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Terms and definitions

Чинний від0і.01.95

Цей стандарт запроваджує терміни та визначення основних по
нять у галузі обертових електричних машин.

У стандарт не включе і̂о терміни та відзначення, що стосуються 
-магні^гідродиіЦмічних, ^мнірних, ёаектрофонних машин, а також 
електричних маіііин, в яких викЬриргане явйще надпровідності.

Терміни, встановлені цим сгандартом, о&в’язкові для застосуван
ня в усіх видах документаціїї науково-технічній, навчальній і довідковій 
Літеріатурі ta в ісомп’ютерних інфо|)маційних системах.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.
У стандарті як довідкові подані німецькі (de), англійські (еп), 

французькі (fr) та росіЙські (ги) еквіваленти стандартизованих термінів 
(а також визначення російською мовоїр), узяті з відповідних міжнарод
них 1 державних craniciptia.

Стандартизовані терміни набрані напівжирним шрифтом.
Застосування термінів-синонімів стандартизованого терміна не 

допускається.

Віш віпш  о ф іц ій н е  ®  Д ерж стандарт України, 1994

Цей стандарт не може бути поаністю чи частково відгаорсняй, теражоваянй 
і розповсюдхчеїшй без дозволу Держстаядаріу України



Для окремих стандартизованих термінів наведено довідкові ко
роткі форми, які дозволено застосовувати у випадках, що виключають 

.можливість їх неоднакового тлумачення.
Подані визначення можна в разі необхідності змінювати, вводячи 

до них похідні ознаки, які розкривають значення використовуваних тер
мінів і вводять в обсяг визначуваного поняття. Зміни не можуть порушу
вати обсяг і зміст понять, визначених у цьому стандарті.

У випадках, коли в терміні містяться всі необхідні і достатні ознаки 
понять, замість їх визначення ставиться риска (у наведеній редакції 
перед короткою Тюрмою стоять літери КФ ).

У стандарті подано абеткові покажчики термінів і їх чужомовних 
відповідників.
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І ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

і обЄ{ГГОйа електрична машина 
Електротехнічний пристрій, 
призначений для перетворення 
енергії на основі законів елект- 
?х?магнітної індукції та взаємодії 
магнітного поля з електричним 
струмом і містить принаймні дві 
частини, які беруть участь в ос- 
нові?ому процесі перетворення і 
грають можливість обертатися 
або повертатися одна відносно 
одної

dc Electrische umlaufende niaschinen 
ел electrical rotating machine 
fr machine eleclrique lournante
і и вращающаяся электрическая ма

шина
Электротехническое устройст
во, предназначенное для преоб
разования энергии на основе за
конов электромагнитной индук
ции и взаимодействия магнитно
го поля с электрическим током, 
содержащее по крайней мере две 
.части, участвующие н основном 
процессе преобразования и име
ющие возможность вращаться 
или поворачивать'ся относитс^ть- 
но лруг друга

2 г-нбаїиіт
Гс v> м с т р и ч н а X а ра к т с р м с 'ш к а
е л е к т р и ч н о ї  о б е р т о в о ї  МсПЛМИИ,
яка визи<{ч;к:її розмір у погісрсч-

ru гаоарит
і'сометричсская характеристика 
:>лсктричсской иращаюпіеі'їся 
MtjumHf.i, опрелелянлшач ес раз-
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ному напрямку і чисе^аьно рівна 
умовній височині осі обертання.
Примітка. Височина осі обертання роз- 
рахонусться дла будь-яких електричних 
машик стосовно виконання на лапах, на
віть якщо це виконання к̂: передбачене 
конструкцією цієї машини

З єдина серія
Ряд електричних машин загаль
ного призначення, об’єднаних 
спільністю конструкції та техно
логії виробництва із закономір
но зростаючими параметрами: 
номінальною потужністю і габа
ритом

мер в поперечном направлении и 
численно рапная условной высо
те оси вращения.
П рим ечание. Высота оси «ращения рніс* 
считывается ;уія любых :»лектрических 
машин применительно к исполнению на 
лапах, даже если это исполнение не пре
дусмотрено конструкцией этой машины

единая серия
Ряд олектричесісих машин обще
го назначения, объединенных 
общностью конструкции и тех
нологии производства с законо
мерно возрастающими ларамет* 
рами: номин^ільной мощностью и 
габаритом

4 основне (базове) виконання 
Електричнхі машина загального 
призначеїшя, на базі якої роз
робляю ть м одиф ікац ії для 
різних випадків застосування

ги основное (базовое) исполнение 
Электрическая машина общегх) 
назначения, на базе которой раз^ 
рабатываютсй модкфикаіціи дл» 
различных случаев прниеііениїз

5 модифікація
Різновид етїсктричної машини, 
створений на основі електричної 
машини, прийнятої за осногне 
(базове) виконання, з метою 
розширення чи спеціа^іізаціїсфе
ри її використання

ги модификация
Разновидность апсктрической ма
шины, создаваемая на основе 
электрической машины, приня- 
Toit за основное (базовое) испол
нение, с целью расширения шщ  
специализации сферы ее испаль- 
зования

2 ОСНОВНІ БИДИ СШ^РТОБИХ ЕЛЕКТРНННИХ МАШИН- 
ОБЕРТОН? EvlEK'J МАЩйНИг SK i ВИРІЗНЯЮ ТЬСЯ

ЗА Ф У Н К Ш Й Ш іМ ЛРИЗНАЧШ-'НЙМ ’

6 елекграл4йшинний гонеретор dc
Обертова електрична машмйв, en
призначена .гая неретаорениз fr
механіччо! енергії в елект;;ичііу ги

Generator
genci'ator
generatnce
злсктромашішкьсй генератор 
Вращаклцаася электримескаа
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машина, предназначенная МЦ 
преобразования механическЬй 
энергии в электрическую

7 обертовий електродвигун de
Обертова електрична машина, еп
призначена для перетворення f t
електричної енергії в механічну ги 
КФ. Електродвигун

Motor
motor
moteur
вращающийся электродвига
тель
Вращающаяся электрическая 
^^aшИHa, предназначенгіая для 
преобразования электрической 
энергии р механическую

8 електромашинний перетво
рювач
Обертова електрична машина, 
призначена для зміни пара
метрів електричної енергії.
П римітка. Заміна може здійснюватись за 
иидом струму, напругою, частотою, кіль
кістю фал, фазою напруги

КФ. Перетворювач

de Umformer 
en converter 
fr convertisseur
ru электром^шинный преобразо

ватель
Вращающаяся электрическая 
машина, предназначенная для 
изменения параметров электри
ческой энергии.
примечание. Изменение может осущест
вляться породу тока, напряжению, часто
те, числу фаз, фазе напряжения

9 слєктрі>машинний компенса
тор
Синхронна маишна, призначе
на для генерування чи спожи- 
вгння реактивної потужності

de Synchron-blindteistungsmaschine 
en synchronous compensator 
fr compensateur synchrone 
ru электромашинный компенсатор 

Синхронная машина, предназ
наченная для генерирования 
или потребления реактивной 
мошности

И) електромашинна муфта 
Обертова електрична машина, 
призначена для передачі ме
ханічної енергії з одного вала на
ННГІИЙ

de Elcclrischc kupplung 
en eicclric coupling . 
fr accouplemcni clcctrique 
ru элсктром аш инпая  муфта

В pa I из loiiui я с я ill с к тр і \ ч сс к а «



машина, предназначенная для 
передачи механической энергии 
с одного ва;іа на другой
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і 1 електромдиіинне гальмо 
Обертова електрична мзціина, 
призначена для створеніїя галь- 
мрэого моменту

гц электромашинный тормоз
Вращающаяся электрическая 
машина» предназначенная для 
созданїія тормозного момента

12 інформаційна електрична ni 
мащи‘н4
Обертова електрична машина, 
призначена для вироблення 
електричних сигналів, які ха
рактеризують частоту обертан
ня ротора або його кутове по
ложення, чи для перетворення 
електричного сигналу у відпо
відне йому кутове положення 
ротора

Информационная электриче
ская маціина
Вращающаяся электрическая 
машина, предназначенная для 
выработки электрических сиг
налов, характеризующих часто
ту вращения ротора или его уг
ловое положение, и ли д л яп р е^ - 
разования электрического сиг
нала в соответствующее ему уг
ловое положение ротора

3 ОРЕРТОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ,
ЯКІ ВИРІЗНЯЮ ТЬСЯ ЗА ХАРАКТЕРОМ МАГНІТНОГО ПОЛЯ 

В ОСНОВНОМУ ПОВІТРЯНОМУ ПРОМІЖКУ

ІЗ одноймекнополюсна маши- de 
на еп
Обертова електрична машина, fr 
у якої нормальна складова маг- ги 
нітної індукції в усіх точках ос
новного повітряного проміжку 
має один і той же знак

Homopolarmaschine 
horaopolar machine 
machine horaopolaire 
одноииеннополюсная машина 
ІЗращающаяся электрическая 
машина, у которой нормальная 
составляющая магнитной ин
дукции во всех точках основнош 
аоздушнога зазора имеет один и 
тот ;?.е знак

14 РІЗН0ЙМЄИН0П0ЛЮСИ4 маши
на
Обертова електрична машина,

ru разаоименнополюсная машина 
Вращающаяся электрическая 
машина, у кстороії нормальная
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у ЯКОЇ нормальна складова ма
гнітної індукції змінює спій 
знак вздовж основного повітря
ного проміжку

составляющая магнитной ІШ- 
4укщій в различных участкдх 
осноййогр воздушного за^ор4 
имеет разные знаки

15 явнополюсна маїмина de
Різнойменнополюсна машина» ер
у якої поліоси виступають у на- hr
прямі до основного повітряного ги 
проміжку

Schenkelpolmaschiiie 
salient pole machine 
machine a poles sailiants 
ядноііолюсная маційна 
РазноименнЬполіосная машніїа, 
у KOTopbJjf ііолк>са Ійп^угіа 
направлений основного воздуш
ного зазора

. 16 иеявнополюсна машина 
Різнойменнополюсна машина з 
рівномірним основним повітря
ним проміжком

ги неяіінопол^иая машина
РазноиМеннопрліосная машина 
с равйомерньім основным воз
душным зазором

4 ОБЕРТОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ.
ЯКІ ВИРІЗНЯЮТЬСЯ ЗА СПОСОБОМ ЗБУДЖЕННЯ

17 машина з електромагнітним 
збудженням
Обертова електрична машина з 
однією чи кількома обмо'гками 
збудження, які живляться елек
тричним струмом

Пі машина с электромагнитным 
возбуждением
Вращающаяся электрическая 
машина с одной или нескольки
ми обмотками возбуждения, пи
таемыми электрическим током

IS машина з незалежним збуд- de 
женням en
Машина з електромагнітним fr 
збудженням, усі обмотки збуд- ги 
жени я якої живляться від сто
ронніх джерел електричного 
струму

Maschine mi( fremderregung 
separately excited 
machine a excitation separee 
машина с независимым возбуж
дением
Машина с электромагнитным 
возбуждением, все обмотки воз
буждения которой питаются от 
посторонних источников элект
рического токп
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19 ^{зцднна ІЗ саі^озбудженн^м de
Ї^І^ш^на з електромашітним еп
^буд;ісенрям, обмотки збуджен- fr

• щ  йкої живляться струмом яко- пі 
або Аоро частиною

Maschl^e rnit selbsterregung 
self-excited 
machioe autoexciiee 
машийа с самовозбуждением 
Машина с электромагнитным 
возбуждеаием» все обмотки воз
буждения которой питаются то
ком якоря или частью тока якоря

20 машина паралельного з%д- de
-^еН|1Я
Машина із самозбудженням, еп 
Kojio обмотки збудження якої fr 
сполучене з колом якоря пара- пі 
лельно безпосередньо або через 
перетворювальний пристрій

Maschine mit nebenschluberre-
gung
shunt
machine a excitation scurtt 
машина параллельного возбуж
дения
Машина с самовозбуждением, 
цепь обмотки возбуждения кото
рой соединена с цепью якоря па
раллельно непосредственно или 
через преобразовательное уст
ройство

21 Мишина послідовнрго збуд
ження
Машина із самозбудженням, 
обмотка збудження якої сполу
чена з колом якоря послідово 
безпосередньо або через пере
творювальний пристрііі

de Maschine mit relhenschluberre- 
giing 

en serie,s
fr machine a excitation serie 
ru машина последовательного воз

буждения
Машина с самовозбужденисн, 
обмотка возбуждения коюрой 
соединена с цепью якоря после - ; 
доватедьно непосредстьенио 
через преобразовательное уст- 
ройство

22 ншшта змішаного збуд- de
женіія en
Мащиыа із самозбуджсдаям, fr
зка  має не менше двох обмоток ru 
збудження, одна з яких сполу
чена з колом шсоря послідовно

Maschine шіі verfaiinderregung 
compound
machine а excllaticu compound 
машш?а с;^ешаіінош возбужде
ния
Машшіа с самовозбуждением,
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безпосередньо або через пере
творювальний пристрій, а інша 
паралельно

имеющая не менее дйух обмото^с 
возбузкденй^» одна ИІ которых 
соедйненэ с цепью якоря пос^е^ 
довательно непосредстеенио iViH 
через гіреобразовате;іьнЬе уст
ройство, а'рета;Ы ше — ііара4- 
лельно

23 машикл змішаного збуд
ження із ЗГІДНИМ вмиканням 
Машина змішаного збудження, 
у якої намагнічувальні сили об
моток збудження мають одна
ковий напрямок

24 машина змішаного збуд
ження із зустрічним вмикан
ням
Машина змішаного збудження, 
у якої намагнічувальні сили об
моток збудження направлені 
протилежно

de М^зсЫое mil feldverstarkender 
verbunderregung 

en cumulative comp0unde4 
fr machine a compound additif 
m Ыашина см)?шаняого возбуаде- 

іфя с ЫгЛ|сйшм йключен^ём 
Йзціинй сЙеціан%)!^^озбу;^ 
Ния, у которой магііиіч)движу- 
щне силы обмоток вйзбуШ^Йм^ 
имекуг одинаковое напрарл енне

de Maschine mit feldschwachender 
verbunderregung 

en differential compounded 
fr . machine a compound squstractif 
ru машина смешанного возбужде

ния с встречным включением 
Машина смешанного возбужде
ния, у которой магнитшвнжу- 
щие силы обмоток Бозбужлення 
направ^пены противоположно

25 машина 3 комбінованим 
електромагнітним збудженням 
Машина з електромагнітним 
збудженням, яка має декілька 
обмоток збудження, одна з яких 
живиться від стороннього дже
рела струму, а інші живляться 
струмом якоря або струмом до
поміжної обмотки

de Maschine mit zusampiengesetzfe- 
rerregung 

en compositely excited 
fr machine a excitation composite 
ru машина с комбинированным 

электромагнитным возбуждени
ем
Машина с электромагнитным 
возбуждением, имеющая не
сколько обмоток возбужлсния, 
одна из которых питается от по-



стороннего источника тока, а 
друпіе питаются током якоря 
или током вспомогательной оіб- 
мотки
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26 машиид 3 постійними маг
нітами
Обертова електрична машина, 
va.0 збуджується постійними, 
магнітами

Пі машина с постоянными магнита
ми
Враш.ающаяся электрическая 
машина, возбуждаемая постоян
ными магнитами

J7 машина з комбінованмм
• збудженн5їм
Обертона електрична машина, 
збуджена постійними магніта
ми і обмотками збудження, які 
живляться електричним стру
мом

ги машина с комбинированным 
возбуждением
Вращающаяся электрическая 
машина, возбуждаемая постоян
ными машитами и обмотками 
возбуждения, питаемыми элект
рическим током

5 ОБЕРТОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ,
ЯКІ ВИРІЗІІЯЮТЬСЯ ЗА ХАРАКТЕРОМ КОНТАКТНИХ 

СПОЛУЧЕНЬ ОБМОТОК

28 ь^олекторна машина 
Обертова електрична машина, 
у якої хоча б одна з обмоток, яка 
бере участь в основному процесі 
перетворення енергії, сполуче
на з колектором

гц коллекторная машина
Вращающаяся электрическаа 
машина, у которой хотя бы одна 
из обмоток, участвующих в ос
новном процессе преобразова
ния энергии, соединена с кол
лектором

29 мащіша з контактними кіль- 
цами
Обертова електрична машина,

• у якої хоча б одна з обмоток, яка 
бере участь в основному процесі 
перетворення екергії, сполуче
на з контактними кільцями

ги машина с контактньїлпі кольца 
ми
Вращающаяся электрическая 
машина, у которой хотя бы одна 
из обмоток, участвующих в ос
новном п|:юдессе преобразова
ния энергии, соединена с кон
тактными кольцами



с. so ДСТУ 2286—93

.30 безконтактна машина 
Обертова електрична машиїїа, 
у якої всі електричні зв’язки об
моток, які беруть участь в ос- 
нопному процесі перетворення 
енергії, здійснюються без засто
сування комутаційних чи ковз
них електричних контактів

Пі бесконтактная машина
Вращающаяся электрическая 
машина, у которой все электри
ческие связи обмоток, учасїіу- 
ЮЩИХ в основном процессе ПІ̂ е*' 
образования энергии, осуществ
ляются без применения КОМЦу-’ 
тирующцх или СКОЛЙЯЩЙХ 
электрических контактов

6 ОБЕРТОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ*
ЯКІ ВИРІЗНЯЮТЬСЯ ЗА МОЖЛИЗІСТЮ ЗМІНИ 

її А П РЯ Ш У  0 ]^ Е іШ Ш Я

31 реверсивна електрична ма
шина
Обертова електрична машина, 
призначена для роботи в обох 
напрямках обертання ротора

ги реверсивная злектричесівля. ма- 
шина
Вращающаяся злектрицесійші 
машина, : для
работы направлении
вращснилоотора

32 нереверсивна електрична ги 
машина
Обертова електрична машина, 
призначена для роботи тііьки в 
одному напрямку обертання ро
тора

нереверсивная электрическая 
машина '
В ра іца ю ща я ся эл е к трнч е с ш  
машина, предназначеиц^ для 
работы^  ̂только при одном на- 
правлеіііии вращения ротора

7 ОБЕРТОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ.
ЯКІ ВИРІЗНЯЮТЬСЯ ЗА ХАРАКТЕРОМ ЗМІНИ 

ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

33 електрична машина з гю- de 
стінною частотою обертання еп 
Обертова електрична машина, fr 
частота обертання ротора якої ги 
постійна чи майже постійна в 
межах допустимих наванта
жень

Motor niit kohsianter drehzahl 
constant speed motor 
moteur a vitesse constante 
электрическая машина с посто
янной частотой вращения 
Вращающаяся электрическая 
м а ш и н а , частота вращения ро-



тора которой постоянна или поч
ти постоянна в области допусти
мых нагрузок
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34 електрична машина зі змін- de 
ною частотою обертання
Обертова електрична машина, еп
частота оберташїя ротора якої в fr
межах допустимих навакта- ги 
жень істотно змінюється

Motor niit verandcrlicher dreh« 
zahl
varyingspeed шоіог 
nioteur a Vitesse variable 
электрическая машина с пере
менной частотой враш[еиия 
Вращающаяся электрическая 
машина, частота вращения ро
тора которой существенно изме
няется в области допустимых 
нагрузок

35 багатошвидкісі.ий оберто- de 
ВИЙ електродвигун еп
Обертовий електродвигун, який fr 
при заданому навантаженні мо- ги 
же працювати при двох або 
більше частотах обертання ро
тора

Motor roit шеіігегеп drehzahlen 
multi-speed motor 
moleura plusieurs vitesses 
многоскоростной вращающийся 
электродвигатель 
Вращающийся электродвига
тель, который при заданной на
грузке может работать при двух 
или более частотах вращеііня 
ротора

36 регульований обер'говий 
електродвигун
Обертовий електродвигун, що 
містить пристрій, за допомогою 
якого частота оберіанн^ї роторіа 
в певних межах може буги від- 
регул)ювана до заданого зна-
ЧЄ1£НЯ

de Motor mit stellbarer drehzahl 
en reguialcd-specd motor 
fr iwoteura vitessereglable 
ru регулируемый вращающийся 

электродвигатель 
Вращающийся электродвига
тель, частота вращения ротора 
которого в определенных преде
лах может быть отрегулирована 
до заданного значения

37 керований обертовий елект
родвигун
Обер'говий електродвигун, час-

ПІ управляемый вращаюшинся 
электродвигатель 
Братающийся электродвига-
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тога обертання або положення 
ротора якоїх» визначається пара- 
метрамії cnrnajiy керування

тель, частота пращения т п  по
ложение ротора которого otipe- 
деляется параметрами сигнала 
управления

38 крокоиий електролвигун 
Обертовий електродвигун із ди
скретними кутовими перемі- 
ГЛЄНН55МИ ротора, які здійсню- 
іоться за рахунок імпульсів сиг- 
на-'іу ксруваіпія

39 рслктиііний кроковий елект
родвигун
Кроковий електродвигун з не- 
ак'т'иьним ротором із магнітного 
матеріалу

ПІ шаговый электродвигатель
Вращающийся электродвига
тель с дискре^гными угловыми 
перемещениями ротора, осуще
ствляемыми за счет импульсов 
сигнала управления

пх реактивный шаговый электро* 
двигатель
Шаговый электродвигатель с не
активным ротором из магнитно
го материала

40 крокоііий електродвигун з 
постіймими магнітами 
Крокоііий електродвигун зі 
:<буджсннйм від постійних маг
нітів

ru шаговый электродвигатель с по
стоянными магнитами 
Шаговый электродвигатель» воз
буждаемый постоянными маг^ 
нитами

мо.^^ентний електродпигун 
Обертовий електродвигун, при- 
?начг:иий для створення оберто- 
БиГО моменту при обмеженому 
переміщенні, нерухомому стані 
або повільному обертанні рото
ра

ги моментный электродвигател|> 
вращающийся электродвига
тель, предназначенный для со
здания вращающего момента 
при ограниченном перемеще
нии, неподвижном состоянии 
или медленном вращении ротора

42 елекгродіінгун із зовнішнім 
ротором

YU электродвигатель с 
ротором

внешним

43 гег.ератор поперечного поля 
Колекторний генератор постій- 
Н0ІХ) сгруму 3 двома комплекта
ми щіток, розташованих під ку

ги генератор поперечного поля 
Коллекторный генератор посто
янного тока с двумя комплекта
ми щеток, расположенных под



ДСТУ 2286—93 С. !3

ТОМ 90" один до одного чи 3 біль
шою кількістю комплектів щі- 
то с̂, розташованих під іншими 
KyraNtH

углом 90® друг к другу или с 
большим числом комплектов 
щеток, расположенных под дру- 
ПІМИ углами

44 виконавчий електродвигун 
Обертовий електродвигун для 
високодинамічного режиму ро
боти

ПІ исполнительный электродвига
тель
вращающийся электродвига
тель для высокодинамичного ре7 
жима работы

45 малрінерційний електродви
гун
Обертовий електродвигун, ро
тор якого має дуже малий мо
мент інерції

ги малоинерциоиный электродви
гатель
Вращаюшіийся электродвига
тель, ротор которогх) ймеет не
большой момент инерций

46 обертова машина постійно
го струму
Обертова електрична машина, 
оснрвний процес перетворення 
еиерпі в якій обумовлений спо
живанням або генеруванням 
лише постійного електричного 
струму

гц вращающа«ся машина постоян
ного тока
Вращающаяся электрическая 
машица, основной процесс пре
образования энергии 0 которой 
обусловлен потреблением или 
генерированием только посгояи- 
ного электринес*сого тока

47 електродвигук пульсу^очого 
струму
Обертовий електродвигун по- 
стійнрї'О струму, розрахойаний 
на живлення від еипрямл^іча при 
йульсафї струму більше 10 %

ru электродвигатель пульсирую
щего тока
Вращающийся электродвига
тель постоянного тока, рассчи
танный на питание от выпря
мителя при пульсации тока бо
лее 10 %

4S обертова машина змінного 
струму
Обертора електрична машішз» 
у якої основний процес перепгво- 
реыая енергії обумовлений аіо-

ru вращающаяся машина перемен
ного тока
Вра ща.ющаяся эл е ктрич еска я 
машина, основной процесс пре- 
образования энергии 9 которой
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живанням або генеруванням 
змінного електричного струму.
Примітка. Залежно иід кількості фпз зов
нішніх КІЛ, до яких під’едиуються елект
ричні машини, аістосовуються терміни; 
«однофазна машина», «двофазна маши
на», «багатофазна машина»

49 універсальний електродви
гун
Обертовий електродвигун, який 
може працювати при живленні 
£ІЛ мережі як постійного, так і 
сін^^гзного змінного струму

de
еп
fr
ги

обусловлен потреблением или 
генерированием переменного 
электрического тока.
примечание, D зависимости от числа 
фаз внешних цепей, к которым подклю
чаются электрические машины, приме
няют термины: «однофазная машина», 
«двухфазная машина», «многофазная 
машина»

Universalraotor 
universal motor 
moteur universel
универсальный электродвига* 
тель
Вращающийся электродвига
тель, который может работать 
при питании от сети как посто
янного, так и однофазного пере
менного тока

I М ийники  ПОСТШНОГО СТРУМУ

5 ■S’’ I : гх>-
:пА -его стр> WV

с5е Gleichsirom-кош mulatormaschine 
еп direct current commutator ma

chine
fr machine a collecteur a courant 

continu
ru коллекторная машина постоян

ного тока

51 колекторна машина постій
ного струму з компенсаційною 
обмоткою
Колекторна машина постійного 
струму з компенсаційною об
моткою на статорі

ПІ компенсированная коллектор
ная машины постоянного тока 
Коллекторная машина постоян
ного тока с компенсационной об
моткой на статоре
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52 уніполярна машина 
Одноймениополюсна безколек- 
торна машина постійного стру
му, якір якої сполучений з 
зовнішнім^і колами ковзними 
контактами

de Azyklische maschine 
en acyclic machine 
fr machine acyclique 
ni униполярная машина

Одноименнополюсная бескол- 
лекторная машина постояниош 
тока, якорь которой связан с 
внешними цепями скользящими 
контактами

53 вентильна мащина 
Безконтактна машина постій
ного струму, обїлотка якоря якої 
сполучена з зовнішніми колами 
через вентильний комутуваль- 
ниипріїстрій

ги вентильная машина
Бесідеточная машина постоян
ного тока, обмотка якоря кото
рой связана с внешними цепями 
через вентильное коммутирую
щее устройство

. 54 вентильїіИій генератор пр- 
СТІЙНОГР струму 
Електромагнітний генератрр, 
комуху^ва>вдп1Й 
йппряътячш

ru вентильный генерато поггоян- 
кої^тока
Э^рктррмашиннык генераюр по- 
ctdWHQro ком-
мутируі^адее устройство которо
го представляет собой выпрями
тель

55 вентильііий електродьигун 
постійного струьіу 
Електр6двиг>’н постійного стру
му, комутувальний пристрій 
якого с іцвертогрм, ке^юваний 
чи no положенню ротора, чи по 
фазі капрупі на обмотці якоря, 
чи по положенню маптітного 
поля

Пі веіітшіьаьгй электродвигатель 
постоянного тока 
Электродвигатель посгоянного 
тока, вентильное коммутирую
щее устройство которого пред
ставляет собой инвертор, управ- 
ляемый либо по положению ро
тора, либо по фазе напряжения 
на обмотке зкоря, либо по поло
жению магнитного поля

9 МАШИНИ ЗМІННОГО СТРУМУ

56 синхронна машина 
Безколекторна маш'пна змінно
го струму, у ЛКІЙ 5 усга.^*еному

de Synchro;.imaschine 
en synchronous machine 
fr machine syncbrone
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режимі відношення частоти 
обертайї<я ротора до частоти 
струму в колі обмотки якоря не 
залежить. від напаитаження в 
межах допустимих навантажень

57 машина з ісігтеподібммми 
полюсами
Різиойменкополіосна синхрон
на машина, яка збуджується 
постійними магнітами або кіль- 
цегнми обмотками, що створю
ють тримірне мапіітне поле, 
полюси якої мають кігтеподібну 
форму

ги синхронная машина
Бесколлекторная машина пере
менного тока, у которой в уста
новившемся режиме отношение 
qacTOtbi вращений ротора к час
тоте тока D цепи, подключенной 
к обмотке якоря, не зависит от 
нагрузкй в обласги допустимых 
нагрузок

ги синхронная машина с когтеоб
разными полюсами 
Разноименнополюсная синхрон
ная машина, возбуадаемая по
стоянными магнитами или 
кольцевыми обмотками, созда
ющими трехмерное магнитное 
поле* полюса которой имеют 
хогтеобразную форму

-8 а синхронізована синхронна 
.4!зшина
Нед?нополкхна синхронна ма- 
и>іна 3 поздовжньо-попереч
ним збудженням, у якої об
мотки індуктора приєднуються 
по регульованого перетворюва
ча частоти

ПІ асинхронизованная синхронная 
машина
Неявнополюсная синхронная 
машина с продольно-попереч- 
НЫМ возбуждением, у которой 
обмотки индуктора Присоединя
ются к регулируемому преобра
зователю частоты

59 Індукторна машина 
Синхронна машина, у якої ста
тор виконує функції якоря і ін
дуктора і у якої процес пере
творення енергії обумовлений 
пульсаціями магнітної індукції 
внаслідок зуб‘їастості ротора

d€ induktormaschine 
en inductor machine 
fr machine a fer tournant 
nj индукторная машина

Синхронная машина, у которой 
статор выполняет функции яко
ря и индуктора и у которой про
цесс преобразования энергии 
обусловлен пульсациями маг
нитной индукции вследствие 
зубчатости ротора
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60 гіс'герезисний електродви
гун
Неявнополюсний синхронний 
електродвигун без обмотки 

' збудження, ротор якого викона
ний із магнітного матеріалу з 
великим залишковим намаг
ніченням, пуск якого в хід здій
снюється за рахунок втрат на 
гістерезис в роторі, а роІЗота з 
синхронною швидкістю — за 
рахунок залишкового намагні
чування в роторі

de Hysteresismotor 
en hysteresis motor 
fr moteur a hysteresis 
ГЦ гистерезисный электродвига

тель
Неявиополюсный синхронный 
электродвигатель без обмотки 
возбуждения, ротор которого 
выполнен из магнитного мате
риала с большим остаточным на
магничиванием, пуск в ход ко
торого осуществляется за счёт по
терь на гистерезис в роторе, а ра
бота с синхронной скоростью — 
за счет остаточного наматичи- 
вания в роторе

61 реактивний синхронний дви
гун
Синхронний двигун, який не 
має обмоток збудження або по
стійних магнітів і обертальний 
момент якого обумовлений не
рівністю магнітних провіднос- 
тей по поперечній і поздовжній 
осях ротора

de Reluktanzmotor 
en rcluctance motor 
fr moteur a reluctance 
ru реактивный синхронный двига

тель
Синхронный двигатель, враща
ющий момент которого обуслов
лен неравенством магнитных 
проводимостей по поперечной и 
продольной осям ротора, не име
ющего обмоток возбуждения 
ivm  постоянных магнитов

62 двигун 3 електромагнітною 
редукцією
Реактивний синхронний двигун 
з рівномірно розподіленіши від
критими пазами на статорі і ро
торі, у якою частота обертання 
ротора залежить від різниці 
кількості пазів с/атора і ротора

ги двигате;іь с электромагнитной 
редукцией
Реактивный синхронный двига
тель с равномерно распределен
ными открытыми пазами на ста
торе и роторе, у которого частота 
вращения ротора зависит от раз- 
лоспя числа пазов статора и рото
ра
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63 асинхронна машина 
Безколекторна машина змін
ного струму, у якої відношення 
частоти обертання ротора до ча
стоти струму з колі залежить від 
навантаження

de Asynchronmaschine 
en asynchronous machine 
fr machine asynchrone 
ru асинхронная машина

Бесколлекторная машина пере
менного тока, у которой отноше
ние частоты враш;ения ротора к 
частоте тока в цепи» подключен
ной к машине, зависит от нагру
зок

64 асинхронна машина з фаз
ним ротором
Асинхронна машина, у якої об
мотка ротора присднана до кон
тактних кілець

ru асинхронная машина с фазным 
ротором
Асинхронная машина, у которой 
обмотка ротора присоединена к 
контактным кольцам

65 асинхронна машина по- de
лвійного живлення
Асинхронна машина з фазним en
ротором, у якої обмотки статора fr
І ротора приєднуються до одного
або до різних джерел змінного пі
стр)-іл\

Doppelt-gespeiste asynchronma
schine
double-fed asynchronous machine 
machine asynchrone a double 
alimentation
асинхронная машина двойного 
питания
Асинхронная машина с фазным 
ротором, у которой обмотка ста^ 
тора и ротора присоединяются к 
одному или разным источникам 
переменного тока

66 аснихрон5Ш машина з корот- 
козамкненкм ротором 
Асинхронна машина, у якої рог 
тор виконаний з короткозамк- 
неною обмоткою у вигляді біл.- 
чиної клітки

ru асинхронная машина с коротко- 
замкнутым ротором 
Асинхронная машина, у которой 
ротор выполнен с короткозамк
нутой обмоткой в виде беличьей 
клетки

67 асинхронний глибокопаз- 
ний двигун
Асинхронний ДВИГ>'Н 3 коротко-

ги асинхронный глубокопазный 
двигатель
Асинхронный двигг\тель с корот-
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замкненим ротором і збільше
ною висотою стрижнів білчиної 
клітки

козамкнутым ротором и увели
ченной высотой стержней бе
личьей клетки

6S багатошвидкісний асин
хронний двигун 
Асинхронний двигун з коротко- 
замкненим ротором, який має 
одну або кілька первинних об
моток з різною кількістю пар по» 
люсів чи одну спеціальну об
мотку, перемикання якої дозво
ляє змінити кількість пар по
люсів

Пі вращающийся многоскоростной 
асинхронный двигатель 
Асинхронный двигатель с корот
козамкнутым ротором, у которо
го имеется одна или несколько 
первичных обмоток с различным 
числом пар полюсов или одна 
специальная обмотка, переклю
чение которой позволяет изме
нить число пар полюсов

69 асинхронний двигун з по
двійною кліткою 
Асинхронний двигун з коротко- 
замккеним ротором, який має 
на роторі дві обмотки у вигляді 
бичиних кліток

ги асіїнхронннй двигатель с двой
ной клеткой
Асинхронный двигатель с корот
козамкнутым ро’гором, у которо
го на роторе имеются две обмот
ки в виде беличьих клеток

70 асинхронний двигун з ма
сивним ротором 
Асинхронний двигун, у якого 
ротор виконаний суцільним із 
електропровідного магнігом’я-

• кого або немагнітного матеріалу

ги асинхронный двигатель с мас
сивным ротором
Асинхронный двигатель, у кото
рого ротор выполнен сплошным 
из магнйтомягкот или немаг
нитного материала, обладающе
го электропроводностью

71 асинхронний лЯвиг>’Н з по
рожнистим рагсром 
Асинхронний ДВИГ\'Н, у якого 
ротор виконаний у виглад по
рожнистого цхіліндра із елект
ропровідного немагнітного ма- 
repiaviy

Пі асинхронный двигатель с полым 
ротором
Асинхрон>їнй двигатель, у кото
рого ротор выполнен в виде поло
го цилиндра из немагнитного 
материала, сбладающеіх:> элект
ропроводностью
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72 двигун ІЗ розщепленою фа- de 
ЗОЮ en
Однофазний асинхронний дви- fr 
гун, який має на статорі до
поміжну первинну обмотку, ги 
зміщену ві^;носно основної, і ко- 
роткозамкнений ротор

Einphasenmotor mit hilfswicklung 
split phase motor 
moteur a enrouleraent auxiliaire 
de demarrage
двигатель с расщепленной фа
зой
Однофазный асинхронный дви
гатель, имеющий на статоре 
вспомагательную первичную 
обмотку, смещенную относи
тельно основной, и короткозам
кнутый ротор

73 однофазний асинхронний de 
двигун з пусковим опором
Двіїгун із розщепленою фазою, еп
у якого коло допоміжної обмот- fr 
ки відрізняється підвищеним
активним опором ги

Еі nphasenmotor rait hilfswicklung 
undwiderstand
resistance start split phase motor 
moteur a enroulement auxiliaire 
de demarrage par resistance 
однофазный асинхронный дви
гатель с пусковым сопротивле
нием
Двигатель с расщепленной фа
зой, у которого цепь вспомога
тельной обмотки отличается по
вышенным активным сопротив
лением

74 конденсаторний асинхрон- de 
ний двигун en
Двигун із розщепленою фазою, fr 
у коло допоміжної обмотки яко- ги 
го постійно увімкнуто конден
сатор
КФ. Конденсаторний двигун

Kondensatormotor 
capacitor motor 
moteur a condensateur 
конденсаторный асинхронный 
двигатель
Двигатель с расщепленной фа
зой, у которого в цепь вспомога
тельной обмотки постоянно 
включен конденсатор

75 двигун 
пуском
Двигун 3 розщепленою фазою, у

3 конденсаторним de Einphasenmotor mit anlaufkon-
dcnsator 

en capiicilor start motor
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ЯКОГО КОЛО допоміжної обмотки 
з ковденсатором вмикається 
тільки на час пуску

fr moteur а dcmarragc par conden- 
sateur

ru двигатель с конденсаторным пу- 
, ском

Двигатель с расщепленной фа
зой, у которого цепь вспомога- 
те^пьной обмотки с конденсато
ром включается только на время 
пуска

76 двигун 3 екранованими по- de
люсами еп
Двигун із розщео/іекою фазою, fr
у якого допоміжна обмотка ко- ru

• роткозамкнена

Spalipolmolor
shaded pole motor
moteur a bague de dephasage
двигате^іь с экранированными
полюсами
Двигатель с расщепленной фа
зой, у которого вспомогательная 
обмотка короткозамкнутая

77 репульсійний двигун 
.Однофазний колекторний дви
гун, у якого обмотка статора 
під’єднусться до джерела змін
ного струму, а обмотка ротора 
з ’єднана з колектором, щітки 
якого замкнені накоротко і мо
жуть встановлюватися в різні 
положення для регулювання 
частоту обертання при визначе
ному навантаженні

de Rcpuisionsmotor 
еп repulsion motor 
fr raoteura repulsion 
ru репульсионный двигатель

Однофазный коллекторный дви
гатель, обмотка статора которо
го рассчитана на подключение к 
источнику переменного тока, а 
обмотка ротора соединена с кол
лектором, щетки которок» замк
нуты накоротко и могут уста
навливаться в различные поло
жения с целью регулирования 
частоты вращения при опреде
ленной нагрузке

78 двигун Шраге de
Трифазний колскторкий дви- еп

• гун 3 двома обмотками на ро- fr
торі, одна 3 яких ;:;ивлться від ru 
джерела струму через к^онтактні

Schrage-motor
schrage motor
moteur schrage
двигатель Шраге
Трехфазный коллекторный дни-
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КІЛЬЦЯ, а друга з єднана з ко
лектором, на якому встановлені 
два комплекти щіток, котрі ма
ють можливість переміщува
тись і від яких на кожну фазу 
статора мо;'аються регульовані 
напруги д;і5'. зміни частоти обер
тання і споживаної реактивної 
потужності

гатель с двумя обмотками на ро
торе, одна из которых питается 
от источника тока через контак
тные кольца, а другая соединена 
с коллектором, на котором уста
новлены два комплекта щеток, 
имеющих возможность переме
щаться и от которых на каждую 
фазу статора подаются регули
руемые напряжения для измене
ния частоты вращения и потреб
ляемой реактивной мощности

79 вентильна машина змінного 
струму
Безколскторна машина змінно
го струму, у якої обмотка якоря 
сполучена із зовнішнім колом 
через вентильний комутуваль- 
ний пристрій і у якої відношен
ня частоти обертання ротора до 
частоти струму в зовнішньому 
колі залежить від навантажен
ня і може бути змінене за раху
нок зміни фазового положення 
імпульсів управління, які по
даються на вентилі

ги вентильная машина переменно
го тока
Бесколлекторная машина пере
менного тока, обмотка якоря ко
торой соединена с внешними 
цепями через вентильное ком
мутирующее устройство и у ко
торой отношение частоты вра
щения ротора к частоте тока в 
цепи, подключенной к машине, 
зависит от нагрузки и может 
быть изменено за счет измене
ния фазового положения им
пульсов управления, подавае
мых на вентили

80 вентильний генератор змін
ного струму

ги вентильный генератор перемен
ного тока

8І векгильний двигун змінного 
струму

ru вентильный двигатель перемен
ного тока
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10 ЕЛЕКТРОМАШИННІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

82 асинхронний перетворювач de 
частоти еп 
Асинхронна машина з фазним fr 
ротором, яка обертається за до
помогою двигуна і призначена ги 
для перетворення частоти

Drehfcldumformcr 
induction frequency converter 
convertisseur de frequence a in
duction
асинхронный преобразователь 
частоты
Асинхронная машина с фазным 
ротором, приводимая во враще
ние двигателем, предназначен
ная для преобразования частоты

S3 колекторний перетворювач 
частоти
Багатофазна колекторна маши
на з однією або двома обмотка
ми на роторі, з ’єднаними з кон
тактними кільцями і колекто
ром, яка обертається за допомо
гою двигуна, призначена для 
перетворення частоти

de Kommutator-frcquenzwandler 
en commutator type frequency con-, 

verier
fr convertisseur de frequence a coi- 

lectcur
ru коллекторный преобразователь 

частоты
Многофазная коллекторная ма
шина с одной или двумя обмот
ками на роторе, соединенными с 
контактными кольцами и кол
лектором, приводимая во враиде- 
ние двигателем, предназначен
ная для преобразования частоты

84 індукторний перетворювач de 
частоти en
Індукторна машина з нерухо- fr 
мою обмоткою збудження, яка 
живиться змінним струмом, і Пі 
нерухомою обмоткою з іншою 
кількістю пар поліосів, призна
чена для перетворення частоти

Induktor - frcquenzuniformer 
inductor frequency converter 
convertisseur de frequence a fer 
tournant
индукторный преобразователь 
частоты
Индукторная машина с иепод-* 
вижной обмоткой возбуждения» 
питаемоіі переменным током, и 
неподвижной обмоткой с иным 
числом пар полюсов, предназна
ченная для преобразования час
тоты
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85 одноякірний перетворювач 
Обертова слсктричнгі машина з 
нерухомим індуктором і оберто
вим якорем, обмотка якого 
під’єднана до колектора і кон
тактних кілець, призначена для 
псрстпорч‘нчя змінного струму в 
постійний чи постійного в змін
ний.
примітка, при наявності на якорі двох 
обмоток, олна з яких з’єднана з колекто
ром, а друга з контактними кільцями, за
стосовується термін; «диообмотковий од
ноякірний перстік)рюпам»

de Einankerumformer 
en rotary converter 
fr commutatrice
ru одиоякорный преобразователь 

Вращающаяся электрическая 
машина с неподвижным индук
тором и вращающимся якорем, 
обмотка которого подключена к 
коллектору и контактным коль
цам, предназначенная для пре
образования переменного тока в 
постояйный или постоянного в 
переменный.
примечание, при наличии на якоре двух 
обмоток, одна из которых соединена с 
коллектором, а другая с контактными 
кольцами, применяется термин: «двухоб
моточный одноякорный преобразова
тель»

86 електромашинний перетво
рювач постійної напруги 
Колекторна машина постійно
го струму з двома або кількома 
обмотками на якорі, з*єдниіщми 
з різними колекторами, признаг 
чена для зміни значення напру
ги постійного струму

ги электромашинный преобразова
тель постоянного напряжения 
Коллекторная машина постоян* 
ного тока с двумя или нескольки- 
ми обмотками на яко р е , 
соединенными с разными кол
лекторами, предназначенная 
для изменения значения напря
жения постоянного тока

87 індукційний регулятор 
Асинхронна машина з фазним 
ротором, призначена для плав
ного регулювання значення на- 

. пруги змінного струму за раху
нок повороту ротора

ru индукционный регулятор
Асинхронная машина с фазным 
ротором, предназначенная для 
плавного регулирования напря
жения переменного тока за счет 
поворота ротора

88 електромашинний перетво
рювач кількості фаз 
Обертова машина змінного

de Phasenumformer 
en phase convener 
fr convcriisscur dc phase
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струму, призначена для пере
творення потужності системи 
змінного струму, яка має зада
ну кількість фаз, на потужність 
системи змінного струму з ін
шою кітькістю фаз при незмін
ній частоті

ги електромашинний преобразо
ватель числа фаз 
Вращающаяся машина перемен
ного тока, предназначенная для 
преобразования мощности сис
темы переменного тока, имею
щей заданное число фаз, в мощ
ность системы переменного тока 
с другим числом фаз при неиз
менной частоте

II  ЕЛЕКТРОМАШИННІ МУФТИ
89 індукційна муфта 
Електромашинна муфта, у якої 
обертальний момент • переда
ється в результаті взаємодії 
магнітної системи, яка встанов
лена на одному валу , зі струма
ми, індукованими в елементах, 
розташованих на другому валу

dc Schlupfkupplung 
en induction coupling 
f r  accouplement a induction 
ru индукиионная муфта

Электромашинная муфта, у ко
торой вращающий момент пере
дается в результате взаимодей
ствия магнитной системы, уста
новленной на одном валу, с то
ками, индуктированными к эле
ментах, расположенных на дру
гом валу

90 синхронна муфта 
Електромашинна муфта, у якої 
обертальний момент переда
ється за рахунок взаємодії між 
магнітними полюсами, ррзта- 
шованими на веденому і ведучо
му валах, які мають однакову 
частоту обертання.
примітка. Одна з обертових частин може 
бути виконана язнопаїюсною без обмот
ки чи без постіГжих магнітів

de Synciironkupplung 
СП synchronous coupling 
fr accouplenent synchrone 
ru синхронная муфта

Электромашинная муфта, у ко
торой вращающий момент пере
дается за счет взаимодействия 
м ежд у Nf атитны  n! и пол юса м и, 
установленными на ведомом и 
ведущем валах, которые имеют 
одинаковую частоту вращсния. 
Пркмочаиис. Одна из вращающихся ча* 
стсй может быть иыполнена япмополюс- 
НОЙ (5̂ 3 обмотки или без ПОСТОЯІіНЬІХ 
мап(мтол
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91 гістерезисна муфта 
Електромашинна муфта, у якої 
обертальний момент переда
ється в результаті взаємодії 
магнітної системи, встановленої 
на одному вг.лу, з елементом із 
магнітного матеріалу, який від
різняється великою залишко
вою намагніченістю, установ
леного на другому валу, причо
му найбільше значення переда
ного моменту визначається зна
ченням B T p at від гістерезису

de Hysteresiskupplung 
СП hysteresis coupling 
fr accouplement a hysteresis 
ru гистерезисная муфта -

Электромашинная муфта, у ко
торой вращающий момент пере-  ̂
дается 8 результате взаимо*- 
действия магнитной системы, 
установленной на одном валу, с 
элементом из магнитного Мате
риала» отличающегося большой 
остаточной намагниченнос^ьк)! 
установленного на другом валу* 
причем наибольшее значение 
передаваемого момента опреде
ляется значением потерь н^ гйр*̂  
терезис

12 ІНФОРМАЦІЙНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ

92 тахогенератор 
Інформаційна електрична ма
шина, призначена для вироб
лення електричних сигналів, 
пропорційних частоті обертан
ня ротора

ПІ тахогенератор
Информационная электричек 
ская машина, преднаэначенная 
для выработки электрические 
сигналов, пропорциональных 
частоте вращения ротора

93 синхронний тахогенератор 
інформаційна електрична ма
шина, яка являє собою син
хронний генератор з постійни
ми магнітами чи неза/іежним 
збудженням, частота і ампліту
да вихідної напруїн якого про
порційна часто'гі обертання ро
тора

ги синхронный тахогенератор 
Информационная электриче
ская машина, представляющая 
собой синхронный генератор с 
постоянными магнитами или не
зависимым возбуждением, час
тота и амплитуда выходного на- 
лряжения которого пропорцио
нальны частоте вращения рото
ра

94 асинхронний тахогенератор 
Інформаційна електрична, ма

ги асинхронный тахогенератор 
Дпухфа:нная асцнхроннач маши-
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вдша, яка ^вяяс собою двофаз
ну ійсинх]юнну маїікну з rio- 
ра)при(гг?{м ротором, яка 

•збуджується одііофазною на- 
другою і амплітуда ШХІДНОД на- 
й^уги якої пррпсрц.іГїна частоті 
обертання ротора

на с полым ротором* возбуждае
мая однофазным напряжением, 
амплитуда выходного напряже
ния которой пропорционіїльна 
частоте вращения ротора

95 тахогенератор постійного
Ф т у
Інформаційну електрична ма
впина, яка являє србоїо малопо
тужний генератор постійного 
струму, вихідца на^іруга якого 
цррпорційна частоті обертання 
ротора

ПІ тахогенератор постоянного тока 
Маломощный генератор посто- 
«иного тока, выходное напряже
ние которого пропорционально 
частоте вращения ротора

96 індукційний куга 
Інформаційна електрична ма- 

, шина» амтуїітуда рихідної на
пруги якої пропорційна куту 
повороту ротора

гц индукционный датчик угла 
Информационная электричег 
ская машина, амплитуда аыход- 
ного напряжения которого про
порциональна углу поіюрота ро
тора

97 сельсин
ІнсіюрмацГйна електрична на- 
щ-ина ЗМІМН0Г0 струму, призна
чена для ьиробленнзї н^щруг, 
аьіа/іітуди і фази якпу визнача
ються кутовим пол<ї>і:еад5ім ро
тора, і ііка використовується як 
да&ач або прнйігіач у си стек т  
дйстаиційкої сііщрОіШОЇ пере
дачі кутових переміщень

гс се^іьсіїн
Ин(|юрмационная электриче
ская МіШіина переменного тока, 
преііназначенная для выработки 
налря;«<смий, амплитуды и фазы 
которых определяются угловым 
положением ротора, и применя
емая в качестве датчика или 
приемника в системах дистанци
онной сшіхроіїной передачи уг
ловых перемещений

98се^іьсг5Н-даі^ач 
Сельсин, збуджений одіірфаз- 
ною напругою, ira грлфазнік об
мотці синхрояізащГ якого ви-

пі сельснн-датчик
Сельсин, возбуждаемый одно
фазным напряжением, на трех- 
фазной обмотке сйнх5юнизаций
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робляються напруги, амгьтітудр  ̂
і фази яких визначаються куто
вим положенням ротора

которого вырабатываются на
пряжения, амплитуды и фазы 
которых определяются угловым 
положением ротора

99 диферомційний сельсин*да- 
вач
Сельсин, мккй містить дві три
фазні обмотіаі, одна з мких жи
виться напругою з трифазної 
обмотки синхронізації сельси- 
на-давача, а друга виробляє на
пруги, амплітуди і фази яких 
визначаються сумою або різни
цею кутових положень роторів 
даного диференційного сельси- 
на-датчика і сельсина-давача

ги дифференциальный сельсин- 
датчик
Сельсин, содержащий две трех
фазные обмотки, одна из кото
рых питается напряжением с 
трехфазной обмотки синхрони
зации сельсина-датчика, а дру
гая вырабатывает напряжения, 
амплитуды и фазы которых оп- 
реде^іяются суммой или разно
стью угловых положений рото
ров данного дифференциального 
сельсина-датчика и сельсина- 
датчика

100 індикаторний сельсин-прий- 
мач
Збуджений однофазною напру
гою сельсин, кутове положення 
ротора я к ^  визначається ам
плітудами і фазами напруг три
фазної обмотки, що живиться 
від сельсина-давача

ги индикаторный сельсин-прием
ник
Возбуждаемый однофазным на
пряжением сельсин, угловое по
ложение ротора которого опре
деляется амплитудами и фазами 
напряжений трехфазной обмот
ки, питаемой от сельсина-датчика

!01 диференційний сельсин- 
приймач

' Сельсин“приймач, який містить 
дві трифазні обмотки, які жив
ляться напругами від обмоток 
синхронізації дрох сельсинів- 
давачіз, положення ротора яко
го визначається сумою або різ
ницею кутових положень ро
то р і в сел ьси і в * д а ва ч і в

ги дифференциальный сельсин- 
приемник
Сельсин-приемник, содержа
щий две трехфазные обмотки, 
питающиеся напряжениями от 
обмоток синхронизации двух 
сельсинов-датчиков, положение 
ротора которого определяется 
суммой или разностью угловых 
положений роторов сельсинов- 
латмикоа
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1Q2 тр§ііС(Й0 ймар)рішй сельсин-

Сельс^да» амі^ітуда і фаза ка- 
Пруш на однофеїзній обмотці 
к|:рго вI|Знaч^юtьcя амплітуда- 

і фазами напруг на трифаз- 
|іІй ррщтці еііііхронізації, яка 
%іі(Б від сельсриа-давача 

дрфереі^іи^ Срльснндг 
д Щ ч а

ги трансформаторный сельсин- 
приемник
Сельсин, амплитуда и фаза на
пряжения на однс^азной обмот
ке которого определяются ам
плитудами и фазами напряже
ний на трехфазной обмотке син
хронизации, питающейся от 
сельсина-датчика или диффе
ренциального сельсина-датчика

1PJ р,^ер|йвий трансформатор 
^сктрична Nia- 

иа-
п р щ
напругц' і кутового положення 
ротора

ru вращающийся трансфч)рматор 
Информационная электриче
ская машинд, амплитуда выход
ного напряжения которой яв
л я е т е  функцией входного на
пряжения и углового положения 
ротора

104 синуснр-косинусний обер
товий трансформатор
О.бертрвиґі тізаксформатор, 
який містить дві вихідні одно
фазні обмотки, на оідній з яких 
виробляєтеся напруга з амп^іі- 
тудою, пропорційною синусу 
кута повороту, на другій коси
нусу

1Q5 лінійний обертовий транс- 
<}юрМ атор
Ооіертрвии трансформатор, іш 
однр^ІзАЗній • вкхідній обмотці 
якдго виробляється напруга з 
амплітудою, яка лінійно зале
жить від кутового положення 
ротора

і 06 масштабний обертовий
трансформатор
Обертовий трансформатор, ро

ги сйнусно-крсииусньїй вращаю
щийся тра нсформ дтор 
Враща^рщийся транссіюрматор, 
содержащий две выходные одно
фазные обмотки, на одной из ко
торых вырабатывается напряже
ние с амплитудой, пропорцио
нальной синусу угла поворота, 
на друіЧ)й -  косинусу

П1 линейный вращающийся транс
форматор
Вращающийся трано|юрматор, 
на однофазно^! выходной обмот
ке котороїх) вырабатывается на
пряжение с амплитудой, линей
но зависящей от углового поло
жения ротора

ru масштабный вращающийся 
трансформатор
Вращающийся трансформатор,
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тор ЯКОГО може бути зафіксова
ний в потрібному положенні

ротор которого может быть за
фиксирован в требуемом поло
жений

107 магнесин
Інформаційна безконтактна 
електрична маіиина з торої
дальним магнітопроводом ста
тора, який Піктачаеться одно
фазною кільцевою обмоткою і 
постійними магнітами на ро
торі, призначена для вироблен
ня електричних сигналів, про
порційних куту повертання ро
тора і застосування в ролі дат
чиків або приймачів в системах 
дистанційної синхронної пере
дачі кутових переміщень

ги мапіесин
Информационная бесконтакт
ная электрическая машина с то
роидальны м магкитоп роводом 
статора, снабженным однофаз
ной кольцевой обмоткой и посто
янными магнитами на роторе, 
предназначенная для выработки 
электрических сигналов, про
порциональных углу поворота 
ротора и применения в качестве 
датчиков или приемников в сис
темах дистанционной синхрон
ной передачи угловых переме
щений

І 08 індукційний фазообертач 
Інформаційна електрична ма
шина, яка збуджується змінною 
напругою, фаза вихідної напру
ги акоі* залежить від кутового 
пааоження ротора

ги индукционный фазовращатель 
Информационная электриче
ская машина, возбуждаемая пе
ременным напряжением, фаза 
выходного напряжения которой 
является функцией углового по
ложения ротора

13 ОБЕРТОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ,
ЯКІ ВИРІЗНЯЮТЬСЯ СФЕРОЮ ЗАСТОСУВАННЯ. 

ПРИЗНАЧЕННЯМ АБО КОНСТРУКЦІЄЮ

109 електрична машина за
гального призначення 
Обертова електрична машина, 
яка відповідає сукупності тех
нічних вимог, спільних для 
більшості випадків застосуван
ня

Пі электрическая машина общего 
назначения
Вращающаяся электрическая 
машина» удовлетворяющая со
вокупности технических требо
ваний, общих для большинства 
случаев П |н1мснсния
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110 електричид машина спеці
ального призначення 
Обрртова електрична мащина, 
виконана з урахуванням вимог, 
специфічних для певного при- 
зпач^ення або певних умо» експ
луатації і (або) хка має спеці
альні робочі характеристики та 
(або) спеціальну конструкцію

ги длектркчсская машина специ
ального назначения 
Вращающаяся электрическая 
машина» выполненная с учетом 
специальных требований, ха
рактерных для ее конкретного 
применения, и имеющая специ
альные рабочие характеристики 
и (или) специальную конструк
цию

И ! спеціа^іізована електрична 
машина
Електрична машина спеціаль
ного призначення для застосу
вання тільки в одному певному 
механічному пристрої

ги специализированная электри
ческая машина
Электрическая машина специ
ального назначений для приме
нения только в одном опрізде- 
ленном механическом устрой
стве

112 ударний ге^-іератор 
Синхронний генератор, при
значений для вироблення ко- 

‘ роткочасянх імпульсів струму в 
режимі короткого замикання

ПІ ударный генератор
Синхронный генератор, пред
назначенный для выработки 
кратковременных импульсов то
ка в режиме короткого замыка
ния

113 йольтододаткорий генера
тор
Елсктромашднний генератор, 
обмотка якоря якого розрахова
на на ВІСЛЮЧСКНЯ в електричне 
коло послідовно 3 іншими дже
релами електричного струму, 
5ікий іхикорнстовується для ре
гулювання напруги в електрич
ному колі

ги вольтодобаьочный генератор 
Электромашинный генератор, 
обмотка якоря которого рассчи
тана на включение в электриче
скую цепь поаіедовательио с 
другими источниками электри
ческого тока, служащими для 
регулирования напряжения в 
электрической цепи

114 електромашинний збудник 
Електромашинний генератор, 
призначений для жив,аення об
мотки збудження іншої елект
ричної машини

de Erregeroiaschine 
еп exciter 
fr excitatrice
ru электромашииный возбудитель 

Электромашиниый генератор,
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предназначенный для п нт т м  
обмотки В0збу>ІУЇЄНіІЯ другйй 
злектізическрй машины

115 еле ктрю машинний підзбуд* de
:жк en
Електромашинний генератор, fr
призначений для живлення об- ги 
мотки збудження <2лсктрома^ 
шинного збудника

Hilfserregermascliine 
pilot exciter 
excitatrice pilot
злек1*ромашйнньій гіодво^будй-^ 
гель
Электромашйнный ічїнерато'рі 
предназн^ченккй дл^ Ііитайнй 
оомотки возбуждения электро- 
маціиинрго 80збyдйteЛя

116 зарядний генератор 
Генератор постійного або пуль
суючого струму, призначений 
для зарядки акумулятора

ПІ зарядный генератор
Генератор постьянйогй тока илц 
пульсирующего тока, предназ
наченный для зарядки эккуму* 
ляічзра

117 електромашинний підси
лювач
Електромашинний генератор з 
електромапіітним збудженням, 
у якого в широкому діапазоні 
навантажень вихідна потуж
ність пропорційна потужності 
кола обмотки незалежного 
збудження, призначений для 
підсилення електричних сиг
налів

de Vefstarkertnaschine 
еп rotary amplifier 
fr ampllficateur rotatif 
ru электромашинньай усилитель 

Электромашйнный генердтор С 
электромагнитным возбуждени
ем, у которого в широком диапа
зоне нагрузок выходная мощ
ность пропорциональна мощнр- 
сти цепи обмотки независимого 
возбуждения, предназначейной 
для усиления электрических 
сигналов

П 8 рудиикопа електрична ма
шина
Обертова електрична машина, 
призначена для застосува^чня в 
р'/дииках, шахтах, кар’єрах і на 
гірничо-збагачувальних підпри
ємствах

ru рудничная электрическая ма
шина
Вращающаяся электрическая 
машина, предназначенная для 
применения в рудниках, шах
тах, карьерах и на горно-обога- 
титсльных предприятиях



ДСТУ2286—93 С. 33

119 тягова електрична машина 
Обертова електрична машікна, 
призначена для приводу коліс 
рухомого складу рейкового або 
безрейкового транспорту

ги тяговая электрическая машина 
Вращающаяся электрическая 
машина, предназначенная для 
природа колес подвижного со
става рельсового или безрельсо
вого транспорта

120 крановий електродвигун 
Обертовий електродвигун, При
значений для приводу підій
мального механізму

Пі крановый электродвигатель 
Вращающийся электродвига
тель, предназначенный для при
вода подъемного механизма

І?! турбогенератор 
С цнхрЬнтй генератор, який 
обертається паровою або газо
вою турбіною

de Turbogenerator 
еп turbine-type alternating current 

generator 
fr turbo-aiternateuf 
ІЧІ турбогенератор

синхронный генератор, приво
димый во вращение от паровой 
или газовой турбины

122 гідрогенератор 
Синхронний генератор, який 
обертається гідравлічною тур
біною

ги гидрогенератор
Синхронный генератор, враща
ющийся от гидравлической тур
бины

123 еііектромашкнний динамо
метр

•Обертова електрична машина, 
призначена для в«значе>іня 
обертальних моментів за допо
могою вимірювання механіч
них CIL1 реакції статора

(іе Eleciricrches dynamoinieler 
en electrical dynamometer 
fr dynarnometreelectrique 
ru электромашинный динамомеї'р 

В pa ща юща яся эл ектри ческая 
машина, цредназначениая для 
определение вращающих мо
ментов посредством измерения 
механических сил реакции ста
тора

124 проскопічиіій електродви
гун
Обертовий е.іектродвигун, при-

гц гироскопй ческ ий ЭЛектродвига- 
тель
Вращающийся электрюдвига-
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значений для створення гіро
скопічного моменту

те;іь, предназначенный для со
здания гироскопического мо
мента

125 рольгангоиий електродви
гун
Обертовий електродвигун, при
значений JXJ4X індивідуального 
приводу роликів рольгангу

ги рольганговый электродвигатель 
Вращающийся электродвига
тель, предназначенный ;ц я  ин
дивидуального привода ролико- 
вого рольганга

126 електростартер 
Обертовий електродвигун, при
значений для пуску 
внутрішнього згоряння га
зової турбіни

ru электростартер
Вращающийся электродвига
тель, преща̂ ^̂ ^̂  для пус
ка двигателя внутреннего сго
рания или газовой турбины

127 стартер-генератор 
Обертова електрична машина, 
призначена для роботи з газо
вою турбіною^або двигуном 
внутрішнього ІгЬІряйня в ре
жимі генератора і пускового 
двигуна

ПІ сгартер-генератор
Вращающаяся эл ектрическая 
машина, предназначенная для 
работы с газовой турбиной или 
двигаіті^ем внутреннего сгора
ния в режимах генератора и пу̂ - 
скового двигателя

128 буровий електродвигун 
Обертовий електродвигун, при
значений для приводу буриль
ного інструменту

ru буровой электродвигатель
Вращающийся электродвига
тель, предназначенный для при
вода бурильного инструмента

129 магнето
Електромашинний генератор 
Імпульсів ьисокої напру ги, при
значений для запалювання го
рючої суміші в двигунах внут
рішнього зшряння

ги магнето
Эл ектрома шинный генератор 
импульсов высокого напряже
ния, предназначенный для за
жигания горючей смеси в дви
гателях внутреннего сгорания

130 автомобільний (трактор- 
н»'й) генератор
Ел скт рома ш пн н и й ге н с ра тор,

ru автомооильный (тракторный) 
генератор
Элск грома UI ИННЫ й генератор,
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ПрИЗНЗ»іЄНИЙ для живлення 
електрообладнання автомобіля 
(трактора)

предназначскный для питання 
электрооборудования автомоби
ля (трактора)

ІЗІ машина з дисковим рото
ром
Обертова електрична машина з 
аксіальним-повітряним проміж
ком! дисковим ротором з обмот
кою

ги машина с дисковым ротором 
В!>аіцающаяся машика с акси
альным воздушным зазором и 
дискообраз иым ротором с обмот*
ІСОЙ

І32 машина 3 порожнистим ро
тором
Обертова електрична машина, 
ротор яхоУ виконаний у вигляді 
порожнистого циліндру із слек- 
троїгрозідкого немагнітного ма
теріалу

ги машина с полым ротором
Вращающаяся электрическай 
машина, ротором которой явля
ется обмотка в виде полого ци~ 
лйндра» образованного витками 
обмотки

133 електродвигун із вбудова
ним редуктором

гіі электродвигатель со встроен
ным редуктором

134 вбудований електродлигун 
Обертовий електроднійгун, який 
постачлєтьс» у вигляді nat^ery 
аісїквкої сталі статора з оомот- 
кою і ротора без підіїїилникових 
щитів» яризначекий для вбудо- 
в у в т ш  Б механізм, який забез
печує його захист

ги встраиваемый электродвига
тель
Вр;$щающийся электродвига
тель, поставляемый в виде паке
та активной спіди статора с 
обмоткой и роіч>ра без подшип
никовых щитов, предназначен
ный для встраивания в меха- 
ш ш ,  обеспечивающиі! его за
щиту
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14 ХАРАКТЕРИСТИКИ, РОЗРАХУНКОВІ ПАРАМЕТРИ
I РЕЖИМИ РОБОТИ ОБЕРТОВИХ ІЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

135 магнітні) характеристика 
обертової електричної машини 
Залежність магнітного потоку в 
повітряному проміжку оберто
вої електричної машини від 
струму збудження

ги магнитная характеристика вра
щающейся электрической ма
шины
Зависимость Marmitnoro Потока 
в воздушном зазоре вращаю
щейся электрической машины 
от тока возбуждение

І36 характеристика неробочо
го ходу електромашинного ге
нератора
Залежність електрорушійної 
сили обмотки якоря обертового 
електромашинного генератора 
віл струму збудження пр*1 ро- 
зшхненж обмотці і заданій час
тот об-ерТаНіІЯ

ru характеристика нерабочего хода 
электромашинного генератора 
Зависимость электродвижущей 
силы обмотки йкоря вращающе* 
гося електромашинного генерал 
тора от тока возбуждения при 
разомкнутой обмотке якоря и за
данной частоте вращения

: -сс характеристика
n^*:6cw iD  холу е;зектрома- 
u^nhrioro генератора 
Усереднена характеристика не
робочого ходу групи електрома
шинних генераторів, виражена 
у відносних одиницях

HJ нормальная характеристика хо
лостого хода электромашинного 
генератора
Усредненная характеристика 
холостого хода электромашин
ного генератора, выраженная в 
относительных единицах

138 характеристика неробочо
го ходу асинхронного двигуна 
Залежність струму нсробочоал 
ходу асинхронного двигуна від 
напруги мережі живлення при 
номінальній частоті мережі жив
лення

ги характеристика холостого хода 
асинхронного двигателя 
Зависимость тока холостого хода 
асинхронного двигателя от на
пряжения питающей сети при 
номинальной частоте питающей 
сети
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139 характеристика короткого 
замикання електромашинного 
генератора
Залежність струму в коротко- 
замкненій обмотці якоря елеіст- 
ромашинного генератора від 
струму збуджекнх при заданій 
частоті обертаних

ru характеристика короткого за- 
мыкания злектромашинного ге
нератора
Зависимость тока в короткозам
кнутой обмотке якоря электро- 
машинного генератора от тока 
возбуждения при заданной час
тоте вращения

140 характеристика коро^гкого 
замикання асинхронного дви
гуна
Залежність струму в пер»илній 
обмотці асиихроннотхэ двигуна 

. від напруги живлеь/ня при неру
хомому роторі і замкненій нако
ротко вторинній обмотці

de Kurzschlubkcnnlinie 
en iocked-rotor impedance charac

teristic
fr caracteristique a roior bloque 
ru характеристика короткого за

мыкания асинхронного двигате
ля
Зависимость тока в пероичіюй 
обм отк е аси м X рон иогх) дв игател я 
от напряжения на выводах об- 
магки при неподвижнок! роторе 
и замкнутой накоротке вторич
ной обмотке

141 зовнішня >:арпктеристиха 
електромашинного генератора 
Залежність наїгруги на ^мотіи 
якоря слектромашинного гене
ратора від струму навантаження 
в заданих умовах при постійній 
частоті обертакнА і незмінних 
опорах у колі обмоток збуджен
ня.
Примітка. Дпя генератора :чмінис«)  ̂стра
му повинен  6>'ТЦ Г4ЄЗІЧІЮІИМ І хоеф іїїіеит
потужност.

142 навантажувальна хдраіс- 
теристнка елск-"ромашиннаго 
генератора
Залежність нап рут на вківодах

ги кнсшняя характеристика элект- 
ромашииноі-о генератора 
Зависимость напряжения на об
мотке ккоря элект[юмашинного 
генератора от тока нагрузки в 
заданных условиях при номи
нальной частоте вращения и не
изменных внешних сопротивле
ниях в цепях обмоток возбужде
ния.
Прямсчіпше. Для іхл^ераторй перемем- 
ного тока до/.:4се»( Сыть неизменным и ко- 
уффиім^ент мощности

т  нагрузочная характеристика 
злектромашинііого генератора 
Зависимость напряжения на вы
водах цепи обмотки якоря злек-
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кола якоря електромашинного 
генератора від струму збуджен
ня при сталих струмі наванта
ження і 'іастоті обертання.
примітка. Длк генераторазмінлогостру
му попиисм бу гя ні'нмінним також і ко-
ефІЦІСИТ ІКУГУ.ХНО( ! І

тромашинного генератора от то
ка возбуждения при неизменных 
токах нагрузки, частоте враще
ния.
примечание. Для генератора перемен
ного тока должен быть неизменным так
же и коэффициент мощности

143 регулюпальна характери
стика електромашинного гене
ратора
Залежність струму в обмотці 
незалежного збудження або 
струму п обмотці паралельного 
збудження від струму наванта
ження при незмінній напрузі на 
винодах обмотки якоря при по
стійній частоті обертання рото
ра електромашинного генера
тора.
Примітка. І'егуліоиальна характеристи
ка cvisfxpoiiHoix) ('снсратора оизначаг.ться 
пои fic3MlHH0Mv коесЬІпіснті потужност) 
иаі:-<нт;’жсння

ги регулировочная характеристи
ка электромашинного генерато
ра
Зависимость тока в обмотке не
зависимого возбуждения или то
ка в обмотке параллельного воз
буждения от тока нагрузки при 
неизменном напряжении на вы
водах обмотки якоря и номи
нальной частоте вращения ро
тора электромашинного генера
тора.
Примечание. Регулир<?оочная характе
ристика синхронного генератора опреде
ляется при неизменном коэффициенте 
мощности нагрузки

144 кутоиа характеристика 
синхронної машини 
Залежність активної потужнос
ті синхронної машини від кута 
гиібігу при незмінних напрузі на 
виводах обмотки якоря, частоті 
струму п ній і струму збудження

de Polradwinkel-kenniinie 
en load angle characteristic 
fr caracteristique d ’angle de charge 
ru угловая характеристика синх

ронной машины
Зависимость мощности синхрон
ной машины от угла сдвига меж
ду напряжениями обмотки яко- 
рл и ее апсктрод вижу щей силой 
по пролольноіі оси при нсизмен- 
мых напряжении на выводах об
мотки яко|)я, частоте тока в нсіі 
и токе НОИб'. ЖЛСИЯіІ
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в обмотці
жксфя щ  м ащ к н и , яка
праїхює паралельно з мережею, 
або інщаю радхрояаою^^^м 
вдіо ад струму 3% 
йезлііїійих а>л^
потужн'бсті; нал рурй на виводах 
б б м о й й я й ^

J45 ^de Vrkurven 
en V-curvc eharactcrisiic 
fr caractcristiquc cn V 
ru У-образная характеристика син- 

Х;ронной машины 
Зависимость тока в обмотке яко
ря синхронной наїциньї от тока 
козбу ЖД̂ ІНИ я п ри ней змеин ых 
^ІНСШ'ЯХ активно ЛІОІДІіОСТИ и  
яагїряжен ИИ нд нывод обмотки 
якоря

146 >^д^т^р>іет)4^д^
електродвируї^і
Залежність pSgT^VHGj^o. mq-
Mенту від частоти обертання ро
тора електродвигу на присталйх 
напрузі, частоті струму мережі 
живлення і зовнішніх опорах в 
колі обмотки двигуна

гц мєхчШ:ї;мсск;^  характс^їистика 
эдектрод
Зависимость вращающего Nip- 
мента от частоты вращения 
тора вращ;іющсгося 
гатсуія при неиз^енкых ЙЙ|ргя- 
жении, частогге тока дитаіошей 
сети и внешних сопротивлениях 
в цепях обмотки двигателя

147 робочі характеристихи 
електромашинного генератора 
Залежності споживаної потуж
ності, струму якірного кола,, н а
пруги на виводах якірного коііа> 
коефіцієнта корисної дії і ко- 
ефіціснта потужності електро
машинного генератора від ко- 
р-и-еної потужності при незмін
них частоті обертан ня і струмові 
збудження.
примітка. Коефіцісит потужнооі аизиа- 
чається тільки д,чя геь'Сраторін змінного 
струму

148 иіьидкісна хг ракт^ристика 
обертового електродвигуна 
Залежність частоти обертання

ги рабо чиє X а ра кте ристик и элскт- 
ромащ ин ноп.) гснерат<>ра 
Зависимости генерируемой мощ
ности, тога в обмотка якоріг, на- 
п ряЖения на рЫводаX обмотчи 
якоря, КОЗі̂ ИІЖ циснта полезного 
действия к коэффициента мощ
ности электромашиннЬго гене
ратора от полезной мощности на 
валу при неизменных частоте 
вращения и токе возбуждения,
Примсмаиие. Коэффициент мощности 
определяе ген только для їЧікераторов пе
ре мениогс тока

de Dreiizahikennliaic 
en speed regulatioл characteristic 
fr caracteristique de vitessc



с. 40 ДСТУ 2286—93

ротора обертового електродви
гуна від споживаного струму в 
заданих умовах

ги скоростная характеристика вра
щающегося электродвигателя 
Зависимость частоты вращения 
ротора вращающегося электро
двигателя от потребляемого то
ка в заданных условиях

! -І  ̂ рюбочі характеристики 
то.'-о» ' ^ілектродвигуна 

:-гті споживаної лотуж- 
c-rr м у р с^.мотці якоря, 

_:г"гти оЯгтаккя, коефіцієнта 
^c’p:{cнc: л;;, коефіцієнта по- 
‘іужності оСчртоиогс елсктро- 
Д5иг> па від корисної потужності 
на валу при незмінних напрузі 
мережі живлення і зовнішніх 
опорах у колах обмоток.
примітки
1 Коефіцієнт потужності иизначастьсй 
ТІЛЬКИ для обертоних електродвигунів 
ЗМІИМгЧХІ струму.
2 РоГю'Г» характеристики обертових 
слектродиигуніп зм1нно(о арум у визна- 
чаштііСЯ при незмінній частоті струму 
Mepexv! живленая

і 50 кругова діаграма асин
хронної машини 
Геометричне місце кінців век- 
горів ст^>умів обертової машини 
змінного струму при Vi роботі о 
різних рсжимаі<

15і частотна характеристика 
обертової машини змінного 
струму
Залежність повної комплексної

ги рабочие характеристики враща
ющегося электродвигателя 
Зависимости подводимой мощ
ности, тока в обмотке якоря, ча
стоты вращения, коэффициента 
полезного действия, коэффици
ента мощности вращающегося 
электродвигателя от полезной 
мощности на валу при неизмен
ных напряжении питающей се
ти и внешних сопротивлениях в 
цепях обмоток, 
примечания
1 Коэффициент мощности определяется 
только дли ораиіающихся электродоига- 
1 ЄЛЄЙ переменного тока.
2 Рибочие характеристики вращаю- 
иіихся э;»ектродвигателей гісременноїх) 
тока определяются при неизменной час
тоте тока питаюіцсй сети

de Kreisdiagramm 
еп circle diagram 
fr diagramme du сегсіе 
ru круп:>шія диаграмма асинхрон

ной машины
Геометрическое место концов 
векторов токов вращающейся 
машины переменного тока при ее 
работе в разных режимах

de Frequenzgang
СП frequency response characteristic 
fr caracteristique dl  ̂ Tcponsc en 

frcqucnco



ДСТУ 22«6—93 С. 41

провідності чи повного комп
лексного опору або складових 
ЦИХ величин від частоти струму 
ротора

ги частотная характеристика вра
щающейся машины переменно
го тока
Зависимость между полной ком
плексной проводимостью или 
обратным ее значением, полным 
комплексным сопротивлением 
или составляющими этих значе
ний и частотой тока ротора, 
обычно выражаемая скольже
нием

152 врльт-амперна характери
стика щіткового контакту 
Залеж;Ність падіння напруги в 
ковзному електричному кон
такті від середньої густини стру
му в ньому

ги вольт-амперная характеристик 
ка щеточного коні акта 
Зависимость падения напряже
ния в скользящем электриче
ском контакте щетки от срелнев 
плотности тока в нем

153 потенційна крина по колек
тору обертової електричної ма
шини
Крива розподілу напруги між 
суміжними колекторними пла
стинами обертової електричної 
машини

ги потенциальная кривая по кол
лектору вращающейся электри- 

.ческой машині»!
Кривая распределения напря
жения между соседними пласти
нами по коллектору вращаю
щейся электрической машины

!54 навантажувальна діаграма 
обертового електродвигуна 
Залежність обертового моменту 
або струму в колі якоря оберто
вого електродвигуна від часу 
впродовж робочого циклу

ги нагрузочная диаграмма враща
ющегося электродвигателя 
Зависимость вращающего мо
мента или тока в цепи якоря вра
щающегося электродвигателя от 
времеки в течение р.ібочего цикла

J55 крива нагрівання обертової 
електричної машини 
Залежність піфевищення тем
ператури корпусу обертової 
електричної машини над темпе
ратурою охолоджувального се-

ги кривая нагревания вращающей
ся электрической машины 
Зависимость превышения тем
пературы какой-либо части вра
щающейся электрической ма
шины над температурой охлаж-
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рсдойиша ВІД часу в процесі на
грівання при незмінних наван
таженні та температурі охолод- 
жувальноїх) сорсдовища

дающей среды от времени в про
цессе нагревания при неизмен
ных нагрузке и температуре ох
лаждающей среды

156 крина охолодження оберто
вої електричної машини 
Залежність персвишення тем
ператури будь-якої частини 
обертової електричної машини 
над температурою охолоджу
вальної) середовища від часу в 
процесі охолоджування при не
змінному навантаженні або в 
нерухомому стані піспя відімк- 
нсиня від мережі і незмінній 

.температурі охолоджувального 
ссрслоізища

ги кривая охлаждения вращаю
щейся электрической машины 
Зависимость превышения тем
пературы какой-либо части вра
щающейся электрической ма
шины над температурой охлаж
дающей среды от времени в про
цессе охлаждения при неизмен
ной нагрузке или в неподвижном 
состоянии после отключения от 
сети и неизменной температуре 
охлаждающей среды

^рмість механічної харак- 
обертового елект-

чнз
мйстати обертан н я  CvlCKT-

pv i: Hj на олиніїцю моменту 
.іитажскня, визначена по 

прямій, яка проходить через 
точку нері>бочого ходу і точку 
механічної характеристики, шо 
рідпопідас номінальному наван
таженню

ги крутизна механической харак^ 
теристики вращающегося элект
родвигателя
Изменение частоты врашения 
электродвигателя на единицу 
момента нагрузки, определен
ное по прямой, проходящей че
рез точку холостого хода и точку 
м е X а н и ч ес ко if ха ра к те р и сти к и, 
соот ветст в у ющу ю н о м и н <\:\ ь н oil 
нагрузке

i58 неліиіймість механічної ха
рактеристики обертоього елек- 
тродіииуна
В і л X VI1 е н н я л і ІІС и iVi’ м с X а мі м ноУ

ги нелинеііность механической! ха- 
ра к те р исти к и в ра ша ю ще гося 
электродвигателя 
Отклонение ;je»ie гвитсльноіі ме-
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характеристик я о б е  р т о в о г о е л с к -  
тродвлгуна від лікійкоі.
Пркиггка. В«значае:п.ся як звелене з«а- 
«1С1|ня, ріьне аідиошенню нАй^і^ьіиоі м  
а^ о л ю тя и м  лначоинммрЬиниІ між піне
ним обертов-им моментом і знлчеиини 
мпмслгу» p03 f>aK0iMiunN аа 
їтряїуоі ЛІМІТ, яка пр«ходи*п.'через топіси 
неробомого ходу га іапі;ік.моиііноі\з ста- 
иоииіца, доііускоілзтс) моисит)'

ханипсскои характеристики вра- 
щающспхя злскгродшігателя от 
линейной.
При.ме'іа»<иі‘, Усганаіьіитется как при- 
ееле»іі>ое гіи>4еикіі', р;ік>юе отношению 
ішибаїміїї’й lit) ибсшіїотиому значенню 
рлзіїикьі Мі*жду діійстіїитслміьім вр«іца- 
ЮІЦИМ MOMCfirOM и Зни'іенксм  моічекти, 
расспіітлиміїги поураіімснкіо прямой ли 
нии. « 1>0К0Л«ЇІІЄЙ чср^з точки холостого 
хода, и ,г.'і горможеииого состочиия, к пу
сковому MOWCUry

3 59 несиметрія механічної ча* 
ракгеристики о&ерго»ого елек
тродвигуна
Відхиленн5( частот обертання 
ротора електродвигуна від їх се
реднього значення при різких 
напрямках обертання ротора й 
однакових значеннях наванта- 
жсини.

’Примітка. Нідкосне лмич<ііня исскмстріГ 
г(>иймлєтіч:н рійііим «ілк^хііі’ігнк» різкииі
«іасгот о б с р п н и »  роторії ло  їх сум и  при
«ОМІІШ-ЛкИОМу ітбсрто йому .ЧШМЄН7І «11-
йлигажсяни

ПІ асимметрия механической ха~ 
ра ктс рист и к и в pa uia юіде гося 
ЭЛ скт род н и гателя 
Отклонение частот вращения 
ротора злектродиигателя от 
среднего значения при разных 
н ап рае лен ИЯХ врашемня ротора
II одинаковых значениях нагруз-
V и.
Примсцаиис. Относителыше эиачсмие 

. асимметрии «ринимаетсы раииым отно
шению рлзиост» чястог мртдсиия ротора 
к их суимс при )ю1у»1но/11.ном пращаю- 
uitTw момсип'. нйгрузси

і 5 РОЗРАХУНКОВІ ПАРАМЕТРИ

160 номінальні дані обертової 
електричної’ ІІІ£!НИ 
Сукупність числових значень 
електричних і механічних пара
метрів, oбy^toьлeнкx ви ко на з- 
цем і зазначслих на табличці, 
які задовольняє обертова елект
рична машина .в зазначених 
умовах

пі номинальные данные вращаю- 
их£йся злеоримесісой машины 
Совокуаность числовых значе
ний электрических и механиче
ских параметров, обуслоолен- 
ных изіхзтовителем и указанных 
на «аблкчке, которым удовлет
воряет враи^аюшаяся электри
ческая машина в заданных ус
ловиях
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І 61 лінійне навантаження обер
тової електричної машини 

. Відношення арифметичної суми 
діючих знамень струмів усіх 
провідників обмотки якоря 
обертової електричної машини 
до довжини кола по поверхні 
якоря

de Strombelag 
en electric loading 
fr densite lineique 
ru линейная нагрузка вращаю- 

шіейся электрической машины 
Отношение арифметической 
суммы действующих значений 
токов всех проводников обмотки 
якоря вращающейся электриче
ской машины к длине окружно
сти по поверхности якоря

і 62 магнітна ін д у к ц ія  ь робочо
му ГфОМІЖХу обертової елект- 
рич!шї машини
Серед не значення магнітного 
пгггоку на одиницю площі у 
пойітряному проміжку

de Mittlere luftspaltinduktion 
еп magnetic loading 
fr induction magnelique dans Геп- 

I refer
ri! магнитная индукция в рабочем 

зазоре вращающейся электриче
ской машины
Среднее значение магнитногх) 
потока на единицу площади в 
воздушном зазоре

’^3 «оефіцкит насичення маг- 
•• ■-»оги кола обертової елект
ричної маїиини
.відношення суми спадів магні- 
гиих напруг всіх ділянок маг
нітного кола обертової електри
чної машини до спаду магнітної 
напруги « повітряному про
міжку

ги коэффициент насыщения маг
нитной цепи вращающейся 
электрической машины 
Отношение суммы падений маг- 
нитных напряжений всех участ
ков магнитной цепи вращаю
щейся ЭЛетрической машины к 
падению магнитного напряже
ния ее воздушного зазора

Ї64 відношення короткого за
микання синхронної машини 
Відношення струму збудження 
синхронної машини, який віЛ' 
повідас номінальній напру:и 
при неробочому ході, до струму 
лбулжсння при трифазному кп-

ги отношение короткого замыка
ния синхронной машины 
Отнош е н и о тока возбуждения 
синхронноіі машины, соответст- 
вуюиіего номинальному иапря^ 
жению при холостом холе, к 
току нозбужлсния при трсхфаз-



рогкому замиканні з номіналь
ним струмом якоря

НОМ коротком замыкании с но- 
МІІНЛЛІїНЬІМ током в обмотке 
якоря
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165 електричний кут обертової 
машини змінного струму 

'Добуток знамення геометрич
ного кута, утвореного двома 
півплошиначи, які проходять 
через вісь обертання обертової 
електричної маижни змінного 
струму, на кількість пар по- 
лк>сія

ги з;іектричісский угол вращаю
щейся маїііинм переменного то
ка
Произведен НС значения геомет
рического угла, образованного 
лзум» яолуп-іоскостями» прохо
дящими через ось вращения вра
щающейся олсктрической ма
шины переменного тока, на чис
ло пар полкхон

166 кут наванта;ксння син- 
хроиноТмаїлини 
Кут зміщення осі полюсів ін
дуктора сьінзсроиної машини з 
по-іол(ення неробочого ходу н 
положеіі Н51 навантаження при 
синхронній роботі, який »имі- 
рюсться в е.пектричннх граду
сах

ги угол нагрузки синхронной ма
шины
Угол смещения оси полюсов ин
дуктора синхронной машины из 
ІІ0/1ОХСЄНИЯ холостого хода в по
ложение нагрузки при синхрон
ной работе, измеряемый в элек- 
три чес ки X градусах

167 критичний опір кола збуд
ження
Максимальний опір кола пара
лельної обмотки збудження 

•електромаїлиняого кчшратора, 
при якому за наданими умова
ми MoxwiHse самозбудження ге
нератора

ги критическое сопротивление це
пи возбу;кдсиия
Максимальное сопротивление 
цепи параллельной обмотки іюз- 
бу жде т  я электрома шинного 
генератора, при котором п дан
ных условиях возможно само- 
возбуж^асиме генератора

16S зона комутації }:алекторнрТ 
мзшики
Частина довжини кола іікоря 
колекторної машини, яку про
ходить осьова лінія паза протя
гом часу: коли розташовані в

ги зона коммутации коллекторной 
'МШИНЫ
Часіь окружности якоря кол
лекторной машины, через кото
рую проходит осевая линия паза
3 те’їсїіие времени* когда поло-'
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цьому пазу котушкові сторони 
замкнені щітками накоротко

женныс в этом пазу катушечные 
стороны замкнуты накоротко

169 реактивна комутаційна 
електрорушійна сила (Е«Р.С.) 
колекторної машини 
Електрорушійна сила, яка ви
никає у комутованій секції ко
лекторної машини внаслідок 
зміни струму в ній і струмів в 
інших одночасно комутованих 
секціях, які мають індуктивний 
зв’язок із нею

ги реактивная коммутационная 
электродвижущая сила (Э.Д.С.) 
коллекторной машины 
Электродвижущая сила, возни
кающая в коммутируемой сек
ции коллекторной машины 
вследствие изменения тока в ней 
и токов в других одновременно 
коммутируемых секциях, имею
щих индуктивную связь с ней

і 70 трансформаторна кому
таційна E.P.C. колекторної ма
шини
Електрорушійна сила, яка ви
ни каг у комутованій секції ко
лекторної машини BHacjtiflOK 
-'..“‘-.ли:. р>;з>'Льтуюмого маг- 

5 >оні комvraції

ги трансформаторная коммутаци
онная Э.Д.С. коллекторной ма
шины
Электродвижущая сила, возни
кающая в коммутируемой сек
ции коллекторной машины 
вследствие пульсации результи
рующего магнитного поля п зоне 
коммутации

Е.Р.С. обер- 
чС/;г>.ТОрНОЇ машини

і . и: йна сила, яка ви- 
ничас > комутованій секції ко- 
лекїорної машини внаслідок її 
відносного переміщення в зов- 
іишньому магнітному полі

ги коммутационная Э.Д.С. враще
ния коллекторной машины 
Электродвижущая сила, возни
кающая в коммутируемой сек
ции коллекторной машины 
BCwieACTBHC ёе относительного 
перемещения по внешнем маг
нитном поле

112 комутупальне магнітне по
ле ко іекторної маїїіини 
Магнітне поле, яке інлукус в ко
мутованій секції колекторної 
машини комутаційну е.*^ектро- 
рушійну силу обертання лля 
компенсації реактивної кому
таційної елск'і роруиііГімої сили

ги коммутирующее маг'нитное гіоле 
коллекторноіі машины 
Магнитное поле, индуктирую
щее в коммутирующеіі секции 
коллекторноіі машины электро
движущую силу нраиіения дли 
комгіе»іеацип реактив?іой ком- 
м \ т а ци о н н оі 1 ;)л е к т ро;і в и /f; у ще \] 
еилы
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173 фізична нейтраль оберто
вої електричної машини 
Лінія на поверхні якоря елект
ричної машини, уздовж якої 
радіальна складова магнітної 
індукції рівна нулю.
Примітка. Для машии постійногх) струму 

. положення проміжкіи поміж двома іиіа- 
стинами колектора, в яких напруга 
поміж цими пластинами рінна нулю

de Neutralczonc 
СП neutral zone 
fr zone neutre
ru физичсска5Г нейтраль вращаю

щейся электрической машины 
Линия на поверхности якоря 
вращающейся электрической 
машины, вдоль которой ради
альная составляющая магнит
ной индукции равна нулю.
Примечание. Для манінн постоянного 
Т1»ка положение ир<Учежутков между 
двумя пластинами кіуїлектора, в кото
рых напряжение между этими їіласти* 
нами рашк) нулю

174 початковий пусковий струм 
асинхронного двигуна з корот- 
козамкненим ротором (синх
ронного двигуна, синхронного 
компенсатора)
Діюче значення максимального 
струму, який споживає загаль
мований асинхронний двигун з 
короткозам кненим  ротором 
(синхронний двигун, синхрон
ний компенсатор) при живленні
з номінальними напругою і час
тотою.

Примітка. Цм ьеличинае розрахуиковою 
без врахування перехідного процесу

175 початковий пусковий мо
мент асинхронного д.»!игума з 
короткозамкненим ротором 
(синхронного двигуна, синх
ронного компенсатора) 
Мінімальний ^юмeнт, який роз
виває асинхронний двигун з ко-

ги начальный пусковой ток асинх
ронного двигателя с короткозам
кнутым ротором (синхронного 
двигателя, синхронного компен
сатора)
Максимальный действующий 
ток, потребляемый заторможен
ным асинхронным двнгате-іем с 
короткозамкнутым ротором 
(синхронным двигателем, синх
ронным компенсатором) при пи
тании от питающей сети с но
минальным значением напря
жения и частоты.
примечание. Эта величина яиляется рас
четной без учета переходных яалений

de Drehmoment bei festgebremstem 
laufer 

en locked-rolor torque 
fr couplc a rotor bloque 
ru нача^1ькый пусковой момент 

асинхронного двигателя с корот
козамкнутым ротором (синх-
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роткозамкнсним ротором (син
хронний днигун, синхронний 
комлснсатор) в загальмованому 
стані при номінальних значен
нях напруги і частоти живлення

ронного двигателя, синхронного 
компенсатора)
Минимальный измеренный мо
мент, развиваемый асинхрон
ным двигателем с короткозамк
нутым ротором (синхронным 
двигателем, синхронным ком
пенсатором) в заторможенном 
состоянии при номинальных 
значениях напряжения и часто
ты питающей сети

176 мінімальний пусковий мо
мент acHHxpoHHort) двигуна з 
к орот коза м к ней и м рото ром 
(синхронного двигуна, синх
ронного компенсатора) 
Мінімальний обертгиіьний мо
мент, який розвиває асинхрон
ний електродвигун з коротко- 
замї'нсним ротором (синхрон- 
І:МЙ двигун, синхронний КОМ- 
псисіітор) на ділянки між ну- 
льг^ою  частотою обертання і 
-.асго^ою обертання, яка від- 
.1 с ВІЛЛ’: макс)»мальному момен- 
т/ при номінальних зіїаченнях 
н;іпп^ ги і частоти живлення

ги минимальный пусковой момент 
асинхронного двигателя с корот
козамкнутым ротором (синх
ронного двигателя, синхронного 
компенсатора) .
Миниміільньїй вращающей мо
мент, развиваемый асинхрон
ным электродвигателем с ко
роткозамкнутым ротором (синх
ронным двигателем, синхрон
ным компенсатором) между 
нулевой частотой вращения и 
частотой вращения, соответст
вующей максимальному момен
ту при номинальных значениях 
напряжения и частоты питаю
щей сети

к77 йхідиий ?^омеит в синх
ронізм
Е /і с к т р о Ni а г н I т и и й момент, 
я к иг розипВіїС синхронний дви
гун при ковзанні S ** 0,05

dc [ntriiifallrnomcm 
cn pull-in torque 
fr couple d ’accrochage 
ru входной момент в синхронизм 

Максимальный вращающий мо
мент нагрузки, при котором син
хронный двигатель, подключен
ный к питающей сети с номи
нальным напряжением и часто 
7 0 І!, может ИОІІ ГИ И CJJUXpOH И..-ІМ 
при полачс во.-ібуждсния
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178 момент зрушування обер
тового електродвигуна 
Мінімальний обертальний мо
мент, який необхідно створити 
обертовому електродвигуну для 
переходу від стану спокою до 
стійкого обертання

de Erforderlichcs anziigsmomcnt 
en Jipeciflcd breakaway torque 
fr couple de dccolkige specific 
ru момент 1 рога ни я гфашающегося 

электродвигателя 
Минимальный вращающий мо
мент, который необходимо раз
вить вращающемуся электро- 
двигате^ію для перехода от со
стояния покоя к устойчивому 
вращению

179 максимальний момент син
хронного обертового двигуна 

.Найбільший обертальний мо
мент, котрий може створити 
синхронний обертовий двигун 
без випадання із синхронізму, 
який працює при номінальних 
значеннях напруги, частоти 
живлення і струму збудження

de Synchron-kippmomeni 
en synchronous pull-out torque 
fr couple de decrochage synchrone 
ru максимальный момент синх

ронного вращающегося двигате
ля
Наибольший вращающий мо
мент, который может развивать 
синхронный вращающийся дви- 
га гель без выпадения из синхро
низма, работая при номиналь
ных значениях напряження и 
частоты питающей сети

180 ма ксимал ьний момент асии- de 
хронного обертового двигуна en 
Найбільший обертальний мо- fr 
мент, який може створити асин
хронний обертовий двигун при Пі 
роботі з номінальними значен
нями напруги і частоти живлен
ня

Kippmonient
pull-out torque of a. с. motor 
couple de decrochage d'un moreur 
a courant alternatif 
максимальный момент вращаю
щегося двигателя 
Наибольший врашающий мо
мент, который может развивать 
асинхронный вращающий дви
гатель при работе с номинальны
ми значениями напряження и 
частоты питающей сети
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181 гальмівний момент оберто
вого електродвигуна 
Обертальний момент» дія якого 
зменшує частоту обертання 
двигуна

de Reskinsmoment 
en resking torque 
fr couple de freinage 
ru тормозной момент вращающе

гося двигателя
Вращающий момент на валу 
вращающегося электродвигате
ля, действующий так, чтобы 
снизить частоту вращения дви
гателя

182 реактивний момент обер
тової електричної машини 
Обертальний момент, який ви
никає в обертовій електричній 
машині з нерівномірним по
вітряним проміжком, спричи
нений намагніченням ротора 
зайняти положення, яке від- 
ппнідае найменшому опору маг
нітного потоку

ги реактивный момент вращаю
щейся электрической машины 
Вращающий момент, возникаю
щий во вращающейся электри
ческой машине с неравномер
ным воздушным зазором из-за 
стремления ротора занять поло
жение, соответствующее наи
меньшему сопротивлению маг
нитного потока

*^3 пульсація моменту оберто- 
?L*Te/.ciCTpH4HOl' машини 
З о о : р т а л ь н о г о  моменту 
г.'сктричної машини в часі, обу- 

конструктивними особ- 
.’ингстями а ^  зміною в часі 
ггруму, який створює оберталь
ний момент

ги пульсация момента вращаю
щейся электрической машины 
Изменение вращающего момен
та вращающейся электрической 
машины во времени, обуслов
ленная конструктивными осо
бенностями или времснноіі за
висимостью тока, создающего 
вращающий момент

184 пульсуючий момент обер
тової електричної машини
Складова обертального момен
ту електричної машини, обу
мовлена гармоніками електрич
ного струму і (чи) магніті'ого
fJOTOKV

гU п ул і>с и ру ю щи й м ом е н т в ра ща ю- 
щейся электрической машины 
Составляющая враиіающсго мо
мента вращаюаіейся электриче- 
скоГі маїііинн, обусловленная 
гармониками электрического 
тока и (или) магнитного потока
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S85 динамічний момент обер
тового електродвигуна 
Момент, рівний різниці між 
обертальним моментом і момен
том опору на валу ,якийспричи
нює прискорення чи сповіль
нення двигуна

ги динамический момент вращаю
щегося электродвигателя 
Вращающий момент, определя
ющий ускорение вращающегося 
электродвигателя, равный раз
ности между вращающим мо
ментом и моментом сопротив-^ 
лсния на валу

186 момент інерції наванта- 
:ження обертового електродви
гуна
Зведений до валу електродвигу
на момент інерції з ’єднаного з 
ним механізм>^

ги момент инерции нагрузки вра
щающегося электродвигателя 
Приведений к валу электродви
гателя момент инерции соеди
ненного с ним механизма

IS7 фіксуаальний момент кро
кового електродвигуна 
Найбільший момент, який ут
римує ротор кро:ічового елект
родвигуна від повороту при ро- 
зімкнених обмотках.
примітка. 1іизяача̂ ліч:5< як найменше 
значення у мігжіис об̂ р̂ту ротора

ISSr реактиііний момент елект
ричної машини
Обертовий момент, який вини
кає в обертовій ejieKTpH4Hift ма
шині внаслідок зміни магніт
ного опору повітряного проміж
ку уздовж полккної подійки

ги фикси рующий момент шагового 
электродвигателя 
Наибольший момент, удержива
ющий ротор шагового олектро- 
двилателя от поворота при обес
точенных обмотках.
Пріімечанис, Опрсдел«етсн 
меиишсе значение о пределах оборога ро
тора

ПІ реактивный момент электриче
ской машины
Вращающий момент, возникаю- 
щіїй во вращающейся электри
ческой машине вследствие из
менения магнитного сопротиа- 
ленйя в воздушном зазоре вдсцаь 
ПОЛІОСМОЛО деления

1^9 пагісвнн фіксувальиий мо- 
макт обертоиої е;іек^іричної 
машини
Обертальний MOhiCKT, ііг.ий ви 
никає в обертовій електричній

Г11 ПЗЗОВЫЙ фиксирующий момент 
вращающейся электрической 
машины
Вращающий момент, возникаю
щий во £.ращающейся электрм-
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машині внаслідок зміни магніт
ного потоку п повітряному про
міжку, обумовленої наявністю 
пазів

ческой машине вследствие изме
нения магнитного потока в воз
душном зазоре, обусловленного 
наличием пазов

І 90 коефіцієнт синхронізу- 
вальної потужносгі синхронної 
машини
Похідна активної потужнос'ті 
синхронної машини за кутом 
зсуву між напругою на виводах 
обмотки якоря і її електро
рушійною си^юю за поздовж
ньою віссю

ги коэффициент синхронизирую
щей мощности синхронной ма
шины
Производная активной мощно
сти синхронной машины по углу 
сдвига между напряжением на 
выводах обмотки якоря и ее 
электродвижущей силой по про
дольной оси

І91 синхронна частота обер- 
таиия обертової машини змін
ного струму
Частота обертання обертової 
машини змінного струму, яка 
дорівнює частоті обертання 
магнітного поля, визначеного 
частотою мережі і кількістю її 
полнхів

ги синхронная час'тота вращения 
вращающейся машины пере
менного тока
Частота вращения ротора вра
щающейся машины переменно
го тока, равная частоте враще
ния магнитного поля, определя
емого частотой сети и числом ее 
полюсов

192 асинхронна частота обер- 
танн!? обертової електричної 
машини змінного струму 
Частота обертання ротора ма
шини, яка відрізняється від час- 
готи обертання магнітного поля

193 угінна частота обертання 
обертового електродвигуна по- 
сліловного збудження 
Максимальна частота обертай- 
мч, що досягасться обертовим 
елект родвигуном послідовного 
збудження за відсутності на
вантаження і при но\'іналі>ніІі 
напрузі

ги асинхронная частота вращения 
в ра ща ю ще й с я э л е к т р и ч ес к о й 
машины переменного тока 
Частота враиіения ротора, отли
чающаяся от частоты вращения 
магнитного поля

ru угонная частота вращения вра- 
ша ю щегос я ЭЛ е кт род в и гател я 
посл едоватсл ьного возбу жден и я 
Максимальная частота враще
ния, достигаемая вращающимся 
электродвигателем последова
тельного возбуждения при от
сутствии HvirpysKH и при номи
нальном напряжении
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194 крйтична частота обертан
ня генератора паралельного 
абудження
М аксим^ьна частота обсртан- 
H5L, при ЯК.ІЙ в заданих умовах 
можливе самозбудження гене
ратора паралельного збудження

ПІ критическая частота вращения 
генератора параллельного воз
буждения
Максимальная частота враще
ния» при которой в данных усло
виях возможно самовозбужде
ние генератора параллельного 
возбуждения

!95 ковзання ротора машини 
змінного струму 
РІЗНИ ца між си нхрон ною часто
тою обертання та частотою 
обертаинзг ротора, виражена у 
відносних одиницях чи у відсот
ках від синхронної частоти

■ обертання

<Se Schlupf 
en slip 
fr glissement
ru скольжение ротора машины пе

ременного тока
Разность между синхронной ча
стотой вращения ротора» выра
женная в относительных едини
цах 11ЛИ в процентах от синхрон
ной частоты вращения

J96 критичне койЗіїнни асинх
ронної машини
Ковзашііі аскнкронноі машинк, 
ізри якому її електромагнітнай 
момент має максима.іьне зна-
ЧСНН2

ги критическое скольжение acHHx- 
рбіінсй машины
Скольжение асинхронной ма
шины, при котором она развива
ет максимальный вращающий 
момент

197 втрати обертіійо’Гелек^^ич-' 
ної мпшини
Ріізйиції між підведеною та хо- 
рисноіо norv;^KjCTio

ru потери вращающейся электри
ческой машины
Разница между подведенной и 
ттлсзной МОШ.НОСГЫО

-193 основні втрати 
електриці не?
Вгратк обертово'! е^іектрйчної 
маші^ни, кЮВ̂ '̂ З̂ ЦІ з оснсблимн 
елект^і-Осі гиітшіна і меха.ні ч- 
к и м и  п р о ц е с а м ^ і ,  « к і  

ють суму втрат в обмог'кау, 
’ ііи;^начуітннх опіо|Юм- обмото?:

ru осйовііне потери вращакзщейся 
электрической машины 
Поіери ьращающейся алсктріь 
ческсй машины, связанные с ос-* 
повними элек11юмаг1ш гнымк и 
меха«ичесзскми процессами, 
прЄ;ІСТЗВЛЯЮЩІїЄ сабой сумму 
потерь В г:^мотках» оїі редел яе^
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п(Хггійному струму, електрич
них втрат в ковзних контактах, 
втрат від основного магнітного 
потоку в магмітопроводі та ме- 
канічних втрат

МЫХ сопротивлением обмоток 
постоянному току электриче
ских потерь в скользящих кон
тактах, потерь от основного маг
нитного потока в магнитопрово- 
де и механических потерь

199 додаткові втрати обертової 
е;іектричної машини 
Втрати обертової електричної 
машини, які виникають вна
слідок наявності вищих гар
монічних в кривих намагнічу- 
йауіьних силах обмоток, потоку 
розсіювання обмоток, пульсації 
магнітного потоку в повітряно
му проміжку, витіснення стру
му в проБідниках і інших кеос- 
ноіших електромагнітних про
цесів

ги дополнительные потери враща
ющейся электрической машины 
Потери вращающейся электри* 
ческой машины, возникающие в 
результате наличия высших гар
монических в кривых намагни
чивающих сил обмоток, потока 
рассеивания обмоток, пульса
ции магнитного потока в воз
душном зазоре, вытеснения тока 
в проводниках и других неоснов
ных электромагнитных процес
сов

200 постійні втрати обертової 
електричної машини 
Частина втрат обертової елект- 
;)ичної машини, яка практично 
ке залежить від навантаження, 
йкідо напруга і частота обертан
ня при цьому залишаються не
змінними

ПІ постоянные потери вращаю
щейся электрической машины 
Потери вращающейся электри
ческой машины, практически не 
зависящие от нагрузки, если на
пряжение и частота вращения 
при этом остаются неизменными

20І основні електричні втрати 
обертової^;іектричної машини 
Втрати з обмотках обертової 
електричної мг^шини, які розра
ховуються як добуток опорів 
постійному струмові на квадрат 
струму в обмотках, та елект
ричних втрат п ковзному кон
такті

ги основные электрические потери 
вращающейся электрической 
машины
Потери в обмотках вращающей
ся электрической машины, оп
ределяемые как произведение 
сопротивления постоянному то
ку на квадрат тока в обмотке, и 
электрические потери в скользя
щих контактах
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202 основні магнітні втрати 
обертової електричної’ машини 
Втрати від гістерезису та вихро
вих струмі», які виникакуть у 
феромагнітних ділянках маг
нітного кола обертової елект
ричної машини при їх пере
магнічуванні основним магніт
ним потоком

ПІ основные магнитные потери 
вращающейся электрической 
машины
Потери от гистерезиса и вихре
вых токов» возникающих в фер
ромагнитных участках магнит
ной цепи во вращающейся элек* 
трической машине при их пере- 
магиичиванин основным маг
нитным потоком '

205 механічні втрати обертової 
електричної машини 
Втрати обертової електричної 
машини, які виникають вна
слідок тертя в підщипникатс, 
тертй щіток по колекюру чи 
контактних кільцях» тертх 
обертових частіш об охолоджу
вальне середовище, вентиля
ційні та інші втрати на тертя

204 робс^ча температура обер
тової ejfeKTp’»f4.HoY машини 
Значенн5? сталої температури 
обертової' електричної машики 

. під час роботи її у номінальному 
режимі і незмінній температурі 
охолоджувального ссредоБиша

205 розрахункова робоча тіїм- 
пература обертової електрич
ної машини
Робоча температура, до якої 
зводять опори обмоток обертової 
електричної маїилни при підра
хунку втрат у і-шх,
примітці. Нозрахунхсніа робоча темпе
ратура  встаноапкж ться а 34їлє:ісиості т  
класу ііоляцП

ги механические потери вращаю
щейся электрической машины 
Потери враща ющейся электри
ческой машиныг; возникающие в 
результате трения в подпитии- 
ках, трения щеток о коллектор 
или контактные кольца, трения 
вращающихся часгей о воздух, 
вентиляционные и другие потери 
на трение

ш рабочая температура вращаю
щейся ;>лектрической машины 
Значение уста нови ншейся тем
пературы вращающейся элект
рической машины при работе ее 
Б номинальном режиме и неиз
менной температуре охлаждаю
щей среды

ш расчетная рабочая температура 
вращающейся электрической 
машины
Рабочая температура, к кото|юй 
приводят сопротивления обмо
ток вращающейся электриче
ской ШШЙКЫ при подсчете по
терь » них.
ПрилйечйЕше. Расчетная рабочая темпе
ратура уа-аиавлиэается в зависимости 
от клпсаі итпяции
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206 перевищення температури 
елементу обертової електрич
ної машини
Різниця між температурою еле
менту обертової електричної 
машини та температурою охо- 
лоджувальнот середовища

ти превышение температуры вра
щающейся электрической ма
шины
Разница между температурой 
какой-либо части вращающейся 
электрической машины и темпе
ратурой охлаждающей среды

207 стала часу нафівання обер- 
ТОВОЇ електричної машини 
Час, протяюм якого переви
щення температури корпусу 
обертової електричної машини 
при її нагріванні з виділенням 
тепла в охолоджене середови
ще, змінюючись від нуля за екс- 
потенціальним законом, дося
гає значення, рівного 0,632 ус
таленого

Пі постоянная времени нагревания 
вращающейся электрической 
машины
Время, в течение которого пре
вышение температуры корпуса 
вращающейся электрической 
машины при ее нагревании с от
дачей тепла в охлажденную сре
ду, изменяясь от нуля ро экспо- 
тенциальному закону, достигает 
значения, равного 0,632 устано
вившегося

208 стала часу охолодження 
обертової електричної машини 
Час, протягом якого переви- 
иіеиня температури корпусу 
сьері'ової електричної машини 
при її охолодженні, змінюючись 
за експотенціальним законом, 
досягає значення, рівного 0,368 
усіаленого

ги постоянная времени охлажде
ния вращающейся электриче
ской машины
Время, в течение которого пре
вышение температуры корпуса 
вращающейся электрической 
машины при ее охлаждении, из
меняясь по экспотенциальному 
закону, достигает значения, 
равного 0,368 установившегося

209 напруга зрушування обер- 
топого елсктродаигуна 
Найменше знсічення електрич
ної напруди, підведеної до кола 
живлення чи керування, при 
якому рсгор електродвигуна по
чинає стійко обертатися без на- 
за «та жени я.
Примгіткл- Визнамастьтся як найбільше 
значення я межях одмоїх) оберіа ропфа

ти напряжение трогания вращаю
щегося электродвигателя 
Наименьшее значение электри
ческого напряжения на выводах 
цепи питания или управления, 
при котором ротор электродвига
теля начинает устойчиво вра
щаться без нагрузки.
Примечание. Онродедяется как наи- 
болыпсе лнамсиис н пределах олмоіо v>6o- 
p<»ra ротора
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210 ПОВІІИЙ синхронний опір 
с инхррнйої ыащйн и 
Відношеьшії
між елёк1|ш1> у ш ^  свдою і 
цаиругдю на вивода х обмотки 

ма|ак1»и до 
і  у стгалено-

му реждаі

de Synchronimpedanz 
en зуімгіїгойоуя impedance 
fr iittpe4aftce syndhrone 
ni полное СИНХрО'ЙШе СОГфОгГИВЛе- 

кие симхрокнсрймдаины 
Отношение векторной разности 

элект^двйжущей силой 
и дацряж^нйё^ выводах об
мотки якоря сийхрон ной маши - 
ны к току этЬй обмотки в уста- 

' нови »шеися режиме

2 И  повн ин pnip:v зворотної 
ПОСЛІДОВНОСТІ син):ром NoT (асин
хронної*) машини ■
Відношеинік основної' гармоніки 
Hanpynf на обмотці якоря (пер* 
ШІЙНІЙ обмотці) зворотної по- 
слідопкості синхронної Сасин- 
хронно*0 машини доструму зво
ротної лослідонкосі'і rict ж час
тоти в тій же обмотці

de Invers-impcdani 
en negative phase-sequence impe

dance 
fr і mpcda nee inverse, 
ru полное сопротивление обратио^» 

псс/іедр»ате,пьностй синхронной 
(асикхроннсл) машины 
Отношение основной гармоники 
напряжеивія на обмотке якоря 
<nepaH4fiow обмотке) обратной 
п осп ело іїате;іьиостя сии хроніїой 
(асинхронной) маидины к току 
обратной косіедовательносги 
той же частоты в гой же обмотке

2J2 ПОВНІІЙ опір нз'льопої' по
слідовності CHHJcpOKHolf <асннх- 
роиної*) маіііин:і 
Відношення основної гармонік>і 
напру’л5 нульової послгідовності 
обмотки якорі <ПСрВкі!4Н0Ї об- 
мотки) синхронної <аса'ихрон- 
ної) машини до сгруму нулювої 
послідоаностї тієї ж. частоти в 
тій же обмотці

de NulliKipedanz 
en zero pha^e-seqiicace impedance 
fr unpedance iicinopol aire 
ru полное сопротмрление нулевой 

ас-следоваті5/іі.ності)і синх,рониой 
(асянх ровной) машины 
Отнсщение сх:ноаной і'армокмки 
напряжении нулевой последова- 
ТСЛЬНОСЛ’И в сбмотке якоря (пер
вичной об.чоткс) синхронной 
{асішхроніїой) мащкіш к току 
нулевой п^к:ледоаатель>іОСт*ї той 
же 'гастогы в той же обмотке
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213 синхронний Індуктивний 
опір реакцГі* якоря синхронної 
машини по поздовжній осі 
Відношення усталеного значен
ня основної гармоніки електро
рушійної сили, індукованої в 
обмотці яхорії синхронної ма
шини робочим магнітним пото
ком» обумоиленим складовою 
струму в цій обмотці по поз
довжній осі, до цієї складової 
сгруму при синхронній частоті 
обертання

de Synchron-langsreaktanz 
en direct-axis synchronous reac

tance
fr reactance synchrone longitu- 

dinale
ru синхронное индуктивное сопро

тивление по продольной оси син
хронной машины 
Отношение установившегося 
значения основной гармоники 
злектродвіркущей силы, индук
тируемой в обмотке якоря синх
ронной машины полным маг
нитным потоком, обусловлен
ным составляющей тока в этой 
обмотке по продольной оси, к 
этой составляющей тока при 
синхронной частоте вращения

214 синхронний індуктивний 
опір реакцГі* якоря синхронної 
машини по поперечній осі 
Відношення усталеного значен
ня основної гармоніки електро
рушійної сили, івдукоааної в 
обмотці якоря синхронної ма
шини робочим магнітним пото
ком, обумовленим складовою 
струму в цій обмотці по попе
речній осі, до цієї складової 
струму при синхронній частоті 
обертання

de Synchron-querreaktanz 
en quadrature-axis synchronous re

actance
fr reactance synchrone transversale 
ru синхронное индуктивное сопро

тивление по поперечной оси син
хронной машины 
Отношение установившегхкя 
значения основной гармоники 
электродвижущей силы, индук
тируемой в обмотке якоря синх
ронной машины полным маг
нитным потоком, обусловлен
ным составляющей тока в этой 
обмотке по поперечной оси, к 
этой составляющей тока при 
синхронной частоте вращения

215 перехідний індуктивний 
опір обмотки якоря по поз
довжній осі синхронної маши
ни
індуктивний опір якоря ио поз-

de Transien t-km gsreak tanz 
еп direct-axis transient reactance 
fr reactance transitoire -lofigitu- 

dinale
ru псрсхолиос иіілуктипиос сопро-
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ДОВЖНІЙ ОСІ, ЯКИЙ має синхрон
на машина із замкненою нако
ротко обмоткою збудження при 
раптових змінах струму без вра
хування впливу заспокійливої 
обмотки

тивление по продольной оси син
хронной машины 
Индуктивное сопротивление 
якоря по продольной оси синх
ронной машины с короткозамк
нутой обмоткой возбуждения 
при внезапном изменении тока 
без учета влияния успокоитель
ной обмотки

216 синхронний індуктивний 
опір обмотки якоря синхронної 
машини по поздовжній осі 
Індуктивний опір, який обчис- 
люєті>ся як сума синхронного 
індуктивного опору реакції яко
ря по поздовжній осі і індуктив
ного' опору розсіяння обмотки

■ якоря

de Synchron-langsreaktanz 
en direct-axis synchronous reac

tance
fr reactance transitoire transversale 
ru синхронное индуктивное сопро

тивление обмотки якоря синх
ронной машины по продольной 
оси
Индуктивное сопротивление,, 
которое рассчитывается как 
сумма синхронного индуктивно
го сопротивления реакции якоря 
по продольной оси индуктивного 
сопротивления рассеяния обмот
ки якоря

211 синхронний індуктивний de 
опір обмотки якоря синхронної еп 
машини по поперечній осі 
Індуктивний опір, який обчис- tv 
^іюється як сума синхронного ги 
індуктивного опору реакції яко
ря по поперечній осі і індуктив
ного опору розсіяння <У5мотки 
якоря

Synchron-querreaktanz 
quadrature-axis synclironous re
actance
reactancc synchron:' transversale 
синхронное индуктивное сопро
тивление обмотки якоря сннх- 
р<шной машины по поперечной 
оси
Индуктивное сопротиыгение, 
которое рассчитывается как 
сумма синхронного индуктивно
го сопротивления реакции якоря 
по псіїперечной оси и индуктивно
го сопротивления рассеяния об
мотки якоря
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218 надперехідний індуктив
ний опір обмотки якоря по поз
довжній осі синхронної ма
ні ини
Індуктивний опір якоря по поз
довжній осі, який має синхрон
на машина із замкненою нако
ротко обмоткою збудження при 
раптових змінах струму з ура
хуванням впливу заспокійливої 
обмотки

de Subtransient-langsreaktanz 
en direct-axiis sub-transient reac

tance
fr reactance subtransitoire longitti- 

dinale
ru сверхпереходное индуктивное 

сопротивление по продольной 
оси синхронной машины 
и  идуктивное сопротивление 
якоря по продольной оси синх
ронной машины с короткозамк
нутой обмоткой возбуждения 
при внезапном изменении тока с 
учетом вляния успокоительной 
обмотки

2 і9  надперехідний індуктив
ний опір обмотки якоря по по
перечній осі синхронної м а
шини
Індуктивний опір якоря по по
перечній осі при раптових змі
нах сгруму з урахуванням 
впливу заспокійливої обмотки

de Subtransient-querreaktanz 
en quadrature-axis sub-transient re

actance
fr reactance subtransitoire trans- 

versale
ru сверхпереходное индуктивное 

сопротивление обмотки якоря по 
поперечной оси синхронной ма
шины
и  ндуктивное сопротивление 
яхоря по поперечной оси при 
внезапном изменении тока с 
учетом влияния успокоительной 
обмотхи

220 активний опір прямої по- 
СЛІДОГіИОСТІ обмотки якоря 
синхроізноТ машини 
Відношення частини активної 
СКЛ.ІДОВО! основної гармоніки 
катфугк '/омотки якоря синх
ронної машини, відповідної ос- 
иовним і додатковим втратам в 
цій t' f̂^OTUi» обумовленим co

de Mitwiderstand
en positive phase-sequence resis

tance
fr resistance directe 
ru активное сопротивление пря

мой последовательности обмот
ки якоря синхронной машины 
Отношение части активной со
ставляющей основной гармони-
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новною гармонікою струму у 
ній прячою послідовністю, до 
ц ієї шрмонікй струму при но
мінальній частоті с ^ р га н н я

кн напряжения обмотки якоря 
синхронной машины, соответст- 
вук)1дей основным и добавочным 
потерям в этой обмотке, обус
ловленным основной гармони
кой тока в ней прймой после
довательности, к этой гармонике 
тока при номинальной частоте 
вращения

221 активний опір зворотної 
ПOCЛІДOБHDCt! обмотки якоря 
синхронної машини 
Відношення активної складової 
основної гармоніки напруги 
якоря зворотної послідовності,
о бумо вл єн ої син у соїдальним 
струмом якоря зворотної по
слідовності номінальної часто
ти, до цього струму при номі
нальній частоті обертання синх
ронної машини

de |nverswiderstand 
en negative pliase-sequence resis

tance
fr resistance inverse 
ru активное сопротивление обрат

ной последовательности обмот
ки якоря синхронной машины 
Отношение активной составля
ющей основной гармоники на
пряжения якоря обратной по
следовательности, обусловлен
ной синусоидальным током об
ратной последовательности но
минальной частоты, к этому то^ 
ку при номинальной частоте 
вращения синхронной машины

222 активний опір нульової 
послідовності обмотки якоря 
синхронної машини 
Відношення активної складової 
основної гармоніки напрупі 
якоря до нульової послідов
ності, обумовленої основною 
гармонікою струму нульової 
послідовності номінальної час
тоти, до цього сі'руму при но- 
міна^іьній частоті обертання 
синхронної машини

de Nullwiderstand 
en zero phase-sequence resistance 
fr resistance hojmopolaire 
ru активное сопротивление нуле

вой последовательности обмот
ки якоря синхронной машины 
Отношение активной составля
ющей основной гармоники на
пряжения якоря к нулевой по
следовательности, обусловлен
ной основной гармоникой тока 
нулевой последовательности но* 
минальной частоты, к этой гар-
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монике тока при номинальной 
частоте вращения синхронной 
машины

223 індуктивний опір розсіяння 
обмотки якоря синхронної м а
шини
Відношення електрорушійної 
сили, індукованої в обмотці 
я к о р я  с и н х р о н н о ї м аш и н и  
магнітним потоком розсіяння, 
обумовленим струмом у ній, 
до цього струму

ги индуктивное сопротивление 
рассеяния обмотки якоря синх
ронной машины
Отношение электродвижущей 
силы, индуктируемой в обмотке 
якоря синхронной машины маг
нитным потоком рассеивания» 
обусловленным током в ней, к 
этому току

224 індуктивний опір Потьс 
синхронної машини 
Індуктивний опір, який обчис
люється із реактивного трикут
ника і використовуєті>ся д;ія 
визначення струму збудження 
пріі роботі синхронної машини з 
навантаженням за допомогою 
діаграм електрорушійних і иа- 

. магнічувальних сил

ги индуктивное сопротивление 
Потье снхронной машины 
Индуктивное сопротивление, 
вычисляемое по реактивному 
треугольнику и используемое 
для определения тока возбужде
ния при работе синхронной ма
шины с нагрузкой с помощью 
диаграмм злектродвижуїіДіх и 
магнитодвижущих сил

225 індуктивний опір зворотної 
послідовності синхронної (асин
хронної) машини 
Відношення реактивної складо
вої гармоніки напруги зворотної 
послідовності на обмотці якоря 
(первинній обмотці) до струму 
зворотної послідовності тієї ж 
частоти, в тій же обмотці синх
ронної (асинхронної машіїни

ги индуктивное сопротивление об
ратной последовательности син
хронной (асинхронной) машины 
Отношение реактивной состав
ляющей гармоники напряжения 
обратноіі последовательности на 
обмотке якоря (первичной об
мотке) к току обратной последо
вательности той же частоты, в 
той же обмотке синхронной 
(асинхронной) машины

226 індухтїівний опір пуЛьової 
послідовності синхронної (асин- 
хронно‘0  машини 
Відношення реактивної ск;7адо-

ги индуктивное сопротивление ну
левой последовательности синх
ронной (асинхронной) машины 
Отношение реактивной состав-



воГ основної гармоніки ісульоврі 
послідовності на обмотці якоря 
(первинній обмотці) до струму 
нульової послідовності ТІЄЇ ж ча
стоти, в тій же обмотці синхрон
ної (аскнх;юниоК) машини

ляющей основной гармоники н а
пряжения нулевой последова
тельности на обмотке якоря 
(первичной обмотке) к току ну
левой последовательности той же 
частоты, в той же обмотке синх
ронной (асинхронной) машины
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227 усталений струм короті^ого 
замикання синхронного гене
ратора

• Струм, який встановлюється а 
обмотці UKopst збудженого синх
ронного генератора, що обер
тається з синхронною частотою, 
лри її короткому замиканні

ПІ установившийся ток короткого 
замыкания синхронного генера
тора '
Ток, установившийся при корот
ком замыкании в обмотке якоря 
возбужденного синхронного ге
нератора, вращающегося с синх
ронной частотой

228 ударний струм короткого 
замиканніїСйнхронноТ машини 
Максимальне значення струму в 
обмотці якоря синхронної ма
шини протягом першого пів- 
періоду ПІСЛЯ короткого зами
кання, розрахована для випад
ку» коли аперіодична складова 
найбільша

229 перехідний струм коротко
го замикання синхронного ге
нератора

^Періодичний струм короткого 
‘’замикання обмотки якоря синх
ронної машини, рівний сумі 
його усталеного значення і пе
рехідної складової, зумовленої 

■ реактивною дією обмотки збуд
ження

Пі ударный ток короткого замыка
ния синхронной машины 
Максимальное значение тока в 
обмотке якоря синхронной ма
шины в течение первого полупе- 
рш да после его короткого замы 
кания, когда апериодическая со
ставляющая наибольшая

ги переходный ток короткого замы
кания синхронного генератора 
Периодический ток короткого 
замыкания обмотки якоря синх
ронной машины, равный сумме 
его установившегося значения 
переходной составляющей, обус
ловленной реактивным действи
ем обмотки возбуждения

230 надперехідний струм ко
роткого замикання синхронно
го генератора
П ср ІОДИ чни й струм короткого

ги сверхпереходный ток короткогю 
замыкания синхронноіх) генера
тора
Периодический ток короткого
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замикання обмотки якоря синх
ронної машини, рівний сумі пе- 
рехідн9гр струму та наріере- 
хідноїдйадовог, з у м о в /іе р ||^ -  
активною дією засп о к ій і^ й к  
контурів

замыкания обмотки якоря синх
ронной машины, равный сумме 
переходного тока и сверхпере- 
ходной составляющей, обуслов
ленной реактивным действием 
успокоительных контуров

23 і власна постійна чаоу 
мотки синхронної машини 
Електромагнітна постійна 
яка визначається парамій-рами 
обмотки якоря си н х^н н о ї ма
шини при відсутносіітрансфрр- 
маторного зв’язку її з іншими 
обмотками

ги 'ісШ|р^Шая постояша^^^

Э л е к щ ^ а ш  прстоязжай
^р^мени, рпределяш ая й^ра- 
м ^рд м и  ? обмотки якоря синх- 
роннбй'мащи^^ при Ьтсутствии 
трансформаторной связи ее с 
другими обмотками

232 граиична напруга слектро- 
маш и:пю го генератора 
М аксимальна напруга на вило- 
дах електромашинного генера
тора, яку ЯІН повинен забезпе
чити п робочому^режи74І протя
гом обмеженого часу

ini предельное напряжение элект- 
ромашинного генератора 
Максимальное напряжение на 
выводах электромашиняого ге
нератора, которое он должен 
обеспечивать в рабочем режиме 
в течение огранюіенного времени

233 критична частота обертан
ий обертової електричної м а
шини
Частота обертання електричної 
машини, при якій амплітуда 
аібращ ї ^югора, зумовлена його 
обертанням, досягає макси
мального значення

ги критическая частота вращения 
ираид<іющейся электрической 
машины
Частота враоїения вращающей
ся электрической машины, при 
которой амплитуда вибрации 
ро'гора, обусловлеш:ая его вра
щением, достигает максималь
ного значения

234 критичні! крутильна часто
та обертзіїкй cflcproBoY елект
ричної машини
Частота сбертаки*? електричної 
машиий, при якій амгілітуда ;<у- 
та закру^^узаиня »avia ротора

їи  критическа.'Л крутильная часто
та вращения вращающейся 
электрической машини 
Частота врахцекия вращаюпіей- 
ся электрической машины, при 
которой амплитуда угла закру-
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машини, викликана крутиль
ними коливаннями вала, дося
гає свого максимального зна
чення

чивания вала ротора машины, 
вызванная крутильными коле
баниями вала, достигает своих 
максимальных значений

L6 РЕЖИМИ РОБОТИ ТА ПРОЦЕСИ, 
ПОВ^ЯЗЛНІ ЗІ ЗМІНОЮ СТАНОВИЩА МАШИНИ

235 режим роботи обертової 
електрично" маїлини 
Встановлений порадок чергу
вання тривадостей навантажен
ня, неробочого коду, гальму
вання короткого замикання, пу
ску та реверсу обертової елект
ричної машини під час Ті роботи

de Betrieb 
en duty 
fr service
ru режим работы вращающейся 

электрической машины 
Установленный порядок чередо
вания продолжительности на
грузки, холостого хода, тормо
жения, короткого замыкания, 
пуска и реверса вращающейся 
электрической машины во время 
ее работы

236 режим неробочого ходу 
електромаш инного генератора 
Режим роботи некавантаженого 
збудженого електромашинного 
генератч)рд при сталій частоті 
обертання та сталій напрузі

ПІ режим холостого хода электро- 
машииного генератора 
Режим работы злектромашин- 
ного генератора при номиналь
ной частоте вращения, номи
нальном напряжении, но без на
грузки

237 режим неробочого ходу 
обертового двигуна 
Режим роботи кекаг.антаженого 
обергового електродвигуна при 
сталому струмі збудження

ги режим холостого хода вращаю
щегося электродвигателя 
Режим работы вращающегося 
электродвигателя при номи
нальном напряжении, но без на
грузки

238 режим короткого замикання 
електромашинного генератора 
Режим роботи електромашин-

ги pe;?uiM короткого замыкания 
злектромашиннош генератора 
Режим работы электромашин-
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НОГО генератора при замкнених 
накоротко виводах обмотки 
якоря і номінальних сторонньо
му збудженні та частоті обер
тання

ного генератора при замкнутых 
накоротко выводах обмотки яко
ря и номинальном постороннем 
возбуждений и частоте враще
ния

239 режим короткого зам икан
ня обертового електродвигуна 
Режим роботи обертовоїх) елек- 
т|Х)двигуна, підімкнутого до ме
режі живлення при номінальній 
напрузі» нерухомому роторі І 
номінальному збудженні

ги режим короткого замыкания 
вращающеічхя электродвигателя 
Режим р а ^ ы  вращающегося 
э Ш щ д в и г а т е л я , п о д ^ю чен - 
ного к питающей сети при номи
нальном напряженяи И г при 
неподвижном роторе

240 режим максимального три
валого навантаж ення оберто
вої електричної машини 
Режим роботи з максимальним 
навантаженням, при якому 
обертова електрична машина 
може працювати протягом часу, 
встановленого в нормативно- 
технічній документації

de N enn-dauerbetrieb 
en maximum continuous rating 
fr service nominal continu maximal 
n i режим максимальной длитель

ной нагрузки вращающейся 
электрической машины 
Режим работы с максимальной 
нагрузкой, в условиях кото^рой 
вращающаяся электрическая 
машина может работать в тече
ние срока службы, установлен
ного в нормативно-технической 
документации

241 повторно-короткочасний 
режим роботи обертової елект
ричної машини з частими пус
ками
Режим роботи обертової елект
ричної машини, при якому пус
кові втрати істотно вшіивають 
на її нагрів

ПІ повторно-кратковременный ре
жим работы вращающейся элек
трической машины с частыми 
пусками
Режим работы вращающейся 
электрической машины, при ко
тором пусковые потери оказыва
ют соответственнс*^ влияние на 
ее нагрев

242 повторно»короткочасний 
режим роботи обертової елект-

ги повторно-кратковременный ре
жим работы вращающейся элек-
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ричної машини з частими пус
ками і електричним гальмуван
ням

‘ Поэторно-короткочасний ре
жим роботи обертової електрич
ної машини з частими пусками, 
при якому для її зупинки засто
совується електричне гальму
вання, і втрати під час пуску І 
гальмуванні мають істотний 
вплив на їі* нагрівання

трической машины с частыми 
пусками и электрическим тор
мозом
Повторно-кратковременный ре
жим работы эращающейся эл ек 
трической машины с частыми 
пусками, при котором для ее ос
тановки применяется электри
ческое торможение, и потери 
при пуске и торможении оказы 
вают существенное влияние на 
ее нагрев

243 почерго&ий режим роботи 
обертової електричної машини 
з різними частотами обертання 
Режим роботи обертової елект
ричної машини, при якому ро
бота з незмінним навантажен
ням, при одній частоті обертан
ня, чергується з перемиканням 
на іншу частоту з незмінним на
вантаженням, відповідним цій 
частоті, при цьому час роботи т  
кожній частоті обертання недо
статній для досягнення сталої 

. температури машини

ги перемежающийся режим работы 
вращ аю щ ейся электр и ч еско й  
машины с разными частотами 
вращения
'Режим работы вращающейся 
электрической машины, при ко
тором работа с неизменной на
грузкой, при одной частоте вра
щения, чередуется с переключе
ниями на другую частоту с неиз
менной нагрузкой, соответ
ствующей этой частоте, причем 
время работы на каждой частоте 
вращения недостаточен для до
стижения установившейся тем 
пературы машины

244 почерговий режим роботи 
обертової електричної машини 
з частими реверсами

* Режим роботи обертової елект
ричної машини, при якому робо
та з незм інним  навантаж ен
ням, яка триває менше, ніж не- 
обі^ідно для досягнення сталої 
температури машини, чер
гується з реверсами

ги перемежающийся режим работы 
вращ аю щ ейся электри ческой  
машины с частыми реверсами 
Режим работы вращающейся 
электрической машины, при ко
тором работа с неизменной на
грузкой, продолжающаяся ме
нее чем необходимо для дости
жения установившейся темпера
туры машины, чередуется с 
реверсами
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245 робочий ЦИКЛ обертової 
електричної машини 
Періодично повторна послідов
ність станів обертової електрич
ної машини, яка належить до її 
роботи в даному режимі

ПІ рабочий цикл вращающейся 
электрической машины 
Периодически повторяющаяся 
последовательность состояний 
вращающейся электрической 
машины, относящихся к ее рабо
те в данном режиме

246 час розгону обертового 
електродвигуна 
Час від моменту подачі напруги 
на виводи обертового електро- 
двйі^на до моменту, коли час
тота обертання його досягає
0,95 усталеного значення відпо * 
відио до чорми

ПІ время разгона вращающегося 
электроде игател я 
Время от момента подачи напря- 
;|сения на выводы вращающегося 
электродвигателя до момента, 
когда частота вращения его до
стигает 0,95 установившегося 
значения, соответствующего 
норме

247 час входжсіжя в синхро
нізм синхронного електродви
гуна
Час від моменту подачі напруги 
до момен'^у досягнення елект
родвигуном стійкої синхронної 
частоти обертання

ги время вхождения в синхронизм 
синхронного электродвигателя 
Время от момента подачи напря
жения до момента дости;^ения 
электродвигателем устойчивой 
синхронной частоты вращения

248 електромеханічна постійна 
часу обертового електродвигу
на
Час, за «КІЇЙ обертовий елект- 
родвигуїі після подачі напруги 
жик’їєшіії р^зз&иває частоту обер
тання, рівіїу 0,632 усталекоіч) 
значення, відповідко до норми

ги электромеханическая постоян
ная времени вращающегося 
электродвигателя 
Время, в течение которою вра
щающийся электродвигатель 
после подачи напряжения питг?- 
кия развивает час'готу враще
ния, равную 0,632 установивше* 
1Х>ся значения, соотвегствующе- 
го норме

249 асіиілроні-їИЙ nycsc оберто
вого електроде 
ст5>уму
Пуск обергового двигуна змій-

Пі асинхрэнный пуск вращающе
гося элекгродвигателя перемен- 
n o w  тока
Пуск вращающегося двигателя
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НОГО струму безпосереднім чи 
поссредкованим підмиканням 
його до мережі живлення при 
замкненій на коротко чи на опір 
вторинній обмотці

переменного тока непосредст
венным или косвенным подклю 
чением его к питающей сети при 
замкнутой накоротко или на со
противление вторичной обмотке

250 динамічне гальмування de
обертового електродвигуна еп
Електричне гальмування обер- fr
тового електродвигуна, при ги 
якому енергія розсіюється в об
мотках чи в окремому опорі

W iderstandsbremscn 
dynamic braking 
freinage rhcostatique 
динамическое торможение вра
щающегося электродвигателя 
Электрическое торможение вра- 
ша ю ще гос я эл с кт род в и гаге л я , 
при котором энергия рассеивает
ся в обмотках или в отдельном 
сопротив^тении

251 ємнісне гальмування обер- de 
тового асинхронного двигуна еп 
Динамічне гальмування асинх- fr 
ронного обертового двигуна, ru 
при якому для його збудження 
застосовується електрична єм
ність

Kondensatorbremsung 
capacitor braking 
freinage par condensateur 
емкостное торможение вращаю
щегося асинхронного двигателя 
Динамическое торможение асин
хронного вращающегося двига
теля, при котором для возбуж
дения машины применяется 
электрическая емкость

252 гальмування постійним de 
струмом асинхронного оберто- еп 
вого двигуна fr
Динамічне гальмування асинх
ронного обертового двигуна, ги 
при якому для збудження засто
совується постійний струм

Gleichsiroinbremsung
D.C. injeclion braking 
freinage par injection de courant 
continu
торможение постоянным током 
асинхронного вращающегося 
двигателя
Динамическое торможение асин
хронного вращающегося двига
теля, при котором для возбуж
дения применяется постоянный 
ток
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253 рекуперативне гальмуван
ня обертового електродвигуна 
Електричне гальмування обер
тового електродвигуна, при 
якому енергія віддається п мере
жу

de Ruckarbeitsbremsung 
en regenerative braking 
fr freinage par recuperation 
ru рекуперативное торможение 

вращающегося електродвигателя 
Электрическое торможение вра
щающегося электродвигателя, 
при котором энергия отдается в 
сеть

254 надсинхронне гальмування 
обер'гового асинхронного елек
тродвигуна
Рекуперативне гальмування 
асинхронного обертового елект
родвигуна, здійснене при обер
танні його ротора з частотою, 
вищою за синхронну

de Ubersynchroncs bremsen 
en over-synchronous braking 
fr freinage hypersynchrone 
ru сверхсинхронное торможение 

вращающегося асинхронного 
электродвигателя 
Рекуперативное торможение 
асинхронного вращающегося 
электродвигателя, осуществляе
мое при вращении его ротора с 
частотой выше синхронной

255 гальмування протиьвімк- 
иенням обертового електро
двигуна
Електричне гальмування обер
тового електродвигуна, здійс
нюване шляхом перепідмикан- 
ня його обмоток до стану, що 
відповідає іншому напрямку 
обертання

256 застрявання обертового 
електродвигуна нз проміжних 
«іастотах обертання 
Стійка робота ск'кхронногс чи 
асинхроннсго обертового елект-

de Brenisen durch gegendrehfeld 
en plug braking
fr freinage par inversion de phases 
ru торможение противовключени- 

ем вращающегося электродвига
теля
Электрическое торможение вра
щающегося электродвигателя, 
осуществляемое. путем пере
ключения его обмоток в положе
ние, соответствующее другому 
направлению вращения

ru застревание вращающегося 
электродвигателя на промежу
точных частотах вращения 
Устойчивая работа синхронного 
или асинхронного вращающего-
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родвигуна 3 частотою обертан
ня, близькою до значення, по 
відношенню до лкого синхронна 
частота виявляється кратною

ся электродвигателя с частотой 
вращения, близкой к значению , 
по отношению к которому син х
ронная частота является кр ат
ной

257 синхію тзація синхронної 
машини
Процес приведення синхронної 
машини до синхронної та син- 
фазної роботи з іншою, меха
нічно не зв ’язаною з нею, син
хронною машиною чи мережею

de Synchronisieren 
en synchronizing 
fr synchronisation 
ru синхронизация синхронной м а

шины
Процесс, при котором синхрон
ная машина приводится к синх
ронной и синфазной работе с 
другой, механически не связан
ной с ней, синхронной машиной 
или сетью

258 точна синхронізація синх
рон ноГ на шини
Синхронізація синхронної ма
шини, при якій напруга, часто
та і фаза регулюються так, щоб 
вони були якнайближчими до 
відповідних величин мережі 
живлеиня чи машини, з якої 
здійснюється синхронізація

de Feinsynchronisieren 
еп ideal synchronizing 
fr synchronisation precise 
ru точная синхронизация син

хронной машины 
Синхронизация синхронной м а
шины, при которой напряжение, 
частота и фаза регулируются 
так, чтобы они были как можно 
ближе к соответствующим зн а
чениям питающей сети или ма
шины, с которой осуществляется 
синхронизация

259 увімкнення синхронної м а
шини без контролю синхро
нізму
Увімкнення -синхронної маши
ни на паралельну роботу дове
денням її напруги до значення 
того ж порядку, ідо і напруга 
і н т о ї м аіи и н и чи ж и вл іо ч ої м е -

de Angenahertes synchronisieren 
еп random synchronizing 
fr synchronisation approchee 
ru включение синхронной машины 

без контроля синхронизма 
Включение синхронной машины 
на параллельную работу путем 
доведения ее напряжения до
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режі З ПОСЛІДОВНИМ включенням 
на паралельну роботу без точ
ного узгодження частоти і фази

значения того же порядка, что и 
напряжение другой машины или 
питающей сети с последующим 
включением на параллельную 
работу без точного согласования 
частоты и фазы

260 самосинхронізація син
хронної машини 
Синхронізація, при якій синх
ронна машина, що обертається з 
частотою , близькою  до синх
ронної, після ввімкнення її в ме
режу і подачі постійного струму 
до обмотки збудження сама вхо
дить в синхронізм

ги самосинхронизация синхрон
ной машины
Синхронизация, при которой 
синхронная машина, вращаю
щаяся с частотой, близкой к син
хронной, после включения се в 
сеть и подачи постоянного тока в 
обмотку возбуждения сама вхо
дит в синхронизм

261 груба синхронізація синх
ронної ма шини
Синхронізація синхронної ма
шини засобом ввімкнення її в 
мережу без збудження при час
тоті обертання,близькій до син
хронної, і наступним ввімкнен
ням збудження

de Crob^siynchronisieren 
en coarse synchronizing 
fr synchronisalion brute 
ru грубая синхронизация синхрон

ной машины
Синхронизация синхронной ма
шины путем включения се в сеть 
без возбуждения при частоте 
вращения, близкой к синхрон
ной, с последующим включени
ем возбуждения

,262  синхронізація за рахунок 
реактивного моменту синхрон
ної машини
Синхронізація шляхом дове
дения частоти обертання синх
ронної машини з явнсвираже- 
ними полюсами до частоти 
обертання, близької до синх
ронної, але без подачі збуджен
ня

ги синхронизация за счет реактив
ного момента синхронной маши
ны
Синхронизация путем доведе
ния частоты вращения синхрон
ной машины с явновыражен- 
ными полюсами до частоты вра
щения, близкой к синхронной, 
но без подачи возбуждения



ДСТУ 2286—93 С. 73

263 ресинхронізація синхрон
ної машини
Відновлення нормальної роботи 
синхронної машини з синхрон
ною частотою обертання після 
порушення синхронізму

ги ресинхронизация синхронной 
машины
Восстановление нормальной ра
боты синхронной машины с син
хронной частотой вращения 
после нарушения синхронизма

264 синхронізм синхронної ма
шини
Стійка паралельна робота синх-

• ронної машини з мережею жив
лення чи з іншою синхронною 
машиною при синхронній час
тоті обертання

ги синхронизм синхронной маш и
ны
Устойчивая параллельная рабо
та синхронной машины с питаю- 
идей сетью или с другой син
хронной машиной при синхрон
ной частоте вращения

265 входження в синхронізм 
синхронної машини 
Досягнення ввімкненою в мере
жу живлення синхронною ма
шиною стійкої синхронної час
тоти обертання

ги вхождение в синхронизм синх
ронной машины
Достижение включенной в пита
ющую сеть синхронной маш и
ной устойчивой синхронной час
тоты вращения

266 випадання із синхронізму 
синхронної машини 
Порушення синхронізму синх
ронної машини, в результаті 
якого вона починає обертатися з 
асинхронною частотою

de Aubertrittfallen 
en pulling out of synciironisra 
fr decrochage
ru выпадение из синхронизма синх

ронной машины
Нарушение устойчивости па
раллельной работы синхронной 
машины с питающей сетью при 
синхронной частоте вращения, в 
результате которого она начина
ет вращаться с асинхронной час
тотой

267 прямий пуск обертового 
електродвигуна 
Пуск обертового електродвигу
на шляхом безпосереднього 
нвімкнення його до мережі жив
лення

de Anlauf mit direktem einschalten 
en direct-on-line starting 
fr demarrage direct 
ru прямой пуск вращающегося 

электродвигателя 
Пуск вращающегося электро-
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двигателя путем непосредствен
ного подключения его к питаю
щей сети

268 пуск обертового електро
двигуна змінного струму при 
зниженій напрузі 
Пуск обертового електродвигу
на змінного струму шляхом пе
ремикання із зірки на трикут
ник чи із послідовного на пара
лельне підімкнення фаз обмот
ки, чи застосування автотранс
форматора» реактора, пусково
го реостата

ги пуск вращающегося электро
двигателя переменного тока при 
пониженном напряжении 
Пуск вращающегося электро
двигателя переменного тока пу
тем переключения со звезды на 
треугольник или с последова
тельного на параллельное под
ключение фаз обмотки, или 
применения автотрансформато
ра, реактора, пускового реостата

269 частотний пуск обертового 
електродвигуна 
Пуск обертового електродвигу
на змінного струму з поданням 
живлення від джерела із значно 
зни.ЛчЄною частотою, яку посту
пово підвишуіоть в процесі роз
гону двигуна

ги частотный пуск вращающегося 
электродвигателя 
Пуск вращающегося электро
двигателя переменного тока с 
подачей питания от источника со 
значіїтельно пониженной часто
той, постепенно повышаемой по 
мере разворачивания двигателя

270 усталений стаи обертової 
електричної машини 
Робота обертової електричної 
машини при незмінних електро
м агн ітн и х , теп лови х  і ме
ханічних параметрах

ги установившееся состояние вра
щающейся электрической ма
шины
Работа вращающейся электри
ческой машины при неизменных 
электромагнитных, тепловых и 
механических параметрах

271 перехідні процеси в обер
товій елек'>'ричній машині 
Електромагнітні, теплові і ме
ханічні процеси в обертовій 
елсктри*іній маїпііні, які вини
кають при раптовій зміні її уста
леного стану

ги переходные процессы во враща
ющейся электрической машине 
Электромагнитные, тепловые и 
механические процессы во вра
щающейся электрической ма
шине, возникающие при вне- 
зап,ном изменении ее установив- 
фегося состояния
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272 статична стійкість син
хронної машини 
Здатність синхронної машини 
зберігати стійку паралельну ро
боту з мережею живлення при 
плавній зміні іТ усталеного ста
ну

ги статическая устойчивость синх
ронной машины
Способность синхронной м аш и
ны сохранять устойчивую па
раллельную работу с питающей 
сетью с синхронной частотой 
вращения при плавном наруш е- 
НИИ ее установившегося состоя
ния

273 линамічна стійкість синх- 
.ронно'Г машини 
Зда тн ість сниX ро нн 01 машини 
зберігати стійку паралельну ро
боту з мережею живлення при 

'раптовому порушенні устале
ного стану машини

ги динамическая устойчивость син
хронной машины 
Способность синхронной маш и
ны сохранять устойчивую па
раллельную работу с питающей 
сетью с синхронной частотой 
вращения после колебаний этой 
частоты, вызванных внезапным 
нарушением установившегося 
состояния машины

274 статична стійкість асинх- 
ронно'Г ма шини
Здатність асинхронної машини 
зберігати стійку роботу при 
плавному порушенні її устале^ 
ного стану

ги статическая устойчивость а.син- 
хроннрй машины 
Способность асинхронной ма
шины сохранять устойчивую ра
боту пр.!̂  плавном нарушении ее 
установившегося состояния

275 динамічна стійкість асинх- 
ронно'Гмашини
Здатність асинхронної машини 
зберігати стійку роботу після 
коливання частоти обертання, 
викликаного раптовим пору- 
lucHHw и її усталеного стану

ги динамическая устойчивость 
асинхронной машины 
Способность асинхронной м а
шины сохранять устойчивую ра*̂  
боту после колебания частоты 
вращения, вызванного внезап
ным нарушением ее установив
шегося состояния

27<) статична перев аитаженість
синхронної машини
Віл ношення максимальної по-

ги статическая перегружаемость 
синхронной машины 
Отношение максимальной мощ-
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тужності (моменту) синхронної 
машіїни u усталеному режимі 
ііри номінальних напрузі, стру
мі збудження І частоті обертан
ня до її номінальної потужності 
(моменту)

ности (момента) синхронной ма
шины, развиваемой при плав
ном изменении нагрузки, неиз
менных возбуждений и напря
жений на выводах обмотки яко
ря и синхронной частоты вра
щения, ее номинальной мощно
сти

277 хитання частоти обертання 
електричної машини змінного 
струму
Періодичні відхилення миттє
вого значення частоти обертак- 
ня електричної машини змін
ного струму від середнього уста
леного значення при незмінних 
напрузі, частоті мережі і по
стійному моменті навантажен
ня

de Pendeln 
еп hunting 
fr рога page
Пі качания частоты вращения 

электрической машины пере
менного тока
Периодические отклонения мгно
венного значения частоты вра
щения электрической машины 
переменного тока от среднего ус
тановившегося значения при не
изменных напряжении, частоте 
сети и постоянном моменте на
грузки

278 однофаз»{ий режим роботи 
обертової електричної машини 
Анормальний режим роботи ба
гатофазної обертової електрич
ної машини від джерела чи на 
їгриймач одно<1)азного струму

de EinphaSiger betrieb 
en single-phasing 
fr marche en monophase 
ru однофазный режим работы вра

щающейся электрической ма
шины
Анормальный режим работы 
многофазной вращающейся элек
трической машины от источника 
или на приемник однофазного 
тока

. 279 пракгп'-то усталена темпе
ратура о5ср?ч>воУ елект ричної

Температура обертової елгкт-

Пі практически установившазісй 
темпе^хітура вращающейся элек
трической машины 
Температура вращающейся элек-
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ричної машини, зміна якої при 
незмінних навантаженні і тем- 
гературі охолоджувального се- 
рсдовиїлп не перевищує згіда- 
ного значення

три ческой машины, изменение 
которой при неизменных на
грузке и температуре охлаж да
ющей среды не превышает за
данного значения

280 практично холодний стан 
обертопоГ еле ктричноТ машини 
Стан обертової електричної ма~ 
шинл, при якому її температура 
відрізняється від температури 
охолоджунпльного ■ середовища 
не більше ніж на задане значен
ня

ги практически холодное счктоя- 
ниє вращающейся электриче
ской машины
Состояние вращаюодейся элект
рической машины, при котором 
ее температура отличается от 
температуры охлаждающей сре
ды не более чем на заданное зна
чение

2^8 правий напрямок обертан
ня електри^іно’Гмашини 
Haпpя^40Ic обертання за годин
никовою стрілкою електричної 
машини з одніостороннім приво
дом, який визначасться з боку 
присдипння її до первинного 
двигуна чи робочого механізму

ги правое направление вращаю
щейся электрической машины 
Направление вращения по часо
вой стрелке вращающейся эл ек
трической машины с односто
ронним приводом, определяемое 
со стороны присоединения ее к 
первичному двигателю или ра
бочему механизму

2&2 реакція якоря обертової 
ел ектрт  ноТ ма шин и 
Вплив намагнічувальної сили 
обмотки якоря на магнітне поле 
електричної машини, створю- 
йсЖС обмоткою збудження чи 
постійними магнітами

ru реакция якоря вращающейся 
электрической машины 
Воздействие магнитодвижущей 
силы обмотки якоря на магнит
ное поле вращающейся электри
ческой машины, создаваемое 
обмоткой возбуждения или по
стоянными магнитами

283 поздовжня реакція якоря 
обертової електричної машини 
Реакція якоря електричної ма
шини, утворена складовою на- 
м агн і 4V ВИ льної сил и обмотки

Пі продольная реакция якоря вра
щающейся электрической ма
шины
Реакция якоря вращающейся 
электрической машины, образуй
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якоря, яка створює магнітний 
потік, спрямований по поз
довжній осі полюсів

емая составляющей намагничи
вающей силы обмотки якоря, со
здающей магнитный поток, на
правленный по продольной оси 
полюсов

284 поперечна реакція якоря 
обертової електричної машини 
Реакція якоря електричної ма
шини, утворена складовою на- 
магнічувальної сили якоря, яка 
створює магнітний потік, спря
мований по поперечній осі по
люсів

ги поперечная реакция якоря вра
щающейся электрической ма
шины
Реакция якоря вращающейся 
электрической машины, образу
емая составляющей намагничи
вающей силы обмотки якоря, 
создающей мапштный поток, 
направленный по поперечной 
оси полюсов

285 збудж ення обертової елек
тричної машини 
Створення магнітного потоку в 
обертовій електричній машині 
струмом у якій-небудь з її обмо
ток або постійними магнітами

ги возбуждение вращающейся элек
трической машины 
Создание магнитного потока во 
вращающейся электрической ма
шине током в какой-либо из ес 
обмоток или постоянными маг
нитами

286 иедозбудження синхронної 
маш иня
Режим роботи синхронної ма
шини паралельно з мережею, 
при якому поздовжня складова 
намагнічу вальної сили обмотки 
якоря співпадає за напрямком з 
намагкічувальною силою об
мотки збудження

ги недовозбуждение синхронной 
машины
Режим работы синхронной ма
шины, при котором магнитный 
поток, создаваемый продольной 
составляющей магнитодвижу
щей силы обмотки якоря, совла
дает по направлению с потоком 
обмотки возбуждения

287 перезбудженкя синхронної 
машини
Режим р>:)ботй синхроїіііої ма
шин и паралельно з мережею: 
при якому поздозжия ск^тадова

ги перевозбуждение синхронной 
машины
Режим работы синхронной ма
шины, при котором магнитный 
поток, создаваемый продольной
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на магнічу вальної сили обмотки 
якоря направлена зустрічно на
магнічу вальній силі обмотки 
збудження

составляющей намагничиваю
щей силы обмотки якоря, на
правлен навстречу потоку об
мотки возбуждения

288 комутація колекторної м а
шини
Перемикання секцій обмотки 
якоря колекторної машини із 
одної паріїлельної гілки в іншу

ги коммутация коллекторной ма
шины
Переключение секций обмотки 
якоря коллекторной машины из 
одной паралле^іьной ветви в дру
гую

289 прямолінійна комутація 
колекторної машини 
Комутація колекторної маши
ни, при якій струм у комуто
ваній секції змінюється у функ
ції часу лінійно

ги прямолинейная коммутация 
коллекторной машины 
Коммутация коллекторной ма
шины, при которой ток в комму
тирующей секции изменяется в 
функции времени линейно

290 прискорена комутація ко
лекторної машини 
Комутація колекторної маши
ни, при якій середня швидкість 
зміни струму у комутованій 
секції в першу половину періоду 
комутації більша ніж в другу

ги ускоренная коммутация кол
лекторной машины 
Коммутация коллекторной ма
шины, при которой средняя ско
рость изменения тока в комму
тируемой секции в первую поло
вину периода коммутации боль
ше чем во вторую

29 і сповільнена комутація ко
лекторної машини 
Комутсіція колекторної маши
ни. при якій середня швидкість 
зміни струму у комутованій 
сикції в першу половину періоду 
комутації менша ніж у другу

ги замедленная коммутация ко- 
лекторной машины 
Коммутация коллекторной м а
шины, при которой средняя ско
рость изменения тока в комму
тируемой секции в первую поло
вину периода коммутации мень
ше чем во вторую

292 круговий вогонь по колек
тор} колекторної машини 
Дуговий розряд, який ни ни кас

ги круговой огонь по коллектору 
коллекторной машины 
Дуговой разряд, возникающий
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ПО колу колектора колекторної 
машини поміж щітками різної 
полярності

по окружности коллектора кол
лекторной машины между щет
ками разной полярности

293 період комутації колектор
ної машини
Інтервал часу, протягом якогх) 
секція обмотки якоря колектор
ної машини замкнена щіткою і в 
ній відбуаасться комутація

ги период коммутации коллектор
ной машины
Интервал времени, в течение ко
торого секция обмотки якоря 
коллекторной машины замкнута 
щеткой и в ней происходит ком
мутация

294 зона безіскровоУ роботи ко
лекторної машини постійного 
струму
Діапазон зміни намагнічу- 
«альиоі сили додаткових по
люсів колекторної машини по
стійною струму» при якому ко
мутація с безіскровою у задано
му діапазоні навантаження і 
фіксованому положенні щіток

ги область безискровой работы 
коллекторной машины 
Диапазон изменения магнито
движущей силы добавочных по
люсов коллекторной машины 
постоянного тока, при котором 
коммутация является практиче
ски безискровой в заданном диа
пазоне нагрузок и при фикси
рованном положении щеток

17 OCHODHI ДЕТАЛІ I ЗБІРН І ОДИНИЦІ 
ОБЕРТОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

295 статор обертової елект- de
рично! машини еп
Нерухома частина електричної fr
машини гц 
К.Ф Статор

296 ротор електричної машини de
Обертова частика електричної еп
машини fr
КФ POTOD ги

Slander
stalor
viator
статор вращающейся электри
ческой машины
Часть электрической машины, 
которая включает неподвижный 
магнитопровод с обмоткой

Laufer
rotor
ГОІОҐ
ратор электрической машины 
Вращающаяся часть электриче
ской машины
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297 якір синхронноТ машини 
(колекторної маши ни постій
ного струму)
Частина колекторної машини 
постійного струму чи синхрон
ної машини, у якій індукується 
електрорушійна сила і протікас 
струм нанантажскня 
К Ф Я кір

de Anker 
en arm ature 
fr induit
ru якорь синхронной машины (к а ї-  

лекторной машины постоянного 
тока)
Часть коллекторной машины по
стоянного тока или синхронной 
машины, в которой индуктиру
ется электродвижуш^ая сила и 
протекает ток нагрузки

29S ІН ду ктор синхронноТма ШИ-
ИИ
Статор чй ротор синхронної ма
шини, на якому розташовані 
постійні магніти чи обмотка 
збудження 
КФ Індуктор

г« индуктор синхронной машины 
Статор или ротор синхронной 
машины, на котором размещены 
постоянные магниты или обмот
ка возбуждения

299 магнітна CKCTesia обертової 
електричної машини 
Сукупність елементів елект
ричної машини, призначених 
для проведення основного маг
нітного потоку

ги магнитная система вращаю
щейся электрической машины 
Совокулность элементов враща
ющейся электрической маши
ны, предназначенных для про
ведения основного магнитного 
потока

300 осно&ннй посітряний про
міжок обертової електричної 
маїііинн
Мінімальна відстань в радіаль
ному напрямку між нерухомою 
і рухомою частиками магніто- 
проводу обертокої електричної 
машини

de HauptluftspaH 
еп rad ia la irg ap  
fr entrefer principal 
ru основной воздушный зазор вра

щающейся электрической ма
шины
Минимальное расстояние в ра
диальном направлении между 
неподвижной и движущейся ч а
стями магнитопровода вращаю
щейся электрической машины
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301 аксіальний повітряний про
міжок обертової електричної 
машини
Повітряний проміжок обертової 
електричної машини, через 
який магнітний потік проходить 
в осьовому напрямку '

ги осеврй воздушный зазор враща
ющейся электрической махц^ны 
Воздушный зазор вращающе.иея 
электрической машинія, .через 
который магнитный поток П‘ро- 
ходит в осевом Н'ЛЇЇРВВЛ̂ НЦІІ

302 полюс обертової електрич
ної машини
Вису»{ута в сторону повітрщого 
проміжку частина осердя елект
ричної машини, на якій може 
бути розташована обмотка 
збудження.
П римітка. Полюс може бути також уті^о- 
рсний постійним магнітом
КФ Полюс

303 паз обертової електричної 
маиіини
Впадина чи порожнина поблизу 
поверхні магнітопроводу стато
ра чи ротора електричної маши
ни, призначені для розташу
вання проводів обмотки 
КФ Паз

ги полюс вращающейся даектри- 
чсской машины
Часть сердеч^дака вращающей^^ 
электрической машины, j^a ко
тором, расположена облю^ 
буждения или выступающая;-$ 
направлении^возду^ого заз 
часть магнитопровода.
Примечание, Полюс может быть также 
образован постоянным мапиїтом

de Nut 
en slot 
fr encoche
ru паз вращающейся электриче

ской машины
Углубление или полость вблизи 
поверхности магнитопровода 
статора или ротора вращающей
ся электрической машины, обра
щенные к основному воздуш
ному зазору, предназначеннце 
для размещения проводов об
мотки

304 зубець обертової електрич
ної маоїини
Частина магнітопрсвода між 
сусідніми пазаии іубортової 
електричної маїиики 
КФ Зубець

de Zahn 
еп tooth 
fr dent
ru зубец вращающейся электриче

ской машины
Часть магнитопровода между со
седними пазами вращающейся 
электрической машины
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305 контактне кільц,е обертової 
електричної машини 
Струмопровідне кЬіьце, яке за
безпечує протікання струму в 
обертовій електричній машині з 
однієї частини кола в іншу, за 
допомогою ковзного контакту 
КФ Контактне кільце

de Schleifring 
еа collector ring 
fr bague collectrice 
ru контактное кольцо вращающей

ся электрической машины 
Токопроводящее кольцо с распо
ложенными на нем щетками, 
обеспечивающее протекание то
ка во вращающейся электриче
ской машине из одной части 
цепи в другую при помощи 
скользящего контакта

306 колектор обертової елект
ричної машини
Комплект ізольованих одна від 
одної струм опроаідних пластик 
а розташованими на них щіт
ками, SLM забезпечують проті
кання струму в обертовій елект
ричній машині з одної частини 
кола в іншу при допомозі ковз
ного контакту 
КФ Колектор

de Kommutator 
en comniLtator 
fr collecteur
ru коллектор вращающейся элект

рической машины 
Комплект изолированных друг 
от друга токопроводящих пла
стин с расположенными на них 
щетками, обеспечивающих про
текание тока во вращающейся 
электрической машине из одной 
цепи в другую при помощи 
скользящего контакта

307 обмотка обертової елект- de 
ри 4НОЇ иашини еп
Сукупністи витків чи котушок» fr 
які утворюють електричне коло ru 
чи частину кола в обертовій 
елс К7 ри икі н машин і 
к Ф Обмотка

Wicklung-
winding
enroulement
обмотка вращающейся электри
ческой машины
Совокупность витков или кату
шек, образую щ их эл ектр и ч е
скую цепь или часть цепи во 
вращ аю щ ейся электри ческой  
машине
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308 обмотка якоря обертової 
електричної машини 
Обмотка, розташована на якорі 
електричної машини 
КФ Обмотка якоря

de Ankerwicklung 
en arm ature winding 
fr enroulement d ’induit 
ru обмотка якоря вращающейсії 

электрической машины 
Обмотка, расположенная на 
якоре электри'ческой машины

309 друкована обмотка якоря 
обертової електричної машини 
Обмотка якоря обертової елект
ричної машини, витки якої ви- , 
конані шляхом нанесення елек
тропровідного матеріалу на по
верхню ізоляційного мате(>іалу

ги печатная обмотка якоря вращ а
ющейся электрической машикы 
Обмотка якоря вращающейся 
электрической машины, витки 
которой выполнены путем нане
сения электропроводящего ма
териала на поверхность изоли
рующего материала

310 обмотка збудж ення обер
тової електричної машини 
Обмотка обертової електричної 
машини, яка призначена для 
створення магнітного поля 
збудження
КФ Обмотка збудження

de Erregervvicklung 
en excitation winding 
fr enroulement d*excilation 
ru^ обмотка возбуждения враудаю- 

щейся электрической машикы 
Обмотка вращающейся электри
ческой машины, предназначен
ная для создания магнитного 
поля возбуждения

3 і І компенсаційна обмотка 
обертової електричної машини 
Обмотка обертової електричної 
машини, по якій протікає елек
тричний струм навантаження 
чи пропорційний йому струм, 
розташована таким чином, щоб 
протидіяти спричиненому стру
мами навантаження спотворен
ню магнітнопо поля

de Kompciisationswickfung 
en compensating winding 
fr enroulement de compensation 
ni компенсацтшиная С м отка вра

щающейся электрической м а
шины
Обмотка врашдюшейся электри
ческой машины, по которой про
текает ток нагрузки или пропор
циональный ему ток, расяоло- 
женкаа таким образом, чтобы 
противодействовать искажению 
магнитного поля, вызываемому
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3tJ заспокійлива обмртва обёр* 
тошоГ елехтриЯИ^ Ї̂ маціинН 
ОбмсИгкй обе|)трйої електричної 
мааш йй, аіій^^Йііо коррткоЙм- 
кнена» прнзй^^ена для заспркр** 
юоайня Ш9ЙДІСИК змін зчеп^ 
леііогд а ^ею ііотоку

токами нагрузки» протекающи
ми в других обмотках

de Darapferwicklung 
en damping winding 
fr (enroulement) am ortisseur 
tu  успокоительная обмотка враща

ющейся электрической машины 
Обмотка вращающейся электри
ческой машины, обычно корот- 
козамкнутая^ предназначенная 
для успокоения быстрых изме
нений сцепленного с ней потока

3l3o6M otica доддтковизі Ш -  
JlHDCla обертової електричної 
машини
Обмотка обертової елеістричйої 
маїїіицк, й^ш ш ована т  
додаткорііх полюсах, по іікій 
протікає сгрумі рівний чи п|^* 
порційний струму наванта^ён* 
на» і яка призначена Для сгво- 
реш д комуту^ального прл9

ги обмотка добавочных полюсов 
вращающейся электрической 
машины
Обмотка вращающейся электри* 
ческой машины, расположенная 
на добавочных полюсах, по ко
торой протекает ток, равный или 
пропорционалъный току нагруз^ 
кй, и которая предназначена д л я • 
создания коммутирующего поля



АБЕТКОВИЙ ПОКАЖ ЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

виконання основне (базове) 4
випадання із синхронізму синхронної машини 266
підношення короткого замиканиня синхронної машини 164
увімкнення синхронної машини без контролю синхронізму 259
погонь по колектору колекторної машини круговий 292
втрати обертової електричної машини 197
втрати обертової електричної машини додаткові 199
втрати обертової електричної мащини основні 198
втрати обертової електричної мапіини механічні 203
втрати обертової електричної машини основні електричні 201
втрати обертової електричної машини основні машітні 202
втрати обертової електричної машини постійні 200
входження в синхронізм синхронної машини 265
габарит 2
гальмо електромашинне 11
гальмування обертового синхронного електродвигуна ємнісне 251
гальмування обертового синхронного електродвигуна
надсинхронне 254
гальмування обертового синхронного електродвигуна динамічне 250
гальмування обертового електродвигуна рекуперативне 253
гальмування противвімкненням обертового електродвигуна 255
гальмування постійним струмом асинхронного обеотового дниг)/на 252
генератор автомобільний (тракторнин) 130
генератор вольтододатковий 113
генератор електромашгінний 6
генератор зарядний 11б
генератор змінного сі'руму вентильний 80
генератор поперечного поля 43
генератор иосгійного струму вентильний 54
генератор ударний 112
гідрогенератор 122
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давач кута індукцій ний 96
дані обертової електричної машини номінальні 160
двигун асинхронний багатошвидкісний 68
двигун асйнхроннкй глибокопазний 67
двигун асинхронний з масивним ротором 70
двигу н асинхрокнкн з подвійною кліткою 69
двигун асинхронний з порожнистим ротором 71
двигун асинхронний конденсаторний 74
дангун асннхрокпий однофазний з пусковим опором 73
двигун з екранованими полюсами 76
двигун з електромагнітною редукцією 62
двигун з конденсаторним пуском 75
двигун змінного струму вентильний 81
двигун із розщепленою фазою 72
двигун синхронний реактивний 61
двигун репульсі йний 77
двигун Шраге 78
діаграма асинкронноГ ма шини кругова 150
діаграма обертового електродвигуна навантажувальна 154
динамометрелектромаоїинний 123
ел ектродвигу н бу ро аи й 128
електрсдвигун вбудований 134
електродвигун виконавчий 44
електродвигун гіроскопічний 124

.електродвигун гістерезисний 60
електродвигун із зовнішнім ротором 42
електродвигун із вбудованим редуктором 133
електродвигун крановий 120
електродвигун кроковий 38
електродвигун кроковий з постійними магнітами 40
електродвигун кроковий реактивний 39
-електродвигун малоінсрційний 45
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електродвигун моментний 41
електродвигун обертовий 7
електродвигун обертовий багатошвидкісний 35
електродвиг>'н обертовий рег)'льований 36
електродвигун обертовий кероваїшй 37
електродвигун послійного струму зентильний 55
електродвигун пульсуючого струму 47
електродвигун рольганговий IZS
електродвигун універсальний 49
електростартер 126
Е.Р.С. колекторнощашини ррактдана комутаційна 169
Е.Р,С. колекторноГмашини трансфррматррна комутаційна 170
Е,Р.С. обертащік колекторної машини кo^^yтaцiйнa 171
застрявання обещовотелркт{Ю ^ на проміжних
частотах обертання 256
збудження рбертоиої електричної машини 285
збудник електромашинний 114
зона безіскройої роботи колекторної машини аосгійного ctpyMy 294
зона комутації колекторної машини 168
зубець обертової електричної машини 304
індукція в робочому проміжку обертової електричнрї
машини магнітна 162
індуктор синхронної машини 298
кільце обертової електричної машини контактне 305
ковзання асинхронної машини критичне 196
ковзання різтора машини змінного струму 195
коефіцієнт насичення магнітного кола обе^угової
суїектричної машини 163
коефіцієнт сиихронізукальної потужності синхронної машини 190
колектор ‘:мЗер7авої електричної машини 306
компенсатор електромашинний 9
комутація колекторної машини 288
^;омутація калектсрйої машини прямолінійна 289
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290
291 
155

іуіаШІііііИ І І 6
І53 
І57 
165

йут Найнтвікеніій сНкхронйЬї мартнИ 166
МвЦіесН*)
ManfBfi) 129

63
машину 4сй«х^«й4 з кор»гиоз»мк»внин ротоі»м 66

'Щшийй Э ̂ 64
маіайН9 hcu)DidtiDr0 і^іівлві^ня 65

&з|?й»такіш ЗО
МзійИйЗ йе^й4і*ия 53
машцна м ш |іи ч й а  здгйльн^  ̂ 109
мдщнйч е^іектрреда а постійною чвстотрю обертання 33
маціния еле^трячна із зміийою чйістотою обертавкя 34"
МЙДОІІЙ8 влектричіїа інформаційна 12
МЯдайн  ̂ обертовд І
йаіні|ив Мвцтрйчм иереіюрсиокв 32

MeKtpH»«He реверсивна 31
мзши’Щ електрична сдецівлізод^на И І
машина шівктрнчна спеціальнргр призначення 110

•машина еле»:тричіштя|ч?ра 119
мацінна еле^стрична рудникова 118
машину з дисковим ротором 131
машина з електромагнітним З0удженняи 1?
машина з кіггеподібними полюсами S7
. машина з комбінованим збудженням 27
^!aшииa з контактними кільцями 29
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машина змішаного збудження 22
машина змішаного збудження із зустрічним вмиканням 24
машииа змішаного збудження із згідним вмиканням 23
машина змінного струму вентильна 79
машина змінного струму обертова 48
машина з незалежним збудженням 18
машина з порожнистим ротором 132
машииа з сіостійнями магнітами 26
машина з комбінованим електромагнітним збудженням 25
машииа із самозбудженням 19
машина індукторна 59
машина колекторна 28
машкна однойменнрполіосна ІЗ
машина ііаралельногс збудження 20
машина поспідовного збудження 2 1
машииа постійного струму колек'гориа 50
машина постійного струму колекторна колшенсаційна 51
машина постійного стр}'му обертова 46
машииа різнойменнополюсна 14
машина синхронна 56
машина синхронна асинхронізована 58
машина неявнополіосна 16
машина уніполяріїа 52
машина яднополюсна і5
модифікація • 5
момент асиїіхрюнн0їх> двигуна з короткозамкненим ротором
пускопий мінімальнігй 176
момент асинкіюнного двигуна з короткозамкненим
ротором пускопий початковий 175
момент іхинхроаі^огс обертопого двигуна максимальний 180
момент ВХІДНИЙ Е С!:нхрош‘зм 177
момент зруніувзаня обертссого електрод вигуїіа 178
мсмеїїт електрпчної мафлшй пеактивьчій 188
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момент Інерції навантаження обертового електродвигуна 186
момент крокового електро/^игуна фіксувальний 1S 7
момент обертового електродаигуна гальмівний 181
моріїеііт обертового електрййвйгуяа динамічний 185
момент обертової електри'іної машини пазовий фіксувальний 189
момент обертової електричйої машини пульсуючий 184
момент обертової електричної машини реактивний 182
момент синхронного обертового двигуна максимальний 179
муфта електромашинна 10
муф7а гістерезисна 91
муфта індукційна 89

. муфта синхронна 90
ндва нтаження обертової електричної машини лінійне 161
правий йапрймок обертанші електізичної машини 28 і
напруга електромашинного генератора гранична 232
напруга зрушування обертового електродвигуна 209
кедозбудження синхронної машини 286
нейтраль обертової електричної машини фізична 173
нел інійкість механічної характеристики обертового
електродвигуна 158
нескметрія механічної характеристики обертового
електродвигуна 159
обмотка обертової електричної машини 307
обмотка додаткових полюсів обертової електричної машини 313
обмотка збудження обертової електричної машини 310
обмотка обертової електричної машини заспокійлива 312
обмотка о&ртової електричної машини компенсійна 311
обмотка лкоря обертової електричної машини 308
обмотка якоря обертової електричної машини друкована 309
опір кола збудження критичний 167
опір зворотної послідовності обмотки якоря синхронної
машини активний 221
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де'і’Уг^вв- ^ -

опір зворотчрї послідовності синхр0нчриврннхі¥>нч0ї)
машини ікдукти|(ний 225
опір зворотної послідойчості обмотіси якрря айтййн^й 321
опір індуктирнай синхронної м^іі|(|ніі ftp поздовжйій осі 2 І§

опір івдуктиввий счнхррц»№Ї Мацінн?! йо , 2 l f
опір нульової послідовності синхронної |( арнихррнцрї)
машини іидукгивннй 226
опір нульової ПОРІІДРВНОСТІ С^інхронної ( fiCUHXpOHlfO})
машини повний Щ2
опір нульової ПрСЛІДОІІНОСТІ CHHXpOHl(Oit наюнни {iKtHBH^fi 2^2

опір по ПОЗДОВЖНІЙ осі CHHXRQHHpy МШ»|НН обм01^Ц.»КЙР^
надперехідний інду^тивнйі’ 218 
опір по поздовжній Р«І синхронної обк|отки
перехідний іі?дуктивний 215
опір по гтоздовжиій осі СИНХРОННОЇ машнии синхронний
індуктивний 213
опір по поперечній ос{ синхронної маціини обвертки якоря
надперехідний індуктивний 224
опір ар поперечній осі синхррннрї мацінни обмотки якрр^
синхронний індуктивний *17
опір по поперечній осі си н хр^и р ї мащини ринхррннцй
індуктивний 2 Ц

опір Потьє синхронної машини індуктивний 22^
опір прямої послідовності обмотки я|:рря синхронної мащіши
активний 220
опір розсіяння обмртки якоря CKftxf»fiHpi М8ЦІИИЧ індуктивний 223
опір синхронної машини пр?Н|*^ синхронний 2ІР
лаз обертової елсктричнрї мащини 303
перевантаженість синхронної машини статична 276
перевищення темцератури обергсвої електричної мавдики 20^
ітерезбуджскнз синхронної машини 287
перетворювач е.іекуромашинянй 8
перетворювач посі-ійної напруги елек громашинний 36
перетворювач частот}» індукторний 84
перстворюадч частоти колекторний 83



перетворювач кількості фаз електромашинний 88
перетворювач одноякірний 85
перетворювач частоти асинхронний 82’
процеси в обертЛій електричній машині перехідні 27 і
період комутації колекторної машини 293
підзбудник електромашинний 115
підсилювач електромашинний 117
поле колекторної машини комутувальне магнітне 172
полюс обертової електричної машини 302
постійна часу обмотки синхронної машини власна 231
постійна часу обертового Електродвигуна електромеханічна 248
проміжок обертової електричної машини повітряний аксіальний ЗО І
проміжок обертової електричної машини повітряний основний 300
пуск обертового електродвигуна змінного струму асинхронний 249
пуск обертового електродвигуна змінного струму при
зниженій напрузі 268

• пуск обертового електродвигуна прямий 267
пуск обертового електродвигуна частотний 269
пульсація моменту обертової електричної машини 183-
реакція якоря обертової електричної машини 282
реакція якоря обертової електричної машини поздовжня 283

.реакція якоря обертової електричної машини поперечна 284
регулятор індукційний 87
режим короткого зами ка нкя електромашинного генератора 238
режим короткого замикання обертового ejieKrpoAbnryHa 239
режим максимального тривалого навантаження обертової
електричної машини 240
режим неробочого ходу обертового електродвигуна 237
режим неробочого ходу електромашинного генератора 236
режим роботи обертової електричної машини 235
режим роботи обертової електричної машини з різними
частотами обертання по*іерговий 243
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режим роботи обертової електричної маш1|Н(И з Щ СІш я
реверсами почерговий ■ 244
режим роботи обертової електричної мащи^ці рд^іОсЬазпий 27$
режим роботи обертової електричної машміі^і 9 чартщіи пусками
поБторно-короткочасний 24J
режим роботи обертової електричної машици з ч аш ім й  Яускайи
і електричним гальмуванням по^тррно-коррткрчадіїй 24?
рескихронізація синхронної маш^іии 263
ротор електричної машини 296
самосинхронізація синхронної машини 260
сельсин 97
ссльсин-давач 98
се;іьсин-давач диференційний 99
сельсин-приймач диференційний 101
сслі?спи-приймач індикаторний 100
сел ьсин-приймач трансформаторний 102
серія єдина З
синхронізація синхронної машини 257
синхронізація синхронної машиїпі груба 261

.синхронізація за рахунок реактивного мрм^^ту снн^ррн^^ої
машини ' 262
синхронізація синхронної машіїци точна 2^8
синхронізм синхронної машини 264
стан обертової електричної машини практич::о хйдодний 280
стан обертової елек^гричної машини устшіщц^ 270
статор обертової електричної мащин^ї 29І
стійкіс'ть синхронної машини статична 272
сисмтема обертової електрнчіюї машини магнітну 299
стала часу нагрівання обертової електричної 307
стала часу охолодження обертової еле^тра.пнрї машшщ 20$
сгартер генератор 121
стійкісіь аси.їь’сгюияої маоїини динамічна 275
стійкість асидхроішої нагадай сгзтіїчиа 27 4
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стііікІстІ4рйякііо»но?мащині! динамічна 273 
струм карі>тк{)Г9 зимикарня синхронного генератора
шідЬєйєіі'ідійій 230

' струм KopQTlcDfP заминэнн^ синхронного ген^рзтора перехідний 229
«•рум }co|)Otlcat» гал|гіханца Єішхроншго генератора усталений 227
струм »со]івткс4в8аМикаіШч санхроНнї машини ударний 228 
etpj/M acfiHxpOHKOf^ д і й ^ а  з  ^сороткозамкненвм ротором
(СЙйхронЙ0ГО йаигунйі сийхрониого компенсатора) початковий 174

.та;50гвцерато^ . 92
тйхог«н<^ііа‘гораеиихровіиій 94
та Хртів|етсірйО«пійї|0|Чї струму 95
тахогенератор сиНнроини^ 93
•тсмперртУраСбевтовоТеЛеКіричиої маївйнй практично усталена 279
teMnepSTyp^ *йб«р70вої елекїрич»о1і машини робоча 204
темоеретурі? обер^вої слехтрйчної машини робоча розрахункова 205
трансформатор о6еітз>й« 103
трансформатор обертркиіі лінійний 105
трансформатор обертовий масштабний 106
транвформятоіи>берп)вий сйнусно-косйнусний 104
турбопеиератор 121
фазообертач Індукційний 108
харркїеристикаелситродбіїгуна механічна 146
характеристика ел«ктромаи}инноіг^ генератора зовнішня 141
характеристика коротісого з&миквиня асинхронного двигуна 140
характеристика короткого замикання є^;ектромашииного
генератора 139
хпрактерйстйха навантаження електромаїаинного генератора І42
характеристика неробочого ходу асинхронного двигуна 138
характе|Містика неробочого ходу електромашинного генератора 136
характеристика неробочого коду електромашинного
геиератораннй нормальна 137
характеристика обертового електродвигуна швидкісна 148
характеристика обертової машини змінного сгруму частотна 151
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характеристика обертової електричної машини магнітна 135
характеристика регулювальна електромашинного генератора 143
характеристики робочі електромашинного генератора 147
характеристика робоча обертового електродвигуна 149
характеристика синхронної маїцини кутова 144

. характеристика синхронної машини V-подібна 145
характеристика щіткового контакту вольт-амперна 152
хитання частоти обертання аіектричної машини змінного струму 277
цикл обертової електричної машини робочий 245
час входження в синхронізм синхроннЬго електродвигуна 247

; час розгону обертового електродвигуна 246
частота обертання генератора паралельного збудження критична 194
частота обертання обертового електродвигуна послідовного
збудження угінна 193
частота обертання обертової електричної машини асинхронна 192
частота обертання обертової електричної машини критична 233
частота обертання обертової електричної машини критична
крутильна 234
частота обертання обертової машини змінного струму синхронна 191
якір колекторної машини постійного струму 297
якір синхронної машини постійного струму 297
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АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ

Angenahertes synchronisieren 259

Алкег 297
Ankerwicklung 308
Aniauf mit direktem einshalten 267
Asy nchronmaschine 63
Auberirittfallen 266
Azykliche maschine 52

Belyieb 235
Bremsen durch gegendrehfeld 255
Dampfervicklung 312
Doppelt-gespeiste asynchronmaschine 65
Drehfeld umformer 82
Drelunoment bei festgebremstem laufer 175
Drehzahlkennlinie 148
Einankerumformer 85
Einphasemnotor mil anlaufkondensator 75

-Elnphasenm otor mit hilfswicklung 72
Einphasemnotor mit hilfswicklung und widerstaad n
Einphasiger betrieb 278
Eiectrisches dynamometer 123
Electrische kupplung 10
Electrische umlaufende maschinen 1
Erregermaschine 114
Err-egerwicklung 310
ErfopcJerliches anzugsmomeni 178
Fcinsynchronisicren 258
Frcquenzgang 151
Generator 6
Gleichstrombrerasung 252
GJeichstrom-kommutatonnaschine 50

-C robsynch ronisieren 261



Hauptluflspalt 300
Hilfserregermaschine 115
Homopolarmaschine 13
Hysteresiskupplung 91
Hysteresism otor 60
Induktor-frequenzum form er S4
Induktorm aschine S9
Intrittfallm om ent 177
Invers-impedanz 211
Inverswidersland 221

• Kippmoment 180
Kommutator-frequenzwandler 83
Kompcnsationswicklung 311
Kondensatorbremsung 251
KoMdensatormotor 14

, Krcisdiagramm 150
lifer 296

Maschine mit feldschwasiicnder verbunderregung 24
Maschine mit feldvcrstarkender verbunderregung 23
Maschine niit fremderregung 18
Maschine mit nebenschluberregung 20
Maschine mit reichenschluberregung 21
Maschine mit selbsterregung 19
Maschine mit verbunderregung 22
Maschine mit zusammengeseizfer erregung 25
Mittlere luftspaltinduktion 162
Mitwidersiand 220
Motor \
Motor mit mehreren drehzahlen 35
Moior mil steiibarer drehzahl . 36
Motor raitveranderlicherdrehzahl 34
N eutralezone 173
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Nullimpedanz 212
NuHwiderstand 222

Nut 303
Pendeln . 277
Phasenumformer 88
Polradwinkel-kennlinie 144

Reluktanzmotor 61

Repulsionsmotor 77
Reskinsmoment 181
R uckarbeitsbrerasung 253
Sczenkel polmasch ine 15
Schleifring 305
Schlupf 195
Schlupfkupplung 89
Schage-motor 78
Spaltpolmotor 76
Stander 295
Strombelag 161
Subtransient-langsreaktanz 218
Subtransient-querreaktanz 219
Synchron-langsreaktanz 213
Synchron-querreaktanz 214
Synchron-blindieistungsmaschine 9
Synchronimpedanz 210
Synchron-kippmoment 179
Synchronkupplung 90
Synchronmaschine 56
Synchronisieren 257
Synchron-langsreaktanz 216
T ransient-langsreaktanz 215
Turbogenerator 121
Uberiiynchrones bremsen 254



Umformer 8
Universalmotor 49
Verslarkerm aschine 1 1 7
V-kurven 145

Wicklung 307
W iderstandsbrem sen 250
Zahn 304
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АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

acyclic machine 52
adjustabl e-speed motor 36
armature 297
armature winding 308
asynchroaous machine 63
reski ng torque 181
capacitor braKiag 251
capacitor motor . 74
capacitor start Jtiotor 75
circle diagrnm 150
coarse synchronizing 261
collector ring 305
commutator 306
comniutator type frequency converter 83
compensating winding 311
compositdy excited 25
compound 2?
constant speed motor 33
converter S
cumulative compounded 23
damping winding 312
D X.injection braking 252
differential compounded 24
direct current commutator machine 50
direct-axis sub-transient reactance 218
direct-axis synchronous reactance 213
direct-axis transient reactance 215
direct-on-line starting 267
direc 1-аxis-sуnchronous reactance 216
double-fed asynchronous machine 65
dynamic braking 250



с. 102 ДСТУ2280—93 

electrical dynamometer 123
eiectrical rotating machine 1
electric coupling 10
electric loading 161
excitation winding 310
exciter 114
frequency response characteristic 151
generator 6
homopolar machine 13
hunting 277
hysteresis coupling 91
hysteresis motor 60
ideal synchronizing 258
inducnon coupling 89
induction frequency converter 82
inductor frequency converter 84
inductor machine 59
ioad angle characteristic 144
locked-rotor impedance characteristic 140
locked-rotor torque 175
magnetic loading 162
maximum continuous rating 240
motor 7
multi-speed ШОІОГ 35
negative phase-sequence impedance 211
nega<ive piiasc-sequence resistance 221
neutralzone 173
over'synchronous braking 254
phase converter 88
pilot exciter 115
plug braking 255
posiiive pbasc-ciequcficc rei>isiance 220



pulling out of synchronism 266
pulbin torque 177
pull-out torque of a. c. motor 180
quadrature-axis siib-transient reactance 219
quadrature-axis synchronous reactance 214
radial air gap 300
random synchronizing 259
regenerative braking 253
reluctance motor 61
repulsion motor 77
resistance start split phace motor 73
rotary amplifier 117
rotary convertor 85
rotor 296
salient pole machine 15
schrage motor 78
self excited 19
separately excited 18
series 21
shaded pole motor 76
shunt 20
single-phasing 278
slip 195
slot 303
specified breakaway torque 178
speed regulation characteristic 148
split phase motor 72
stator 295
synchronizing 257
synchronous compensator 9
synchronous coupling 90
synchronous impedance 210
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synchronous machine 56
synchronous pull-out torque 179
tooth 304
turbine-type alternating current generator 121
universal motor /^9
varying speed motor 34
V-curve characteristic 145
v/inding 307
zero-phase-secjuence impedance 219
zero-phase-scquence resistance 222
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АБЕТКОВИИ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНІВ

accoiipletiiertt а hysteresis 91
ассоир1епіепІаііІ<Івдіііій 89
accdujjletneiii electrique 10
4ccoupletnent Syhfhi’dne 90
giiipUficlteur roiatif 117
bague collectnce 305
wraclerisii<3ue(3*aiigle4e Charge 144
^rsc terisH qus dp reporise en Іґбсіиеисе 151
csractefistlque deVite^e 148
caracterisiique en V 145
caractcristiqiie a rotoi-bloque 140
pollecteur 306
coaimutattioe 85
CO m pcnsateur synch rone 9
cortvertisssur 8
codvertisseui' c3c fraqiiettce a cpUecteur 83 
convertisseUT de frequeiic^ » #er tonrnaot 84
converlisseur 4e freqiituce e  ІоЙисЙ0ц 82'
coiiveriissetlir 4e rhasis 88
couple g rotor bloque 175
cotipled’accrochage 177
couple de decollage specific 178
couple dedecrochagesyw hroiie  179
cpuple d ecrochage ^cteur a courant altem atil 180
couple de Ifeixiage 181
decrochage 266
4eiiiarrage direct 267
densite Uncique І 61
dlagrattioie du cercle 1<S0

dynamooietre е!есИЯ<*с ^23 
encoche 303

ДСТУ J?8(5—93 С. 105



enroulem ent 307
(enroulcment) amortisseur 312
enroulem ent de compensation 311
enroulem ent d*excitation 310
enroulem ent d ’iaduit 308
enlrefer principal 300
excitatrice 114
excitatrice rilote 115
freinage hypersynchrone 254
freinage par condensaleur 251
freinage par injeciian de courant conlinu 252
freinage par inversion de phases 255
freinage par recuperation 253
freinage rheostatique 250
genera Irice 6
glissement 195
impedance homopolaire 212
impedance inverse ,211
impedance synchrone 210
induction magnetique dans I’entrefer 162
induit 297
machine a collecteur a courant contiuu 50
machine acyclique 52
machine  ̂excitation compound 22
machine a compaund additif 23
machine a compound soustractii 24
machine a excitation cx^mposile 25
machine a excitation scum 20
maciiine a excitation separee 18
machine a excitation sene 21
machine a comporend additif 23
maciiine a (er toum ant 59
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machine a roles s^illants 15
machine asynchrone 63

machine asynchrone a double alimentation 65
machine autoexcitee 19
machine electrique tournante 1

machine homopolaire 13

machine synchrone 56

marche en monophase 278

moteur 7
tnoteur a bague de dephasage 76
moteur a condensateur 74

moteur a demmarage рдг condensateur 75
moteur a enroulement auxiliaire de deoimarage 72
moteur a enroulement auxiliaire de demmarage par resistance 73
moteur a hysteresis 60
moteur a plusieurs vitesses 35
moteur a reluctance 61
moteur a repulsion 77

moteur a vltesse constante 3 3 '
moteur a Vitesse reglable 36
moteur a vltesse variable 34

moteur schrage 78
moteur universe! 49
pompage 277
reactance subtransitoire longitudinale 218

reactance subtransitoire transversaie 219

reactance synchrone longitudinale 213
reactance synchrone transversaie 214
reactance transitoire longitudinale 215
reactance transitoire transversaie 216
rotor 296
service nominal continu maximal 240



Stator 295
synchronisation 257
syachronisation approchee 25$
synchronisation hrute 261
synchronisation p ra is e  258 
turbo-aU ernateur
zoneneu tre  }73
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АББТКОВИИ ПОКАЖ ЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

асимметрия меха^іической характеристики вращающегося
злектроДіз ига теля 159
і)іуіючешіе сщіхронной машины без контроля синхронизма 259
.возбудйте^ть ЭЛ ектрома шинный 114
возбуждение вращающейся электрической машины 285
время юхолсдения в синхронизм синхронного электродвигателя 247
врейя разгона вращающегося электродвигателя 246
вхождение в сийх|)онйзм синхронной машины 265
выпадеяйе 1ІЗ синхронизма синхронной машины 266
Габарит 2
генератор а отомобїУїЬннй 130
генератор ^ольтодобавочный 113
ген ератор Зарядный і і 6
геИервтрр переменного тока бентйльяый 80
генерато}? поперечного поля 43
генератор постоЯнНоіх) тока вентильный 54
геиерато)5 тракторный 130
генератор ударный 112*
гидрогенерсггор 122
данные зращающейся электрической машины номинальные 160
датчик угла индукционный 96
даигатель асинхронный гЛубокопазный 67
дбигатель асинхронный конденсаторный 74
даигатель асинхронный многоскоростной вращающийся 68 
двигатель асинхронный одНо(1)азный с пусковым сопротивлением 73
двигатель Есинхронный с двойной клеткой 69
даигатель асинхронный с массивным ротором 70
двигатель асинхронный с полым ротором 71
доигптельпеременнош тока вентильный 81
двигатель репульсионный 77
двигатель синхронный реактивный 61
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двигатель с конденсаторным пуском 75
двигатель с расщепленной фазой 72
двигатель с экранированными полюсами 76
двигатель с электромагнитной редукцией 62
двигатель Ш pare 78
диаграмма асинхронной машины круговая І50
диаграмма вращающегося электродвигателя нагрузочная 154

•динамометр электромашииный 123
зазор вращающейся электрической машины воздушный осевой 301
зазор вращающейся электрической машины воздушный основной 300
застревание: вращающегося электродвигателя на промежуточных
частотах вращеііия 256
зона коммутации коллекторной машины 168
зубец вращающейся электрической машины 304
индуктор синхронной машины 298
индукция в рабочем зазоре вращающейся электрической
ма шины ма гиитная 162
г.сполнекие основное (базовое) 4
качание частоты вращения электрической машины переменного
тока 277
коллектор враш.ающейся электрической машины 306
кольцо вращающейся электрической машины контактное 305
коммутация ко-ллекторной машины 288
коммутация коллекторной машины замедленная 291
коммутация коллекторной машины прямолинейная 2S9
коммутация колуїекторной машины ускоренная 290
коэффициент насыщения машитной цепи вращающейся
электрической машины 163
коэффициент сяихронизіфующей мощности синхронной машины 190
кривая ііагрсваііі?я йращающейся электрической машины 155
кривая оклаждения вращающейся электрической машины . lif t
кри»а5? по ко,гаектсру вращающейся электрической машины
и от т п т лът я  153
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крутизна ійеханической характеристики вращающегося
элехтродэнгателя ^ 5 7
магнесин 107
магнето 129
машина асинхронная 63
машнна асинхронная двойного питания 65
м адйна асинхронная с короткозамкнутмм ротором 66
адаш^на аеііі^хроийая с фазным ротором 64
мйшниа бесконтактная 30
машина й ен т^ьн ая  53
ш й ш а  иИдуктрр 59
ШШШ!^<Ш^КТРрная 28
М0ШШіШН€̂ ЯвНОШШОСНаЯ 16

13
20

jH aii^H a^n^feH H oro тока аейтидаїїая 79
мешана 48
машина поедвдщате/іьиош іеірзбу ждеиия 21
машин а постоянного тока враш ю щ айся 46
машина пскггоянного тока коллекторная 50
машина постоянного тока коллекторная компенсированная 51
ма шииа разнонмАННопо^ 14 
машина с д и с к о % ^ 131
машина синхронная 56
машина синхронная асинхронизированная 58
машина синхронная с копьеобразными полюсами 57
машина с комбинированным возбуждением 27
машина с комбинированным электромагнитным возбуждением 25
машина с контактными кольцами 29
машина смешанного возбуждения 22
машина смешанного возбуждения с встречным включением 24
машина смешанного возбуждения с согласным включением 23
машина с полым ротором! 32
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машина с самовозбуждением 19
машина с электромагкитным возбуждением 17
машина а/іектрическая вращающаяся 1
машина электрическая иііформациоиная 12
машина уіишолїфная 52
магшіна электрическая нереверсивная 32
ьгашина электрическая общего назначения І09
машина электрическая реверсивная 31
машина электрическая рудиичиаяся 118
машина электрическая с переменной ч а а т о й  вращения 34
машила электрическая спсциализиронаггная IИ
машина электрическая специального назначения 110

.машина электрическая с пос^гоянной частоі-ой вращения 33
машина электрическая тяговая 119
машит  нпнополюсна я 15
модификация 5
момент асинхронноїх) вращающегося двигателя максимальный 180
момент асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором
пусковой минимальный 176
момент асиїїхронного двигателя с короткозамкнутым ротором
пусковоії начальный 175
момент враиіающегося электродвигателя динамический 185
момеїїт Бращающейся электрической машины пазовый
фикс^ірующий 189
момент вращающейся электрической машины пульсирующий 184
момент входной в синхронизм 177
момент иііерции нагрузки вращающегося электродвш'ателя 186
момент реактивный 182
момент синкронною вращающегося двига га їя  максимальный 179
момент гормозисй 181
момент rporaints зращаюшегося электродвигателя 178
момент шаговогч:) электродаигате,^1Я фиксирующий 187
момент электрической машины ^^ктивны й 188
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Mycfcta п^стерезисііая 91 
муфта индукционная 89 
муф іа сдахроИная 90
йагрузко ^р^іііа^щейся электрической машины Линейная 161
ц^прлрлеНИе враіііеНия вращающейся электрической машины
Правое 281
н^пряженіге вращйющеЬ^ся электродвигателя 209
напряжение ЭЛ ектромаший>1ого генератора предельное 232
недовоэбузцени^синхронной маці 286
йeйtpaль рращаьдрдейся электрической машины физическая 173

‘нелинейность мея4нич§скрй характеристик^ вращ
эдектЫдР ига теля 158 
область безискровой работы коллекторной машины
постоянного тона 294
рбматка Бозбужд енда в ра ідаюіцейря электрической машины 310
обмотка врафаюшсися Электрической машины 307
обмотка Бращ^юшейс^ ал ектрической мццшны компенсационная 311
обмотка ? ращающсйсй электрическом машины успокоительная 312
обмотка добавотеі^х пол юсов іараіддкіщейся электрической
машины 313
оібмотіса ЙК0Р5І враідающейі;:я электрической машины 308
обмотка якоря вращающейся электрической машины печатная 309
огонь по коллектору коллекторной машины круговой 292
отношение короткое замыкания синхронной машины 164
паз врашаїоіденся электрйческой машины 303
перевозбуждение синхронной машины 287
пере гру жаемост|> сі^ихрокной машины статическая 276
период коммутации коллекторной машины 293
подвозбудительэлектромашинный 115
папе ко-гпекторнои машины магнитное коммутирующее 172
полкх: вращающейся электрической машины 302
постоянная времени вращающегося электродвигателя
электромеханическая 248
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постоянная времени нагрезания вращающейся злектрическоГі
машины 2Q7
постоянная времени обмотки синхронной машины собстве^|на*| 231
постоянная времени охлаждения вращающейся электрической
машины 208
потери вращающейся электрической машины 197
потери вращающейся электрической машины добавочные 199
потери вращающейся электрической машины магнитные основные 202
потери вращающейся электрической машины механические 203
потери гфащающейся электрической машины основные І98■- ?/■
потери вращающейся электрической машинц постоянные 200
потери вращающейся электрической машины электрические
основные 201
пренытпение температуры вращающейся электрической машины 206
преобразователь 8
преобразователь одноякорный 85
преобразователь постоянного напряжения электромашинный 86
преобразователь частоты асинхронный 82

.преобразователь частоты инду|дгорный 84
преобразователь частоты коллекторный S3
преобразователь числа фаз электромашинный 88
п|юцессы во вращающейся электрической машине переходные 271
пульсация момента вращающейся электрической машины 183
пуск вращающегося электродвигателя переменного тока
асинхронный . 249
пуск вращаюш.егсся электродвигателя переменного тока
припошшенном напряжении 208
пуск вращающегося электродвигате.ая переменного тока прямой 267
пуск Братающеюся злектродвигатаїя переменного тока часготный 269
реакция якорл вращающейся электричеслсой машины 282
реакция якоря зрзгаающейс5< электряческой машины поперечная 284
реакция йкоря вра?цающейся электрической машины продольная 28J
регулятор иидукционяый S7
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режЕМ короткого замыкания вращающегося электродвигателя 239
резким kdpotKQiti saiwLwkaHlirt электромашииного генератора 238

;у1ит^ь^ нагрузки вращающейся
а1л<̂ к7 рй^еской гіршіїиы 240
ріежнм работїй браіііающейся электрической маїииньї 235
ре)^Ий работы івраіілающейся электрической машины однофазный 278
реяеим работы вращающейсй элeкtpичccкoй машины 
q часіьіми гусісаин и электрическим торможением
доктор H«b>«P t̂icotepeMeHNbifi 242
рйжіім рабЬ ш  с разйыкги частотами вращения перемежающийся 243
режйи іработй с чаггыми пусками повторно-кратковременный 2 4 1
режим pa6o tu  с чаггШ й реверсами перемежа Ющийся 244
режим холостош Ііода вращающегося электродаигателя 237
| з е х о л о с т о п >  хода злскгііюмашинного генератора 236
ресияхроннзаііиіі син х^нн ой машины 263
ротор зілектрической машины 296

Чамосмнхрониэаииясияхронной машины 260
с<У1ьсия 97
ссльси^і-датчик 98
селііснн-датчиїс дифференциальный 99
сельснн*<1рнемни1с дифференциальный 101
сельсйн-приемник. индикаторный 100
селысйн-прнемник трансформаторный 102
серии единая 3 
синхронизация за счет реактивного момента синхронной машины 262
синхронизация синхронной машины 257
синхронизация синхронной машины грубая 261
синхронизация синхронной машины точная 258
синхронизм синхронной машины 264
система вращающейся электрической машины магнитная 299
скольжение синхронной машины критическое 196
скольжение ротора машины переменного тока 195
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сопротивление нулевой последовательности обмотки 
51корясинхронной машины активное 222
сопротивлен4іе нулевой последовательности СИИХ{)0НН0Й
машины индуктивное 226
сопротивление нулевой последовательности синхронной
машины полное 2 |9
сопрогивлеиие обратной последовательности обмотки якоря 
сиііхронной машины активное 221
сопротивление обратной пocлeдoвaтeльнoctи синхррні^ой
мащ*1ны иидуктиэное 225
сопротивление обратной последовательности сицхроннрй
машины полное 211
сопротивление по поперечной оси синхронной машины
обмотки якоря индуктивное 216
сспротивление по продольной оси синхронной машины
обмотки якоря индуктивное 217
сопротивление по поперечной оси синхронной машииїлі
обмотки якоря сверхпереходное индуктивное 219
сопротивление по поперечной оси синхронной машины
синхронное индуктивное 214
сопротивление по продольной оси синхронной машины
обмотки якоря переходное индуктивное 215
сопротивление по продольной оси синхронной машины
обмотки якоря сверхпереходное индуктивное 218
сопротивление по продольной оси синхронной машины
синхронное индуктивное 213
сопротивление прямой последовательностит обмотки якоря 
синхронной машины активное 220
сопротивление Потье синхронной машины индуктивное 224
сопротивление рассеяния обмотки якоря синхронной
машины индуктивное 223
сопротивление синхронной машины синхронное полное 210
сопротиьлеиие цепи возбуждения критическое 167
состояние врзщающейс^^ электрической машины практически 
холодное 280
состояние врашаюшіейся электрической машины установившееся 270
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старіер-ґенератор 127
статор вращающейся эдекгрймсской мащины 295
Taxpt'e^epH'roji 92
т а х Ь ґ е Н р ^ т о р а с ^ н х ^ ^  94

95
taxore^^appcH ^K j^ijiH w  93
т е ^ е р а т у |)а  араідащідейся электррической машины практически
усіанойнвиїаяея 279
температура ізращан>щейся электрической машины рабочая 204 
температура араіцакіцдейся электрической машины рабочая
pac4etHf|it 205 
TOfc а с и ррнного д с  короткозамкнутым ротором
пусковой начальный 174
Ток кррот};огр замыкания си1и[х^нного генератора установившийся 227
ток короткого замиканая сИИхронной мaши^^ы переходный 229
ток короткого замыкакля синхронной машины сИрз^переходныи 230
ток короткого замгіканизгсинхронной маціиньї ударный 228
тормол^енне.йращаірідегося асинхронного д^игat^Jlя емкостное 251
торможение ьріШіаіоціегося всинхронногр двигателя
сйерхсннхронное 254
торможеніїе вращающегося асинхронного дайгатели динамическое 250
то|рмо)|сенис враадющегося ̂ синхронного двигателя
рекуперативное 253
торможение постоянным током вращающегоса асинхронного
двигателя 252
торможение проти so включением вращающегося электродвигателя 255
тормоз ЭЛектромашинный 11
трансформатор вращавшийся 103
трансформатор вра щающимся линейный 105
трансформатор врашаюідййся масштабный І06
трансформатор вращающийся синусно-косинусный 104
турбогенератор 121
угол »рс!ии.люшсііся машины переменного тока электрический 165
угол нагрузки сннхронной машины • 166
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усилитель электромашиыный 117
устойчивость асинхронной машины динамическая 275
устойчивость асинхронной машины статическая 274
устойчивость синхронной машины динамическая 273
устойчивость синхронной машины статическая 272
фазовращатель индукционный 108
характеристика вращающегося электродвигателя скоростная 148
характеристика врашающейся электрической машины магнитная 135
характеристика вращающейся машины переменного тока
частотси'ія 151
характеристика короткого замыкания асинхронного двигателя 140
характеристика короткого замыкания электромашинного
генератора 139
характеристика синхронной машины V-образная 145
характеристика синхронной машины угловая (44
характеристика холостого хода асинхронного двигателя 138
характеристика холостого хода норміільная 137
характеристика холостого хода электромашинного генератора ) 36
характеристика щеточного контакта вольт-амперная 152
характеристика электродвигателя механическая 146
характеристика электромашинного генератора внешняя 141
характеристика электромашинного генератора нагрузочная 142
характеристика электромашинного генератора рабочая 147
характеристика электромашинного генератора регулировочная 143
характеристика вращающегося электродвигателя рабочая І 49
цикл вращающейся электрической машины рабочий 245
частота ьрашения вращающейся машины переменного тока
асинхронная 192
частота вращения вращающейся машины переменного тока
синхіхжная 191
частота вращение нраііі,ающегося электродвигателя
посдедойотельного возбуждения угонная 193
частота иращеиия вращающейся электрической машины
критическая 233
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частота вращения вращаюїдсйся электрической машины
к рути--1ьнам критическая 234
частота вращения вращающегося генератора параллельного
возбуждения критическая 194
Э Д .С . коллекторной машины реактивная коммутационная 169
Э Д .С . коллекторной машины трансформаторная коммутационная 170
Э.Д.С, коммутационная 171
электродвигатель буровой 128
электродвигатель вращающийся 7
электродвигатель вращающийся многоскоростной 35
злектродвигателіГвращающийся регулируемый 36
электродвигатель вращающийся управляемый 37
электродвигатель встраиваемый 134
электродвигатель гироскопический 124
электродвигательгистерезисный 60
электродвигатель исполнительный 44
электродвигателькрановый 120
электродвигатель малоинерционный 45
электродвигатель моментный 41
электродвигатель постоянного тока вентильный 55
электродвигатель пульсирующего тока 47
электродвигатель рольганговый 125
электродвигатель с внешним ротором 42
электродвигатель с встроенным редуктором 133
электродвигатель универсальный 49
электродвигатель шаговый 38
электродвигатель шаговый реактивный 39
электродвигатель шаговый с постоянными магнитами 40
электростартер 126
якорь коллекторной машины постоянного тока 297
якорь синхронной машины 297
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