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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

 Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng 

nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

 Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu 

lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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LỜI NÓI ĐẦU 

 Máy  điện nghiên cứu những ứng dụng của hiện tượng điện từ nhằm biến 

đổi năng lượng. Máy điện là phần tử quan trọng nhất của bất kỳ thiết bị điện 

năng nào. Nó được sử dụng rộng rãi trong dân dụng, nông nghiệp, công nghiệp, 

giao thông vận tải, các hệ điều khiển và tự động điều chỉnh, khống chế. 

Điện năng được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực vì các ưu điểm sau: 

- Điện năng được sản xuất tập trung với nguồn công suất lớn 

- Điện năng có thể truyền tải đi xa với hiệu suất cao 

- Điện năng dễ dàng có thể biến đổi thành các dạng năng lượng khác 

- Tự động hóa mọi quá trình sản xuất, nâng cao năng suất lao động 

Điện năng tuy được phát hiện chậm hơn các năng lượng khác, nhưng với 

việc phát hiện và sử dụng điện năng đã thúc đẩy khoa học công nghệ tiến như vũ 

bão sang kỷ nguyên điện khí hóa và tự động hóa. Vào cuối thế kỷ 19 ngành kỹ 

thuật điện tử ra đời nó cùng với ngành kỹ thuật điện hòa nhập phát triển, cùng 

với công nghệ thông tin đã đưa nền sản xuất xã hội sang giai đoạn kinh tế tri 

thức. Máy điện cũng không đứng ngoài sự  phát triển đấy. 

Cuốn giáo trình Máy điện được biên soạn trên cơ sở các kiến thức lý thuyết 

cơ bản, được trình bày một cách ngắn gọn và dễ hiểu về cấu tạo, nguyên lý làm 

việc các quan hệ điện từ, các đặc tính làm việc cũng như các hiện tượng vật lý 

xảy ra trong máy điện . Nội dung giáo trình gồm chương: 

Chương 1: Máy điện xoay chiều 

Chương 2: Máy điện một chiều 

Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã tham khảo các giáo trình và tài 

liệu giảng dạy môn học này của một số trường đại học trong và ngoài nước để 

giáo trình vừa đạt yêu cầu cao về nội dung vừa thích hợp với đối tượng là sinh 

viên của trường Cao đẳng Điện lực Miền Bắc. 

Dù nhóm tác giả đã hết sức cố gắng trong quá trình biên soạn, song không 

tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được các ý kiến, nhận xét của bạn đọc 

để cuốn giáo trình được hoàn thiện hơn. Xin gửi thư về địa chỉ: Tổ môn Kỹ thuật 

cơ sở, khoa Điện, trường Cao đẳng điện lực Miền Bắc, Tân Dân, Sóc Sơn, Hà 

Nội. 

Tập thể giảng viên khoa Điện  
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MÔN HỌC MÁY ĐIỆN 

Mã môn học: MH 14 

Thời gian của môn học: 30 giờ    

(Lý thuyết: 20 giờ; Bài tập, Thực hành: 10 giờ 

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Vị trí: Môn học được bố trí vào học kỳ 2, năm thứ nhất, sau các môn học 

chung và các môn học như: Vẽ kỹ thuật, Cơ kỹ thuật, Kỹ thuật điện, Vật liệu điện. 

- Tính chất: Là môn học lý thuyết cơ sở. 

II. Mục tiêu môn học: 

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, các thông số kỹ 

thuật; 

+ Trình bày được phạm vi ứng dụng của máy biến áp, máy điện không đồng 

bộ, máy điện đồng bộ, máy điện một chiều; 

+ Giải thích được tổ nối dây, cách xác định tổ nối dây và các điều kiện hoà 

máy biến áp vận hành song song. 

- Về kỹ năng: 

+ Vận dụng vào công tác quản lý vận hành để nhận biết, tính chọn, lắp đặt 

và sửa chữa các thiết bị trong hệ thống điện. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tự giác, nghiêm túc, cẩn thận, chính xác, khoa học. 

III. Nội dung môn học  

Số 

TT 
Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành, 

thí nghiệm, 

thảo luận, bài 

tập 

Kiểm 

tra 

1 
Chương 1. Máy điện xoay 

chiều 

24 16 8 2 

 1. Máy biến áp  12 8 4 1 

 2. Máy điện không đồng bộ 5 3 2  

 3. Máy điện đồng bộ 7 5 2  

2 

Chương 2. Máy điện một 

chiều 

6 4 2 1 

1. Máy phát điện một chiều 4 3 1  

2. Động cơ điện một chiều 2 1 1  

 Cộng 30 20 10 2 

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra 

thực hành được tính vào giờ thực hành 
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IV. YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH MÔN HỌC 

1. Nội dung đánh giá: 

*. Kiến thức: 

+ Cấu tạo, nguyên lý làm việc, các thông số kỹ thuật, các sơ đồ nối dây, tổ nối dây 

và các điều kiện hoà máy biến áp vận hành song song. 

+ Công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật, sơ đồ nối dây và 

phạm vi ứng dụng của máy biến áp tự ngẫu, máy biến áp đo lường. 

+ Cấu tạo, nguyên lý làm việc, các thông số kỹ thuật, đặc tính làm việc và điều 

chỉnh tốc độ của động cơ không đồng bộ 3 pha và một pha. 

+ Cấu tạo, nguyên lý làm việc và phương pháp hoà máy phát điện đồng bộ 

*. Kỹ năng: 

+ Trình bày được các loại máy biến áp lực, máy biến áp tự ngẫu, máy biến áp 

đo lường được sử dụng trong hệ thống điện và các loại động cơ điện không đồng bộ 

3 pha, một pha, các máy phát điện, máy điện một chiều. 

+ Đọc và phân tích được các ký hiệu, thông số kỹ thuật được ghi trên nhãn các 

loại máy điện. 

+ Đọc và phân tích được sơ đồ nối dây của các loại máy điện như máy biến áp 

lực, máy biến áp tự ngẫu, máy biến áp đo lường. 

+ Vận dụng vào công tác quản lý, vận hành và sửa chữa 

*. Về thái độ: Cẩn thận, tự giác.  

2. Công cụ đánh giá: 

- Hệ thống ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về: cấu tạo, nguyên lý của máy 

điện. 

 - Hệ thống ngân hàng câu hỏi ôn thi  

3. Phương pháp: 

 - Trắc nghiệm  

 - Tự luận 
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CHƯƠNG 1: MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU 

Giới thiệu 

Năm 1831 Michael Faraday phát minh ra hiện tượng cảm ứng điện từ, dòng 

điện tạo ra từ trường và ngược lại; sự biến thiên của từ trường cũng tạo ra dòng 

điện. Năm 1884 máy biến áp đầu tiên được tạo ra bởi Karoly Zipemowsky, Miksa 

Deri và Otto Titusz Blathy. Năm 1886 máy biến áp cho điện xoay chiều đầu tiên 

được đưa vào sử dụng tại Mỹ. Năm 1889 Mikhail Dolivo Dobrovolsky chế tạo ra 

máy biến áp ba pha đầu tiên. Năm 1891 Tesla chế tạo ra máy biến áp có khả năng 

làm việc với dòng điện xoay chiều với tần số và điện áp cao. 

Máy điện xoay chiều là các thiết bị điện hoặc biến đổi điện năng của dòng 

điện xoay chiều điện năng xoay chiều) thành cơ năng (chế độ động cơ điện) hoặc từ 

cơ năng thành điện năng (chế độ máy phát điện). 

Hoạt động của các máy điện đều dựa trên hai định luật: Định luật cảm ứng 

điện từ và Định luật Len xơ. Vì vậy, các máy điện đều có tính thuận nghịch, vừa có 

thể làm việc ở chế độ máy phát, vừa có thể làm việc ở chế độ động cơ. 

Chương 1 cung cấp các kiến thức cơ bản về các loại máy điện xoay chiều bao 

gồm máy biến áp, máy điện không đồng bộ và áy điện đồng bộ như: công dụng, 

cấu tạo, nguyên lý làm việc và các thông số kỹ thuật.... 

Mục tiêu 

- Trình bày được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, các thông số kỹ 

thuật, sơ đồ nối dây, và các điều kiện hoà máy biến áp vận hành song song. 

- Trình bày được được cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của 

một số máy biến áp đặc biệt; 

- Xác định được tổ nối dây của máy biến áp ba pha 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, các thông số định mức của máy 

điện không đồng bộ; 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, các thông số định mức của máy 

điện đồng bộ; 
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- Trình bày được các phương pháp khởi động động cơ không đồng bộ; máy 

điện đồng bộ; 

- Giải thích được đặc điểm của máy bù đồng bộ; phạm vi ứng dụng của máy bù 

đồng bộ; 

- Tự giác, nghiêm túc, cẩn thận, chính xác, khoa học. 

Nội dung 

1. Máy biến áp  

1.1. Máy biến áp một pha 

1.1.1 Công dụng - Cấu tạo 

a. Công dụng 

- Máy biến áp là một thiết bị điện từ tĩnh, được dùng để biến đổi điện áp xoay 

chiều từ cấp điện áp này sang cấp điện áp khác với tần số không đổi. 

- Máy biến áp làm nhiệm vụ truyền tải điện năng đi xa: 

+ Nếu công suất truyền tải lớn, điện áp truyền tải nhỏ thì dòng điện trên đường 

dây 









CosU

P
I

.
 sẽ rất lớn. Từ đó dẫn đến tổn thất điện năng trên đường dây 

 RtIA 2  rất lớn; tiết diện dây dẫn lớn; vốn đầu tư xây dựng đường dây sẽ cao. 

+ Vậy, để hạn chế tổn thất điện năng, giảm vốn đầu tư xây dựng đường dây 

cần dùng MBA tăng áp để nâng điện áp lên cao (500KV, 220KV, 110KV…), được 

gọi là điện áp truyền tải; khi đến nơi tiêu thụ cần dùng MBA giảm áp để hạ điện áp 

xuống phù hợp với điện áp định mức của các thiết bị dùng điện được gọi là điện áp 

hạ áp. Hình 1 - 1 
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- Ngoài ra MBA còn được dùng trong các thiết bị điện gia dụng; các máy công 

nghệ; các thiết bị điện tử, vô tuyến viễn thông; dùng trong đo lường điện… 

b. Cấu tạo 

Về nguyên tắc cấu tạo máy biến áp gồm hai phần chính: Mạch từ và dây quấn 

(Có thể kiểu bọc hay kiểu lõi) Hình 1 - 2. 

 

* Mạch từ 

Là phần dẫn từ của MBA. Mạch từ được làm 

bằng thép Silíc cán mỏng thành lá có bề dày từ 

0,350,5 mm, được gọi là các lá thép kỹ thuật 

điện. 

Các lá thép được phủ sơn cách điện trên bề 

mặt và ghép chặt lại với nhau. Mạch từ MBA gồm 

hai phần: Trụ từ và gông từ , hình 1 - 3a 
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 - Trụ từ: Là phần mạch từ trên có quấn các cuộn dây. 

 - Gông từ: Là phần mạch không quấn dây; gông từ hợp với trụ từ thành mạch 

kín gọi là mạch từ. 

 

 

 

 

 

Trụ từ và gông từ có thể ghép rời hoặc ghép xen kẽ. Tuỳ thuộc vào công suất 

của MBA mà tiết diện ngang của trụ từ khác nhau. Các MBA công suất nhỏ tiết 

diện trụ từ thường có hình vuông hoặc chữ nhật; các MBA công suất lớn tiết diện 

trụ từ thường có hình bậc thang; MBA tự ngẫu mạch từ thường có dạng hình 

xuyến. Hình 1 - 3b 

* Dây quấn 

Là phần cơ bản của MBA, là phần dẫn điện. Dây quấn được làm bằng dây 

đồng hoặc nhôm, có tiết diện tròn hoặc hình chữ nhật, được bọc cách điện bằng sơn 

ê-may, sợi thuỷ tinh hoặc sợi vải bông. 
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MBA thông thường có hai cuộn dây: Một cuộn nhận điện áp vào gọi là cuộn 

sơ cấp và một cuộn lấy điện áp ra gọi là cuộn thứ cấp(thường gọi là cuộn cao áp và 

cuộn hạ áp); đối với các MBA có ba cấp điện áp thì cuộn còn lại gọi là cuộn trung 

áp. Các cuộn dây MBA được quấn đồng tâm, cuộn hạ áp quấn trong, cuộn cao áp 

quấn ngoài; có thể quấn xen kẽ dọc theo trụ từ. Hình 1 - 4 

Ngoài hai phần chính được nêu trên thì MBA còn có rất nhiều các bộ phận phụ 

khác như: Bình dầu, sứ cách điện, bộ điều chỉnh điện áp, các thiết bị bảo vệ, các 

thiết bị đo lường…(Hình 1 - 5) 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Các đại lượng định mức của máy biến áp 

 Thông số định mức của MBA được ghi trên nhãn máy hoặc trong lý lịch máy. 

Là trị số quy định đối với các đại lượng điện của MBA để khi làm việc trong điều 

kiện làm việc bình thường được an toàn và lâu dài. 

a. Điện áp định mức 

Khi thiết kế, chế tạo MBA, điện áp định mức (Uđm) sẽ quyết định số vòng dây 

của các cuộn dây, đảm bảo sử dụng hợp lý nhất. Đồng thời quyết định việc bố trí 

các cuộn dây và lựa chọn cách điện. 

Nếu MBA làm việc với Ulv<Uđm thì lãng phí khả năng của máy, tổn thất cao; 
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Nếu MBA làm việc với Ulv >Uđm thì tuổi thọ của máy sẽ giảm, thậm chí có thể 

gây cháy máy. 

b. Dòng điện định mức 

Khi thiết kế, chế tạo MBA, dòng điện định mức (Iđm) sẽ quyết định tiết diện 

cuả các cuộn dây, xác định tổn hao năng lượng, đảm bảo nhiệt độ làm việc không 

vượt quá trị số cho phép; 

Nếu sử dụng với Ilv>Iđm thì  máy sẽ phát nóng quá nhiệt độ cho phép, gây hư 

hỏng cách điện, thậm chí gây cháy các cuộn dây và cháy máy. 

c. Công suất định mức 

Là công suất biểu kiến, được xác định bằng tích số giữa Iđm và Uđm 

 dmdmdm IUS . (VA). 

Căn cứ  vào Sđm để biết được khả năng truyền tải điện năng của MBA; đồng 

thời quyết định kích thước và tiết diện của mạch từ. 

Ngoài ra trên nhãn và trong lý lịch máy còn có các thông số khác như: Tần số 

định mức; điện áp, dòng điện không tải; điện áp, dòng điện ngắn mạch; lượng dầu; 

…. Đó là các thông số quan trọng mà ta cần chú ý trong quá trình vận hành. 

1.1.3. Nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha 

a. Sự sản sinh ra sức điện động 

Xét máy biến áp một pha hai dây 

quấn, hình 1 - 6  

Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp 

W1 điện áp xoay chiều U1, trong mạch 

sẽ có dòng điện xoay chiều I1. Dòng này 

sẽ sinh ra từ thông  khép kín qua 

mạch từ, móc vòng qua hai cuộn dây.  
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Giả sử: tSin max  thì từ thông này sẽ cảm ứng ra các sức điện động trong 

các cuôn dây. 

 Trên cuộn W1: 
dt

tSind
W

dt

d
We

 max
111


  → 










2
max11


 tSinWe  

Đặt 1max1 2EW    (Trị số cực đại  của sức điện động) 

   









2
2 11


tSinEe .  

Trong đó max1
max1

1
2

2

2



 W

fW
E


max11 44,4  fWE (Trị số hiệu dụng của 

sức điện động) 

Thành phần từ thông móc vòng qua không khí gọi là từ thông tản (t) và sẽ 

sinh ra sức điện động tản: 
dt

di
Le 1

11tan   

Trên cuộn W2:  
dt

tSind
W

dt

d
We

 max
222


  










2
max22


 tSinWe  

Đặt 2max2 2EW    (Trị số cực đại của sức điện động) 

    









2
2 22


tSinEe .  

Trong đó max2
max2

2
2

2

2



 W

fW
E


max22 44,4  WfE  

Khi thứ cấp nối với tải thì có dòng I2. Dòng này cũng sinh ra từ thông tản và 

cũng sinh ra sức điện động tản: 
dt

di
Le 2

22tan   

b. Tỷ số máy biến áp   

Gọi k là tỷ số biến của MBA.  

2

1

max2

max1

2

1

44,4

44,4

W

W

fW

fW

E

E
k 
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Khi không tải: 
2

1

2

1

2

1
2211 ;

W

W

U

U

E

E
kUEUE   

Nếu k>1 thì U1>U2 Gọi là MBA giảm áp 

Nếu k<1 thì U1<U2 Gọi là MBA tăng áp 

c. Tổn hao - Hiệu suất MBA 

+ Các dạng tổn hao: 

- MBA nhận từ lưới điện một công suất: 1111 CosImUP  , (m số pha dây quấn).  

+ Một phần tiêu hao ở dây quấn sơ cấp: 
1

2

11 rmIpcu   

+ Một phần tiêu hao ở lõi thép: 
0

2

0 rmIpst   

 - Còn lại công suất điện từ (Pđt) chuyển sang dây quấn thứ cấp, rồi chuyển 

sang tải. Quá trình đó gây nên một tổn hao trên dây quấn thứ cấp: 2

2

22 rImpcu
  

Và công suất P2 đưa ra phụ tải sẽ là: 2222222   CosIUmCosImUP  

 + Hiệu suất MBA: 

 %100%100%100%
2

2

1

1

1

2










pP

P

P

pP

P

P
  

1.2. Máy biến áp ba pha 

1.2.1. Phân loại - Cấu tạo 

Để biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha từ cấp điện áp này sang cấp điện áp khác 

người ta dùng MBA 3 pha. Về cơ bản MBA ba pha cũng gồm 2 bộ phận chính là 

mạch từ và dây quấn. Tuy nhiên mỗi cấp điện áp của MBA ba pha có ba cuộn dây, 

các cuộn dây có thể được đấu sao, đấu sao có dây trung tính hoặc đấu tam giác. 

Căn cứ vào kết cấu của mạch từ  người ta chia MBA 3 pha thành các loại sau: 

+ MBA 3 pha tổ hợp: Gồm 3 MBA một pha đấu lại với nhau tạo thành MBA 3 

pha. Hình 1 – 8 
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+ MBA 3 pha 3 trụ và MBA 3 pha 5 trụ: Hợp nhất 3 mạch từ riêng rẽ thành mạch 

từ chung ta được mạch từ của MBA 3 pha, hình 1 – 9 

 

 

 

 

1.2.2. Các thông số kỹ thuật 

Trong quá trình vận hành MBA người công nhân vận hành cần quan tâm đến 

các thông số kỹ thuật như sau: 

Hình 1 - 7 
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+ Kiểu máy biến áp; 

+ Xuất xứ 

+ Hãng sản xuất 

+ Công suất định mức(KVA) 

+ Điện áp định mức (Không tải) (KV) 

+ Tổ nối dây 

+ Kiểu bbộ điều chỉnh điện áp không tải 

+ Dòng điện không tải (%) 

+ Tổn hao không tải ở tần số và dòng điện định mức (KW) 

+ Tổn hao phụ tải (KW) 

+ Điện áp ngắn mạch (%) 

+ Tổn hao ngắn mạch (KW) 

+ Tần số định mức (Hz) 

+ Nhiệt độ môi trường làm việc (oC) 

+ Phương pháp làm mát 

+ Giới hạn độ tăng nhiệt độ:           Lớp dầu trên cùng 

         Dây quấn 

         Bề mặt của máy và bể dầu 

+ Kích thước (H - Chiều cao; L - chiều dài; W - chiều rộng; A - khoảng cách 

giữa các bánh xe) 

 + Trọng lượng (Kg):     Trọng lượng dầu 

       Trọng lượng ruột máy 
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1.2.3. Tổ nối dây của MBA ba pha 

a. Quy ước tên đầu dây 

- Đối với MBA một pha việc chọn đầu đầu và đầu cuối của các cuộn dây là 

tuỳ ý và không ảnh hưởng quá trình làm việc của máy; 

- Đối với MBA ba pha thì chiều quấn của các cuộn dây phải được chọn một 

cách thống nhất. Giả sử dây quấn pha A chọn chiều quấn từ đầu đầu đến đầu cuối 

theo chiều kim đồng hồ thì các pha còn lại cũng phải chọn tương tự. Hình 1- 10a. 

 

- Điều này là rất cần thiết vì nếu một pha dây quấn mà ký hiệu ngược lại thì 

sức điện động(điện áp) lấy ra sẽ mất đối xứng. Hình 1- 10b. 

- Để thuận tiện cho việc nghiên cứu, chế tạo, sửa chữa và sử dụng dây quấn 

MBA 3 pha được quy ước như sau: 

Điện áp Pha Đầu đầu Đầu cuối Dây trung tính 

Cao áp 

Pha A A X  

O Pha B B Y 

Pha C C Z 

Trung áp 
Pha A Am Xm  

Om Pha B Bm Ym 
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Pha C Cm Zm 

Hạ áp 

Pha A a x  

o Pha B b y 

Pha C c z 

  

b. Tổ nối dây 

Tổ nối dây MBA ba pha là  tổ hợp dùng để chỉ cách đấu dây sơ cấp, thứ cấp 

và góc lệch pha giữa sức điện động dây sơ cấp, thứ cấp.  

Thông thường MBA ba pha có 12 tổ nối dây. 

  Ví dụ: / - 11; / - 12 

 Trong đó: ,  chỉ các cuôn dây MBA được đấu sao, đấu tam giác; con số 11, 

12 là chỉ số góc lệch pha giữa sức điện động dây sơ cấp và thứ cấp theo chiều kim 

đồng hồ, mỗi đơn vị là 300.  

c. Cách xác định tổ nối dây 

* Khi xác định tổ nối dây MBA cần quan tâm các yếu tố sau: 

- Chiều quấn dây sơ cấp và thứ cấp(chiều sức điện động); 

- Thứ tự ký hiệu đầu dây ra; 

- Cách nối dây sơ cấp và thứ cấp. 

*  Để xác định tổ nối dây người ta sử dụng phương pháp kim đồng, xác định góc 

lệch pha giữa véc tơ sức điện động dây sơ cấp và thứ cấp,có thể là 30o, 60o,…360o. 

Bằng cách: 

- Vẽ véc tơ sức điện động dây sơ cấp, tượng trưng cho kim dài(kim phút). Di 

chuyển véc tơ này về vị trí con số 12 của đồng hồ; Vẽ véc tơ sức điện động dây thứ 
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cấp tương ứng, tượng trưng cho kim ngắn(kim giờ); Di chuyển gốc véc tơ sức điện 

động dây thứ cấp về trùng với gốc sức điện động dây sơ cấp. 

- Xác định góc hợp giữa véc tơ SĐĐ dây sơ cấp và SĐĐ dây thứ cấp theo 

chiều kim đồng hồ, được bao nhiêu chia cho 30o ta sẽ được tổ nối dây của MBA. 

 - Ví dụ 1: Xác định tổ nối dây của MBA như hình 1 - 11.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Từ đồ thị véc tơ ta thấy góc lệch pha giữa véc tơ SĐĐ dây sơ cấp và thứ cấp là 

360o. Vậy tổ đấu dây là /Y – 12. 

 - Ví dụ 2: Xác định tổ nối dây của MBA như hình 1 - 12.  

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

Từ đồ thị véc tơ ta thấy góc lệch pha giữa véc tơ SĐĐ dây sơ cấp và thứ cấp là 

360o. Vậy tổ đấu dây là / – 11. 

1.2.4. Điều kiện để ghép MBA làm việc song song 

- Trong hệ thống điện, lưới điện, các MBA thường làm việc song song với 

nhau. Nhờ làm việc song song mà công suất của lưới điện lớn hơn rất nhiều công 

suất của mỗi máy. Cho phép nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống và an toàn 

cung cấp điện khi một máy bị hỏng hóc hoặc phải bảo dưỡng, sửa chữa. 

 

 

 

 

 

 

- Điều kiện để các máy làm việc song song là điện áp định mức sơ cấp, thứ 

cấp của các máy bằng nhau, cùng tổ nối dây, cùng các thành phần ngắn mạch. 

+ Điều kiện cùng tổ nối dây: 

Nếu các máy làm việc song song khác tổ nối dây thì giữa các điện áp thứ cấp 

sẽ có góc lệch pha, góc lệch pha này do các tổ nối dây quyết định. 

Do đó trong mạch nối liền dây quấn thứ cấp các MBA sẽ xuất hiện một SĐĐ 

và dòng điện cân bằng. Dòng này có thể làm nóng MBA, phá hỏng cách điện và 

cháy MBA. Hình 1 - 13 

 + Điều kiện Điện áp định mức bằng nhau:








dmIIdmI

dmIIdmI

UU

UU

22

11
 

Nghiã là tỷ số biến điện áp III kk  . 
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Nếu III kk   thì III EE 22   và ngay khi không tải trong dây quấn thứ cấp đã có 

dòng cân bằng sinh ra bởi III EEE 22  , dòng cân bằng chạy quẩn trong máy ảnh 

hưởng xấu đến công suất. 

 - Điều kiện cùng các thành phần ngắn mạch: 














%...%

%...%

%...%

nXIInXI

nRIInRI

nIInI

UU

UU

UU

 

Đảm bảo điều kiện này để các tải phân bố trên các máy tỷ lệ với công suất 

định mức của chúng. 

Nếu không đảm bảo, ví dụ: %% nIInI UU  thì khi máy I nhận tải định mức, máy 

II non tải. 

Thật vậy, hai máy làm việc song song điện áp rơi trên hai máy phải bằng 

nhau: nIIIInIdmI ZIZI  (máy II làm việc với dòng III). 

 Vì nIIdmIInIIIInIIdmIInIdmInIInI ZIZIZIZIUU  %% , hoặc là dmIIII II   và máy 

II non tải. Khi máy II làm việc định mức thì máy I sẽ quá tải. Thực tế thì cho phép 

sai khác 10%. 

1.3. Một số loại máy biến áp đặc biệt  

1.3.1. Máy biến áp tự ngẫu 

+ Là loại MBA có một phần hay toàn bộ dây quấn thuộc sơ cấp và thứ cấp. 

Hay nói cách khác dây quấn thứ cấp là một bộ phận của dây quấn sơ cấp, nên ngoài 

sự liên hệ qua hỗ cảm các dây quấn còn liên hệ trực tiếp với nhau về điện.  

+ Có hai cách thực hiện dây quấn đối với MBA tự ngẫu. Hình 1 - 14 

- Công suất được truyền từ hai nguồn: Truyền trực tiếp(Ptt), qua từ thông(P). 

- Gọi STK là dung lượng thiết kế, khi tính theo truyền tải bằng từ thông:

 2211 IEIESTK   
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- Tỷ số MBA: 
1

2

2

1

2

1

2

1

I

I

W

W

E

E

U

U
k   

 

 

 

 

 

 

 

- Khi vận hành ta có công suất truyền tải: HAHACACATT IUIUS  , và ta có 

 
CA

HA

HA

CA

I

I

U

U
k  . Vậy: 

Đối với sơ đồ a: 
 

kIU

IUU

IU

IE

S

S

CACA

CAHACA

CACATT

TK







1
122  

Đối với sơ đồ b: 
 

1
1

122 












 kk

kIU

IUU

IU

IE

S

S

CACA

HAHACA

CACATT

TK 1
1

1 


 k
k

.  

- Như vậy nối dây theo sơ đồ a sẽ có lợi hơn về mặt truyền tải. Thực tế trong 

truyền tải điện người ta thường thực hiện phương án này để nối liên lạc giữa các 

cấp điện áp khác nhau (110KV - 220KV - 500KV). 

- So với các loại MBA thông thường có cùng công suất truyền tải thì MBA tự 

ngẫu có kích thước và trọng lượng nhỏ hơn một hệ số, gọi là hệ số có lợi: 
k

kB

1
1 ; 

mặt khác trong vận hành thì tổn hao cũng giảm đi kB lần. 

- Ngoài ứng dụng trong hệ thống điện lực để truyền tải điện năng, MBA tự 

ngẫu còn được dùng để mở máy động cơ điện không đồng bộ; dùng rộng rãi trong 

các phòng thí nghiệm để thay đổi liên tục điện áp thứ cấp. Trong trường hợp này, 
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số vòng dây thứ cấp được thay đổi bằng chổi than tiếp xúc trượt với dây quấn; 

trong sinh hoạt thì MBA tự ngẫu được dùng để ổn định điện áp cho các thiết bị 

điện, điện tử (ổn áp)… 

1.3.2. Máy biến áp Đo lường 

MBA đo lường gồm hai loại, máy biến điện áp và máy biến dòng điện. Được 

dùng để biến đổi điện áp, dòng điện có trị số cao thành những lượng nhỏ đo được 

bằng dụng cụ đo tiêu chuẩn (0100V hoặc 05A) hoặc dùng trong mạch bảo vệ. 

a. Máy biến Dòng điện: BI 

- Máy biến dòng điện làm nhiệm vụ mở rộng giới hạn đo dòng điện cho các 

dụng cụ đo điện, cung cấp nguồn cho các cuộn dòng điện của các thiết bị điện khác 

(Rơle, áp tô mát...). 

- Về cơ bản máy biến dòng điện giống các MBA hai dây quấn thông thường, 

gồm 2 phần chính: mạch từ và dây quấn. Hình 1 - 15 

 

 

 

 

 

 

 

Dây sơ cấp được mắc nối tiếp với lưới điện, có số vòng ít, đôi khi chỉ có một 

vòng; dây quấn thứ cấp có số vòng nhiều, được thiết kế sao cho I2đm không vượt 

quá 5A, hai đầu cuộn thứ cấp được nối với đồng hồ Ampe mét hoặc cuộn dòng điện 

của các thiết bị điện khác.  
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Máy biến dòng điện luôn làm việc ở trạng thái gần như ngắn mạch, vì tổng trở 

của Ampe mét và các cuộn dòng điện của các thiết bị điện khác rất nhỏ.  

Tỷ số biến dòng điện: 21

1

2

2

1 IkI
W

W

I

I
k II  ; 

Khi sử dụng máy biến dòng điện, thứ cấp phải được nối đất để đảm bảo an 

toàn cho người và thiết bị; tuyệt đối không được hở mạch cuộn thứ cấp, vì như vậy 

dòng từ hoá rất lớn (I0=I1), lõi thép bão hoà nghiêm trọng sẽ nóng lên và làm cháy 

dây quấn, mặt khác khi bão hoà từ thông bằng đầu sẽ sinh ra sức điện động nhọn 

đầu, do đó ở dây quấn thứ cấp xuất hiện điện áp cao hàng nghìn vôn, không an toàn 

cho người sử dụng. 

 Máy biến dòng điện còn được dùng để chế tạo kìm đo điện, được gọi là Ampe 

kìm. Được dùng để đo, kiểm tra các thông số của mạch điện như: Dòng điện, điện 

áp, điện trở. (Đo lường điện) 

Ampe kìm gồm một máy biến 

dòng có lắp sẵn cơ cấu đo vào cuộn thứ 

cấp, cuộn sơ cấp là dây dẫn có dòng 

điện cần đo.  

Khi đo dòng điện, đưa dây dẫn có 

dòng điện cần đo vào trong lòng mạch 

từ. Trị số dòng điện cần đo được hiển 

thị trên đồng hồ đo. Hình 1 - 16. 

b. Máy biến Điện áp: BU 

 - Máy biến điện áp làm nhiệm vụ mở rộng giới hạn đo điện áp cho các dụng 

cụ đo điện, cung cấp nguồn cho các cuộn dòng điện của các thiết bị điện khác(Rơle, 

áp tô mát...). 
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 - Về cơ bản máy biến điện áp giống các MBA hai dây quấn thông thường, 

gồm 2 phần chính: mạch từ và dây quấn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dây quấn sơ cấp có số vòng nhiều, được đăt vào điện áp lưới; dây quấn thứ 

cấp có số vòng ít, được thiết kế sao cho điện áp thứ cấp không vượt quá 100V. Hai 

đầu cuộn thứ cấp được nối với đồng hồ Vôn mét hoặc cuộn điện áp của các thiết bị 

điện khác. (Hình 1 - 17) 

- Máy biến điện áp luôn làm việc ở trạng thái gần như hở mạch, vì tổng trở 

của đồng hồ Vôn mét và các cuộn điện áp của các thiết bị điện khác rất lớn. 

Tỷ số biến điện áp: 21

2

1

2

1 UkU
W

W

U

U
k UU   

- Khi sử dụng máy biến điện áp, thứ  cấp phải được nối đất để  đảm bảo an 

toàn cho người và thiết bị; tuyệt đối không được để ngắn mạch cuộn thứ cấp vì như 

vậy tương đương với ngắn mạch cuộn sơ cấp, nghĩa là gây sự có ngắn mạch lưới 

điện rất nguy hiểm. 

 

Hình 1 - 17 
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2. Máy điện không đồng bộ  

2.1. Khái niệm và phân loại 

2.1.1. Khái niệm chung 

Máy điện không đồng bộ là loại máy điện xoay chiều làm việc theo nguyên lý 

cảm ứng điện từ có tốc độ quay của roto (tốc độ máy) nhỏ hơn tốc độ đồng bộ (tốc 

độ từ trường) . 

Máy điện không đồng bộ có 2 dây quấn, dây quấn Stato (sơ cấp) nối với lưới 

điện tần số không đổi f1; dây quấn roto (thứ cấp) được nối ngắn mạch hoặc khép 

kín trên điện trở. Dòng điện trên dây quấn roto được sinh ra nhờ sức điện động cảm 

ứng có tần số f2 phụ thuộc vào tốc độ và kết cấu của roto, nghĩa là phụ thuộc vào tải 

trên trục của máy. 

Động cơ điện KĐB có công suất lớn trên 600W thường là loại 3 pha có 3 dây 

quấn làm việc, trục các dây quấn lệch nhau trong không gian một góc 120o điện. 

Các động cơ công suất nhỏ dưới 600W thường là động cơ 1 pha, có 1 dây quấn làm 

việc.  

Máy điện không đồng bộ có tính thuận nghịch, có thể làm việc ở chế độ động 

cơ điện và máy phát điện nhưng chủ yếu dùng làm động cơ điện. 

- Động cơ điện: dùng trong công nghiệp để làm nguồn động lực cho các máy 

cán thép, máy công cụ. Trong hầm mỏ dùng làm máy tời, quạt gió. Trong nông 

nghiệp dùng làm máy bơm, máy gia công nông phẩm (máy sát gạo, máy băm 

rau…). Trong đời sống sinh hoạt dùng làm quạt gió, máy quay đĩa, động cơ trong 

tủ lạnh, máy giặt… 

- Máy phát điện không đồng bộ ít được sử dụng, chỉ dùng trong vài trường 

hợp như trong quá trình điện khí hóa nông thôn cần nguồn điện phụ hay tạm thời 
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2.1.2. Phân loại 

- Phân loại theo kết cấu của vỏ máy: kiểu hở, kiểu bảo vệ, kiểu kín và kiểu 

phòng nổ 

- Phân loại theo kết cấu của roto: kiểu dây quấn và kiểu lồng sóc 

- Phân loại theo số pha: 1 pha, 3 pha; 

2.2. Động cơ không đồng bộ ba pha  

2.2.1 Cấu tạo 

 Động cơ không đồng bộ gồm hai bộ phận chính. Stator (phần tĩnh); Rôto 

(phần quay). 

 

 

 

 

 

 

a. Stator 

- Stator gồm hai phần, mạch từ và dây quấn. Hình 1 - 18 

 + Mạch từ được làm bằng các lá 

thép kỹ thuật điện (tôn Silíc) ghép lại 

với nhau tạo thành lõi thép hình trụ 

rỗng, giữa các lá thép được phủ sơn 

cách điện, mặt trong của lõi thép 

được xẻ rãnh để đặt bộ dây quấn; 
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+ Bộ dây quấn gồm có 3 cuộn dây (AX, BY, CZ) đặt lệch nhau 120o trong 

không gian, ba cuộn dây có thể được đấu theo hình sao hoặc hình tam giác (Hình 1 

– 19) vẽ sơ đồ khai triển dây quấn 3 pha đặt trong 12 rãnh của lõi thép. 

b. Rôto 

Rôto trong động cơ không đồng bộ có hai loại rôto lồng sóc và rôto dây quấn. 

*. Rôto lồng sóc 

Gồm lõi thép hình trụ, được làm bằng các lá thép kỹ thuật điện (KTĐ) ghép lại 

với nhau và được gắn trên trục quay. 

 

 

 

 

 

 

Mặt trên của lõi thép được phay rãnh để đặt các thanh dẫn bằng đồng hoặc 

nhôm, hai đầu các thanh dẫn được nối với hai vành đồng hoặc nhôm được gọi là 

vòng ngắn mạch. Hình 1 - 20a  

*. Rôto dây quấn 
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Gồm lõi thép gắn trên trục quay giống rôto lồng sóc. Trong các rãnh của lõi 

thép đặt bộ dây quấn 3 pha. Ba cuộn dây được đấu sẵn thành hình sao, 3 đầu còn lại 

được nối với 3 vành đồng, đưa ra bộ biến trở 3 pha đặt bên ngoài dùng để khởi 

động hoặc điều chỉnh tốc độ động cơ. Hình 1 - 20b 

2.2.2 Nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ ba pha 

a. Sự hình thành mô men quay 

Cho dòng điện xoay chiều ba pha vào các cuộn dây Stator, trong mạch từ xuất 

hiện từ trường quay ba pha, với tốc độ . 

Giả thiết động cơ có số đôi cực là 1 thì từ trường quay được biểu diễn như 

hình vẽ (Hình 1 -21) 

Từ trường quay quét qua các thanh dẫn 

của rôto, trong các thanh dẫn có sức điện 

động cảm ứng, chiều được xác định theo quy 

tắc bàn tay phải (coi chiều chuyển động của 

các thanh dẫn ngược với chiều của từ trường 

quay). Các thanh dẫn được nối kín mạch nên 

có dòng điện cảm ứng cùng chiều với sức 

điện động cảm ứng. 

Tác dụng tương hỗ giữa dòng điện trong các thanh dẫn và từ trường quay làm 

xuất hiện lực điện từ F tác dụng lên các thanh dẫn rôto (chiều được xác định theo 

quy tắc bàn tay trái), có chiều theo chiều từ trường quay. 

Dưới tác dụng của lực điện từ F tạo ra mô men quay (mq) đối với trục và làm 

cho rôto quay theo chiều của từ trường quay với tốc độ n2<n1. 

Nếu n2 = n1, thì các thanh dẫn của rôto quay song song với đường sức từ 

trường quay, do đó các thanh dẫn không cắt qua các đường sức từ, dẫn đến sức 

p
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điện động cảm ứng trong các thanh dẫn Ecư = 0, lực điện từ F = 0, mô men quay  

mq = 0 và động cơ không làm việc. Để động cơ làm việc thì n2 luôn luôn nhỏ hơn 

n1, vì thế động cơ có tên gọi là động cơ không đồng bộ (động cơ dị bộ) hay còn gọi 

là động cơ cảm ứng. 

Trong quá trình làm việc của động cơ mô men quay của động cơ cân bằng với 

mô men cản trên trục động cơ, rôto quay với tốc độ ổn định. 

Nếu mô men cản (mc) tăng, thì tốc độ n2 giảm, tốc độ tương đối giữa các thanh 

dẫn và từ trường quay tăng, sức điện động cảm ứng tăng, dòng điện cảm ứng tăng, 

lực điện từ tăng và mô men quay tăng cân bằng với mô men cản, động cơ quá tải 

cho phép. 

Nhưng nếu mc tăng quá trị số cho phép thì n2 giảm nhanh, dòng điện cảm ứng 

tăng mạnh, động cơ phát nóng, gây nguy hiểm cho động cơ, động cơ bị quá tải. 

Như vậy tốc độ động cơ thay đổi theo mô men cản. 

b. Độ trượt 

Gọi n1 là tốc độ từ trường quay, n2 là tốc độ quay của rôto thì n2 < n1. Độ 

chênh lệch giữa n2 và n1 gọi là độ trượt và được tính theo phần trăm, ký hiệu: S 

   1 20
0

1

n n
S

n


  

Trong quá trình làm việc, nếu lưới điện có tần số không đổi thì n1 cũng không 

đổi, nhưng n2 thay đổi theo Mc nên độ trượt thay đổi theo Mc. 

Vậy độ trượt S là đại lượng đặc trưng cho quá trình làm việc của động cơ không 

đồng bộ. 

Khi bắt đầu mở máy, n2 = 0 thì S = 1; 

Khi chạy không tải, n2  n1 thì S = 0 được gọi là độ trượt đồng bộ. 

Thông thường S % = (16)%  
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2.2.3. Các phương pháp khởi động động cơ không đồng bộ xoay chiều ba pha. 

a. Đặc điểm quá trình mở máy 

+ Quá trình mở máy là kể từ khi đóng mạch điện cho dòng điện vào động cơ, 

rôto còn đứng yên n2 = 0, cho tới khi động cơ làm việc ổn định n2 = n2đm; 

+ Dòng điện cung cấp cho động cơ khi mở máy khá lớn, trong một số trường 

hợp Imm quá lớn gây sụt áp trong lưới điện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn 

cung cấp điện. 

+ Trong quá trình mở máy, nếu mmm càng lớn và mc trên trục động cơ càng 

nhỏ thì điều kiện mở máy càng thuận lợi, thời gian mở máy càng ngắn, tránh ảnh 

hưởng tới tình trạng làm việc bình thường của lưới điện. 

b. Mở máy động cơ rôto lồng sóc 

*. Mở máy trực tiếp 

- Cho phép đóng trực tiếp điện áp lưới vào động cơ. 

Hình 1 - 22 

- Tại thời điểm mới đóng điện , khi tốc 

độ động cơ tăng dần thì Imm giảm dần, khi tốc độ động cơ 

ổn định thì Imm = Iđm. 

- Ứng dụng: Mở máy cho các động cơ có công suất 

nhỏ, mở máy trong điều kiện không tải. 

*. Mở máy gián tiếp 

- Mở máy Sao - Tam giác 

+ Sử dụng đối với loại động cơ, trong điều kiện làm việc bình thường các 

cuộn dây Stator đấu hình tam giác.  

+ Sơ đồ mở máy hình 1 – 23 

  dmmm II 75
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+ Khi mở máy cầu dao CD3 để ở trạng thái mở, đóng cầu dao CD2 các cuộn 

dây động cơ được đấu sao, đóng cầu dao CD1 động cơ bắt đầu làm việc với U đặt 

vào cuộn dây Stator giảm  lần, do đó Imm giảm  lần. 

+ Kết thúc quá trình mở máy cắt cầu dao CD2, đóng cầu dao CD3, động cơ làm 

việc với các cuộn dây stator đấu tam giác và U = Uđm. 

+ Ưu điểm: Sơ đồ đơn giản, dễ vận hành. 

+ Nhược điểm: mmm giảm  lần so với mở máy trực tiếp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mở máy bằng MBA tự ngẫu 

+ Sơ đồ mở máy hình 1 - 24 

+ Quá trình thao tác: Điều chỉnh con trượt trên MBA tự ngẫu sao cho trị số 

điện áp nhỏ, phù hợp với quá trình mở máy. Đóng CD3 về vị trí số 1, đóng CD2, 

đóng CD1, động cơ bắt đầu làm việc. Điều chỉnh MBA tự ngẫu để tăng dần điện áp 

cho phù hợp với sự tăng của tốc độ quay; 

3 3

3
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Kết thúc quá trình mở máy, đóng CD3 về vị trí số 2, động cơ làm việc trực tiếp 

với điện áp nguồn, cắt CD2 để loại MBA tự ngẫu ra khỏi mạch. 

Đặc điểm của sơ đồ: Sơ đồ mở máy phức tạp, hiệu quả cao; được sử dụng để 

mở máy có công suất lớn, mở máy có tải. 

- Mở máy qua cuộn kháng điện 

Sơ đồ mở máy, hình 1 - 25 

Quá trình thao tác: Cầu dao CD2 để ở vị trí cắt, đóng CD1, động cơ được khởi 

động qua cuộn kháng điện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết thúc quá trình mở máy đóng cầu dao CD2, động cơ làm việc trực tiếp với 

lưới điện. 

- Đặc điểm của sơ đồ: Đơn giản, dễ vận hành. Dòng điện mở máy nhỏ, tuy 

nhiên mô men mở máy giảm; được dùng để mở máy không tải. 
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c. Mở máy động cơ rôto dây quấn 

 + Để mở máy động cơ rôto dây quấn người ta nối một biến trở ba pha có thể 

điều chỉnh được trị số vào dây quấn rôto thông qua vành trượt,  hình 1 - 26 

 + Khi mở máy điều chỉnh biến trở để RP có trị số lớn nhất, người ta tính toán 

sao cho R2 = X2 để cho mô men lớn nhất.  

+ Khi động cơ bắt đầu làm việc, để duy trì một mô men điện từ nhất định, 

tránh tổn hao ta cắt dần điện trở phụ để động cơ tăng tốc, kết thúc quá trình mở 

máy thì loại hết điện trở phụ ra khỏi mạch rôto. 

+ Đặc điểm: Dòng điện mở máy nhỏ, mô men mở máy lớn, được ứng dụng 

mở máy cho các động cơ có công suất lớn, mở máy mang tải nặng(cầu trục, máy ủi, 

máy xúc…)  

2.3. Động cơ không đồng bộ một pha  

2.3.1. Động cơ KĐB một pha có tụ điện 

a. Cấu tạo: Gồm hai phần chính: 

- Stator: Gồm hai cuộn dây A và B, được đặt lệch 

nhau 90o trong các rãnh của lõi thép. Cuộn dây A được 

đặt vào điện áp pha, cuộn dây B được mắc nối tiếp với tụ 

điện và mắc song song với cuộn dây A. Có sơ đồ nguyên 

lý như hình 1 - 27 

- Rôto: Là rôto lồng sóc 

b. Nguyên lý làm việc 

- Đóng công tắc K, đóng cầu dao CD, dòng điện vào stator được chia làm hai 

thành phần IA và IB đi vào cuộn dây A và B.  



35 

 

Nhờ có tụ điện, dòng điện IA và IB lệch pha nhau 90o về thời gian, do vậy từ 

trường tổng hợp do dòng điện sinh ra sẽ là từ trường quay với . 

- Từ trường quay quét qua các thanh dẫn rôto làm xuất hiện sức điện động, 

sinh ra dòng điện cảm ứng trong các thanh dẫn. Tác dụng tương hỗ giữa dòng điện 

cảm ứng và từ trường quay tạo nên lực điện từ, tạo nên mômen quay và làm cho 

rôto quay theo chiều của từ trường quay với tốc độ n2 < n1. 

- Khi rôto quay với tốc độ ổn định ta có thể cắt khoá K để loại cuộn dây B và 

tụ điện ra khỏi mạch thì động cơ vẫn làm việc bình thường.  

Do đó cuộn dây B được gọi là cuộn mở máy, cuộn dây A được gọi là cuộn 

làm việc. 

2.3.2. Động cơ KĐB một pha có vòng chập 

a. Cấu tạo:  

Gồm hai phần chính, hình 1 - 28 

Stator: Gồm cuộn dây chính được quấn trên cực 

từ, trên mặt cực từ có xẻ rãnh lệch về một phía để 

lồng một vòng chập (vòng ngắn mạch) bằng đồng, 

vòng ngắn mạch đóng vai trò như cuộn dây mở máy. 

Rôto: là rôto lồng sóc 

b. Nguyên lý làm việc 

Khi đặt điện áp vào cuộn dây chính, dây quấn này sẽ sinh ra một từ trường đập 

mạch chính C.  

Một phần của từ thông này('
C) đi qua vòng ngắn mạch. Trong vòng ngắn 

mạch sẽ sinh ra dòng điện ngắn mạch In và sinh ra từ thông n.  

p

f
n

60
1 

Hình 1 - 28a 
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Từ thông n tác dụng với '
C để sinh ra từ thông 

phụ f đi qua vòng ngắn mạch. Kết quả là dưới phần cực 

từ không có vòng ngắn mạch có từ thông C - '
C đi qua, 

còn trong vòng ngắn mạch có f đi qua. Giữa chúng có 

góc lệch pha nhất định về thời gian và góc lệch về không 

gian tạo nên một từ trường quay và máy có mômen ban 

đầu làm Roto quay. 

3. Máy điện đồng bộ  

3.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc phân loại máy điện đồng bộ  

3.1.1. Khái niệm 

 - Máy điện đồng bộ là loại máy điện có tốc độ quay không đổi và được xác 

định theo số đôi cực và tần số dòng điện, 
p

f
n

60
 ; 

 - Máy điện đồng bộ được sử dụng theo chế độ máy phát điện và động cơ 

điện. Nhưng đa số máy điện đồng bộ hoạt động ở chế độ máy phát điện, dùng để 

cung cấp điện năng cho sinh hoạt và sản xuất. Vì vậy máy điện đồng bộ có một vai 

trò quan trọng trong sự phát triển khoa học và kỹ thuật. 

3.1.2. Cấu tạo 

a. Phần cảm (Rôto) 

- Được gắn trên trục quay, gồm lõi thép cực từ trên có quấn cuộn dây để cho 

dòng điện một chiều đi qua tạo thành một nam châm điện; 

- Từ trường phần cảm sinh ra khá mạnh và ổn định. Cực từ được chế tạo sao 

cho từ thông phân bố dọc theo mặt trong của phần ứng biến thiên theo quy luật hàm 

số sin: SinBB max ; 

Hình 1 - 28b 

c f 
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- Số cực từ của phần cảm phụ thuộc vào tốc độ quay và tần số tiêu chuẩn của 

dòng điện dùng trong công nghiệp; 

- Dựa vào cấu tạo cực từ người ta chia rôto làm hai loại: Rôto cực ẩn và rôto 

cực lồi, hình 1 - 29; 

 

 

 

 

 

 

+ Máy điện có rôto cực lồi được gọi là máy điện cực lồi, thường dùng cho loại 

máy điện có tốc độ thấp, số cực nhiều, công suất nhỏ; 

+ Máy điện có rôto cực ẩn đợc gọi là máy điện cực ẩn, thường dùng cho loại 

máy điện có tốc độ cao, số cực ít, công suất cao. 

b. Phần ứng (Stator) 

+ Mạch từ: Được làm bằng các lá thép kỹ thuật điện ghép cách điện với nhau, 

mặt trong được xẻ rãnh để đặt bộ dây quấn; 

+ Dây quấn: Gồm ba cuộn dây đặt lệch nhau 120o trong không gian trong các 

rãnh của lõi thép  mạch từ, hình 1 - 30 

c. Phần kích từ 

+ Bộ phận kích từ làm nhiệm vụ tạo ra dòng điện một chiều đưa vào cuộn dây 

phần cảm để tạo ra từ trường cho máy; 

+ Đối với các máy phát điện công suất lớn, phần kích từ là một máy phát điện 

một chiều được nối cùng trục với máy phát điện đồng bộ. 
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3.1.3. Nguyên lý làm việc 

a. Chế độ máy phát điện 

+ Cung cấp dòng kích từ cho máy, hình 1 - 36; 

+ Kéo phần cảm quay với tốc độ 
p

f
n

60
2  ; từ trường phần cảm quét qua các 

cuộn dây phần ứng sinh ra các sức điện động trong các cuộn dây, eA, eB, eC; 

+ Vì ba cuộn dây đặt lệch nhau trong không gian nên ta được một hệ sức điện 

động ba pha; 

+ Các cuộn dây được chế tạo giống nhau nên trị số hiệu dụng các sức điện 

động như nhau: mCBA fWkEEE  44,4  

Trong đó:  
60

np
f  - là tần số của sức điện động;  

  W - Số vòng của một cuộn dây pha; 

   k - Hệ số dây quấn; 

  m - Từ thông cực đại dưới một cực từ. 

+ Coi góc pha đầu của sức điện động pha A là 

0o thì phương trình sức điện động ba pha được viết 

như sau: 

  )(2 tSinEeA   (V) 

  )120(2 o

B tSinEe    (V) 

  )240(2 o

C tSinEe    (V) 

+ Khi máy phát có tải thì trong ba cuộn dây của máy phát có dòng điện và sinh 

ra từ trường quay ba pha với tốc độ 
p

f
n

60
1  ; nghĩa là bằng tốc độ quay của phần 

cảm n1 = n2, do đó máy phát được gọi là máy phát điện đồng bộ. 
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b. Chế độ động cơ điện 

- Đưa dòng điện xoay chiều 3 pha vào dây quấn Stato sẽ tạo ra từ trường quay 

3 pha 
p

f
n

60
1   (tốc độ đồng bộ); 

- Đưa dòng điện một chiều vào dây quấn kích từ, Rôto trở thành một nam 

châm điện và bị từ trường của Stato kéo quay theo với tốc độ bằng tốc độ của từ 

trường quay: 
p

f
nn

60
12  . 

3.1.4. Phân loại máy điện đồng bộ 

+ Phân loại theo công dụng: 

  - Máy phát điện đồng bộ 

  - Động cơ điện đồng bộ 

  - Máy bù đồng bộ 

+ Phân loại theo cấu tạo: 

  - Máy điện đồng bộ cực lồi 

  - Máy điện đồng bộ cực ẩn 

3.2. Hòa máy phát điện đồng bộ  

3.2.1. Mục đích - Điều kiện hoà 

a. Mục đích: 

Hoà máy phát điện đồng bộ là việc ghép các máy phát điện làm việc song 

song với nhau. Tức là nối hệ thống điện của các nhà máy phát điện lại thành một 

mạng lưới điện thống nhất, hình 1 - 32; 

 Ghép như vậy nhằm: 

 - Đảm bảo tính cung cấp điện an toàn và liên tục; 
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 - Đảm bảo chất lượng điện năng; 

 - Đảm bảo tính kinh tế 

b. Điều kiện: 

* Để hoà các máy phát điện vận hành song 

song thì chúng phải thoả mãn các điều kiện sau: 

- Điện áp của máy phát cần hoà phải bằng 

điện áp của lưới hoặc máy phát đang vận hành 

song song: LF UU  ; 

- Tần số của máy phát cần hoà phải bằng tần số của lưới hoặc máy phát đang 

vận hành song song: LF ff  ; 

- Thứ tự pha của máy phát cần hoà phải trùng với thứ tự pha của lưới hoặc 

máy phát đang vận hành song song; 

- Điện áp pha của máy phát cần hoà phải trùng pha với điện áp pha của lưới 

hoặc máy phát đang vận hành song song;  

Nếu không đảm bảo các điều kiện trên thì có thể xảy ra các sự cố rất nghiêm trọng. 

3.2.2. Các phương pháp hoà 

a. Phương pháp dùng ánh sáng đèn 

* Phương pháp ánh sáng đèn tắt: Sơ đồ nối dây, đồ thị véc tơ hình 1 - 33. 

 Khi U càng lớn thì đèn càng sáng và chưa đúng thời điểm để hoà. Lúc này 

ta phải điều chỉnh phần cảm của máy phát chạy nhanh hơn hoặc chậm lại cho đến 

khi cả 3 đèn đều tắt, tức là ''' ;; CCBBAA UUUUUU


 . Khi đó ta đóng cầu dao cho 

máy phát hoà lên lưới. 
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* Phương pháp ánh sáng đèn quay: Sơ đồ nối dây, đồ thị véc tơ hình 1 - 34. 

 

  

 

 

 

 

 

 

- Nếu fF > fL ánh sáng đèn quay theo thứ tự 1, 3, 2 

- Nếu fF < fL ánh sáng đèn quay theo thứ tự 1, 2, 3 
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Tốc độ của ánh sáng càng nhanh thì sự chênh lệch tần số càng nhiều. Ta phải 

điều chỉnh tốc độ của phần cảm sao cho đèn 1 tắt, đèn 2 và đèn 3 sáng bình thường 

thì ta đóng cầu dao hoà máy phát vào lưới. 

b. Phương pháp dùng cột đồng bộ 

- Cột đồng bộ thực chất là hệ thống gồm các đồng hồ đo điện: Vôn mét, Héc 

mét, đồng hồ kế 

- Khi các đồng hồ chỉ các trị số thoả mãn các điều kiện hoà thì ta đóng cầu 

dao hoà máy phát vào lưới. 

c. Phương pháp tự hoà đồng bộ  

- Kéo phần cảm máy phát 

quay với tốc độ đồng bộ, và điều 

chỉnh dòng kích từ sao cho điện áp 

máy phát bằng điện áp lưới; Cắt 

kích từ và đóng k về vị trí số 2 qua 

điện trở diệt từ; 

- Đóng cầu dao CD, hoà máy 

phát vào lưới; 

- Đóng kích từ cho máy, (K ở 

vị trí số 1) máy tự hoà đồng bộ. 

Hình 1 - 35 

3.3. Máy bù đồng bộ  

- Thực chất máy bù đồng bộ là một động cơ đồng bộ làm việc ở chế độ không 

tải, quá dòng điện kích từ; 

- Động cơ và máy bù đồng bộ thường có Rôto cực lồi và công suất nhỏ hơn 

công suất của máy phát; 
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- Khi dòng kích từ nhỏ, động cơ nhận công suất phản kháng của lưới, dòng 

điện trong động cơ chậm pha sau điện áp một góc ; 

- Khi dòng kích từ vượt quá trị số định mức(trạng thái quá kích từ), thì máy 

đồng bộ phát công suất phản kháng vào lưới. Lúc này động cơ được xem như một 

tụ điện vận hành song song với lưới, do đó Cos của lưới điện được nâng cao. 

- Máy điện chuyên dùng để phát công suất phản kháng cho lưới điện để nâng 

cao Cos gọi là máy bù đồng bộ. 
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CHƯƠNG 2 : MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU 

Giới thiệu 

Ngày nay mặc dù dòng điện xoay chiều được dùng rộng rãi, song máy điện 

một chiều vẫn tồn tại, đặc biệt là động cơ điện một chiều. Động cơ điện một chiều 

được sử dụng trong công nghiệp để đáp ứng những yêu cầu như mômen mở máy 

lớn, điều chỉnh tốc độ cách bằng phẳng và trong một phạm vi rộng. Trong các thiết 

bị tự động, ta thấy các máy điện khuếch đại, các động cơ chấp hành cũng là máy 

điện một chiều. Các máy điện một chiều còn thấy trong các thiết bị ôtô, tàu hỏa, 

máy bay. Ngoài ra, các máy điện một chiều điện áp thấp được dùng nhiều trong các 

thiết bị điện hóa, hàn điện có chất lượng cao. Nhược điểm chủ yếu của máy điện 

một chiều là có cổ góp điện làm cho cấu tạo phức tạp, đắt tiền và kém tin cậy, nguy 

hiểm trong môi trường dễ nổ. Khi sử dụng động cơ điện một chiều, cần phải kèm 

theo máy phát điện một chiều hay bộ chỉnh lưu. 

Mục tiêu 

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc, các thông số kỹ thuật của máy điện 

một chiều; 

- Giải thích được các đại lượng đặc trưng cho máy phát điện một chiều; 

- Phân tích được các đặc điểm làm việc của máy điện một chiều; 

- Trình bày được các loại máy điện một chiều trong mạng điện; 

- Vận dụng vào tính chọn, lắp đặt các loại máy điện một chiều trong vận hành 

và quản lý và sửa chữa; 

- Tự giác, nghiêm túc, cẩn thận, chính xác, khoa học. 

Nội dung 
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1. Máy phát điện một chiều  

1.1. Khái niệm máy điện một chiều 

- Máy điện một chiều là máy điện được sử dụng trong mạch điện một chiều ở 

chế độ máy phát và động cơ; 

- Máy phát điện một 

chiều được dùng để cung cấp 

năng lượng điện một chiều cho 

các phụ tải một chiều; 

- Động cơ một chiều được 

dùng để kéo các máy công cụ 

cần nhiều tốc độ. 

1.1.1. Cấu tạo máy điện một chiều 

a. Phần cảm (Stator) 

- Là phần cố định được gắn trên thân máy, gồm lõi thép cực từ trên có quấn 

cuộn dây kích từ để tạo ra từ trường cho máy; 

- Lõi sắt cực từ được làm bằng thép lá kỹ thuật điện ghép lại với nhau, giữa các 

lá thép được phủ sơn cách điện; 

- Cuộn dây kích từ được quấn bằng dây điện từ, bọc cách điện bằng sơn 

êmay hoặc sợi vải bông. 

b. Phần ứng (Rotor) 

- Gồm lõi thép hình trụ được gắn trên trục quay, trên lõi thép được xẻ rãnh 

để đặt dây quấn phần ứng, các đầu dây của dây quấn phần ứng được hàn nối vào 

các phiến đồng của vành đổi chiều. 

c. Phần đổi chiều 

Gồm có vành đổi chiều và hệ thống chổi than. 
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- Vành đổi chiều được gắn cùng trục với với phần ứng, gồm nhiều các phiến 

đồng ghép lại với nhau thành hình trụ tròn, giữa các phiến đồng được cách điện 

bằng nhựa hoặc mica. 

- Các chổi than được tì lên vành đổi chiều để dẫn điện. 

1.1.2. Các đại lượng đặc trưng cho máy điện một chiều 

a. Sức điện động 

Khi phần ứng máy điện một chiều quay trong từ trường phần cảm, trong dây 

dẫn xuất hiện sức điện động cảm ứng. Từ thông phân bố dọc theo chu vi phần ứng 

có trị số khác nhau nên sức điện động sinh ra trong dây dẫn cũng khác nhau: 

 Emáy = Enhánh. 

 Nghĩa là bằng tổng SĐĐ sinh ra trong các dây dẫn nối vào một nhánh song 

song.  

Sức điện động của máy Emáy = Et.bình.N 

  - Et.bình là sức điện động trung bình của một dây dẫn. p
n

E binht 2
60

.   

  - n là tốc độ quay của phần ứng (vòng/phút); n/60 (vòng/giây) 

  - 2p - Số cực của máy; 

Nếu máy có N dây dẫn, 2a là số mạch nhánh song song thì số dây dẫn trong 

một nhánh là: N/2a 

  Vậy sức điện động của máy: nC
a

Np
n

a

N
p

n
E emáy ..

60

.
..

2
.2.

60
  

Trong đó: 
a

Np
Ce

60

.
  là hằng số phụ thuộc vào kết cấu của máy. 

Như vậy sức điện động của máy tỷ lệ với từ thông phần cảm và tốc độ quay 

của phần ứng. 
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b. Mô men điện từ 

Khi cuộn dây phần ứng có dòng điện đi qua, khi đó xuất hiện lực điện từ tác 

dụng lên dây dẫn phần ứng tạo nên một Mômen (m), gọi là mômen điện từ. 

- Đối với động cơ điện là mômen quay; 

- Đối với máy phát là mômen cản. 

Về trị số, mômen điện từ được xác định theo công thức: uM ICm   

Trong đó: 
a

Np
CM

2
  - Là hằng số phụ thuộc vào kết cấu của máy 

Như vậy, Mômen điện từ tỷ lệ với từ thông và dòng điện phần ứng. 

c. Công suất điện từ 

Công suất điện từ của máy điện một chiều là công suất biến đổi năng lượng cơ 

thành năng lượng điện đối với chế độ máy phát điện và ngược lại, từ năng lượng 

điện thành năng lượng cơ đối với chế độ động cơ điện. 

Công suất điện từ được xác định: .mPdt  ; Trong đó: 
udt EIP

n


60

2
  

Vậy công suất điện từ của máy điện một chiều tỷ lệ với tích số SĐĐ và dòng 

điện phần ứng. 

- Trong trường hợp máy phát, công suất phát ra P = UI nhỏ hơn công suất điện 

từ  Pđt = EI một lượng bằng lượng tổn hao phát nhiệt trên dây quấn phần ứng; 

- Trong trường hợp động cơ, công suất nhận từ lưới vào P = UI lớn hơn công 

suất điện từ một lượng cũng bằng lượng tổn hao phát nhiệt trên dây quấn phần ứng. 

d. Tốc độ quay:
e

uu
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RIU

C

E
n
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1.2. Nguyên lý làm việc của máy phát điện một chiều 

- Cho dòng điện một chiều vào dây quấn kích từ, trong máy sẽ có từ trường, 

đường sức từ của từ trường phần cảm được khép kín qua mạch từ phần ứng và thân 

máy;  

- Dùng động cơ sơ cấp kéo phần ứng quay với tốc độ n, chiều như hình vẽ;  

- Các dây dẫn phần ứng sẽ cắt các đường sức 

của từ trường phần cảm sinh ra các sức điện động 

cảm ứng, chiều được xác định bằng quy tắc bàn tay 

phải; 

- Dưới tác dụng của vành đổi chiều và các chổi 

than, sức điện động giữa các chổi than không đổi và 

bằng tổng sức điện động sinh ra trong các bối dây 

nằm trong một mạch nhánh song song của phần 

ứng; 

- Nếu mạch ngoài được nối với phụ tải R thì sẽ có dòng điện một chiều qua 

phụ tải: UEIRUIRIRE
RR

E
II uu

u

u
u 


  

Trong đó:  U là điện áp hai đầu cực của máy 

    IưRư là điện áp giáng trên điện trở dây quấn phần ứng 

- Tác dụng tương ứng giữa dòng điện phần ứng với từ trường phần cảm tạo 

nên lực điện từ, chiều được xác định theo quy tắc bàn tay trái. Lực này tao ra một 

mômen ngược chiều với mômen quay được gọi là mômen cản. 

- Nếu muốn phần ứng tiếp tục quay với tốc độ không đổi ta phải cung cấp cho 

máy một công suất cơ (Pcơ) nhờ một động cơ sơ cấp kéo phần ứng, đảm bảo 

Mômen quay cân bằng với mômen cản. 
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Hình 2 - 2 
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- Như vậy máy phát đã biến đổi công suất của động cơ sơ cấp thành công suất 

điện cung cấp cho phụ tải. 

1.3. Đặc điểm làm việc của máy phát điện một chiều 

1.3.1. Máy phát điện một chiều kích từ độc lập 

Cuộn dây kích từ được cấp điện bởi nguồn pin hoặc ắc quy đặt ở bên ngoài, 

được mắc nối tiếp với một Ampe mét với biến trở điều chỉnh Ikt . 

* Đặc tính không tải: 

Nếu kéo phần ứng máy phát quay với tốc độ định 

mức nhưng mạch kích từ và mạch phần ứng để hở 

mạch thì điện áp 2 đầu cực của máy khoảng 

(25)%Uđm  gọi là SĐĐ dư (Edư), nó được sinh ra do 

còn từ dư trong mạch từ. 

Nếu điều chỉnh tăng dần Ikt thì SĐĐ hai đầu chổi 

than tăng dần. Đường đặc tính không tải )( ktIfE   khi 

n = Const, I = 0 như hình 2 - 4 

* Đặc tính ngoài: 

Đóng cầu dao CD cho phụ tải nhận điện của máy phát. Dòng điện phụ tải 

càng lớn thì điện áp 2 đầu cực của máy phát càng giảm do phản ứng phần ứng và 

tổn hao vì nhiệt trên R của cuộn dây gây nên. 

Đường đặc tính ngoài, quan hệ U = f(I) khi n = Const, Ikt = Const hình 2 - 5 ;  

U = Eư - IưRư. 

* Đặc tính điều chỉnh: 

Muốn giữ cho điện áp đầu cực của máy phát không đổi khi I của phụ tải biến 

thiên ta phải điều chỉnh Ikt. Khi IPT tăng điều chỉnh Ikt tăng, đường đặc tính Ikt = f(I) 

khi U = Const như hình 2 - 6 

Hình 2 - 3 

CD 

PHỤ TẢI 

 
A 
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RĐC 
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CKT 
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1.3.2. Máy phát điện một chiều kích từ song song 

Cuộn dây kích từ được mắc vào hai đầu của phần ứng. Để điều chỉnh dòng 

kích từ dùng biến trở điều chỉnh (RĐC), dùng Ampe mét để đo dòng kích từ. 

Nguyên lý làm việc của máy kích từ song song tương 

tự như máy kích từ độc lập. Nhưng nó chỉ làm viêc khi từ 

thông do dòng điện kích từ tạo ra cùng chiều với từ thông 

dư; 

Như vậy khi mắc đúng đầu dây thì Edư tạo ra Ikt và tạo 

ra từ thông kích từ làm cho từ thông của máy tăng, SĐĐ của 

máy tăng, Ikt tăng cho đến khi đạt trị số định mức. 

Các đường đặc tính như máy kích từ độc lập. Nhưng 

độ sụt áp nhiều hơn 30%Uđm (vì mạch kích từ nối vào 2 

đầu của day dẫn phần ứng nên khi phụ tải giảm, U tăng, 

Ikt tăng, từ thông tăng, SĐĐ tăng và ngược lại).  

So với máy kích từ độc lập, máy kích từ song song có thuận tiện hơn là không 

cần nguồn kích từ ngoài, vì vậy máy được sử dụng rộng rãi với phụ tải ít thay đổi. 

 

 



 

 51 

 

1.3.3. Máy phát điện một chiều kích từ nối tiếp 

Cuộn dây kích từ được mắc nối tiếp với cuộn dây phần ứng và phụ tải. Dòng 

điện qua cuộn dây kích từ bằng dòng điện phần ứng. Do đó tiết diện cuộn dây kích 

từ lớn, số vòng dây ít. Hình 2 - 8 

Khi phụ tải tăng, lúc đầu SĐĐ tăng, sau thì ngừng lại. Lúc đầu SĐĐ tăng là do 

tăng IPT sẽ làm tăng Ikt dẫn đến từ thông tăng và SĐĐ tăng.  

 

 

 

 

 

  

 

Sau khi đạt trị số định mức thì mạch từ bão hoà, dòng kích từ tăng nhưng từ 

thông tăng ít. Mặt khác dòng phần ứng tăng dẫn đến phản ứng phần ứng tăng do đó 

U hai đầu cực của máy giảm. Vì vậy máy kích từ nối tiếp ít được sử dụng. Đường 

đặc tính U = f(I) như hình 2 - 8 

1.3.4. Máy phát điện một chiều kích từ hỗn hợp 

* Máy điện kích từ hỗn hợp gồm 2 cuộn dây kích từ.  

- Một cuộn có tiết diện nhỏ, số vòng dây nhiều, được mắc song song với cuộn 

dây phần ứng; 

- Một cuộn có tiết diện lớn, số vòng dây ít, được mắc nối tiếp với cuộn dây 

phần ứng và phụ tải. 
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* Đặc tính không tải giống máy phát điện kích từ song song, vì khi không tải 

không có dòng điện vào cuộn dây kích từ nối tiếp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Đặc tính ngoài: U trên đầu cực của máy hầu như không đổi khi phụ tải tăng 

từ 0  đm. Vì khi phụ tải tăng, do tính chất của máy phát kích từ song song thì U 

giảm nhưng lại được tăng ngay lập tức do sự tăng SĐĐ nhờ sự tăng từ thông của 

cuộn dây nối tiếp sinh ra. 

Máy phát kích từ hỗn hợp được sử dụng trong các trường hợp cần có U 

không đổi mà phụ tải thay đổi. 

 

2. Động cơ điện một chiều  

2.1 Cấu tạo động cơ điện một chiều 

Động cơ điện một chiều có cấu tạo hoàn toàn giống máy phát điện một chiều, 

gồm 3 phần chính Stato, Rô to và Phần đổi chiều. Do động cơ phải kéo tải nên trục 

của động cơ có kích thước lớn hơn so với trục của máy phát điện một chiều 
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2.2.  Nguyên lý làm việc của động cơ điện một chiều 

- Cho dòng điện một chiều vào dây quấn kích 

từ, trong máy sẽ có từ trường;  

- Nối hai đầu chổi than với guồn điện một 

chiều, trong cuộn dây phần ứng sẽ có dòng điện (Iư). 

Dòng Iư nằm trong từ trường phần cảm sẽ chịu tác 

dụng một lực điện từ F (Chiều như hình vẽ) 

- Lực điện từ tạo nên một mômen quay kéo 

phần ứng quay với tốc độ n; 

- Khi mômen quay (mq) cân bằng với mômen cản 

(mc) trên trục động cơ, rôto quay với tốc độ ổn định; 

- Đồng thời khi phần ứng quay, trong dây dẫn phần ứng xuất hiện sức điện 

động cảm ứng có chiều ngược với chiều Iư, gọi là sức phản điện động.  

Ta có: UERIEU uu   

Như vậy, máy điện làm việc ở chế độ động cơ đã nhận công suất điện của 

nguồn để biến đổi thành công suất cơ kéo máy công cụ làm việc. 

2.3. Đặc điểm làm việc của động cơ điện một chiều 

2.3.1. Động cơ điện một chiều kích từ song song 

- Điều kiện: U = Const; Ikt = Const 

- Đặc điểm làm việc: 

I = Iư + Ikt;  

Ta biết 

e
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e
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E
nnCE

11







  



 

54  

 

Tốc độ n tỷ lệ thuận vớ SĐĐ và tỷ 

lệ ngịch với từ thông 

Khi khhông tải, Iư nhỏ  U  E do đó n phụ thuộc chủ yếu vào kt. Mà kt lại 

thay đổi theo Ikt.  

Như vậy khi động cơ có phụ tải thay đổi, để điều chỉnh n ta điều chỉnh Ikt bằng 

cách điều chỉnh Rkt. 

Khi công suất của phụ tải tăng (mC tăng) thì mq giảm và n giảm. Muốn tốc độ 

không thay đổi ta phải điều chỉnh Rkt để tăng Ikt. 

Động cơ điện một chiều kích từ song song được sử dụng trong trường hợp cần 

tốc độ hầu như không đổi khi tải của động cơ thay đổi. 

2.3.2. Động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp 

Dòng điện phần ứng chính là dòng điện kích từ 
ktu

ktu
RR

EU
III




  

Mô men quay: 2

11 uktuuMq IkIIkICm  .  

Như vậy mômen tăng mạnh khi phụ 

tải tăng 

Tốc độ của động cơ: 






)(1 ktu

e

RRIU

C
n  

Khi phụ tải tăng, tốc độ động cơ giảm nhiều, vì khi Iư tăng, từ thông tăng và 

ngược lại khi phụ tải giảm, tốc độ động cơ tăng. 

Động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp không được mở máy không tải hoặc 

mang tải nhẹ vì sẽ bị vượt tốc. 

2.3.3. Động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp 
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Nối dây sao cho từ thông của cuộn kích từ nối tiếp ngược chiều với từ thông 

của cuộn kích từ song song; 

Tốc độ quay: 
ntSS

ktu

e

RRIU

C
n






)(1
 

Từ thông song song mạnh hơn 

từ thông nối tiếp, khi phụ tải tăng thì 

dòng kích từ tăng, từ thông nối tiếp 

tăng do đó tốc độ hầu như không đổi. 

Động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp được sử dụng để kéo các máy công 

cụ cần tốc độ không đổi. 

2.6. Tổn hao hiệu suất máy điện một chiều 

2.6.1. Tổn hao: Máy điện một chiều khi làm việc có các lượng tổn hao sau: 

* Tổn hao điện (PĐ): Do sự phát nóng của dây quấn kích từ và dây quấn phần 

ứng, khi có dòng điện đi qua, còn được gọi là tổn hao đồng. 

 - Với máy điện kích từ song song: PĐ = Iư
2(Rư + Rp) + Iktss

2Rktss 

 - Với máy điện kích từ nối tiếp: PĐ = Iư
2(Rư + Rp + Rnt)  

 - Với máy điện kích từ hỗn hợp: PĐ = Iư
2(Rư + Rp + Rnt) + Iktss

2Rktss 

Trong đó: Iư
2Rư - Tổn hao công suất trên dây quấn phần ứng 

 Iư
2Rp - Tổn hao công suất trên dây quấn cực từ phụ 

 Iư
2Rnt - Tổn hao công suất trên dây quấn kích từ nối tiếp 

 Iư
2Rktss - Tổn hao công suất trên dây quấn kích từ song song 

* Tổn hao từ (Tổn hao sắt từ - Pst): Tổn hao sắt sinh ra khi phần ứng quay 

trong từ trường phần cảm, bao gồm tổn hao do từ trễ và dòng điện xoáy. 
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* Tổn hao ma sát (Pms): Do ma sát giữa trục và ổ trục, giữa phần quay và 

không khí. 

Vậy ta có tổng tổn hao: P = PĐ + Pst + Pms 

2.6.2. Hiệu suất 

+ Đối với máy phát, hiệu suất là tỷ số giữa công suất điện cung cấp cho phụ 

tải với công suất cơ của động cơ sơ cấp kéo Rôto của máy phát. 

100100%
1

2

PUI

UI

P

P


  

+ Đối với động cơ điện, hiệu suất là tỷ số giữa công suất hữu ích trên trục 

động cơ với công suất điện: 100100%
1

2

UI

PUI

P

P 
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