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Straipsnyje nagrinėjama trifazės įtampos asimetriškumo įtaka asinchroninių 
variklių mechaninėms charakteristikoms. Remiantis asinchroninio variklio kataloginiais 
parametrais surandami dydžiai (kritinis slydimas sc, koeficientai, laipsnio rodikliai), kurie 
reikalingi pasirinktiems rotoriaus slydimų momentų santykiniams dydžiams apskaičiuoti 
pagal Klioso formules. Nustatyti variklio momentai slydimų diapazonuose 0<s<sc (variklio 
darbo charakteristikos dalis) ir sc<s <1 (variklio paleidimo charakteristikos dalis) atitinka 
atvejį, kai maitinimo fazinių įtampų sistema yra simetriška ir įtampų dydžiai nominalūs. 
Pagal Klioso formulę taip pat apskaičiuojami santykiniai momentų dydžiai pasirinktų 
slydimų diapazone 1<s <2 (variklio stabdžio režimo charakteristikos dalis), esant tai pačiai 
maitinimo įtampos sistemai. 

Asimetrinė asinchroninio variklio maitinimo įtampos sistema pagal žinomas 
formules išskaidoma į tiesioginės ir atvirkštinės sekos simetrines fazinių įtampų sistemas. 
Abiejose šių fazinių įtampų simetrinėse sistemose, esant bet kuriai įtampų asimetrijai, 
įtampų dydžiai visuomet esti mažesni už nominaliuosius. Kadangi asinchroninio variklio 
tiek sukimo, tiek stabdymo momentai yra tiesiog proporcingi įtampų kvadratui, tai gautos 
simetrinės fazinių įtampų dedamosios perskaičiuojamos į santykinių įtampų dedamąsias. 
Apskaičiuoti pirminiai santykiniai momentų dydžiai, esant variklio ir stabdymo režimams, 
perskaičiuojami padauginant juos iš atitinkamų santykinių įtampų dedamųjų kvadratų. 
Perskaičiuotieji santykiniai momentų dydžiai prie atitinkamų variklio ir stabdymo 
režimuose rotoriaus slydimų algebriškai sudedami. Pagal gautus rezultatus sudaroma nauja 
mechaninė charakteristika, esant nustatytai maitinimo įtampos asimetrijai. 

Asinchroninis variklis, sukimo ir stabdymo momentai, fazinių įtampų asimetrija, 
tiesioginės ir atvirkštinės sekos simetrinės įtampų dedamosios, elipsinis sukamasis 
magnetinis laukas. 
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Įvadas 
 

Dažniausiai elektros energijos vartotojams tiekiamoje fazinių įtampų 
sistemoje daugiau ar mažiau būna pažeistos simetriškumo sąlygos, t. y. šios 
įtampos tarpusavyje nelygios (UA≠UB≠UC), o kartais net jų fazių tarpusavio kampai 
neatitinka 120°. Toks įtampų asimetriškumas atsiranda dėl nevienodo apkrovų 
paskirstymo fazėse, dalinių fazių įžemėjimų ir kitų priežasčių. Nesimetrinė fazinių 
įtampų sistema vienfazių ir kai kurių trifazių imtuvų darbui didelės neigiamos 
įtakos neturi. Tačiau į trifazės įtampos asimetrinę sistemą labai jautriai reaguoja 
sinchroniniai ir asinchroniniai varikliai, nes šiuo atveju jų oro tarpe kuriamas ne 
apskritiminis, bet elipsinis sukamasis magnetinis laukas, kuris, be sukimo 
momento, sukelia ir stabdymo momentą, kurį pirmasis turi kompensuoti. Be to, 
sukimo ir stabdymo momentai asinchroniniuose varikliuose yra tiesiog proporcingi 
atitinkamų įtampų kvadratui. 

Naudojantis simetrinių dedamųjų metodu, kiekvieną nesimetrinę fazinių 
įtampų sistemą galima išskaidyti į tris simetrines dedamąsias: tiesioginę, atvirkštinę 
ir nulinę. Tiesioginės sekos simetrinė fazinių įtampų sistema trifazių variklių 
statorių apvijose sukelia tos pačios sekos simetrinę srovių sistemą, iš kurios 
išsivysto rotoriaus sukamasis momentas. Atvirkštinės sekos simetrinė fazinių 
įtampų sistema variklių statoriaus apvijose sukelia tos pačios sekos simetrinę 
srovių sistemą, iš kurios išsivysto rotoriaus stabdymo momentas. Nulinės sekos 
simetrinė fazinių įtampų sistema sukelia papildomus trifazių variklių galios 
nuostolius. 

Didėjant fazinių įtampų asimetriškumui, tiesioginės sekos simetrinė 
dedamoji mažėja, o atvirkštinės sekos – didėja. Fazinių įtampų sistemos 
asimetriškumo lygis gali būti išreikštas procentais: ka=U2/(0,01U1); čia U1 – 
tiesioginės sekos fazinės įtampos simetrinė dedamoji; U2 – atvirkštinės sekos 
fazinės įtampos simetrinė dedamoji. Sprendžiant šiuos klausimus, atlikta nemaža 
teorinių ir eksperimentinių mokslinių tyrimų [1÷3]. 

 
Tyrimų tikslas 

 
Tyrimų tikslas – parengti analizinį asinchroninių variklių mechaninių 

charakteristikų sudarymo metodą, esant bet kokiam fazinių įtampų asimetrijos 
lygiui. 

 
Tyrimų metodika 

 
Kataloguose dažniausiai būna pateikti šie asinchroninių variklių 

parametrai: galia Pn, rotoriaus sukimosi greitis nn, statoriaus fazinė srovė I1n, 
naudingumo koeficientas ηn, galios koeficientas cos φn, didžiausio momento 
kartotinumas µc, paleidimo momento kartotinumas µp ir kt. Remiantis šiais 
parametrais pagal atitinkamas formules pakankamu tikslumu apskaičiuojami kiti 
dydžiai, reikalingi asinchroninio variklio mechaninei charakteristikai sudaryti. 
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Pirmiausia surandama asinchroninio variklio darbo ir paleidimo 
mechaninių charakteristikų tarpusavio riba, kurią nusako rotoriaus kritinis slydimas 
sc [4 ÷ 5]: 

 

( )

( )121

121

cn

cn
2
cc

nc
−−

−+−+
=

µ

µµµ

s

s
ss ; (1) 

 
čia:  ( ) 1n1n / nnns −=  – nurodytasis rotoriaus slydimas; 

pfn /60 11 =  – magnetinio lauko sukimosi greitis; 

1f  – srovės dažnis; 

p – statoriaus sukamojo magnetinio lauko polių porų skaičius. 
 

Esant keturiems rotoriaus slydimo dydžiams, santykiniai momentų dydžiai 
yra iš anksto žinomi, t. y. esant slydimui 0=s , momentas 0=µ , esant sn , 1=µ , 

esant sc, – µ=µc, o esant 1=s , – µ=µp. 
Esant kitiems rotoriaus slydimo dydžiams, darbo mechaninės 

charakteristikos zonoje (0<s<sc) santykiniai momentų santykiniai dydžiai 
apskaičiuojami pagal tokią Klioso formulę [4÷5]: 
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čia: ( )nc /lg/lg ssb=α  – laipsnio rodiklis; 

 cµ=b 12
c −+ µ  – santykinis momentas; 

 bsk α

n1 =  – koeficientas. 
 

Esant kitiems slydimo dydžiams paleidimo mechaninės charakteristikos 
zonoje (sc<s<1) momentų santykiniai dydžiai apskaičiuojami pagal tokią Klioso 
formulę [4÷5]: 
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čia: ( ) ( ) 1// 2

pcpc2 −−= µµµµk  – koeficientas; 

 
c2 lg/lg sk=β  – laipsnio rodiklis. 

 
Pagal (2) ir (3) išraiškas atlikus pasirinktiems slydimams momentų 

santykinių dydžių skaičiavimus, sudaroma asinchroninio variklio mechaninė 
charakteristika s=f(µ), kuri gaunama esant tiesioginės sekos simetrinei trifazės 
maitinimo įtampos sistemai: U1=U1n; U2=0 (ka=0). 
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Toliau slydimų diapazone 1<s≤2 pagal (3) išraišką apskaičiuojami 
pasirinktų slydimų momentų santykiniai dydžiai. Pagal šiuos apskaičiuotus dydžius 
sudaroma asinchroninio variklio stabdžio režimo mechaninė charakteristika s=f(µ), 
kuri gaunama esant atvirkštinės sekos simetrinei trifazės maitinimo įtampos 
sistemai: U1=0; U2=U1n(ka=∞). 

Pirmoji ir antroji sudarytos asinchroninio variklio mechaninės 
charakteristikos yra ribinės, nes jos gautos esant nominalioms tiesioginės ir 
atvirkštinės sekos simetrinėms maitinimo įtampoms. Abi šios charakteristikos yra 
susijusios per atitinkamus rotoriaus slydimus. Rotoriaus slydimai tiesiogiai ir 
atvirkščiai besisukančių magnetinių laukų atžvilgiu yra susiję tokia priklausomybe:  

 

12 2 ss −= . (4) 
 

Asinchroninių variklių sukimo momentas yra tiesiog proporcingas 
tiesioginės sekos simetrinės įtampos kvadratui, o stabdymo momentas taip pat yra 
tiesiog proporcingas atvirkštinės sekos simetrinės įtampos kvadratui. Todėl, 
remiantis šiomis susietomis charakteristikomis, jas galima perskaičiuoti, esant bet 
kokiai trifazės maitinimo įtampos asimetrijai. 

Pirmiausia asimetrinė trifazė įtampų sistema išskaidoma į tiesioginės ir 
atvirkštinės sekos simetrines trifazes įtampų sistemas [6]: 
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Iš šių įtampų apskaičiuojamos santykinės tiesioginės ir atvirkštinės sekos 

įtampos: 
 

n111 /UUu = , (7) 

 

n122 /UUu = . (8) 

 
Rotoriaus slydimų diapazone 0<s≤1 visi gauti pirminiai santykiniai 

momentų dydžiai perskaičiuojami pagal tokią formulę: 
 

2
1

' uµµ =  (9) 
 

Rotoriaus slydimų diapazone 1≤s≤2 visi gauti pirminiai santykiniai 
momentų dydžiai perskaičiuojami pagal tokią formulę: 

 
2
2

" uµµ = . (10) 
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Šios naujai gautos santykinių momentų dydžių dedamosios, esant 
atitinkamai susietiems rotoriaus slydimams (žr. 1 pav.), algebriškai sudedamos: 

 
"'

S µµµ −= . (11) 
 

Taigi analiziškai pakankamai dideliu tikslumu galima sudaryti 
asinchroninių variklių mechanines charakteristikas, esant bet kuriam jų maitinimo 
įtampos asimetrijos lygiui. 

 
Tyrimų rezultatai 

 
Tarkime, kad elektros pavara turi narvelinį asinchroninį variklį, kurio 

nurodytoji galia Pn=4 kW, sukimosi greitis nn=1430 min-1, srovė I1n=8,6 A, 
didžiausio momento kartotinumas µc=2,2 ir paleidimo momento kartotinumas 
µp=2,0. Šio variklio kampinis sukimosi greitis ωn=0,1047 nn=0,1047·1430=149,7 
rad/s ir sukimo momentas Mn=Pn/ωn=4000/149,7=26,7 Nm. Remiantis šiais 
kataloginiais asinchroninio variklio parametrais pagal pateiktas išraiškas 
apskaičiuojami kiti dydžiai, reikalingi momentų santykiniams dydžiams nustatyti 
(žr. 1 lentelę). 

 

1 lentelė. Apskaičiuoti dydžiai, reikalingi santykiniams momentams nustatyti. 
Table 1. The calculated magnitudes required to determine the relative torques. 

n1, min-1 sn sc b a k1 k2 β 

1500 0,0467 0,220 4,16 0,920 0,248 0,642 0,293 
 

Pagal (2) ir (3) formules apskaičiuojami pasirinktų rotoriaus slydimų 
momentų santykiniai dydžiai, esant nominalioms tiesioginės ir atvirkštinės sekos 
simetrinių įtampų sistemoms (žr. 2 ir 3 lenteles). 

 
2 lentelė. Pasirinktų rotoriaus slydimų santykinių momentų skaičiavimo rezultatai, 
esant nominaliai simetrinei tiesioginės sekos įtampų sistemai. 
Table 2. The calculation results of the relative torques of selected rotor slips in the 
nominal symmetrical positive sequence voltage system. 

s1 0 0,0467 0,13 0,220 0,4 0,6 0,8 1 

µ 0 1 1,966 2,2 2,17 2,11 2,05 2,0 
 
3 lentelė. Pasirinktų rotoriaus slydimų santykinių momentų skaičiavimo rezultatai, 
esant nominaliai simetrinei atvirkštinės sekos įtampų sistemai. 
Table 3. The calculation results of the relative torques of selected rotor slips in the 
nominal symmetrical negative sequence voltage system. 

s2 2,0 1,9533 1,87 1,78 1,6 1,4 1,2 1 

µ 1,809 1,816 1,829 1,844 1,875 1,912 1,954 2,0 
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Nagrinėjami du asinchroninio variklio maitinimo įtampos variantai. Pirmu 
atveju tariama, kad pagal (5) formulę apskaičiuota tiesioginės sekos simetrinė 
įtampos dedamoji U1=180 V, o pagal (6) formulę apskaičiuota atvirkštinės sekos 
simetrinė įtampos dedamoji U2=20 V. Šiuo atveju maitinimo įtampos 
asimetriškumas ka=20/(0,01 180)=11,11%. Simetrinių dedamųjų santykinės 
įtampos apskaičiuojamos pagal (7) ir (8) formules: u1=180/220=0,818; 
u2=20/220=0,0909. 

Antruoju atveju tariama, kad pagal (5) formulę apskaičiuota tiesioginės 
sekos simetrinė įtampos dedamoji U1=160 V, o pagal (6) formulę apskaičiuota 
atvirkštinės sekos simetrinė įtampos dedamoji U2=35 V. Šiuo atveju maitinimo 
įtampos asimetriškumas ka=35/(0,01 160)=21,9%. Simetrinių dedamųjų santykinės 
įtampos apskaičiuojamos pagal (7) ir (8) formules: u1=160/220=0,727; 
u2=35/220=0,1591. 

Remiantis 2 ir 3 lentelėse pateiktais duomenimis pagal (9) ir (10) išraiškas 
perskaičiuojami santykiniai momentai (žr. 4 lentelę). 

 
4 lentelė. Asinchroninio variklio santykiniai momentai, esant pasirinktiems 
rotoriaus slydimams ir dviem skirtingoms maitinimo įtampos asimetrijoms. 
Table 4. The relative torques of asynchronous motor under the selected rotor slips 
and two different asymmetries of the supply voltage. 

s1 0 0,0467 0,13 0,22 0,4 0,6 0,8 1 

µ
’ 0 0,669 1,315 1,472 1,452 1,412 1,372 1,338 

s2 2 1,9533 1,87 1,78 1,6 1,4 1,2 1 

µ
„ 0,0149 0,0150 0,0151 0,0152 0,0155 0,0158 0,0161 0,0165 

ka=11,11% 

µs −0,0149 0,654 1,30 1,457 1,437 1,396 1,356 1,321 

s1 0 0,0467 0,13 0,22 0,4 0,6 0,8 1 

µ
’ 0 0,529 1,039 1,163 1,147 1,115 1,083 1,057 

s2 2 1,9533 1,87 1,78 1,6 1,4 1,2 1 

µ
„ 0,046 0,046 0,046 0,047 0,047 0,048 0,049 0,051 

ka=21,9% 

µs −0,046 0,483 0,993 1,116 1,10 1,067 1,034 1,006 

 
Remiantis 2 ir 4 lentelėse pateiktais duomenimis, sudaromos asinchroninio 

variklio mechaninės charakteristikos s1=f(µs), esant trims skirtingoms fazinių 
įtampų asimetrijoms (žr. 1 pav.). 
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s 1

 
1 pav. Asinchroninio variklio mechaninės charakteristikos, esant trim skirtingoms 
fazinių įtampų asimetrijoms 
Fig. 1. The mechanical characteristics of asynchronous motor under three different 
voltage asymmetries 

 

Išvados 
 

1. Rotoriaus slydimai tiesiogiai ir atvirkščiai besisukančių magnetinių laukų 
atžvilgiu yra susiję tiesine priklausomybe. 

2. Didėjant fazinių įtampų asimetriškumui, suminis asinchroninio variklio 
sukimo momentas mažėja ne tik dėl tiesioginės sekos simetrinės įtampos 
dedamosios mažėjimo, bet ir dėl stabdymo momento didėjimo. 

3. Esant nurodytam rotoriaus slydimui (s1=0,0467) ir 11,11% fazinių įtampų 
asimetrijai, asinchroninio variklio sukimo momentas sumažėjo 34,6%, o 
esant 21,9% šių įtampų asimetrijai, variklio momentas sumažėjo 51,7%. 

 
Literatūra 

 
1. Kersting W. H., Phillips W.H. Phase Frame Analysis of the Effects of 

Voltage Unbalance on Induction Machines. IEEE Transactions on Industry 
Applications, March/Aptil 1997, Vol. 33, No. 2. P 415–420. 

2. Wang Y. J. Analysis of Effects of Three-phase Voltage Unbalance on 
Induction Motors with Emphasis on the Angle of the Complex Voltage 
Unbalance Factor. IEEE Transactions on Energy Conversion, September 
2001, Vol. 16, No. 3. P. 270–275. 

3. Mantilla L. F. Analysis of the Voltage Phasors Characteristics Motor 
Unbalanced Supplies under Constant Voltage Level. Electrical Engineering, 
Springer Berlin, Heidelberg, June 2008, Vol. 90, No. 6. P. 395–406. 

4. Subrahmanyan V. Electric Drives. USA: McGraw-Hill, 1996. 715 p. 
5. Masteika R. K. Elektros pavaros. Kaunas: Technologija, 2003. 125 p. 
6. Pukys P. Teorinė elektrotechnika. I dalis. Vilnius: Mokslas, 1990. 240 p. 



30 

Jonas Bukšnaitis 
 

THE RESEARCH OF THE THREE-PHASE VOLTAGE ASYMMETRY 
INFLUENCE ON MECHANICAL CHARACTERISTICS OF 

ASYNCHRONOUS MOTORS 
 

In this paper the three-phase voltage asymmetry influence on mechanical 
characteristics of asynchronous motors is analyzed. The magnitudes required to 
calculate the relative values of the selected rotor slip torques according to Kloss 
formulas (critical slip sc, coefficients, exponent indexes) are determined according 
to the rated parameters of asynchronous motor. The motor torques estimated in the 
slip ranges 0<s<sc (motor operation part of characteristic) and sc<s<1 (motor 
starting part of characteristic) correspond to the case when the system of the supply 
phase voltages is symmetrical and the voltage values are nominal. The relative 
torques are also calculated according to Kloss formula in the range of the selected 
slips 1<s<2 (motor braking mode part of characteristic), under the same supply 
voltage system. 

The asymmetrical supply voltage system of asynchronous motor is 
decomposed into the positive and negative sequence symmetrical phase voltage 
systems using known formulas. In both symmetrical systems of phase voltages the 
voltage values are always less than the rated, under any voltage asymmetry. Since 
both the torque and the braking torque of asynchronous motor are directly 
proportional to square of the voltages, then the symmetrical components of the 
phase voltages are transformed to the components of relative voltages. Calculated 
initial magnitudes of relative torques under the motor and braking modes are 
transformed by multiplying them by the squares of the respective components of 
relative voltages. The relative torque magnitudes transformed under respective 
rotor slips of motor and braking modes are summed algebraically. According to the 
obtained results the new mechanical characteristic is formed under the established 
supply voltage asymmetry.  

Asynchronous motor, torque and braking torque, asymmetry of phase 
voltages, symmetrical voltage components of positive and negative sequences, 
elliptical rotational magnetic field. 
 

Й. Букшнайтис 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АСИММЕТРИЧНОСТИ ТРЕХФАЗНОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 

Резюме 
 

В статье рассматривается влияние асимметричности трехфазного 
напряжения на механические характеристики асинхронных двигателей. По 
приведенным в каталоге параметрам асинхронного двигателя находятся 
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величины (критическое скольжение sc, коэффициенты, показатели степени), 
которые необходимы для расчета относительных величин выбранных 
моментов скольжения ротора по формулам Клиоса. Установленные моменты 
двигателя в диапазоне скольжений 0<s<sc (часть рабочей характеристики 
двигателя) и sc<s<1 (часть пусковой характеристики двигателя) 
соответствуют случаю, когда система фазовых напряжений питания является 
симметричной, а величины напряжений номинальными. По формуле Клиоса 
также рассчитываются относительные величины моментов в диапазоне 
выбранных скольжений 1<s<2 (часть характеристики режима торможения 
двигателя), при той же системе напряжения питания. 

Асимметричная система напряжения питания асинхронного двигателя 
по известным формулам разлагается на симметричные системы фазовых 
напряжений прямой и обратной последовательности. В обеих симметричных 
системах этих фазовых напряжений, при любой асимметрии напряжений, 
величины напряжений всегда меньше, чем номинальные. Так как вращающий 
и тормозной моменты асинхронного двигателя прямо пропорциональны 
квадрату напряжений, то полученные симметричные составляющие фазовых 
напряжений пересчитываются в составляющие относительных напряжений. 
Рассчитанные первичные относительные величины моментов, в случае 
режимов двигателя и торможения, пересчитываются умножая их на квадраты 
составляющих соответствующих относительных напряжений. 
Пересчитанные относительные величины моментов при соответствующих 
скольжениях ротора в режимах двигателя и торможения складываются 
алгебраически. По полученным результатам составляется новая механическая 
характеристика при установленной асимметрии напряжения питания. 

Асинхронный двигатель, вращающий и тормозной моменты, 
асимметрия фазовых напряжений, симметричные составляющие 
напряжений прямой и обратной последовательности, эллиптическое 
вращающееся магнитное поле. 




