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Тема уроку: Використання машин постійного струму 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про використання машин постійного 

струму 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Враховуючи усі переваги та недоліки електричних двигунів постійного 

струму з різними способами збудження, двигуни з паралельним збудженням 

використовують у механізмах, що потребують постійної швидкості обертів 

вала (у верстатах, вентиляторах тощо); двигуни з послідовним збудженням 

використовують як тягові двигуни електровозів, трамваїв тощо; двигуни зі 

змішаним збудженням використовують у механізмах із маховиками (часто це 

двигуни тролейбусів).  

Пожежна небезпека електричних машин постійного струму. З точки 

зору пожежної небезпеки, найбільш небезпечною частиною електричних 

машин постійного струму є колектор зі щітковим вузлом. Колектор, внаслідок 

електромагнітної та механічної комутації, навіть за нормальної роботи 

електричної машини є джерелом іскріння. При експлуатації при погіршенні 

електричного контакту між щітками та колектором збільшується перехідний 

опір у місці контакту. Внаслідок цього збільшується й тепловиділення. За 

несприятливих умов може виникнути навіть так званий "ефект вогненного 

кільця". 

Електричний двигун підлягає періодичному технічному 

обслуговуванню, що включає змащування підшипникових вузлів, замір опору 

ізоляції обмоток, визначення ступеня зносу щіток та їх заміну у разі 

необхідності, підтягування болтових з’єднань. 

 

Застосування вивчених знань: 

1.Призначення генератора постійного струму . 

2.Принцип дії і будова генератора. 

 

 

 

Урок № : 6 

Тема уроку: Принцип дії та будова асинхронних  двигунів із 

короткозамкненим та фазним роторами 

Мета:  



навчальна: поглибити знання учнів про принцип дії та будова 

асинхронних  двигунів із короткозамкненим та фазним роторами 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Трифазний асинхронний електродвигун має дві основні частини (рис. 

5.30): ротор (частина, що обертається) і статор (нерухома частина). Зазор між 

статором і ротором виконується мінімально можливим (0,3÷0,5 мм у двигунів 

малої потужності, 1÷1,5 мм у двигунів великої потужності). Це пояснюється 

тим, що статор і ротор пов’язані між собою тільки електромагнітно, тому чим 

менше зазор, тим краще цей зв’язок і тим вище ККД двигуна. 
 

 

Рис. 5.30 – Конструкція трифазного асинхронного електродвигуна 

1 – корпус статора; 2 – пази осердя статора; 3 – осердя ротора; 

 4 – обмотка ротора 

 

Статор складається з корпуса 1, в який запресоване осердя з пазами 2. 

В пазах осердя розміщена трифазна обмотка. Кінці обмотки виведені у клемну 

коробку. Для приєднання до мережі живлення обмотки статора можуть 

з’єднуватися "зіркою" або "трикутником". Найбільший обертальний момент 

на валу двигуна  утворюється при з’єднанні обмоток "трикутником". 

Ротор складається з осердя 3, насадженого на вал, і обмоток 4. Обмотки 

укладаються в пази осердя. Залежно від конструкції обмотки ротори 

поділяються на короткозамкнені та з фазною обмоткою. 

Частіше застосовуються короткозамкнені ротори, в яких у пазах осердя 

розміщені мідні або алюмінієві стрижні, що замикаються накоротко мідними 

або алюмінієвими кільцями на торцях. Обмотка створює клітку, так зване 

"біляче колесо" (рис. 5.31,а).  

Фазний (рис. 5.31,б) ротор має три фазні обмотки, кінці яких з’єднані 

разом, а початки прикріплені до ізольованих мідних кілець, укріплених на валу 

(три кільця). До кілець притиснуті щітки. Це дозволяє розмикати коло ротора, 

замикати його накоротко та вмикати в нього пусковий реостат. Для зменшення 



зносу і втрат на тертя деякі двигуни з пусковим реостатом мають пристрої для 

підйому щіток і замикання обмоток ротора накоротко після пуску двигуна. 
 

 

Рис. 5.31 – Конструкція роторів трифазних асинхронних двигунів:  

а – короткозамкненого, б – фазного 

 

Принцип дії трифазного асинхронного електродвигуна базується на 

явищі обертового магнітного поля (рис. 5.32). 

 

Рис. 5.32 – Принцип дії трифазного асинхронного двигуна 

 

Обертове магнітне поле статора перетинає провідники обмотки ротора і 

наводить у них ЕРС, а оскільки провідники замкнуті, то в них виникає струм. 

Струм у провідниках обмотки ротора утворює власне магнітне поле, яке 

вступає у взаємодію з обертовим магнітним полем статора, внаслідок чого 

ротор починає обертатися слідом за обертовим полем статора. Зі зростанням 

швидкості обертання ротора зменшується швидкість, з якою провідники 

ротора перетинаються магнітними лініями. Якби ротор досяг тієї самої 

швидкості обертання, що й магнітний потік статора, то перетинання 

провідників взагалі не відбувалося б, і струм у роторі став би дорівнювати 

нулю. Але за відсутності струму в роторі обертальний момент також 

дорівнював би нулю. Отже, за наявності гальмуючого моменту магнітний 

потік і ротор не можуть обертатися з тією самою швидкістю, що і потік статора 

(синхронно). Швидкість обертання ротора завжди є дещо меншою. Тому 

двигуни такого типу і називаються  "асинхронними"  (тобто несинхронними). 



Основні характеристики трифазного асинхронного 

електродвигуна. Основними характеристиками трифазного асинхронного 

двигуна є:  

1. механічна характеристика – залежність швидкості обертання 

вала ротора n2 від моменту M навантаження на валу:  n2 = f (M). Зразковий вид 

механічної характеристики подано на рис. 5.34,а; 

 

Рис. 5.34 – Зразковий вид характеристик трифазного асинхронного двигуна:  

а – механічна характеристика, б – робочі характеристики 

 

2. робочі характеристики (визначаються за сталих напруги на 

статорі U1 = const та частоти f1 = const): 

– залежність швидкості обертання вала ротора n2 від корисної 

потужності на валу P2: n2 = f(P2); 

– залежність обертального моменту M від корисної потужності на 

валу P2: M = f(P2); 

– залежність  коефіцієнта  потужності  cosφ

1  від  корисної  потужності  на валу P2: cosφ1  = f(P2); 

– залежність ККД η від корисної потужності на валу P2: η = f(P2); 

– залежність сили струму I1, що споживається двигуном, від корисної 

потужності на валу P2: I1 = f(P2); 

– залежність ковзання s від корисної потужності на валу P2: s = f(P2). 

Зразковий вид робочих характеристик подано на рис. 5.34,б. 

Умовні позначення трифазних асинхронних двигунів на електричних 

схемах подано на рис. 5.35. 



                
Рис. 5.35 – Умовні позначення на електричних схемах трифазних асинхронних 

двигунів: а – з короткозамкненим ротором, б – з фазним ротором 

 

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 
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