Introducere în coninutul modulului
Acest modul este parte a curriculum-ului cadru de formare ca tehnician mecatronist
în limba german i român în Germania i România. Grupa int este reprezentat
de tehnicieni i ingineri din întreprinderile româno-germane, care îi desfoar
activitatea în limba german i român. De regul, acest modul se adreseaz – la fel
ca i celelalte module – persoanelor aflate în curs de formare profesional în
Germania, Austria sau România.
Baza curriculum-ului cadru de formare o reprezint pregtirea iniial în meseria de
mecatronist.
În Germania, formarea pentru aceast profesie este reglementat la nivel de land
prin dispoziia de formare profesional ca mecatronist din 4 martie 1998, Monitorul
Oficial Federal, anul 1998, partea I, nr. 13, p. 408.
i în România exist un ordin la nivel naional privind formarea profesional ca
mecatronist (Ordinul Ministrului Educaiei i Cercetrii 3488/23.03 2006/Standardul
profesional pentru mecatroniti conform Anexei nr. 2 a Decretului Ministrului
Educaiei i Cercetrii nr. 1847 din 29.08.2007). De regul, mecatronitii (tehnicieni i
ingineri) sunt absolveni ai Colegiilor Tehnice sau ai Unversitilor Politehnice, profilul
mecanic i electronic.
Formarea profesional ca mecatronist s-a putut dezvolta în cadrul sistemului naional
de formare profesional abia dup 1989, având loc atât la nivel preuniversitar, cât i
universitar. În cadrul Programului Leonardo da Vinci, modulele bilingve pentru
mecatronic au în vedere mai ales aspectele legate de didactic.
Grupul int al modulelor noastre sunt tehnicieni i ingineri cu studiile terminate, care
stpânesc deja cunotinele de specialitate necesare. Ceea ce le lipsete cadrelor
specializate este competena lingvistic de a se descurca cu aceste cunotine la
locul de munc în ambele limbi.
În acest sens, modulele se axeaz pe cele 15 teme alese ca exemplu, accentuânduse dezvoltarea competenelor de comunicare i strategiile corespunztoare acestora.
Obiectivul modulelor noastre este acela de a-i face pe mecatronitii care activeaz în
acest domeniu s foloseasc în mod independent ambele limbi trecând de la una
(român) la alta (german) i invers, în funcie de situaia i intenia de comunicare.
Mecatronitii lucreaz cu documente în ambele limbi i comunic, de asemenea, în
ambele limbi.
Modulele elaborate în cadrul procesului de formare a profesinal bilingv a
mecatronitilor corespund, în primul rând, domeniului electronic i electrotehnic.
Din perspectiva mobilitii în Europa, acest grup int trebuie s comunice la locul de
munc într-o ar germanofon.
Modulul de fa se refer la
- introducere în tem i definirea "generatoarelor" în ambele limbi
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- construcia i funcâiile generatoarelor
- forme de randament
- domenii de aplicaie a generatoarelor de curent
Planul cadru de formare profesional se refer la bazele formrii profesionale a
mecatronistului în Germania, Austria i România. Ca atare, asemnrile i
deosebirile existente între aceste ri sunt prezentate comparativ.
Modulele sunt concepute bilingv i cuprind, pe lâng documentele pentru formatori, o
serie de exerciii legate de vocabular, precum i o anex cu materiale suplimentare.
Ele completeaz materialele de predare existente în planurile de învmânt formal
pentru calificarea în meseria de mecatronist în limba german i român (vezi listele
bibliografice din anexe).
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Aplicarea modulului ca parte a planului cadru
Modulul: „Generatoare“ este o parte a unui plan curricular cuprinztor care contribuie
la pregtirea mecatronistului, resp. la îmbogirea cunotinelor de limb german i
român. Modulul nu înlocuiete materialele deja existente, ci le completeaz din
prespectiv bilingv (german-român).
Acest modul este primul din seria de 15 module cuprinzând teme importante din
punct de vedere al coninutului pentru cei care lucreaz în întreprinderi mici i mijlocii
româno-germane. Modulul poate fi aplicat atât în Germania cât i în România.
Modulele germano-române sunt urmtoarele i pot fi folosite independent unele de
altele, în funcie de scopul concret urmrit.

1)

Modulul: Mecatronica – aria profesional

2)

Modulul: Profilul profesional al mecatronistului

3)

Modulul: Competene profesionale: comunicarea scris

4)

Modulul: Competene profesionale: comunicarea oral

5)

Modulul: Bazele electrotehnicii

6)

Modulul: Componente electronice

7)

Modulul: Generatoare

8)

Modulul: Instalaia electric a unui automobil

9)

Modulul: Bazele sistemelor de comand

10) Modulul: Programarea i instalarea componentelor hard i soft
11) Modulul: Msurare i aparate de msur
12) Modulul: Instruciuni în întreprinderi – comportamentul în situaii de pericol
13) Modulul: Sigurana la locul de munc / Protecia muncii
14) Modulul: Comunicarea intern în cadrul întreprinderii
15) Modulul: Standarde referitoare la mediul înconjurtor
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Modulul: „Generatoare“ se adreseaz tehnicienilor i inginerilor din Germania i
România care cunosc atât limba german cât i român.
Modulul nu este un curs de limb, ci un modul de pregtire profesional. Premisele
de la care se pornete sunt cunotine de limb german la nivelul B1 din Cadrul de
Referin European. Limba român este considerat limb matern. În cadrul acestui
plan curricular exist un test de limb atât pentru limba german, cât i pentru limba
român.
Modulul este conceput în aa fel, încât s poat fi aplicat într-o întreprindere.
Dureaz 90 de minute i poate constitui o unitate de învare în cadrul pregtirii
profesionale. Pe parcursul celor 90 de minute se rezolv exerciii practice. Modulul
poate fi reluat de mai multe ori, iar exerciile pot fi modificate, eventual scurtate.
Modulul este format din:
- introducere în tem i definirea "generatoarelor" în ambele limbi
- construcia i funcâiile generatoarelor
- forme de randament
- domenii de aplicaie a generatoarelor de curent
- exerciii i sarcini de lucru
- materiale i documente auxiliare
- bibliografie
Recomandri pentru formatori:
-

Formatorul trebuie s stabileasc o durat fix de lucru (60-90 minute)
pentru predarea coninuturilor;
Formatorul are la dispoziie informaiile din capitolul "Coninuturile de
învare;
Paricipanii pot primi informaiile din anexe care conin bazele teoretice i
definiiile;
Dup introducerea în tem se poate trece la exerciii;
Dup terminarea i evaluarea exerciilor urmeaz un rezumat care conine,
de asemeneam, trimiteri la alte aplicaii practice;

Ca materiale auxiliare se recomand hârtie, creioane, tabl i flipchart.
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Informaii didactice pentru formatori
Modulul este bilingv german-român. Scopul este de a preda informaii legate de
bazele pregtirii mecatronistului în Germania i România i îmbogirea vocabularului
de specialitate în întreprinderile bilingve din România i Germania.
Prin modulul acesta se transmit cunotine de vocabularatât în german cât i în
român, care apoi poate fi folosit ca vocabular activ de specialitate.
Din punct de vedere didactic, modulul se bazeaz pe metoda comunicativ. Textele
de specialitate reprezint un punct de pornire atât pentru exerciii, care urmresc
dezvoltarea competenelor comunicative, cât i pentru aplicarea resp. acumularea
cunotinelor.
Modulul se adreseaz din punct de vedere didactic tehnicienilor i inginerilor bilingvi
i urmrete dezvoltarea deprinderilor lingvistice prin metoda „task-based-learning“,
ceea ce presupune „învarea axat pe îndeplinirea sarcinilor lingvistice“ în situaii
lingvistice concrete i care se bazeaz pe metoda „full immersion“.
Pentru aplicarea acestui modul este necesar ca formatorul s stpâneasc destul de
bine ambele limbi int ale proiectului, resp. româna i germana. Formatorul ar trebui
s aib cunotine la nivelul B2 sau C1 conform Cadrului de Referin European.
Exist i alternativa ca modulul s fie predat de ctre doi formatori. În acest caz, o
persoan pred în limba german, iar cealalt în limba român.
În urma pilotrii modulului se recomand a nu se amesteca cele dou limbi în cadrul
aceleiai propoziii. Înainte de a se trece la o alt limb, o structur dintr-o anumit
limb trebuie s fie complet din punct de vedere sintactic i lexical. În orice caz
TREBUIE evitat amestecarea codurilor lingvistice. În cazul în care un anumit termen
este necunoscut într-una din limbi, se recomand parafrazarea termenului respectiv.
În cele din urm, formatorul va fi cel care va traduce corect cuvântul i îl va nota pe
flipchart.
Se recomand ca modulul s fie parcurs într-o ordine logic, fie în secvene stabilite
în funcie de scopul fixat de formator. Fiecare parte va fi predat într-o singur limb.
Apoi urmeaz repetarea prii predate în cealalt limb. Desigur c este mai bine ca
formatorul s înceap cu limba pe care o tie mai bine. În România, aceast limb va
fi, de obicei, limba român, iar în Germania limba german. La recapitulare se va
pune accentul pe predarea termenilor i pe limbajului de specialitate.
Întrebrile se formuleaz mereu în limba de predare, ceea ce înseamn: dac limba
de predare este româna, întrebrile vor fi în limba român. Rspunsurile vor fi în
limba român, chiar dac este vorba de probleme legate de locul de munc german.
Propunem urmtorul demers:
-

Introducere în tematic în limba 1 i limba 2
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-

Rspunsuri la întrebri legate de vocabular (rspunsurile se vor da mereu
în limba în care s-a formulat întrebarea!)
Predarea cunotinelor de specialitate în limba 1 i în limba 2
Rspunsuri la întrebri legate de vocabular (rspunsurile se vor da mereu
în limba în care s-a formulat întrebarea!)
Exerciii în limba 1 i în limba 2
Concluzii / evaluare în limba 1 i în limba 2
Observaii ale formatorului referitoare la probleme deosebite legate de
limb i de coninut.

Experiena a demonstrat c modulul predat în ambele limbi a dus la rezultate mai
bune i a permis o mai bun asimilare a vocabularului de specialitate, dac acesta
era predat în context profesional, permiând compararea celor dou limbi.
În funcie de calificarea lingvistic a formatorului, greelile trebuie corectate în limba
int i nu se va explica niciodat o structur gramatical a unei limbi cu ajutorul altei
limbi. În cazul de fa, nu se va folosi în România limba român pentru a se explica
greeli fcute în limba german.
Tot experiena a artat c aceste module de formare bilingv pentru mecatroniti nu
pot fi susinute de un formator care are deficiene serioase de limb. Dac acesta are
nivelul B2 pentru una din limbi i nivelul A1 pentru cealalt limb, planul curricular
bilingv nu poate fi folosit. Cadrele de specialitate trebuie s urmeze mai întâi cursuri
generale de limb, pentru a atinge la ambele limbi nivelul B1 conform Cadrului de
Referin European. Exist teste de evaluare iniial pentru limbile german i
român.
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Coninuturi:

Modulul 7 : GENERATOARE
Begriffsbestimmung – DE
Ein elektrischer Generator (v. lat. generare: hervorholen, erzeugen) ist eine
elektrische Maschine, die Bewegungsenergie bzw. mechanische Energie in
elektrische Energie wandelt und damit, technisch gesehen, identisch mit einem
Elektromotor ist, der umgekehrt elektrische Energie in Bewegungsenergie wandelt.
Der Generator fußt auf dem von Michael Faraday 1831 entdeckten Prinzip der
elektromagnetischen Induktion.
Allen elektrischen Generatoren, die mittels elektrischer Induktion arbeiten, ist das
Prinzip gemeinsam, mechanische Leistung in elektrische Leistung umzuwandeln. Die
mechanische Leistung wird dem Generator in Form der Drehung einer mechanischen
Welle zugeführt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Generator

Begriffsbestimmung – RO
Aparat, instalaie sau main pentru producerea energiei de o anumit form folosind
energie de alt form.
Generator electric, generator care produce energie electromagnetic (electic) de o
anumit form, utilizând energia mecanic, energia reaciilor chimice etc.
Generator electronic, generator electric ale crui principale pri funcionale sunt
tuburi electronice sau elemente semiconductoare (diode semiconductoare,
tranzistoare)
Mic Dicionar Enciclopedic, S. 506

Exerciii:
1. Citii informaiile din cele dou dicionare i comparai-le.
[ÎNELEGEREA TEXTELOR
+ COMPARAREA INFORMAIILOR
DIN TEXTE ÎN DIFERITE LIMBI]

Ähnliche Informationen

Unterschiede

deutsche Definition
rumänische Definition
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2. În urmtorul text sunt trei greeli. Gsii un practicant i explicai-i acestuia ce a
fost greit i de ce a trebuit s corectai textul.

[CORCTAREA GREELILOR]
Im Generator wird der Rotor (auch Ständer genannt) im Inneren des Generators
gegenüber dem feststehenden Stator-Gehäuse (auch Läufer genannt) gedreht.
Durch das vom Stator mit einem Dauermagnet oder einem Elektromagnet (Feldspule
oder Erregerwicklung genannt) erzeugte, umlaufende magnetische Gleichfeld wird in
den Leitern bzw. Leiterwicklungen des Rotors durch die Lorentzkraft elektrische
Spannung induziert.

3. a. tii care este relaia dintre cele trei feluri de putere ?
elektrische Leistung (Pel)
mechanische Leistung (Pmech)
Verlustleistung (Pv)

b. Putei s transformai rspunsul din chenar, reprezentând relaia într-o formul?
(Formula corect o gsii la sfâritul acestui modul.)
Die erzeugte elektrische Leistung gleicht der mechanischen Leistung, abzüglich der
auftretenden Verluste.
[ACTIVAREA CUNOTINELOR
DE SPECIALITATE IN LIMBA STRAINA]

4. Citii urmtorul text. Facei un rezumat al ideilor principale i explicai-i unui
practicant în limba german cum este construit un generator.
[ÎNELEGEREA TEXTULUI CITIT + REZUMAT]
Aufbau
Um im Wechselstrom- bzw. Drehstrom-Synchrongenerator eine sinusförmige
Spannung zu erzeugen, muss der Rotor ein möglichst homogenes Magnetfeld
erzeugen. Er trägt hierzu neben der Feldspule Polschuhe mit pilzförmigem
Querschnitt, die das Magnetfeld verteilen. Die Anzahl der Pole (mindestens zwei,
weitere geradzahlige Anzahlen möglich) entscheidet über die Frequenz der
abgegebenen Spannung bei gegebener Drehzahl.
Die Feldwicklung muss sehr gut befestigt sein, damit sie die hohen Fliehkräfte
übersteht. Ein zu vermeidender Betriebszustand ist der Lastabwurf, der ohne den
Eingriff eines Reglers den Generator zerstören würde, weil die nun steigende
Drehzahl der antreibenden Dampf- oder Gasturbine zu übermäßigen Fliehkräften in
den Ankerwicklungen führt.
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Der Rotor bei Kurzschlussläufer- bzw. Asynchron-Generatoren benötigt keine
Stromzuführung, bei Synchrongeneratoren erfolgt die Stromzuführung über
Schleifringe.
Durch Hilfsgeneratoren auf der gleichen Welle kann auch bei Synchrongeneratoren
auf Schleifringe verzichtet werden.
Die eigentlichen Generatorwicklungen sind innen verteilt in mehreren Nuten des
hohlzylinderförmigen Stator-Blechpaketes untergebracht. Die mit den Wicklungen
gefüllten Nuten verengen sich nach innen hin wieder und bilden ebenfalls Polschuhe.
Der äußere Mantel des Blechpaketes enthält keine Wicklungen, er dient als Joch
bzw. magnetischer Rückschluss, um das magnetische Wechselfeld in den
Wicklungen zu konzentrieren.
Gleichstromgeneratoren benötigen einen Kommutator (Stromwender) zur Abnahme
und Gleichrichtung der bei ihnen im Läufer generierten Spannung. Da bei ihnen die
gesamte erzeugte elektrische Leistung über den Kommutator übertragen werden
muss, sind sie heute nicht mehr gebräuchlich. Benötigt man Gleichspannung,
werden Wechselstromgeneratoren mit nachgeschalteten Gleichrichtern eingesetzt
(z.B. Generator im KFZ (umgangssprachlich Lichtmaschine).
Asynchrongeneratoren sind ebenso wie Asynchronmotoren aufgebaut. Sie besitzen
weder eine Feldspule noch Schleifringe, sondern einen Kurzschlussläufer. Das mit
diesem umlaufende Magnetfeld wird durch den Strom in den Generatorwicklungen
erzeugt. Asynchrongeneratoren können daher nur dann Strom liefern, wenn sie an
eine Wechselspannung angeschlossen sind oder bereits Strom erzeugen. Bei
Inselbetrieb sind sie hierzu mit Kondensatoren belastet und besitzen zum Start oft
einen kleinen Dauermagneten im Rotor. Oft reicht jedoch die Restmagnetisierung
aus.
Fast alle moderneren Generatoren kleinerer Leistung sind
Drehstromasynchronmaschinen, während Großgeneratoren (ca. ab 0,1 MW), jedoch
auch der Generator im Kraftfahrzeug und am Fahrrad Synchronmaschinen sind.
Nur Synchronmaschinen sind in der Lage, neben der Wirkleistung auch die in
Kraftwerken kontrolliert erforderliche Blindleistung zur Verfügung zu stellen.

5. Cutai cuvintele cheie din textul de mai sus în glosar sau într-un dicionar tehnic.
Explicai-i practicantului în limba român, cum este construit i cum funcioneaz un
generator.
[FOLOSIREA DICIONARELOR]

6. Aici gsii descrierea ununi alternator în limba român. Citii textul i explicai cum
funcioneaz acesta.
[ÎNELEGEREA TEXTULUI CITIT+ REZUMAT]
Alternatorul propriu-zis se compune în esen dintr-un rotor i un stator. Rotorul se
numete inductor i are rolul unui magnet permanent iar statorul se numete indus,
este bobinajul în care se induce curent electric prin variaia fluxului magnetic generat
de rotor, variaie ce se realizeaz prin rotirea acestuia în vecintatea statorului.
Dispunerea bobinajului de pe stator i plasarea polilor magnetici ai rotorului este
fcut în aa fel încât liniile de câmp magnetic generat de rotor s intersecteze
perpendicular spirele statorului, pentru ca efectul inductiv s fie maxim. Pentru
aceasta, rotorul are o bobin i dou piese polare sub form de ghear, ce
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realizeaz aa-numiii "poli apareni". Ei realizeaz variaia maxim a câmpului
magnetic indus în stator.
Rotorul poate produce câmp magnetic doar dac primete un curent electric care se
face prin inelele colectoare i periile alimentatoare (crbunii). Unul din crbuni este
legat la masa sistemului iar cellalt poart denumirea de born de excitaie.
Verificarea integritii circuitului rotorului se face msurând cu un ohmetru rezistena
electric înregistrat între borna de excitaie i masa. Aceasta trebuie s aib valori
între 5 i 10 ohmi, în funcie de puterea nominal a alternatorului. Dac ohmetrul
indic o rezisten mai mare, aceasta poate fi rezultatul unor perii uzate sau al
stratului de oxid depus pe inelele colectoare. Dac ohmetrul indic o rezisten mai
mic, aceasta este interpretat prin scurtcircuitarea spirelor bobinei rotorului i este
necesar rebobinarea acestuia.
Desigur, cele dou defecte pot fi simultane i se pot masca reciproc, de aceea se
recomand inspectarea individual a periilor i inelelor colectoare. Inelele pot fi
curate cu mirghel fin iar arcurile de la crbuni întinse, aceast ultim soluie fiind
îns temporar, recomandându-se schimbarea periilor.
Statorul, la rândul su, are trei bobine în care ia natere tensiunea electric. Acestea
se verific tot cu un ohmetru, msurându-se rezistena electric a fiecreia în parte –
trebuie s aib valori între 2 si 5 ohmi.
Din descrierea de mai sus rezult c la bornele statorului se culege o tensiune
electric alternativ trifazat (deoarece sunt 3 bobine), iar fluxul magnetic crete i
descrete, pe msura apropierii i deprtrii polilor magnetici ai inductorului. Aceast
tensiune trebuie redresat, adic transformat în curent continuu.

7. Rspundei la întrebrile urmtoare cu ajutorul textului:
a. Care este diferena dintre motoare i generatori?
b. Ce este un transformator electric?
c. Ce se întâmpl cu pierderile energetice în cazul transformrilor de energie?
[ÎNELEGEREA TEXTELOR CITITE + GSIREA RSPUNSURILOR LA ÎNTREBRI]
În vastul proces de conversie a energiei, un loc însemnat îl ocup conversia
electromecanic care se realizeaz cu ajutorul mainilor electrice. Mainile electrice
funcioneaz pe baza forelor electromagnetice ce acioneaz asupra unui conductor
parcurs de curent electric aflat în câmp magnetic.
Astfel, maina care face conversia energiei mecanice în energie electric se numete
generator electric, iar cea care face conversia energiei electrice în energie mecanic
se numete motor electric. Maina electric care, cu intervenia energiei mecanice,
modific parametrii unei transmisiuni de energie electric (tensiune, curent,
frecven) se numete convertizor electric rotativ. Când maina electric primete
atât energie electric, cât i energie mecanic i le transform în cldur, prin efectul
Joule, ea are rol de frân. Dac sistemul nu are corpuri în micare, se obine un caz
limit de main electric, dac exist i cuplaj magnetic între circuite sau numai
magnetic, ansamblul se numete transformator electric.
Din analiza principiilor de funcionare ale mainilor electrice, rezult c acestea sunt
reversibile din punct de vedere energetic, adic conversia energiei poate fi fcut în
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ambele sensuri prin intermediul aceleiai maini, dar în toate cazurile conversia se
face cu pierderi ireversibile de energie, pierderi transformate în cldur.

Obiectivele învrii:
Obiectivele acestui modul sunt urmtoarele:
- introducere în tem i definirea "generatoarelor" în ambele limbi
- construcia i funcâiile generatoarelor
- forme de randament
- domenii de aplicaie a generatoarelor de curent
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Plan de lucru:
Acest modul const într-o unitate de lucru de 90 de minute. Modulul poate fi reluat, iar
exerciiile pot fi variate.

Timp (în minute)
Coninuturi

Materiale auxiliare

1-2

Salut în limba german i în limba
român

3-13

Introducere în tema: Generatoare
cu definiii în limba german

-

Materiale informative
pentru formatorii acestei
uniti.

14-24

Introducere în tema: Generatoare
cu definiii în limba român

-

Materiale informative
pentru formatorii acestei
uniti.

25-35

Detalii tehnice i funcionarea în
limba german

-

Materiale informative
pentru formatorii acestei
uniti.

36-46

Detalii tehnice i funcionarea în
limba român

-

Materiale informative
pentru formatorii acestei
uniti.

47-57

Întrebri i rspunsuri în limba
german i în limba român

58-68

Exerciii aplicative
german

în

limba -

activitate în grup
activitate în parteneriat
activitate individual

Exerciii
român

în

limba -

activitate în grup
activitate în parteneriat
activitate individual

69-75

aplicative

-

76-85

Scurt discuie a rezultatelor (în
UNA din limbile alese de ctre
formator)

86-90

Scurt discuie final, evaluare,
concluzie (în UNA din limbile alese
de ctre formator)

-
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Rezolvri:
2. Korrekter Text:
Im Generator wird der Rotor (auch Läufer genannt) im Inneren des Generators
gegenüber dem feststehenden Stator-Gehäuse (auch Ständer genannt)
gedreht. Durch das vom Rotor mit einem Dauermagnet oder einem
Elektromagnet (Feldspule oder Erregerwicklung genannt) erzeugte,
umlaufende magnetische Gleichfeld wird in den Leitern bzw. Leiterwicklungen
des Stators durch die Lorentzkraft elektrische Spannung induziert.
3. b. Pel = Pmech  Pv
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Materiale auxiliare pentru formatori
Materiale suplimentare pentru acest modul gsii in lista bibliografic din anex.

Vocabular de specialitate specific modulului

Rumänisch

bobin
bobin de excitaie
bobinaj de excitare
carter, carcas
colector (de main electric)
condensator
contact de alunecare/glisant/rotor
curent alternativ
curent rotativ
dinam, generator pentru iluminat
electromagnet
energie de micare, energie cinetic
for centrifug
generator asincron
generator sincron
în form de ciuperc
inducie
înfurare, bobinaj
motor electric, electromotor
pierdere de energie
principiu
putere
putere disipat
resort conductor
rotaie
rotor
seciune
situaia întreprinderii
stativ, suport
stator
transformarea energiei

Deutsch
Spule, die
Feldspule, die
Erregerwicklung, die
Gehäuse, das
Stromwender, der
Kondensator, der
Läufer, der
Wechselstrom, der
Drehstrom, der
Lichtmaschine, die
Elektromagnet, das
Bewegungsenergie, die
Fliehkraft, die
Asynchrongenerator, der
Synchrongenerator, der
pilzförmig
Induktion, die
Wicklung, die
Elektromotor, der
Energieverlust, der
Prinzip, das
Leistung, die
Verlustleistung, die
Stromzuführung, die
Drehung, die
Rotor, der
Querschnitt, der
Betriebszustand, der
Ständer, der
Stator, der
Energieumwandlung, die
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