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Урок № : 1 

Тема уроку: Принцип дії й будова генератора постійного струму 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про принцип дії й будова генератора 

постійного струму 

    розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Генератор – основне джерело електричної енергії в автомобілі. Вал 

генератора приводиться в обертання від шківа встановленого на колінчатому 

валі двигуна, клиновидним ременем. Передаточне число клиноременевої 

передачі 1,7–2,5. При руху автомобіля частота обертання колінчатого валу при 

холостому ході у сучасних двигунах становить 500–600 хв-1 , максимальна 

частота – 4000–5000 хв-1 . Таким чином, кратність зміни частоти обертання 

двигуна, а значить, і вала генератора може досягти 8–10 (5–6 для дизелів). 

Напруга генератора залежить від частоти обертання його вала. Чим вища 

частота обертання, тим більша його напруга. Але всі прилади 

електрообладнання автомобіля, особливо лампи і контрольно-вимірювальні 

прилади, розраховані на напругу від постійного струму 12 або 24 В. Підтримка 

такої напруги генератора незалежно від частоти обертання і навантаження 

генератора (включаючи споживачів) виконує спеціальний прилад – регулятор 

напруги. При зниженні частоти обертання колінчатого вала двигуна нижче 

700–800 хв-1 напруга генератора стає меншою напруги акумуляторної батареї. 

Якщо батарею не відключити від генератора, вона почне розряджатися на 

генератор, що може призвести до перенагрівання ізоляції обмоток генератора 

і розряду акумуляторної батареї. При збільшенні частоти обертання 

колінчатого валу двигуна необхідно знов включити генератор в систему 

електрообладнання. Включення генератора в систему електрообладнання, 

коли його напруга вища напруги акумуляторної батареї, і відключення 

генератора від сітки, коли напруга нижче напруги акумуляторної батареї, 

виконує спеціальний прилад, який називається реле зворотнього струму. 

Генератор розрахований на віддачу визначеної максимальної для даного 

генератора величини струму, але при несправності в системі 

електрообладнання (розряджена акумуляторна батарея, коротке замикання і 

т.д.) генератор може віддавати струм більше, чим той, на який він 

розрахований. Довга робота генератора в такому режимі приведе до його 

перегріву і згоранню ізоляції обмоток. Для захисту генератора від 

перевантаження призначений спеціальний прилад – обмежувач струму. 

Регулятор напруги, реле зворотнього струму і обмежувач струму об’єднання 

в одному пристрої, який називається реле-регулятор . 



В генераторах змінного струму реле зворотнього струму і обмежувач струму 

можуть бути відсутніми, але в будові генератора є пристрої, які виконують 

функції цих приладів. 

Розробка регуляторів напруги з використанням технології і елементів 

електроніки дозволила різко знизити об’єм регулятора і в монтувати його в 

корпус генератора. Генератори змінного струму з вмонтованим регулятором 

напруги називається генераторної установкою . 

Будова і принцип дії генератора змінного струму. 

Генератори змінного струму мають ряд переваг перед генераторами 

постійного струму: меншу масу і габарити при тій же потужності; більший 

ресурс при більш високому рівні надійності; відсутність колектора; 

розміщення обмоток збудження на обертаючому роторі, що значної мірою 

зменшує зношення контактних кілець, так як струм збудження по відношенню 

до струму генератора відносно малий (не більше 10–20%); зменшення вартості 

експлуатаційних витрат; менші витрати міді (2–2,5 рази); можливість 

підвищення передаточного числа від двигуна до генератора до 2,5 і більше (в 

цьому випадку на обертах холостого ходу двигуна генератор віддає до 25–50% 

своєї потужності, що покращує умови зарядження батареї на автомобілі, а 

відповідно, підвищує термін її придатності). 

В деяких генераторах обмотки з’єднанні трикутником. В цьому випадку 

провід фазних обмоток статора більш тонкий (Iл =  при Δ і Iл =Iф при 

з’єднанні зіркою), що полегшує намотування обмоток генератора. 

Пакет статора 6 набраний із пластин електротехнічної сталі. Обмотка 

збудження 4 генератора виконана в вигляді котушки і розміщена на стальній 

втулці в середині клиноподібних полюсів ротора 13. Втулка полюса ротора і 

контактні кільця 5 жорстко закріпленні на валу ротора 3. Магнітне поле, 

створене обмоткою збудження, проходячи через торці клиноподібних 

полюсів, утворює додатні і від’ємні полюса на роторі. При обертанні магнітне 

поле його полюса пересікає витки котушок обмотки статора, індукуючи в 

кожній фазі змінну ЕРС. Таким чином, принцип дії генератора змінного і 

постійного струму одинакові. Різниця лише в тому, що в генераторі постійного 

струму магнітний потік обмотки збудження в просторі нерухомий, а в 

генераторі змінного струму він обертається разом з ротором. 

Статор генератора з допомогою стяжних болтів закріплений між кришками 

1 і 7, які мають кронштейни кріплення генератора до двигуна. Кришки відлиті 

із алюмінієвого сплаву. З ціллю зменшення зношування посадочне місце під 

підшипник в кришці 7 і отвір в кронштейнах кришок армовані стальними 

втулками. В кришці встановлені підшипники кочення 2 і 12 з двохстороннім 

ущільненням і змазкою, закладеною не весь термін служби підшипника. 

Застосування вивчених знань: 

1.Призначення генератора постійного струму . 

2.Принцип дії і будова генератора. 

 



Урок № : 2 

Тема уроку: Способи збудження: незалежне, послідовне, паралельне, 

мішане 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про способи збудження: незалежне, 

послідовне, паралельне, мішане 

    розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

ля нормальної роботи генератора в ньому повинно бути створене основне 

магнітне поле, для чого обмотка збудження генератора повинна бути 

підключена до джерела постійної напруги. Властивості генераторів 

постійного струму залежать від числа і способу підключення обмоток 

збудження або, як говорять, від способу збудження генераторів. Залежно від 

способу збудження розрізняють генератори з незалежним збудженням та з 

самозбудженням. 

Генератори з незалежним збудженням виконуються з електромагнітним 

і магнітоелектричним збудженням. 

У генераторів з електромагнітним збудженням обмотка збудження F1–

F2, розташована на головних полюсах, підключається до незалежного 

джерела живлення (рис. 2.10); в цьому випадку обмотка збудження 

називається незалежною обмоткою збудження (НОЗ). Струм кола 

збудження Із може змінюватися в широких межах за допомогою 

резистора Rз. Потужність, споживана обмоткою збудження, невелика й у 

номінальному режимі складає 1–5% номінальної потужності, що знімається з 

якоря генератора. Звичайно, процентне значення потужності збудження 

зменшується із зростанням номінальної потужності машини. 

 

Рисунок 2.10 – Схема генератора з незалежним збудженням 

  



Номінальна напруга обмотки збудження генератора вибирається рівною 

або (інколи) меншою номінальної напруги обмотки якоря А1–А2. Для 

зменшення іскріння щіток в коло якоря послідовно з обмоткою якоря 

вмикається обмотка додаткових полюсів (ОДП) В1–В2. 

Магнітоелектричні генератори збуджуються постійними магнітами, з 

яких виготовляються полюси машини. З таким способом збудження 

виконуються генератори переважно невеликої потужності. Недоліком 

генераторів з магнітоелектричним збудженням є трудність регулювання 

напруги. 

У генераторів із самозбудженням обмотка збудження отримує живлення 

від власного якоря. Залежно від способу її вмикання генератори із 

самозбудженням підрозділяються на генератори з паралельним, послідовним 

і змішаним збудженням. 

Схема з’єднання генератора з паралельним збудженням показана на 

рис. 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Схема генератора з паралельним збудженням 

  

Коло обмотки збудження Е1–Е2 вмикають паралельно якорю, від якого 

вона і отримує живлення; в цьому випадку обмотку збудження називають 

паралельною обмоткою збудження або шунтовою (ШОЗ), яку розраховують 

на напругу якоря. 

Резистор Rз дає можливість змінювати струм збудження Із, а отже, і 

вихідну напругу U. Струм якоря Іа у такого генератора дорівнює сумі 

                                                                                              (2.21) 

де І – струм навантаження. 

Струм збудження відносно малий і для номінального режиму складає 1–

5% номінального струму машини. 



У генератора з послідовним збудженням (рис. 2.12) обмотка збудження 

з’єднується послідовно з якорем; в цьому випадку обмотку збудження 

називають послідовною обмоткою збудження або серієсною (СОЗ). Її струм 

збудження дорівнює струму якоря: 

                                                                                             (2.22) 

  

 

Рисунок 2.12 – Схема генератора з послідовним збудженням 

  

У генераторів із змішаним збудженням (рис. 2.13) на полюсах 

розміщають дві обмотки. Одна з них має велике число витків і виконана з 

провідників відносно невеликого перерізу – вмикається паралельно якорю, а 

інша обмотка з малим числом провідників великого перерізу – вмикається 

послідовно з якорем. 

 

Рисунок 2.13 – Схема генератора із змішаним збудженням 

  

Струм якоря такого генератора 

                                                                                              (2.23) 

В цих генераторів паралельна і послідовна обмотки можуть бути 

увімкнені узгоджено (магніторушійні сили цих обмоток направлені 

узгоджено) і зустрічно (їхні магніторушійні сили спрямовані зустрічно). В 



залежності від цього розрізняють генератори змішаного узгодженого 

вмикання і генератори змішаного зустрічного вмикання. 

В основному в генераторах із змішаним збудженням основна частина 

магніторушійної сили збудження створюється паралельною обмоткою. 

Генератори із паралельним, послідовним і змішаним збудженням 

називають відповідно генераторами шунтового, серієсного і компаундного 

збудження. 

Номінальна потужність, яка споживається обмоткою збудження, 

визначається з виразу 

                                                                            (2.24) 

а вихідна номінальна потужність генератора – 

                                                                                    (2.25) 

 

Застосування вивчених знань: 

Написати про способи збудження: незалежне, послідовне, паралельне, 

мішане 

 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com 
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