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Тема: Змінний струм. Генератор змінного струму. 

Мета уроку:  

Навчальна - сформувати в учнів уявлення про змінний струм як вимушене 

електричне коливання, пояснити як одержати змінну ЕРС, змінний струм, 

розглянути будову і принцип дії генератора змінного струму;  

Розвивальна - розвивати в учнів творчість, самостійні компетентності , 

зокрема вміння самостійно вирішувати проблемні питання уроку, аналізувати 

задачі, робити висновки;  

Виховна - виховувати прагнення розширювати науковий світогляд та 

вдосконалювати свої знання. 

 

Матеріали до уроку: 

Коли ви вмикаєте світло, кімната освітлюється рівномірно і якщо придивитися 

до волоска лампи розжарення, то не помітно, що його світіння змінюється. Чому 

ж струм ми називаємо змінним? 

Щоб електрорушійна сила змінювалася періодично і гармонічно можна 

рівномірно обертати рамку в магнітному полі і разом з тим отримати незатухаючі 

коливання інших величин з незмінними амплітудами.  

Вимушені електромагнітні коливання – незатухаючі коливання заряду, 

напруги, сили струму й інших фізичних величин викликані 

електрорушійною силою що періодично змінюється. 

е = Ԑmax t  

е – миттєве значення ЕРС, В;  Ԑmax -  амплітудне значення ЕРС;  - циклічна 

частота змінної ЕРС, рад/с. 

Яскравим прикладом вимушених коливань є змінний струм.  

Змінний електричний струм – електричний струм, сила якого змінюється 

за гармонічним законом: 

i = Imax t+φ0 ), 

i – миттєве значення сили струму, A;  Іmax - амплітудне значення сили струму, 

–  циклічна частота змінного струму, що збігається з частотою змінної ЕРС, 

φ0 – початкова фаза. 
 

   



На відміну від постійного, змінний струм характеризується зміною значення 

сили струму та його напрямку.  
 

       Генерувати електричний струм можна за допомогою рамки , що рівномірно 

обертається в однорідному магнітному полі індукцією В з кутовою швидкістю 

.  

Якщо до дротяної рамки , що обертається в магнітному полі, за допомогою 

спеціальних контактів підключити активне навантаження (наприклад, лампу 

розжарювання), то електричне коло буде замкнене, і в колі виникне змінний 

електричний струм. Джерелом струму в колі слугуватиме обертова рамка, а 

споживачем – лампа.  
 

 
 

Рис.  Створення змінної ЕРС індукції в рамці, яка обертається в магнітному 

полі постійного магніту. 
 

Згідно із законом Ома сила струму в лампі  змінюватиметься:  

і = = =Imax  

де R – опір активного навантаження, Ом, r – опір джерела(рамки),             Imax =

  

В колах з ємнісними та індуктивними опорами фази коливань сили струму та 

електрорушійної сили не збігаються. 

 
    Оскільки струм змінний, волосок лампи має розжарюватись періодично. Однак, 

якщо частота змінного струму є досить великою, око людини не буде вловлювати 



змін розжарення, що ми й спостерігаємо в побутовій електричній мережі 

(промислова частота змінного струму 50 Гц).  Кількість виділеної енергії також 

дуже швидко змінюється з часом. Цих змін ми не помічаємо, оскільки за великої 

частоти змінного струму волосок чи спіраль не встигають охолонути за моменти 

часу, коли сила струму дорівнює нулю . 
 

Домашнє завдання  
 1. вивчити будову і принцип дії:   

-  найпростішого індукційного генератора  

-  автомобільного трифазного генератора  
 

2. оформити вивчене про будову і принцип дії різних генераторів у 

вигляді таблиці: 

 Будова  Принцип дії 
Найпростіший 

індукційний генератор 
  

Автомобільний 

трифазний генератор 
  

!!!! у стопчику «Будова» - перерахувати з яких елементів складається кожен генератор 

       

 3. Дайте відповідь: так чи ні  
!!! запитання переписувати не потрібно 

1. Під час рівномірного обертання рамки в однорідному магнітному полі у ній 

індукується змінна ЕРС  

2. Рухома частина двигуна – статор, нерухома  - ротор  

3. Прикладом вимушених коливань є змінний струм  

4.  Промислова частота змінного струму 50Гц  

5. Максимальне значення змінної ЕРС залежить від кількості витків у рамці, 

площі рамки, кутової швидкості обертання, магнітної індукції.  

6. Змінний електричний струм виробляють генератори змінного струму – 

джерела електричної енергії, які створюють ЕРС, що періодично 

змінюється  

7. У момент часу, коли площа рамки перпендикулярна до ліній магнітної 

індукції, магнітний потік, що пронизує рамку, є мінімальним, а 

електрорушійна сила максимальною  
 

 

Зворотній зв'язок  

Viber/Telegram 0932186792 
E-mail vitasergiivna1992@gmail.com  
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