигнал коэффициенті кезіндегі толық 

механикалық қуаттың айналу жылдамдығына тәуелдігі 

 

Екінші сипаттама 

const болғандағы )(/ fрR     

3.43  толық симметриялы теңдеу түрі α және ν қатысты 3.14 суреттегідей 

түрге келеді, егер α және ν орындарымен ауыстырсақ.   

Басқаша айтқанда, мұнда максималды қуат тұрақты, ал айналу 

жылдамдығына тек максимумға жеткендегі сигнал коэффициенті тәуелді 

болады.  

 

3.4 Зәкірлі және полюсті басқарылатын қозғалтқыштардың 

қасиетін салыстыру және оларды идеалды асинхронды қозғалтқыштың 

қасиетімен салыстыру 

 

Екі түрлі басқарылатын (зәкірлі және полюсті) тұрақты токты 

орындаушы қозғалтқыштың сипаттамалары келесідегідей қорытындыларға 

ие. 

Зәкірлі басқарудың артықшылықтары: 

а) механикалық және реттелетін сипаттамалардың сызықтылықтары; 

б) реттелетін сипаттаманың дамитын айналдыру моментінің барлық 

мәніндегі бірқалыптылығы; 



 
 

в) зәкірдің жылдам іске қосылуы механикалық сипаттаманың өте тік 

болуын көрсетеді; 

г) механикалық сипаттаманың параллель болуы сигналдың барлық 

коэффициенттерінде зәкірдің бірдей уақытта іске қосылуын қамтамасыз 

етеді; 

д) зәкір орамасы толықтай өшетіндіктен қозғалыссыз зәкірде шығын аз 

болады, егер машинаның полюстері тұрақты магнит болса, онда қозғалыссыз 

зәкірде шығын мүлде болмайды; 

е) ток щеткалы түйіспе арқылы өтуі орны тек өтелгенде болады, яғни 

қозғалтқыш айналғанда коллектордың жануын зәкірді тоқтату арқылы 

жояды; 

ж) өтпелі электр магниттік процестің жылдам өтуін индуктивтіліктің 

басқару тізбегінің аздығы ықпал етеді.  

Полюсті басқарудың артықшылықтары: 

а) басқару қуатының төмендігі; 

б) максималды пайдалы қуат сигнал коэффициентіне тәуелді 

болмағандықтан, басқару кернеуі төмен болғанда машинаны қолдану 

жақсырақ. 

Аталған зәкірмен басқарудың артықшылықтары өте маңызды 

болғандықтан, тұрақты токты орындаушы жетектердің басым көпшілігі дәл 

осы сұлбаны пайдаланады. Полюсті басқарудың таралуы шектеулі және 

төменгі қуатты қозғалтқыштарда ғана қолданылады. 

Зәкірлі басқарылатын қозғалтқыш қасиеті жағынан кейбір жағдайларда 

идеалды асинхронды қозғалтқышқа ұқсас болады. α = 1 болғанда екі 

машинаның механикалық сиппаттамалары бірдей. Зәкірлі басқарылатын 

қозғалтқыштың идеалды асинхронды қозғалтқыштан артықшылығы, оның 

реттелетін сипаттамасының сызықтылығы.  

Көлемі бойынша пайдалану тұрақты токты қозғалтқышта әлдеқайда 

жоғары. 

Сонымен, зәкірлі басқарылатын тұрақты токты қозғалтқыш өзінің 

электр механикалық қасиеті мен көрсеткіштерімен реалды асинхронды 

машиналармен және айнымалы токты идеалды қозғалтқыштармен 

салыстырғанда әлдеқайда артықшылықтары бар.  

 

 

4 Тұрақты және айнымалы токты тахогенераторлар 

 

4.1 Синхронды тахогенераторлар 

 

Бірінші бөлімде айтылғандай, тахогенераторлар реттеуге және 

автоматты басқарылатын жүйеге берілген механикалық айналуды электрлік 

сигналға (кернеуге) түрлендіру үшін қызмет етеді. 

4.1 суретте көрсетілгендей синхронды тахогенераторлар айнымалы 

токты қарапайым тахогенератор болып табылады. 



 
 

Электр техникалық болаттан жиналған См статорының ішінде, 

кезектесетін полярлығы бар бірнеше полюсті (бұл жағдайда төрт полюсті) 

диск тәрізді тұрақты магниттен тұратын Рм ротор айналады. Статорда орама 

салынған саңылаулар (4.1 суретте тек екі саңылауы көрсетілген) бар. 

Орамның ұштары К қысқыштарына шығарылған. Статорлық орамада ротор 

айналғанда 4.1 теңдеумен есептелінетін n айналу жылдамдығына 

пропорционалды ЭҚК пайда болады. 
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  - беріліс функциясы 

мен күшейткіш буыны ретінде қаралатын тахогенератордың беріліс 

коэффициенті  

                           .0 TkppEpW     

 
 

4.1 сурет – Төрт полюсті синхронды тахогенератордың құрылысы 

 

Сонымен, бос жүріс кезінде тахогенератордың шығыс кернеуі 

0EUшыг   оның айналу жиілігіне пропорционалды болады. Бірақта Е ЭҚК 

және n жиілік айналу жылдамдығының функциясы болса, онда бұл 

машинаны пайдаланғанда автоматты құрылғыларда қиындықтар пайда 

болады, нақтырақ айтқанда жүктелген тахогенераторда, машинаның 

орамындағы HZ  реактивті құраушысы (индуктивті және сыйымдылықты) 

және   1sx  индуктивті кедергісі жиіліктің өзгеруінің салдарынан өзгереді, 

осының салдарынан басқа шығыс сипаттамаға ауысуына алып келеді. 

Сондықтан синхронды тахогенератордың  nfU шыг   шығыс сипаттамасы 

бейсызықты. 

Шығыс кернеуінің айналу жиілігіне тәуелділігі және шығыс 

сипаттаманың бейсызықты синхронды тахогенератордың жұмыс істеу 

дәлдігін төмендетеді. Сондықтан бұл тахогенераторлар құрылысының 

қарапайымдылығына және сырғанушы түйіспелерінің болмауына 



 
 

қарамастан, автоматты жүйелерде сирек қолданылады. Бұл машина тек 

тікелей әртүрлі механизмдердің айналу жылдамдығын өлшеуге арналғанын 

индикаторлы тахометр ретінде ғана кең қолданылады. Бұл жағдайда 

тахогенератор арнайы орнатылған шкаласы бар, тікелей айналым минуттағы  

(айн/мин.) санды көрсететін вольтметрде жұмыс істейді.  

 

4.2 Қуыс ротормен асинхронды тахогенератор. Жұмыс істеу 

принципі 

 

Қазіргі кезде автоматты сұлбада жалғыз қолданылатын айнымалы 

токты тахогенератор, қуыс роторлы асинхронды тахогенератор болып 

табылады, оның құрылысы мен құрамы қуыс магнитсіз роторлы орындаушы 

қозғалтқыштан айырмашылығы жоқ (2.5 және 2.6 суреттер). Өзінің 

қасиетімен ол тәжірибелік түрде барлық талаптарды қанағаттандырады және 

жоғары дәлдікке дейін жеткізілуі мүмкін. Сонымен қатар, оның 

артықшылығы шығыс кернеуінің жиілігі ротордың айналу жылдамдығына 

тәуелді болмайды.  

Асинхронды тахогенератордың принципиалдық сұлбасы 4.2 суретте 

көрсетілген. Статор орамының біреуіне (бұл жағдайда У) амплитуда мен  UБ 

кернеу жиілігі бойынша тұрақты кернеу беріледі. Екінші орамы (бұл 

жағдайда В) ZЖ сыртқы жүктеме кедергісіне бекітілген. Төменде 

көрсетілгендей, UБ кернеу жиілігіне тең жиілікті, яғни У орамын 

қоректендіретін желі жиілігін тұрақты сақтап, U шығыс кернеуі шамасы 

бойынша ротордың айналу жылдамдығымен бірге өзгереді. 

4.3 суретінде 4.2 суретімен салыстырғандағы бірнеше түрлендірулер 

көрсетілген. Тахогенератордың түрленуінің сұлбасында ротор орамасын 

коллектр орамасымен және екі щетканың жұбымен алмастырамыз. Олар  У 

және В статор орамаларының өстерінде dd және qq орналасқан. Әрбір щетка 

жұптарының арасына ротордың барлық орамалары қосылған.  

 

                             
4.2 сурет – Асинхронды 

тахогенератордың сұлбасы 

 

 

4.3 сурет – Асинхронды 

тахогенератордың түрленген 

сұлбасы 

 



 
 

Ыңғайлы болуы үшін роторды екі катушкадан тұрады деп қарастырсақ 

болады. Орамалардың әрқайсысы щеткалардың dd немесе qq бір жұбына 

жалғанған. Щеткалар қозғалмағанда, оларға жалғанған катушкалар да 

қозғалмайды, бірақ оларды тудыратын өткізгіштер ротормен бірге айналады, 

соған сәйкес әртүрлі момент уақытында катушка әртүрлі өткізгіштерден 

тұрады. Физикалық түрде асинхронды тахогенераторда ешқандай щетка жоқ 

және олар тек координаталық өстер ретінде қызмет етеді. dd щеткаларына 

жалғанған ораманы бойлық деп, ал  qq щеткаларына жалғанған ораманы   

көлденең деп атайды.  

Егер У статор орамасына UБ кернеуін беріп, ротор қозғалмайды деп 

қарастырсақ, онда У орамасында магниттеу күшімен пайда болған магнит 

ағыны көлденең бағытта ротор арқылы өтеді және У статор фазасының өсіне 

сәйкес келетін орамда, яғни dd щеткасына жалғанған бойлық орамында ЭҚК 

тудырады. Бұл ЭҚК дәл трансформатордың екінші орамында лүпілмен  

бағытталатын магнит ағынымен пайда болған ЭҚК ұқсас сипатта болады, 

сондықтан трансформаторлық ЭҚК немесе лүпілдің ЭҚК деп аталады. 

Бойлық орама dd щеткалармен қысқа тұйықталғандықтан, ол арқылы ток 

өтеді және магниттеу күші У статор орамасына қарсы бағытталған ағында 

тудырады. У статор орамының және ротордың бойлық орамының магниттеу 

күшінің геометриялық қосындысы, машинаның Фd нәтижелік бойлық магнит 

ағынын тудырады. Ротордың бойлық орамында пайда болған 

трансформаторлық ЭҚК және У орамын  қоректендіретін желі UБ кернеуі мен 

f  жиілік тиімді мәнде болады. Трансформаторлық ЭҚК төмендегі теңдеумен 

анықталады 

 

,44,4 dRwR fФwkЕ    (4.2) 

мұндағы wR – орам саны; 

kwR – ротор орамының орам коэффициенті. 

Ротор қозғалмағанда qq щеткаларына жалғанған көлденең орамаларда 

ЭҚК пайда болмайды, себебі оның өсі мен Фd бойлық ағынның өсі өзара 

перпендикуляр және олардың арасында электр магниттік байланыс жоқ. 

Сондықтан ротор айналмағанда В статор орамындағы ЭҚК нөлге тең.  

Егер роторды қозғалысқа келтірсек, онда барлық трансформаторлы Еd 

ЭҚК туындау процесі ротордың бойлық орамында сақталады, өйткені осы 

орамның өсі dd қозғалмайтын щеткалармен белгіленеді, алайда орамның 

өткізгіш құраушылары үздіксіз ауысып отырады. Ротордың өткізгіштері 

айналатындықтан, олар Фd ағынның сызықтарын кесіп өтеді және оларда 

ЭҚК айналуы пайда болады. Тұрақты токты машинада немесе айнымалы 

токты коллекторлы қозғалтқышта нәтижелік ЭҚК айналуы көлденең 

щеткалардың арасында пайда болады, себебі бойлық орамның 

орамаларындағы ЭҚК айналуын қосындылағанда, олар өзара жойылады. qq 

щеткалар арсындағы ЭҚК айналуының лездік мәні төмендегідей  
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(4.3) 

мұндағы l – орам өткізгіштерінің активті бөлігінің қосынды ұзындығы; 

D – ротордың диаметрі; 

Bd sin ωt – Фd sin ωt бойлық ағынның лездік мәнімен пайда болған 

индукцияның лездік мәні. 

l және D – тұрақты болғандықтан, индукция ағынға пропорционалды, 

онда 

,sin tanФe dq    (4.4) 

ал оның тиімді мәні 

,
2

dq nФ
а

Е    
(4.5) 

яғни Фd ағыны тұрақты болғанда Еq ЭҚК айналу шамасы n айналу 

жылдамдығымен анықталады, ал оның жиілігі -  Фd жиілік ағыны арқылы, 

яғни желі жиілігімен және айналу жылдамдығына тәуелсіз анықталады.  

Ротордың көлденең орамасы qq щеткаларымен қысқаша 

тұйықталғандықтан, Еq ЭҚК әсерінен ол арқылы Iq тогы өтеді, оның 

магниттеу күші ораманың көлденең өсіне бағытталған (бұл ось қозғалмайтын 

qq щеткалармен белгіленетіндіктен) және кеңістікте қозғалмайтын  Фq 

ағынын тудырады. Фq ағынның шамасы Еq ЭҚК шамасы мен Iq шамасына 

сәйкес n айналу жылдамдығына пропорционалды. Iq тогын тудыратын 

жиілікпен, яғни У статор орамын қоректендіретін желі жиілігімен Фq ағыны 

пайда болып, В статор орамының орамасынан өтіп, онда f жиілікпен Е 

трансформаторлық ЭҚК тудырады. ЭҚК тиімді мәні 

 

,44,4 qsws fФwkЕ    (4.6) 

мұндағы 

,44,4 constfwk sws     

aл 

,nФq     

онда 

./  cnсЕ   (4.7) 

Егер В орамын сыртқы жүктемелік Zж кедергіге тұйықтаса, онда оның 

бойымен IҚ тогы өтеді және Фq ағыны ротор мен В статордың көлденең 

орамдарының магниттеу күшінің геометриялық қосындысымен пайда 

болады. Бұл 4.7 теңдеуіндегі «с/
» және «c» коэффициенттердің шамасына 

әсер етеді. 



 
 

4.3 Айнымалы ток тахогенераторының шығыс сипаттамасы  

 

Механикалық айналудың электр сигналына түрленуі техогенератор 

білігінің айналу жылдамдығы және оның шығыс орамында индукцияланатын 

ЭҚК (тұрақты магнит ағыны болғанда) арасындағы пропорционалдық заңына 

бағынуы тиіс, ол төмендегі теңдеумен анықталады: 

   

,
dt

d
ссЕ


   

(4.8) 

мұндағы Ω – біліктің бұрыштық айналу жылдамдығы, бұрылу бұрышы 

α-ның бірінші реттік туындысына тең. (4.8) теңдеуі идеалды 

тахогенератордың шығыс сипаттамасын анықтайды. Осылайша, 

тахонераторды есептегіш құрылғыларда электрлік дифференциалдаушы, 

сигналдарды жеделдетуші және баяулатушы, сондай-ақ автоматты сұлбаның 

жалпылама координаттарына сәйкес келетін уақыт бойынша туындысы 

ретінде қолдануға болады.  

Іс жүзінде тахогенераторды нақты құрылғыларда пайдаланғанда оның 

орамалары арқылы ток жүреді, ол кернеуді төмендетеді және бос жүріс 

ағымымен салыстырғанда ағын шамасын өзгертуге әсер ететін 

индукциаланатын Е ЭҚК электр магниттік реакцияны тудырады. Осы 

факторлардың әсерінен, бірінші, (4.8) теңдеуге енгізілген масштабтық «с» 

коэффициент шамасы, екіншіден, магнит ағынының тұрақтылық шарты 

сақталмайтындықтан «с» коэффициент тұрақты болуын тоқтатады және 

нәтижесінде Е шығыс сипаттама Ω-ға сызықтық тәуелдігін жоғалтады. Осы 

екі құбылыс жоғарлаған сайын тахогенератордың шығыс орамасы арқылы 

өтетін ток шамасы соғұрлым жоғары болады, яғни сыртқы ағымдағы кедергі 

шамасы аз болған сайын, айналу жылдамдығы жоғары.     

Егер шығыс орама машинаның айналмалы бөлігінде орналасқан болса, 

онда орама мен сыртқы тізбек арасына жылжымалы түйіспені (сақинаны 

немесе коллектор және щеткаларды) орналастыруға тура келеді, ол сондай-ақ 

тахогенератордың қорек көзінің шығыны болуы мүмкін. 

Жүктелген тахогенератордың нақты шығыс сипаттамасы нақты әсері, 

яғни тұрақты шығыс жүктеме кезінде 

 

)( fU    

машинаның қызуы орамдардың кедергілерінің өзгеруіне ықпал етуі мүмкін. 

Айнымалы токты тахогенератордың көрсетілген шығыс 

сипаттамасының шығындарынан басқа фазалық шығындармен (шығыс 

кернеу фазасының векторы режимдердің ауысуына байланысты көп немесе 

аз өзгереді деген шартпен) толықтырылады.   

Тахогенератордың шығыстарын азайту есептік, сонымен қатар 

технологиялық тұрғыдан қиындықтар туғызады. Егер машина жеделдету 



 
 

және баяулатушы сигналдарын тудыру үшін арналған болса, онда шығыс 

сипаттаманың 2- 4% сызықтық ауытқуын толықтай қабылдауға болады және 

бұл дәлдікке жету салыстырмалы қиын емес. Есептеуіш құрылғылардың 

жұмыс істеу кезінде дифференциалдаушы буындарға қойылатын талаптар, 

дәлдік талабы, сызықтық ауытқудың жиі және бірнеше рет өсуі оннан немесе 

жүзден бір пайыз ғана рұқсат етіледі. Қазіргі уақытта тиісті параметрлері 

және дизайнымен, мұқият дайындау технологиясында сызықтық ауытқуы 

(амплитудалық шығыны) 0,01% болатын, ал фазалық шығыны 0,01° (36״) 

аспайтын айнымалы ток тахогенераторын дайындауға болады. Қарапайым 

есептеуіш құрылғының сұлбаларында амплитуда бойынша 0,3- 0,4%, фазалар 

бойынша 0,5- 1,0° қателікке қанағаттанамыз. 

Сызықтық шығыс сипаттама мен шығыс кернеу фазасының 

тұрақтануынан бөлек тахогенераторға басқада негізгі талаптар қойылады, 

олар: 

а) радиобөгеттердің болмауы; 

б) шусыз жұмыс; 

в) құрылғының қарапайымдылығы; 

г) тасымалдау үшін сенімділіктің жоғарлығы; 

д) әсер етуі жылдам (аз электр механикалық тұрақты уақыт); 

е) шағын өлшемді және салмағы аз. 

 

4.4 Тұрақты ток тахогенераторлардың түрлері 

 

Айнымалы ток тахогенераторларымен қатар тұрақты ток машиналары 

да кең таралған. Қиын құрылысына, коллектор мен щеткалар арасындағы 

жылжымалы тізбектің болуына, жоғары құнына, радиобөгеттен қорғаныш 

сүзгі құралдарының қажеттілігіне қарамастан, фазалық шығындардың 

мүлдем болмауын талап ететін жерлерде тұрақты ток тахогенераторы 

пайдаланылады. Сонымен қатар, мұнда, әртүрлі сипаттағы (активті, 

индуктивті, сыйымдылықты) шығыс кернеу шамасына және шығыс 

сипаттама пішініне әсер ететін жүктемелер жоқ. 

Тұрақты магниттері бар генератор 4.4 суретте ажыратылған түрде 

көрсетілген. Сол жағында – орама және коллекторлы зәкір, ортасында – 

сыртқы бөлігі  (ішінде тұрақты магнит шығыңқы полюс түрінде көрсетілген), 

оң жағында – щетка ұстағыш пен щетка бекітілен мойынтірек қалқан 

көрсетілген.  

 

 
 

4.4 сурет – Тұрақты магниттермен қоздырылатын тұрақты токты 

тахогенератордың бөлшектері  



 
 

Тұрақты ток тахогенераторының екі түрі бар: тұрақты магнитпен 

қоздырылатын және тұрақты ток көзінен еріксіз электр магнитпен 

қоздырылатын. 

Еріксіз электр магниттік қоздырылған генератордың 3.1 суретте 

келтірілген атқарушы тұрақты ток қозғалтқыштан құрылымы бойынша 

айырмашылығы жоқ.  

Тұрақты магниттері бар тахогенератордың негізгі артықшылығы: 

қоздыру үшін энергия көзінің болуы қажет емес және қоздыруға аз әсер етуі. 

Тұрақты магниттердің уақыт өте өзгерген магниттік қасиеттерін арнайы 

магниттік шунттар (полюстер арасындағы жұқа ұстағыштар) арқылы өтеуге 

болады. Дегенімен, қазіргі заманғы  альнико, магнико және т.б. магнитті 

балқымалар ағымы ұзақ мерзімді жоғары тұрақтылықпен магниттік 

қасиеттерін сақтайды.  

Электр магниттік қозуға тәуелсіз тахогенераторда шығыс кернеу 

шамасын желі орамаларының полюстерін қоректендіретін кернеудің ауытқуы 

айтарлықтай өзгертеді. Себебі, бұл жағдайда қоздыру ағынының 

тұрақтылығы жоғалады. Алайда, кей жағдайларда бұл қасиет оң болуы 

мүмкін, егер тахогенертатордың жүктемелік тізбегінде элементтер болса, 

оның масштабтық коэффициенті қоздыру кернеуінің ауытқуы әсерінен 

өзгереді.  

 

4.5 Тұрақты ток тахогенераторының шығыс сипаттамалары 

 

Айнымалы ток тахогенераторларына ұқсас зәкірдің электр қозғаушы 

күші (кіріс ЭҚК) айналу жылдамдығының тұрақты қоздыру ағымына 

пропорционалды: 
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0  cnсЕ   (4.8) 

Бұл сызықтық байланыс 4.5 суретте көрсетілген (RЖ = ∞). Егер ағын 

бұрынғы шамасын сақтаған болса, онда машинаның сыртқы кедергіге 

жүктелуі кезінде қысқыштағы кернеу төмендейді және ол мынаған тең: 

 

,0 aIrEU    (4.9) 

мұндағы I – жүктеме тогы, ал ra – зәкір тізбегінің кедергісі, коллектор 

және щеткалар арасындағы айнымалы түсу кедергісі. 

 



 
 

 
 

4.5 сурет – Шығыс сипаттамалары 

 

Ток төменгі теңдеумен анықталатындықтан 
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мұндағы RЖ – сыртқы жүктеме кедергісі, онда 
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(4.10) 

ra және RЖ тұрақты болғанда 
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Бұл жердегі жаңа масштабтық коэффициент жоғары болған сайын  
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(4.12) 

сыртқы жүктеме кедергісі жоғары болады. 

 

 

 



 
 

5 Айналмалы трансформаторлар, олардың тағайындалуы және 

жұмыс істеу принципі 

 

5.1 Айналмалы трансформатордың құрылысы 

 

Бұрылмалы немесе айналмалы трансформатор – амплитудасы белгілі 

бір функционалды тәуелсіз бұрышпен байланысты ротордың айналу 

бұрышының кернеуге айналуына арналған айнымалы токтың индукциялық 

электр машинасы. 

Айналмалы трансформаторлар ротордың α айналу бұрышының 

(мысалы sin α немесе cos α, α бұрышын) кейбір функцияларына 

пропорционалды шығыста кернеуді алу үшін автоматтық құрылғыларда 

қолданылады. Кейбір жағдайларда айнымалы трансформаторлар 

тригонометриялық тапсырмаларды шешуге арналған құрылғы ретінде 

қолданылады (тік бұрышты үш бұрыштың екі катеті арқылы гипотенузаны 

табу).  

Айналмалы трансформаторлар құрылысы бойынша фаза роторлы 

асинхронды қозғалтқышқа ұқсас болады. Статор мен ротор электр 

техникалық болаттан және орама орналасқан саңылаудан тұрады. Статор 

ротордың арасындағы бос саңылау тұрақты шамаға ие. Статордың 

орамасының ұшы қозғалмайтын қысқыштарға қосылған, ал ротор 

орамасының ұшы жанасқан сақиналармен байланысқан. Оларға жанасқан 

металл щеткасы қозғалмайтын қысқыштармен байланысқан. Кейбір 

жағдайларда ротордың бұрылу бұрышының шектелгенін ескере отырып, 

ротордың орамасының ұшын қысқыштармен иілгіш өткізгіштің көмегімен 

жалғайды.  

Әдеттегідей, ротор мен статорда 90 эл. град бұрышқа өзара ығысқан екі 

орама орналасқан. Орамалардың кеңістікте орналасуы 5.1 суретте 

көрсетілген. Мұндағы S1 - S2 – басты статор орамасы; К1 – К2 – статордың 

жанама орамасы; А1 – А2 және В1 – В2 – ротордың синус және косинус 

орамасы. Әдетте, статордың екі орамасы (S және К) бірдей тармақ санымен, 

бірдей сымның қимасымен және секцияның бірдей жалғану сұлбасымен 

орындалады. Дәл осылай екі ротордың орамасы да бірдей орындалады.   

Ротор статорға қатысты дәлдік редукторлы механизмі арқылы туынды 

α бұрышына айналады. α бұрышын К статор орамнан (немесе S статор 

орамының осімен перпендикуляр)  А ротор орамының синусты осіне дейін 

есептейміз.    

5.2 суретте көрсетілгендей, қысқыштардың шықпа санын 8-ден 6-ға 

дейін төмендету үшін машинаның ішіндегі статор орамаларын және ротор 

орамаларын бір жақты жалғануын қолданады.  

 



 
 

                                
 

5.1 сурет – Айнымалы 

трансформатордың орамдары 

5.2 сурет –Айнымалы 

трансформатордың орамдарын 

жалғау сұлбасы 

 

5.3 суретте айнымалы трансформатордың бөлшектелінген түрі 

көрсетілген. 

 

 
 

1 және 3 - подшипникті мойынтіректер; 2 – сыртқы бөлігі; 4 – 

статордың өзекшесі; 5 - білік; 6 – ротордың өзекшесі; 7 – ротор орамы; 8 – 

түйіспелі сақина. 

5.3 сурет – Айнымалы трансформатордың түйіндері және бөлшектері 

 

Айнымалы трансформатордың атқаратын міндеті қандай болса да, 

оның құрылымы соңғы бұрылу кезінде статор мен ротор орамдары 

арасындағы өзара индукциялық өзгерістерді қамтамасыз етуі қажет, заң 

бойынша кемшіліксіз синусоидаға өте жақын болуы мүмкін. Көптеген 

жағдайда жіберілетін қателіктер 0,05%  артық болмауы қажет, яғни ротордың 



 
 

айналу бұрышынан бастап кез келген нүктеге дейін өзара индукцияның 

нақты қисық ординаттарының өзгерісі соңғы амплитудадан, идеалды 

синусоида ординаттарынан 0,0005 артық айырмашылықта болуы қажет.   

Мұндай жоғарғы талаптар тек қана орам түрін, статор мен ротор саңылау 

сандарын, ауа саңылауының шамасын, магнит өзекшесі материалының  

қанығу дәрежесін таңдауда, сонымен қатар пакеттерді қатесіз жинауды, 

мөрлеудің дәлдігін қамтамасыз ететін мұқиятты түрде дайындайтын 

технологияларда, және т.б. жағдайларда сақталады.    

Өрескел және дәлдік шкалалармен саналатын редуктор, ротордың 

айналу бұрышын жоғарғы дәлдікпен өлшеуді қамтамасыз етуі қажет. Мұндай 

редукторлы механизмді машинаның сыртқы бөлігіне орнатады немесе 

айналмалы трансформатор білігін берік бекітетін дербес түйін ретінде 

дайындалады.   

  

5.2 Синусты айналмалы трансформатор 

 

Негізгі S статор орамы, шамасы тұрақты US тиімді кернеумен 

айнымалы ток көзіне жалғанған деп қарастырайық. А ротор орамы сыртқы 

жүктемені қоректендіреді, ол ZнА кедергісімен сипатталған. Екінші К статор 

орамы және екінші В ротор орамы ажыратылған. Мұндай айнымалы 

трансформатордың сұлбасы 5.4 суретте көрсетілген, онда К және В орамдары 

жоқ, сондықтан бұл орамдардың жұмысқа қатысы жоқ деп есептесек болады.  

 

 
 

5.4 сурет – Синусты айнымалы трансформатордың сұлбасы 

 

Орам түрлерін таңдау, машинаны есептеу, оның құрылымы мен 

технологиялық орындалуы S пен А орамдардың арасындағы өзара 

индуктивтіліктің α ротор бұрылу бұрышынан дәл синусоидалық тәуелділігін 

құрды деп қарастырайық. Онда:   

 



 
 

,sin)( максSASA MМ    (5.1) 

мұндағы (МsA)макс өзара индуктивтіліктің максимал мәні α = 90° 

бұрышына, яғни,  S және А орамдарының өстерінің түйіндісіне сәйкес келеді. 

Өзара индуктивтілік электр магнитті байланысқан орамдардың орама 

санының туындысына пропорционалды болғандықтан 5.1 теңдеуді төмендегі 

теңдеумен алмастыруға болады 

,sinRSSA wаwМ    (5.2) 

мұндағы а – пропорционалдық коэффициент; 

wS – S ораманың орам саны; 

wR – А ораманың орам саны. 

Сонымен ротор α бұрышына бұрылған кездегі S және А орамдар 

арасындағы өзара индуктивтілік, осы орамдардың өстері тең болып, бірақ А 

орамның орама саны wR белгісіз мәніне емес, ал wRsin α мәніне тең болған 

кездегі өзара индуктивтілікпен бірдей болады. Осыдан А ораманың толық 

орам санын өсі S орамасының өсімен сәйкес келетін  wRsin α «бойлық 

орамдармен», өсі S орамасының өсіне перпендикуляр келетін wRcos α 

«көлденең орамдардың» геометриялық қосындысы ретінде қарастыруға 

болады (5.5 сурет). Олай болса, 5.4 суретте көрсетілген сұлбаны 5.5 суреттегі 

сұлбаға алмастыруға болады. 

 

                                             
 

5.5 сурет – Ротор орамасының 

көлденең және бойлық орамдарына 

жіктелуі 

5.6 сурет – Синусты айналмалы 

трансформатордың түрлендірілген 

сұлбасы 

 

Алдымен айналмалы трансформатордың, А ротор орамасы 

ажыратылған, яғни ZНА = ∞, бос жүріс режимін қарастырайық. Бұл жағдайда 

А орамасы арқылы ток өтпейтіндіктен, ротордың ЕRA ЭҚК тек S орамасы мен 

wRsin α бойлық орамдарының арасындағы өзара индуктивтіліктің ағынымен, 

яғни тек Фd бойлық ағынымен анықталады. Онда  

,sin)(
..

максRARA EЕ    
(5.3) 



 
 

мұндағы 

.)(
...

S

S

R
SмаксRA Ek

w

w
ЕE    

(5.4) 

а = 90° бұрылыс бұрышына сәйкес келетін және ES статор орамасының 

тасымалдау коэффициентіне көбейтілген ЭҚК мәніне тең, ЭҚК максималды 

мәнін білдіреді. Тасымалдау коэффициентінің теңдеуі  

.
S

R

w

w
k    

 

Сәйкесінше, 

.sin
..

SRA EkЕ    
(5.5) 

Сонымен, талқыланған сұлба бойынша жұмыс жасайтын машина бос 

жүріс кезінде ротордың ЭҚК α бұрылыс бұрышының синусоидалы 

функциясы болатын, синустық айналмалы трансформатор болып табылады.  

Ротор орамасын ZжА кедергісіне жүктеген кезде, оның бойынан IRA тогы 

өтеді. Ротордың wRsin α бойлық орамдарымен және S статор орамасының 

магниттеу күшімен пайда болған Фd бойлық ағыны, осы орамаларда өзара 

индукциялық ЭҚК индукциалайды.    

.sin
..

SRМ EkЕ    
(5.6) 

IRA тогы wRcos α көлденең орамалары арқылы өтіп, S статор 

орамасымен тізбектелмеген, осы орамдарда өзіндік индукциалы ЭҚК 

индукциалайтын Фd көлденең ағынын тудырады.  

.
..

RARL ILjЕ    
(5.7) 

Өзіндік индуктивтілік  

,)cos( 2 RwL   (5.8) 

мұндағы Λ – ауа саңылауының біркелкілігі ротордың айналу бұрышына 

тәуелді болмайтын магниттік өткізгіштік. А орамында индукциаланатын 

толық ЭҚК RME
.

 және  RLE
.

  ЭҚК қосындысы болып табылады 

.)cos(sin 2
.....

  RRASRLRMRA wIjEkEEЕ   
(5.9) 

Ротордың тогы 
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(5.10) 

мұндағы ZRА – А орамының толық кедергісі. Онда   



 
 

,cossincossin 2
..

22

.
..

 RASR

RAнA

RA
SRA EbEkw

ZZ

Е
jEkЕ 


  

(5.11) 

мұндағы тұрақты комплексті көбейткіш  
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(5.12) 

5.11 теңдеуі арқылы төмендегі теңдікті аламыз: 

.
cos1

sin
2

.
.





b

kЕ
Е

S
RA


   

(5.13) 

Осы теңдеудегі бөлімінің екінші мүшесінде cos2 α бар болғандықтан, 

синусты айналмалы трансформаторды жүктеген кезде ЕRA ЭҚК α  бұрышына 

тәуелді сипаттамасында синусоидалы бұрмалау өзгерісі пайда болады. Бұл 

бұрмалау өзгерісі  физикалық мағынада жүктелгеннен кейін Фq көлденең 

ағынның, яғни ротордың көлденең реакциясының пайда болуымен 

түсіндіріледі. 

Осы жағдайда алынған сипаттама 5.7 суретте көрсетілген. Мұндағы 1 

қисық сызық бос жүріс ЭҚК синусоидасын білдіреді (егер ротор көденең 

орамдарының магнитсізденуінің әсерінен, жүктелген кездегі көлденең 

ағынның өзгерісін елемеген жағдайда), ал 2 қисық сызық (5.13) теңдеуі 

бойынша тура масштабпен салынған, ротордың көлденең өрістің әсерінсіз 

нақты ЭҚК білдіреді. 3 қисық 1 және 2 қисықтардың айырымына сәйкес 

келеді, яғни қателік қисығы болып табылады. 5.13 теңдеудегі b шамасы, 2 

қисықты есептегенде бірге тең деп алынғандықтан, сипаттамадағы бұрмалау 

өзгерісі нақты b < 1 кездегіге қарағанда шындыққа жанаспайтындығын 

байқаймыз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 сурет – Синусты айналмалы трансформатор қателігінің ротордың 

бұрылу бұрышына тәуелдігі 

ΔUs 

   1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

2 

ЕRA 

-0,2 

30           60           90 

α 
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Егер А ротор орамасы ажыратылып, В орамасын ғана жүктесек, онда S 

статор орамасы мен В ротор орамасы арасындағы өзара индуктивтілік 

мынаған тең 

 

.cos)( максSBSB MМ    (5.14) 

Онда бос жүріс кезінде 

,cos)(
..

максRBRB EE    
(5.15) 

яғни, машина косинусты айналмалы трансформаторға ауысады. Жоғарыда 

айтылған жағдайларды ескере отырып, В орамасын сыртқы Zжс кедергіге 

жүктегендегі ЭҚК теңдеуін аламыз  
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(5.16) 

 

Мұнда косинусоидалы тәуелділіктің бұрмалануы құрамында sin2 α бар 

бөлгіштің мүшесімен белгіленген. 

Айнымалы трансформаторларда шығыс кернеуі бұрылу бұрышының 

синус немесе косинус заңдарына қатаң сай келуі керек болғандықтан, 

тәжірибе жүзінде симметриялауға сүйену керек. Яғни, компенсация арқылы 

ротор реакциясынан қателікті жою керек. Ол екі ротор орамасын (екінші 

реттік симметриялау) немесе екінші статор орамасын (бірінші реттік 

симметриялау) тең жүктеу арқылы жүзеге асады. 

 

5.3 Айналмалы құрушы-трансформатор  

 

5.8 суретте көрсетілген құрушы-трансформатордың сұлбасы тік 

бұрышты үш бұрыштың 2 берілген катеті бойынша гипотенузасын (шамасы 

мен бұрышы бойынша) анықтауға қолданылады. Мұнда S және К статор 

орамалары потенциометр арқылы, ораманың кірісінде қажетті Us және Uк 

кернеу шамаларын келтіруге рұқсат беретін бірден бір фазалы жүйеге 

жалғанады. Ротор орамы тікелей сызықтық өлшемдермен шектелетін аспапқа 

қосылған. Екінші В ротор орамы АҚ атқарушы қозғалтқышың басқару 

орамын қоректендіреді. Осы қозғалтқыштың қоздыру орамасы айналмалы 

трансформатордың статор орамалары жалғанған желіге жалғанады. 

Атқарушы қозғалтқыш пен айналмалы трансформатордың роторлары 

механикалық түрде бәсеңдеткіш арқылы жалғанған.  

 



 
 

     
 

5.8 сурет – Айналмалы құрушы-

трансформатордың сұлбасы 

 

5.9 сурет – Үш бұрыш 

гипотенузасын анықтау  

Сұлбаның жұмысы келесідегідей болады. Тік бұрышты үш бұрыштың s 

және k катеттері берілген (5.9, а сурет) және оның а  гипотенузасын анықтау 

керек делік. Егер айналмалы трансформатордың S және K орамдарына 

потенциометрлерден алынған кернеу мәндерін келтірсе 

,

,

kU

SU

K

S




  

 

онда осы орамдардың ISwS және IKwK магниттелуші күштері кеңістікте 

қозғалмайтын, S және К орамалардың өстерінде лүпілдейтін, магнит 

өткізгіштігінің қанығуы болмаған жағдайда оларды тудырған US және UK 

кернеулерге пропорционалды болатын ФS және ФК (5.9, б сурет) ағындарын 

тудырады. Осы ағындарды геометриялық қосқанда нәтижесінде ФА 

қорытынды ағын пайда болады. Ол кеңістікте S және К орамдарымен 

салыстырғанда, берілген тік бұрышты үш бұрыштың а гипатенузасының s 

және k катеттеріне қатысты бір бұрышта орналасқан. Сонымен қатар ФS, ФК 

және ФА ағындардың өлшемдері – үш бұрыштың s, k және а қабырғаларына 

пропорционалды екені белгілі. ФА магнит ағыны ротор орамалары арқылы 

өтіп, онда ЕRA және ERB ЭҚК тудырады. В орамының ERB ЭҚК басқару 

орамының қысқышында URB кернеуін тудырады. Осы кернеудің әсерінен 

атқарушы қозғалтқыштың роторы айналып, айналмалы трансформатордың 

роторын айналдыра бастайды. 



 
 

А орамының ЭҚК құрылғының қысқыштарында URA кернеуін 

тудырады. Роторды айналдырғанда URA және URB кернеулерінің шамасы, 

ротормен бірге айналатын А және В орамдар өстерінің орналасуына 

байланысты өзгереді. В орамының өсі ФА магнит ағынының өсіне 

перпендикуляр болғанда, осы орамның ЭҚК нөлге тең болады және 

атқарушы қозғалтқыштың роторы тоқтайды. Осы кезде А орамының өсі ФА 

магнит ағынының өсімен сәйкес келеді және құрылғы URA кернеуінің 

максимал мәнін көрсетеді. Ол мән берілген тік бұрышты үш бұрыштың а 

гипотинузасына пропорционалды болды. 

 

 

6 Синхронды байланыс құрылғыларының микромашиналары   

 

6.1 Синхронды байланыс құрылғыларының 

микромашиналарының негізгі көрсеткіштері, классификациясы және 

қолданылу аймағы 

 

Синхронды байланыс құрылғыларында жұмыс жасайтын машиналар 

екі немесе бірнеше өзара механикалық байланыспаған, біліктердің 

синхронды және синфазалы бұрылуын немесе айналуын жүзеге асыру үшін 

қолданылады. Мұндай құрылғының негізгі элементтері датчик (немесе 

құрылғыны іске қосатын механизм) және қабылдағыш (бір немесе бірнеше) 

болып табылады. Бұл элементтер байланыс желісі (сымдық немесе сымсыз) 

арқылы немесе тікелей, немесе аралық буындар арқылы жалғанады. Оларға 

күшейткіштер, реле, атқарушы желілер және т.б. жатады. Бұрылысты жүзеге 

асыру бірқалыпты немесе секірмелі болуы мүмкін. Арттырылатын қуаттың 

және арттырылатын айналу моментінің шамасы бойынша синхронды 

байланыс құрылғылары индикаторлық және күштік болып бөлінеді. Бірінші 

жағдайда, қабылдағыштың білігінде пайда болған момент жеңіл, 

теңестірілген көрсеткіш тілшені қозғауға ғана жеткілікті, ал екінші жағдайда 

ол жүктеме жағындағы аз немесе көп шамалы кедергі моментін жоя алады.    

Кез келген синхронды байланыс жүйесінің қасиеттерін анықтайтын 

негізгі факторы, жүйе тыныштық күйге (статикалық қате) немесе орнатылған 

айналу жылдамдығына (динамикалық қате) келтірілгендегі Δ келісілмеу 

бұрышымен анықталатын, бұрыш қозғалыстарының берілу дәлдігі болып 

табылады. Бұруды секірмелі түрде жүзеге асыратын жүйелерде дәлдік 

ротордың екі іргелес тұрақты жағдайымен сипатталады.    

Соңғы уақытта, автоматты реттеу сұлбаларында жаңа есептеу 

технологияларын қолданатындықтан, бағдарламалық басқару жүйелеріндегі 

бақылау және күштік жетектерінде электр импульстерін дискретті бұрыштық 

немесе сызықтық қозғалыстарға түрлендіретін машиналар ретінде қадамдық 

қозғалтқыштар кеңінен қолданылады. Мұндай жүйелер кері байланысты 

қажет етпейді, себебі мұнда сан мен қозғалыс бір-біріне сәйкес келеді. 



 
 

Біліктің бұрылуын бірқалыпты жүзеге асыру жүйелерінде үздіксіз 

әрекет қабылдағыштары ретінде сельсиндер қолданылады.  

Қабылдағыштардың жұмысын сипаттайтын негізгі көрсеткіштер: 

1) Мс статикалық синхрондау моменті, яғни келісілмеу пайда болған 

тыныштық кезінде туындайтын қабылдағыштың білігіндегі момент. 

Статикалық синхрондау моментінің келісілмеу бұрышына тәуелдігі  

 

)(fМ C     

статистикалық сипаттама деп аталады. Қабылдағыштың түріне байланысты 

бұл қисық әртүрлі пішінге ие болады. Бірақ барлық жағдайларда, ол   = 0 

нүктесінен басталып (6.1 сурет), келісілмеу бұрышының кейбір мәндерінде, 

осы қабылдағыштың ең үлкен Мс.макс статикалық моментке, яғни жүктеу 

қабілетін білдіретін максимумға жетеді.  

2) Синхронды байланыс құрылғылары үшін дәлдіктің негізгі мәні, 

келісілмеу бұрышы әдетте аз болғандықтан, Мс максимум мәні емес, аз 

келісілмеу бұрышы кезіндегі статикалық моменттің өсу мәні  болып 

саналады. Оның көрсеткіші Мс.у үйлестіруші синхронды моменті, яғни 

келісілмеу бұрышы   = 1° болғанда қабылдағыш білігінде туындайтын 

моменті немесе  

.)( 1.  сус MМ   (6.1) 

6.2 суретте екі қабылдағыштың сипаттамалары көрсетілген. Суреттен 1 

қабылдағыш 2 қабылдағышқа қарағанда нақтырақ екендігін көруге болады. 

Себебі 2 қабылдағыштың максималды статикалық моменті көп болғанына 

қарамастан Мс.у1 > Мс.у2. 

 

                          
 

6.1 сурет – Максималды және 

меншікті үйлестіруші моменттер 

6.2 сурет – Момент 

қисығының өсуінің дәлдікке әсері 

 

Статистикалық сипаттамасының өсуі жоғары болатын құрылғы ең 

тиімді болып саналады.    

Келісілмеу бұрышының кіші мәнінде статистикалық сипаттаманы   = 

0 болғанда нүктеде жанасады деп қарастырсақ, онда синхрондау моментінің 

өсуін төмендегі шамамен сипаттауға болады   
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оны әдетте меншікті үйлестіруші момент деп атайды. 

3) Роторы секірмелі қозғалатын құрылғы үшін қабылдағыштың 

жұмысын сипаттайтын негізгі шамасы орнықтылық моменті, яғни келіспеу 

бұрышы 3 - 5° болатын қабылдағыш білігіндегі статистикалық синхрондау 

моментінің шамасы болып табылады.     

4) Индикаторлық жүйе үшін статистикалық коэффициент деген ұғым 

енгізіледі  
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мұндағы Мүйк – қабылдағыш білігіндегі үйкеліс моменті, ол роторды 

қалыпты жағдайға жеткенде тежеуге тырысады. 

5) Мд динамикалық синхрондау моменті, синхрондаудан шықпай 

берілген айналу жылдамдығында және келісілмеген бұрышта қабылдағыш 

білігіндегі максималды моментті көрсетеді. Оның тәуелділік қисығы 

const  болғанда )(nfМ Д      

динамикалық сипаттама деп аталады (6.3 сурет). 

 

 
 

6.3 сурет – Динамикалық сипаттама 

 

Қабылдағыш роторы секірмелі қозғалатын жүйелерде және қадамдық 

қозғалтқыштардың жүйелерінде динамикалық сипаттама төмендегі 

тәуелділікте болады 

 

const  болғанда )(kfМ Д  , 

 

 

мұндағы k – уақыт бірлігіндегі импульстер саны. 

Бұдан басқа, бұл жүйелерде келесі көрсеткіштерді де ескеру қажет: 

- градустағы қадамы немесе біліктің айналуына кететін қадамдар 

саны; 



 
 

- қабылдағыштық, яғни қадамды шығындамай қозғалтқышты 

кездейсоқ іске қосу мен тоқтау кезіндегі импульстардың ең үлкен жиілікте 

ілесуі; 

- қозғалтқыштың орташа динамикалық моменті нөлге дейін 

төмендеген кездегі k0 импульстардың шекті ілесу (немесе өткізу)  жиілігі; 

- электр магнитті Тэ тұрақты уақыт; 

- Мс.макс/J динамикалық беріктілік, мұндағы J – инерция моменті. 

Қозғалтқыштардың синхронды байланыс құрылғыларында 

қабылдағыштар ретінде қолданылатындарға көп жағдайда арнайы қоздыру 

орамы жоқ, синхронды реактивті машина жатады. Қазіргі уақытта кең 

таралмайтын әртүрлі модификацияларды сыртта қалтырып, жүйеде 

қолданылатын және айнымалы жиілік тогында жұмыс жасайтын 

қозғалтқыштардың негізгі екі түрін қарастырамыз. Олар: 

- жинақталған статор орамасы (шығыңқы статор полюстарымен) бар 

қадамдық реактивті қозғалтқыш; 

- таратылған статор орамасы бар қадамдық реактивті қозғалтқыш. 

Сонымен қатар, тұрақты жиілікпен желіні қоректендіретін синхронды 

машиналарды қарастырамыз. Ол қатаң синхронды айналу жылдамдығынан 

(электрлік сағат, кейбір байланыстарды орнату және т.б.) тұратын жетек 

механизміне арналған. Оған мыналар жатады: 

- редукторлы қозғалтқыш; 

- гистерезисті қозғалтқыш. 

 

6.2 Жинақталған статор орамы бар қадамдық реактивті 

қозғалтқыш 

 

Жинақталған статор орамы (шығыңқы статор полюстарымен) бар 

қадамдық реактивті қозғалтқыш  синхронды берудің импульстік жүйесінде 

қабылдағыш ретінде қолданылады, осыған байланысты оны импульсті 

қозғалтқыштар деп те атайды. Бұл жүйедегі датчиктер ретінде байланыс 

сымдары арқылы ток импульсін беретін, қабылдағыштың роторын белгілі бір 

қалыпқа кетіретін коммутаторлық құрылғы қолданылады. 6.4 суретте төрт 

сымды синхронды беру сұлбасы көрсетілген. Сол жағында коммутатор – 

датчик (Д), ал оң жағында қабылдағыш – импульсті қозғалтқыш (Қ) 

көрсетілген. Коммутатор бір-бірінен оқшауланған қабатпен анықталған, 

тоғыз мыстан жасалған пластиналардан тұрады. Пластиналардың саны 

әртүрлі болуы мүмкін, бірақ міндетті түрде 3 еселенген болуы керек. Өзара 

үш топқа біріктірілген пластиналардың әр тобы байланыс желісіндегі үш 

сымның біреуіне (a, b, c) жалғанған. Осылайша, әр топтағы пластиналар саны 

m/3 тең. Мұндағы m – коммутатордың толық пластиналар саны. Жалғанау 6.4 

суреттегідей 2 пластина сайын жүргізіледі.           

                                                      



 
 

 
 

6.4 сурет – Төрт сымды синхронды беру сұлбасы 

 

Біздің жағдайда (m = 9) әрбір топ үш пластиналардан тұрады: 

 

1 – 4 – 7 – а; 

2 – 5 – 8 – b; 

3 – 6 – 9 – с. 

 

 

Коммутатордың ішіндегі өсте иілген иінтірек айналады, оның ұшына  

Д1 және Д2 екі дөңгелек орналасқан. Иінтірек айналғанда 140° бұрышта 

орналасқан екі дөңгелек пластинаның ішінде сырғиды. Тұрақты ток көзінің 

бір полюсі жалғанған қозғалмайтын С сақинаға иінтірек бекітіледі. 

Осылайша, иінтірек айналғанда дөңгелектер екі пластина тобын кернеуге 

қосады.  

П типті импульсті қозғалтқыштың статорында орамдарға жалғанған 

алты шығарылған полюс бар. Орамдарды тұрақты токпен қоректендіргенде 

екі бір-біріне қарама-қарсы полюстер құрылатындай етіп әрбір екі орам 

диамерлі орналасады және өзара тізбектей жалғанады. Жұптасқан 

орамалардың бастапқы ұшы байланыс сызығының a, b, c сымдарына 

жалғанады, ал соңғы ұштары тұрақты токты қоректендіру көзінің екінші 

полюстарына жалғанады. Импульсті қозғалтқыштың роторы  екітаврлық, 

яғни екі дөңесті пішінде болады. 

Коммутатордың иінтірегін 6.4 суретте көрсетілгендей орналастырсақ, 

тұрақты ток қоректендіру көзінің (+) қысқышы арқылы екі параллель 

жолдармен өтеді: Д1 дөңгелегі мен 1 пластина арқылы және Д2 дөңгелегі мен 

4 пластина арқылы. 1 және 4 пластиналары бір-бірімен жалғанғандықтан 

арықарай ток байланыс сызығымен а сымы арқылы өтіп, импульсті 

қозғалтқыштың 1 – 1 орамдары арқылы қоректендіру көзінің (-) полюсіне 

қайтып келеді. Сондықтан, 1 – 1 орамдарының ағынымен пайда болған 

магнит өткізгіштігі үлкен болатындай етіліп, яғни ротордың бойлық өсі 1 – 1 

полюстер өсімен сәйкес келетіндей етіліп қозғалтқыштың роторы қойылады. 



 
 

Ротордың бұл орналасуы және статор полюстарының полярлығы 6.5 суретте 

көрсетілген, мұнда түсінікті болуы үшін орамалар көрсетілмеген. 

 

 
 

6.5 сурет – Екітаврлы пішінді ротордан тұратын импульсті 

қозғалтқыштың жұмыс сұлбасы 

 

Иінтірек P2 сағат тіліне бағыттас аздап бұрылғанда оқшауланған 

қабаттан өтіп, 5 пластинаға келіп тіреледі, ал P1 иінтірегі 1 пластинадан 

ауытқымай бір қалыпты жағдайда болады.  Ток (+) арқылы P1 және P2 

иінтіректерден, 1 және 5 пластиналардан, а және b сымдардан, 1 – 1 және 2 – 

2 сымдардан өтіп (-) қайтып келеді. 1 – 1 және 2 – 2 орамалардың жұбымен 

пайда болған ағынның ең үлкен магнит өткізгіштігі 6.5, б суретінде 

көрсетілген ротордың жағдайында, яғни ротор бастапқы жағдайдан (6.5, а 

сурет) 30° айналғанда болады. Сонымен, каммутатор иінтірегі бір рет 

айналым жасағанда бір-бірінен 30° ерекшеленетін 18 жағдайды табуға 

болады, бұл жағдайда ток статор орамаларының біреуі немесе екі жұбы  

арқылы кезектесе өтеді.   

Иінтіректің бір жағдайдан екінші жағдайға өтуі қозғалтқыш роторының 

30° бұрышқа бұрылуына сәйкес келетіндіктен коммутатордың бір толық 

айналуы қозғалтқыш роторының 1,5 айналуына сәйкес келеді. Жалпы 

жағдайда қозғалтқыш пен коммутатор арасындағы айналу жылдамдығының 

байланысы төмендегі теңдеумен анықталады 
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(6.4) 

мұндағы n – қозғалтқыш роторының айналу жылдамдығы, айн/мин; 

nК – коммутатор иінтірегінің айналу жылдамдығы, айн/мин; 

m – коммутатор пластинасының саны; 

p – қозғалтқыш роторының полюстер жұбының саны. 

Қарастырылған жағдайда m = 9 және p = 1. Сәйкесінше, 
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Егер роторды 6.6 суретте көрсетілген айқасқан пішін түрінде жасасақ, 

импульсті қозғалтқыш құрудың ең үлкен дәлдік жұмысымен қамтамасыз 



 
 

етеді. а жағдайынан б, в жағдайларына өткенде, яғни жоғарыда айтылған 

(екітаврлы ротормен) импульстердің тізбектілігіне сәйкес ротор әр уақытта 

15° секірмелі түрде орнын ауыстырады және өрістің айналу бағытына 

қарама-қарсы бағытта айналады.  

 

 
а)                                         б)                                      в) 

 

6.6 сурет – Айқасқан пішінді ротордан тұратын импульсті 

қозғалтқыштың сұлбасы 

 

Сәйкесінше, ротордың айналу жылдамдығы бұл жағдайда алдыңғы 

жағдаймен салыстырғанда 2 есе төмен болады. Бұл нәтижені егер p = 2 алсақ, 

онда 6.4 теңдеумен алуға болады. 

 

6.3 Үлестірілген статор орамы бар қадамдық реактивті 

қозғалтқыш 

 

Үлестірілген статор орамы бар қадамдық реактивті қозғалтқыш 

құрылысы бойынша қарапайым айқын полюсті синхронды машинадан ротор 

полюсінде қоздыру орамы болмағаны болмаса айырмашылығы жоқ.  

Мұндай қозғалтқыштар ротордың айналу жылдамдығын еркінше 

өзгертетін, айнымалы жиілікте жұмыс жасайтын, синхронды байланыс 

жүйелерінде кең қолданылады. Ротордың айналу жылдамдығы төмендегі 

теңдеумен анықталады   
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Айнымалы жиіліктің қоректендіру тогы ретінде үш фазалы тұрақты 

токтың түрлендіргіші, айнымалы жиіліктің коллекторлы генераторы, 

айнымалы айналу жылдамдығынан тұратын синхронды генераторлар және 

т.б. қолданылады. Үш фазалы айнымалы жиіліктің ең қарапайым тұрақты 

токты түрлендіргіші ҮСБ (үшөткізгішті синхронды беру) деп аталатын 

жүйеде қолданылатын коллектр-кілті болып саналады. ҮСБ сұлбасы 6.7 

суретте көрсетілген. 

 



 
 

 
 

6.7 сурет – ҮСБ сұлбасы 

 

Д датчик (коллектор-кіліт) оқшауланған қабатпен бөлінген екі мыс 

сегменттерден тұрады. Синусоидаға жақын токтың қисығын алу үшін 

бұрыштық өлшем бойынша әрбір оқшауланған қабаттың көлемі 30° тең және 

әрбір сегменттің бұрыштық қамтуы 150° тең болуы қажет. Түйіспелі сақина 

мен щетканың көмегімен сегменттер тұрақты токтың қоректендіру көзіне 

жалғанады. Коллектор-кілті аумағында симметриялы 1, 2 және 3 үш 

щеткалар орналасқан. Коллектор-кілті айналғанда щеткалардың әрқайсысы 

тұрақты токтың көректендіру көзінің оң полюстарына тізбектеле жалғанады. 

1, 2, 3 щеткалардан шыққан байланыс сызығының сымдары статор орамдары 

үлестірілген реактивті синхронды қозғалтқыш (бұл жағдайда төрт полюсті) 

болып саналатын Қ қабылдағышқа келіп жалғанады.  

Коллектор-кілттің айналу жылдамдығын өзгертіп, алынған үш фазалы 

токтың жиілігін және қозғалтқыштың айналу жылдамдығын өзгертуге 

болады.    

ҮСБ сұлбасының негізгі кемшілігі импульсті беру жағдайына ұқсас 

өзіндік синхрондаудың болмауы және коммутациялық құрылғы кернеуінің 

шектеулі болуы. Мұнда ұшқынды өшіретін конденсаторлар болғанда бұл 

қуат 600 – 700 Вт. дейін жоғары болуы мүмкін, сондықтан сұлбаны төменгі 

қуатты күшпен беру ретінде қолдануға болады. ҮСБ қолданылатын реактивті 

қозғалтқыштар статистикалық синхрондаушы моментті 1500 Г· дм. дейін 

қамтамасыз етеді. 

Үлестірілген статор орамы бар қадамдық қозғалтқыштың жинақталған 

орамдары бар қозғалтқышпен салыстырғандағы артықшылығы жоғары 

жылдамдығы, жақсы қолданылуы (кез келген уақытта барлық орамдары 

толық жұмыс жасайды), Мс лүпілдің болмауы және роторда орамдарды 

тыныштандырғышты қолдану мүмкіндігі. Алайда, бұл қозғалтқыштар қысқа 

қадам жасауға мүмкіндік бермейді, төменгі үдеулі синхрондаушы моменттен 

тұрады және өте күрделі басқару сұлбасын талап етеді.                  

Үлестірілген статор орамы бар қадамдық қозғалтқыштың және 

жинақталған орамдары бар қозғалтқыштың оңтайлы сапасын біріктірудің 

келісімді шешімі болып, машинаның ауа саңылауында жұмыс ағынын құру 

үшін арналған орамдар мен барлық полюстерді бір уақытта қолданатын көп 

полюсті реактивті қадамдық қозғалтқыш болып табылады. Атқарушы 



 
 

қозғалтқыштың орындауы бір бағытты болып келеді. Статорда бір уақытта  

тұрақты ток кернеуіне қосылған екі немесе үш орамдар (өзара 

трасформаторлы жалғанған) бірлік полюсті жүйемен орналастырылған.  

Орамның біреуінің қосылу полярлығы өзгергенде ауа саңылауындағы өріс 

бір қадамға бағытын өзгертіп деформацияланады. Қадамның өлшемі аз мәнде 

болады. Орамдар арасында трансформаторлық байланыстардың болуының 

салдарынан импульсті өңдегенде жинақталған энергияның өрісі келесі 

импульс түскенше коммутациялық құрылғыда жылу түрінде таралмай, бір 

немесе бірнеше қатарласқан орамдарға таралады. Электр магнитті тұрақты 

уақыт бірнеше есе төмендейді. 

 

6.4 Редукторлы реактивті қозғалтқыш 

 

Ең үлкен айналу жылдамдығын алуды талап ететін жағдайда, әртүрлі 

санды тістерден тұратын тісті дөңгелектің комбинацияларынан құрылған, 

механикалық редуктордың жетекті механизмін және қозғалтқыш білігінің 

арасындағы құрылғыны қолдануға тура келеді. Егер жылдамдықты 

төмендету айтарлықтай болу қажет болса, онда көп қадамнан тұратын 

редукторды алып тастау қажет. Механикалық шығындарды жоғарлатқанда 

нәтижесінде құрылғының ПӘК төмендейді, ал редуктор сапасыз жасалғанда 

немесе ұзақ қолданылғаннан кейін дыбыс шығарады.  

Бұл микромашинаның жұмыс жасау принципі және құрылысы 

келесідегідей (6.8 сурет). Қозғалтқыштың статоры мен роторы  – біріншісі 

сақина тәрізді, ал екіншісі диск тәрізді электр магнитті жұқа болатпен 

жинақталған. Статордың ішкі жағында және ротордың сыртқы жағында 

жартылай сақиналы саңылаулар мөрленген. Статор және ротордың ZS және 

ZR саңылау сандары әртүрлі болады (6.8 суретте олар,  мысалы: ZR = 18 және  

ZS = 16). Статорда екі полюсті ирек тәрізді орам орналасқан, оның жартысы 

сызбада көрсетілген. Егер қозғалтқыш коллектор-кілтпен жұмыс жасауға 

арналған болса, онда орам үш фаза түрінде жасалады  (үш нүктеде үш 

жапсырмадан (пайкадан) тұрады, олар бір-бірінен 120° ығысқан). Егер 

машина бір фазалы тізбекпен жұмыс жасауға арналған болса, онда орамнан 

төрт әртүрлі ажыратылған жапсырма жасайды және оны көпірлік сұлбамен 

тізбекке жалғайды (6.9 сурет), сонымен қатар айналу өрісін алу үшін 

конденсатор қосады. 

 



 
 

                           
 

6.8 сурет – Редукторлы 

қозғалтқыш құрылғысының 

сұлбасы 

 

6.9 сурет – Бір фазалы 

конденсаторлы редукторлы 

қозғалтқыштың статор орамын 

желіге қосу сұлбасы 

 

Егер айналу өрісінің өсі А бағытта болса (6.8 сурет), онда ротор магнит 

кедергісі төмен болғанша, яғни статордың 1 және 9 тістеріне қарама-қарсы 

ротордың 1′ және 10′ тістері келетіндей етіліп орналасады. Өріс В жағдайға 

өткенде, яғни  5,22
16

360
бұрышта болғанда, статордың 2 және 10 тістеріне 

ротордың 2′ және 11′ тістері қарама-қарсы келетіндей етіліп ротор бұрылады. 

Ротордың бұл бұрылу бұрышы өрістің бұрылу бұрышынан 9 есе аз болады 

немесе  
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Ары қарай өріс 22,5° бұрышқа бұрылғанда, ротор 2,5° бұрышқа 

бұрылады және т.б. Сонымен, ротордың жылдамдығы өрістің айналу 

жылдамдығынан 9 есе төмен болады. 

ZS және ZR мәндерінен, f жиілік мәнінен, статор өрісінің 2р полюстер 

санынан тұратын ротордың айналу жылдамдығының жалпы өрнегін 

төмендегі анықтама арқылы алуға болады. Ротордың п жылдамдығы пс 

өрістің жылдамдығынан  
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(103) 

Жиілігі  f = 50 гц және 2р = 2 болғанда өрістің жылдамдығы пс = 3000 

айн/мин, яғни 
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Мысалы, ZR = 200 және ZS = 198 таңдап алып, п = 30 айн/мин аламыз. 

Өрістің ауа саңылауы арқылы статор мен ротордан өтуі кезінде төменгі 

магнит кедергісін алу үшін ZR - ZS айырымын 2pk, k = 1, 2, 3…тең деп аламыз. 

6.5 теңдеуден байқайтынымыз ZR - ZS айырымы аз болған сайын, ZR 

және ZS саңылау саны бір-біріне жақын және ротордың ZS айналу 

жылдамдығы төмен болады. ZR - ZS = 1 болғанда ең төменгі азаю жүзеге 

асады, бірақ бір-біріне қарама-қарсы статордың бір саңылауына ротордың бір 

саңылауы ораласа алады. Бұл жағдай магнитті кедергіні жоғарлатады және 

машинаның қолданылуын нашарлатады. Сондықтан екі полюсті қозғалтқыш 

үшін ZR - ZS = 2, 4, 6… алу қажет. 

Егер редукторлы қозғалтқыштың роторын сыртқы және ішкі бөлігі мен 

тістерін сақина түрінде жасап, ал оның ішіне сыртқы тістері бар екінші 

роторды орналастырсақ, онда жылдамдықты төмендетуге, яғни екі 

реакцияны алуға болады.   

Бір-біріне орналастырылған бірнеше роторға сәйкес тістердің санын 

дұрыс қою арқылы жеке роторы сағаттың, минуттың және секунттың тілін 

көрсететін қозғалтқышты құрастыруға болады, яғни редукторсыз сағаттық 

механизм алуға болады. 

Редукторлы қозғалтқыштың артықшылығы бір айналым кезінде 

жылдамдықтың тұрақтылығы, бұл оның дауыс жазу және дыбыс шығаратын 

құрылғыларда қолданылуына маңызды роль атқарады.  

 

6.5 Гистерезисті қозғалтқыш 

 

Егер асинхронды қозғалтқыштың статорының ішіне магниттік 

материалдан жасалған цилиндрлік массивті роторды орналастырсақ, онда 

статор орамасын желіге қосқанда ротор айналады және жетектен келген 

момент кедергісін жеңе алады. Бұл жағдайда қозғалтқыштың айналмалы 

моментін екі моменттердің қосындысы ретінде қарастыруға болады: 

 

,ГК МММ    (6.6) 

мұндағы МҚ – машинаның айналмалы өрісі мен ротордың құйынды 

тоғының өзара әсерінен пайда болған момент және ротор материалының  

магниттелуі кезінде гистерезистік құбылыстың әсерінен пайда болған МГ 

момент (гистерезистік момент).  МҚ моментінің табиғаты магнитсіз немесе 

магнитті қуыс роторлы асинхронды атқарушы қозғалтқышқа ұқсас болады.  



 
 

Ротор материалының үлкен үдеулі кедергісінің болуының салдарынан ротор 

қозғалмағанда (s = 1 немесе ν = 0) момент жоғарғы мәнде болады, ал 

синхронды айналу жылдамдығында (s = 0 немесе ν = 1) нөлге дейін 

төмендейді. Идеалды қозғалтқыш үшін (ротордың индуктивтік кедергісі жоқ 

кезде статор орамында шығын болмағанда) бұл моменттің өзгерісі сырғуға 

сәйкес түзу сызық заңы бойынша орындалады (6.10 сурет). s < 0 немесе ν > 0 

болғанда, яғни жоғары синхронды жылдамдықта, МҚ моменті теріс болады, 

яғни генераторлы. Еркін айнымалы жылдамдықтағы құйынды токтың 

моменті 

,)1( .KББKК МsММ     (6.7) 

мұндағы Мб.к – ротор қозғалмағандағы момент, яғни бастапқы іске 

қосылу моменті. 

 

 
 

54 сурет – Сырғанау кезіндегі құйынды ток пен айналу моментінің 

тәуелдігі 

 

Гистерезистік моменттің табиғаты келесі негізгі себептермен 

түсіндірілуі мүмкін. Магнит өрісінде орналасқан NS ферромагниттік роторды 

қарастырамыз (6.11, а сурет). 

 
а)                                             б) 

 

6.11 сурет – Гистерезистік қозғалтқыштың жұмыс жасау принципі 

 



 
 

Бұл жағдайда ротордың құрамына кіретін, элементарлы магнитиктер 

NS магнит өрісі сызығы бағытымен бағытталады. Түсінікті болу үшін 

сызбада тек 2 элементарлы магнитик көрсетілген: 1 және 2 магнит 

индукциясының орта сызығына орналастырылған. 1, 2 магнитиктер мен NS 

магниттер арасындағы өзара әрекеттеру күші соңғысының өсі бойынша 

бағытталады. Егер NS магнитін сағат тілімен айналдырсақ, онда элементарлы 

магнитиктер де осы бағыт бойынша айналады. Дегенмен, гистерезистік 

кешігу  (молекулалық үйкеліс) құбылысының әсерінен 1, 2 магнитиктері NS 

полюсі сияқты дәл сол бұрышқа бірден айналмайды, және екеуінің де өстері  

«келісілген бұрышты» 𝜗 құрайды. Енді Мг гистерезистік моментті құрайтын 

Q өзара әрекеттесу күші радиалды құраушылардан басқа 

,cosQQd     

тангенциалды құраушылардан тұрады 

,sin QQq    

 

NS өрісінің қандай жолмен, қандай процестермен айналымға түсуі 

немқұрайлы болса, онда осы жағдайда да айналмалы өріс қозғалыссыз статор 

орамасында көп фазалы ток жүйесін құрғанда сол құбылыстар орын алады.  

6.11, б суретінде сыртқы полюстер өсі статордың кеңістіктегі SF


магниттелу күшінің векторлық өсі болып табылады. Бұл вектор төмендегі 

жылдамдықпен айналады 

.
60

p

f
nC    

 

Екі 1 және 2 элементарлы магнитиктер арқылы өтетін ротор өсі , 

гистеризистің салдарынан магнит күші векторынан  𝜗 бұрышқа қалатын Ф 

магнт ағымының кеңістік векторының өсі болып табылады. Кез келген басқа 

электрлік машиналарда пайда болатын айналу моменті 


Ф және SF


кеңістік 

векторларының туындысына пропорционалды, яғни  

.sin),sin( SSSSГ FCFФFCFФСM 









  
(6.8) 

Роторы магнитті жұмсақ материалдан (электр техникалық болат) 

жасалған асинхронды қозғалтқыштың 𝜗 бұрышы өте аз, осының салдарынан 

гистерезистік моменттің шамасы өте төмен, сондықтан ротор орамының 

тогымен пайда болған ағымдардың өзара әрекеттесуінің салдарынан болатын 

моментке қарағанда оның шамасын ескермейді.   

Статордың магниттелу күшінен қалып отыратын ағымның кеңістіктегі 

𝜗 бұрышы ротордың айналуына тәуелді емес және барлығы қарапайым 

магнитиктердегі өріс бағытын өзгертетін күшпен анықталады, яғни бұрыш 

ротор жасалатын материалдың гистерезистік торының пішінімен 

анықталады. Осыған байланысты гистерезистік моменттің мәні ротордың 

айналу жылдамдығына, механикалық сипаттамасына тәуелді емес, яғни бұл 

моменттің айналу жылдамдығына  (немесе сырғанауға) тәуелділігі 6.12 



 
 

суретте көрсетілген. Қозғалтқыш арқылы роторға сыртқы моментті беріп 

синхронизмнан (s = 0 немесе ν = 1) өткен кезде МГ белгісін өзгертеді, яғни 

машина гистерезистік  генератор режиміне өтеді.  

Жоғарыда айтылғандай магнитті материалмен жасалған көлемді ротор 

екі моментті тудырады: МҚ және МГ, екеуі қосылып 6.13 суретте көрсетілген 

механикалық сипаттаманы құрады. 

 

               
 

6.12 сурет – Гистерезисті 

қозғалтқыштің механикалық 

сипаттамасы 

 

 

6.13 сурет – Құйынды 

токтардың салдарынан айналу 

моментін есепке алғандағы 

гистерезисті қозғалтқыштың 

механикалық сипаттамасы 

 

Егер жүктеменің М кедергілік моментінің айналу жылдамдығына 

тәуелдігі 6.12 суреттегі 1 немесе 2 қисық сызықтарға ие болса, яғни егер 

сырғанау 1-ден 0-ге дейінгі аралықта М < Мг болса, онда қозғалтқыш 

синхронды айналу жылдамдығында тұрақты жұмыс жасайды.  Егер 

кедергілік момент 3 қисық сызықпен өзгеретін болса, онда тұрақты 

жылдамдық сырғу α нүктесіне сәйкес келгенде орындалады және машина 

асинхронды режимде жұмыс жасайды. Егер соңында М > Мг болса, онда 

ротор тоқтайды. Сәйкесінше кедергілік момент тұрақты және М < Мг 

болғанда қозғалтқыш синхронды режимде жұмыс жасайды.  

Егер роторды көлемді емес, керсінше магнитті-қатты ертінді 

материалын қолданып жұқа беттермен (мысалы, викалламен) жасаса, онда 

құйынды токтан МҚ моментінің айтарлықтай төмендеуіне қол жеткізуге 

болады. Бұл моменттің төмендеуі ротор пакетінің қабаттануына ғана емес, 

сонымен қатар магнитті-қатты ертіндінің электірлік кедергісінің 

жоғарлауына негізделген. Қаттылығы аз материалды (альнико, альни және 

т.б.) қолданып, гистерезис моментінің үлесін төмендетуге болады және 

құрамы бойынша асинхронды қозғалтқышқа ұқсас, көлемді роторлы 

машинаны алуға болады. Ары қарай құйынды токтың моменті нөлге тең деп, 

яғни қозғалтқыш гистерезисті деп қарастырамыз.   

Гистерезисті қозғалтқыштың моменті айналу жылдамдығына тәуелсіз 

болғандықтан, одан электр магнит қуаты да тәуелсіз болады  

.МР СЭ     



 
 

Әдетте, айналу жылдамдығына немесе сырғуға осы қуаттың пайдалы 

механикалық қуатқа  Р/
R (механикалық шығындарды қосқанда) және жылуға 

өтетін PГR гистерезистің шығынына таралуы тәуелді.    

(2.30) теңдеуге сәйкес 

,)1(/

ЭR PsР     

онда 

ЭГR sPР /
   

және 

.)1(/

ЭЭГRRЭ sPPsPРР    (6.9) 

Айналу жылдамдығына сәйкес Р/
R және PГR қуаттарының таралуы 6.14 

суретте көрсетілген. Ротор қозғалмағанда 

,. ГRКЭ РР    (6.10) 

яғни барлық электр магниттік қуат шығынға шығындалады да жылуға 

айналады, ал синхрондау кезінде 

,/

. RКЭ РР    (6.11) 

магниттелу шығыны болмайды. 

(6.10) теңдік бойынша гистерезис қозғалтқышының моментін 

қозғалыссыз ротордың f желідегі жиілігінің айналу өрісіндегі синхронды 

бұрыштық жылдамдықтың қатынасы арқылы анықтауға болады. 

6.15 суретінде үзік сызықпен көрсетілген тік бұрышты 1 тізбек идеалды 

болады. 2 қисық сызықпен көрсетілген тізбектегі қазіргі кездің викалды 

материалы осы идеалды түрге жуығырақ болады. Машина жасауда 

қолданылатын болат 3 типті жіңішке тізбектен тұрады және ол гистерезистік 

моментті қамтамасыз ете алмайды.    

 

                                   
 

6.14 сурет – Сырғанау немесе 

айналу жылдамдығына тәуелді 

электр магниттік қуатты үлестіру 

6.15 сурет – Гистерезистік 

тізбектің пішіндері 

 

Гистерезисті шығындар магниттелудің бір цикліндегі 1 см
3
 магниттік 

материалы гистерезистік тізбектің ауданымен анықталады. Бұл шығындар 

мынаған тең 



 
 

. НdBРГ   
 

Рг анықтау үшін Максвел теңдеуін шешіп және ротордағы Н пен В 

үлестірулерін табу қажет. Дегенімен В индукция мен Н өріс кернеулігі 

арасындағы байланыс сызықсыз болғандықтан, бұны анықтау өте қиын және 

көптеген оңайлатуларды қажет ететіндіктен, оны жөн деп есептеуге 

болмайды. Іс жүзінде гистерезистегі шығындарды белгілі теңдеулерді 

қолдану арқылы есептеуге болады. Ол теңдеу төмендегідей  

,,10 102 ВтGfBkР RГГR

    (6.12) 

мұндағы kГ – айналу гистерезисінің нәтижесінде болатын 

шығындардың жоғарлауын есептейтін коэффициент, Рихтер бойынша 1,6 

шамасына тең; 

ε – ротор материалына тәуелді болатын тұрақты; 

В – магниттік индукцияның амплитудасы; 

GR – магниттелетін материалдың салмағы. 

ε шамасын берілген материал үшін тәжірибелік жолмен анықтау қажет.  

онда 
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(6.13) 

Осылайша жалпақ тұзақты гистерезисті магнитті-қатты материалдарды 

қолдану гистерезистік қозғалтқыштың айналу моментін жоғарлатудың 

радикалды әдісі болып табылады.  

Барлық электр машиналары сияқты гистерезистік қозғалтқыштың 

айналу моменті әрқашан жетектің қарсыласу моментіне тең. Егер қарсыласу 

моменті төмендесе, ротор алға қарай ұмтылады және бұл үдеу (6.8) теңдеуге 

сәйкес 𝜗 бұрыштың төмендеуіне байланысты айналу моменті төмендегенше 

жалғаса береді де тепе-теңдіктің жаңа күйі пайда болады (6.11 сурет).  

Гистерезис құбылысының пайда болуын оған әсер ететін күштер мен кешігу 

бұрышының төмендеуіне байланысты аз өлшемде тұзаққа өтумен түсіндіруге 

болады. Идеалды бос жүріс кезінде кедергі моменті нөлге тең және υ 

бұрышы нөлге дейін төмендейді, яғни SF


 және 


Ф  векторлардың бағыттары 

сәйкес келеді. 

Гистерезистік қозғалтқыштағы магниттік өрістің идеалды үлестірілуі 

ауа саңылауын бойлай магниттелу күшінің синусоидалы өзгерісінде 

орындалады. Бұл жағдайда асинхрондық режимде, яғни өріске қатысты 

ротордың сырғанауы кезінде ротордың әрбір нүктесінде индукция, 

гистерезистің бірдей тұзағы бойынша үздіксіз өзгереді. Орнықты синхронды 

режим жұмысында ротордың әрбір нүктесіндегі индукция тұрақты болады.    

Бұл идеалды жағдайдан шегінудің маңызды факторы болып статор 

орамасының магниттелу күшін синусоидалы емес қисығын тудыратын 

орамның және тістің гармоникалары болып табылады. Егер орамалық 

гармониканың жойылуы немесе қандай да болмасын жағдайда төмендеуі 



 
 

айтарлықтай қиындықтар тудырмаса және ораманы тиісті таңдау жолымен 

жасалған болса (бұл жағдайда толық емес тік бұрыш түріндегі ораманы 

қолдану жақсы нәтиже береді, яғни үш фазалы машиналар үшін кәдімгі екі 

қабатты қысқартылған қадамды 
1
/5 полюсті бөлгішті, ал бір фазалылар үшін 

1/3 полюсті бөлгішті), онда әдеттегі ойықты қиғаштау секілді іс-шаралар 

тістік гармоникалармен күресуде жеткіліксіз болып табылады. Толықтай 

жабылған ойықтарды немесе ферриттік сыналарды (феррит – пластмассаға 

нығыздалған темір ұнтақ) қолдану радикалды шара болып табылады. 

Көпірдің немесе сынаның қалыңдығы механикалық беріктігі жағынан төмен 

болуы қажет. 

Әдеттегі асинхронды және синхронды машиналарда ойықтың жабылуы 

жайылып тараудың нәтижесінде пайда болатын қуат коэффициентінің және 

ПӘК төмендеуін тудырып, сипаттамаларға кері әсерін тигізеді. Дегенімен, 

гистерезистік қозғалтқышта ойықтың жабылуы көрсетілген 

жетіспеушіліктерін айтарлықтай азайтады. Ротерстің берілгендері бойынша 

ойықтың жабылуы моментті 73% көтеруге мүмкіндік береді. 

Гистерезистік қозғалтқыштардың энергетикалық көрсеткіштерінің 

(cosφ, ПӘК) жоғарлауын ротордың магниттелуін қысқа уақытта жоғарлату 

жолымен алуға болады, мысалы статор қысқыштарындағы кернеуді көтеру 

арқылы. Бұл жағдайда ротор тұрақты магниттің қасиеттеріне ие болады және 

өрісті тудыруға қажетті реактивті токтан желіні жеңілдетеді.  

Гистерезистік қозғалтқыштың артықшылықтары: құрылғысының 

қарапайымдылығы, тасымалдау сенімділігі жоғары, іске қосудың қандай да 

бір жағдайға бейімделуінің болмауы, синхронды жағдайға кірудің бір 

қалаптылығы, жүріске және жұмысқа қосу кезінде іс жүзінде өзгермейтін 

токтың шамасы. Кемшіліктері: роторды кәдімгі болаттан жасап және оған 

жұқа магнитті қатты материалдан жасалған қуыс цилиндрді орнатса, онда 

ротордың материалы қымбат болады.   

Қазіргі уақытта гистерезистік қозғалтқыштар үш фазалы және бір 

фазалықта 200 Вт дейінгі қуатта (пайдалы) қолданылады. Бұдан басқа 

гистерезистік қозғалтқыштар көп мөлшерде әртүрлі ұсақ механизмдер мен 

аспаптардың жетегі үшін шығарылады. Бұл жағдайда пайдалы қуат 5 – 10 

мВт, ал тұтыну 2 – 3 Вт құрайды. 

 

 

7 Синхронды байланыстың индукциялық жүйесінің 

микромашиналары 

 

7.1 Тағайындалуы, қасиеттері және қолданылу аймақтары   

 

Синхронды байланыстың индукциялық жүйесінің қасиеттерін 

сипаттайтын негізгі көрсеткіштері тұрақты жиілікті айнымалы токтың 

желісімен қоректенуі және біліктің бір айналымында өз-өзінен синхрондалуы 

болып саналады. Сонымен қатар бұл жүйенің артықшылықтары:  



 
 

- ұшқынды коммутацияның, яғни жүйенің жұмысы кезінде датчиктің 

қоректену тізбегінің ажырауының болмауы; 

- келісілген режимде ротор датчигі мен қабылдағыштың арасындағы 

қателік бұрышын азайтуды қамтамасыз ететін жоғарғы дәлдік (төменгі класс 

машиналары үшін 2,5° төмен емес); 

- датчик бұрылысын қабылдағышпен баяу өңдеу; 

- түйіспесіз типті датчик пен қабылдағыш қондырғысының қаблеттігі; 

- датчик пен қабылдағыштың бір типтілігі. 

Бұл факторлардың барлығы қазіргі уақытта асинхронды байланыстың 

индукциялық жүйесінің көп таралуына және үлкен мөлшерде алдыңғы 

тарауда қарастырылған айнымалы жиілік қондырғыларын ығыстыруға 

әкеледі.  

Индукциялық жүйелерде датчик және қабылдағыштар ретінде 

қолданылатын микромашиналар сельсин деп аталады (ағылшынның self-

synchro – nizing сөзінің бастапқы буындары), олардың негізгі өз-өзінен 

синхрондалатын қасиетін сипаттайды. 

Негізінен сельсин қондырғысы, ротордың айналуы кезінде статор мен 

ротор орамаларының арасында өзара индуктивтіліктің бір қалыпты өзгерісі 

пайда болатын айнымалы трансформаторға ұқсас болады. Датчик 

орамдарындағы ЭҚК шамаларының немесе фазаларының өзгерістері 

қабылдағышта өзгерістерді туғызады, осының салдарынан нәтижесінде 

өңдеулер орындалады. Өзара байланыс сызығы арқылы жалғанған датчик 

орамасы мен қабылдағыш синхрондау орамасы деп аталады, ал қоректену 

көзіне жалғанған және машинадағы магниттік ағын тудыруға арналған орама 

қоздыру орамасы деп аталады.   

Синхронды байланыстың индукциялық жүйесін үш фазалы және бір 

фазалы деп екіге бөлуге болады. 

Үш фазалы сельсиндердің статоры мен роторы үлестірілген үш фазалы 

орамасы бар кәдімгі асинхронды қозғалтқыштан еш айырмашылығы жоқ.  

Ротор орамасын (бұл жағдайда синхрондау орамы)  байланыс сызығына 

жалғау үшін оның ұштары машинаның сыртқы бөлігіндегі қозғалмайтын 

қысқыштармен жалғанған щеткаларға қосылған түйіспелі сақиналарға 

енгізіледі.   

Үш фазалы сельсиндер тек қана бір-бірінен ажыратылған екі 

қозғалтқыштың синхронды айналуын қажет ететін жағдайда, «электрлік 

білік» деп аталатын салыстырмалы түрде үлкен қуатты жүйелерде кең 

таралған (көпірлерді ажырату механизмдері, қағаз жасайтын машиналар және 

т.б.).  

Бір фазалы сельсиндердің қоздыру орамалары бір фазалы желіден 

қоректенеді. Синхрондау орамалары көп жағдайда үш фазалы орама түрінде 

жасалады, яғни үш 120° ығысқан жұлдызша жалғанған жеке орамалардын 

тұрады. Синхрондау орамасы бір өсті орама түрінде жасалған сельсиндер жиі 

қолданылмайды.  



 
 

Жүйенің сипаттамасына байланысты орамның статорда немесе роторда 

орналасқаны маңызды емес, бірақ пайдалану тұрғысынан маңызды. Егер 

қоздыру орамасын роторға орналастырсақ түйіспелі сақиналар саны екіге 

дейін төмендейді, яғни пайдалану сенімділігіне қатысты әлсіз түйіндер саны 

төмендейді. Дегенмен мұнда щетка мен сақина арқылы үздіксіз қоздыру тогы 

өтетін болады, қоздырушы ток ұзақ уақыт жүйе арқылы өткен кезде 

сақиналар мен щеткаларды күйдіріп жүберуі мүмкін. Осы кезде роторға 

синхронды ораманы орналастырсақ, сақиналар саны үшке дейін өседі және 

жүйенің жұмысы индикатор режиміне өтеді. Индикатор режимінде ток 

щеткалар арқылы қайта өңдеу кезінде ғана өтеді және тепе-теңдік жасауға 

қолайлылық тудырады. Сондықтан сельсиндердің көбі статорында қоздыру 

орамасы бар етіп жасалынады.      

Синхрондау орамасы әрқашан үлестірілген болып жасалады және 

фазалы роторлы асинхронды қозғалтқыштың роторлық орамасы жұқа электр 

техникалық болатпен жинақталған цилиндрлік пакетке орналастырылады.  

Қоздыру орамасы үлестірілген және шоғырланған, яғни айқын полюсті орам 

түрінде болады. Үлестірілген орамның кемшілігі: индикаторлық тасымалдау 

кезінде жоғарғы қателікті тудыратын бастапқы бөлігінде тік болып келетін 

момент сипаттамасын береді. Бұл кемшіліктерді жою үшін машинаның 

көлденең өсі бойымен қысқа тұйықталу тізбегін құратын қосымша ораманы 

қолдану қажет. Бұл құрамын күрделендіреді және қымбататады. Қоздыру 

орамасымен таратылған сельсиндер трансформатор режимінде жұмыс 

жасайтын жүйелерде қабылдағыш ретінде жиі қолданылады. 

Осылайша, бір фазалы қалыпты түрдегі сельсинді, статорында 

жинақталған қоздыру орамасы бар және роторында таратылған синхрондау 

орамасы бар, машина ретінде қабылдау қажет. Өзіндік синхрондау мүмкіндігі 

үшін бір рет айналу аралығындағы полюстер санын әрдайым екіге тең деп 

алады. Осындай сельсиннің статоры мен роторының көлденең қимасы 7.1 

суретте көрсетілген. Полюстер бұрыштық қамтуы 120 - 130° болатын 

полюстік ұштардан тұрады. Ауа саңылауындағы өрістің қисық пішінін 

синусоидаға жақындату үшін ауа саңылауының шамасын полюстің 

ортасынан алыстау шамасына байланысты көбейтеді. Тістік гармоникаларды 

әлсірету үшін ротордың саңылаулары жонылған. Щетка мен сақина 

арасындағы өтпелі кедергіні азайту үшін сақинаға тақалған жерлерін 

күміспен дәнекерлеп, металды пластикалар түрінде жасайды. Сонымен қатар 

статор қабы жалпақ электр техникалық болатпен жиналады.   

7.2 суретте сельсин бөлшектелінген түрінде көрсетілген. Мұнда сол 

жағында машинаның статоры орналасқан, ортасында  -  сақиналы ротор, оң 

жағында – щетка ұстағышы бар мойынтіректі қалқан.  

 



 
 

                                                 
 

7.1 сурет – Сельсин магнит 

өткізгішінің көлденең қимасы  

7.2 сурет – Түйіспелі 

сельсиннің бөлшегі 

 

Берілген екі бұрыштың айырымына немесе екі бұрыштың 

қосындысына тең болатын индикаторлы сұлба немесе бақылайтын жетек 

бұрыш жасаған кезде, дифференциалды сельсин элементінің бірі ретінде 

қабылданатын синхронды байланыс қолданылады. 

Дифференциалды сельсиннің құрылысы өстерінің арасы 120° ығысқан 

роторы мен статорында үшке бөлінген орамалары бар, үш фазалы 

асинхронды қозғалтқыштың құрылысына ұқсас болады. Орамның басы ортақ 

нүктеге жалғанған, ал соңы қысқыштармен шығарылған, ротор орамалары 

байланыс сақинасы мен щетка арқылы жылжымайтын қысқыштармен 

жалғанған. Тармақ саны, орамның орналасуы, саңылау саны және 

орамалардың параметрлері бойынша статор мен ротор бірдей жалғанған.  

Дифференциалды екі датчикпен жұмыс жасайтын сельсиндер 

синхронды байланыс сұлбаларында қабылдағыш ретінде немесе екінші 

датчик ретінде қолдануы мүмкін. 

7.3 суретте қарапайым типті екі сельсин-датчигі бар индикаторлы 

сұлба көрсетілген: СД1 және СД2. Оның синхрондау орамасы білігінде 

теңгерілген тілшесі бар, қабылдағыш (Қ)  рөлін атқаратын, дифференциалды 

сельсиннің (ДС) статоры мен роторының орамасына жалғанған.    

  

 
 

7.3 сурет – Екі датчик пен қабылдағыш ретінде жұмыс жасайтын, 

дифференциалды сельсины бар индикаторлы  беру сұлбасы 



 
 

Егер СД1 датчик роторы бұрылысына қарама-қарсы бағытқа қарай, 

СД2 датчиктің роторы α2 бұрышқа бұрсақ, онда магнит ағыны α2 + α1 

бұрышқа жылжиды. Нәтижесінде дифференциалды сельсиннің роторы да 

сондай бұрышқа бұрылады.  

Осылайша, егер сельсинді-диффернециалдың роторы еркін айналатын 

болса, бұрылу бағытына байланысты Д1 және Д2 датчиктердегі α1 мен α2 

бұрыштарын құру кезінде ол α бұрыш жасайды. Бұл бұрыштың теңдеуі 

төмендегідей 

.12     (7.1) 

Қазіргі кезде байланыссыз сельсиндер кең таралған. Сырғанау 

байланысының жоқтығы ең жақсы тұрақты сипаттаманы және дәлдік класын 

ұзақ сақтауға мүмкіндік береді. Қазіргі кездегі байланыссыз сельсиннің 

құрылысы 7.4 суретте көрсетілген. 

 

 
7.4 сурет – Түйіспесіз сельсин құрылысының сұлбасы 

 

Ротор (Р)  магнитсіз материалдан жасалған, қисық аралықпен (А) 

бөлінген жалпақ болатпен толтырылған екі қабы бар. Ротордың бөлек жалпақ 

жазықтығы біліктің өсіне параллель орналасқан. Екі пакет те пластмассамен 

қысылып, цилиндр түрінде жасалған. Роторда ешқандай орамдар жоқ. 

Машинаның статоры (С)  негізгі қаптан және екі жақты сақинадан 

(тороидтан (Т)) тұрады. Қап пен троид жалпақ болаттан жинақталған, 

сонымен қатар жалпақ жазықтығы, әдеттегідей, біліктің өсіне 

перпендикуляр. Негізгі қаптың ішкі бетінде үш фаза түрінде жасалған, 

синхрондаудың таратылған орамасы бар, ойықтар мөрленген. Троидтарда 

орама жоқ. Троидтарға жалпақ болатпен толтырылған (біліктің өсіне 

параллель) және алюминий қорытпасынан жасалып, цилиндірлік корпустың 

сыртына құйылған сыртқы магнит өткізгіш (М) қабымен жанасқан. Троид 

пен негізгі статор қабының арасында роторды қамтитын оқшауланған 

сыммен оралған, орамның сақина түріндегі қоздыру орамасы орналасқан. 

Байланысқан сельсиндер сияқты қоздыру орамалары (тізбектей жалғанған) 

бір фазалы желіге қосылған, ал синхрондау орамасы – байланыс желісіне 

қосылған.    



 
 

Жұмыс принципін анықтау үшін байланыссыз сельсиннің қоздыру 

орамасымен пайда болатын, магнит ағынының жолын бақылаймыз. Қазіргі 

сәттегі қоздыру орамасындағы токтың бағыты 7.4 суретте көрсетілгендей 

болсын. Онда ағын оңнан солға қарай бағытталады. Ротордың бірінші 

бөлігінде ағын аксиалды бағытта болады, бірақ аралық А тәрізді едәуір 

магниттік кедергіні кездестіріп, ол жоғарыға бұрылып, ротор мен негізгі 

статор С қабының ауа саңылауына өтуі қажет болады және сызба 

жазықтығының артына бұрылады. Әрі қарай, статор арқалығының маңайын 

бойлай отырып, ағын статор қабының астыңғы бөлігіне түседі (шеңбердегі 

нүкте) және ауа саңылауы арқылы роторға қайта шығады, бірақ оқшаулайтын 

аралықтың сол жағынан шығады. Содан ротордың сол жағынан өте отырып, 

ағын екіге бөлінеді және троид магнит өткізгіштің  (М) сыртқы жағынан 

ротордың бірінші бөлігіне қайта келеді. Осылайша, негізгі қаптан С өте 

отырып, ағын синхрондау орамасына ілігеді. Егер роторды бұрсақ, онымен 

бірге ағын да бұрылады, ал синхрондау орамасы жылжымайтын 

болғандықтан, ағынның ілесуі байланысқан сельсиндегідей заңмен өзгереді. 

Сондықтан байланысқан сельсиннің жұмысының талдауы синхронды 

байланыс жүйесіндегі байланыссыз сельсиннің теориялық жұмыс 

талдауынан ешқандай айырмашылығы жоқ. 

 

7.2 Сельсиндердің индикаторлық жұмыс режимдері 

 

Автоматтандыру жүйесінде бұрыштың берілуі екі, принципиалды 

әртүрлі сұлбалар арқылы жүзеге асырылады: индикаторлық және 

трансформаторлық.  

Индикаторлық сұлба статикалық кедергі моменті аз қабылдау өсінде 

қолданылады (тілше, аспап шкаласы және т.б.). Бұл сұлбаларда сельсин-

қабылдағыш датчик тағайындаған бұрышты өз бетінше өтейді.  

Индикаторлық байланыстың сұлбасы 7.5 суретте келтірілген. 

 

 
 

7.5 сурет – Индикаторлық сұлба «берілу бұрышы» 



 
 

Датчиктің және қабылдағыштың қоздыру орамын айнымалы токпен 

қоректендіргенде синхрондау орамында сәйкесінше ЕҚ сельсин 

қабылдағышында және ЕД сельсин датчигінде ЭҚК индукциалайтын Фвл 

және Фвп лүпілді қоздыру ағыны пайда болады. Әрбір ЭҚК шамасы орамның 

қоздыру өсінің өсіне қатысты бұрыштың орналасуына тәуелді болады. Егер 

магнит өрісінің индукциясының гармоникалық заңын қабылдасақ, онда: 
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мұндағы Еm – синхрондау орамы мен қоздыру орамының негізгі 

қалпында алынатын ЭҚК максималды мәні. 

Егер сельсиндер келісімді қалыпта болса, бір фазадағы датчик пен 

қабылдағыштың ЭҚК мәні бірдей және бір-бірін теңестіреді, сондықтан 

синхрондау орамы бойымен ток өтпейді. Датчикті αд бұрышына бұру 

кезінде ЭҚК теңдігі бұзылады. Синхрондау орамы және байланыс сымдары 

бойымен қоздыру ағынымен әрекеттесе отырып момент тудыратын, 

датчиктің және қабылдағыштың білігіне бірдей шамада әсер ететін ток ағып 

өтеді. Датчик әдетте бекітілетіндіктен, қабылдағыш сол жаққа және сол 

бұрышқа бұрылатын болады, өйткені тек келісілген қалыпта ғана ЭҚК бір-

бірін тұрақтандырып тұрады. 

Датчик пен қабылдағыштың бір аттас фазалары қарама-қарсы 

жалғанғандықтан, олар ағып өтетін ток мәні: 
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мұндағы Zф – сельсиннің біреуінің синхрондау орамының толық 

кедергісі және байланыс сымының жартылай кедергісі.  

Токтар синхрондау орамы арқылы ағып өту кезінде жеке әрбір 

фазалардың магниттелу күшін (МК) тудырады және бұл күштер жинала келе 

датчик пен қабылдағыштың нәтижелік магниттелу күшін тудырады.  

Жинақтық МК Fdп бойлық құраушыдан тұрады, ол қоздырушы ағынға қарсы 

бағытталған және Фвп қоздырушы орам ағынымен әрекеттесе отырып Рqп 

көлденең сельсин құраушысын магнитсіздендіруге тырысады, сол арқылы 

айналатын синхрондау моментін тудырады. Ол төмендегі теңдеумен 

анықталады 

,sinMM mСТ   (7.2) 

мұндағы Мm – максималды синхрондау моменті; 

θ - αд және αқ бұрылу бұрыштары арасындағы келісілмеу бұрышы. 



 
 

(7.1) формуласы синхрондау моментінің келісілмеу бұрышына 

гармоникалық тәуелділігін көрсетеді, сельсиндер екі тұрақты жағдайда бола 

алады: θ = 0
о
 және  θ = 180

о
 кезіндегі жағдайлар. Бірақ θ = 180

0
 кезіндегі 

жағдайы – тұрақты емес теңдік жағдайы. Сельсин θ = 180
о
 қалпынан  θ = 0

0
 

қалыпқа ауысуына аз ауытқыту жеткілікті. 

 

7.3 Сельсиндердің трансформаторлық жұмыс режимі 

 

Трансформаторлық сұлба қабылдау өсі бойында айтарлықтай кедергі 

моменті болған кездерде қолданылады. Осы сияқты сұлбаларда сельсин 

қабылдағыш тек қандай да бір механизмнің бұрылуын қамтамасыз ететін 

қуаты үлкен қозғалтқышты басқарады. 

Сельсиндердің трансформаторлық режимде жұмыс жасауының 

қарапайым сұлбасы 7.6 суретте көрсетілген. Сельсин-датчиктің бір фазалық 

қоздыру орамасы синхрондау орамасында ЭҚК индукциялайтын Фвд лүпілді 

магнит ағынын тудырады. Ол төмендегі теңдеумен анықталады 
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КТҚ – күштік-түрлендіргіш құрылғысы; КҚ – күштік қозғалтқыш; БО – 

басқару объектісі 

7.6 сурет – Трансформаторлық сұлба «берілу бұрышы» 

 

ЭҚК әсерінен синхрондаушы фазалық орамдардан және байланыс 

сымдарынан Iф= Еф/2Zф формуласы арқылы анықталатын токтар ағып өтеді. 

Мұндағы «ф» индексі фаза тогы, ЭҚК және ротор фазасының толық кедергісі 

қосылған байланыс сымының жартылай кедергісі дегенді білдіреді. Токтар 

қабылдағыштың фазалары арқылы ағып өтуі кезінде Fрп қабылдағыштың 

нәтижелік магнит күшін (МК) тудырады. Оның кеңістіктегі жағдайы өзінің 

қоздырушы орамына сәйкес датчик пен қабылдағыштың синхрондау 



 
 

орамының орналасуына тәуелді болады. Негізгі жағдай ретінде осы МК 

қабылдағыштың қоздыру орамына перпендикуляр болатындай жағдай 

алынады.    

Датчик қандай да бір αд бұрышқа бұрылуы кезінде дәл сондай 

бұрышқа, бірақ қарама-қарсы жаққа қарай қабылдағыштың нәтижелік МК-де 

бұрылады. Осы МК бойлық құраушысы Fpпd қабылдағыштың қоздыру 

орамында ЭҚК тудырады, ол күштік түрлендіргіш құрылғы (КТҚ) арқылы 

күштік қозғалтқышқа (КҚ) әсер етеді. Осының салдарынан күштік 

қозғалтқыш айналып басқару объектісін (БО), сонымен бірге сельсин-

қабылдағыштың роторын нәтижелік МК Fpп бастапқы бұрышқа келгенше, 

яғни қайтадан қабылдағыштың қоздыру орамының өсіне перпендикуляр 

болғанша бұра бастайды, осы жағдайда ғана ЭҚК болмайды және 

қозғалтқыш айналуын тоқтатады. 

Осылайша сельсин-қабылдағыштың синхрондаушы орамының 

нәтижелік МК келісілмеу бұрышына тәуелді емес және МК бір фазасының 

амплитудасынан 1,5 есе артық болады. 

Fd магниттеуші күші Фd магнит ағынын тудырады, ол датчиктің 

қоздырушы орамасында ЭҚК тудырады. Оның теңдеуі төмендегідей  

 

.sinEsinθФ4,44fwФ4,44fwE mdВdВшыг             (7.3) 
 

Сонымен шығыстағы ЭҚК датчик пен қозғалтқыштың келісілмеу 

бұрышының гармоникалық функциясы болып табылады. 

Трансформаторлық сельсин-қабылдағыштардың дәлдігі индикаторлық 

сельсин-датчиктердің дәлдігіне ұқсас анықталады, яғни асимметрия қателігі 

анықталады, ол арқылы трансформаторлық сельсин-қабылдағыштар жеті 

түрлі класқа жіктеледі. Трансформаторлық сұлбаның жұмыс жасау сапасы: 

салыстырмалы шығыс кернеуге – Uс, қалдық шығыс кернеуге – Uқ, 

салыстырмалы шығыс қуатқа – Рс байланысты. 

Салыстырмалы шығыс кернеуі - θ =10 бұрыштағы кернеу, ол барлық 

жүйенің сезімталдығын анықтайды. 

Қалдық шығыс кернеуі – келісілмеу бұрышы жоқ кездегі қоздырушы 

орамдағы кернеу. Әдетте Uқ  - 0,2 – 0,5 В. 

Салыстырмалы шығыс қуаты - θ = 1 кезіндегі қуат. Осы көрсеткіш 

артқан сайын, соғұрлым күшейткіш ерте жұмыс жасап бастайды, соғұрлым 

жүйенің сезімталдығы жоғары болады. 

 

7.4 Магнесиндер 

 

Жақын қашықтықта бұрышты жеткізу жағдайы туындаған кезде, 

орындаушы механизмнің кедергі моменті аз және қондырғының өлшемдері 

мен салмағы минималды болғанда (мысалы, ұшақ жабдықтарында), түйіспелі 

сельсиндерді қолдануға рұқсат етілмейді, себебі, олардың сақиналар мен 

щетка арасындағы үйкеліс моменті мен кедергі моменті бірдей шамада 



 
 

болады және үлкен шығын тудыратын өлшемдері бәрі біркелкі болуы 

мүмкін. Байланыссыз сельсиндердің жоғарыда айтылған кемшіліктері 

болмаса да, көлемі үлкен және құрылысының күрделілігіне байланысты 

салмағы өте ауыр болып келеді. Бұл мәселені шешудің жолы датчик пен 

қабылдағыш ретінде құрылысы қарапайым, шығыны мен өлшемі аз магнесин 

деп аталатын түйіспесіз микромашиналарды қолдану қажет.  

Бұрышты магнесинмен беру сұлбасы 7.7 суретте көрсетілген. 

Магнесиннің негізгі бөлігі спиральді орамнан тұратын тұйықталған сақина 

(тороид) түріндегі жұқа пермаллой қабаттармен жинақталған С статор. 

Магнесин роторы (Р)  диаметрі бойынша магниттелген, цилиндр пішінді 

тұрақты магнит. Датчик (Д) пен қабылдағыштың (Қ) құрылысы бірдей, 

олардың статорлық орамдары ортақ қоздыру желісімен қоректенеді. Статор 

орамалары екі (1,2) шықпалардан тұрады, олар бір-бірінен 120° ығысқан 

және 3 нүктесінде қоректендіру желісіне жалғанған. Байланыс сызығы (С) 

(бір каналы қоректендіру көзі болатын) датчик пен қабылдағыш статорының 

біркелкі аттас нүктелерін жалғайды.  

 

 
 

7.7 сурет – Магнесиннің синхронды байланыс жүйесінің сұлбасы  

 

Сельсиндер жұмысының талдауынан датчик пен қабылдағыштың 

арасында синхронды байланысты болдыру үшін, олардың синхрондау 

орамдарына айнымалы магнит ағындары енуі керек және ротор айналған 

кезде синхродау орамы мен қоздыру орамындағы ағындардың арасындағы 

ағындардың үлесуі өзгеруі қажет. 

Қоздыру ағыны 
 FФК    

магнит ағыны өтетін Λ магнит өткізгіштік жолына қатысты қоздыру 

орамындағы магниттелу күшінің туындысы. Сельсинде магнит өткізгіштігі 

тұрақты және ағынның лүпілі айнымалы токпен қоректенетін қоздыру 

орамының магниттелу күшінің уақыт бойынша үздіксіз өзгерісімен 

орындалады. Магнесинде қоздыру орамы жоқ және оның қызметін магнит-

ротор орындайды. Бұл жағдайда манит ағынының өзгерісі  (уақыт бойынша 

лүпілі) магнит өткізгіштігінің периодикалық өзгерісімен ғана орындалады.  



 
 

Бұл өзгеріс Λ келесі күштер арқылы пайда болады. Магнесиннің статор 

орамдарын  f жиілікті айнымалы токпен қоректендірген кезде статордың 

тұйықталған сақинасында осы жиіліктегі ФҚ қабылдағыш магнит ағыны 

пайда болады, ол статорда үздіксіз максималды оң мәннен максималды теріс 

мәнге дейін өзгеретін  ВҚ индукцияны тудырады (7.8, а сурет).  

Пермаллоймен жасалған статор магнит өткізгіштігін лезде өзгерту қасиетіне, 

сонымен қатар өте аз коэрцитивті күшке (0,02 ав/см аспайтын) ие, яғни  ВҚ 

жоғарлағанда және төмендегенде де индукция мен кернеу өрісінің 

арасындағы бірдей тәуелдікке ие. Қарастырылып отырған жағдайда магнит 

өткізгіштігі және статор сақинасының магнит өткізгіштігі ВҚ индукция 

өзгерген кезде бір перодта екі рет өте үлкен немесе өте аз мәнге жетеді (7.8, б 

сурет). Тұрақты магнит-роторымен пайда болған Фс ағым статор арқылы 

тұйықталатындықтан (7.7 суретте үзік сызықпен көрсетілген), онда Λ 

өзгергенде ол да сонымен бірге өз шамасын өзгертіп отырады (7.8, в сурет). 

Бұл ағын флуктуациясы статор орамасында 7.8, г суретте көрсетілгендей 

желі жиілігіне қарағанда екі еселенген жиілікке тең: 2f және ағын статор 

орамында Ес ЭҚК тудырады. 

 

 
 

7.8 сурет – Магнесит теориясы 

 

Жеңіл болу үшін барлық шамаларды уақыттың синусоидалы 

функциясымен 7.8 суретте көрсеттік, нақты жағдайда ВҚ басқалары ВҚ және  

Н аралығында пайда болған бейсызықты жоғарғы мәндегі гармоникаға ие.  

Жүйені келіспеушілік күйде делік, яғни датчиктің роторы мен 

қабылдағыштың магниттік өсі біркелкі емес жағдайда болады. Өйткені ФҚ 

ағынмен статор орамында индукцияланатын негізгі жиіліктің ЭҚК қатысты 

датчик және қабылдағыштың 1 мен 1, 2 немесе 2, 3 пен 3 нүктелері ротордың 

бағыты қандай болса да тең потенцалды болады, онда жалғанған сымдарда 



 
 

негізгі жиіліктің тогы өте алмайды (қоректендіру сымынан өтетін 

магниттеуші токтан басқасы). Қос жиілікті токты қарастырсақ, олар 

ротордың әртүрлі орналасуы кезінде байланыс желісімен ағады. Өйткені 

статор орамында индукцияланған қос жиіліктің Ес ЭҚК қатысты Фс магнит 

ағымының флуктуациялануы, датчик пен қабылдағыш орамдарының бірдей 

нүктемен белгіленуі бұл жағдайда әртүрлі потенциалды болады.  Мұны 7.9 

суретке қарап оңай түсінуге болады, онда роторлардың орналасуына 

байланысты датчик орамындағы 1 – 2 секциясындағы ЭҚК нөлге тең, себебі  

Фс ағынның жартысы осы секциалардың екінші тармақтарының жартысына 

қарама-қарсы бағытта өтеді. Қабылдағышты қарастыратын болсақ, онда Фс 

ағынның әрбір жарты бөлігі статор орамының 1 – 2 секцияларының әртүрлі 

тармақ сандарына беріледі және датчик пен қабылдағыш орамдарының 1 – 1, 

2 – 2 нүктелерінің арасынан 2f жиілікті теңгермелі ток өтеді. Бұл 

тұжырымдарды орамдардың басқа секцияларына (2 – 3 және 3 – 1) қолдануға 

болады. Қос жиілігінің тоғымен пайда болған магниттеу күші  Фс ағынымен 

өзара әсерлесе отырып, келісілген бағытқа датчик пен қабылдағыш роторын 

бұруға тырысатын айналу моментін тудырады және 1 – 1, 2 – 2, 3 – 3 

нүктелер потенцалына жеткеннен кейін қос жиілікті ЭҚК бірдей болады, 

байланыс желісінің тогы тоқтайды, синхрондау моменті нөлге тең болады.    

 

 
 

7.9 сурет – Магнит-ротордың әркелкі орналасуындағы теңгермелі 

синхрондаушы ток 

 

Магнесин сельсинге ұқсас бір айналым шегінде өзін-өзі синхрондау 

қасиетіне ие, өйткені оның роторы поляризацияланған. 

Магнесиннің меншікті синхрондаушы моменті аз болғанымен, аз 

салмағының салдарынан және ротор инерциясының аздығынан, роторды 

мұқият орталықтандыру кезінде магнесиннің жеткізу бұрышының қателігі, 

статорда қалған магниттеу әсері 1 – 2,5° ғана құрайды. 
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