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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). 

На рис. 1 показана будова генератора змінного струму Г-250. Генератор має 

статор 6 з трьохфазною обмоткою, виконану в вигляді окремих котушок, 

насаджених на зубці статора. В кожній фазі є по шість котушок, з’єднаних 

послідовно; фазні обмотки статора з’єднанні зіркою, їх вихідні клеми 

підключенні до випрямного блоку 10. 

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. 

Струм до обмотки збудження підводиться через щітки 8 і контактні кільця 

5, до яких припаяні кінці обмоток збудження. Щітки укріпленні в 

щіткотримачі 9. У генераторів змінного струму в контакті між щіткою і 

контактним кільцем відсутнє явище комутації і значно менша величина 

струму, який проходить через щітку. Тому термін служби щіток у генераторів 

змінного струму значно вищий, ніж у генераторів постійного струму. 



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. 

На виступаючий кінець вала 3 ротора кріпиться вентилятор 14 і шків 15. В 

кришках є вентиляційні вікна, через які проходить охолоджуюче повітря. 

Напрям його руху – від кришки із сторони контактних кілець до вентилятора. 

Привідний шків в залежності від типу автомобіля, на який встановлюється 

генератор, може мати різний діаметр і січення паза під ремінь. Цим 

досягається уніфікація генераторів для різних типів автомобілів. 

В кришці з сторони кілець встановлюється випрямний блок 10, зібраний із 

кремнієвих вентилів (діодів), допускаючих робочу температуру +1500 С. 

 

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. 

Збудження та гальмування як головні процеси нервової діяльності 

Головними процесами нервової діяльності — збудження та гальмування. 

На кору великих півкуль одночасно діє велика кількість різноманітних 

подразників, але реагуємо ми не на всі, що доходять до кори великих півкуль. 

На значну частину подразників організм не реагує, оскільки збудження, 

викликані ними, гальмуються. 

Гальмуваннявідбувається одночасно із збудженням. Завдяки 

гальмуванню низки ділянок кори збудження спрямовується в якомусь одному 

напрямку й зосереджується в певному пункті кори. За певних умов збудження 

і гальмування поширюються, іррадіюють по корі великих півкуль, 



викликаючи збудження або гальмування інших ділянок кори, чи знову 

зосереджуються, концентруються в пункті свого виникнення. 

Завдяки іррадіації збудження у свідомості виникають різноманітні 

асоціації — образи, думки, почуття, які або посилюють, або гальмують 

виконувану діяльність. 

При концентрації збудження у певній ділянці кори інші її ділянки в цей час 

гальмуються. Поширення чи зосередження збудження та гальмування 

здійснюється за законом іррадіації та концентрації нервових процесів. 

 Індукція збудження та гальмування 
Збудження і гальмування між собою взаємодіють. Збудження певних 

ділянок кори великих півкуль викликає гальмування інших ділянок кори 

головного мозку і, навпаки, гальмування в одних пунктах кори викликає 

збудження в інших її пунктах. Таке явище здійснюється за законом взаємної 

індукції збудження та гальмування. 

Розрізняють позитивну і негативну індукції. При позитивній індукції 

гальмування в певному пункті кори викликає збудження в інших її ділянках. 

Діяльність організму в таких випадках відбувається в напрямку цього 

збудження, посилюється увага до змісту діяльності. При негативній індукції 

збудження в якомусь пункті кори викликає гальмування в тих її ділянках, які 

були до цього діяльними. 

Негативна індукція діє при відхиленні від головної діяльності й 

зосередженні на випадкових подразненнях, які гальмують збудження від 

головного подразнення, настає відвернення уваги від виконуваної діяльності. 

Гальмування нервових процесів буває безумовне, або зовнішнє, і умовне, 

або внутрішнє. Зовнішнє гальмування настає внаслідок дії сильного 

стороннього подразника. Вироблений умовний рефлекс, наприклад, виділення 

слини на запалювання електричної лампочки, припиняється, якщо при цьому 

почне діяти сильний звук. 

Зовнішнє гальмуванняє проявом дії негативної індукції. Воно виявляється 

ще й у вигляді позамежового гальмування, яке виникає тоді, коли сила 

збудження перевищує можливості працездатності нервової клітини. Сила 

подразника у таких випадках не тільки не викликає збільшення сили реакції, а, 

навпаки, сила реакції зменшується або зовсім гальмується. 

Гальмівні процеси, що виникають у клітині через її перенапруження, 

оберігають її від руйнування. Через це таке гальмування називають ще 

захисним гальмуванням. 

Внутрішнє гальмування так само зумовлюється зовнішніми обставинами. 

Одним з проявів умовного, або внутрішнього, гальмування є послаблення 

тимчасових зв'язків. Воно настає тоді, коли умовний подразник (наприклад, 

світло), на який вироблено умовний рефлекс, час від часу не підкріплюється 

безумовним подразником (наприклад, їжею). Утворений зв'язок у такому ви-

падку гальмується і рефлекс згасає.  

Якщо умовний подразник знову підкріпити безумовним, то загальмований 

тимчасовий нервовий зв'язок легко поновлюється і умовний подразник знову 



викликає умовний рефлекс. Гальмування тимчасових нервових зв'язків 

спричиняє забування. 

Важливим проявом внутрішнього гальмування є диференціююче 

гальмування.Якщо серед умовних подразників, на які вироблено умовний 

рефлекс, підкріплювати безумовним подразником лише деякі з них, то після 

цього умовний рефлекс виявляється на ті умовні подразники, які 

підкріплювалися безумовним. Збудження ж від інших, не підкріплюваних 

подразнень гальмуються, і умовний рефлекс на них не виявляється.  

Так, якщо вироблено умовний рефлекс на звук, а потім підкріплюється звук 

лише певної висоти чи інтенсивності, то й умовний рефлекс далі виникатиме 

лише на звук тієї висоти чи інтенсивності, який підкріплювався. Відбувається 

диференціювання подразнень.  

Організм точно відрізняє дійові, тобто підкріплювані подразники від 

недійових, тобто не підкріплюваних безумовним подразником. 

Дослідженнями встановлено, що собака, наприклад, може диференціювати 

звукові подразники з точністю до 1/8 тону. Диференціююче гальмування 

сприяє уточненню та розрізненню виправданих життям подразників від 

невиправданих.  

Це яскраво виявляється в навчально-виховній діяльності. Розрізнення, уточ-

нення та засвоєння знань або актів поведінки буває ефективним тоді, коли 

істотні властивості в них тими чи тими засобами підкріплюються, а неістотні 

— гальмуються. 

3. Динамічний стереотип та його значення  

Великі півкулі головного мозку — надзвичайно складна динамічна система. 

В процесі діяльності постійно утворюються дедалі нові умовні зв'язки. Вони 

об'єднуються у певні системи. Системність зв'язків забезпечує успіх діяльності 

тварини та людини.  

Процеси, які відбуваються у великих півкулях головного мозку, постійно 

прагнуть до об'єднання, до стереотипної об'єднувальної діяльності. Безліч 

подразнень, що надходять до великих півкуль як ззовні, так і зсередини 

організму, стикаються, взаємодіють, систематизуються й 

закінчуються динамічним стереотипом. 

Динамічний стереотип необхідний для успішної взаємодії організму із 

середовищем. Повторення однакових рухів і дій, однакових актів поведінки, 

схожих реакцій організму забезпечує йому успіх у діяльності, в задоволенні 

своїх потреб. 

Усім відомо, що людина звикає до певного способу дій, виробляє певний 

спосіб сприймання, запам'ятовування, мислення. Автоматизуючи свої дії, вона 

виробляє навички та звички, які полегшують здійснення свідомо спрямованої 

діяльності. В усьому цьому головну роль відіграють динамічні стереотипи. 

У процесі діяльності постійно утворюються нові динамічні стереотипи. 

Старі ж динамічні стереотипи не зникають, вони взаємодіють з 

новоутворюваними, сприяють їх утворенню або, навпаки, входять у 

суперечність з ними, унаслідок чого успішне утворення нових стереотипів 

гальмується. 



Вироблення й перероблення динамічного стереотипу потребують великої 

роботи нервової системи. Вона може відбуватися впродовж тривалого часу й 

залежить від складності самої діяльності, а також від індивідуальності та стану 

тварини чи людини. 

Вироблення й підтримання динамічного стереотипу завжди пов'язуються з 

певними переживаннями. 

Нервові процеси, що відображаються в півкулях головного мозку при 

встановленні й підтримуванні динамічного стереотипу, є підґрунтям почуттів, 

вони зумовлюють їхній характер та інтенсивність. Почуття труднощів, 

бадьорості і стомленості, задоволення і засмученості, радості і відчаю тощо 

мають своїм фізіологічним підґрунтям зміни, порушення старого динамічного 

стереотипу чи складність встановлення нового. 

Динамічний стереотип краще утворюється тоді, коли подразники діють у 

певній системі, у певній послідовності та у певному порядку. Підтримується 

динамічний стереотип додержанням певного зовнішнього порядку, системи та 

режиму діяльності. 

 

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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