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17.11.2021 

Група 35 

Фізика і астрономія 

Урок 1 

Тема уроку: Змінний електричний струм та його характеристики.  

Мета уроку:  

Дидактична:   сприяти формуванню знань про змінний електричний струм та 

його характеристики; з’ясувати механізм виникнення змінного електричного 

струму, сприяти вивченню будови та принципу дії генератора змінного струму; 

Розвиваюча: розвивати уявлення про різні види струму, про створення 

змінного електричного струму  генераторами на електростанціях. Розвивати пам'ять, 

увагу, логічне мислення, інтерес до предмету; навички та вміння розв’язувати якісні 

та кількісні фізичні задачі;  

Виховна: виховувати  свідоме відношення до навчання, матеріалістичний 

світогляд; 

Матеріали до уроку: 

План вивчення: 

1. Змінний струм та його утворення.  

2. Рівняння змінного струму.  Характеристики змінного струму: період, 

 частота струму. Промислова частота. 

3. Діючі значення струму, напруги та е.р.с. 

4. Будова генератора змінного струму. Використання в промисловості. 

      Охорона навколишнього середовища. 

 

1. Прикладом вимушених електромагнітних коливань є звичайний 

змінний струм, який широко застосовується для освітлення, 

приведення в рух верстатів, механізмів і машин.  Якщо електричне 

коло під'єднати до джерела змінної   електрорушійної сили (е.р.с.), 

на електрони в провіднику діятиме змінна сила, під дією якої вони 

почнуть переміщатися. При цьому рух електронів точно повторює 

характер змін е.р.с.  Змінний струм - це по суті вимушені 

коливання електричних зарядів у провіднику під дією прикладеної 

змінної е.р.с .. 

      Змінний струм за характером змін сили струму може бути 

найрізноманітнішим. Найбільш важливими є струми,  сила яких 

змінюється за гармонічним законом, тобто за законом синуса чи 

косинуса. Саме такі змінні струми виробляють генератори на 

електростанціях, з такими струмами в багатьох випадках 

доводиться мати справу в радіотехніці.  

В основі роботи приладів, що виробляють струм, лежить явище 

електромагнітної індукції (Дослід Фарадея).  

Змінний струм одержується в рамці прямокутної форми, яка 

рухається в магнітному полі. Умовою виникнення е.р.с. індукції є 

зміна магнітного потоку, що пронизує сторони рамки. Графіком 

залежності е. р.с. є синусоїда.  
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2. Нехай магнітне поле є однорідним: індукція В=const і контур 

обертається рівномірно з кутовою швидкістю w=const . Тоді 

магнітний потік Ф, який пронизує контур у будь -який момент 

часу:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коли в однорідному магнітному  полі рівномірно обертається 

провідний контур,  в ньому збуджується електрорушійна сила,  яка  

    змінюється за законом синуса. Під час замикання цього контуру на 

зовнішнє коло,в ньому йтиме синусоїдальний змінний струм.  

       Отже, змінний струм - це вимушені гармонічні електромагнітні 

коливання е.р.с., напруги і сили струму. Змінний струм 

характеризується періодом і частотою. Стандартна частота 

змінного струму дорівнює   50 Гц і період 0,02 с.  

3.  Під час проходження струму по колу провідник нагрівається, 

наприклад,  волосок електричної лампи чи спіраль електроплитки, 

тому діюче значення струму якраз і розраховане на його теплову 

дію. Діючим або ефективним значенням змінного струму 

називається таке значення постійного струму, який за один і той 

самий час виділяє стільки ж тепла, як і змінний за той самий час. 

Між діючим і максимальним значеннями існує такий зв'язок:  

- кутова швидкість обертання рамки 

 - кут повороту рамки, змінюється 

- магнітний потік, змінюється 

- індукційна ЕРС 
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        ;                                 Значення І і U дістали назву діючих 

значень відповідно сили струму і напруги, Im та Um – максимальні 

значення. Шкали вимірювальних приладів змінного струму 

(амперметри і вольтметри) проградуйовані саме в діючих 

значеннях. У паспортах електротехнічних машин, апаратів і 

приладів змінного струму вказані також діючі значення сили 

струму і напруги. Діюче значення напруги в мережі 220В, а 

максимальне значення напруги (220В× 2 )=311В.  

 Дослід.  

      При обертанні котушки в магнітному полі постійного магніту  виникає 

е.р.с., внаслідок якої протікає струм в замкнутому колі, в яке включені 

лампочки. Чим швидше обертати обертати котушку, тим яскравіше світяться 

лампочки. 

Висновок: величина е.р.с індукції залежить від швидкості зміни 

магнітного потоку з часом.  То і значення струму залежить від 

швидкості зміни магнітного потоку.  

4. Генератор- це прилад, який перетворює механічну енергію в електричну на 

основі явища електромагнітної індукції.  

Основні частини генератора: 

ротор - рухома частина; 

статор - нерухома частина; 

колектор - кільце, розрізане на сектори; 

щітки - металеві пластинки, які щільно прилягають до кілець; 

індуктор - частина  генератора, що створює магнітне поле; 

якір - провідник, в якому наводиться е.р.с. 

     Кожен генератор складається з двох основних частин: 

електромагніту або постійного магніту, який створює магнітне 

поле, і обмотки, в якій індукується змінна е.р.с.   

     Для збільшення е.р.с . необхідно збільшувати магнітний потік 

через витки. Тому магнітну систему генераторів роблять майже 

замкнутою, такою, що складається з двох залізних осердь: 

зовнішнього кільцеподібного нерухомого і внутрішнього 

обертового осердя, а повітряний зазор між ними доводять до 

мінімальних розмірів. У великих сучасних генераторах 

обертається саме електромагніт, який є ротором, тоді як обмотки, 

в яких збуджується е.р.с., вкладені в пазах статора і залишаються 

нерухомими.  

     Нині налагоджено виробництво сучасних генераторів змінного 

струму потужністю 200,300,500,800 МВт.  

 

Домашнє завдання: 

- зробити конспект 

- вивчити формули, підготуватись до розв’язування задач 

Зворотній зв'язок  

E-mail vitasergiivna1992@gmail.com 

!!!! у повідомленні з д/з не забуваєм вказувати прізвище, групу і дату уроку.  
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