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ІМ зі змінним полем

В ІМ зі змінним полем потокозчеплення якоря змінюється не лише по величині, 
але і по знаку. На рисунку показано приклад ІГ із зубчастим магнітним осердям
статора. ОЗ розміщена в великих пазах і створює одноперіодне магнітне поле із
р=. По ОЗ пропускають постійний струм. Число зубців ротора Z2=2·p·k, де k –
парне число. Обмотка якоря розміщена в великих пазах, що зміщені на чверть
періоду, відносно пазів ОЗ. На поверхні зубців статора виконуються ряд
поглиблень, між якими розташовуються малі зубці статора із кутовим кроком, 
що дорівнює кроку зубців ротора. Число малих зубців в кожній зоні повинне
бути однаковим.



При обертанні ротора взаємне положення зубців статора та ротора змінюється. 
В позиції б) зубці ротора в зоні І та ІІІ розташовані напроти виямок на статорі,  
в зоні ІІ та ІV напроти зубців статора розташовуються зубці ротора. Ротор
повертається на половину зубцевого кроку, тобто на кут α=Z/2, ротор
знаходиться в положенні коли його зубці співпадають в зоні ІІ та ІV із зубцями
статора. При порівнянні а) та б) видно, що поле збудження, яке перетинає
котушки якоря, змінюється на зворотній. 
Потокозчеплення якоря змінюється із періодом Т=αz/Ω, αz=2π/Z2, що
відповідає повороту ротора на кут αz.
Можливі конструктивні модифікації при яких:
−ОЗ та ОЯ розташовуються в великих напівзакритих пазах, а ротор
виконується зубчастим. Для забезпечення провідності магнітного потоку
необхідно виконувати умову: Z2 – Z1=p2±p1;
−При застосуванні однойменнополюсної конструкції Z2 – Z1=p2



Порівняння різних типів ІМ та
область застосування



Область застосування ІМ



Синхронні генератори з
комбінованим збудженням

Класифікуються:
З вкороченим якорем;
Двохстороння конструкція;
З активним валом;
З пазуроподібним ротором;
З підмагнічуючою обмоткою змінного струму;
ІГ із комбінованим збудженням;
ІГ із кільцевими постійними магнітами;
На рис. показано генератор із призматичними
постійними магнітами. На статорі: пакет якоря
1, якірна обмотка 2, кільцева ОЗ 5, скоба 6. На
роторі: постійні магніти 10, полюсні
наконечники 11, магнітом`яка втулка 9, втулка
7, радіальні виступи 8, кільце 4, аксіальні
виступи 3. Простір між магнітами та
виступами залито міцним немагнітним
сплавом.



Регулювальний ланцюг працює наступним чином. При відсутності напруги на
обмотці 5 виступи 3 та 8 разом із втулкою 7, скобою 6 та кільцем 4 утворюють
магнітний шунт, по якому замикається частина потоку магнітів Фм. При
збільшенні МРС підмагнічуючої обмотки Fп від`ємний потік в шунті із
підмагнічуванням Фшп зменшується і все більша частина Фм проходить в якір. 
Генератор працює в режимі керованого магнітного шунта. Коли Fп=Fм, 
Фшп=0, при подальшому збільшенні Fп потік Фшп стає позитивним і проходить
через проміжок δ в якір, збільшуючи потік Фм як показано на рисунку.
В загальному випадку, робочий потік, що замикається через проміжок δ:

Фδ=Фм – Фσ ± Фшп

Фσ – потік розсіювання магнітів; Фшп – потік в шунті, що може змінювати свій
знак, в залежності від величини Fп.
Переваги:
Високі регулювальні можливості;
Високий ККД;
Відносно невисока питома вага.
Недоліки:
Низька швидкодія регулювання;
Збільшена вага регулювального кола;
Складність конструкції ротора.


