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Mașina sincronă -  Considerații generale 

 

Maşina sincronă este o maşină de curent alternativ compusă dintr-un stator şi un rotor, 

turaţia rotorului fiind riguros dictată de frecvenţa reţelei electrice la care este conectată maşina. 

Maşina sincronă trifazată prezintă unele particularităţi referitoare la câmpurile 

magnetice principale, de excitaţie şi de reacţie. 

În maşina sincronă câmpul magnetic inductor, sau de excitaţie este produs de o coroană 

de poli excitaţi în curent continuu. Privit din punct de vedere al fenomenului inducţiei 

electromagnetice, rolul de indus sau inductor poate fi preluat în egală măsură de rotor sau de 

stator. 

 

 În majoritatea cazurilor, la maşina sincronă în construcţie normală statorul reprezintă 

indusul, iar rotorul inductorul. Acest lucru este justificat de următoarele motive: 

- curentul relativ redus necesar excitaţiei va trece mai uşor prin contactele 

alunecătoare (perii fixe - inele de contact) decât curentul relativ mare al indusulul. Curentul de 

excitaţie este adus la contactele alunecătoare la tensiuni ce nu depăşesc câteva sute de volţi; 

- tensiunile indusului sunt relativ ridicate (până la 35 kV între faze) şi la aceste 

valori contactele alunecătoare au o funcţionare nesigură; 

- izolarea unei înfăşurări fixe la tensiune înaltă se realizează mai comod decât la o 

înfăşurare mobilă; 



- bobinele de excitaţie, dispuse pe miezuri polare (poli aparenţi), rezistă mai bine 

solicitărilor centrifuge decât ar rezista înfăşurarea indusului plasată în crestături. 

Maşina sincronă în construcţie inversată, cu rotorul având rol de indus şi statorul 

inductor, se construieşte pentru puteri relativ mici, sub 100 kW.  

Maşinile sincrone pot funcţiona în două regimuri de bază: ca generatoare şi ca motoare. 

În regim de generator, maşina sincronă transformă puterea mecanică primită  la arbore în 

putere electrică,  furnizată unei reţele de curent alternativ. Maşina sincronă funcţionând în 

regim de generator sincron trifazat are cea mai largă răspândire practică, fiind utilizată în 

exclusivitate în centralele electrice la producerea energiei electrice. 

În regim de motor, maşina sincronă transformă puterea electrică primită de la o reţea de 

curent alternativ în putere mecanică, cedată pe la arbore unei instalaţii de acţionare. Maşina 

sincronă funcţionând în regim de motor sincron trifazat este utilizată în instalaţiile de acţionare 

la care este necesară menţinerea riguroasă a unei turaţii constante la un factor de putere bun. 

Un al treilea regim de funcţionare a maşinii sincrone este acela de compensator al 

factorului de putere, fiind un regim particular de funcţionare în gol a motorului sincron. 

Compensatoarele sincrone se folosesc pentru compensarea puterii reactive în sistemele 

electroenergetice. 

Funcţionarea maşinii sincrone este caracterizată de mărimile nominale înscrise pe 

plăcuta indicatoare şi anume: 

- regimul de funcţionare (generator, motor, compensator); 

- puterea nominală: pentru generatoare este puterea aparentă la borne (în kVA sau 

MVA) sau puterea activă la borne (în kW sau MW); pentru motoare este puterea mecanică 

disponibilă la arbore (în kW); pentru compensatoare este puterea reactivă la borne (în kVAR 

sau MVAR); 

- curentul de linie (în A sau kA); 

-  tensiunea de linie (în V sau kV); 

- factorul de putere;  

- numărul de faze; 

- conexiunea înfăşurărilor indusului;  

-  frecvența (în Hz); 

- tensiunea de excitaţie la funcţionarea în gol şi în regim nominal (în V); 



- curentul de excitaţie nominal şi curentul de excitaţie maxim admisibil (în A sau kA). 

Pentru maşina sincronă, sarcina admisibilă este caracterizată prin puterea aparentă şi 

prin factorul de putere, deoarece acesta determină valoarea puterii de excitaţie. 

Caracteristicile maşinii sincrone se pot determina direct pe cale expenmentală sau prin 

calcul, cunoscând caracteristica de magnetizare a maşinii şi valorile parametrilor determinaţi 

experimental sau analitic.  

 


