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Група № : 32 

Урок № : 9 

Тема уроку: Синхронні генератори 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про синхронні генератори 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Синхронними машинами називаються електричні машини змінного струму, у 

яких магнітне поле, створене обмоткою змінного струму, обертається в 

просторі з тією ж частотою, що і ротор, тобто синхронно з ротором. 

В наш час більшість електричної енергії змінного струму виробляється з 

допомогою синхронних генераторів. Генератори, що приводяться в 

обертання гідротурбінами, називаються гідрогенераторами. На теплових 

станціях з допомогою парових турбін приводять в 

обертання турбогенератори. На промислових установках можна зустріти 

синхронні генератори, які приводяться в обертання двигунами внутрішнього 

згорання. В усіх перерахованих випадках механічна енергія турбін або 

двигунів перетворюється в електричну енергію змінного струму. 

Частота f1 енергії змінного струму, що виробляється синхронними 

генераторами, залежить від частоти обертання ротора n1 і кількості пар 

полюсів р: 

f1 = pn1/60.  

Але в сучасній техніці синхронні машини використовують не тільки в якості 

генераторів. В силовому електроприводі, в пристроях автоматики, в 

пристроях звукозапису використовують велику кількість синхронних машин, 

які працюють в режимі двигуна, – синхронних двигунів. 

Головна особливість синхронного двигуна – при постійній частоті струму 

живлячої мережі f1 його ротор обертається з чітко постійною (синхронною) 

частотою обертання 

n1 = 60f1/p.  

 

Застосування вивчених знань: 

1.Призначення генератора постійного струму . 

2.Принцип дії і будова генератора. 

 

 

 

 

 



Урок № : 10 

Тема уроку: Принцип дії  та будова синхронних електричних машин 

змінного струму. 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про принцип дії  та будова синхронних 

електричних машин змінного струму. 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

У синхронних машин частота обертання ротора дорівнює частоті обертання 

магнітного поля статора, отже, залежить від частоти струму в мережі та 

кількості пар полюсів: n = 60f/p; f = pn/60. 

Як і будь-яка електрична машина, синхронна машина оборотна, тобто може 

працювати і генератором, і двигуном. 

Електрична енергія виробляється синхронним генератором, первинним 

двигуном якого є або гідравлічна, або парова турбіна, або двигун 

внутрішнього згоряння. 

Звичайно обмотки збудження отримують енергію від збудника, яким є 

генератор постійного струму. Збудник може знаходитися на одному валу з 

робочою машиною або з’єднаним через ремінь та шківи; його потужність 

становить приблизно 1...5 % потужності синхронної машини, яка збуджується 

ним. У разі невеликої потужності часто використовуються схеми живлення 

обмоток збудження синхронних машин від мережі змінного струму через на-

півпровідникові випрямлячі. 

Одержана у такому генераторі ЕРС безперервно змінюватиметься залежно від 

положення витка в магнітному полі. Коли провідники 1 і 2 перебувають під 

осями полюсів, то під час обертання витка вони перетинають за одиницю часу 

найбільшу кількість ліній магнітного поля. Отже, в даний момент індукована 

у витку ЕРС матиме найбільше значення. У подальшому з повертанням витка 

зміниться кількість ліній магнітного поля, що перетинаються за одиницю часу 

провідниками 1 і 2. З повертанням витка на 900 у просторі провідники 

переміщуватимуться у вертикальному напрямку, який збігається з напрямком 

магнітних ліній поля. Отже, провідники 1 і 2 не перетинають магнітних ліній, 

і ЕРС у витку дорівнює нулеві. З повертанням витка на кут, більший за 90°, 

зміниться напрямок переміщення цих провідників у магнітному полі, а також 

напрямок ЕРС, що індукується у витку. 

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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