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    Тема уроку: Загальні відомості про електричні машини 

Мета:  

    навчальна: поглибити знання учнів про загальні відомості про електричні 

машини 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Електричні машини широко застосовують на електричних станціях, у 

промисловості, на транспорті, в авіації, в системах автоматичного 

регулювання та керування, у побуті. Вони перетворюють механічну енергію 

в електричну і, навпаки, електричну енергію в механічну. Машина, що 

перетворює механічну енергію в електричну, називається 

генератором.Перетворення електричної енергії в механічну здійснюється 

двигуном. 

Електричні машини залежно від роду струму електроустановки, в якій вони 

мають працювати, поділяються на машини постійного і машини змінного 

струму. Машини змінного струму можуть бути одно- та багатофазними. 

Найширше застосовуються трифазні синхронні та асинхронні машини, а 

також колекторні машини змінного струму, які дають змогу здійснювати 

економічне регулювання частоти обертання в широких межах. 

 

 Принцип дії електричної машини ґрунтується на 

використанні законів електромагнітної індукції та 

електромагнітних сил. Якщо в магнітне поле 

полюсів постійних магнітів або 

електромагнітів  помістити провідник і під дією 

певної сили переміщувати його перпендикулярно 

до магнітних ліній, то в ньому виникне елек-

трорушійна сила E=Blυ,де В - магнітна індукція в 

місці, де перебуває провідник; l — активна 

довжина провідника (тієї його частини, що 

знаходиться в магнітному полі); υ— швидкість 

переміщення провідника у магнітному полі. 

Напрямок ЕРС (на малюнку від глядача за 

площину креслення), що індукується у 

провіднику, визначається згідно з правилом правої 

руки. 

Схема, що пояснює принцип 

дії електричної машини. 

Якщо цей провідник замкнути на приймач енергії то у замкненому колі під 

дією ЕРС протікатиме струм, напрямок якого збігається з напрямком ЕРС у 

провіднику. Внаслідок взаємодії струму в провіднику з магнітним полем 

полюсів утворюється електромагнітна сила Fе, напрямок якої визначається за 

правилом лівої руки. Ця сила буде спрямована назустріч силі, яка переміщує 
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провідник у магнітному полі. Якщо F1=Fе, провідник переміщуватиметься зі 

сталою швидкістю. Отже, у такій найпростішій електричній машині 

механічна енергія, що витрачається на переміщення провідника, 

перетворюється в електричну енергію, яка віддається опорові зовнішнього 

приймача енергії, тобто машина працює генератором. Та ж найпростіша 

електрична машина може працювати і двигуном. Якщо від стороннього дже-

рела електричної енергії через провідник пропустити струм, то внаслідок 

взаємодії струму у провіднику з магнітним полем полюсів утворюється 

електромагнітна сила Fе, під дією якої провідник почне переміщуватися в 

магнітному полі, долаючи силу гальмування будь-якого механічного 

приймача енергії. 

Для збільшення ЕРС та електромеханічних сил електричні машини мають 

обмотки, що складаються з великої кількості проводів, які з’єднуються між 

собою так, щоб ЕРС у них мали однаковий напрямок і додавались. У 

провіднику ЕРС буде індукована і в тому разі, коли провідник нерухомий, а 

переміщується магнітне поле полюсів. 

 

 

Засвоєння вивченого матеріалу: 

Які місце й роль машин у сучасному суспільстві? 

 У чому полягає різниця між проектуванням і конструюванням?  

Ким формулюється і складається технічне завдання?  

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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

 

 

Урок № : 54 

Тема уроку: Електричні машини змінного струму. АДКР, АДФР. 
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Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про електричні машини змінного 

струму. АДКР, АДФР. 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Осердя ротора 1 набирають зі сталевих пластин 

завтовшки 0,5 мм, ізольованих лаком або окалиною 

для зменшення втрат на вихрові струми. Пластини 

штампують із западинами і складають у пакети, які 

закріплюють на валу машини. З пакетів утворю-

ється циліндр із поздовжніми пазами, в які 

укладають провідники роторної обмотки 2. 

Залежно від типу обмотки асинхронні машини мо-

жуть бути з фазним та короткозамкненим 

роторами. Короткозамкнену обмотку виконують за 

типом білячого колеса.В пазах ротора укладають 

масивні стержні, з'єднані на торцевих боках 

мідними кільцями 3. Часто короткозамкнену 

обмотку ротора виготовляють з алюмінію. 

Алюміній у гарячому стані заливають у пази 

ротора під тиском. Така обмотка завжди замкнена 

накоротко, і ввімкнення в неї опору неможливе. 

 

Двигуни з короткозамкненим ротором простіші і надійніші в експлуатації та 

значно дешевші, ніж двигуни з фазним ротором. Проте двигуни з фазним 

ротором, як побачимо нижче, мають кращі пускові 

та  регулювальні  характеристики. 

Зараз асинхронні двигуни виготовляють переважно з короткозамкненим 

ротором і тільки при великих потужностях та в спеціальних випадках 

використовують фазну обмотку ротора. 

Поряд з важливими позитивними якостями - простотою конструкції й 

обслуговування та малою вартістю - асинхронний двигун має й деякі 

недоліки, з яких найсуттєвішим є відносно низький коефіцієнт потужності 

(cos φ). 

 

Засвоєння вивченого матеріалу: 

     1. Корозія, це руйнування металів і сплавів від: 

а) вплив на них зовнішніх сил; 

б) взаємодія їх з зовнішнім середовищем; 

в)  взаємодія їх з зовнішнім середовищем та вплив на них зовнішніх сил. 

     2. При виконанні якої з перелічених слюсарних операцій не 

залишають припуск на подальшу обробку: 
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а) різання ножівкою; 

б) рубання металу; 

в) різання слюсарними ножицями. 

     3. Корозійна стійкість металу, це: 

а) механічна властивість; 

б) хімічна властивість; 

в) фізична властивість. 

 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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

 


