
 
Úvod 
Synchronní stroje se většinou používají jako generátory pro výrobu elektrické energie. Jako 
motory se používají pro pohony strojů, které vyžadují stálý krouticí moment a stálé otáčky, 
např. pro pohon velkých napájecích čerpadel v tepelných elektrárnách. Protože může ze sítě 
odebírat nebo do ní dodávat jalovou energii využívá se synchronních motorů běžících 
naprázdno ke kompenzaci jalové energie v síti tzv. synchronní kompenzátory. 
Stator synchronního stroje je jako u asynchronního složen z plechů s drážkami, v nichž je 
uloženo trojfázové vynutí. Rotor je buď válcový - hladký nebo s vyniklými póly. Vinutí rotoru 
je napájeno stejnosměrným proudem přes kartáče a kroužky na rotoru. Synchronní stroj 
přechází velmi snadno z generátorického chodu do motorického a naopak, se změnou 
smyslu mechanického momentu na hřídeli. 
Rozběh synchronního motoru je složitější, protože je nutné jej nejprve roztočit na synchronní 
otáčky a teprve potom připnout k síti. Rozběh se provádí buď pomocným asynchronním 
motorem, nebo je synchronní motor vybaven rozběhovou klecí (po dobu rozběhu se chová 
jako asynchronní motor). Je také možný tzv. frekvenční rozběh synchronního motoru 
(postupné zvyšování frekvence napájecího napětí pomocí frekvenčního měniče). Rozběh 
synchronního generátoru je obvykle prováděn hnacím strojem (turbínou, …). 
 
Cíl cvičení 
Cílem měření na trojfázovém synchronním stroji je seznámit se s některými stavy a 
vlastnostmi tohoto stroje. 
 
Úkol cvičení 
1. Přifázujte synchronní stroj na síť. 
2. Zatěžováním synchronního stroje v zjistěte: 

a) Průběhy zatěžovacích charakteristik I = f(M), n = f(M), cos = f(M), a  = f(M) při Ib, U,  
f = konst. 

b) Průběhy „ V -  křivek “, tj. závislost I = f(IN) při P, U, f = konst. 

c) Průběhy regulačních charakteristik Ib = f(I) při cos, U, f = konst. 
    Závislosti z předchozích stavů znázorněte graficky. 
3. Odpojte synchronní stroje od sítě. 
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Obr. 1   Schéma zapojení pro měření na synchronním stroji 

 
Rozbor cvičení 
 
1. Přifázování synchronního stroje na síť 
     Připojení (přifázování) synchr. stroje na síť je možno po splnění fázovacích podmínek. 
Synchronní stroj musí mít: a) stejný sled fází jako síť, b) stejný kmitočet, c) stejné okamžité 
napětí, jak co do velikosti, tak i fáze jako má síť, na kterou má být přifázován. 
 Nesplnění kterékoliv podmínky by mělo za následek vznik vyrovnávacího proudu (výkonu) 
mezi strojem a sítí, který může dosáhnout pro stroj nepřípustné velikosti. 
Stejný sled fází synchronního stroje a sítě nastavíme při prvním fázování, např. pomocí 
ukazatele sledu fází. Nejprve ho připojíme na síť a potom na příslušné svorky otáčejícího se 
a vhodně nabuzeného synchronního stroje. Pokud sled fází nesouhlasí, pak musíme zaměnit 
mezi sebou dvě libovolné fáze, buď na synchronním stroji nebo na síti. 
Rovnost kmitočtu kontrolujeme dvěma kmitoměry, rovnost efektivních hodnot napětí 
zjišťujeme dvěma voltmetry nebo rozdílovým voltmetrem. Správný okamžik, kdy jsou 
odpovídající napětí ve fázi, určíme buď fázovacími žárovkami nebo synchronoskopem 
(fázovací ramínko). Fázovací žárovky mohou být zapojeny buď na tmu nebo na  světlo, 
případně smíšeně. U synchronoskopu určíme správný okamžik připojení, když ručička se 
natočí na značku. 
Stroje a přístroje zapojíme podle schématu zapojení na obr. 1. Přifázování synchronního 
stroje na síť postupujeme následovně: 
   - dynamometrem  ED  roztočíme  fázovaný  synchronní stroj  GS na  jmenovité  otáčky,  

které sledujeme na otáčkoměru dynamometru 
   - po zapnutí vypínače Q 2 nabudíme GS tak, aby velikost jeho statorového napětí byla 

stejná jako napětí sítě, což sledujeme na rozdílovém voltmetru, umístěném 
v synchronizačním raménku 

   -  zkontrolujeme sled fází fázovaného stroje a sítě 
-  zkontrolujeme zda na dvojitém kmitoměru ukazují oba systémy stejný kmitočet, pokud 

ne, upravíme kmitočet  GS změnou otáček dynamometru 
-  vypínačem Q3 sepneme synchronoskop a když ručička dosáhne značky, připojíme GS 

vypínačem Q1 k síti 
   - vypínačem Q 3 odpojíme synchronoskop 
 



Obr. 2 
Zatěžovací charakteristiky 

Přesnost splnění fázovacích podmínek připojovaného synchronního stroje je dána velikostí 
proudového nárazu. V praxi se ruční fázování provádí již málo, k fázování se používají 
fázovací soupravy nebo automaty. 

 
2. Zatěžovací zkouška 

  Synchronní stroj přifázovaný k síti nedodává 
žádnou energii. Kdybychom přestali synchronní 
stroj pohánět, nezastavil by se, ale běžel by dále 
jako motor naprázdno. Zvětšením mechanického 
výkonu poháněcího stroje, začne synchronní stroj 
pracovat v generátorickém režimu, tj. dodává 
činný elektrický výkon do sítě. V motorickém 
režimu synchronní stroj naopak činný elektrický 
výkon ze sítě odebírá a mechanický výkon na 
hřídeli dodává. Změna buzení (budícího proudu) 
nemá vliv na velikost činného výkonu, ale 
ovlivňuje velikost a charakter jalového výkonu 

stroje.  
 

 
Zatěžováním synchronního stroje v motorickém režimu provedeme: 
 
a) Měření zatěžovacích charakteristik 
Po přifázování synchronního stroje na síť nastavíme buzení  Ib = IbN, kde IbN je jmenovitý 
budící proud pro UN a fN. Pak začneme zvětšovat zátěžný moment, snižováním otáček 
dynamometru, v rozsahu  (0   125)% MN zkoušeného stroje. Po nastavení zátěžného 
momentu M synchronního stroje odečítáme příslušný statorový proud I (bereme střední 
hodnotu proudu v jednotlivých fázích), otáčky n (n = konst. během celého měření), elektrický 

příkon (nebo výkon v generátorickém chodu) P1, účiník cos, při  Ib, U, f = konst. Toto 
opakujeme pro několik hodnot zátěžného momentu  M v rozsahu (0 125)% MN.  Pak stroj 
odlehčíme od mechanického i jalového výkonu. 

Mechanický výkon (nebo příkon v generátorickém chodu) na hřídeli stroje P a  účinnost   
vypočteme dle vztahů: 

P = M = 2nM [W] 
 
 
 
Účinnost pro motorický chod: 

  
 

  
             

 
 
 
Účinnost pro generátorický chod: 

  
  

 
             

 
 
 
Naměřené a vypočtené hodnoty zapíšeme do tabulky a graficky zobrazíme průběhy 
zatěžovacích charakteristik – obr. 2. 

  



Obr. 3   „ V „ křivky 
 

 

     Tab. 1 

       M       I        P1      cos         P             Poznámka: 

      Nm       A       W         -        W        %    U = …..V 
   f  = …..Hz 
   Ib = …..A 
   n = …..s-1 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
b) Měření „V-křivek“ 

 
Synchronní stroj zatížíme na hřídeli stálým 
jmenovitým momentem (výkonem)  MN  při  UN, fN = 
konst. Měříme statorový proud  I  při postupném 
zvyšování  budícího proudu  Ib, až dostaneme 
minimální statorový proud (minimum V-křivky). 
Dalším zvyšováním  Ib  se zvyšuje statorový proud  
I až do hodnoty  IN ,  případně do 150% IN.  Stejně 
postupujeme po nastavení zátěžného momentu 
(výkonu) na hodnotu M = 50% MN a  M = 0. 
Naměřené hodnoty zapíšeme do tabulky a  
závislosti  I = f(Ib),  pro dané hodnoty momentu  M,  
zpracujeme graficky- obr 3.   
 

 
Tab. 2 

P = ….….kW Poznámka: 
U = ……V 
f = ……Hz 

I A         

Ib A         

P = ….….kW 

I A         

Ib A         

P = 0 

I A         

Ib A         

 
Na obr. 3  jsou nejdůležitější  V-křivky. 
Křivka I   – platí pro synchronní stroj v chodu naprázdno (P = 0). 
Křivka II  – platí pro stálé jmenovité zatížení stroje (P = PN = konst.). 

Bod 1 přísluší výkonu PN při UN, fN, cos = 1 a jmenovitému buzení IbN. V tomto případě stroj 
odebírá ze sítě (v generátorickém chodu dodává do sítě) jmenovitý proud IN, který je čistě 
činný. Na tento provozní stav se synchronní motor navrhuje. Synchronní stroj se obvykle 
navrhuje pro práci s účiníkem 0,8 kapacitním (dodávka jalové energie do sítě). 

Křivka III – platí pro  cos = 1. Dělí celou pracovní oblast stroje na oblast podbuzeného stroje 
a oblast přebuzeného stroje. V podbuzené oblasti je stroj spotřebičem jalového výkonu, 

pracuje s účiníkem cos (ind.), v přebuzené oblasti je stroj zdrojem jalového výkonu, pracuje 

s účiníkem cos (kap.). Minima V-křivek udávají minimální statorový proud pro příslušný 
stály mechanický výkon na hřídeli motoru. 



Obr. 4   Regulační charakteristiky 
 

Křivka IV – udává mez statické stability stroje. Body křivky udávají pro každé zatížení na 
hřídeli stroje budící proud  Ib, při kterém synchronní stroj vypadne ze synchronismu. 
 
3. Měření regulačních charakteristik 

       Při měření postupujeme tak, že zkoušený 
synchronní stroj postupně zatěžujeme 
mechanickým momentem na hřídeli v rozmezí  
(0   125)% MN  při  UN, fN = konst. Tím se 
zvyšuje činná složka proudu statoru. Když je 

požadován  cos = konst., pak je nutné 
příslušně měnit i jalovou složku statorového 
proudu a to řízením budícího proudu Ib na 

hodnotu požadovaného cos, který sledujeme 

na fázoměru. Měření provedeme pro cos = 1;  
0,8 kap. a  0,8 ind.  
Naměřené hodnoty budícího proudu Ib a 
statorového proudu I pro požadované hodnoty 

cos zapíšeme do tabulky 3 a graficky provedeme 
závislost Ib = f(I) – obr. 4.  Regulační charakteristiky udávají, jak při změně mechanického 

zatížení na hřídeli stroje, musíme řídit budící proud, aby stroj pracoval s konstantním cos. 
 
 Tab. 3  

cos = 1 Poznámka: 
U = ……V 
f = ……Hz 

I A         

Ib A         

cos = 0,8 kap. 

I A         

Ib A         

cos = 0,8 ind. 

I A         

Ib A         

 
4. Odpojení synchronního stroje od sítě 
 
Při odpojování synchronního stroje od sítě postupujeme následovně: nejdříve stroj 
odlehčíme od činného i jalového zatížení, pak jej odpojíme od sítě a nakonec odbudíme. 
 


