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4.4. Szinkrongépek
A szinkron gép legfontosabb jellemz je, hogy csak egy kitüntetett fordulatszámon, az ún. szinkron fordu-
laton képes tartósan üzemelni. A gép fordulatszáma és frekvenciája között ugyanis merev kapcsolat van: 

f = p n, 
ahol p a gép póluspárjainak a száma. M ködhet generátorként és motorként is, ahogy a legtöbb villamos
forgógép. Túlnyomórészt azonban generátorként használják, a háromfázisú villamos energiatermelés leg-
fontosabb gépe az er m vekben.
Szerkezeti felépítését tekintve két f  egységb l áll: az állórészb l (armatúrából) és a forgórészb l. Leg-
fontosabb jellemz i:

-3 fázisú tekercselés az állórészen (aramatúra)
-lemezelt állórész (az örvényáram csökkentése miatt),
-tömör, vastest  forgórész (hengeres vagy kiálló pólusú) egyfázisú tekercseléssel, a te-
kercsvégek csúszógy r khöz csatlakoznak, ahova szénkeféken keresztül vezetjük a 
gerjeszt áramot (egyenáram)
-motor:

állórész: a rákapcsolt 3 fázisú feszültség hozza létre a forgó mágneses teret, amely-
nek fordulatszámát a frekvencia és a pólusok száma határozza meg (nincs indító-
nyomatéka)
forgórész: egyenáramú gerjesztés
(abszolút fordulattartó)

-generátor:
forgórész: egyenáramú gerjesztés
forgórészt állandó fordulatszámmal forgatják (g z-, víz-, gázturbina, diesel motor)
állórész: indukált feszültség.

4.4.1. Áramköri modell

157. ábra

Az ábrában használt jelölések: 
Ui: indukált feszültség 
Ua: armatúra feszültség
Up: pólusfeszültség 
Uk: kapocsfeszültség 
Ia: armatúra áram
X: szinkron reaktancia 
A szinkrongép nyomatéka:

sin3

0 d

pk

X
UU

M

M: nyomaték (kapocsfeszültségt l függ)
: terhelési szög (Up és Uk közötti szög)
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Hengeres forgórész  gép nyomatéka a terhelési szög függvényében: 

158. ábra

Mind a szinkronmotor, mind a szinkrongenerátor lehet ún. alul- vagy felülgerjesztett állapotban annak 
megfelel en, hogy az armatúra áramvektora milyen fázishelyzet  a kapocsfeszültséghez képest. Máskép-
pen fogalmazva ez azt jelenti, hogy a gép fojtótekercsként vagy kondenzátorként viselkedik-e, azaz in-
duktív medd teljesítményt felvesz a hálózatból vagy lead a hálózatba (el bbi esetben alul-, utóbbiban 
túlgerjesztett esetr l beszélünk). 

4.4.2. Generátor
Az el bbiek szerint a generátoros üzemmódra vonatkozó vektorábrák az alábbiakban láthatók: 
Megjegyzés: a pozitív teljesítmény fogyasztót, a negatív pedig termel t jelent.

alulgerjesztett

159. ábra

túlgerjesztett

160. ábra

4.4.3. Motor
A motoros üzemállapotra érvényes vektorábrák: 

alulgerjesztett

161. ábra

túlgerjesztett

162. ábra
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4.4.4. Indítás (motorként)
A szinkronmotornak nincs indító nyomatéka. A forgórészen elhelyezett néhány rövidrezárt menet segít-
ségével az aszinkron motornál megismert elv alapján kezd el forogni a forgórész, majd a szinkron fordu-
latszám közelében hirtelen „beugrik” a szinkron fordulatszámra és ett l kezdve csak ezen a fordulatszá-
mon képes tartósan üzemelni. Ez utóbbi tulajdonsága miatt nevezik abszolút fordulattartó gépnek. 

163. ábra

5. Áramirányítók 
Napjainkban a megtermelt villamos energia a legtöbb esetben valamilyen átalakítás után jut el a fogyasz-
tóhoz. Gyakori eset, hogy a rendelkezésre álló villamos energia valamelyik paramétere vagy akár több is, 
nem megfelel  egy adott fogyasztó számára. Néha a feszültség nagysága vagy frekvenciája vagy esetleg 
fázisszáma, néha pedig az áramneme nem megfelel . Ezért különleges átalakító berendezéseket szokás
használni. Amennyiben ezen átalakító berendezéseket úgynevezett félvezet  elemekb l készítik, akkor 
statikus áramirányítókról beszélünk. 
Az alábbiakban a leggyakrabban el forduló eseteket mutatjuk be.
Az egyik leggyakrabban jelentkez  igény, hogy a rendelkezésre álló váltakozóáramú (AC) energiát
egyenáramúvá (DC) kell alakítani. Az ilyen berendezést egyenirányítónak nevezzük. Pl. a legtöbb elekt-
ronikai eszköz DC táplálást igényel. Ha nem áll rendelkezésre egyenáramú áramforrás, akkor a 
váltakozóáramú energiát kell egyenirányítani (másik gyakori alkalmazás az akkumulátortöltés).
Egyenirányító

164. ábra

Ennek a fordított esete, amikor egyenáramból készítünk váltakozóáramot, az ilyen eszközt váltóirányító-
nak vagy inverternek nevezzük:
Inverter

165. ábra

Néha nem megfelel  a rendelkezésre álló feszültségforrás feszültsége, ilyenkor a feszültség nagyságát
kell megváltoztatni, átalakítani, ezeket az eszközöket nevezzük konverternek. Az ún. DC/DC konverterek 
az egyenáramot alakítják át egyenárammá, miközben a feszültség szintjét megváltoztatják. Például karóra
DC/DC konvertere. Az AC/AC konverterek váltakozófeszültséget alakítanak váltakozófeszültséggé, mi-
közben ennek nagyságát is megváltoztatják.


