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САМОПОБУДНИ АСИНХРОНИ ГЕНЕРАТОР 

SELF-EXCITED ASYNCHRONOUS GENERATOR 

 

Глуховић Владимир, Електротехнички факултет Источно Сарајево 

Садржај-У раду је објашњен поступак одређивањa вриједности капацитета 
кондензатора потребних за самопобуду асинхроног генератора, те је практично 
реализован и испитан један такав генератор у лабораторији за Електричне машине 
Електротехничког факултета у Источном Сарајеву 

Abstract-In this text, calculation  of the value of capacitors needed to excite the induction 
generator is given, as well as realisation and testing of one generator which is performed in 
the laboratory for electrical machines at Faculty of Electrical Engeneering in East Sarajevo. 

Кључне ријечи: Самопобудни асинхрони генератор, испитивање електричних машина 

 

1. УВОД 

Асинхрони генератор ради на сопственој мрежи 
када је он једини извор електричне енергије у њој. 
Учестаност напона сопствене мреже одређена је 
брзином обртања вратила генератора и теретом, јер 
због клизања, брзина обртања и синхрона брзина нису 
исте. Како би генератор могао да се побуди, потребно 
га је опремити батеријама кондензатора које ће 
обезбиједити реактивну снагу како за магнећење 
мотора, тако и за потрошњу мреже коју генератор 
напаја. У раду је дата теоријска анализа једног 
самопобудног асинхроног генератора, поступак за 
одређивање потребног капацитета кондензаотра, те 
испитивање излазних карактеристика у лабораторији. 

2. РАД АСИНХРОНОГ ГЕНЕРАТОРА НА 
СОПСТВЕНОЈ МРЕЖИ 

Побуда генератора или струја магнећења је 
обезбјеђена кондензаторима који су спојени на 
електричне прикључке статора. Слика 1 приказује 
типично коло трофазног генератора са кавезним 
ротором.  

Кондензатори се производе за одређени напон 
одређене учестаности и имају одређену 
капацитивност. У коју ће се спрегу кондензатори 
везати зависи од напона на који се прикључују. Ако би 
се кондензатор прикључио на виши напон него за који 
је пројектован, врло брзо би се оштетио и то уз 
приличну експлозију, а ако би се прикључио на нижи 
напон, тада не би генерисао довољно реактивне снаге, 
јер производња реактивне снаге зависи од квадрата 
напона. Значи, ако је кондензатор предвиђен за 
звијезду, не смије ићи у троугао и обратно. 
Кондензатори се везују паралелно са генератором, 
чиме се обезбјеђује реактивна снага како за побуду 
генератора, тако и за потрошаче прикључене на њега. 

 Слика 1. Самопобудни асинхрони генератор са 
оптерећењем 

За проучавање процеса самопобуђивања користи се 
Слика 2. На њој је приказана карактеристика 
магнећења мотора заједно са карактеристиком напона 
на кондензатору. Када се ротор асинхроне машине 
обрће одговарајућом брзином, реманентни магнетизам 
који је присутан у гвожђу ротора генерише малу 
вриједност напона ‘oa’ кроз намоте статора. Овај 
напон даје капацитивну струју  ‘оb’. Струја ‘оb’ ствара 
флукс који се додаје заосталом флуксу што заједно 
даје већи флукс а самим тим и већи напон ‘bс’ кроз 
намоте статора. Напон ‘bс’ тјера струју ‘od’  у 
кондензаторске батерије што на крају даје напон ‘dе’. 
Овакав раст напона ће се наставити све док крива 
магнећења не пресијече карактеристику напона 
кондензатора у тачки  f. Нагиб правца кондензатора 
дат је изразом . 

Ако нема заосталог флукса у жељезу ротора 
асинхрони генератор неће давати напон на излазу. 
Овај проблем се може ријешити покретањем 
асинхроне машине као вишефазни мотор како би се 
жељезо ротора намагнетисало или укључивањем 
батерије кондензатора тек када се генератор залети. 
Када се машина покрене као генератор заостали 
магнетизам ће бити присутан у жељезу ротора 
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неколико дана тако да поновно магнетисање у том 
периоду није потребно.  Алтернативан начин за 
успостваљање малог реманентног магнетизма је 
прикључивање једносмјерног извора (батерије)  реда 
десетак волти на крајеве статора док се генератор 
обрће у празном ходу.[1] 

 

Слика 2. Процес самопобуде са реманентним флуксом 

Овако намагнетисани ротор ствара реманентни 
флукс Фr. Ако страном погонском машином, која је 
механички спојена на вратило асинхроног генератора, 
обрћемо ротор асинхроног генератора у намотајима 
статора ће се индуковати напон Er који заостаје 90° за 
ремаментним флуксом (слика 3). 

 

 

Слика 3 Временска промјена реманентног флукса и 
индукованог напона у статору 

Ако сада на прикључке статора прикључимо 
кондензаторе, струја која се јавља кроз кондензаторе 
ће претходити напону Er , дакле биће у фази с флуксом 
Фr. Ова струја повећава реманентни флукс јер је у 
фази са њиме, а тако повећан флукс повећава 
електромоторну силу. Повећана електромоторна сила 
повећава струју, и ствара се позитивна повратна 
спрега. Повећавање струје кондензатора одређено је 
напоном на њему, а повећавање напона одређено је 
нелинеарношћу магнетног кола.  

Као што је речено, на Слици 2. приказана је 
карактеристика празног хода асинхроне машине, тј. 
зависност електромоторне силе (напона празног хода) 

од струје магнећења (струје празног хода). Заједно са 
карактеристиком празног хода нацртана је и 
карактеристика кондензатора 

 

Вриједност напона зависи од вриједности 
прикључених кондензатора. Што је већа вриједност 
капацитивности кондензатора, то ће бити и већа 
вриједност напона. У случају да карактеристика 
напона кондензатора не пресијеца криву магнећења 
тада неће бити напона на излазу генератора.  

Израз за вриједност кондензатора потребног за 
самопобуђивање је дат сљедећом релацијом : 

 

ова вриједност капацитивности је релевантна за спој 
кондензатора у звијезду.  

За спој кондензатора у троугао, биће потребна мања 
вриједност капацитивности. Из формуле за 
трансформацију звијезде у троугао добијамо да је 
потребна капацитивност за спој у троугао 

 

У једначинама 2 и 3 конфигуришу следеће 
величине:  

 - вриједност фазног напона 

 - вриједност струје магнећења 

 -кружна учестаност  [2]                                         

3.ПРОРАЧУН КОНДЕНЗАТОРА ЗА 
САМОПОБУДУ, ОПИС ИСПИТИВАЊА 
И ОБРАДА РЕЗУЛТАТА 

Као што је објашњено у поглављу 2, прорачун 
кондензатора за самопобуду асинхроне машине врши 
се на основу формуле (3). 

Да бисмо могли извршити прорачун вриједности 
кондензатора потребна нам је струја магнећења 
(празног хода) асинхроног мотора, док кружну 
учестаност   и фазни напон   познајемо. 

Из огледа празног хода имамо да је струја празног 
хода испитиваног асинхроног мотора . 

 

Овакво прорачуната вриједност важи  за спој 
кондензатора у звијезду, док за спој у троугао износи 

   Hа основу карактеристике магнећења која 
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је добијена испитивањем у празном ходу на начин 
описан у претходном излагању и вриједности 
кондензатора добићемо одговарајућу вриједност 
напона на излазу генератора (слика 4). 

 

Слика 4. Kарактеристика празног хода и напона на 
кондензатору 

Шема на основу које ћемо вршити испитивање 
асинхроног генератора дата је на слици 5 

 

Слика 5 Шема испитивања асинхроног генератора за 
спој кондензатора у троугао 

 

Слика 6. Практично реализована шема са слике 5 у 
Лабораторији за електричне машине Електротехничког 

факултета у Источном Сарајеву 

 

3.1. ОГЛЕД ПРИ КОНСТАНТНОЈ БРЗИНИ 
ОБРТАЊА ВРАТИЛА 

Циљ овог огледа је да се испита зависност излазних 
величина генератора од промјене оптерећења, а при 
константној брзини обртања вратила. 

У овом огледу утврђене су зависности излазних 
величина генератора (напона, снаге, струје, 
учестаности) при промјени терета генератора, а уз 
константну брзину обртања погонске машине. У  току 
овог испитивања узета је константна вриједност 
брзине која износи 1200 [o/min] а вриједност 
оптерећења је мијењана. Као оптерећење је кориштена 
активна отпорност са могућношћу регулације отпора у 
опсегу од 0-120 [Ω]. Након залијетања генератора 
прикључени су самопобудни кондензатори помоћу 
прекидача П са слике 5, затим је постављена 
вриједност опора на максималних 120 [Ω] и подешена 
брзина обртања на 1200 [o/min]. Измјерене су 
вриједности тражених величина па је након тога 
опорност оптерећења поступно смањивана, уз 
понављање мјерења при свакој новој вриједности 
терета. Процес смањења оптерећења је вршен све док 
се генератор није “разбудио“. На основу добијених 
вриједности нацртани су графици зависности 
појединих величина приказаних на сликама 7  
(зависност фазног напона од струје), 8 (зависност 
струје од оптерећења), 9 (зависност снаге од 
оптерећења) и 10 (зависност струје кондензатора од 
оптерећења). 

 

Слика 7. Карактеристика зависности фазног напона 
генератора од струје оптерећења 

 

Слика 8. Карактеристика зависности струје од 
оптерећења 
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Слика 9. Карактеристика зависности снаге од 
оптерећења 

 

Слика 10. Kарактеристика зависности струје 
кондензатора од оптерећења 

Са приложених графика види се да растом омске 
отпорности оптерећења расте снага, струја генератора 
као и струја кроз кондензатор. 

3.2. ОГЛЕД ПРИ КОНСТАНТНОЈ ВРИЈЕДНОСТИ 
ОПТЕРЕЋЕЊА 

Циљ овог огледа је да се испита зависност излазних 
величина генератора од брзине обртања, а при 
константном омском отпору терета. 

При овом мјерењу отпор оптерећења је имао 
константну вриједност и износио је 120 [Ω] а брзина 
обртања је смањивана од 1500 [o/min] па свe док се 
машина није “разбудила“ тј. све до 1150[o/min]. 
Приликом смањивања брзине обртања вратила 
генератора мјерене су вриједности струје оптерећења, 
напона и снаге генератора и фреквенције. Зависности 
мјерених величина су приказане на сликама 11 
(зависност напона генератора од брзине обртања 
вратила), 12 (зависност струје оптерећења од брзине 
обртања вратила), 13 (зависност  фреквенције од 
брзине обртања вратила), 14 (зависност снаге од 
брзине обртања вратила) и 15 (зависност струје 
кондензатора од брзине обртања вратила). 

 

Слика 11. Зависност промјене напона генератора од 
брзине обртања вратила 

 

Слика 12. Зависност промјене струје оптерећења од 
брзине обртања вратила 

 

Слика 13. Зависност промјене фреквенције од брзине 
обртања вратила 

 

Слика 14. Зависност промјене снаге од брзине 
обртања вратила 
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Слика 15. Зависност струје кондензатора од брзине 
обртања вратила 

Са Сл. 11 види се да смањењем брзине обртања 
опада излазни напон. То је посљедица тога што је 
излазни напон пропорционалан производу флукса и 
брзине обртања. Осим тога, смањењем излазног 
напона, смањује се и производња реактивне снаге 
батерије кондензатора, чиме се додатно умањује 
флукс. Због тога излазни напон веома зависи од брзине 
обртања. При смањењу брзине обртања од 30%, 
генератор је у потпуности изгубио побуду. 

 

Слика 16. Зависност учестаности клизања од брзине 
обртања вратила 

Излазна учестаност (слика 16) зависи како од  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

брзине обртања, тако и од оптерећења. Код 
асинхроних генератора излазна учестаност дефинисана 
је једначином слагања брзина  .  

Смањењем брзине обртања nm, смањује се и излазна 
учестаност. Са друге стране, учестаност клизања 
зависи од флукса и струје терета. На слици 16 
приказана је зависност учестаности клизања од брзине. 

Са слике 16 видимо да је учестаност клизања 
негативна и да опада са порастом брзине. 

4.ЗАКЉУЧАК 

У овом раду је објашњен поступак избора 
капацитивности кондензаторских батерија потребних 
за самопобуду и анализиран је утицај промјене терета 
и брзине обртања на излазне карактеристике 
генератора.  Указано је на проблеме који се могу 
јавити када не постоји довољан реманентни 
магнетизам за самопобуду, те поступке којима се овај 
проблем ријешава. Ови генератори имају релативно 
малу снагу, и засновани су на кориштењу асинхроних 
кавезних машина са побудним кондензатором. 
Основни проблем који се јавља код израде и 
кориштења самопобудних асинхроних генератора је 
избор кондензатора како за успостављање самопобуде, 
тако и за одржавање излазног напона при промјени 
терета. Најбитније и најзначајније предности оваквих 
генератора су њихова ниска цијена, једноставна и 
робусна изведба и изузетно лако одржавање. 
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