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1. Електричні машини 
 

     Електричні машини, дія яких заснована на електромагнітних явищах і які служать 

для перетворення механічної енергії в електричну, називають електромашинними 

генераторами, а перетворювачі електричної енергії в механічну - 

електродвигунами.  

    Електричні генератори приводяться в обертання паровими й водяними турбінами, 

двигунами внутрішнього згоряння й ін. Електродвигуни служать для приведення в 

дію верстатів, різних машин, транспортного встаткування й ін. 

     Електричні машини мають властивість оборотності, тобто можуть працювати 

генератором, якщо їх обертати яким-небудь двигуном, або якщо підводити до них 

електроенергію, вони можуть використовуватися як електродвигуни. Однак при 

проектуванні електромашин ураховують вимоги, пропоновані особливостями їх 

роботи генератором або електродвигуном. 

     Електричні машини поділяються на машини змінного й постійного струму.      

Електричні машини змінного струму поділяють на синхронні і асинхронні.  

Найбільше застосування мають синхронні генератори змінного трифазного струму й 

трифазні асинхронні електродвигуни 

Електричні машини постійного струму являють собою комбінацію машин змінного 

струму з механічним випрямлячем - колектором, що є невід'ємною частиною цих 

машин. За допомогою колектора змінний струм перетвориться в постійний. 

Електричні машини постійного струму мають обмежену область застосування 

внаслідок більш високої вартості цих машин і складності їх експлуатації, у порівнянні 

з машинами змінного струму. Генератори постійного струму застосовують у тих 

областях техніки, у яких для технологічних цілей необхідний постійний струм: 

електроліз, електричне зварювання, а також для живлення двигунів постійного 



2 

 

струму. Двигуни постійного струму застосовують для підйомних пристроїв, в 

електричній тязі, для приведення у дію прокатних станів та інших різновидах 

регульованого електроприводу. 

 

2. Будова і принцип роботи генератора постійного струму 

     Одна й та сама машина постійного струму в принципі може працювати і як 

генератор, і як двигун. 

      Основними частинами генератора постійного струму є:  

 статор-нерухома магнітна система, що створює основне магнітне поле 

машини;  

 якір, що приводиться до обертання, і в обмотці якого індукується 

електрорушійна сила;  

 колектор, за допомогою якого отримують постійну напругу на клемах 

генератора.  

Конструктивні елементи машини постійного струму показані на рисунку 1. 

 
      
 

     Статор  складається  зі  станини  7,  на  якій закріплюються    основні  (головні)  

полюси 4  для  збудження  головного магнітного потоку і додаткові  – для поліпшення 

комутації  у машині. Головний  полюс складається  із  осердя  полюса,  набраного  з 

листової сталі й укріпленого болтами на станині, і обмотки збудження.  Осердя  на  

вільному  кінці  забезпечується  полюсним наконечником для створення необхідного 

Рисунок 1 – Будова машини постійного струму 
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розподілу магнітної індукції уздовж кола якоря. Станина є  ярмом  машини,  тобто  

частиною,  що  замикає магнітне  коло .  Вона  виготовляється  з литої сталі,  тому  що  

магнітний  потік  у  ній  відносно  постійний. Додаткові  полюси  встановлюються  на  

станині  між  основними.      

     Якорем 5 називають  частину  машини,  в  обмотці  якої  при  обертанні її щодо 

головного магнітного поля індукується е.р.с. У машині постійного  струму  якір  

складається  з  зубчастого  осердя,  обмотки, вкладеної в його пазах, і колектора, 

насадженого на вал якоря. Осердя якоря  набирається з листів електротехнічної сталі 

товщиною 0,5 мм, ізольованих один від одного лаком або окалиною.  

     У пази осердя якоря вкладено обмотку якоря, яка складається з окремих секцій. 

Для відводу струму від колектора служать щітки, встановлені в щіткотримачах 2. 

Щітку до колектора притискає пружина. Струм від щітки відводиться спеціальним 

гнучким кабелем.  

     Характерною частиною електричних 

машин постійного струму є колектор 1. 

Це  порожній  циліндр,  зібраний  з  

ізольованих  один  від одного  клинчастих  

мідних  пластин.  Пластини  колектора 

ізольовані також від вала машини. 

Провідниками 2 вони з’єднуються з 

витками  обмотки,  розміщеної  в  пазах  

якоря.  Обертова  обмотка якоря 

з’єднується з зовнішнім колом ковзним контактом між щітками і колектором. 

Колектор – це пристрій, який конструктивно об’єднаний з якорем електричної 

машини і є механічним перетворювачем частоти.  Колектор призначений  для 

випрямлення  змінного струму якоря  для  зовнішнього  кола  у генераторів;  у  

двигунів  - для зміни напрямку  струму  в  провідниках  обмотки  якоря  при його 

обертанні.  

     Колектор - це найскладніша у конструктивному відношенні і найвідповідальніша 

в роботі частина машини. Поверхня колектора має бути строго циліндричною, щоб 

уникнути биття та іскріння щіток. 
 

     Принцип роботи генератора постійного струму заснований на виникненні ЕРС 

у рамці, що обертається в магнітнім полі (рисунок 3). 

     При обертанні рамки вона займає різне просторове 

положення, тому індуктована в ній ЕРС буде змінюватися по 

синусоїді. Щоб струм у зовнішньому ланцюзі мав один 

напрямок (постійний), застосовують колектор  - два 

півкільця-пластини, з'єднаних з кінцями рамки, які через 

щітки з'єднуються із зовнішнім колом.  

     Якщо у машині не було б колектора, то струм у 

зовнішньому колі (у навантаженні  R) був би змінним, але за 

допомогою колектора й щіток змінний струм обмотки якоря 

перетворюється в пульсуючий струм  у зовнішньому колі 

генератора.  

 

 

 
Рисунок 3 – Модель колекторної машини 
 

Рисунок 2 – Колектор 
 



4 

 

     Знімання електричної енергії з якоря здійснюється графітовими щітками. В ту 

мить, коли струмопровідні сектори колектора міняються місцями, індукована ЕРС 

стає нульовою, але змінити знак вона не встигає, оскільки щітка вже переходить на 

інший сектор колектора, до якого приєднана інша секція обмотки. 

     В результаті, на виході пристрою виходить пульсуюча напруга однієї величини. 

Щоб згладити пульсацію напруги, використовується кілька секцій якірних обмоток. 

Чим їх більше, тим менше кидки напруги на виході генератора. При збільшенні числа 

колекторних пластин пульсація швидко зменшується й при великій кількості 

колекторних пластин ЕРС і струм практично постійні.  Тобто, колектор є 

механічним випрямлячем. 

     Знімання виробленої напруги з обмотки якоря, а не статора, є корінною 

відмінністю машини постійного струму від генератора змінного струму. Це ж 

зумовило і їх істотну ваду: втрати на тертя між щітками і колектором, іскріння та 

нагрівання. 

     ЕРС наводиться  в  обмотці  якоря  основним  магнітним  потоком. Вираз ЕРС 

машини постійного струму: 

Е= 𝑐𝑒 Ф 𝑛 

𝑐𝑒 - постійна для даної машини величина; 

Ф –основний магнітний потік,  Вб;  

п –частота обертання якоря,  об/хв. 

ЕРС  генератора  постійного  струму  пропорційна  значенню  магнітного потоку 

машини Φ й швидкості обертання якоря n .  

Якір генератора приводять в обертання двигуном, що працює при певній швидкості 

обертання, а магнітний потік змінюють шляхом зміни струму в обмотці збудження. 

     Для підтримки постійної напруги на затискачах генератора можна змінювати або 

магнітний потік, або швидкість обертання якоря (або й те й інше). Звичайно якір 

генератора приводять в обертання двигуном, що працює при певній швидкості 

обертання, а магнітний потік змінюють шляхом зміни струму в обмотці збудження. 

Потужність генератора постійного струму:   P = E I 

Обертаючий момент машини:  M = 𝑐м Ф I 

де 𝑐м  - постійний коефіцієнт, що враховує особливості конструкції машини. 

 

3. Способи збудження генераторів постійного струму 

     Збудженням генератора називається створення головного магнітного потоку, 

завдяки якому в обертовому якорі створюється ЕРС.  

     Найважливішою ознакою машин постійного струму є спосіб збудження головного 

магнітного поля. Практично у всіх сучасних машинах головне магнітне поле 

збуджується електромагнітним шляхом, для чого по обмотці збудження, розміщеної 

на сердечниках полюсів машини, пропускається струм. Усі робочі характеристики 

машини постійного струму при роботі як у режимі генератора, так і двигуна залежать 

від способу включення кола збудження стосовно кола якоря. З'єднання цих кіл може 

бути паралельним, послідовним, змішаним і, нарешті, кола можуть бути незалежні 

один від одного. При будь-якому способі включення потужність, споживана кола 
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збудження, невелика й становить кілька відсотків від номінальної потужності 

машини.    

Таблиця 1- Умовні графічні позначення машин постійного струму 

  

 

 

Генератор з незалежним збудженням. Обмотка збудження такого генератора 

підключена до стороннього джерела струму через регулювальний реостат (рис. 4, а). 

При збільшенні струму навантаження напруга на затискачах цього генератора трохи 

зменшується. Для підтримки постійної напруги на затискачах генератора змінюють 

струм збудження за допомогою регулювального реостата Rр.  

Зовнішня характеристика цього генератора (залежність напруги на затискачах від 

струму навантаження ) UH = f (IH ) показана на рис. 5 (крива 1). 

 
 

 

Рисунок 4 – Способи збудження генераторів постійного струму 
 

Рисунок 5 – Зовнішні характеристики генераторів постійного струму 
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Генератор з паралельним збудженням - генератор із самозбудженням: обмотку 

збудження такого генератора підключають через регулювальний реостат Rр 

паралельно обмотці якоря (рис. 4, б).  

При збільшенні струму навантаження напруга на затискачах генератора з 

паралельним збудженням зменшується через спадання напруги на обмотці якоря, що, 

у свою чергу викликає зменшення струму збудження й ЕРС у якорі. Тому при 

збільшенні струму навантаження напруга на затискачах генератора з паралельним 

збудженням зменшується швидше, чим у генератора з незалежним збудженням. 

Подальше збільшення струму навантаження приводить до такого сильного 

зменшення струму збудження, що при короткім замиканні кола навантаження 

напруга генератора падає до нуля. Тому коротке замикання генератора з паралельним 

збудженням не є небезпечним. Зовнішня характеристика цього генератора показана 

на рис. 5 (крива 2). 

Генератор з послідовним збудженням - генератор із самозбудженням, але його 

обмотка збудження включена послідовно з якорем (мал. 4, в) і по обом обмоткам 

протікає однаковий струм. При відсутності навантаження  у якорі все-таки 

збуджується невелика ЕРС внаслідок залишкової індукції осердя статора. При 

збільшенні струму навантаження напруга на затискачах генератора спочатку росте 

доти, поки не настане насичення магнітної системи машини, після чого починає 

швидко зменшуватися через спад напруги на опорі якоря й внаслідок дії, що 

розмагнічує  (крива 3 на рис. 5). Через сильну залежність напруги на затискачах 

генератора від навантаження генератори з послідовним збудженням застосовуються 

дуже рідко. 

Генератор зі змішаним збудженням - генератор із самозбудженням, але має дві 

обмотки збудження: перша включається паралельно якорю, і друга послідовно з 

якорем (рис. 4, г). Обмотки включають так, щоб вони створювали магнітні потоки 

одного напрямку. Завдяки цьому напруга на затискачах генератора зі змішаним 

збудженням залишається практично постійною при змінах навантаження в певних 

межах (крива 4 на рис. 5). 
 

Незалежно від способу збудження для генератора постійного струму:  

• напруга на виводах генератору  U = E−IЯ ·RЯ; 

• корисна (що віддається) потужність  P2 =U·I; 

• електромагнітна потужність  PЕМ = E·IЯ. 

 

4. Двигуни постійного струму 
   Принцип дії електричних двигунів постійного струму базується на взаємодії 

провідників обмотки якоря, по яких протікає струм, з магнітним полем полюсів 

машини, в якому знаходяться провідники. 

     Основне поле Ф у двигуні, як і в генераторі, створюється струмом обмотки 

збудження, а струм в провідниках обмотки якоря протікає під дією підведеної до неї 

постійної напруги.  

     Якщо двигун постійного струму з опором обмотки якоря RЯ  включити в мережу з 

напругою U , то в початковий момент пуску в хід якір двигуна нерухомий, проти-ЕРС 

дорівнює нулю, тому в якорі встановиться струм IП 

Iп = 
𝑼

𝑹я
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     Оскільки опір якоря малий, то пусковий струм у ньому буде дуже великим, 

перевищуючи номінальний у десятки разів. Від такого струму можуть постраждати 

обмотка якоря, колектор і щітки. Пусковий струм можна обмежити шляхом 

включення послідовно з обмоткою якоря пускового реостата RП . У цьому випадку 

пусковий струм 

IЯ = 
𝑼

𝑹я+𝑹п
 

     Опір пускового реостата вибирають таким, щоб пусковий струм не перевищував 

номінальний більш ніж в 1,2-1, 5 рази. 

         Прикладена до обмотки якоря двигуна напруга врівноважується наведеною в ній 

проти-ЕРС, а також спадом напруги в якірному колі: 

U = E+IЯ ·RЯ 
звідси струм у якорі при виведеному пусковому реостаті 

IЯ = 
𝑼−𝑬

𝑹я
 

Для зміни напрямку обертання двигуна постійного струму потрібно поміняти 

місцями або кінці обмотки якоря, або кінці обмотки збудження.                  

Обертальний момент двигуна: якщо потужність виражена у ватах, а частота 

обертання в об/с, то момент виразиться в ньютон-метрах (Н-м):  

М =9,55· 
𝑷

𝒏
 

     Двигуни постійного струму   в залежності від способів їх збудження поділяються 

на двигуни з незалежним, паралельним (шунтовим), послідовним (серієсним) і 

змішаним (компаундним) збудженням. 
 

Двигуни з паралельним збудженням: 
 

Двигуни паралельного збудження   включаються 

відповідно до схеми, показаної на рис.6. Затискачі Я 1 і Я2 

належать обмотці якоря, а затискачі Ш1 і Ш2   - обмотці 

збудження (шунтовій обмотці); змінні опори Rд   і Rв 

призначені відповідно для зміни струму в обмотці якоря і 

в обмотці збудження.  

Обмотка збудження цього двигуна виконується з великої 

кількості витків мідного дроту порівняно малого перетину 

і має значний опір. Це дозволяє підключати її на повну 

напругу мережі, вказану в паспортних даних. 

 

 

 

     Особливістю двигунів цього типу є те, що при їх роботі забороняється від'єднувати 

обмотку збудження від кола якоря. В іншому випадку при розмиканні обмотки 

збудження в ній з'явиться неприпустиме значення ЕРС, яке може привести до виходу 

з ладу двигуна і до ураження обслуговуючого персоналу. З тієї ж причини не можна 

розмикати обмотку збудження і при виключенні двигуна, коли його обертання ще не 

припинилося. 

Рисунок 6 – Схема ввімкнення двигуна постійного   

                     струму з паралельним збудженням 
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     Зі збільшенням частоти обертання додатковий (пусковий) опір Rд в колі якоря слід 

зменшувати, а при досягненні сталої частоти обертання - вивести повністю. 

Відсутність додаткового опору в обмотці якоря в момент пуску двигуна може 

призвести до появи великої пускового струму, що перевищує номінальний струм 

якоря в 10 ... 40 разів . 

     Важливою властивістю двигуна паралельного збудження служить практично 

постійна його частота обертання при зміні навантаження на валу якоря. Так при зміні 

навантаження від холостого ходу до номінального значення частота обертання 

зменшується всього лише на (2.. 8)% . 

 

Двигуни з послідовним збудженням: 
 

 

 

   

     Двигуни послідовного збудження (серієсні) 

включаються відповідно до схеми, показаної на рис.7. 

Затискачі С1  і С2   відповідають серієсний (послідовної) 

обмотці збудження. Вона виконується з порівняно 

незначною кількістю витків в основному мідного дроту великого перетину.  

      Обмотка збудження з'єднується послідовно з обмоткою якоря. Додатковий 

(пусковий) опір Rд   в колі обмоток якоря і збудження дозволяє зменшити пусковий 

струм і здійснювати регулювання частоти обертання двигуна. У момент включення 

двигуна він повинен мати таку величину, при якій пусковий струм буде складати (1,5 

... 2,5) Iн. Після досягнення двигуном сталої частоти обертання додатковий опір 

Rд   виводиться, тобто встановлюється рівним нулю. 

     Ці двигуни при пуску розвивають великі пускові моменти обертання і повинні 

запускатися при навантаженні не менше 25% її номінального значення. Включення 

двигуна при меншій потужності на його валу і тим більше в режимі холостого ходу 

не допускається. В іншому випадку двигун може розвинути неприпустимо великі 

обороти, що викличе вихід його з ладу.  

     Двигуни цього типу широко застосовуються в транспортних і підйомних 

механізмах, в яких необхідно змінювати частоту обертання в широких межах. 

Такі мініатюрні моторчики постійного струму застосовуються не лише в 

іграшках, але й в сервоприводах справжніх автомобілів. Природно, з редуктором 

і відповідної якості 

     Оскільки в 12-вольтній мережі звичайного автомобіля використовується 

постійний струм, то і двигуни на його борту – постійного струму. Це в першу чергу потужний  

електродвигун стартера, привід електропідсилювача керма, двигуни, що приводять в обертання 

вентилятори радіатора і кліматичної установки, склоочисники. Маленькі моторчики заховані в 

актуаторах центрального замка, в приводах дзеркал, сервомеханизмах регулювання сидінь і керма, 

в насосі омивача. 

      Переваги електродвигунів постійного струму автомобільного призначення – в 

компактності і великому крутному моменті з найменших оборотів, недоліки – в 

обмеженій потужності і моменті, а також в наявності колекторно-щіткового вузла, 

який має обмежений ресурс. 

     Більш потужні електродвигуни постійного струму приводять в дію 

склоочисники, вентилятори клімату і радіаторів 

Рисунок 7 – Схема ввімкнення двигуна постійного      

                     струму з послідовним збудженням 
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МЕТОДИЧНІ РЕОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ ПО НАПИСАННЮ КОНСПЕКТУ ЛЕКЦІЇ: 

1. По першому питанню записати у конспект: 

- Які ел.машини називаються генераторами і двигунами 

- Застосування машин постійного струму 

 

2. По другому питанню записати у конспект: 

- Будова генератора 

- Принцип дії генератора 

- Призначення колектора 

- Основні формули  

 

3. По третьому питанню записати у конспект: 

- Збудження генератора 

- Схеми (рис.4) і особливості генераторів різних способів збудження 

- Основні формули 
 

4. По четвертому питанню записати у конспект: 

- Принцип дії двигунів постійного струму, основні формули 

- Двигуни паралельного збудження: рис.6 та основні властивості 

- Двигуни послідовного збудження: рис.7 та основні властивості 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. Яка будова машин постійного струму? 

2. Який принцип дії машин постійного струму? 

3. Способи вмикання обмоток збудження і якоря генераторів. 

4. Як регулюється частота обертання якоря двигуна постійного струму? 

Студенти повинні опрацювати представлений матеріал, зробити конспект, 

виконати завдання і переслати його викладачу для перевірки  

 
Виконані завдання відправляйте 

на електронну адресу: 
Luda251252@ gmail.com 

 


