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Авіаційні асинхронні двигуни (ААД) мають низку конструктивних 

особливостей у порівнянні з класичними асинхронними двигунами. Актуальною 

задачею для ААД є підвищення номінального обертового моменту і як було 

показано в [1] для ААД типу ДА 5,5, який виконується з прямокутним внутрішнім 

стрижнем двоклітинного пазу ротора, (рис. 1 а) за результатами чисельно-

польового розрахунку за допомогою програми FEMM [2] електромагнітний момент 

склав Mem=6,97 Н·м. Аналіз впливу форми внутрішнього стрижня на величину 

електромагнітного моменту проведений за умови однакового номінального 

значення струму ротора, для чого площа внутрішнього стрижня була незмінною. 

Це і стало визначальним у підборі розмірів круглої (рис. 1 б) та овальної (рис. 1 в) 

форм внутрішніх стрижнів. При чому розміри зовнішнього стрижня та перемички 

між ними не змінювались. Для варіанта з круглим внутрішнім стрижнем 

електромагнітний момент склав Mem= 6,89 Н·м, а з овальним – Mem= 7,37 Н·м. 

Тобто овальна форма внутрішнього стрижня є найбільш раціональною з точки 

зору підвищення номінального обертового моменту ААД і потребує 

подальшого аналізу впливу розмірів стрижня цієї форми на його пускові 

властивості. 
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Рис. 1 – Форми і розміри внутрішніх стрижнів пазів ротора ААД: 

а – прямокутний; б – круглий; в – овальний 
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