
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA 24: Electrical Power 

Түүх: 

Генератор (ATA 24-10) 

Үндсэн хууль 

● Цахилгаан соронзон индукц 
● Зүүн гарын дүрэм 
● Баруун гарын дүрэм 

Цахилгаан соронзон индукц : Генератор цахилгааны эрчим 
хүчний үүсгүүр нь механик энергийг цахилгаан энерги болгон 
хувиргадаг,цахилгаан соронзон индукцийн хуулийн үндсэн дээр 
явагддаг үүсгүүр юм. 

Соронзон урсгалын дундуур дамжуулагч ороомгийг оруулан 
эргүүлэхэд,ороомогт индукцийн цахилгаан хөдөлгөгч хүч үүснэ.Уг 



 

 

үүссэн цахилгаан хөдөлгөгч хүчний хэмжээ нь соронзон урсгалын 
хэмжээ,роторын ороодсын тоо,эргэлтийн хэмжээ зэргээс хамаарна. 

Соронзон урсгалыг дамжуулагч нь хөндлөн гарж, дамжуулагчийн 
соронзон талбайруу шилжин орох бүрд дамжуулагчид хүчдэл 
үүсдэг.  

Зүүн гарын дүрэм:  Дамжуулагчийн урсгалын чиглэл нь 
хүчдэлийн туйлуудын урсгалын болон соронзон шугамын зүгт 
хамаардаг. Өгөгдсөн нөхцөл байдалд урсгалын чиглэлийг 
тодорхойлохын тулд, зүүн гарын дүрэм хэрэглэнэ.Энэ дүрмийг 
дараах байдлаар тайлбарлана. 

Зураг 1-1-д харуулсан шиг зүүн гарынхаа эрхий, долоовор, дунд 
хурууг хооронд нь зөв өнцгөөр байрлуулах ба эрхий хурууны үзүүр 
нь дамжуулагчийн урсгалын чиглэлийг харуулж байна.Соронзон 
урсгалын чиглэл нь долоовор хурууны үзүүр (ХОЙНООС УРАГШАА 
ЗААНА ) заана. Хүчдэлийн хэрэглэж байгаа гадаад хэлхээний 
цахилгаан гүйдэлийн чиглэлийг дунд хурууны чигт заана. 

зураг  1-1.—зүүн гарын дүрэм. 

 

 

 

 

  



 

 

Генераторын ерөнхий ойлголт 

● Генераторын бүтэц 
● Генераторын ерөнхий ажиллагаа 
● Хувьсах гүйдлийн генератор 
● Тогтмол гүйдлийн генератор 
● Ороомог болон туйлын тоог нэмсэнээр гарах өөрчлөлт 
● Генераторын хүчдэл тохируулах аргууд 

 

Генераторын бүтэц 

Зураг 1-2-д ,  A  E-д  , тогтмол гүйдлийн генераторын эд 
ангиийг үзүүлжээ. зураг 1-3-д, генераторт суурилах нийтлэг  эд 
ангийг үзүүлжээ. Тусгаарлагдсан зургуудын бүрэлдэхүүн хэсгүүд 
хоорондын физик хамаарлыг хархад тусална.   

 

Зураг 1-2 Генераторын бүтэц. 



 

 

 

                     Зураг 1-3. тогтмол гүйдлийн генераторын бүтэц 

Генераторын ерөнхий ажиллагаа 

Соронзон орны туйлууд  

Энгийн генератор нь тогтмол соронзон орон ашиглах ба бүх 
генератор соронзон туйл хэрэглэнэ. Зураг 1-4д харуулсан шиг, 
соронзон орны  туйлуудыг тусгаарласан  зүрхэвчинд уян зэс утсан 
ороомгоор ороож хийнэ.Цахилгаан соронзон оронд туйлууд 
ашиглахын гол давуу тал (1) оронд хүч чадал нэмэгдэнэ, (2) оронд 
чадлыг хянах удирдах арга юм.Оролтын хүчдэл нь ялгаатай 
харилцан адилгүй өөрчлөгдөж байна. Орны чадлыг өөр өөр хэсэгт, 
генераторын гаралтын хүчдэлийг удирдаж болно. 



 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                 
Зураг 1-4.—дөрвөн туйлт генератор (ороодосгүй). 

 

Цахилгаан хуримтлуулагч  

Цахилгаан хуримтлуулагчаас тогтмол гүйдлийн хүчдэлийн 
гаралт энэ индукци-д  хувьсах гүйдлийн хүчдэл байдаг нь ороодсоор 
хийсэн арга юм.Гадна хэлхээтэй холбогдсон ороодсон цагираг 
цахилгаан хуримтлуулагч механикийн эсрэг гэж ярьсныг санаж байх 
ёстой. Энэ ороодсон цагирагт хүчдэлийн туйлшрал эсрэг 
явагддаг.Цахилгаан хуримтлуулагчийн сегмент тус бүрийн шотки нь 
дор дамжуулна тогтмол гүйдлийн хүчдэлийн гаралтын холболтууд 
нь эсрэгээр байдаг, учир нь ачаалалалд хэрэглэгддэг байна. Сегмент 
нь тус тусд нь тусгаарласан байна. 

 

 

 

 



 

 

Зураг 1-5.—
тогтмол 
гүйдэлийн 
генераторын 
сэлгэгч  

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 1-5-д , цахилгаан хуримтлуулагчийн талаар товчхондоо  short 
circuit хоёр ороомог шотки нэгэн зэрэг өөр өөр болдог.Ороомог B-д 
short circuit сөрөг шоткитой.Ороомог Y, эсрэг ороомог , short-
circuited эерэг шоткитой. Энэ нь агаарын хөлгийн цахилгааны богино 
холболтыг их биед дамжуулж байхаар шотки, ороомог нь цахилгаан 
хуримтлуулагч дээр байрласан. Өмнө харж байсан шиг ороомог 
дотор хүчдэл бий болж байсан. Тиймээс , шотки болон цахилгаан 
хуримтлуулагчийн хооронд оч үүсдэггүй.Зүй бус шотки байрлуулах 
нь цахилгаан хуаимтлуулаагчийн гол шалтгаан болж байна. 
 

Ороомгийн эргэлт  

Өмнөх тохиолдолоос сурахад, соронзон орны хэсгээс 
дамжуулагчаар дамжин гүйдэл гүйж байгааг бид мэднэ.Тогтмол 
гүйдлийн генераторын ороомгийн гол хэсэгт үйлдвэрлэсэн урсгалыг 
алдагдахад нөлөөлдөг.Сэлгэгчид нөлөөлдөг  төвийн хавтгайн 
шилжилтээс гажиг нь үүсдэг.Ороомгийг эргэлгүүлэхэд соронзон 
орны хэсэгнь төвийн хавтгай болон эргэлтийг өөрчлөнө.Төвийн 
хавтгайд шотки байх ёстой ороомогт богино холболт үүсэхэд, энэ нь 
зөв цахилгаан хуримтлуулагч юм.Зураг  1-8 авч үзье тогтмол 
гүйдлийн генераторын хялбар 2 туйл ашиглана.А зурагт үзүүлсэнээр 



 

 

туйлын хэсэг соронзон хэсгийн гол харуулжээ. Ороодсыг 
хялбаршуулсан үүднээс харуулав В С-д хөндлөн хэсгийг энэ жижиг 
тойрог нь ороомгийг төлөөлнө. Ялгах тэмдэгийг тойрог сумаар 
төлөөлүүлсэн.Цэгрүү ирэх сумыг цэгээр төлөөлсөн ба сүүлийг 
хөндлөн төлөөлөх буюу төгсгөл  Ороодос нь цагийн зүүний дагуу 
орооно, зүүн талын ороомог одоогийн урсгалын чигийг зааж 
байна.Баруун талын ороомогт гүйдлийн урсгал байхгүй байгааг зааж  
байна.Зураг 1-8 В-д эргэн тойронд тус бүрт харуулав . Энэ хэсэгт 
ороомгийн ороодсын чадал нь нэмэгддэг, гол хэсэг нь бараг л 
соронзон хэсэгтэй перпендикуляр байдаг. 

 

 

Зураг 1-6—ороодсийн эргэлт . 

С зурагт харуулснаар,эргэлтийн чиглэл нь төв хавтгайг өөрчлөх ба 
гол ороодсын хэсэг гуйвуулан өөрчлөнө.  Хэрвээ шотки дотор төв 
хавтгайг хэвээр байлгавал, тэдний индукцийн хүчдэл дотор 
ороомгийн богино холболт байна. Үр дүнд, цахилгаан хуримтлуулагч 
болон шоткины хооронд  arcing байх болно. Шинэ  төвийн хавтгайд 
рүү шоткийг өөрчлөхдөө arcing-ээс сэрэмжлэх ёстой.  

 

Энгийн  цахилгаан үүсгүүр буюу хувьсах гүйдлийн генератор 

Хамгийн энгийн генератор нь хувьсах гүйдлийн генератор 
юм.Үндсэн бий болгох зарчим нь  хамгийн хялбар анхан шатны 



 

 

хувьсах гүйдлийн үүсгүүр ашиглах замаар тайлбарласан байна. 
Хувьсах гүйдлийн генераторыг авч үзье. Тогтмол гүйдлийн 
генераторыг дараа нь авч хэлэлцэнэ. 

Энгийн генераторыг зураг(1-7) эргүүлэх боломжтой 
байрлуулсан гогцоотой утас нь байнгын соронзон орон бүрдүүлнэ. 
Энэ гогцоо нь цахилгаан соронзон индукцыг бий болгоно. Гулсаж  
харилцах багснууд (brush) цахилгаан соронзон орон ашиглахын тулд 
гадаад хэлхээтэй гогцоог нь холбоно.

 

Зураг 1-7.—Энгийн генератор . 

Соронзон орны хэсгийг хангаж байдаг туйлын хэсгийг (N болон 
S) гэж тэмдэглэнэ. Соронзон орон дотор эргэдэг төмөр утсан 
цагирагийг ороодос гэж нэрлэдэг. Ороодос төмөр гогцооны 
төгсгөлүүдийг холбогдсоныг slip rings гэж нэрлэдэг. Тэднийг ороодос 
төмөр эргүүлнэ. Багснууд нь, ихэвчлэн нүүрстөрөгчөөр хийгддэг ба 
тэдэнд утсыг залгахад rings хийгдэж, үүнээс бий болсон хүчдэл нь 
эдгээр багсны цаана гарч ирнэ. 

Энгийн  генератор дараах байдлаар хүчдэлийг бий болгодог 
Зураг(1-8т). Цагийн зүүний дагуу төмөр ороодос цагиргийг эргүүлнэ. 



 

 

Эхний буюу эхлэлийн цэгийг байрлал А-д харуулав. (Энэ байрлал 
дээр 0º гэж авч үзнэ.) Ороодос цагариг 0º градус дээр соронзон 
оронтой перпендукиляр байна. Цагариг нь хар цагаан 
дамжуулагчаар зэрэг шилжих ба эгшин зуур гүйдэл дамжуулж байна 
(Хэрэв соронзон орноос параллель аар, аль нэг урсгалын шугамын 
гүйдлийн ачааллыг буруулахгүй бол). Тиймээс соронзон индукци 
дотор гүйдлийг, А байрлалын заагч дээр 0 заана. Энэ байрлалыг 
төвийг сахисан онгоц гэж нэрлэдэг. 

Ороодос цагариг А(0º) байрлалаас B(90º) байрлал хүртэл эргэдэг 
тул гүйдлийн ачааллыг бууруулах нь ихэнхи дамжуулагчийн 
урсгалын шугам нь, өнцгөөр тасралтгүй өсөж байдаг. 90 градус дээр 
урсгалын шугам нь хамгийн их өнцгөөр бууруулдаг байна. Үр дүнд 0-
90градусын хооронд, дамжуулагч доторх соронзон орны индукцын 
хамгийн их утга нь тэгээс дээш байна. 90 өөс 0 болохыг ажигла, хар 
дамжуулагчаар дамжуулан багасгаж өгчээ. Дээрхтэй ижил хугацаанд 
цагаан дамжуулагчаар өсгөж өгчээ.Дамжуулагч доторх соронзон 
орны индукц нэмэх цэнэгтэй.Энэ нь багснууд даяарх хүчдэл гэсэн үг. 
Өөрөөр хэлбэл (терминал хүчдэл) хоёр индукцийн хүчдэлийн 
нийлбэр. В байрлалд метр дээрх хамгийн их утгыг заана. Ороодос  
цагираг нь 90º(В байрлалаас)180º (С байрлал) хүртэл эргэж байгаа, 
дамжуулагч байрлал В-д урсгалын шугам нь их тоо дамжуулан 
гүйдлийн ачааллыг буруулж байсан бол одоо бага шугамаар 
гүйдлийн ачааллыг буруулж байна. С  байрлал дээр соронзон орон 
рүү параллель ээр дахин шилжинэ. Урсгалын шугамыг уртасгахгүй 
гүйдлийн ачааллыг буруулдаг. 

90º-аас 180º рүү эргүүлэх байдлаар, 0º-аас  90º рүү эргүүлэх үед 
нэмэгддэг. Энэ нь индукцийн хүчдэлийг буруулахын тулд тэг дээр 
тавина .0º ээс 180º -д ороодос цагираг соронзон орны чиглэлд ижил 
шилжиж байна. Тиймээс индукцийн хүчдэлийн туйлшрал нэг хэвээр 
байна.Энэ график дээр  С цэгээс дамжин А зурагт үзүүлэв.Соронзон 
орны эсрэг дамжуулагч утсаар гүйж байгаа гүйдлийн чиглэлийг 
сааруулна, (А байрлал) дээр эхлэх цэг буцааж эхлүүлнэ, (D 
байрлал)270º-аар дамжин, (С байрлал) 180º-аасдээш хүрээг 
эргүүлнэ. Одоо хар утсаар гүйх гүйдэл ихсэж тэр үед цагаан утсандах 
гүйдэл буурна. Үүний үр дүнд, индукцийн хүчдэл чиглэлээ 
өөрчлөнө.График С ,D- д харууулсан дарааллаар , А-руу буцаана, А , 



 

 

В , С-д үзүүлсэн хүчдэлийн цэгийн эсрэг чиглэнэ. Туйлшрал эсрэг 
тохилдолд А-аас С шиг адил байх болно (D байрлал дээр хайзалтыг 
үзүүлнэ. Хүрээний бүрэн эргэлтийн Хүчдэлийн  гаралтын долгионыг 
Зураг 1-8 б –д графикаар үзүүлэв.   

 

 

Зураг 1-8 а –д нэг эргэлтийн үеийн энгийн генераторын хүчдэлийн 
гаралт. 

 

Тогтмол гүйдлийн генератор  

Зураг 1-9 д үзүүлсэнээр хоёр сегментийн төмөр цагираг 
сегментэд тус бүр нь нэг хүрдтэй генераторт  терминал холбоно. 
Хуваасан хоёр төмөр цагирагийг бие биенээс нь тусгаарлана.  Энэ нь 
энгийн цахилгаан хуримтлуулагч болдог. Тогтмол гүйдлийн 
генераторын цахилгаан хуримтлуулагч нь хувьсах гүйдлийн 
генераторд коллектор орлоно.  

А 

Б 



 

 

Энэ нь байгууламжын гол зөрүү. Цахилгаан хуримтлуулагч 
гадаад хэлхээнд эсрэг арматурд хүрд холбоно.Арматур хүрдэнд 
эгшин зуур эсрэг туйлшрал явагддаг.Зураг 1-9б график дээр үзүүлсэн 
шиг энэ үйл явцын үр дүнд цахилгаан хуримтлуулагчийн өнцгийн 
давтамж хувьсах гүйдлийн хүчдэлтогтмол гүйдлийн хүчдэл рүү 
өөрчлөгдөнө.Энэ ажиллах зарчмыг цахилгаан хуримтлуулагч гэж 
нэрлэдэг. 

 

 

 

 

Зураг 1-9б а .— Цахилгаан хуримтлуулагчийн үр нөлөө 

 

А 

Б 

 



 

 

А-аас D хүртэл. Энэ нь dc генераторын ажиллагааг алхам 
алхамаар тайлбарласан байгаа. Ороодос хүрдийг В байрлалаас А 
байрлал руу цагийн зүүний дагуу эргүүлнэ, ороодос хүрдний 
хүчдэлийг хэмжигч баруунаас гүйдэл нь чиглэлээ өөрчилдөг  
шалтгаан нь индукц юм. Гүйдлийн урсгал хүрдийг дайран 
өнгөрнө,сөрөг шоткоор гарч, хэмжигч бас ачааллаар дамжин, эерэг 
шоткоор хүрдлүү буцааж дамжуулна.Шалтгаан нь өмнө 
тайлбарласан хүчдэлийн график дээрх  Б-д хамгийн их утгад хүрдэг.С 
байрлал дээр бий болгосон хүчдэл нь 0 рүү унана.Энэ агшинд шотки 
бүрийн цахилгаан хуримтлуулагч хоёр сегмент холбогч болдог. D 
байрлал рүү ороодос хүрдийг эргүүлэн, хүрдэн дотор хүчдэлийг 
өдөөнө. Энэ тохиолдолд хүчдэл нь эсрэг туйлтай. Байрлал Б-д 
үзүүлсэн хүчдэлийн чиглэлийг эсрэгээр тавьж D байрлал дээр  
ороомогийг хоёр талаас өдөөж  өгнө. D байрлалд гүйдлийн урсгал 
хар талаас цагаан талруу В байрлал цагаан талаас хар талруу гүйнэ. 
Гэхдээ, В байрлал дээрх хэмжигч шиг ижил тавьж шоткоор гүйдэл 
дамжин урсана, цахилгаан хуримтлуулагч нь сегментэн хүрдийг 
эргүүлж байгаа бөгөөд эсрэг шоткинууд холбогдож байна. 
Шоткинууд нэг чиглэлтэй бас хүчдэлийн өнцгийн давтамжаар нэвт 
хүчдэлийг үйлдвэрлэнэ (зөвхөн нэг чиглэлд). Энэ нь тэг болон 
хамгийн их хоорондох тус бүрийн эргэлт хоёр өөр байдаг.Энэ 
өөрчлөлтийг долгион гэж нэрлэдэг. 

Хүчдэлийн давтамжийг, өмнөх тайлбар шиг аргаар 
үйлдвэрлэнэ, ихэнхи программууд үл нийцнэ.Ийм учраас бодит 
генераторуудад илүү ороодос хүрднүүд (ороомог) бас илүү их 
цахилгаан хурмтлуулагч сегментүүдийг бага долгион хүчдэлийн 
давтамж үйлдвэрлэн ашиглаж байна. 

НЭМЭЛТ ороомог болон туйлууд нэмснээр гарах нөлөө 

 



 

 

зураг 1-10а — 
Нэмэлт ороомгийн 
нөлөө. 

Нэмэлт 
ороомгийн нөлөө 
нь ороодос нэмж  
хоёр ороомог 
хийж болно.(Зураг 
1-5-г үзнэ үү) 
дөрвөн ороомгийн 
төгсгөлүүдээс 
үргэлжлэн 
цахилгаан 
хуримтлуулагч 
дөрвөн хэсэгт 

хуваагдана.Үзүүлсэн байрлалд ороомгийн чиглэлийг цагийн зүүний 
дагуу эргүүлнэ. Цагаан ороомог нь индукцийн хүчдэл , эргүүлэлт нь 
дараагийн  90º  буурна  (тэгрүү хамгийн ихээс).Ижил цагт хар 
ороомог нь ихээсээ бага руу индукцийн хүчдэл нь нэмэгдэнэ.Хойш 
цахилгаан хуримтлуулагчийн дөрвөн сегмент нь , шинэ сегмент нь 
шотки тус бүрт 180 болон 90-ийн оронд дамжуулна.Энэ нь агшин 
зуур хоёр ороомог доторхи хүчдэл тэнцүү байх үед хар ороомог руу 
цагаан ороомгийн шотки шилжих боломжтой. График Б түвшинд, 
индукцийн хүчдэл их өсөхөд шоткины хар ороомог холбоотой хэвээр 
байна. Энэ нь А түвшинд рүү буурна, дараа нь 90º. Энэ үед шотки 
дахин цагаан ороомогтой холбоотой болно.Хоёр ороодос ороомог 
ашигласан хүчдэлийн давтамжийн нөлөөг Зураг 1-10 б-д графикт 
үзүүлжээ. 

Хүчдэл А цэгээс доош унаж чадахгүй, цахилгаан хуримтлуулагчийн 
дөрвөн сегментед зөвхөн хоёр сойз байна.Тийм учраас , график 
дээрх В болон А цэгүүдийн хооронд унаж бас өснө 
давтамж.Ороодсийн тоог нэмж, долгионы нөлөөг цаашдаа багасгаж 
болно.Хүчдэлийн гаралтын нөлөөг нэмэгдүүлэх арга зам нь 
долгионыг буруулна.  
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