
§ 40. Змінний струм
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Енергія магнітного поля котушки зі струмом пропорційна 
індуктивності котушки і квадрату сили струму в ній.

1. Від яких величин залежить енергія магнітного поля провідника
зі струмом?

2. Які перетворення енергії відбуваються під час замикання елек
тричного кола з індуктивністю? * Я

3. Які перетворення енергії відбуваються під час розмикання
електричного кола з індуктивністю?
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1. Пояснити перетворення енергії, які відбуваються в та
ких процесах:

а) магнітна стрілка відхиляється поблизу провідника, в 
якому з ’являється струм;

б) електромагніт притягує до себе залізне осердя;
в) з електромагніта, обмоткою якого проходить струм, ви

ймають залізне осердя;
г) постійний магніт притягує шматок заліза.
2. На котуш ку опором 8,2 Ом подається стала напруга 55 В. 

Яка енергія магнітного поля котушки, якщ о її індуктивність 
25 мГн?

3. Обмотка електромагніта має опір 10 Ом, індуктивність 
0,2 Гн і знаходиться під постійною напругою. За який інтер
вал часу в обмотці виділиться така сама кількість теплоти, як 
і енергія магнітного поля в осерді?
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Ж иття сучасного суспільства не можна уявити 

без використання енергії електричного струму. Завдяки йому 
здіснюються численні технологічні процеси, працюють маши
ни, засоби зв’язку і комунікацій, забезпечується комфортне 
життя людини.

Досвід використання енергії електричного струму показав, 
що найзрз^нішим в технологічному плані є використання 
змінного електричного струму, зокрема такого його виду, 
коли сила струму і напруга змінюються з часом за законами 
синуса або косинуса.



ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ

Мал. 2.49. Обертання рамки 
з провідників

максимальне значення:

Найпростішим способом отри
мання змінних струмів є обертання 
рамки з провідників в однорідному 
магнітному полі. Нехай у початко
вий момент часу (мал. 2.49) рамка 
розташована так, ш;о напрямок 
нормалі п (перпендикуляра) до неї 
збігається з н ^ р я м ом  індукції маг
нітного поля В, в якому обертаєть
ся рамка. Магнітний потік, який 
при цьому пронизує рамку, має

Ф„ = В5.
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Рамка обертається рівномірно з кутовою швидкістю со і кут 
повороту рамки у будь-який момент часу дорівнює

(р =  (ЛІ.

Можна легко пересвідчитися, що магнітний потік, ш;о про
низує рамку, змінюється за законом косинуса:

Ф = BScos(i)t = ФцСозюі.
Як відомо, у разі зміни магнітного потоку в контурі вини

кає електрорушійна сила індукції:
^  АФ A(BScoscoO
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Оскільки індукція магнітного поля В  і плош;а рамки S є не

змінними величинами, а з математики відомо, ш;о 
A(coscot)

At
= - sin cot (при Af ^  0), TO можна зробити висновок: за

рівномірного обертання рамки в однорідному магнітному 
полі в ній виникає електрорушійна сила індукції, що зміню
ється за законом синуса.

Зрозуміло, що максимальних значень ^  досягає в ті момен
ти, коли зіпюі = ±1. Це такі положення рамки, за яких маг
нітний потік, що пронизує її, максимальний (рамка перети
нає лінії індукції магнітного поля перпендикулярно до них).

За природою змінний струм не відрізняється від постійного 
електричного струму. Це такий самий напрямлений рух елек
трично заряджених частинок. Так само він має теплову, х і
мічну і магнітну дії. Відмінність лише в тому, що він періо
дично змінює напрям і своє значення. Це вимушені коливан
ня в електричному колі сили струму і напруги.

Тому він має особливі характеристики, які визначають 
ефективне значення сили струму, яке викликає таку саму те
плову дію, що й сила постійного струму. Її йазивають діючим.
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або ефективним значенням сили струму, і воно пов’язане з 
максимальним її значенням співвідношенням:

т _  ^тах
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Аналогічно визначають ефективне значення напруги, яке 

пов’язане з максимальним значенням такою самою залежністю:
_ ^ т а х
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Амперметри і вольтметри у колі змінного струму вимірю
ють саме ефективні (діючі) значення сили струму і напруги.

Змінний струм характеризують частотою. В Україні стан
дартною частотою змінного струму є 50 Гц. Її враховують при 
конструюванні електричних приладів змінного струму: гене
раторів, трансформаторів, двигунів тощо.

У промислових умовах змінний 
струм отримують як правило за до
помогою електромеханічних гене
раторів (мал. 2.50). Такий генера- 

"тор має статор 1 у вигляді порож
нистого циліндра, на внутрішній 
поверхні якого розміщені обмотки 
з ізольованого дроту. Ротор 2 роз
міщено на валу, який з ’ єднаний з 
певним рушійним механізмом -  гі
дравлічною, паровою чи газовою 
турбіною. У пазах стального корпу- 
qy ротора знаходяться обмотки, в 
які подається постійний струм для 
створення магнітного поля. Таким 
чином, разом з ротором обертається вектор магнітної індук
ції, утворюючи змінний магнітний потік, завдяки якому в 
обмотках статора індукується змінна ЕРС. У переважної біль
шості генераторів вона сягає 20 000 вольт.

§ 41. Трансформатор. Передача 
енергії змінного струму
Однією з важливих переваг змінного струму над 

постійним є те, що силу струму і напругу змінного струму 
можна перетворювати (трансформувати) без істотних втрат 
потужності.

Для зменшення втрат електричної енергії в лініях електро
передач напругу підвищують до десяти і сотень тисяч вольтів.

Мал. 250. Схема будови 
генератора змінного струму
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