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Розглянуто схему обмотки статора асинхронного двигуна з явно вираженими зубцями, яка дозволяє усунути шкiдливу 
дiю вищих (5-ої, 7-ої та інших) гармонiк магнiтної iндукцiї. Обмотка має просту конструкцiю та забеспечує високу 
ремонтоздатнiсть двигуна. 

 
Рассмотрено схему обмотки статора асинхронного двигателя с явно выражеными зубцами; которая исключает вре-
дное действие высших (5-ой, 7-ой и др.) гармоник магнитной индукции. Обмотка имеет простую конструкцию и обе-
спечивает высокую ремонтоспособность двигателя. 
 

Асинхронні двигуни з явно вираженими зубцями 
[1] у порівнянні з традиційними мають бiльш просту 
конструкцію, та завдяки тому, що зосереджені котуш-
ки обмотки розміщені на окремих зубцях, таку обмот-
ку легко ремонтувати (треба тільки замінити пошко-
джену котушку). Крім того, такі двигуни потребують 
менше обмоткового проводу. 

Недоліком двигуна [1] є те, що магнітне поле в 
повітряному проміжку має явно виражений східчас-
тий характер, що зводить до появи значних за амплі-
тудою гармонічних складових (гармонік) магнітної 
індукції. При цьому виникають проблеми з пуском 
двигуна, зменшується ККД, збiльшуються шум та 
вiбрацiя. 

В роботi [2] запропоновано конструкцiю двигуна 
та схему обмотки статора, якi частково усувають пе-
релiченi вище недоліки. Осердя статора такого двигу-
на (рис.1) складається iз 12р аксiально розташованих 
зубцiв 1 (р-число пар полюсiв), що зробленi у виглядi 
пакетiв листiв iз електротехнiчної сталi.  
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Рис. 1. Асинхронний двигун з явно вираженими 
зубцями 

Внутрiшнi поверхнi пакетiв утворють розточку 
статора, а їх боковi поверхнi з’єднанi кiльцевими яр-
мами 2, 3 навитими з холоднокатаної електро-
технiчної сталi. На зубцях з боку ярем, розташовані 
фазовi обмотки 4, 5, кожна з яких складається iз 2р 
котушкових груп. Групи мiж собою мають фазовий 
зсув в 180 електричних градусiв i з’єднанi послiдовно-
зустрiчно. В свою чергу, кожна з котушкових груп 
складається iз трьох послiдовно з’єднаних котушок, 
числа виткiв яких знаходяться у спiввiдношеннi 4:7:4. 

В просторi, вiльному вiд котушок, всереденi роз-
точки, знаходиться ротор 6. Схема обмотки двигуна 
дає змогу значно зменшити амплiтуди вищих гар-
монiк магнiтної iндукцiї, в першу чергу п’ятої та сьо-
мої. Однак, при цьому ускладнюється конструкцiя 
обмотки та утруднюється її ремонт, тому що на одних 
i тих же зубцях розмiщуються котушки рiзних фаз. 

Пропонується зберегти надзвичайно просту схе-
му обмотки, притаманну конструкцiї [1], а вищi гар-
монiки магнiтної iндукцiі (5-ту, 7-му та iншi) усунути 
застосуванням на статорi шестифазної обмотки [3]. 
Для реалiзацiї такої обмотки статор двигуна повинен 
мати 12р зубцiв. 

Конструкцiя двигуна зберiгається такою, як на 
рис. 1. На кожному зубцi з обох бокiв розмiщують 
окремi зосередженi котушки, причому котушки, якi 
розташованi на непарних зубцях, з’єднують мiж со-
бою по схемi "трикутник" (рис. 2.) (фази А1, В1,С1), а 
котушки парних зубцiв з’єднують мiж собою по схемi 
"зірка" (рис. 2.) (фази А2, В2,С2). Котушки обох сторiн 
зубцiв з’єднують мiж собою послiдовно-зустрiчно. 
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Рис. 2. Схема з’єднання котушок двигуна у шестифазну обмотку 

 
Фазовi напруги схем: "трикутник" 

ΔΔΔ Φ= mwf44,4U ,   "зірка" ΥΥΥ Φ= mwf44,4U , де 
f  – частота, Δw , Υw  – числа виткiв фаз, ΔΦm , ΥΦm  

– амплiтуди магнiтної iндукцiї у повiтряному 
промiжку. Вiдоме спiввiдношення ΥΔ = UU 3  при 
виконаннi очевидної рiвностi ΥΔ Φ=Φ mm  вимагає 

збiльшення у 3  раз числа виткiв Δw  порiвняно з 

Υw . При цьому фазовий струм схеми "трикутник" в 

3  разiв менше фазового струму схеми "зірка", що 
дозволяє вiдповiдно зменшити поперечний перерiз 
проводу обмотки у схемi "трикутник". При цьому 
об’єми провiдникових матерiалiв обох обмоток бу-
дуть одинаковими. Обидвi схеми, "трикутник" та "зір-
ка", мiж собою вмикають паралельно, для чого почат-
ки вiдповiдних фаз з’єднують мiж собою. 

Фазова напруга в схемi "трикутник" є одночасно 
i лiнiйною; вона має часовий зсув по фазi в 30° 
вiдносно фазової напруги в схемi "зірка". Такий же 
зсув по фазi будуть мати у вiдповiдних схемах на-
магнiчуючi струми i магнiторушiйнi сили обох обмо-
ток. 

З другого боку, просторовий зсув обмоток на 
один зубець при їх загальному числi 12р складає 30 
електричних градусiв, тобто маємо випадок, ана-
логiчний шестифазнiй обмотцi [3]. При цьому в су-
марнiй МРС, в магнiтнiй iндукцiї двох обмоток А1, В1, 
С1, i А2, В2, С2 зникають гармонiки номерiв 5, 7, 17, 
19, ..., що позитивно впливає на роботу двигуна. В 
даному випадку, порявняно з конструкцiєю [2], спро-
щується ремонт обмотки статора, тому що на кожно-
му зубцi знаходиться тiльки одна котушка будь-якої 
фази. Пропоновану обмотку можна роглядати як роз-
подiлену з числом зубцiв на полюс i фазу 2=q ; при 

цьому коефiцiент розподiлу для основної гармонiки 
поля 966,0р1 =K . При 1=p  двигун повинен мати 12 
зубцiв. Тодi кожна котушка  займає в просторi розто-
чки кут в 300, що вiдповiдає коефiцiєнту укорочення 

256,0у1 =K . Обмотковий коефiцiєнт 

25,0у1р1об1 =⋅= KKK . Для двигуна з 1=p  зроблено 
розрахунок  довжини проводу фазової обмотки l у 
порівнянні з довжиною проводу фази l0 двигуна тра-
диційної конструкції. Одержано 006,1 ll = , тобто ви-
трати провiдникових матерiалiв дещо вищi порiвняно 
з традицiйною розподiленою в пазах статора обмот-
кою. Але здобутком є те, що спрощується конструкцiя 
двигуна i забеспечується можливiсть легкого ремонту 
обмотки статора. Останнє, зрештою, дає змогу одер-
жати економiю провiдникових матерiалiв на протязі 
терміну експлуатацiї двигуна. 
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