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Abstract: Sunt analizate schemele constructive de motoare asincrone monofazate,cu colector folosite în 
tracţiunea electrică. Performanţele acestor motoare constă în alimentarea reţelelor electrice de transport în 
curent monofazat alternative.  Caracteristicile electromecanice ale acestor motoare sunt apropiate de cele 
ale motorului de curent continuu serie. În lucrare se propune studiul motorului asincron cu o fază pe stator 
şi altă înfăşurare pe rotor scurtcircuitată parţial cu inele de scurtcircuitare. În acest motor pornirea poate fi 
asigurată fără elemente de defazaj. Cuplul de pornire depinde de poziţia forţei magnetizante rotorice în 
raport cu forţa magnetizantă produsă de curentul înfăşurării statorice. Sunt prezentate explicaţii referitoare 
la pornire,fiind prezentată expresia analitică pentru cuplul electromagnetic de pornire.  
 
Cuvinte cheie: motor asincron monofazat, înfăşurare scurtcircuitată, unghi de decalare, perii, colector, 
motor repulsie. 
 
 
1. Introducere 

Primele motoare asincrone monofazate cu perii pe colector au căpătat o răspândire largă în tracţiunea 
electrică. Aceste motoare soluţionează două probleme importante: 

• reţeaua electrică de alimentare a motoarelor folosite în tracţiunea electrică era monofazată şi nu 
trifazată; 

• în transportul electric se folosea motorul asincron monofazat cu caracteristici apropiate de 
caracteristicile motorului de curent continuu cu excitaţie serie. 

Este cunoscut motorul asincron monofazat cu două înfăşurări pe stator decalate în spaţiu la unghiul π/2. 
Înfăşurarea rotorică este conectată la colector, pe acestea alunecă două perii scurtcircuitate. Înfăşurările 
statorice sunt legate succesiv şi conectate la reţea. Acest motor propus de Adkins, numit cu excitaţie în serie 
şi perii pe colector, era utilizat în tracţiune la frecvenţă redusă în scopul reducerii scânteierii periilor. Mai 
târziu Arnolde, în schema propusa de Adkins foloseşte o singura înfăşurare pe stator alimentată în curent 
alternativ (fig. 1, a). 

 

    
a)                                                                               b) 

 
Fig. 1. Motoare asincrone monofazate: 
a) cu colector; b) cu rotor scurtcircuitat 

 
Înfăşurarea indusului, fiind scurtcircuitată cu periile P1 şi P2, care calcă colectorul. Periile pot ocupa o 

poziţie arbitrară în raport cu axa transversală a înfăşurării rotorice. Aceste motoare sunt răspândite sub 
denumirea de motoare repulsie sau motoare Tomson. Pornirea şi reglarea vitezei fără dispozitive auxiliare 
poate fi realizată prin modificarea poziţiei periilor pe colector. 
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2. Motor asincron fără element de defazaj 
În lucrare se propune modelul motorului asincron cu o singură fază pe stator. Pentru a asigura pornirea 

motorului o parte din crestăturile rotorului nu sunt turnate, adică barele lipsesc. Motorul propus în studiu 
poate fi folosit pentru a înlocui motorul monofazat cu două înfăşurări pe stator şi cu elemente de defazaj: 
condensator, inductivitate, rezistenţă. 

 În fig. 1, b este prezentată secţiunea transversală a motorului asincron cu o singură înfăşurare W1 
montată în crestăturile statorice. Înfăşurarea W1 ocupă ⅔ din crestăturile statorice. Înfăşurarea rotorică 
scurtcircuitată turnată din aluminiu electrotehnic ocupă ½ din crestăturile rotorice. 

Curentul din bara rotorică  
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unde ki se ia conform [2], iar γ = π/2. 

Curentul din inele    
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 Pentru rotorul nemişcat forţa magnetizantă F1  produce fluxul magnetic Φ1 care induce în înfăşurarea 

rotorică tensiunea electromotoare de transformare 
 

(2)                                                                                                               cos2 112 απ ⋅⋅⋅⋅⋅= wst kfFE  
 
Sub acţiunea tensiunii electromotoare E2t se închide curentul I2, care produce forţa magnetizantă F2. 

Forţa F2 orientată opus forţei F1 compensează parţial această forţă magnetizantă. Curentul I2 interacţionând 
cu fluxul magnetic Φd produs de diferenţa Fs-Fr creează cuplul electromagnetic 
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unde α – unghiul dintre forţele magnetizante Fs şi Fr, iar 
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Pentru valoarea α = 2π cuplul electromagnetic este egal cu zero, deoarece forţele electromagnetice sunt 
egale între ele şi două câte două opuse. 

Dacă unghiul de decalaj dintre F1 şi F2 este egal cu π/4, atunci cuplul electromagnetic 
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Sub acţiunea cuplului Mp = Mmax, rotorul începe să se rotească şi în regim nominal atinge turaţia 

nominală.  

           
 

3. Concluzii 
În lucrare s-a expus analiza succintă a diferitor scheme constructive de motoare asincrone monofazate cu 

colector folosite în tracţiunea electrică. S-a efectuat un studiu asupra motorului asincron cu o fază pe stator şi 
cu înfăşurarea rotorică parţial scurtcircuitată.  

Sunt prezentate explicaţii referitoare la procesul de pornire a motorului fără utilizarea elementelor de 
defazaj folosite în aceste motoare. Pentru determinarea cuplului de pornire este dată expresia analitică a 
acestuia. 
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