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 Szinkron gép – frekvencia feltétel 

Két összetapadt pólusrendszer kell (kiterített ábra) 

Állórész mező st 

(s) 
 

Forgórész mező rot (r) 
(forgórészhez képest) 

Mechanikai szögsebesség mech 

(m)   
(szögeltérés lehet) 



 Szinkron gép – frekvencia feltétel 

Ha ωr=0, akkor a forgórészt egyenárammal tápláljuk. Ezzel: 

 

• A  szög mindig a terhelőnyomaték nagyságának megfelelően áll be. 

• A gép átlagos (nem nulla középértékű) nyomatékot egyetlen 
fordulatszámon, az állórészmező fordulatszámán, az ún. szinkron 
fordulatszámon képes csak kifejteni.  

• Innen a neve: szinkrongép. Az álló- és forgórész helyet is cserélhet. 
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 Szinkron gép – működési elv 

Láttuk, hogy váltakozóáramú gépeink 
működésének alapja két szinkron 
forgó forgómező, képletesen két 
összetapadt, együttfutó 
pólusrendszer. Tengelyeik között - a 
terhelő nyomaték hatására - 
szögeltérés, szögelfordulás előáll, de 
állandósult állapotban fordulatszám-
eltérés nem lehetséges. 

A szinkron gép állórészének a 
hálózatra kötött háromfázisú 
tekercselése a légrésben szinkron 
fordulatszámú forgómezőt hoz létre.  



 Szinkron gép – működési elv 

Az egyetlen forgórész tekercset egyenárammal 
tápláljuk. (lehet állandó mágneses.) 

 

A forgórész mező így a forgórészhez képest áll, 
nyugalomban van (állandó mező), ahhoz rögzített, 
"hozzá van ragasztva": 

 

Ebből következik, hogy a forgórésznek az állórész 
mezővel együtt, azzal szinkron kell forognia   
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 Szinkron gép – hogy néz ki 



 Szinkron gép – hogy néz ki 



 Szinkron gép – működési elv 
• A gép tehát csak egyetlen fordulatszámmal, az  n0 szinkron fordulatszámmal képes 

forogni. Ha fordulatszáma ettől eltér, tehát "kiesik" a szinkronizmusból, akkor 
üzemképtelenné válik. 

• Minden relatív fordulateltérés alatt a teljes, zérus középértékű nyomatékgörbét 
befutva csak lengő nyomaték keletkezik és a gép a hálózatra nézve gyakorlatilag 
rövidzárlatot jelent. 

• A forgórész mező a forgó mező "legegyszerűbb" alakja, nevezhetnénk „forgatott forgó 
mezőnek”, mechanikailag forgatott mezőnek, miután egy állandó mező mechanikai 
forgatásával jött létre. 

• Az elmondottakból következik, hogy a szinkron gép nem tud indulni. A generátort a 
hajtó gép - pl. a turbina - forgatja névleges fordulatra, a motort kalickával indukciós 
motorként vagy a tápláló inverter nulláról növekvő frekvenciájával kell a szinkron 
fordulat közelébe juttatni.  

• A szinkron fordulat elérésekor mind a generátort, mind a motort megfelelő módon kell 
a hálózatra kapcsolni, szinkronizálni kell.  



 Szinkron gép – szinkronizálás feltételei 
A szinkron gépek általában párhuzamosan vannak kapcsolva a hálózattal. A 
párhuzamos kapcsolás, amelyet szinkronozásnak szokás nevezni, elvégzése előtt 
meg kell győződni az alábbi feltételek teljesüléséről. 

Feltételek: 

• Azonos 

• Nagyság (amplitúdó) (U) 

• Fázishelyzet () 
• Fázissorrend (tengely megfelelő irányú forgatása) 

• Frekvencia (f) 

• Nem egyszerű… 
• Beavatkozás: gerjesztés (U) és tengelyen teljesítmény beadás (f, )  

 



 Szinkron gép – működési elv 
• A szinkron gép lengőképes, lengésre hajlamos rendszer. Az indukció vonalak rugalmas 

gumiszalagokként viselkednek. Az aszinkron gép lengését a kalicka - a rövidrezárt 
szekunder - indukált áramai fékezik. Hasonló hatások szinkron gépben is fellépnek.  

• Ugyanakkor mivel a forgórész áramok révén "saját" mágneses tere van - azt nem a 
hálózatból felvett áramkomponensnek kell létesíteni - a szinkron gép képes meddő - 
kapacitív meddő - teljesítményt szolgáltatni, azaz úgy viselkedni mint egy kondenzátor 
telep (megfelelően nagy gerjesztés esetén). 

• Szokásos a rögzített pólusokkal ellátott forgórészt póluskeréknek, mezejét 
pólusmezőnek nevezni.  

• Az állórész háromfázisú tekercselésének neve armatúra tekercselés, mezeje az 
armatúra mező. Armatúra tekercselésnek azt nevezzük, amelyben állandósult 
szimmetrikus állapotban feszültség indukálódik.  

• Az indukciós gépnél mindkét oldal ilyen így ott ez a megnevezés nem használatos. 



 Szinkron gép – működési elv 

• Bár az armatura- és a pólusmező a szinkron gép légrésében egyetlen eredő mezővé 
tevődik össze és csak ez mérhető, azonban a két részmező - az azokat létesítő 
áramok - itt egymástól függetlenül változhatnak, célszerű a szinkron gépnél a két 
részmezőben gondolkodni. 

• A szinkron gép elsősorban mint áramszolgáltató nagy generátor fontos. Míg az 
indukciós motor "hajtja a világ iparát", belátható időn belül a villamos energia 
döntő részét továbbra is szinkron generátorok szolgáltatják. 

• A hajtógép gőz-, víz vagy gázturbina. A nagy gőzturbinás generátorok 2-4 pólusúak, 
a vízturbinások gyakran nagy pólusszámúak, lassú fordulatszámúak.  

• A forgórészben nincs indukálás, akár tömör is lehet. 



 Szinkron gép – sokpólusú forgórész 



 Szinkron gép – Helyettesítő vázlat 

A mágneses tér „modellje”: kétmezős elmélet, mert a két mező többé-kevésbé 
függetlenül változtatható.  

A pólusfeszültség az ismert módon (ez a pólus által forgással indukált feszültség): 

 

       

 ezt „aktív” feszültségforrással modellezük. 

Az armatura-feszültség: 

 

 

ez is indukált feszültség (körforgó mező, az armatúra mező indukálja), de 
feszültségesésként  vesszük figyelembe  
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 Szinkron gép – Helyettesítő vázlat 
A transzformátorhoz hasonlóan:   aktív: Ui 

              passzív: Xm 

 

 

azaz          
    

    ahol Xa az armatura–reaktancia. 

Ehhez járulnak a szórások, amelyekkel a feszültség-egyenlet: 

  (a szórt fluxus által indukált feszültséget is fesz. Esésként vesszük figyelembe: Xs szórási 
reaktancia). 

 

 

Itt is a fogyasztói pozitív irányrendszer van érvényben.   
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 Szinkron gép – Helyettesítő vázlat 



 Szinkron gép Helyettesítőképe 
1. Üresjárásban a gép pólus fluxusa UP nagyságú feszültséget hoz létre. Terheléskor az 

UP feszültséghez hozzá kell adnunk az Xa főmező reaktancián eső Ua az Xs szórási 
reaktancián eső Us és az armatúratekercselés Ra ellenállásán eső UR feszültséget. 

2. Paraméterek szokásos értékei: R ~ 1% (elhanyagolható), Xs ~ 5 – 15 %,  
Xa ~ 70 – 250 % (kisebb, mint aszinkron gépnél, mert a légrés nagyobb lehet, nem 
ott kell átvinni a gerjesztést) 

3. Terhelési szög (δ vagy ) UP és Uf közötti szög. 
 

Szinkron gép helyettesítő kapcsolása 



 Szinkron gép vektorábrája 

Szinkron generátor – 
Túlgerjesztett 
állapotban 

Szinkron motor – 
Túlgerjesztett 
állapotban 

askaaaskp UUUIjXIjXUU 



 Szinkron gép vektorábrája 
Szinkron motor – 
Túlgerjesztett 
állapotban 

Szinkron motor – 
Alulgerjesztett állapotban 
R elhanyagolva 



 Szinkron gép vektorábrája 



 Szinkron gép vektorábrája 



 Szinkron gép vektorábrája 



 Szinkron gép terhelés felvétele 

a) Szinkronozás után 
b) Gerjesztést növelve 

a) Meddő leadás 
c) Tengelyen teljesítményt beadva 

a) Hatásos teljesítmény 
leadás (villamos) 



 Szinkron gép nyomatéka (hengeres) 

𝑀 =
𝑃𝑚𝑒𝑐ℎ

𝜔0
=

3𝑝

𝜔1

𝑈𝑈𝑝

𝑋𝑑
𝑠𝑖𝑛𝛿 

Nem M(n) hanem M() vagy M() jelleggörbe: 
 
A nyomatékgörbe statikusan stabilis szakasza a motoros- és 
generátoros billenő nyomatéka között található (ld később). A 
terhelő - vagy hajtó - nyomatékról általában feltehető, hogy a  
szögnek nem függvénye. 
 
Szinkronozó nyomaték: 
 
β=0-nál maximális értékű, β=90°-nál zérussá, majd negatívvá 
válik. 
Terheléslökéseket a gerjesztés, ezzel Up rövid idejű 
megnövelésével lehet kivédeni. 

𝑆 =
𝜕𝑀

𝜕𝛽
 



 Szinkron gép stabilitása 
A munkapont stabilis, ha kis kitérítést követően a gép visszatér eredeti állapotába. 
 
A munkapont labilis, ha kis kitérítést követően a gép nem tér vissza eredeti 
állapotába. 
 
Megkülönböztetünk statikus és dinamikus stabilitást. 
 
A statikus stabilitás lassú változások esetén követelmény. A dinamikus stabilitást 
gyors változások esetén vizsgáljuk. 



 Szinkron gép stabilitása 
A jobb oldali ábra (motoros üzem, Up le van maradva U-hoz képest) S–sel jelölt pontja 
állandó Mt terhelő nyomaték feltételezése esetén statikusan stabil, mivel kis 
nyomatékváltozást követően a gép visszatér az eredeti munkapontba: 
M-Mt>0 gyorsítás,  csökkentés, M-Mt<0 lassítás,  növelés 
 
Könnyű belátni, hogy az L–lel jelölt munkapont statikusan labilis. 
A bal oldali ábráról leolvasható, hogy a statikus stabilitás (elvi) határa β= ±90° 

Mt 



 Szinkron gép üresjárási és rövidzárási 
mérése 
• Az üresjárási jelleggörbe az n0 szinkron fordulatszámon forgatott, terheletlen gép  U0 

kapocsfeszültségének változását mutatja az Ig gerjesztőáram függvényében U0(Ig).  
• Mivel ilyenkor nem folyik armatúra áram, nincs feszültség esés, U0 megegyezik az 

adott gerjesztéshez tartozó Up pólusfeszültséggel. 
• A jelleggörbét a szinkron gép generátoros üzemében szokás felvenni úgy, hogy gépet 

először a névleges feszültség kb. 125 %-ára gerjesztjük fel, majd a gerjesztőáramot 
monoton csökkentve mérjük az összetartozó U0(Ig) értékeket.  

• Az üresjárási jelleggörbe egy tipikus mágnesezési jelleggörbe. A kezdeti lineáris 
szakaszon a gerjesztés a légrés mágnesezésére fordítódik (légrésvonal). Egy adott 
indukció felett megkezdődik a vasmagra jutó gerjesztésrész rohamos növekedése 
(telítődés). A remanens indukció által létrehozott Ur remanens feszültség a 
névlegesnek kb. 5…6 %-a.  

• Üresjárásban a gépben keletkező veszteségeket a hajtómotor fedezi. Ezek: a 
vasveszteség, valamint a súrlódási és ventilációs veszteség.  



 Szinkron gép üresjárási és rövidzárási 
mérése 



 Szinkron gép üresjárási és rövidzárási 
mérése 

• A rövidzárási jelleggörbe az Iaz armatúraáram változását a gerjesztőáram 
függvényében ábrázolja, rövidrezárt armatúra kapcsok és állandó n0 fordulatszám 
esetén.  

• A jelleggörbe méréssel történő felvételekor a gép gerjesztését nulláról fokozatosan 
növelve, mérjük a gerjesztő- és az armatúraáramot.  

• Rövidzárásban a gépet gyakorlatilag az Xd szinkron reaktancia terheli (az ellenállást 
elhanyagoljuk), ezért a reaktancia állandósága miatt a rövidzárási áram egyenesen 
arányos a gerjesztőárammal. 



 Szinkron gép üresjárási és rövidzárási 
mérése 



 Szinkron gép üresjárási és rövidzárási 
mérése 

A gép üresjárási és rövidzárási méréseiből az Xd szinkron reaktanciát határozhatjuk meg: 
 
Adott gerjesztéshez leolvassuk az U0 és Iaz értékeket, és Xd kiszámolható: 
 

𝑋𝑑 =
𝑈𝑝

𝐼𝑎𝑧
 



 Szinkron gép számítása Ia. 
1) Az Sn = 65 kVA látszólagos teljesítményű, Un = 400VRMS névleges feszültségű, cos = 0.7 teljesítménytényezővel 
dolgozó hat pólusú, háromfázisú, túlgerjesztett szinkrongenerátor szórási reaktanciája Xs=0.384Ω, főmező reaktanciája 
Xa=3.77Ω, az armatúra ellenállást elhanyagoljuk. Hálózati frekvencia 50Hz. 

𝑛0 =
𝑓

𝑝
∗ 60 = 1000 𝑅𝑃𝑀 

𝐼𝑎𝑛 =
𝑆𝑛

3 ∗ 𝑈𝑓𝑛 
=

65000

3 ∗ 231
= 93.8 𝐴 

Határozzuk meg: 
a) Határozzuk meg a δ terhelési szöget  
b) A gép fordulatszámát 
c) Az Up pólusfeszültség értékét 
d) Valamint a  reaktanciák relatív értékét 

Gép szinkron fordulata 

Névleges armatúra áram 

Armatúra áram hatásos összetevője 

𝐼𝑎𝑤 = 𝐼𝑎𝑛 ∗ cos 𝜑 = 93.8 ∗ −0.7 = −65.7 𝐴 

Armatúra áram meddő összetevője (túlgerjesztett, 
kapacitív) 

𝑰𝒂 = −65.7 + 𝑗 ∗ 67 𝐴 

Armatúra áram fazor 

𝐼𝑎𝑚 = 𝐼𝑎𝑛 ∗ s𝑖𝑛 𝜑 = 𝑗 ∗ 93.8 ∗ 0.7141 = 𝑗67𝐴 

X𝑑 = 𝑋𝑎 + 𝑋𝑠 = 3.77 + 0.384 = 4.154Ω 

Szinkron reaktancia 

U𝑥 = 𝑗 ∗ 𝑰𝒂 ∗ 𝑋𝑑 = −278 − 𝑗 ∗ 273 𝑉 

Feszültségesés a szinkron reaktancián 



 Szinkron gép számítása Ib. 

𝑼𝒑 = 𝑼𝒇 − 𝑗 ∗ 𝑰𝒂 ∗ 𝑋𝑑 = 𝑼𝒇 − 𝑼𝒙 = 509 + 𝑗 ∗ 273 𝑉 

𝑍𝑛 =
𝑈𝑓𝑛

𝐼𝑎𝑛

=
231

93.8
= 2.462Ω 

Pólusfeszültség fazora 

Névleges impedancia 

𝑼𝒑𝒓𝒎𝒔 = 5092 + 2732 = 578 𝑉 

Pólusfeszültség effektívértéke 

𝒔𝒊𝒏δ =
𝐼𝑚 𝑼

𝒑

𝑈
𝑝𝑟𝑚𝑠

= 0.4723 → δ = -28.2°    (ezt tekintjük negatívnak, generátoros) 

 

Terhelési szög szinusza 

𝑥𝑠
𝑝𝑢 =15.6 % 

Relatív impedanciák 

𝑥𝑎
𝑝𝑢 =153.1% 



 Szinkron gép számítása IIa. 
1) A 3000 V fázisfeszültségű túlgerjesztett kétpólusú háromfázisú szinkron motor M1 = 981 Nm 
nyomatékkal hajt egy gépcsoportot. Az Xd = 45Ω szinkron reaktanciájú gép hálózatból felvett 
látszólagos teljesítménye ekkor S1 = 380 kVA, a tápláló hálózat frekvenciája f = 50 Hz. 

𝑃𝑚 = 𝑀1 ∗ 𝑤𝑚 = 981 ∗ 314 = 308 𝑘𝑊 

𝑤𝑚 =
𝑤0

𝑝
=

2𝜋𝑓

𝑝
= 314 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Mechanikai teljesítmény 

Mechanikai - Szinkron szögsebesség 

Teljesítménytényező 

cos = 
𝑃

𝑚

𝑆
1

=
308

380
→   = 36° 

𝐼𝑎 =
𝑆1

3 ∗ 𝑈𝑓
= 42.22 𝐴 

Armatúra áram  

Armatúra áram hatásos összetevő 

𝐼𝑎𝑤 = 𝐼𝑎 ∗ 𝑐𝑜𝑠 = 34.2𝐴 

Armatúra áram meddő összetevő (túlgerjesztett) 

𝐼𝑎𝑚 = 𝐼𝑎 ∗ 𝑠𝑖𝑛 = 𝑗24.8𝐴 

Armatúra áram fazor 

𝑰𝒂 = 34.2 + 𝑗 ∗ 24.8 𝐴 

Határozzuk meg: 
a) Határozzuk meg a δ terhelési szöget  
b) A gép fordulatszámát 
c) Az Up pólusfeszültség értékét 



 Szinkron gép számítása IIb. 

𝑼𝒑 = 𝑼𝒇 − 𝑗 ∗ 𝑰𝒂 ∗ 𝑋𝑑 = 4116 − 𝑗 1539𝑉 

Pólusfeszültség fazora 

𝑼𝒑𝒓𝒎𝒔 = 41162 + 15392 = 4393 𝑉 

Pólusfeszültség effektívértéke 

𝒔𝒊𝒏δ =
𝐼𝑚 𝑼

𝒑

𝑈
𝑝𝑟𝑚𝑠

= −
1539

4393
= −0, 3503 → δ = 20.5°  (ezt tekintjük pozitívnak) 

Terhelési szög szinusza 



 Kérdés? 

Q & A 


