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Група М182 

Дата 20.03.2020 

 

Тема заняття: 

Тема 1.4 Основні поняття про змінний струм 
 

План заняття: 

1. Поняття про змінний струм, принцип дії найпростішого генератора 
змінного стуму. 

2. Основні параметри змінного струму.  
3. Зображення синусоїдальних величин. 

 

Джерела інформації:  

Навчальний посібник 
Левченко Т.В., Хоменко В.В., Оверчук М.П., Стефанішен М.В. 
ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА З ОСНОВАМИ АВТОМАТИКИ 
с.50-56 
 

Викладення матеріалу (методичні рекомендації) для опрацювання: 
 

1. Поняття про змінний струм,  принцип дії найпростішого 

генератора змінного стуму 
 

     Змінним струмом називається струм, який періодично змінюється за величиною 

і напрямом. 

     Широке застосування змінного струму в різних областях техніки пояснюється 

перевагами змінного струму. 
 

Основні переваги перед постійним визначили його як основу енергетики: 

 генератор змінного напруги простіше і дешевше генератора постійного; 

 здатність до трансформації в будь-які рівні напруги; 

 просте перетворення в механічну енергію; 

 легко перетворюється в постійний. 

   Генератор змінного напруги конструктивно простіше, він більш компактний, має 

меншу масу мідних деталей, а тому дешевше. 

    За рахунок явища електромагнітної індукції з’являється можливість підвищувати і 

знижувати напругу до будь-якого рівня за допомогою трансформаторів. 
 

 

     Змінний струм виробляють генератори змінного 

струму, принцип дії яких оснований на явищі 

електромагнітної індукції 

     Звернемося до досліду (Рисунок 1). Візьмемо 

рамку, що складається з кількох витків дроту (1). 

Своїми кінцями рамка кріпиться до кілець (2), що 

обертаються разом з нею. До кілець також щільно 

прилягають щітки (3), які виконують роль контактів. 
Рисунок 1 – Отримання змінного  

                     струму 
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Почнемо обертати рамку в магнітному полі. Під час обертання рамки кількість 

магнітних ліній, що її пронизують, то збільшується, то зменшується. Отже, магнітне 

поле, що пронизує рамку, постійно змінюється. Тому в рамці виникає ЕРС 

електромагнітної індукції (індукційний струм). Щоразу, коли рамка змінює свою 

орієнтацію відносно полюсів магніту, ЕРС також змінює свій напрямок на 

протилежний. Про це може свідчити коливання стрілки гальванометра (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Представлена на  рисунку 2 кривая зміни ЕРС і струму представляє собою синусоїду. 

Електрорушійна сила, напруга, струм, що змінюються за таким законом, називаються 

синусоїдальными.  

Е=B·v·l·sinα 
 

при  α=900  sin900=1   Е=B·v·l 

 

2. Основні параметри змінного струму 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
Основні параметри, що характеризують змінний струм: 
 

1) e, u, i  - миттєві значення ЕРС, напруги, струму - значення змінної величини 

в будь-який момент часу t; 

2) Em, Um, Im – максимальні значення - найбільше (амплітудне) значення   

величини, що змінюється за синусоїдальним законом; 

3) E, U, I – діючі значення – їх показують електровимірювальні прилади 

Рисунок 3 – Графік змінного  струму 
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Діюче значення синусоїдальної величини в √2 раз менше її максимального 

значення 

                           E=
𝐸𝑚

√2
        U=

𝑈𝑚

√2
          I=

𝐼𝑚

√2
 

    Приклад: Вольтметр показує напругу в мережі змінного струму 220 В. 

                    Якого максимального значення досягає напруга в мережі? 

  

                   Вольтметр показує діюче значення U=220 В 

Максимальне значення визначаємо із співвідношення U=
𝑈𝑚

√2
       √2 =1,41 

 

Um=√2 U= 1.41·220=320 В 

4) Період Т – це час, протягом якого відбувається один повний цикл зміни 

синусоїдальної величини (позначається Т, [c] секунда) 
 

5) Частота змінного струму f  - це величина, зворотня до періоду, виражає 

кількість періодів у секунду. 

f =
1

Т
   [Гц] герц 

Герц - це одиниця вимірювання частоти. Прийнята в ім’я німецького фізика, 

який експериментально доказав існування електромагнітних хвиль у другій 

половині 18 століття. 

В Україні, у країнах СНД, Європи та Азії використовують змінний струм з 

стандартною (промисловою) частотою 50 Гц.  

Зниження частоти небажано, наприклад, при нижчих частотах лампи 

розжарювання помітно для очей починають блимати. А збільшення частоти 

небажано, тому що пропорційно частоті зростає ЕРС самоіндукції, яка заважає 

передачі енергії по проводам.  

В США, наприклад, використовують частоту 60 Гц. 
 

При f =50 Гц, Т=0.02с 

Частота змінного струму залежить від числа пар полюсів генератора і 

швидкості обертання обмотки (ротора) 

f =
𝑝𝑛

60
   [Гц] 

де p –число пар полюсів генератора 

     n – швидкість обертання обмотки(ротора), [об/хв] 

     Змінний струм частотою 50 Гц є промисловим стандартом в енергетиці, 

застосовується у всіх галузях промисловості, транспорті, сільському 

господарстві, житловому секторі. На змінному струмі працює 

електрообладнання рудників заводів, фабрик. Він обертає двигуни верстатів, 

насосів, конвеєрів, підйомних механізмів. В наші будинки і квартири так само 

подається змінна напруга. 
 

6) Кутова частота  

=2𝜋 f=
𝟐𝝅

Т
   [рад/с] 
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3. Зображення синусоїдальних величин 

 
Аналіз електричних кіл змінного струму неможливо здійснити без вираження ЕРС, 

струмів, напруг їхніми рівняннями. Для наочності застосовують графіки цих величин 

у прямокутній системі координат. Тому розглянемо рівняння і графіки 

синусоїдальних  величин. 
 

Рівняння і графіки 

Ми записували рівняння ЕРС                Е=B·v·l·sinα 
 

                     при  α=900  sin900=1    Е=B·v·l  - це значення ЕРС є максимальним 

                                                        Еm=B·v·l 

Кут α виражаємо не в градусах, а в радіанах, тоді в рівнянні замість α напишемо   t 
 

Тоді рівняння миттєвого значення синусоїдальної ЕРС   

e = Еm·sin t 
аналогічно записуються рівняння синусоїдальних напруги і струму 

u = Um·sin t 

i = Im·sin t 
 

Залежність е. р. с (напруги, струму) від початкового положення витка можна 

врахувати введенням у рівняння початкового кута. 

e = Еm·sin( t +φ) 

аналогічно записуються рівняння синусоїдальних напруги і струму 

u = Um·sin( t +φ) 

i = Im·sin( t +φ) 
 

З цих рівнянь можна визначити значення синусоїдальної величини у будь-який 

момент часу. 
 

Рівнянням і графіком задаються всі характеристики величини, яка змінюється за 

синусоїдою: амплітуда, кутова частота, початкова фаза, період, частота і для будь-

якого моменту часу миттєве значення. 

Фаза синусоїдальної величини ( t +φ)  — аргумент синусоїдальної величини, 

який відлічують від найближчої попередньої точки переходу величини через нуль до 

додатного значення.  

Початкова фаза φ  — фаза синусоїдальної величини у початковий момент часу. 
 

Дві синусоїдні величини, які мають різні початкові, фази, називаються; зсунутими за 

фазою.  

Дві синусоїдні величини, які мають однакові початкові фази – співпадають по фазі. 
 

Змінний струм характеризується двома скалярними величинами - амплітудою й 

фазою. Тому для математичного опису змінного струму необхідний математичний 

об'єкт, що також характеризується двома скалярними величинами. Існують два такі 

математичні об'єкти (з відомих нам) - вектор на площині й комплексне число. У теорії 

електричних кіл і ті й інші використовуються для опису змінних струмів. 
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При описі електричного ланцюга змінного струму за допомогою векторних діаграм 

кожному струму й напрузі зіставляється вектор на площині в полярних координатах, 

довжина якого дорівнює амплітуді струму або напруги, а кут - відповідний до фази. 
 

Нехай заданий синусоїдальний струм i = Im·sin( t +φ) 
 

Графік цього струму має вигляд синусоїди, зображеної на рисунку 4. Поруч 

зображений вектор, що відповідає побудованій синусоїді. Цей вектор із модулем, що 

дорівнює амплітуді, нахилений до горизонтальної осі під кутом φ. 

 
 
 

Таким чином, розгляд синусоїдних функцій можна замінити розглядом обертових 

векторів, а для одержання миттєвих значень потрібно взяти проекцію векторів на 

вертикальну вісь. Будь-якому обертовому вектору можна поставити у відповідність 

синусоїду і, навпаки, будь-якій синусоїді можна поставити у відповідність обертовий 

вектор, а кут відраховувати від горизонтальної осі. 

 
МЕТОДИЧНІ РЕОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ ПО НАПИСАННЮ КОНСПЕКТУ ЛЕКЦІЇ: 

1. По першому питанню записати у конспект: 

- Що називається змінним струмом 

- Переваги змінного струму 

- Найпростіший генератор змінного струму 

 

2. По другому питанню записати у конспект: 

- Зарисувати рисунок 3. 

- Основні параметри змінного струму: 

 Миттєві значення синусоїдальних величин 

 Максимальні значення синусоїдальних величин 

 Діючі значення синусоїдальних величин 

 Співвідношення між діючи  і максимальним значенням 

 Період – визначення, формула, одиниця вимірювання 

 Частота змінного струму - визначення, формула, одиниця вимірювання, промислова 

частота 

 Кутова частота - формула, одиниця вимірювання 

 

3. По третьому питанню записати у конспект: 

- Рівняння синусоїдальних величин 

- Представлення синусоїдальних величин синусоїдою і вектором, зарисувати рисунок 4. 
 

ЗАВДАННЯ  

1. Е.р.с змінюється за законом е=310sin(314t+600)В. Чому дорівнює її амплітудне 

значення?  

2. Е.р.с змінюється за законом е=310sin(314t+600)В. Чому дорівнює її кутова частота?  

3. Е.р.с змінюється за законом е=310sin(314t+600)В. Чому дорівнює її частота?  

Рисунок 4 – Графік синусоїдального струму і його векторна діаграма 
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4. Струм змінюється за законом і=50sin(314t+600). Чому дорівнює його початкова 

фаза?  

5. Частота мережі f=50Гц. Чому дорівнює період?  

6. Е.р.с змінюється за законом е=310sin(314t+600)В. Чому дорівнює діюче її 

значення?  

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. Який струм називається змінним? 

2. Чим пояснюється застосування змінного струму? 

3. Що таке миттєве значення ЕРС, струму й напруги? 

4. Що таке фаза? 

5. Що таке максимальне значення? 

6. Що таке частота? 

7. Який зв'язок між періодом і частотою? 

8. З яких міркувань обирають частоту змінного струму в промисловості? 

9. Як змінний струм та змінну напругу представити з допомогою вектора? 

 

Студенти повинні опрацювати представлений матеріал, зробити конспект, 

виконати завдання і переслати його викладачу для перевірки  

 
Виконані завдання відправляйте 

на електронну адресу: 
Luda251252@ gmail.com 

 

 

 
 


