
MAŞINI ELECTRICE SPECIALE 
 

  Introducere 
 
 Maşinile electrice speciale constituie componente de o deosebită importanţă pentru siste-
mele automate, îndeplinind funcţii diverse: elemente de execuţie, traductoare, amplificatoare, 
etc. Odată cu dezvoltarea producţiei de instalaţii automate complexe, care implică producerea 
componentelor discrete de putere la frecvenţe ridicate, a circuitelor larg integrate, a microproce-
soarelor, a minicalculatoarelor de proces, a interfeţelor şi traductoarelor, s-a trecut la realizarea 
unor serii de maşini electrice speciale având posibilităţi de adaptare eficientă în asemenea sco-
puri, dintre care se pot enumera: servomotoare de curent continuu cu excitaţie electromagnetică 
şi, respectiv, excitate cu magneţi permanenţi, servomotoare asincrone bifazate, motoare sincrone 
cu reluctanţă variabilă, motoare cu histerezis, motoare pas cu pas, servomotoare sincrone fără pe-
rii (cu comutatie statică), selsine, inductosine, transformatoare rotative, tahogeneratoare de c.c. şi 
de curent alternativ. 
 Spre deosebire de maşinile electrice clasice, care au la baza funcţionării lor principiile ge-
nerale ale conversiei electromecanice ale energiei (cel mai important fiind cel al inducţiei elec-
tromagnetice), la maşinile electrice speciale se mai utilizeaza şi alte efecte cum ar fi cel al histe-
rezisului magnetic, al inducţiei unipolare, al anizotropiei de formă. 
 Combinarea diverselor principii conduce la obţinerea unor maşini speciale care, desi, în 
general, au o construcţie similară cu maşinile clasice, pot avea caracteristici de funcţionare adec-
vate scopului urmărit. Ca exemple, în acest sens, pot fi date maşinile cu comutaţie statică, maşi-
nile amplificatoare, motoarele cicloidale (cu rotor rulant), traductoarele de poziţie. 
 Trebuie precizat totodată, că realizarea acestor maşini speciale nu ar fi fost posibilă fără 
apariţia, pe plan mondial, a unor noi tehnologii şi a unor noi materiale. Revoluţia produsă, în ca-
drul maşinilor electrice speciale, este în acelaşi timp, rezultatul atât al apariţiei de noi tipuri de 
magneţi permanenţi (magneţi permanenti pe bază de pământuri - rare) cât şi al dezvoltării impe-
tuoase a electronicii de putere şi de comandă. 
 O maşină electrică cu una sau mai multe dintre caracteristicile următoare: cu utilizare 
specială, de construcţie specială, cu caracteristici speciale, cu alimentare specială, face parte din 
categoria maşinilor electrice speciale. 
 După principiul de funcţionare, maşinile electrice speciale se pot clasifica în: 
  • transformatoare speciale; 
  • maşini de inducţie (asincrone) speciale; 
  • maşini sincrone speciale; 
  • maşini de curent continuu speciale; 
  • maşini de curent alternativ cu colector; 
  • maşini cu reluctanţă variabilă comutate electronic; 
  • maşini cu câmp transversal. 
 După tipul constructiv, maşinile electrice speciale pot fi: 
  ▪ maşini rotative; 
  ▪ maşini liniare; 
  ▪ maşini sferice şi planare. 
 Trei sisteme de bază reunite formează o maşină electrică: 
  - sistemul electric (înfăşurări, conexiuni exterioare, placă de borne, contacte alu-
necătoare, colector, etc.); 
  - sistemul magnetic (miezurile feromagnetice); 
  - sistemul mecanic şi de răcire. 
 
 
 
 

 12


