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Група М182 

Дата 23.04.2020 

 

Тема заняття: 

Тема 1.10 Електричні машини змінного струму 
                 

План заняття: 

1. Будова та принцип роботи синхронної машини. 
2. Синхронні генератори, їх робота і характеристики. 
3. Електричні машини у складі сучасних автомобілів. 
 

Джерела інформації:  

Навчальний посібник 
Левченко Т.В., Хоменко В.В., Оверчук М.П., Стефанішен М.В. 
ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА З ОСНОВАМИ АВТОМАТИКИ 
с.143-147 
 

Викладення матеріалу (методичні рекомендації) для опрацювання: 
 

1. Будова та принцип роботи синхронної машини 
 

     Синхронна машина — це машина змінного струму, в котрій збуджується 

обертове магнітне поле швидкість обертання якого дорівнює швидкості обертання 

ротора.   

     Як і всі електричні машини, синхронна машина обернена і може широко 

використовуватися у промисловості як генератори та двигуни переважно великої 

потужності. Синхронні машини належать до класу машин змінного струму.  
     

 Синхронна машина складається із статора і ротора.  
 

- Конструкція статора принципово не відрізняється від конструкції статора 

асинхронного двигуна. Тобто у пази статора укладають трифазну обмотку, кінці якої 

виводять на клемову панель.  
 

-   Ротор синхронної машини являє собою електромагніт, обмотка якого живиться від 

джерела постійного струму. Ротор синхронних машин обертається синхронно з 

обертовим магнітним полем (звідси їх назва–синхронні).  

 

Частота обертання ротора синхронної машини дорівнює частоті обертового 

магнітного поля, тобто п1 = п2, s=0. 
  

 Обмотка ротора збуджує магнітний потік і називається обмоткою збудження. 

Конструктивне виконання роторів різниться залежно від швидкості їхнього 

обертання. 
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     Ротори синхронних машин поділяються на явнополюсні (рис.2,а) та 

неявнополюсні (рис. 2,б).  

      Явнополюсний (з явно вираженими полюсами) ротор  виконують на обороти, які 

не перевищують 1-2 на секунду. Полюси прикріплені до спільного магнітопровідного 

стального обода, який розміщений на валу. На осердях 1 полюсів розміщують 

обмотку збудження 2 і зміцнюють полюсними наконечниками 3. Полюсний 

наконечник призначений для формування заданого розподілу магнітного поля по дузі 

зазору. Полярність полюсів  чергується. Ротор, осердя полюсів і полюсні наконечники 

виготовляють з листової сталі. 

Кількість полюсів тим більша, чим менше обертів в секунду здійснює ротор: 

 
де   p - кількість пар полюсів,   f – частота змінного струму,    n– синхронна частота.  
 

     Неявнополюсний ротор – це масивний циліндр 4 зі спеціальної сталі високої якості, 

на поверхні якого вздовж осі вифрезерувані відкриті радіальні пази 5 для розміщення 

провідників 6 обмотки збудження, котрі виготовляються з ізольованого мідного 

проводу і закріплюються у пазах за допомогою клинів з немагнітних сплавів. 

Приблизно 1/3 кожного полюсного поділу ротора не має пазів; ці частини утворюють 

так звані «великі зубці» 7, через які входить і виходить потік збудження. 

З неявнополюсними роторами виконують двополюсні і чотирьохполюсні машини, які 

працюють з частотами обертання ротора 50 і 25 обертів на секунду. При такій 

швидкості обертання механічні напруження в роторі досягають дуже великих 

значень, тому застосування явнополюсного ротора стає неможливим, через те що не 

забезпечується необхідна механічна міцність кріплення полюсів і обмотки 

збудження. 

Режими роботи синхронної машини  

     У генераторному режимі обмотка збудження, розміщена на роторі і вмикається 

на постійну напругу. Магнітне поле ротора обертається разом з ротором і перетинає 

трифазну обмотку статора. У фазах наводиться е.р.с. частотою 

f = 
𝑝·𝑛1

60
 

     У режимі двигуна, крім постійної напруги, що подається на обмотку збудження, 

подається також трифазна синусоїдна напруга на обмотку статора. Обмотка збуджує 

обертове магнітне поле,  яке захоплює  у синхронному  обертанні  поле ротора  й сам 

Рисунок 1– Статор синхронної машини 

а) 
а) явнополюсний ;   б)  неявнополюсний  
 

Рисунок 2 – Ротори синхронних машин 

б) 
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ротор. Тобто ротор обертається з частотою обертання магнітного поля (синхронною 

частотою)  

п1 = 
60·𝑓

𝑝
 

Переваги та недоліки синхронної машини  

Переваги синхронних машин такі:  

— високі ККД та коефіцієнт потужності;  

— абсолютно жорстка механічна характеристика синхронного двигуна;  

— незалежність частоти е.р.с. від навантаження машини.  

Недоліки синхронних машин, що обмежують їх використання:  

— складна будова;  

— необхідність для двигуна двох джерел напруги (змінної трифазної та постійної);  

— утруднення з пуском синхронного двигуна. 
 

     Найбільше розповсюдження синхронні машини отримали, як генератори 

трифазного струму (синхронні генератори СГ). 
 

2. Синхронні генератори, їх робота і характеристики 
 

     Основна галузь, де синхронні машини сьогодні не мають конкурентів - це 

енергетика. Всі генератори на електростанціях від найпотужніших до пересувних 

виконуються на базі синхронних машин.   Електрогенератор  є найважливішим 

елементом, без якого неможливе вироблення електричної енергії. Синхронний 

генератор (СГ) є основним елементом електричної станції, де здійснюється 

перетворення механічної енергії первинного двигуна у електричну енергію. 

     Електрогенератори розрізняються за типом приводу, який приводить його в рух: 

     •Турбогенератори - приводяться до обертання паровою турбіною і працюють на 

теплових та атомних електростанціях. Частота обертання таких генераторів досить 

висока: на теплових станціях 3000 об/хв, а на атомних – 1500 об/хв, тому вони 

використовуються, відповідно, з однією та двома парами полюсів на роторі 

неявнополюсної конструкції. 

     •Гідрогенератор - приводиться в рух за допомогою гідравлічної турбіни. Частота 

обертання гідротурбіни, в залежності від потужності турбіни та напору води, складає 

від 50 до 600 об/хв. Для того, щоб при таких частотах обертання отримати змінну 

напругу частотою в 50 Гц, гідрогенератори повинні мати кілька десятків полюсів. 

Значна кількість полюсів вимагає і відповідного діаметра явнополюсного ротора, 

який у потужних гідрогенераторів складає близько 12 м при довжині осердя статора 

до 3 м. 

     •Вітрогенератор - приводиться в рух за допомогою енергії вітру. Спочатку він 

перетворює кінетичну енергію вітру в механічну енергію ротора, а потім в електричну 

енергію. Потужність вітрогенератора може бути від 5 кВт до 4500 кВт. Сучасні 

пристрої генерують енергію навіть дуже слабкого вітру - від 4 м / с. Вітроелектричні 

установки можуть входити до складу приватної незалежної електростанції і 

дозволяють продавати зайву енергію державі за умовами «зеленого тарифу». 

Використовується як в маленьких (приватних) вітряних електростанціях, так і в 

великих промислових. 

     •Дизель-генератор і бензо-генератор приводяться в рух відповідно дизельним і 

бензиновим двигуном.  Частота обертання дизель-генераторів, з'єднаних з первинним 

двигуном - дизелем, перебуває в межах від 500 до 1500 об/хв. Звичайно це 

явнополюсні машини невеликої потужності. 
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     Сучасні генератори  це складні агрегати великої потужності, що встановлюються 

на теплових та гідроелектростанціях.  
 

 
 
 

 
     

Рисунок 3 – Монтаж статора турбогенератора 

Рисунок 4 – Харківський завод «Електротяжмаш» завершив черговий гідрогенератор 

для Дністровської ГАЕС 

http://danube.pto.org.ua/images/Спец/іконки/100.png
http://danube.pto.org.ua/images/Спец/іконки/99.png
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     До складу синхронних машин входять збуджувачі, призначені для живлення 

обмотки збудження постійним струмом. Збудником може бути генератор постійного 

струму, встановлений на валу синхронного генератора або з’єднаним через ремінь та 

шківи; його потужність становить приблизно 1...3 % потужності синхронної машини, 

яка збуджується ним. 
 

 
      Рисунок 6 – Загальний вид турбогенератора зі збуджувачем 

Рисунок 5 – Будова вітроустановки 
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     Струм збудження Ізб протікає по обмотці збудження, яка розміщена на полюсах 

ротора. Кінці обмотки збудження з'єднані з контактними кільцями, які закріплюються 

на валу машини. На кільцях розміщуються нерухомі щітки, через які в обмотку 

збудження підводиться постійний струм від стороннього джерела енергії — 

генератора постійного струму, який називається  збудником.  

     Магнітне поле обертається разом з ротором, тому швидкість обертання ротора 

дорівнює швидкості обертання магнітного поля (обертаються синхронно). 

     При обертанні ротора його магнітне поле Фзб перетинає витки обмотки статора, 

створюючи в них   е.р.с. Е  за законом електромагнітної індукції:  

E = 4,44 Ф f w kобм 
де f - частота змінного струму, Гц; 

    w - кількість витків; 

    kобм - обмоточний коефіцієнт;  

    Ф - магнітний потік. 
 

     Частота змінного струму синхронного генератора визначається за формулою 

f = 
𝑝·𝑛

60
 

де  р - число пар полюсів;   п - частота обертання ротора, об / хв. 
 

     Середнє значення е.р.с., що наводиться в кожній фазі обмотки статора 

E =c·n·Φ 

де n - швидкість обертання ротора; 

    Φ - максимальний магнітний потік у синхронній машині; 

     c - постійний коефіцієнт, що враховує конструктивні особливості даної машини. 

E. p. с Е, яка індукується в трифазній обмотці, прямо пропорційна частоті обертання 

ротора n і магнітному потоку ротора Ф. 
 

    Головні характеристики синхронного генератора такі: 

•Характеристика холостого ходу Ε0 =f(I0) представляє собою залежність е.р.с. 

генератора E0 на холостому ходу (тобто без навантаження) від струму збудження I0, 

одночасно є показником намагнічування магнітних кіл генератора. 

 

   1 — синхронний генератор; 2 — збуджувач  
 

 Рисунок 7 – Будова синхронного генератора 

1 2 

Рисунок 8 – Принцип дії синхронного генератора 

http://danube.pto.org.ua/images/Спец/7.5/2.gif
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•Зовнішня характеристика         U1 = f(I1) при Ізб = const, cosφ1 = const, n = const 

характеризує його електричні властивості і представляє собою залежність напруги на 

затискачах обмотки статора від струму навантаження при постійних значеннях 

коефіцієнта потужності cosϕ, швидкості обертання ротора n й струму збудження Iзб.  

Напруга агрегату змінюється по-різному в залежності від збільшення навантаження 

при різних її видах.  

 
•Регулювальна характеристика Ізб =f(Iн) при U=Uн=const, n=nн = const, cosφ = const  

представляє собою залежність струму збудження Ізб генератора від струму 

навантаження Iн.  

Ця характеристика показує, як вибрати струм збудження, при якому напруга на 

затискачах генератора залишалася б постійною при змінах навантаження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Електричні машини у складі сучасних автомобілів 
     

     Електроустаткування автомобіля це сукупність електричних приладів та 

апаратури, які забезпечують нормальну роботу автомобіля.  

     У автомобілі електрична енергія використовується для пуску двигуна, запалення 

робочої суміші, освітлення, сигналізації, живлення контрольних приладів, додаткової 

апаратури тощо.  

     Електроустаткування автомобіля розділяють на джерела та споживачі 

електроенергії. Серед джерел та споживачів електричної енергії значне місце 

займають електромеханічні перетворювачі енергії. 

Рисунок 9 – Характеристика холостого ходу     

                     синхронного генератора 

Е0 

І0 

Ізб.ном 

Рисунок 10 – Зовнішня характеристика  

                       синхронного генератора 

Рисунок 11 – Регулювальна характеристика  

                       синхронного генератора 

Ізб 

Ізб.0 
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     У сучасних автомобілях існує досить велике різноманіття електричних машин як 

за будовою так і за принципом дії.  

     Електричні машини у автомобілях можна поділити на дві групи.  

ПЕРША ГРУПА – це джерела електричної енергії: генератори.  

     Якщо порівняти машину з живим організмом, то її двигун виконує роль серця, а в 

якості нервової системи виступає генератор. Чи зможе автомобіль рухатися без цього 

агрегату? Так, зможе, проте недовго, поки не розрядиться акумулятор. Саме 

автомобільний генератор заряджає акумулятор, підтримуючи загальну напругу 

мережі. 

     Принцип роботи генератора і його будова однакові для всіх автомобілів, 

відрізняються тільки якістю виготовлення, габаритами і розташуванням 

приєднувальних вузлів. 

     Генератор приводиться в дію від двигуна внутрішнього згорання автомобіля, 

забезпечує перетворення механічної енергії колінчастого валу в електричну, якою 

живить споживачів та заряджає акумуляторну батарею.  

     Всі деталі генератора об’єднані в одне ціле під одним корпусом. При цьому корпус 

одночасно являє собою підставу для стартерной обмотки. Він виконується з легких 

сплавів, у більшості випадків – з дюралюмінію. У корпусі передбачені спеціальні 

“вікна”, які забезпечують його охолодження в процесі роботи. Спереду і ззаду до 

нього прикріплені спеціальні підшипники. До них, у свою чергу, кріпиться ротор – 

дуже важливий елемент генератора. 

      

 

Основні складові генератора: 

1. Шків - служить для передачі 

механічної енергії від двигуна до валу 

генератора за допомогою ременя; 

2. Корпус генератора складається з 

двох кришок: передня (з боку шківа) і задня 

(з боку контактних кілець), призначені для 

кріплення статора, установки генератора на 

двигуні і розміщення підшипників (опор) 

ротора. На задній кришці розміщуються 

випрямляч, щітковий вузол, регулятор 

напруги  (якщо він вбудований)  і  зовнішні   

                                                             виводи   для    підключення     до     системи   

                                                             електрообладнання; 

Рисунок 12 – Зовнішній вигляд автомобільного 

трифазного синхронного генератора 
Рисунок 13 – Розріз і будова автомобільного 

                       синхронного генератора 

Рисунок 14 – Складові автомобільного 

                       синхронного генератора 

http://serga.brusilov.info/wp-content/uploads/sites/5/2016/08/Prystrij-avtomobilnogo-generatora.jpg
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3. Ротор - сталевий вал з розташованими на ньому двома сталевими втулками 

кпювоподібної форми. Між ними знаходиться обмотка збудження, виводи якої 

з'єднані з контактними кільцями. Генератори обладнані переважно циліндричними 

мідними контактними кільцями; 
 

4. Статор - пакет, набраний із сталевих листів. У його пазах розташована трифазна 

обмотка, в якій виробляється е.р.с. генератора; 
 

5. Збірка з випрямними діодами - об'єднує шість потужних діодів, запресованих по 

три в позитивний і негативний тепловідводи; 
 

6. Регулятор напруги - пристрій, що підтримує напругу бортової мережі автомобіля 

в заданих межах при зміні електричного навантаження, частоти обертання ротора 

генератора і температури навколишнього середовища; 
 

7. Щітковий вузол - знімна пластикова конструкція. У ній встановлено підпружинені 

щітки, що контактують з кільцями ротора; 
 

8. Захисна кришка діодного модуля. 
 

     У корпусі розташовуються практично всі конструктивні елементи агрегату. Він 

складається з двох кришок, розташованих по двох сторонах. Одна з них знаходиться 

біля приводного шківа, а друга близько контактних кілець. Дві кришки з’єднані між 

собою спеціальними болтами. Як правило, вони виготовляються з алюмінію. Він 

легкий і добре розсіює тепло. 

     Варто згадати ще одну деталь – щітковий вузол. Він забезпечує передачу напруги 

контактним кільцям. Цей елемент включає в себе 2 графітні щітки, пару пружин і 

щіткоутримувачі. Тепер розглянемо докладно ті елементи, які знаходяться всередині 

корпусу. 

Ротор 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмотка збудження з полюсной системою, валом і контактними кільцями утворюють 

ротор, який є джерелом змінного магнітного поля. 

      Особливістю автомобільних генераторів є вид полюсної системи ротора. Вона 

складається з двох полюсних частин з виступами – полюсами клювоподібної форми 

по шість на кожній частині. 

     Полюсна система ротора має залишковий магнітний потік, який присутній навіть 

при відсутності струму в обмотці збудження.  

     Діаметр ротора на півтора-два міліметри менше, ніж діаметр статора. 
 

 

 

1.  вал ротора ;    

2.  полюса ротора; 

3. обмотка збудження; 

4. контактні кільця  
 

Рисунок 15 – Ротор генератора 
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Статор 

 

 

 

 

 

 

 

     Вихідна напруга знімається з обмоток статора. Обмотка статора трифазна, 

складається з трьох окремих мідних обмоток, намотаних за певною технологією на 

магнітопровід. Вони кріпиться до пазів осердя, який зроблений у вигляді кола і 

виготовляється з металу з підвищеними магнітними властивостями. Цей матеріал 

називають трансформаторним залізом. Трифазні обмотки статора з’єднані в 

трикутник трикутник. В точці їх з’єднання підключений випрямний міст. 

Випрямний міст 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Бортова мережа автомобіля вимагає підведення до неї постійної напруги. Тому 

обмотка статора живить бортову мережу автомобіля через випрямляч, вбудований в 

генератор. Випрямляч для трифазної системи містить шість силових 

напівпровідникових діодів, три з яких з'єднані з виводом "+" генератора, а інші три з 

виводом "-" ("масою"). Слід звернути увагу на те, що під терміном "випрямний діод" 

не завжди ховається звична конструкція, що має корпус, виводи і т. д. Іноді це просто 

напівпровідниковий кремнієвий перехід, загерметизований на тепловідводі. 

Реле-регулятор 
     Напруга генератора без регулятора сильно залежить від 

частоти обертання його ротора, магнітного потоку, 

створюваного обмоткою збудження, а, отже, від сили струму 

в цій обмотці і величини струму, що віддається генератором 

споживачам. Чим більше частота обертання і сила струму 

збудження, тим більша напруга генератора, чим більше сила 

струму його навантаження - тим менше це напруга. 

1.  обмотка статора ;    

2.  виводи обмоток; 

3. магнітопровід 
 

Рисунок 16 – Статор генератора 

1.  силові діоди ;    

2.  додаткові діоди; 

3. тепловідвід 
 

Рисунок 17 – Збірка з випрямними діодами 

Рисунок 18 – Зовнішній вигляд 

електронних регуляторів напруги  
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Функцією регулятора напруги є стабілізація напруги при зміні частоти обертання і 

навантаження за рахунок впливу на струм збудження.  

Принцип роботи генератора 

     Працює генератор так.   Після вмикання запалювання струм від акумуляторної 

батареї надходить в обмотку збудження, встановлену на роторі генератора. Під час 

обертання ротора його магнітний потік перетинає витки обмоток статора, й у них 

індукується змінний струм, який потім випрямляється й подається у зовнішнє коло.     

Коли напруга, яку виробляє генератор, перевищуватиме напругу акумуляторної 

батареї, струм від генератора піде на заряджання батареї та живлення інших 

споживачів системи електрообладнання. В обмотку збудження генератора в цей час 

струм також надходить від генератора, а не від акумуляторної батареї. 

    Незалежно від того, який ви купили генератор, будова і принцип роботи будуть 

однаковими для всіх зразків. Всі подібні агрегати працюють однаково. 

 

ДРУГА ГРУПА, яка носить назву споживачів – це приводні електричні машини 

різноманітних систем автомобіля.  
 

Стартер (рисунок 2) забезпечує обертання колінчатого валу із частотою, яка потрібна 

для пуску двигуна внутрішнього згоряння. Стартер зазвичай чотириполюсний 

електродвигун постійного струму з послідовним або зі змішаним збудженням, 

потужністю від 0,6 кВт до 12 кВт. Сучасні стартери можуть виконуватись на базі 

машини постійного струму з збудженням від постійних магнітів. Окрім стартера на 

рисунку 2 зображено втягуюче реле, що також є електромеханічним перетворювачем 

енергії.  

 

 
Рисунок 2 – Автомобільний стартер  
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Омивання скла проводиться за допомогою електродвигуна постійного струму 

(рисунок 3), з'єднаного із центробіжним водяним насосом. Двигун насоса може бути 

встановлений у ємності із рідиною чи в окремому місці. Двигун розрахований на 

роботу в діапазоні температур від -20°C до 80°C. В нормальних умовах експлуатації 

при силі струму 2,8 А і напрузі 12 В.  

 

 
Рисунок 3 – Двигун приводу омивання скла:  

1 - задня втулка валу якоря; 2 - войлочне кільце; 3 - корпус ЕМ; 4 - постійний магніт; 

5 - якір; 6 - колетор; 7 - траверса з щіткотримачами, дроселями і термобіметалічним 

запобіжником; 8 - передня втулка валу якоря.  
 

Електропідсилювач рульового управління – це конструктивний елемент в 

рульовому управлінні автомобіля, який створює додаткове зусилля під час повороту 

рульового колеса за допомогою електричного приводу. Електропідсилювач керма 

об'єднується з рульовим механізмом в єдиному блоці. В підсилювачі встановлюється 

зазвичай асинхронний електродвигун (рисунок 4). Передача крутного моменту від 

електродвигуна на рейку рульового механізму забезпечується механічною 

передачею.  

 
Рисунок 4 – Двигун приводу підсилювача керма  
 

     Також у сучасних автомобілях є електричні машини приводу таких агрегатів: 

паливний насос, склорегулятора, регулювання сидінь, відкриття багажного 

відділення, вентилятора охолодження радіатора, регулювання фар та дзеркал, 
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склоочисники фар, відкриття люка панорамного даху, компресора кондиціонера, 

системи опалення, вентиляції та обдуву вітрового скла та інші в залежності від 

комплектації автомобілю.  

     Номінальні потужності електродвигунів повинні відповідати нормалізованому 

ряду 6; 10; 16; 25; 40; 60; 90; 120; 150; 180; 250; 300 Вт. 

     Зважаючи на те, що бортове живлення автомобіля відбувається від акумуляторної 

батареї, яка є джерелом постійного струму, то переважна більшість приводних 

електродвигунів також є двигунами постійного струму різної потужності. Серед 

різновидів двигунів постійного струму (ДПС), що були виявлені у процесі 

дослідження є такі: ДПС з електромагнітним збудженням, ДПС з постійними 

магнітами, шагові двигуни, лінійні двигуни (електромагніти). Електродвигуни з 

електромагнітним збудженням поступово витісняються електродвигунами з 

збудженням від постійних магнітів.  

 
МЕТОДИЧНІ РЕОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ ПО НАПИСАННЮ КОНСПЕКТУ ЛЕКЦІЇ: 

1. По першому питанню записати у конспект: 

- З чого складається синхронна машина (будова) 

- Чому машина називається синхронною 

- Режими роботи синхронних машин 

- Переваги та недоліки 

 

2. По другому питанню ознайомитись з матеріалом лекції, прочитати, розглянути рисунки і 

записати у конспект: 

- Які є типи синхронних генераторів 

- Зарисувати рисунок 8 

- Записати принцип дії синхронних генераторів 

- Охарактеризувати головні характеристики генераторів  

 

3. По третьому питанню ознайомитись з матеріалом лекції, прочитати, розглянути рисунки і 

записати у конспект: 

- Основні складові конструкції автомобільного генератора 

- Принцип роботи автомобільного генератора 

- Назви приводні машини та де вони застосовуються в складі сучасних автомобілів 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 
1. Яка будова трифазного синхронного генератора? 

2. Який принцип роботи трифазного синхронного генератора? 

3. Які конструкції роторів використовуються в трифазних синхронних генераторах? 

4. Що таке характеристика холостого ходу синхронного генератора,її вигляд. 

5. Що таке зовнішня характеристика синхронного генератора, її вигляд. 

6. Що таке регулювальна характеристика синхронного генератора, її вигляд 

7. Для чого використовується генератор на автомобілі? 

 

 

Студенти повинні опрацювати представлений матеріал, зробити конспект, 

виконати завдання і переслати його викладачу для перевірки  

 
Виконані завдання відправляйте 

на електронну адресу: 
Luda251252@ gmail.com 

 


