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Тема уроку: Основні характеристики генератора постійного струму 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про основні характеристики 

генератора постійного струму 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Магнітний потік у генераторі постійного струму створюється його 

полюсами, тобто електромагнітами, що складаються з осердь та 

обмоток. 

Залежно від того, як джерело живить струмом ці обмотки, генератори 

поділяються на генератори незалежного збудження та генератори з 

самозбудженням. Перші повинні мати стороннє джерело постійного 

струму для живлення обмотки збудження. Для цієї мети може 

застосовуватись випрямляч або інше джерело постійного струму. 

Генератори з самозбудженням – це машини, в яких для збудження 

використовується частина енергії, яку вони самі виробляють. 

За способом використання обмотки збудження розрізняють 

генератори паралельного, послідовного та мішаного збудження. 

Для паралельного вибору типу генератора і правильної його 

експлуатації, крім номінальних даних (потужність, напруга. 

Струм,частота обертання), треба знати залежність між деякими 

іншими величинами. Ці залежності найчастіше подаються у вигляді 

кривих, які називаються характеристиками. Розглянемо дві основні 

характеристики : холостого ходу та зовнішню. 

Характеристика холостого ходу – це залежність е. р. с. генератора Е 

від струму збудження І при постійній частоті обертання n і 

відсутності струму в обмотці якоря, тобто Е = f(I ) при n = const, І = 

0. 

Зовнішня характеристика – це залежність напруги U на затискачах 

генератора від струму навантаження І при постійній частоті обертання 

n і незмінному струмі збудження І . тобто U = f(I) при n = const, І = 

const. 

Генератори паралельного збудження.10.16,а. Обмотка збудження 

ОЗ тут приєднується паралельно обмотці якоря, тобто живлення її 

здійснюється струмом І , який виробляє сам генератор. Звичайно цей 

струм становить 2- 3% номінального струму машини. 

Самозбудження генератора відбувається так: перед випуском з заводу-

виготовлювача через обмотку збудження пропускають струм від 

стороннього джерела, намагнічуючи тим самим магнітну систему 



генератора, завдяки чому в ній створюється залишкова індукція 

(відрізок Оd рис.3.8,б), тобто в генераторі завжди э слабке магнітне 

поле. Коли первинний двигунпочинає обертати генератор, в обмотці 

якоря останнього індукується слабка е. р. с., яка подається на щітки. 

Оскільки обмотку збудження приєднано до цих щіток, в ній виникає 

слабкий струм збудження. Цей струм підсилює магнітний потік 

полюсів, що спричиняє збільшення е. р. с. машини, а це зумовлює 

зростання струму збудження й повторне збільшення е. р. с. машини і 

тд. Такий процес відбуватиметься доти, поки генератор досягне 

номінальної е. р. с. 

Характеристика холостого ходу генератора паралельного збудження 

має той самий вигляд, що й у випадку генератора незалежного 

збудження. Його зовнішня характеристика буде трохи більш 

крутоспадною (10.16,б) 

Генератор паралельного збудження не потребує спеціального джерела 

постійного струму для свого збудження, чим вигідно відрізняється від 

генератора незалежного збудження. 

Генератори паралельного збудження широко застосовуються для 

живлення установок, в яких немає різких коливань навантаження, що 

спричиняють різкі коливання напруги генератора, недоступні з точки 

зору нормальної експлуатації струмоприймачів. 

Генератор послідовного збудження.(10.17, а) Тут обмотка збудження 

ОЗ вмикається послідовно з якорем і. значить, через неї проходить той 

самий струм, що й через обмотку якоря. Переріз її провідників 

повинен бути таким, як і переріз провідників обмотки якоря. 

Оскільки струм в обмотці якоря залежить від навантаження, магнітний 

потік і е. р. с. генератора також залежатимуть від навантаження. Це 

означає, що зі зростанням навантаження е. р. с. генератора 

збільшується і, навпаки, зі зменшенням навантаження вона 

зменшується. Зовнішню характеристику такого генератора показано 

на 10.17,б. 

Через різкі коливання напруги при змінах навантаження цей генератор 

може застосовуватись в дуже рідких випадках при строго незмінному 

навантаженні (для живлення прожектора морського маяка). 

 

Застосування вивчених знань: 

1.Призначення генератора постійного струму . 

2.Принцип дії і будова генератора. 

 

 

 



Урок № : 4 

Тема уроку: Принципи дії та будова двигуна постійного струму 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про принципи дії та будова двигуна 

постійного струму    

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Двигун постійного струму (ДПС) — електрична машина постійного 

струму (електродвигун), що перетворює електричну енергію постійного 

струму на механічну. 

Конструкція електродвигуна постійного струму така сама, як і генератора 

постійного струму. В електродвигуні явище електромагнітної індукції при 

взаємодії струму обмотки ротора (якоря) з основним магнітним 

полем зумовлює появу електромагнітного обертального моменту. 

Розрізняють ДПС з незалежним збудженням і з залежним. Потужність 

електродвигуна постійного струму — від часток вата до тисяч 

кіловат, ККД — від 0,02—0,03 до 0,93. Електродвигуни постійного струму 

дають змогу плавно і в широких межах регулювати частоту обертання, 

вдаючись до зміни струму в колі ротора за допомогою 

додаткового електричного опору, до зміни живильної напруги, а також до 

зміни магнітного потоку реостатом. 

Принципу роботи електродвигуна постійного струму може бути дано два 

описи: 

 рухома рамка (два стрижні з замкнутими кінцями) зі струмом в 

магнітному полі статора. 

або 

 взаємодія магнітних полів статора і ротора. 

Класифікація 

 
Схеми паралельного (a), послідовного (b) та змішаного (c) збудження 

ДПС класифікують по виду магнітної системи статора: 

 з постійними магнітами; 

 з електромагнітами: 

o з незалежним включенням обмоток (незалежне збудження); 

o з залежним включенням обмоток: 

 з послідовним включенням обмоток (послідовне 

збудження); 

 з паралельним включенням обмоток (паралельне 

збудження); 

 зі змішаним включенням обмоток (змішане збудження): 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9A%D0%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Serie_Shunt_Coumpound.svg


 з переважанням послідовної обмотки; 

 з переважанням паралельної обмотки; 

Вид підключення обмоток статора істотно впливає на електромеханічну та 

механічну характеристики електродвигуна. 

Застосування 

ДПС застосовують у промислових і транспортних електроприводах, 

пристроях автоматики, підйомних кранах, на прокатних станах тощо. 

 Крани різних важких виробництв. 

 Привід, з вимогами регулювання швидкості в широкому діапазоні та 

високим пусковим моментом. 

 Тяговий електропривод тепловозів, електровозів, теплоходів, кар'єрних 

самоскидів та ін. 

 Електричні стартери автомобілів, тракторів та ін. Для зменшення 

номінальної напруги живлення в автомобільних стартерах застосовують 

двигун постійного струму з чотирма щітками. Завдяки цьому 

еквівалентну комплексне опір ротора зменшується майже в чотири рази. 

Статор такого двигуна має чотири полюси (дві пари полюсів). Пусковий 

струм в автомобільних стартером близько 200 ампер. Режим роботи — 

короткочасний. 

Переваги: 

 простота будови та управління; 

 практично лінійні механічна і регулювальна характеристики двигуна; 

 легко регулювати частоту обертання; 

 хороші пускові властивості (великий пусковий момент), (найбільший 

пусковий момент у ДПС з послідовним збудженням); 

 компактніше інших двигунів (якщо використовувати сильні постійні 

магніти в статорі); 

 оскільки ДПС є оборотними машинами, з'являється можливість 

використання їх як в руховому, так і в генераторному режимах. 

Недоліки: 
 дорожнеча виготовлення; 

 для живлення електродвигуна від мережі змінного струму необхідно 

використовувати випрямні пристрої; 

 необхідність профілактичного обслуговування колекторно-щіткових 

вузлів; 

 обмежений термін служби через зношення колектора. 

Застосування вивчених знань: 

Написати про принципи дії та будова двигуна постійного струму 

 

  

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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

mailto:yulia.pryima2000@gmail.com

