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Rövidzárási mérés: 

 

 
A rövidzárási állapot a gép forgórészének rögzítésével értük el, ekkor a szlip értéke 1.  

A mérést a névleges áramértéktől lefelé, csökkenő áramértékekkel végeztük.  Az áramértéket a 

kapocsfeszültség nagyságának változtatásával szabályoztuk.  A mérési eredményeket programban 

tároltuk, ami segítségével megkaptuk a gép jellemzésére szolgáló függvényeket.  

 

A három fázisfeszültség és áram időfüggvényei: 

 

 

  



 

A felvett áramértékekhez tartozó mért, és számított értékek táblázata: 

 

 

Az U-I görbe egyes szakaszai lineárisnak mondható, ám a névleges áram közelében csökken a 

növekedése, a vas telítődésének köszönhetően. 

A teljesítmény az áram függvényében négyzetesen növekszik, amely a teljesítmény képletéből adódó 

áram négyzetnek köszönhető. 

 

  



 

A rézveszteség ellenállások eredője a frekvenciától nem függ, a szórási reaktanciák összege 

kismértékű csökkenést mutatnak, az áram növekedésével. 

 

 

 

Az előző grafikonon látható két komponensből számított impedancia az alábbi ábrán látható. 

Jellege közel állandó, mivel a „vas telítődést” nem érjük el, a cosφ teljesítménytényező értéke is közel 

állandó, ugyan azon oknál fogva. 

 

  



 

Üresjárási mérés: 

 

 
 

A gép üresjárási állapota úgy érhető el, hogy a gép forgórészét postosan a szinkron fordulatszámmal 

forgatjuk. Ekkor a szlip értéke a nullát közelíti. A gép forgórésze terheletlen. 

 

 

A fázis áramok és feszültségek jelalakjai: 

 

  



A méréshez 13 munkapontban végeztük el, az így kapott érékeink: 

 

 

 

A gép üresjárásban is fogyaszt hatásos teljesítményt, amely a kapocsfeszültség növekedésével 

négyzetesen nő. Ps = súrlódási veszteség 

A piros görbe az áram és feszültség kapcsolatát adja meg. A telítődés miatt ilyen alakú, az impedancia 

egyre kisebb ezért az áram lépcső egyre nagyobb lesz. 

 

 

  



Ezen az ábrán az látható, hogy a lineáristól mennyivel tér el a vesztség. Egy kis program hibát 

láthatunk, ugyanis ahogy a program számol nincs belekalkulálva a hiszterézis veszteség. 

 
 

Feszültség és a főmező reaktancia illetve a vasveszteség 

Az Xm főmező reaktancia függvény jellegének magyarázata,a gép telítődése.  

Az Rm vasveszteség a feszültség növekedésével egy ideig lineárisan nő a feszültség függvényében, 

utána pedig kezd belapulni. Ennek az a magyarázata, hogy ahogy a feszültséget növeljük a gépen, úgy 

az áram sokkal gyorsabban növekszik a gépen, mint ahogy a feszültség nő. A soros tagon a 

feszültségesés az erősebben nő, mint a betáp , emiatt a fluxus nem tud a feszültséggel lineárisan 

nőni, hanem annál gyengébben növekszik. Az Rm gyakorlatilag a mágneses veszteségeket akarja 

modellezni. 

 

 

  



 

Ezen az ábrán a teljesítménytényező látható: 

Nagyon alacsony a cosφ, mert nincs a tengelyen nyomaték csak a súrlódás és a veszteségi nyomaték. 

Emiatt a teljesítménytényező gyakorlatilag nulla.  


