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kde  U1X      je  napětí odpovídající kmitočtu  fX 

U1       napětí kmitočtu 50 Hz, použitého pro měření momentové 
charakteristiky (přibližně 0,35 U1n ) 

Změřený moment přepočítáme na jmenovité napětí kmitočtu  fX  . Toto jmenovité napětí 
se opět změní vzhledem k  U1n  při 50 Hz ve stejném poměru jako kmitočty. Přepočtenou 
hodnotu momentu vyneseme do závislosti podle obr. 9-7, kde je třeba dodržet původní 
měřítko otáček. 

 

 

10. Měření trojfázových synchronních generátorů 
 
10.1. Samostatně pracující synchronní generátor 

Pro měření charakteristiky naprázdno a nakrátko samostatně pracujícího synchronního 
generátoru použijeme zapojení uvedené na obr. 10-2. Sdružené napětí synchronního stroje 
měříme dvěma voltmetry, připojenými na napěťové svorky (předpokládáme souměrnou 
soustavu napětí; jinak je třeba měřit třemi voltmetry, neboť zároveň kontrolujeme souměrnost 
napětí). Písmenem N je označen střední vodič statorového vinutí. Budicí obvod napájíme 
podle štítkových hodnot ze stejnosměrného zdroje 220 V nebo 36 V. Zapojení dynamometru, 
tachodynama, měřicích přístrojů i regulačních odporníků je patrné z obrázku.  

Dynamometr i tachodynamo nabudíme na jmenovité hodnoty a soustrojí spustíme 
postupným zvyšováním napětí na kotvě dynamometru.  

 
Obr. 10-2  Schéma zapojení samostatně pracujícího synchronního generátoru 
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10.6  Připojení synchronního generátoru na síť (fázování) 

Podmínky pro připojení synchronního generátoru na síť je možno odvodit z fázorového 
diagramu trojfázových systémů sítě a generátoru znázorněných na obr. 10-6. Postup, při 
kterém se následující podmínky kontrolují, nazýváme fázování. Pro přesné přifázování je 
třeba splnit: 

a.  stejný sled fází generátoru i sítě 
b.  stejný kmitočet 
c.  stejnou velikost napětí i tvar křivky napětí 
d.  minimální fázový posuv mezi stejnojmennými fázemi sítě a generátoru v okamžiku    

sepnutí 

 
Obr. 10-6  Fázory sítě a generátoru    Obr. 10-7 Fázovací přístroje  

Spolehlivé splnění fázovacích podmínek zajistí měření provedené následujícím 
postupem. Při fázování je stator synchronního stroje i síť připojena na přístroje tzv. 
fázovacího raménka, které jsou určené pouze k tomuto účelu. 

Jiným přístrojem - sledovačem fází - určíme nejdříve pořadí fází. Rotor tohoto přístroje 
se otáčí ve smyslu točivého pole, který závisí na sledu fází vyznačených na přístroji. Při běhu 
generátoru připojíme tři svorky přístroje ke svorkám sítě a poté generátoru. Pokud sled fází 
nesouhlasí, musíme zaměnit dvě libovolné fáze, nebo v našem případě změníme smysl 
otáčení generátoru. Zbývající podmínky kontrolujeme na přístrojích fázovacího raménka 
podle obr. 10-7. (fázovací vypínač nakreslený na obr. je vypínač statoru synchronního stroje 
umístěný v laboratorním stole. Střední vodič statorového vinutí je označen N, nulovací vodič 
sítě označujeme PEN). 

Kmitočet generátoru kontrolujeme kmitoměrem (fg) a jeho nastavení provádíme změnou 
otáček tj. řízením napětí na kotvě dynamometru tak, aby byl shodný s kmitočtem sítě (fS). 
Napětí generátoru, měřené voltmetrem (Vg), nastavíme shodně s napětím. Tvar křivky napětí 
generátoru se víceméně  liší od sinusovky a je závislý na konstrukci stroje tj. na počtu drážek, 



kroku cívky statorového vinutí, tvaru pólového nástavce nebo počtu drážek u hladkého rotoru. 
V našem případě předpokládáme shodný tvar průběhu napětí obou soustav.  

Při stejných napětích sítě a generátoru ukazuje rozdílový voltmetr ∆V napětí vyvolané 
fázovým posuvem mezi stejnojmennými fázemi. Toto napětí je úměrné vzdálenosti 
koncových bodů příslušných fázorů. Vzhledem k tomu, že ani kmitočet obou soustav nebude 
naprosto shodný, bude se rozdílové napětí měnit v rytmu rozdílového kmitočtu a naším 
úkolem je dynamometrem nastavit nejnižší rozdílové napětí. 

Jestliže jsou splněny výše uvedené podmínky, přifázujeme synchronní stroj bez 
proudového nárazu. Na některých stanovištích laboratoře je rozdílový voltmetr nahrazen 
synchronoskopem. Tento přístroj je přesnější a přímo ukazuje, zda se synchronní generátor 
vzhledem k síti otáčí rychleji nebo pomaleji. Synchronoskop je závislý pouze na fázovém 
posuvu generátoru vůči síti, zatímco rozdílový voltmetr ukazuje rozdílové napětí způsobené 
nejen fázovým posunem, ale i nestejnou velikostí napětí. Fázujeme tehdy (při splnění 
ostatních podmínek), je-li značka na rotoru přístroje proti značce nulového posunu fáze. 

Při jiném, jednoduchém způsobu synchronizace se používají tři voltmetry nebo žárovky, 
kterými se přemostí kontakty stejných fází fázovacího vypínače. Při nulovém napětí, nebo 
zhasnutých žárovkách můžeme vypínač sepnout (fázování "na tmu"). 

Zapojení pro měření přifázovaného stroje je na obr. 10-8. Dynamometr i tachodynamo 
jsou zapojeny shodně s předchozími měřeními. U synchronního stroje předpokládáme 
souměrnou soustavu napětí i zátěže a pro měření napětí, proudu i výkonu používáme  pouze   
dva přístroje (proudové rozsahy wattmetrů budou rozšířeny měřícími transformátory proudu). 
Výkon synchronního stroje měříme odlišně od předchozích případů. Napěťové svorky 
wattmetrů jsou připojeny na fázové napětí, měříme výkon jednotlivých fází. Toto zapojení 
umožňuje snadněji nastavovat nulový  výkon při následujícím měření V- křivek. 

 
Obr. 10-8  Schéma zapojení synchronního stroje 



 

Při vlastním měření nabudíme dynamometr i tachodynamo jmenovitým proudem a poté 
soustrojí postupným  zvyšováním napětí na kotvě dynamometru roztočíme. Při jmenovitých 
otáčkách, které kontrolujeme tachodynamem, pozvolně zvýšíme budicí proud generátoru, až 
dosáhneme na statoru jmenovitého napětí. Při rozepnutém fázovacím vypínači (vypínač 
synchronního stroje) připneme síť a nyní můžeme přistoupit ke kontrole fázováních podmínek 
a přifázování synchronního generátoru na síť. 

Od tohoto okamžiku neprovádíme na kotvě dynamometru rychlé změny napětí, protože 
otáčky soustrojí jsou udržovány sítí a skokové změny zatížení by mohly způsobit porušení 
stability chodu a vypadnutí stroje ze synchronismu. 

Po přifázování se seznámíme s řízením jalového a činného výkonu synchronního stroje 
pracujícího paralelně se sítí. Mírně zvýšíme budicí proud, aby odpovídající proud 
statoru nepřekročil  0,7 I1n . Wattmetry při této změně ukazují přibližně stálou výchylku 
( P1 = √3 U1n.I1.cos φ1 = konst.)  a je tedy zřejmé, že se změnou statorového proudu se 
musí změnit i účiník. Budicím proudem synchronního stroje tedy řídíme jalový výkon. 

Zvýšení elektrického výkonu dodávaného synchronním strojem do sítě provedeme 
zvýšením mechanického  příkonu tj. mírným zvýšením napětí na kotvě dynamometru. Při 
tomto regulačním zásahu se otáčky soustrojí nezvýší, ale zvýší se tok energie ze synchronního  
stroje do sítě (zákon o zachování energie). Tato úvaha ukazuje základní princip  přeměny 
energie v elektrárnách, kde pro zvýšení el. výkonu dodávaného do sítě je třeba zvýšit 
mechanický příkon zvýšením průtoku vody nebo páry turbinou, která je spojena se 
synchronním strojem. 

 

10.7.  Měření V- křivky synchronního stroje 

Měření provádíme po přifázování synchronního stroje na síť a jeho cílem je  

a.   zjistit V- křivku tj. závislost   I1 = f (If)  při  P = 0 , ( U1, f  =  konst. ) 
b.  v následném měření při záporném budicím proudu určit synchronní reaktanci v příčné 

poloze Xq  
c.   z provedených měření vypočítat převod proudu z rotoru na stator 
d.   pozorovat na hřídeli stroje při osvětlování stroboskopem statické a dynamické stavy. 

Jestliže synchronní stroj paralelně spolupracuje s tvrdou sítí, (U1 a f = konst.), pak 
závislost jeho statorového proudu na budicím proudu při konstantním výkonu ( v praxi 
nejčastěji pro P = 0 ) má tvar písmene V, a proto se zkráceně nazývá V- křivka synchronního 
stroje. 

Závislost lze odvodit ze zjednodušeného fázorového diagramu synchronního stroje s 
hladkým rotorem (obr. 10-9), kde je zanedbán odpor statorového vinutí R1 a rozptylová  
reaktance statoru X1σ . Za tohoto předpokladu bude zatěžování při konstantním výkonu 
rovnocenné zatěžování při konstantním vnitřním výkonu Pi1 a pro určitý výkon synchronního 



stroje  P1 = √3.U1.I1.cosφ1  bude pro stroj pracující paralelně s tvrdou sítí stálý i průmět 
fázoru proudu  I1.cosφ1  do vertikální (reálné) osy. Při změně budicího proudu ( ve fázorovém 
diagramu je třeba uvádět jeho přepočtenou hodnotu na stator I'f ) bude geometrickým místem 
koncového bodu fázoru I1 přímka. Z fázorového diagramu je zřejmé, že průmět  I1.cosφ1  je 
úměrný činnému výkonu generátoru a rovněž je patrné, že magnetizační proud   I1µ  = konst.  
( U1 = konst ). 
 

 
Obr. 10-9  Zjednodušený fázorový diagram synchronního generátoru 

 

 

Obr. 10-10  V- křivky synchronního generátoru 

V našem případě budeme měřit  V- křivku pro P1 = 0 , potom se fázory pohybují 
po imaginární ose a  V- křivku dostaneme jako lineární závislost. Pro nulový budicí 



proud  ( bod A na obr. 10-9 a obr. 10-10)  je stroj magnetován pouze ze statoru proudem  
I1µ = I1 . Zvětšováním budicího proudu se dostaneme na nejnižší hodnotu I1 , kdy je cosφ = l 
a podle teoretické závislosti by měl být I1 = 0. Ve skutečnosti naměříme malý I1min , což je 
vyrovnávací proud v důsledku nestejného tvaru křivek napětí generátoru a sítě. Extrapolací 
měřené závislosti na vodorovnou osu dostaneme proud  Ifµ , při kterém je stroj magnetován 
pouze z rotoru. Z tohoto proudu a proudu  I1µ  určíme převod proudu z rotoru na stator 
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Jestliže program laboratorních měření předepisuje měření i pro  P ≠ 0, je možno se na 
počátku měření dostat do bodu B (obr. 10-10), který je vyznačen i ve fázorovém diagramu na 
obr. 10-9 . V tomto bodě je zátěžný úhel β mezi výsledným polem Φ1µ (magnetizačním 
proudem I1µ ) a geometrickou osou pólu (reprezentovanou fázorem přepočteného budicího 
proudu I'f ) roven 90° a stroj je na mezi statické stability chodu na síti. Z fázorového diagramu 
vyplývá, že statická stabilita se zvětšuje přibuzováním, neboť koncový bod  fázoru I1 se 
příbuzováním vzdaluje od meze statické stability určené body A a B. Fázorový diagram 
rovněž ukazuje, že pro  P ≠ 0  a  cosφ1 = l  je budicí proud větší než v prvém případě, a proto 
se spojnice minim V- křivek odchyluje od svislé osy. Pravé větve V- křivek, odpovídající 
probuzenému stavu, jsou pro zvětšující se výkony v důsledku nasycení a zvětšení rozptylů 
hlavních pólů, stále méně strmější. 

Při měření V- křivek pro  P = 0  je výhodné u stroje s vyniklými póly stanovit 
synchronní reaktanci v příčné poloze rotoru Xq . Měření se provádí pro záporné buzení v 
bezprostřední návaznosti na V- křivku. Stroj v motorickém chodu naprázdno regulačním  
odporníkem zcela odbudíme a potom přímo na svorkách budicího vinutí obrátíme polaritu 
budicího napětí. Při následném zvyšování budicího proudu magnetické toky statoru a rotoru  
působí proti sobě, uzavírají se rozptylovými cestami a statorový proud má charakter 
ustáleného proudu nakrátko. Při dalším opatrném zvyšování budicího proudu se zvětšuje 
zatěžný úhel β a dojde k vypadnuti ze synchronismu ( bod C na obr. 10-10 ). Rotor 
synchronního stroje přeskočí vzhledem k točivému magnetickému poli statoru o jednu 
polovou rozteč (magnetické pole rotoru se chytí opačně polarizovaného magnetického toku 
statoru ). Ustálený proud statoru (bod D) pak odpovídá malému budicímu proudu Ifq , který se 
stal v tomto chodu opět kladným. Jestliže nedojde k resynchronizaci, je třeba odpojit 
synchronní stroj od sítě. Z popsaného způsobu měření je zřejmé, že při vypadnutí ze 
synchronismu byla na okamžik nastavena příčná poloha rotoru vzhledem k poli statoru a z 
těchto důvodů je třeba v průběhu proklouznutí současně zaznamenat maximální hodnotu 
proudu statoru a minimální hodnotu svorkového napětí. Pro hodnotu příčné synchronní 
reaktance nasyceného stavu platí 
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Poměrnou hodnotu xq určíme ze vztahu 
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Poznámka.  Na obr, 10-10 jsou vyznačeny oblasti přebuzeného (podbuzeného) stavu 
generátoru, kde je účiník kapacitního (induktivního) charakteru. Z hlediska 
používané spotřebičové soustavy fázorových diagramů, dodává generátor v 
přebuzeném stavu do sítě činný výkon i jalový výkon (kapacitně pracující 
generátor neboli induktivně zatížený). Charakter jeho zátěže tj. sítě je 
vzhledem k synchronnímu generátoru induktivní. Generátor v podbuzeném 
stavu, který se v praxi vyskytuje zřídka, dodává do sítě činný výkon a současně 
ze sítě odebírá jalový výkon, stroj se musí ze sítě "dobudit" (induktivně 
pracující generátor neboli kapacitně zatížený). Charakter jeho zátěže (sítě) je 
vzhledem k synchronnímu generátoru kapacitní. 

 

Vlastní měření V- křivky i navazující měření Xq  provádíme v zapojení podle obr. 10-8. 
Rovněž postup přifázování a řízení výkonu synchronního stroje je v souladu s předchozí 
podkapitolou. S ohledem na mez statické stability v oblasti malých budicích proudů 
nastavíme nejdříve budicí proud tak, aby odpovídající proud statoru byl přibližně 1,1 In  a 
potom měřený stroj postupně odbuzujeme.  Pozornost věnujeme bodu při jmen. proudu I1n   
(bod E), dále I1min  a  I1µ . Řízením mechanického příkonu (napětím na kotvě dynamometru ) 
udržujeme stále nulové výchylky wattmetrů. V oblasti záporného buzení je třeba dbát na 
dostatečný proudový rozsah nejen u ampérmetrů, ale i u wattmetrů, kde budou použity měřicí 
transformátory proudů. Z naměřených závislostí vyneseme V- křivku podle obr. 10-10 a 
vypočteme proudový převod   pi  a  Xq . 

Názorným doplněním provedených měření je pozorování statických i dynamických 
stavů synchronního stroje, pracujícího paralelně se sítí. Při  těchto ukázkách osvětlujeme 
stroboskopem (synchronizovaným se sítí) hřídel synchronního stroje, na kterém byla předem 
nakreslena bílá značka. 

a. Pozorování zátěžného úhlu. Z předcházejícího měření vyplývá, že zátěžný úhel je 
důležitým měřítkem statické i dynamické stability chodu synchronního stroje na síti. 
Teoreticky přesně je zátěžný úhel βi úhel mezi maximem magnetické indukce 
představovaný ve fázorovém diagramu Ui1 , resp. I1µ  a geometrickou osou pólu 
znázorněnou fiktivním napětím Ui10  resp. If . Prakticky místo Ui1 ,  které se obtížně měří, 
bereme výstupní napětí U1 , ( zanedbáváme R1 , a X1σ  ) a pracujeme, v souladu s 
literaturou, s tzv. vnějším zátěžným úhlem β . 



V synchronním chodu se osvětlovaná značka na hřídeli jeví jako nehybná. Při 
zatěžování generátoru (motoru) se značka posunuje ve smyslu (proti smyslu) otáčení stroje. 
Jestliže bychom na hřídel připevnili stupnici s úhlovým dělením, je možno číst zátěžný 
úhel přímo  ve stupních. 

b. Pozorování tlumeného kývání rotoru okolo rovnovážné polohy. Tento děj pozorujeme 
při náhlém  odlehčení synchronního stroje. 

c. Vypadnutí stroje ze synchronního chodu. Tento přechodový jev sledujeme při měření 
příčné synchronní reaktance qX .  Jestliže magnetické toky statoru a rotoru působí proti 
sobě, lze pozorovat výrazný posun osvětlované značky ( odpovídající velkým zátěžným 
úhlům β ) až do vypadnutí stroje ze synchronismu. Potom značka u čtyřpólového stroje 
změní svoji polohu o 90°  (180°  el.). Jestliže po vypadnutí nedojde k resynchronizaci, je 
nutné okamžitě vypnout synchronní stroj. 

d. Reluktanční moment pozorujeme v chodu naprázdno zcela odbuzeného synchronního 
motoru s vyniklými póly. Synchronní motor mírně zatěžujeme dynamometrem až do 
vypadnutí ze synchronismu. Malý naměřený moment (druhá harmonická synchronního 
momentu, nazývaný též moment reluktanční) je způsoben nestejným magnetickým 
odporem (reluktancí) v podélné a příčné ose stroje. Točivé magnetické pole vyvolané 
statorem stále vtahuje vyniklé póly rotoru do směru, v němž je ve vzduchové mezeře 
největší magnetická indukce. Vzhledem k tomu, že rotor si uchoval od předchozího měření 
určitý remanentní tok, nelze zjištěný moment považovat za čistě reluktanční . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 




