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Поширене використання асинхронних машин в якості генераторів на електростанціях малої потужності 

зумовлює необхідність покращення масогабаритних та техніко-економічних показників енергоустановок. 

При цьому асинхронні генератори можуть працювати як в автономному режимі, так і паралельно з мережею. 

Використання шестифазних обмоток відкриває можливості застосування різних схем підключення конденса-

торів і навантаження до асинхронних генераторів, що в свою чергу впливає на стабілізуючі властивості елек-

тричної машини та коефіцієнт корисної дії енергоустановки. В роботі виконано розрахунок реактивного 

споживання асинхронного генератора з трифазною та шестифазною обмотками статора. Показано, що спо-

живання реактивної потужності зменшується на 5 % при роботі з номінальною потужністю. При роботі з по-

тужністю від 0,5 до 0,8 номінальної споживання реактивної потужності зменшується на 10  %. 
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Распространенное использование асинхронных машин в качестве генераторов на электростанциях малой 

мощности вызывает необходимость улучшения массогабаритных и технико-экономических показателей 

энергоустановок. При этом асинхронные генераторы могут работать как в автономном режиме, так и парал-

лельно с сетью. Использование шестифазных обмоток открывает возможности применения различных схем 

подключения конденсаторов и нагрузки к асинхронным генераторам. Это в свою очередь влияет на стабили-

зирующие свойства электрической машины и коэффициент полезного действия энергоустановки. В работе 

выполнен расчет реактивного потребления асинхронного генератора с трехфазной и шестифазной обмотками 

статора. Показано, что потребление реактивной мощности уменьшается на 5  % при работе с номинальной 

мощностью. При работе с мощностью от 0,5 до 0,8 номинальной потребление реактивной мощности умень-

шается на 10 %. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Властивість оборо-

тності електричних машин дозволяє застосовувати 

асинхронні машини в якості генераторів на елект-

ростанціях малої потужності. У порівнянні з мало-

потужними синхронними генераторами з обмоткою 

збудження на роторі, асинхронні генератори харак-

теризуються малими габаритами й надійністю 

конструкції. Недолік асинхронних генераторів 

пов’язаний зі складністю регулювання струму  

збудження для компенсації розмагнічувальної дії 

індуктивних складових струмів навантаження і 

ротора [1]. 

Асинхронний генератор (АГ) працює за прин-

ципом ємнісного самозбудження при наявності 

залишкового магнетизму в сталі ротора, але для 

створення робочого магнітного поля потрібна  

реактивна потужність. Джерелом реактивної  

потужності зазвичай служать конденсатори, вклю-

чені паралельно до обмотки статора на виході  

генератора. На характеристики асинхронних ма-

шин (АМ) помітний вплив чинять їх параметри, 

обумовлені схемними виконаннями статорних об-

моток [2]. 

Застосування асинхронних генераторів у складі 

електростанцій малої потужності обґрунтовано з 

наступних причин: застосування асинхронних ге-

нераторів підвищує стійкість роботи електропри-

водів і підвищує якість енергії; асинхронні генера-

тори вирівнюють несиметрію лінійних і фазних 

напруг, а також несиметрію струмів навантаження; 

асинхронні генератори при паралельній роботі з 

мережею не вносять спотворень в форму кривої 

лінійних і фазних напруг, а навпаки, покращують її 

за рахунок ефекту демпфування зовнішніх гармо-

нійних складових струму й напруги, що створю-

ються насиченими дроселями, трансформаторами, 

тиристорними перетворювачами та випрямлячами; 

у випадку паралельної роботи асинхронних генера-

торів відпадає необхідність застосування складних 

автоматичних систем синхронізації; асинхронні 

генератори не вимагають захисту від коротких за-

микань, так як в цьому режимі машина втрачає 

збудження, що рівнозначно відключенню від ме-

режі; асинхронні генератори відрізняються просто-

тою конструкції і надійністю [3]. 

Аналіз літературних джерел [1–10] показав, що 

в області роботи асинхронних машин в генератор-

ному режимі є нерозглянуті питання, що стосують-

ся схемних рішень при виконанні статорних обмо-

ток. Це пов’язано з тим, що довгі роки АГ не при-
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ділялося належної уваги та при дослідженні не 

враховувалися особливості їх статорних обмоток. 

До недостатньо вивчених питань можна віднести 

фізичні процеси самозбудження асинхронного ге-

нератора, так як процес самозбудження залежить 

не тільки від параметрів мережі, але й від констру-

ктивних особливостей генератора [3]. 

В АГ, як в будь-якій АМ, обмотка статора є 

найбільш складною, важливою і технологічно тру-

домісткою у виготовленні частиною електричної 

машини. Обмотка статора визначає своїми елект-

ромагнітними властивостями, технологічністю і 

вартістю всі основні показники АГ. У зв’язку з цим 

вибір найбільш раціональних схем обмоток АГ та 

оптимізація їх електромагнітних параметрів – най-

важливіший етап розробки і створення АГ невели-

кої потужності. Сучасні прийоми формування  

статорних обмоток дозволяють удосконалити  

конструкцію та підвищити енергетичну ефектив-

ність асинхронних машин в експлуатаційних ре-

жимах [4]. 

Метою роботи є оцінка реактивного споживан-

ня для шестифазного асинхронного генератора та 

порівняння з трифазним за однакових умов. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Використання декількох обмоток на статорі, 

включених за різними схемами, забезпечує поліп-

шення техніко-економічних показників АГ. При 

цьому виникає необхідність електромагнітного 

перерахунку і перемотування обмоток на інші на-

пруги, струми або швидкості обертання ротора 

машини. Як правило, в завдання електромагнітно-

го перерахунку входить не тільки вибір типу об-

моток, а й визначення електромагнітних наванта-

жень, в тому числі і пар полюсів, перерізу обмот-

кового дроту і необхідного коефіцієнта заповнення 

паза статора. Правильний вибір електромагнітних 

навантажень і їх співвідношення, схеми з’єднання 

статорних обмоток, дозволяє покращити робочі 

характеристики і стійкість роботи АГ в різних ре-

жимах [5]. 

Основною особливістю, що підвищує вартість 

АГ, є необхідність установки батареї конденсато-

рів. Крім того, слід враховувати, що напруга асин-

хронного генератора змінюється залежно від нава-

нтаження. При чисто активному навантаженні по-

тужність конденсаторів дорівнює реактивній поту-

жності намагнічування генератора. При роботі 

асинхронного генератора на індуктивне наванта-

ження, для виключення ризику втрати збудження, 

реактивна потужність конденсаторів повинна бути 

достатньою для компенсації реактивної потужності 

навантаження [3, 6]. 

Таким чином, при генерації енергії асинхрон-

ними машинами справедливо співвідношення,  

яке потребує рівності генерації і споживання як 

активної, так і реактивної потужності. Основним 

 

нормативним показником підтримки балансу  

активної потужності є частота змінного струму, а 

нормативним показником підтримки балансу реак-

тивної потужності є рівень напруги. Причому в 

останньому випадку критерій повинен враховува-

тися для кожного виду навантаження і величини 

номінальної напруги. Тому, на відміну від балансу 

активної потужності, необхідно також забезпечити 

баланс реактивної потужності навантаження [7]. 

При обертанні ротора машини від приводного 

двигуна зі швидкістю, що перевищує номінальну, 

ЕРС обмотки статора створює в конденсаторах ре-

активний струм. Струм конденсаторів, в свою чер-

гу, створює магнітний потік, який збігається по 

фазі з магнітним потоком намагнічування. В ре-

зультаті збільшується загальний магнітний потік, 

що призводить до зростання ЕРС обмоток і пода-

льшого виходу на номінальний режим роботи. На 

рис. 1 зображено вольт-амперні характеристики 

асинхронної машини та батареї конденсаторів [1]. 

Самозбудження машини відбувається у випадку 

перетину вольт-амперних характеристик асинх-

ронного генератора 1 і ємності 2, що при холосто-

му ході машини відповідає умові резонансу. Точка 

перетину характеризується усталеними значеннями 

реактивного струму та ЕРС генератора [2]. 

 

 

Рисунок 1 – Процес самозбудження  

асинхронного генератора 

 

В такому випадку машина набуде від’ємного 

ковзання, а напрямок активної складової струму 

статора зміниться на протилежний [11]. Що ж до 

реактивної складової, то її напрямок залишається 

незмінним, що свідчить про те, що машина спожи-

ває реактивну потужність від зовнішнього джерела 

як в режимі двигуна, так і в режимі генератора. Як 

для трифазних, так і для шестифазних машин, реа-

ктивне споживання залежить від номінальних да-

них та від параметрів схеми заміщення, зображеної 

на рис. 2 [12]. 
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Рисунок 2 – Схема заміщення асинхронної машини 

 

Параметри обмотки статора представлені еле-

ментами 
1r  та 

1x , що відповідає значенням актив-

ного та індуктивного опорів обмотки. Вітка намаг-

нічування представлена елементами 
12r  та 

12x , а 

коло ротора відповідно елементами 
2r  та 

2x . Ак-

тивний опір вітки намагнічування визначається за 

формулою: 

     12 2
,стP

r
mI

                (1) 

де 
стP  – втрати в сталі магнітопроводу; m  – число 

фаз обмотки статора; I  – струм намагнічування. 

Індуктивний опір вітки намагнічування: 

    1

12 1,
U

x x
I

                  (2) 

де 
1U  – напруга обмотки статора. 

Струм намагнічування визначається за форму-

лою [13]: 

            
1

,
0,9 об

pF
I

mw k



                (3) 

де  
обk  – обмотковий коефіцієнт; F  – МРС обмот-

ки статора на пару полюсів; p – число пар полюсів; 

m – число фаз обмотки статора; w – кількість вит-

ків обмотки статора. 

Сумарна магнітна напруга машини на пару по-

люсів: 

     1 2 .Z Z a JF F F F F F              (4) 

Магнітна напруга повітряного проміжку: 

         
61,59 10 ,F B k                   (5) 

де B
 – індукція повітряного проміжку; k  – кое-

фіцієнт повітряного проміжку;   – ширина повіт-

ряного проміжку. 

Магнітна напруга зубцевої зони статора: 

     1 1 12 ,Z Z ZF h H               (6) 

де 1Zh  – висота зубця статора; 1ZH  – напруженість 

поля в зубцях статора. 

Магнітна напруга зубцевої зони ротора: 

    2 2 22 ,Z Z ZF h H               (7) 

де 2Zh  – висота зубця ротора; 2ZH  – напруженість 

поля в зубцях ротора. 

Магнітна напруга ярма статора: 

      ,a a aF L H                 (8) 

де 
aL  – довжина магнітної лінії ярма статора;  

aH  – напруженість поля ярма статора. 

Магнітна напруга ярма ротора: 

      ,J J JF L H                (9) 

де 
JL  – довжина магнітної лінії ярма ротора;  

JH  – напруженість поля ярма ротора. 

Активний опір обмотки статора [14, 15]: 

    1

1 ,
ef

L
r

q a
                (10) 

де 
  – питомий опір матеріалу обмотки; 

1L  – за-

гальна довжина ефективних провідників; efq  – пе-

реріз ефективного провідника; a  – число парале-

льних віток обмотки. 

Загальна довжина провідників обмотки визна-

чається за формулою: 

    1 1 1.cpL l w              (11) 

Середня довжина витка: 

 1 1 12 ,cp n лl l l               (12) 

де 
1nl  – довжина пазової частини; 

1лl  – довжина 

лобової частини. 

Активний опір обмотки ротора: 

 2 2

2
;кл

c

r
r r 


             (13) 

2

2sin .
p

Z


               (14) 

Опір стержня ротора: 

    2 ,c

c

l
r

q
                            (15) 

де 
2l  – довжина стержня ротора; 

cq  – площа пере-

різу стержня. 

Опір кільця ротора: 

2

,кл

кл

кл

D
r

Z q



               (16) 

де 
клD  – діаметр кільця; 

2Z  – число пазів ротора; 

клq  – площа перерізу кільця. 

Приведення активного опору ротора до обмотки 

статора: 

          
 

2

1'

2 2

2

4
.

обm w k
r r

Z
         (17) 

Індуктивний опір обмотки статора: 

 
2 '

1 1

1 1 1 115,8 ,
100 100

п л д

lf w
x

pq

 
      

 
      (18) 

де 1f  – частота струму статора; 
'l  – довжина маг-

нітопроводу; q  – число пазів на полюс і фазу;  

1п  – коефіцієнт магнітної проникності пазового 

розсіювання; 1л  – коефіцієнт магнітної провіднос-
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ті лобового розсіювання; 
1д  – коефіцієнт магніт-

ної провідності диференційного розсіювання. 

Індуктивний опір обмотки ротора: 

         ' 6

2 1 2 2 27,9 10 .п л дx f l 

             (19) 

Приведення індуктивного опору ротора до об-

мотки статора: 

        
 

2

1'

2 2

2

4
.

обm w k
x x

Z
              (20) 

Струм холостого ходу машини [13]: 

   
2 2

0 0 .аI I I               (21) 

Активна складова струму холостого ходу: 
2

1

0

1

.
ст

a

P mI r
I

mU


             (22) 

Для генераторного режиму споживання реакти-

вної потужності визначається сумою трьох складо-

вих [16]: реактивних потужностей розсіювання 

обмоток статора, ротора та вітки намагнічування. 

    0 1 2   ,ГQ Q q q               (23) 

де 0Q  – реактивна потужність, необхідна для ство-

рення основного магнітного поля; 1q  – реактивна 

потужність розсіювання обмотки статора; 2q  – 

реактивна потужність розсіювання обмотки ротора. 

        2
0 0 12   ,Q m I x             (24) 

де 0I  – струм холостого ходу; 12x  – реактивний 

опір вітки намагнічування. 

    
2

1 1 1   ,q m I x                (25) 

де 1I  – струм статора; 1x  – реактивний опір  

статора. 

   2
2 2 2   ,q m I x              (26) 

де 2I   – приведений струм ротора; 2x  – приведений 

реактивний опір ротора. 

Дослідження проведено для асинхронної маши-

ни 4А180S4, номінальні параметри якої наведено в 

табл. 1 [17].  

За формулами (1), (10), (13) розраховано актив-

ні опори схеми заміщення для трифазного 3m   та 

шестифазного 6m   виконання обмотки статора. 

Індуктивні опори для трифазного та шестифазного 

виконання розраховано за (2), (18), (20) та наведено 

в табл. 2. 

Моделювання поступового набору потужності 

генератором виконано шляхом зміни значень ков-

зання що відповідає зміні частоти обертання рото-

ра машини. Для трифазного та шестифазного вико-

нання обмотки статора виконано розрахунок зна-

чень реактивної складової струму статора, коефіці-

єнта потужності та реактивне споживання. Розра-

ховано та подано у відсотках різницю споживаної 

реактивної потужності при переході від трифазної 

до шестифазної обмотки статора. За результатами, 

наведеними в табл. 3 побудовано графіки на 

рис. 3–4. 

Таблиця 1 – Паспортні дані машини 

,  кВтнP  ,  ВнU  2p  
1Z  ,  об/хвнn  cos н  

22 220/380 4 48 1500 0,91 
 

Таблиця 2 – Параметри схеми заміщення 

m  1, Омr  1,  Омx  12 , Омr  12 ,  Омx  2 , Омr  2 ,  Омx  

3 0,2 0,52 1,32 22,73 0,1 0,68 

6 0,4 1,05 3,66 53,58 0,24 1,63 
 

Таблиця 3 – Результати розрахунків 

 3m   6m   3m   6m   3m   6m    

1,  кВтP  1 ,  ApI  1 ,  ApI  cos  cos  , кВАРQ  , кВАРQ  , %Q  

3 9,55 4 0,43 0,48 6,33 5,42 14,37 

5 9,81 4,22 0,65 0,7 6,52 5,62 13,8 

8 10,24 4,46 0,77 0,81 6,82 5,96 12,61 

10 10,82 4,79 0,83 0,86 7,23 6,41 11,34 

15 12,45 5,7 0,88 0,89 8,36 7,66 8,37 

20 14,63 6,91 0,9 0,91 9,86 9,32 5,48 

24 17,29 8.38 0,91 0,91 11,7 11,33 3,16 
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Рисунок 3 – Коефіцієнт потужності та реактивний струм для різного числа фаз 

 

 
 

Рисунок 4 – Залежність реактивного споживання від навантаження 

 

На рис. 3 зображено графіки залежності коефі-

цієнта потужності та реактивної складової струму 

від активної потужності в колі статора машини. 

Для шестифазної обмотки коефіцієнт потужності 

вищий, порівняно з трифазною. Водночас прослід-

ковується зменшення різниці при наближенні до 

номінальної потужності. Значення реактивної 

складової струму статора дані для однієї фази, то-

му для шестифазної обмотки струм на фазу мен-

ший. Хоча прослідковується інтенсивніше зрос-

тання реактивного струму для трифазної обмотки 

при наближенні потужності статора до номіналь-

ного значення. 

На рис. 4 зображено залежність реактивного 

споживання від активного навантаження для три-

фазної та шестифазної обмоток. Реактивне спожи-

вання машини з шестифазною обмоткою менше 

порівняно з трифазною. Різницю подано у відсот-

ках в табл. 3. В діапазоні потужностей від  

0,1 до 0,8 номінальної різниця є найбільшою. Для 

генераторів, що працюють з недовантаженням пе-

рехід на шестифазну обмотку дозволить покращи-

ти енергетичні показники та коефіцієнт корисної 

дії. З іншого боку для генераторів, що працюють з 

номінальною потужністю перехід на шестифазну 

обмотку буде визначатися економічними показни-

ками та режимами роботи всієї енергоустановки. 

ВИСНОВКИ. Використання шестифазних об-

моток має важливе практичне значення при вирі-

шенні проблем ефективності застосування асинх-

ронних генераторів. Підвищення коефіцієнта по-

тужності дозволяє оптимізувати режим роботи ге-

нератора та покращити експлуатаційні показники 

енергоустановки.  

Споживання реактивної потужності зменшуєть-

ся на 5 % при роботі з номінальною потужністю. 
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При роботі з потужністю від 0,5 до 0,8 номіналь-

ної, реактивне споживання зменшується на 10 %. 

Це дозволяє підвищити ефективність генераторів, 

що працюють в режимі недовантаження. 
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REACTIVE POWER CONSUMPTION OF A SIX-PHASE INDUCTION GENERATOR 
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Purpose. The purpose of this work is to estimate reactive consumption of a six-phase induction generator in 

comparison with three-phase induction generator at identical conditions. Methodology. Theoretical research of the 

winding parameters has been carried out. To conduct the research mathematical equations were used to obtain results 

for six-phase and three-phase windings. The active and inductive resistances of the substitution circuit for the three-

phase and six-phase configuration of the stator winding were calculated. The modeling of the gradual power delivery 

by the generator was made by changing the values of the rotor slip corresponding to the rotor frequency variation of 

the machine. For the three-phase and six-phase stator windings, the calculations of the stator current reactive compo-

nent, the power factor and reactive consumption values were carried out. The difference between the reactive power 

consumption for three-phase and six-phase stator windings was calculated and given in percentages. Results. The 

application of six-phase winding has significant advantages for induction machines. For the six-phase winding the 

power factor is higher compared to the three-phase winding. The reactive power consumption for generators with 

six-phase winding is reduced by 5 % when working with rated power. When working with power from 0.5 to 0.8 of 

nominal, reactive consumption decreases by 10 %. For generators which work with underloading, the application of 

the six-phase winding allows to improve the energy performance and the efficiency. Originality.  For the first time 

the reactive power consumption for generators with six-phase winding and three-phase winding have been calculat-
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ed, taking into account the power factor and stator current variation. Practical value. The application of six-phase 

windings is of great practical importance in solving problems of effective operation of the asynchronous generators. 

The reactive power consumption of the machine with six-phase winding is less compared to the three-phase one. 

Increasing the power factor allows to optimize operating conditions of the generator and to improve the general pe r-

formance of the power plant. Figures 4, tables 3, references 17. 

Key words: induction generator, six-phase winding, reactive power consumption. 
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