КЛАСИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН
Класифікація за призначенням. Електричні машини за призначенням поділяються на наступні види:
електромашинні генератори*, що перетворюють механічну енергію в електричну. Їх встановлюють на
електричних станціях і різних транспортних установках : автомобілях, літаках, тепловозах, кораблях,
пересувних електростанціях та ін. зв'язку, пристроях автоматики, вимірювальної техніки і ін.;
електричні двигуни, що перетворюють електричну енергію в механічну; вони приводять в обертання різні
машини, механізми і пристрої, вживані в промисловості, сільському господарстві, зв'язку, на транспорті, у
військовій справі і побуті.
електромашинні перетворювачі, що перетворюють змінний струм в постійний і, навпаки, напругу змінного і
постійного струму, що змінюють величину, частоту, число фаз та ін. Їх широко використовують в
промисловості, на транспорті і у військовій справі, хоча в останнє десятиліття роль електромашинних
перетворювачів істотно зменшилася внаслідок застосування статичних напівпровідникових перетворювачів;
електромашинні компенсатори, що здійснюють генерування реактивної потужності в електричних установках
для поліпшення енергетичних показників джерел і приймачів електричної енергії;
електромашинні підсилювачі, використовувані для управління об'єктами відносно великої потужності за
допомогою електричних сигналів малої потужності, що подаються на їх обмотки збудження (управління).
Роль електромашинних підсилювачів останнім часом також зменшилася через широке застосування
підсилювачів, виконаних на напівпровідникових елементах (транзисторах, тиристорах);
електромеханічні перетворювачі сигналів, генеруючі, перетворюючі і посилюючі різні сигнали. Їх виконують
зазвичай у вигляді електричних мікромашин і широко використовують в системах автоматичного
регулювання, вимірювальних і рахунково-вирішальних пристроях як різні датчики, диференціюючі і
інтегруючі елементи, порівнюючі і регулюючі органи та ін.
Класифікація за родом струму і принципом дії. Електричні машини по роду струму ділять на машини змінного
і постійного струму. Машини змінного струму залежно від принципу дії і особливостей електромагнітної
системи поділяються на трансформатори, асинхронні, синхронні і колекторні машини.
Трансформатори широко застосовують для перетворення напругу: в системах передачі і розподілу
електричної енергії, у випрямних установках, пристроях зв'язку, автоматики і обчислювальної техніки, а також
при електричних вимірах (вимірювальні трансформатори) і функціональних перетвореннях (трансформатори,
що обертаються).
Асинхронні машини використовують головним чином як електричні двигуни трифазного струму. Простота
пристрою і висока надійність дозволяють застосовувати їх в різних галузях техніки для приводу верстатів,
вантажопідйомних і землерийних машин, компресорів, вентиляторів і ін. У системах автоматичного
регулювання широко використовують одно- і двофазні керовані
асинхронні двигуни, асинхронні тахогенератори, а також сельсини.
Синхронні машини застосовують як генератори змінного струму промислової частоти на електричних
станціях і генераторів підвищеної частоти на електричних станціях і генераторів підвищеної частоти в
автономних джерелах живлення (на кораблях, літаках і тому подібне). У електричних приводах великої
потужності застосовують також синхронні електродвигуни. У пристроях автоматики широко використовують
різні синхронні машини малої потужності (реактивні, з постійними магнітами, гістерезисні, крокові,
індукторні і ін.).
Колекторні машини змінного струму використовують порівняно рідко і головним чином як електродвигуни.
Вони мають складну конструкцію і вимагають ретельного догляду. У пристроях автоматики, а також в різного
роду електропобутових приладах застосовують універсальні колекторні двигуни, що працюють як на
постійному, так і на змінному струмі.
Машини постійного струму застосовують як генератори і електродвигуни в пристроях електроприводу, що
вимагають регулювання частоти обертання в широких межах, : залізничний і морський транспорт, прокатні
стани, електротрансмісії великовантажних автомобілів, вантажопідйомні і землерийні машини, складні
металообробні верстати і ін., а також в тих випадках, коли джерелами електричної енергії для живлення
електродвигунів служать акумуляторні батареї (двигуни стартерів, двигуни підводних човнів, космічних
кораблів і тому подібне).
Генератори постійного струму часто застосовують для живлення пристроїв зв'язку, зарядки акумуляторних
батарей, як основні джерела живлення на транспортних установках (автомобілях, літаках, тепловозах,
пасажирських вагонах). Проте останнім часом генератори постійного струму замінюються генераторами
змінного струму, що працюють спільно з напівпровідниковими випрямлячами
У системах автоматичного регулювання машини постійного струму широко використовують як
електромашинні підсилювачі, виконавчі двигуни і тахогенератори.
Залежно від призначення електричні мікромашини автоматичних пристроїв поділяються на наступні групи:
силові мікродвигуни, що приводять в рух різні механізми автоматичних пристроїв, самописних приладів і ін.;
керовані ( виконавчі) двигуни, що перетворюють електричний сигнал, що підводиться до них, в механічне
переміщення валу, тобто виконують певні команди .
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тахогенератори, що перетворюють механічне обертання валу в електричний сигнал - напругу, пропорційну
частоті обертання валу;
обертові трансформатори дають на виході напругу, пропорційну тій або іншій функції кута повороту ротора,
наприклад синусу або косинусу цього кута або самому кута;
машини синхронного зв'язку (сельсини, магнесины), що здійснюють синхронний і синфазний поворот або
обертання кількох механічно не пов'язаних між собою осей;
мікромашини гіроскопічних приладів (гіроскопічні двигуни, датчики кута, датчики моменту), що здійснюють
обертання роторів гіроскопів з високою частотою і корекцію їх положення;
електромашинні перетворювачі і підсилювачі.
Електричні мікромашини перших двох груп часто називають силовими, а третьою - п'ятою груп інформаційними.
Класифікація за потужністю. Електричні машини по потужності умовно поділяють на мікромашини, машини
малої, середньої і великої потужності.
Мікромашини мають потужність від долей вата до 500 Вт. Ці машини працюють як на постійному, так і на
змінному струмі нормальної і підвищеної (400 - 2000 Гц) частоти.
Машини малої потужності - від 0,5 до 10 кВт. Вони працюють як на постійному, так і на змінному струмі
нормальної або підвищеної частоти.
Машини середньої потужності - від 10 кВт до декількох сотень кіловат *.
Машини великої потужності - понад декілька сотень кіловат. Машини великої і середньої потужності зазвичай
призначені для роботи на постійному або змінному струмі нормальної частоти**.
Класифікація за частотою обертання. Електричні машини по частоті обертання умовно підрозділяють на:
тихохідні - з частотами обертання до 300 об/хв; середньої швидкохідності - 300-1500 об/хв; швидкохідні 1500 - 6000 об/хв; надшвидкохідні - понад 6000 об/хв. Мікромашини виконують для частот обертання від
декількох обертів за хвилину до 60000 об/хв; машини великої і середньої потужності - зазвичай до 3000 об/хв.
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Чупіль І.Р. Спецтехнологія для електромонтерів – 4 р.

