
План уроку
З електротехніки №16

Тема: Електромагнетизм
Тема уроку: Узагальнення знань. Тематична атестація
Мета: Перевірити якість знань учнів з тем: Основи електростатики, Постійний струм та кола 
постійного струму, Електромагнетизм.
Метод проведення: Тести різнорівневі
Для отримання середнього балу за роботу сумуються досягнуті бали за кожним рівнем і ділиться на 
кількість рівнів . Максимальна кількість за кожен рівень 12 балів
Тестові питання І. рівня
1. Що така «Електротехніка»?
1) – це наука про електричні заряди у просторі;
2) – це наука про практичне використання явищ що зумовлені електричними зарядами та їх рухом у 
просторі.
3) – це наука про фізичні властивості матеріалів
4) не має правильних відповідей.
2. Як взаємодіють між собою однойменно заряджені тіла?
1) притягуються
2) відштовхуються 
3. в чому вимірюється ємність?
1) Вольт
2) Ом
3) Фарад
4) Герц
4. Скільки дорівнює ампер 1 мікроампер?
1) 103 А
2)  0,1 А
3) 0,001 А
4) 10-6 А
5. За якою формулою можна розрахувати загальний опір електричного кола, якщо опора підключені 
послідовно?
1) Rзаг = 0
2) Rзаг =ΣR
3) Rзаг = I/U
4) Rзаг = (1/R1)+(1/R2)+(1/Rn)
6. За якою формулою визначаємо струм за законом Ома?
1) I= U*R
2) I= U/R
3) I= U+(R1*R2)
4) немає правильного відповіді.
Правильні відповіді оцінюються у 2 бали
Варіанти відповіді запишіть у таблицю:
1 2 3 4 5 6

ІІ рівень тесту
1. При нагріву 1 г воли на 1 ͦ С одна калорія становить:
1) 3 Дж
2) 4,19 Дж
3) 5,09 Дж



4) 2,913 Дж.
2. назвіть за якою схемою підключені резистори на схемах а; б; в.

А-
Б-
В-
3. Резистори з’єднані за даною схемою. Скільки дорівнює загальний опір електричного кола, якщо 
R1=2 Ом, R2= 3 Ом, R3= 3 Ом.

1) 6 Ом
2) 3 Ом
3) 8 Ом
4) 0,3 Ом
4. При піднесенні магнітів один-до-одного однаковими полюсами, що буде відбуватись ?
1) Вони будуть притягуватись один-до-одного
2) Вони будуть відштовхуватись один від одного
3) Нічого не буде відбуватись
4) Жодної правильної відповіді немає
5. В яких одиницях вимірюється магнітна індукція ?
1) Н/А⋅см
2) В
3) Дж
4) Тл
6. Напрям ліній магнітної індукції визначають за правилом
1) лівої руки
2) правої руки
3) Ленца 
4) Ампера
Правильні відповіді оцінюються у 2 бали



Варіанти відповіді запишіть у таблицю:
1 2 3 4 5 6

А-
Б-
В-

ІІІ рівень тесту
Розв’язати задачу (правильний розв’язок 6 балів)
1. Два резистори опорами 2 і 3 Ом приєднали до джерела струму, напруга на виході якого 12 В. 
Визначте силу струму в кожному резисторі та загальну силу струму в колі, якщо резистори з’єднані:
а) послідовно; б) паралельно. 
2. Розв’язати задачу(правильний розв’язок 6 балів)

Дано:

;

;

 

VI рівень тесту
1. Розв’язати задачі. Задачі оцінюються у 6 білів, всього 12 балів.
Два  елементи  з  ЕРС  2 В  і  1,5 В,  внутрішнім  опором r1 = r2 = 0,5 Ом з’єднані паралельно. Опір 
зовнішнього кола R = 2 Ом.  Визначити  силу  струму  у  зовнішньому  колі,  силу струму в батареї.

2. Реостат підключений до джерела струму. За зміни опору реостата від R1 = 4,0 Ом до R2 = 9,5 
Ом сила струму в колі змінюється від I1 = 8,0 А до I2 = 3,6 А. Знайдіть ЕРС  джерела струму і його 
внутрішній опір r.ЕРС позначаємо символом Е.

Домашня робота: Виконати тестування та відправити фото па перевірку

План уроку
З електротехніки №17

Тема: Змінний струм та кола  змінного струму
Тема уроку №17: Отримання змінного струму. Синусоїдальний  змінний струм.
Змінний струм – єдиний на сьогоднішній день спосіб дешевої передачі електроенергії на відстані. Він 
перевершує постійний струм по ряду параметрів, в тому числі і по простоті трансформації. У цій статті
ми розповімо, як отримують змінний електричний струм в побуті і на виробництві.
ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ І ЗАКОН ФАРАДЕЯ
Майкл Фарадей в 1831 році відкрив закономірність, згодом названою його ім’ям – закон Фарадея. У 
своїх дослідах він використовував 2 установки. Перша складалася з металевого сердечника з двома 
намотаних і не пов’язаними між собою провідниками. Коли він підключав один з них до джерела 



живлення, то стрілка гальванометра, який підключений до другого провідника, смикалася. Так було 
доведено вплив магнітного поля на рух заряджених частинок в провіднику.
Другий установкою є диск Фарадея. Це металевий диск, до якого підключено два ковзних провідника, 
а вони в свою чергу з’єднані з гальванометром. Диск обертають поблизу магніту, а при обертанні на 
гальванометрі також відхиляється стрілка.

Отже, висновком цих дослідів була формула, яка пов’язує проходження провідника через силові лінії 
магнітного поля.
Тут: E – ЕРС індукції, N – число витків провідника, який переміщують в магнітному полі, dФ / dt – 
швидкість зміни магнітного потоку щодо провідника.
На практиці також використовують формулу, за допомогою якої можна визначити ЕРС через величину
магнітної індукції.
e = B * l * v * sinα
Якщо згадати формулу зв’язує магнітний потік і магнітну індукцію, то можна припустити, як 
відбувався висновок формули вище.
Ф = B * S * cosα
Так зароджувалася генерація струму. Але давайте поговоримо, як отримують змінний струм ближче до
практики.
СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ЗМІННОГО СТРУМУ
Припустимо у нас є рамка з провідного матеріалу. Помістимо її в магнітне поле. Згідно із згаданими 
вище формула, якщо рамку почати обертати, через неї потече електричний струм. При рівномірному 
обертанні на кінцях цієї рамки вийде змінний синусоїдальний струм.



Це пов’язано з тим, що в залежності від положення по осі обертання рамку пронизує різне число 
силових ліній. Відповідно і величина ЕРС наводиться не рівномірно, а згідно з положенням рамки, як і
знак цієї величини. Що ви бачите нагий графіку вище. При обертанні рамки в магнітному полі від 
швидкості обертання залежить як частота змінного струму, так і величина ЕРС на висновках рамки. 
Щоб досягти певної величини ЕРС при фіксованій частоті – роблять більше витків. Таким чином 
виходить не рамка, а котушка.
Отримати змінний струм в промислових масштабах можна таким же чином, як описано вище. На 
практиці знайшли широке застосування електростанції з генераторами змінного струму. При цьому 
використовуються синхронні генератори. Оскільки таким чином легше контролювати як частоту, так і 
величину ЕРС змінного струму, і вони можуть витримувати короткочасні струмові перевантаження в 
багато разів.
За кількістю фаз на електростанціях використовуються трифазні генератори. Це компромісне рішення,
пов’язане з економічною доцільністю і технічною вимогою створення обертового магнітного поля для 
роботи електродвигунів, які складають левову частку від всього електрообладнання в промисловості.
Залежно від роду сили, яка приводить в рух ротор, число полюсів може бути різним. Якщо ротор 
обертається зі швидкістю 3000 об / хв, то для отримання змінного струму з промисловою частотою в 
50 Гц потрібен генератор з 2 полюсами, для 1500 об / хв – з 4 полюсами і так далі. На малюнки нижче 
ви бачите пристрій генератора синхронного типу.

На роторі знаходяться котушки або обмотка збудження, струм до неї надходить від генератора-
збудника (Генератор Постійного Току – ГПТ) або від напівпровідникового збудника через щітковий 
апарат. Щітки розташовуються на кільцях, на відміну від колекторних машин, в результаті чого 
магнітне поле обмоток збудження не змінюється у напрямку і знаку, але змінюється по величині – при 
регулюванні струму збудника. Таким чином автоматично підбираються оптимальні умови для 
підтримки робочого режиму генератора змінного струму.
Отже, отримати змінний струм в промислових масштабах вдалося способом, заснованому на явищах 
електромагнітної індукції, а саме за допомогою трифазних генераторів. У побуті використовують і 
однофазні та трифазні генератори. Останні рекомендується купувати для будівельних робіт. Справа в 
тому, що велика кількість електричних інструментів та верстатів можуть працювати від трьох фаз. Це 
електродвигуни різноманітних бетономішалок, циркулярних пив, та й потужні зварювальні апарати 
також харчуються від трифазної мережі. Причому для таких завдань підходять саме синхронні 
генератори, асинхронні не підходять – через їх погану роботу з пристроями, у яких великі пускові 
струми. Асинхронні побутові електростанції більше підходять для резервного електропостачання 
приватних будинків і дач.
ЕЛЕКТРОННІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ



Однак не завжди раціонально або зручно використовувати бензинові або дизельні побутові 
електростанції. Є вихід – отримати однофазний або трифазний змінний електричний струм з 
постійного. Для цього використовують перетворювачі або, як їх ще називають інвертори.
Інвертор – це пристрій, який перетворює величину і рід електричного струму. У магазинах можна 
знайти інвертори 12-220 або 24-220 Вольт. Відповідно ці прилади постійні 12 або 24 Вольта 
перетворюють в 220В змінного струму з частотою в 50Гц. Схема найпростішого подібного 
перетворювача на базі драйвера для полумостового перетворювача IR2153 зображена нижче.

Така схема видає модифіковану синусоїду на виході. Вона не зовсім підходить для харчування 
індуктивного навантаження, типи двигунів і дрилів. Але якщо не на постійній основі – то цілком 
можна використовувати і такий простий інвертор.

Перетворювачі постійного струму в змінний з чистою синусоїдою на виході коштують значно 
дорожче, а їх схеми значно складніше.



Важливо! Купуючи дешеві плати-модулі з «аліекспресс» не розраховуйте ні на чистий синус, ні на 
50Гц частоту. Більшість таких пристроїв видають високочастотний струм з напругою 220В. Його 
можна використовувати для харчування різних нагрівачів і ламп розжарювання.
Ми коротко розглянули принципи отримання змінного струму в домашніх умовах і в промислових 
масштабах. Фізика цього процесу відома вже майже 200 років, проте основним популяризатором цього
способу отримати електричну енергію був Нікола Тесла в кінці XIX – першій половині XX століття. 
Більшість сучасного побутового та промислового обладнання орієнтовані на використання іменного 
змінного струму для електроживлення.
Домашнє завдання: Підготувати конспект

План уроку
З електротехніки №18

Тема: Змінний струм та кола  змінного струму
Тема уроку №18: Коло змінного струму з активним опором; закон Ома
Розглянемо випадок, коли генератор змінного струму замкнутий на зовнішнє коло, яке має настільки 
малі індуктивність і ємність, що ними можна нехтувати, і значний опір  R    

 
 Будемо називати цей опір активним. Зауважимо, що індуктивність і ємність теж є опорами для 
змінного струму, але ці опори іншого характеру.
 Опір R називається активним, тому що він повністю перетворює електромагнітну енергію, яка 
надходить від генератора, в інші види енергії.
Припустимо, що до кола прикладена напруга, яка змінюється за гармонічним законом: U=U0cosωt .
Як і для випадку постійного струму, миттєве значення сили струму прямо пропорційне миттєвому 
значенню напруги. Тому згідно із законом Ома
          
 

 
Таким чином, сила струму в колі також змінюватиметься з часом за таким самим гармонічним 
законом. Причому в ті моменти часу, коли напруга на кінцях кола максимальна, максимальною буде і 
сила струму.
Інакше кажучи, на активному опорі коливання сили струму за фазою збігаються коливаннями напруги,
а амплітуда сили струму визначається 

1. Активний опір



Вивчаючи постійний струм, ми дізналися, що всі провідники мають електричний опір. Провідники 
чинять опір і змінний струм, однак у колах змінного струму існують різні види опорів: активні
й реактивні опори.
O Елемент електричного кола, у якому електрична енергія незворотно перетворюється у внутрішню 
енергію, називають активним опором R.
Нехай коло складається зі з’єднувальних проводів і має навантаження малої індуктивності й значного 
опору R. Будемо вважати, що напруга на полюсах джерела струму змінюється за законом: u = 
Umaxcos? t.
Як і у випадку постійного струму, миттєве значення сили струму прямо пропорційно миттєвому 
значенню напруги. Тому для знаходження миттєвого значення сили струму можна застосувати закон 
Ома:

У провіднику активного опору коливання сили струму за фазою збігаються з коливаннями напруги, а 
амплітуда сили струму визначається рівністю:

2. Діючі значення сили струму й напруги
З поняттями миттєвого й амплітудного значення струму, напруги й ЕРС ми вже обізнані. Постає 
питання, яке значення сили струму або напруги прийняти для характеристики цього струму. Адже 
миттєве значення змінного струму увесь час змінюється, коливаючись між нулем і максимальним 
значенням. Можна було б схарактеризувати величину змінного струму його амплітудою. Це в 
принципі можливо, але практично дуже незручно, тому що складно побудувати такі прилади, які 
вимірювали б амплітуду змінного струму.
Середнє значення сили струму за період дорівнює нулю й також не може служити його 
характеристикою. Справді, якщо увімкнути амперметр постійного струму в коло змінного струму, то 
він покаже нуль.
Зручно використовувати для характеристики змінного струму яку-небудь властивість, що не залежить 
від напрямку струму. Такою властивістю є, наприклад, теплова дія струму. Оскільки Q = I2Rt, то вже 
середнє значення квадрата сили струму за період не дорівнює нулю.

Нехай сила струму змінюється за законом  Тоді можна записати:  З 

урахуванням  можна записати:  Середнє значення 

косинуса за період дорівнює нулю, отже,  Таким чином, у випадку синусоїдального 

струму діюче значення струму пов’язане з амплітудою в такий спосіб: 



Діюче значення сили змінного струму дорівнює силі такого постійного струму, що виділить у 
провіднику ту саму кількість теплоти, що й змінний струм за той самий час. 

Аналогічно: 
Шкали вимірювальних приладів змінного струму градуюють саме в діючих значеннях. У паспортах 
електротехнічних машин, апаратів і приладів змінного струму зазначені діючі значення сили струму й 
напруги.
3. Потужність у колі змінного струму
Потужність постійного струму можна обчислити за формулою:
P = I2R.
Визначимо середнє значення pcp потужності змінного струму. Миттєву потужність можна визначити 

за формулою p = i2R. Тоді  Звідси: 

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
– Елемент електричного кола, у якому електрична енергія необоротно перетворюється у внутрішню, 
називається активним опором.
– У провіднику активного опору коливання сили струму за фазою збігаються з коливаннями напруги, а
амплітуду сили струму визначають рівністю:

– Діюче значення сили змінного струму дорівнює силі такого постійного струму, що виділить у 
провіднику ту саму кількість теплоти, що й змінний струм за той самий час:

– Потужність у колі змінного струму:

Домашнє завдання: дати відповіді на запитання і розв’язати задачі:
Перший рівень
1. Які енергетичні перетворення відбуваються в колах змінного струму, що містять тільки активний 
опір?
2. Чому ми не помічаємо мерехтіння лампочок, увімкнених в освітлювальну мережу змінного струму?
Другий рівень
1. Чи можна виміряти чутливим електрометром напругу в колі змінного струму?
2. Амперметр, увімкнений у коло змінного струму, показує 1 А. Яке амплітудне значення сили цього 
струму?
Третій рівень 
1. Чи можна в коло змінного струму напругою 220 В вмикати конденсатор, пробивна напруга якого 
250 В?



2. У який момент часу від початку коливання миттєве значення змінного струму дорівнює його 
діючому значенню?
3. В освітлювальних колах змінного струму застосовують напруги 220 і 127 В. На які напруги може 
бути розрахована ізоляція в цих колах?
2). Навчаємося розв’язувати задачі
1. Напруга в мережі змінюється за законом u = 310sin? t. Яка кількість теплоти виділиться за 1 хв. в 
увімкненій у цю мережу електричній плитці активного опору 60 Ом?

2. На ділянці кола активного опору 900 Ом сила струму змінюється за законом i = 0,5sin100 T (А). 
Визначте: діючі значення сили струму й напруги; потужність, що виділяється на ділянці. Запишіть 
рівняння залежності u(t).
3. На рисунку наведений графік залежності напруги в мережі від часу. За який час закипить вода в 
чайнику, що містить 1,5 л води, якщо опір нагрівального елемента чайника 20 Ом, ККД чайника 72 %, 
а початкова температура води 20 °С?

План уроку
З електротехніки №19-20

Тема: Змінний струм та кола  змінного струму
Тема уроку №19-20: Кола змінного струму з індуктивністю, закон Ома.
                                    Розрахунок індуктивного опору у колах змінного струму
Розглянемо ланцюг (мал. 1), у якому до котушки індуктивності L , що не має активного опору ( R = 0), 
прикладена синусоїдальна напруга й по якій тече синусоїдальний струм

Змінний струм, що протікає через котушку, створює в ній ЕРС самоіндукції eL . Тоді у відповідності із
другим правилом Кірхгофа можна записати:

Ділячи обидві частини рівності (5) на 2 , одержимо для діючих значень U I L = ω , звідки
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З формули (6) ми бачимо, що в розглянутому ланцюзі струм відстає по фазі від напруги на кут π 2 . 
Фізично це пояснюється тим, що індуктивна котушка реалізує інерцію електромагнітних процесів. 
Векторна діаграма для цього ланцюга зображена на мал. 2, а часові – на мал. 3. 

  
Співвідношення (6) являє собою закон Ома для ланцюга з ідеальною індуктивністю, а величина X L fL
L = = ω π 2 називається індуктивним опором. Індуктивний опір вимірюється в омах. Зі збільшенням 
частоти струму f індуктивний опір X L збільшується (мал. 4). Фізично це пояснюється тим, що зростає 
швидкість зміни струму, а отже, і ЕРС самоіндукції. Миттєва потужність у ланцюзі із чисто 
індуктивним опором рівна: 

  Ми бачимо (мал. 5), що вона змінюється за законом синуса з подвоєною частотою. Позитивні 
значення потужності відповідають накопиченню енергії котушкою, а негативні – поверненню 
запасеної енергії назад джерелу. Середня за період потужність дорівнює нулю. Отже, ланцюг з 
індуктивністю потужності не споживає, у ній відбувається лише перекачування електричної енергії від
джерела в котушку й назад. Опір такого ланцюга називають реактивним.

 
Побудувавши вектори I , і скориставшись формулою (8), знайдемо вектор U Векторна діаграма 
показана на мал. 7. Ми бачимо, що в розглянутому ланцюзі струм I відстає по фазі від прикладеного 
напруги U , але не на π/2, як у випадку чистої індуктивності, а на деякий кут ϕ . Цей кут може 
приймати значення від 0 до π/2 й при заданій індуктивності залежить від значення активного опору: зі 
збільшенням R кут ϕ зменшується. По теоремі Піфагора
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. 

2. Ланцюг змінного струму з ємністю Розглянемо електричне коло, у якім змінна напруга U t U t  sin 
= m ω прикладена до ємності C (мал. 9). 

  
Ми бачимо (мал. 13), що миттєва потужність змінюється з подвоєною частотою. При цьому позитивні 
значення потужності відповідають заряду конденсатора, а негативні - його розряду й поверненню 
запасеної енергії в джерело. Середня за період потужність тут дорівнює нулю, оскільки в ланцюзі з
конденсатором активна потужність не споживається, а відбувається обмін електричною енергією між 
конденсатором і джерелом. Отже, конденсатор, так само як і індуктивність, є реактивним опором. 
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Приклади розв’язування задач (відкрийте силку із сторінки 13, 14, 15, 16 перепишіть формули на 
приклади розв’язування задач)
http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/770/kinash_%D0%BEuk2.pdf?sequence=1

Домашня робота: розв’язати задачу
Для електричної схеми рис.3.5 (схему див на сторінці 16 із силки) знайти струми у всіх відгалуженнях.
Напруга на затискачах кола U = 127 В. Параметри елементів: R = 100 Ом,L= 620 мГн, C =16 мкФ, f = 
50 Гц.

План уроку
З електротехніки №21-22

Тема: Змінний струм та кола  змінного струму
Тема уроку №21-22: Ємність у колі змінного струму;  закон Ома. Розрахунок ємнісного опору у колах 
змінного струму
 . Послідовний ланцюг змінного струму з R, C, L. Резонанс напруг Розглянемо тепер ланцюг 
змінного струму, що містить індуктивність, ємність і резистор, включені послідовно (мал. 14). Через 
усі елементи ланцюга протікає той самий струм, тому в якості основного виберемо вектор струму й 
будемо будувати вектор напруги, прикладеного до цього ланцюга. Напруга, прикладене до ланцюга, 
дорівнює векторній сумі падінь напруг на котушці індуктивності, на ємності й на резисторі: 

Оскільки нам відомі амплітуди й фази цих векторів, ми можемо побудувати векторну діаграму й 
знайти вектор U (мал. 15). Із цієї векторної діаграми ми можемо знайти модуль вектора прикладеного 
до ланцюга напруги Uй зрушення по фазі ϕ між струмом і напругою:

  

У результаті побудови діаграми ми одержали трикутник напруг, гіпотенуза якого дорівнює 
прикладеній напрузі U. При цьому різниця фаз між струмом і напругою визначається співвідношенням
векторів U L і UC. При UL>UC (див. мал. 15) кут ϕ позитивний і навантаження має індуктивний 
характер, при UL<UC кут ϕ негативний і навантаження має ємнісний характер (мал. 16), а при UL=UC 
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кут ϕ дорівнює нулю й навантаження є чисто активним (мал.17).

Трикутнику напруг відповідає трикутник опорів. Наприклад, для кола з активним і індуктивним 
опорами ( X X L C > або X C = 0, мал. 18) і кола з активним і ємнісним опором ( X X C L > або X L = 0,
мал. 19). 

Ємнісний опір конденсатора 
Конденсатори належать до найбільш поширених елементів, які використовуються в різних 
електронних схемах. Вони поділяються на типи, що володіють характерними особливостями, 
параметрами і індивідуальними властивостями. Найпростіший конденсатор складається з двох 
металевих пластин - електродів, розділених шаром діелектрика. На кожному з них є власний висновок,
через який здійснюється підключення до електричного кола. Існують якості, притаманні тільки 
конденсаторів. Наприклад, вони абсолютно не пропускають через себе постійний струм, хоча і 
заряджаються від нього. Після повної зарядки ємності, протягом струму повністю припиняється, а 
внутрішній опір пристрою приймає нескінченно високе значення. Зовсім по-іншому на конденсатор 
впливає, цілком вільно протікає через ємність. Подібний стан пояснюється постійними процесами 
зарядки-розрядки елементу. В цьому випадку діє не тільки активний опір провідників, але і ємнісний 
опір самого конденсатора, що виникає як раз в результаті його постійної зарядки і розрядки. 
Електричні параметри і властивості конденсаторів можуть відрізнятися, в залежності від різних 
факторів. В першу чергу вони залежать від розмірів і форми виробу, а також від типу діелектрика. У 
різних типах пристроїв може служити папір, повітря, пластик, скло, слюда, кераміка та інші матеріали.
В електролітичних конденсаторах використовуються алюміній-електроліт і тантал-електроліт, що 
забезпечує їм підвищену ємність. Назви інших елементів визначаються матеріалами звичайних 
діелектриків. Тому вони відносяться до категорії паперових, керамічних, скляних і т.д. Кожен з них, 
відповідно до характеристиками і особливостями, застосовується в конкретних електронних схемах, з 
різними параметрами електроструму. У зв'язку з цим, застосування керамічних конденсаторів 
необхідно в тих ланцюгах, де необхідна фільтрація високочастотних перешкод. Електролітичні 
пристрої, навпаки, фільтрують перешкоди при низьких частотах. Якщо ж з'єднати паралельно обидва 
типи конденсаторів, вийде універсальний фільтр, широко застосовуваний у всіх схемах. Незважаючи 
на те, що їх ємність є фіксованою величиною, існують пристрої зі змінною ємністю, яка досягається 
шляхом регулювань за рахунок зміна взаємного перекриття пластин. Типовим прикладом служать 
конденсатори для підстроювання, використовувані при регулюванні радіоелектронної апаратури.        
Ємнісний опір в колі змінного струму 
При включенні конденсатора в ланцюг постійного струму, протягом короткого періоду часу буде 
спостерігатися протягом по ланцюгу зарядного струму. Після закінчення зарядки, коли напруга 
конденсатора буде відповідати напрузі джерела струму, короткочасне протягом струму в ланцюзі 
припиниться. Таким чином, повністю при постійному струмі буде своєрідним розривом ланцюга або 
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опором з нескінченно великим значенням. При змінному струмі конденсатор буде вести себе зовсім 
інакше. Його зарядка в такому колі буде здійснюватися по черзі в різних напрямках. Перебіг змінного 
струму в ланцюзі в цей час не переривається. Більш докладний розгляд цього процесу вказує на 
нульове значення напруги в конденсаторі в момент його включення. Після надходження до нього 
змінної напруги мережі почнеться зарядка. В цей час мережеве напруга буде зростати протягом 
першої чверті періоду. У міру того як на обкладинках накопичуються заряди, відбувається збільшення 
напруги самого конденсатора. Після того як мережеве напруга в кінці першої чверті періоду стане 
максимальним, зарядка припиняється і значення струму в ланцюзі стане рівним нулю. Існує формула 
для визначення струму в ланцюзі конденсатора: 
I = Δq / Δt, 
де q є кількістю електрики, що протікає по ланцюгу протягом проміжку часу t. 
Відповідно до законів електростатики, кількість електрики в пристрої складе: 
q = C * Uc = C * U. 
У цій формулі С буде ємністю конденсатора, U - напругою мережі, Uc - напругою на обкладинках 
елемента. 
В остаточному вигляді формула струму в ланцюзі буде виглядати наступним чином: 
i = C * (ΔUc / Δt) = C * (ΔU / Δt). 
При настанні другої чверті періоду відбудеться зменшення напруги і почнеться розрядка 
конденсатора. Струм в ланцюзі змінить свій напрямок і буде текти в зворотну сторону. У наступній 
половині періоду напрямок напруги зміниться, настане перезарядка елементу, а потім він знову почне 
розряджатися. Струм, присутній в ланцюзі з конденсаторної ємністю, буде випереджати по фазі 
напруга на обкладинках на 90 градусів.
 Встановлено що зміни струму конденсатора відбуваються зі швидкістю, що знаходиться в 
пропорційній залежності з кутовий частотою ω. Тому відповідно до вже відомої формулою струму в 
ланцюзі 
i = C * (ΔU / Δt), 
аналогічно виходить, що діюче значення струму також буде представляти собою пропорцію між 
швидкістю зміни напруги і кутовий частотою ω: 
I = 2π *f* C * U . 
Далі вже зовсім нескладно встановити значення ємнісного опору або реактивного опору ємності: 
Хc = 1 / 2π * f * C = 1 / ω x C.
 Даний параметр обчислюється, коли конденсаторная ємність включається в ланцюг змінного струму. 
Тому відповідно до закону Ома в ланцюзі змінного струму з включеним конденсатором, значення сили
струму буде наступним:
 I = U / Хc,
 а напруга на обкладинках складе:
 Uc = Ic * Хc. 
Частина напруги, яка припадає на конденсатор, отримала назву ємнісного падіння напруги. Вона 
відома також, як реактивна слагающая напруги, що позначається символом Uc. Величина ємнісного 
опору хс, так само, як і значення індуктивного опору xi безпосередньо пов'язана з частотою змінного 
струму. Замкнемо ланцюг. У ланцюзі піде струм заряду конденсатора. Це означає що з лівої обкладки 
конденсатора частина електронів піде в провід, а з дроту на праву обкладку зайде така ж кількість 
електронів. Обидві обкладки будуть заряджені різнойменними зарядами однакового розміру. Між 
обкладками в діелектрику буде електричне поле. А тепер розімкніть ланцюг. Конденсатор залишиться 
зарядженим. Закоротити шматком дроту його обкладки. Конденсатор миттєво розрядиться. Це означає
що з правого обкладки піде в провід надлишок електронів, а з дроту на ліву обкладання увійде недолік
електронів. На обох обкладинках електронів буде однаково, конденсатор розрядиться.   До якої 
напруги заряджається конденсатор? Він заряджається до такого напруження, яке до нього докладено з 
джерела живлення. Опір конденсатора. Замкнемо ланцюг. Конденсатор почав заряджатися і відразу 
став джерелом струму, напруги, Е. Д. С .. На малюнку видно що Е. Д. С. конденсатора спрямована 
проти заряджає його джерела струму. Протидія електрорушійної сили заряджається конденсатора 
заряду цього конденсатора називається ємнісним опором. Вся енергія витрачається джерелом струму 
на подолання ємнісного   опору перетворюється в енергію електричного поля конденсатора.   Коли 



конденсатор буде розряджатися вся енергія електричного поля   повернеться назад в ланцюг у вигляді 
енергії електричного струму. Таким   чином ємнісний опір є реактивним, тобто не викликає 
безповоротних втрат енергії. 
Чому постійний струм не проходить через конденсатор, а змінний струм проходить? Включимо 
ланцюг постійного струму. Лампа спалахне і згасне, чому? Тому що в ланцюзі пройшов струм заряду 
конденсатора. Як тільки конденсатор зарядиться до напруги батареї струм в ланцюзі припиниться. А 
тепер замкнемо ланцюг змінного струму. У I чверті періоду напруга на генераторі зростає від 0 до 
максимуму. У ланцюзі йде струм заряду конденсатора. У II чверті періоду напруга на генераторі 
убуває до нуля. Конденсатор розряджається через генератор. Після цього конденсатор знову 
заряджається і розряджається. Таким чином в ланцюзі йдуть струми заряду і розряду конденсатора. 
Лампочка буде горіти постійно. У ланцюзі з конденсатором струм проходить у всій замкненого кола, в
тому числі і в діелектрику конденсатора. В заряджається конденсатор утворюється електричне поле 
яке поляризує діелектрик. Поляризація це обертання електронів в атомах на витягнутих орбітах. 
Завдання
 Коливальний контур має опір (R), котушку індуктивності (L) і конденсатор ємності C (рис.1). До 
нього підключено зовнішнє напруга, амплітуда якого дорівнює, а частота становить. Яка амплітуда 
сили струму в ланцюзі?

Опір контуру рис.1 складається з активного опору R, ємнісного опору конденсатора і опору котушки 
індуктивності. Опір ланцюга (Z), яка містить названі вище елементи, знаходять як: Закон Ома для 
нашої ділянки ланцюга можна записати як: Висловимо шукану амплітуду сили струму з (1.2), 
підставимо замість Z праву частину формули (1.1), маємо:

Приклади розв’язування завдань
1.Визначити повний опір, сили струму й кут зсуву фаз у колі змінного струму частото 50 Гц, і 
напругою 220 В, в яке послідовно увімкнуті ємність С= 20 мкф, й опір R=40 Ом.



Домашня робота: розв’язати задачу
Визначити повний опір, сили струму й кут зсуву фаз у колі змінного струму частото 50 Гц, і напругою 
220 В, в яке послідовно увімкнуті ємність С= 16 мкф, й опір R=100 Ом..

План уроку
З електротехніки №23

Тема: Змінний струм та кола  змінного струму
Тема уроку №23: Послідовне, паралельне та змішане з’єднання опорів.

’єднання приладів називається послідовним, якщо струм з першого приладу переходить у другий, з 
другого – в третій і т.д. або якщо кінець одного приладу з’єднується з початком іншого і т.д.
 

мал. 1.
З’єднання приладів називається паралельним, якщо струм розгалужується на декілька окремих 
струмів, що проходять по приладах, після чого вони знову зливаються в один, або якщо одні кінці всіх 
приладів з’єднані в одну точку та другі кінці всіх приладів також з’єднані в одну точку.

мал. 2.
З’єднання «на землю». Інколи в електричний установках з метою економії не роблять на лінії 
зворотніх дротів. Замість цього кінці дротів з’єднують з «землею», тобто під’єднують до металічних 



пластин, закапаних в землю або до водопроводу. При такому з’єднанні додатній заряд в одному місті 
(мал. 3 справа) стікає в землю; в другому місті (мал. 3 зліва) додатній заряд з землі потрапляє в коло.

мал. 3.
 
Якщо електроустановки розташовуються на металевих опорах, наприклад, на автомобільних моторах, 
всі зворотні дроти приєднують до корпусу мотора або до будь-якої іншої частини, не ізольованої від 
корпусу. Це називають з’єднанням «на масу».
 
Закони послідовного з’єднання

мал. 4.
 
Загальний струм дорівнює струму в кожному окремому опорі.

Загальна напруга дорівнює сумі напруг на окремих ділянках кола.

Виведемо з попередніх двох законів закон опорів, користуючись законом Ома:

Підставимо дані вирази в закон для напруг:

;



 
Отже, загальний опір дорівнює сумі опорів окремих ділянок.
Будь-який з цих трьох законів можна отримати з інших двох та з закону Ома.
 
Завдання 1.
А тепер виведіть самостійно закон струмів, маючи закон опорів та закон напруг; а також виведіть 
закон струмів, маючи закон опорів та напруг.
 
Закони паралельного з’єднання
 

мал. 5.
З малюнку 5 видно, що загальний струм дорівнює сумі струмів, що протікають в окремих ділянках 
кола:

Загальна напруга дорівнює напругам на окремих ділянках кола:

Виведемо закон опорів.
Користуючись закон Ома, маємо для загального струму і струмів на ділянках:

.
Підставимо ці вирази в закон струмів:

,
але з закону напруг вони всі однакові, отже

– закон опорів.

Величина, обернена до загального опору, дорівнює сумі величини, обернених до загальних опорів.
Послідовне коло змінного струму з активним, ємнісним та індуктивним опорами. Будь-яке 
реальне електричне коло змінного струму містить активний опір (опір провідників, нагрівальних 



приладів і т. ін.), ємнісний опір (ємність провідників, конденсаторів) та індуктивний опір (обмотки 
електродвигунів, котушки електромагнітних приладів).
Розглянемо електричне коло з активним, ємнісним та індуктивним навантаженнями, які з'єднані 
послідовно (мал. 124) (таке коло ще називають послідовним колом змінного струму).

Мал. 124. Схема електричного кола змінного струму з послідовним з'єднанням активного та 
реактивного навантажень
Якщо до такого кола під'єднати двопроменевий осцилограф, то ми будемо спостерігати осцилограми 
коливань сили струму й напруги, які не збігаються за фазою. Змінюючи індуктивність котушки 
(вносячи залізне осердя) або ємність батареї конденсаторів, будемо спостерігати, що змінюється й 
різниця фаз. Отже, різниця фаз φ між коливаннями сили струму й напруги залежить від 
співвідношення між ємнісним та індуктивним опорами. Якщо u = Um sin ωt, то i = Im sin(ωt + φ).

Формулу для опору повного кола можна вивести й за допомогою векторних діаграм (мал. 125). За 
діаграмою опорів (мал. 125, б) легко визначити зсув фаз між напругою джерела струму і струмом у 

колі:

Мал. 125. Векторні діаграми: а — напруг; б — опорів (для послідовного кола)



Мал. 126. Схема електричного кола змінного струму з паралельним з'єднанням активного та 
реактивного навантажень

Мал. 127. Векторна діаграма сил струмів для випадку паралельного з'єднання активного та 
реактивного навантажень
В умовах резонансу сила струму в колі визначається тільки активним опором кола. Отже, за резонансу 
енергія витрачається лише на теплову дію в активному навантаженні, а між конденсатором і 
котушкою постійно відбувається лише її обмін — коли енергія електричного поля конденсатора 
зменшується, то енергія магнітного поля котушки зростає і навпаки.



З умови можна визначити резонансну циклічну частоту кількість коливань за 

секунду і період цих коливань
Якщо ділянку кола з послідовним з'єднанням активного, індуктивного та ємнісного навантажень 
під'єднати до генератора змінного струму, який виробляє струм змінної частоти, можна досягти 

резонанс напруг. З формули видно, що зі зміною частоти змінюються значення 
індуктивного та ємнісного опорів. Зі збільшенням частоти ємнісний опір зменшується, а індуктивний 
— збільшується, відповідно зменшується повний опір (мал. 128, а). Для деякого значення частоти 
ємнісний опір дорівнює індуктивному, при цьому повний опір визначається лише активним опором, і 
сила струму набуває максимального значення. З подальшим збільшенням частоти індуктивний опір 
стає більшим за ємнісний — сила струму в колі зменшується (мал. 128, б). Отже, в умовах резонансу 
повне падіння напруги в колі дорівнює напрузі на активному опорі, а UL = -UC.

Мал. 128. Резонансні криві
Резонанс струмів. У колі змінного струму з паралельним з'єднанням котушки та конденсатора настає 
резонанс струмів. Відомо, що в колі з конденсатором коливання сили струму випереджають коливання
напруги на чверть періоду, а в колі з котушкою індуктивності коливання сили струму відстають від 
коливань напруги на чверть періоду, внаслідок чого в нерозгалуженій частині кола ці струми 
напрямлені в протилежних напрямках (мал. 129).

Мал. 129. Резонанс струмів
Якщо частота така, що індуктивний опір дорівнює ємнісному, то IL = IC, але оскільки котушка, крім 
індуктивного опору, має ще й активний, то повної рівності струмів не настає і в нерозгалуженій 
ділянці проходить слабкий струм. Таким чином слабкий змінний струм, що підходить до контура, 
підтримує в ньому значні вимушені коливання.
Практичне використання резонансу. Явище резонансу має величезне значення в техніці. По суті, на 
резонансі ґрунтується техніка радіозв'язку. Проте в деяких випадках електричний, як і механічний, 
резонанс виявляється шкідливим. Якщо електричне коло не розраховане на роботу в умовах 
резонансу, то виникнення резонансу спричинить аварію, надмірно великі струми розплавлять проводи,
ізоляція може бути пробита внаслідок виникнення високих резонансних напруг тощо.
ЗНАЮ, ВМІЮ, РОЗУМІЮ
1. За яких умов ділянка кола змінного струму зі з'єднаними послідовно резистором, котушкою та 
конденсатором споживатиме найбільшу потужність? Чому вона дорівнює? 2. У чому суть 



електричного резонансу? Побудуйте графік, який ілюструє явище резонансу в двох контурах з різним 
активним опором. У якому випадку резонансна крива буде крутішою?
Експериментуємо
1. Визначте ємність конденсатора. Обладнання: конденсатор; резистор, опір якого відомий; джерело 
змінного струму; вольтметр; з'єднувальні провідники; вимикач.
2. Визначте індуктивність котушки. Обладнання: котушка з розбірного трансформатора з обмоткою на
127 В; міліамперметр; вольтметр; омметр; джерело змінного струму до 36 В; з'єднувальні провідники; 
вимикач.
Вправа 21
1. У коло змінного струму напругою 220 В і частотою 50 Гц під'єднано послідовно конденсатор 
ємністю 35,4 мкФ, котушку, індуктивність якої 0,7 Гн, та резистор, активний опір якого 100 Ом. 
Визначте струм у колі та спад напруг на кожному елементі.
2. У коло змінного струму напругою 220 В включено послідовно конденсатор, котушку та активний 
опір. Визначте спад напруг на активному навантаженні, якщо спад напруг на конденсаторі у 2 рази 
більший, а на котушці — в 3 рази більший, ніж на активному навантаженні.
3. На малюнку 130 наведено векторну діаграму напруг у колі змінного струму. Напруги на ділянках 
кола відповідно дорівнюють U1 = 70 В, U2 = 15 В, U3 = 30 В, U4 = 75 В, U5 = 20 В, U6 = 10 В. Активний 
опір на п'ятій ділянці R5 = 4 Ом. Накресліть схему електричного кола, визначте повну напругу в колі, 
повний опір кола.

Мал. 130
4. У котушці в колі постійного струму під напругою 12 В амперметр показує струм 4 А. У тій самій 
котушці в колі змінного струму промислової частоти під напругою 12 В тече струм 2,4 А (за показами 
амперметра). Визначте індуктивність котушки.
5. У нерозгалуженій ділянці кола змінного струму (мал. 131) r = 3 Ом, XL = 6 Ом, ХС = 2 Ом. 
Побудуйте векторну діаграму. Визначте повний опір.
6. У нерозгалуженій ділянці кола змінного струму (мал. 131) напруги на ділянках кола відповідно 
дорівнюють: Ur = 40 B, UL = 80 B, UC = 50 B. Визначте повну напругу в колі. Побудуйте векторну 
діаграму.

Мал. 131

Домашня робота підготувати конспект

План уроку
З електротехніки №24

Тема: Змінний струм та кола  змінного струму
Тема уроку №24: Активна, реактивна та повна потужності в колі змінного струму. Трифазна система 
змінного струму
                  Активна потужність - це потужність витрачається на здійснення роботи або точніше 
виробляє роботу (виділяється у вигляді тепла в нагрівальних приладах, у вигляді світла в лампах 
розжарювання, обертає ротори електродвигунів і т.д).
Реактивна потужність - це потужність витрачається на намагнічування магнитопроводов, я б назвав її 
магнітної потужністю.
Повна (здається) потужність, що виробляється синхронними генераторами, умовно ділиться на 
складові: активну і реактивну.



Активна складова потужності корисно використовується, перетворюючись в механічну, хімічну, 
світлову і т. Д. Енергію. Реактивна складова потужності не виконує корисної роботи, вона служить 
лише для створення магнітних полів в індуктивних приймачах (наприклад, електродвигуни, 
трансформатори і т. П.), Циркулюючи увесь час між джерелом і приймачем. Вона може розглядатися 
як характеристика швидкості обміну енергії між генератором і магнітним полем приймача 
електроенергії.
активною потужністю .
 Активна потужність, споживана пасивним двополюсників, не може бути негативною (інакше 
двохполюсник буде генерувати енергію), тому  , Тобто на вході пасивного двохполюсника  . Випадок 
Р = 0,  теоретично можливий для двохполюсника, що не має активних опираючись Інтенсивність 
обміну енергії прийнято характеризувати найбільшим значенням швидкості надходження енергії в 
магнітне поле котушки або електричне поле конденсатора, яке називається реактивної потужністю.
 У загальному випадку вираз для реактивної потужності має вигляд:
Вона позитивна при відстає струмі (індуктивна навантаження-  ) І негативна при випереджальному 
струмі (місткість навантаження-  ) ..
повної потужності:
Активна, реактивна і повна потужності пов'язані наступним співвідношенням:
Ставлення активної потужності до повної називають коефіцієнтом потужності.

Якщо сторони трикутника напруг помножити на струмІ, то 
отримаємо трикутник потужностей:
Активна потужність    – P = UaI = UI cos  [вт];
Реактивна потужність – Q = UL / CI = UI sin  [вар];

Повна потужність       – S = UI [ва].
Розрахунок складних кіл змінного струму.
Формули законів Ома і Кірхгофа для кіл змінного струму в комплексній формі мають таку ж 
структуру, як і для кіл постійного струму. Тому методи розрахунку лінійних кіл постійного струму, що
були вже розглянуті (метод безпосереднього використання законів Кірхгофа, метод суперпозиції, 
метод контурних струмів, метод вузлових потенціалів, метод еквівалентного генератора), можна 
застосовувати для розрахунку складних лінійних кіл синусоїдального змінного струму. В цьому 
випадку всі ЕРС, напруги, струми, опори і провідності ділянок кола визначаються так же , як і в колах 
постійного струму, але в комплексній формі.
Значення cos.
Електроприймачі змінного струму є або пристроями, що споживають тільки активну потужність 
(лампи розжарювання, електронагрівальні прилади – печі, праски), або пристрої, що споживають як 
активну, так і реактивну потужність (зокрема двигуни змінного струму).
Активна потужність, що споживається двигуном, перетворюється ним в корисну механічну роботу і 
частково розсіюється у вигляді тепла.
Разом з необратним перетворенням електроенергії в інші види енергії тут одночасно проходить 
обратний процес обміну енергією між змінним магнітним полем і джерелом живлення.
Якщо б двигун отримував від джерела тільки активну потужність Р, тобто працював би з cos  = 1, то 
споживав би струм I = P / U. В дійсності двигун змінного струму є для джерела як активним, так і 
реактивним навантаженням, тобто працює з індуктивним cos . В зв’язку з цим двигун при тій же 
активній потужності Р і, відповідно, при тій же корисній механічній роботі споживає з мережі струм 

більшої величини .
Зниження cos  призводить:

1. до підвищення втрат електроенергії (I 2Rt) в проводах лінії;
2. до завищення необхідної потужності (S = UI) джерела живлення.

Так, наприклад, якщо двигун працює з cos  = 0,7, то втрати енергії в лінії збільшується пропорційно 
(1/ cos ) 2, тобто в 2 рази, а потужність джерела повинна бути більшою майже в 1,5 рази в порівняння 
з роботою при cos  = 1.



Якщо паралельно двигуну включити конденсатор такої ємності, щоб реактивна складова загального 
струму стала рівною нулю, то загальний cos  кола буде дорівнювати 1. У випадку повної компенсації 
конденсатор цілком покриває потреби двигуна в реактивній потужності і із мережі буде споживатись 
тільки активна потужність Р.
Для усвідомлення значення cos  звернемось до основних характеристик генератора: номінальні 
напруга Uном, струм Iном, потужність Sном = Uном Iном. Uном = 1200 В, Iном = 200 А. Тоді Sном = Uном Iном = 
1200200 = 240 кВА. Будемо приєднувати навантаження з різними cos .
Для активного навантаження cos  = 1, активна потужність генератора Р = Uном Iном = 240 квт, тобто 
дорівнює повній потужності.
Для навантаження з cos  = 0,5 активна потужність генератора Р = Uном Iном cos  = 12002000,5 = 120 
квт, тобто знижується в 2 рази. Не зважаючи на це по генератору і проводах проходить той же 
струм 200 А. Тобто генератор працює з повною потужністю. Активна потужність генератора 
зменшилась за рахунок збільшення реактивної потужності, що без користі завантажує генератор і 
лінію електропередачі.

До підключення конденсатораQ = Ptg.
З конденсатором Q к = Ptg к.
Реактивна потужність, яку повинен сприйняти 
конденсатор
QС = Q – Q к = Р(tg – tg к). З іншого 

боку . Звідки:

.
+Для повної компенсації реактивної потужності ( к = 0) необхідний конденсатор 

ємкістю .

Навантаження поділяють на два основних типи:
 Активну – це резистивная навантаження, типу – ТЕНів, ламп розжарювання і подібного.
 Реактивну – вона буває індуктивної (двигуни, котушки пускачів, соленоїди) і ємнісний 

(конденсаторні установки та інше).
Остання буває тільки при змінному струмі, наприклад, в ланцюзі синусоїдального струму, саме такий 
є у вас в розетках. У чому різниця між активною та реактивною енергією ми розповімо далі простою 
мовою, щоб інформація стала зрозумілою для початківців електриків.
СЕНС РЕАКТИВНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
В електричному ланцюзі з реактивної навантаження фаза струму і фаза напруги не співпадають у часі. 
Залежно від характеру підключеного обладнання напруга або випереджає струм (в індуктивності), або 
відстає від нього (в ємності). Для опису питань використовують векторні діаграми. Тут однаковий 
напрямок вектора напруги і струму вказує на збіг фаз. А якщо вектора зображені під деяким кутом, то 
це і є випередження або відставання фази відповідного вектора (напруги або струму). Давайте 
розглянемо кожен з них.
У індуктивності напруга завжди випереджає струм. «Відстань» між фазами вимірюється в градусах, 
що наочно ілюструється на векторних діаграмах. Кут між векторами позначається грецькою буквою 
«Фі».



У ідеалізованої індуктивності кут зсуву фаз дорівнює 90 градусів. Але в реальності це визначається 
повним навантаженням в ланцюзі, а в реальності не обходиться без резистивной (активної) складової і 
паразитного (в цьому випадку) ємнісний.
У ємності ситуація протилежна – струм випереджає напругу, тому що індуктивність заряжаясь 
споживає великий струм, який зменшується в міру заряду. Хоча частіше говорять, що напруга відстає 
від струму.

Якщо сказати коротко і зрозуміло, то ці зрушення можна пояснити законами комутації, згідно з якими 
в ємності напруга не може зміниться миттєво, а в індуктивності – струм.
ТРИКУТНИК ПОТУЖНОСТЕЙ І КОСИНУС ФІ
Якщо взяти всю ланцюг, проаналізувати її склад, фази струмів і напруг, потім побудувати векторну 
діаграму. Після цього зобразити активну по горизонтальній осі, а реактивну – по вертикальній і 
з’єднати результуючим вектором кінці цих векторів – вийде трикутник потужностей.
Він виражає відношення активної і реактивної потужності, а вектор, що з’єднує кінці двох попередніх 
векторів – буде висловлювати повну потужність. Все це звучить занадто сухо і заплутано, тому 
подивіться на малюнок нижче:

Буквою P – позначена активна потужність, Q – реактивна, S – повна.
Формула повної потужності має вигляд:
Найбільш уважні читачі напевно помітили подібність формули теоремі Піфагора.
Одиниці виміру:

 P – Вт, кВт (Ватт);
 Q – Вар, кВАр (Вольт-ампер реактивні);



 S – ВА (Вольт-ампер);
РОЗРАХУНКИ
Для обчислення повної потужності використовують формулу в комплексній формі. Наприклад, для 
генератора розрахунок має вигляд:
А для споживача:
Але застосуємо знання на практиці і розберемося як розрахувати споживану потужність. Як відомо ми,
звичайні споживачі, оплачуємо тільки за споживання активної складової електроенергії:
P = S * cosФ
Тут ми бачимо, нову величину cosФ. Це коефіцієнт потужності, де Ф – це кут між активною і повною 
складової з трикутника. тоді:
cosФ = P / S
У свою чергу реактивна потужність розраховується за формулою:
Q = U * I * sinФ
Домашня робота: підготувати конспект. Переглянути відео для більш детальної інформації
https://www.youtube.com/watch?v=MdbG1f-SIC4
 

План уроку
З електротехніки №25

Тема: Змінний струм та кола  змінного струму
Тема уроку №25: Розрахунок активного, реактивного, і повного потужності потужності в колі 
змінного струму.

Визначити повний z, активний r і реактивний опір XL , коефіцієнт потужності cosφ і реактивну 
потужність Q однофазного електричного двигуна за показаннями вимірювальних приладів 
встановлених на його щитку (вольтметру, амперметру і ватметру, див.табл.2) і побудувати трикутник 
опорів. Показання вимірювальних приладів: U = 120 В, І = 450 А, Р = 50 кВт. Повний опір визначаємо 
за формулою:
Z= U/I = 120/450 = 0,267 Ом
Виходячи з того, що активна потужність Р обчислюється як Р = I2 r, 
визначаємо активний опір: 
r = P/I2 = 50000/4502 = 0,247 Ом.
Повний опір кола змінного струму (споживача) обчислюється за формулою:
z = √(r 2 + xL),
звідки знаходимо значення реактивного індуктивного опору: 
xL = √(z2 - r 2 ) = √(0,2672 - 0,2472 ) = √0,01 = 0,1 Ом.
Повна потужність кола змінного струму (споживача) обчислюється за формулою:
 S = I·U = 450·120 = 54000 ВA = 54 кВА.
 Коефіцієнт потужності: 
cosφ = P/S = 50000/54000 = 0,927. 
Реактивна потужність:
QL = √(S2 - P 2 ) = √(540002 - 500002 ) = √416000000 = 20396 ВАр = 20,396 кВАр.
Відповідь: z = 0,267 Ом, xL = 0,1 Ом, r = 0,247 Ом, S = 54 кВА, QL = 20,396 кВАр, cosφ = 0,927.

Домашня робота : розв’язати задачу
Розрахувати повну потужність електричного кола змінного струму якщо U=220 В, С=16 мкф, L=320 
мГн,R=60 Ом, І=6 А. Скласти розрахункову схему за послідовним з’єднанням (використовуйте 
формули із попередніх лекцій.)
Пояснення: для того щоб змогли розрахувати повну потужність потрібно розрахувати індуктивний 
опір, ємнісний опір, повний опір, активний опір, реактивний опір)

План уроку
З електротехніки №28

Тема: Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади

https://www.youtube.com/watch?v=MdbG1f-SIC4


Тема уроку №28: Значення й роль електричних та радіотехнічних вимірювань. Класифікація 
електровимірювальних приладів.
Теоретичні відомості:
ВСТУП
Вимірювання є одним з основних способів пізнавання природи, її явищ і законів. Кожному новому 
відкриттю в області природних і технічних наук попереджує велика кількість різноманітних 
вимірювань. Німецький фізик Г.Ом встановив основний закон електричного кола (закон Ома) у 1826р. 
шляхом ряду точних експериментів, а у 1827р. дав йому теоретичне обґрунтування. Важливу роль 
вимірювання відіграють також у створені нових машин, споруд, підвищені якості продукції та 
ефективності виробництва.
Вимірювання — пізнавальний процес визначення числового значення вимірюваної величини; дія, 
спрямована на знаходження значення фізичної величини дослідним шляхом, порівнюючи її з 
одиницею вимірювання за допомогою засобів вимірювальної техніки.
Числове значення вимірюваної величини — число, яке виражає відношення між двома величинами 
однакової природи — вимірюваною та одиницею вимірювання.
Згідно із ДСТУ 2681-94:
Вимірювання — відображення фізичних величин їх значеннями, за допомогою експерименту та 
обчислень із застосуванням спеціальних технічних засобів[1].
У цьому визначенні закладені такі головні ознаки поняття «вимірювання»:

 вимірювати можна властивості реально існуючих об'єктів пізнання — фізичні величини;
 вимірювання вимагає проведення дослідів, тобто теоретичні міркування чи розрахунки не 

замінять експеримент;
 результатом вимірювання є фізична величина, котра відбиває значення вимірюваної величини.

Згідно із Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність», що набрав чинності з 01.01. 
2016 року, вимірюванням вважається процес експериментального визначення одного або декількох 
значень величини, які можуть бути обґрунтовано приписані величині
Електричні вимірювання
Для вимірювання в електричних колах застосовують прилади безпосередньої оцінки та порівняння 
(перші – показують числове значення вимірюваної величини, у других – вимірювана величина 
порівнюється із зразковою мірою).
Прилади класифікують:
 за точністю (різні класи точності);
 за принципом дії (різні вимірювальні механізми);
 за видом вимірюваної величини (струм, напруга, потужність);
 за видом струму (постійний, змінний) та інші.
 Похибки вимірювання
Значення DА = АВ – AД – абсолютна похибка,

–відносна похибка,
де АВ , АД – виміряне та дійсне значення вимірюваної величини.

Значення – основна зведена похибка,
gпр max – клас точності приладу,
де Аном – номінальна величина приладу, що відповідає кінцевому значенню робочої частини шкали.
Амперметри , вольтметри та ватметри мають такі класи точності:
0,05; 0,1; 0,2; 0,5 – лабораторні прилади;
1,0; 1,5; 2,5; 3,0; 4,0; – технічні прилади.
Число, що вказує клас точності, визначає найбільшу допущену абсолютну похибку у відсотках по 
відношенню до номінальної величини приладу, або до робочої частини шкали приладу.
4.2. Вимірювальні механізми

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#cite_note-2681-94-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Основною частиною приладів є вимірювальний механізм. Він перетворює електричну величину в кут 
повороту рухомої частини приладу. На шкалі приладу нанесені умовні позначення вимірювального 
механізму ( табл. 1).
Таблиця 1. Назва та умовні позначення приладів

Магнітоелектричні. Це прилади з рухомою рамкою і магнітом. Застосовують у колах постійного 
струму для вимірювання струмів і напруг (амперметри, вольтметри).
Електромагнітні. Вони ґрунтуються на взаємодії магнітного поля, що створює нерухома обмотка з 
вимірювальним струмом, і феромагнітного осердя, що закріплене на осі зі стрілкою. Застосовують 
частіше у колах змінного
струму (амперметри, вольтметри).
Електродинамічні. Вони грунтуються на взаємодії струмів у двох різних обмотках, з яких одна 
нерухома, а друга рухома і звязана зі стрілкою. Їх частіше використовують у ватметрах, фазометрах та
частотомірах.
Індукційні. Вони грунтуються на взаємодії біжучого магнітного поля, що збуджений змінними 
струмами, зі струмами у диску приладу. Використовують у колах змінного струму для лічильників 
електричної енергії.
Є ще електростатичні, вібраційні, теплові та інші прилади. Існує велика кількість цифрових приладів, в
яких неперервні величини спочатку перетворюють в цифрові, а потім вимірюють. Для величин, які 
швидко змінюються, використовують осцилографи.
Задача 
В коло ввімкнені послідовно два амперметра. Перший амперметр має клас точності KA1=0,5 та 
номінальне значення шкали Iном1=30 А, а амперметр другий має відповідно KA2=1,5 та Iном2=5 А. 
Амперметри показали 4 А. Яким амперметром вимірювання здійснено більш точно?
Розвязання
Приймаємо, що зведена похибка дорівнює класу точності приладу,

відкіля .
Абсолютна похибка вимірювання амперметрами: першим 

А: другим А.
Відносна похибка вимірювання амперметрами : першим

; другим 1,875.

Назва Умовне 
позначення

Назва Умовне позначення

Магнітоелектричний Індукційний

Електромагнітний Електростатичний

Електродинамічний Вібраційний

Феродинамічний Тепловий



Оскільки другий амперметр має відносну похибку менше ніж перший, він здійснив вимірювання 
більш точно.
Вимірювання електричних величин
У колах постійного струму вимірюютьнапругу, струм, потужність та електричну енергію. 
Використовують такі прилади: вольтметр, амперметр, ватметр, лічильник електричної енергії 
( рис.4.1а).
У колах змінного струму вимірюють, крім приведених величин для кіл постійного струму, ще частоту 
та коефіцієнт потужності. Використовують такі прилади: вольтметр, частотомір, амперметр, ватметр, 
фазометр, лічильник активної енергії ( рис. 4.1б ).
Заради розширення границь вимірювання приладів у колах постійного струму застосовують додаткові 
резистори та шунти. А у колах змінного струму застосовують вимірювальні трансформатори струму та
напруги.

а б
Рис. 4.1. Схема вмикання вимірювальних приладів в колах:
а постійного струму; б  змінного струму.
Вимірювання опорів
Для вимірювання опорів резистивних елементів застосовують омметри. Можна також використати 
метод вольтметра й амперметра, якщо виміряти напругу на резисторі та струм у ньому

Використовують також міст постійного струму ( рис. 4.2 ) з трьома резисторами з відомими 
опорами R2, R3 та R4 і одним резистором R1=RX опір якого треба виміряти.

Змінюють опори резисторів R2, R3 та R4 так,
щоб струм у діагоналі моста дорівнював
нулю І0 = 0.
В цьому випадку існує рівняння R1 R4 =R2 R3.

Звідки .
Є мости змінного струму для вимірювання
Рис. 4.2. Схема моста постійного опорів, індуктивності та ємності.
струму.
4.4. Електричні вимірювання неелектричних величин

На сучасних підприємствах неелектричні величини (переміщення, зусилля, температуру, вологість) 
вимірюють електричними методами. Неелектричну величину спочатку перетворюють на 
функціонально зв’язану електричну величину.
Існують параметричні перетворювачі, тобто датчики: до яких відносять: резистивні, індуктивні, 
ємнісні, а також генераторні перетворювачі, на виході яких виникає ЕРС. Оскільки ці ЕРС малі, їх 
звичайно підсилюють.
Приклади: вимірювання переміщень, тут використовують індуктивний перетворювач ( рис. 4.3а ); 
вимірювання температури, тут використовують резисторний перетворювач, терморезистор якого 
ввімкнений у плече моста ( рис. 4.3б ).



а б
Рис. 4.3. Використання: а  
індуктивного перетворювача для 
вимірювання
переміщень; б  терморезистора для 
вимірювання температури.
5. Трансформатори
Трансформатор – статичний 
електромагнітний пристрій змінного 

струму, що перетворює електричну енергію з одним співвідношенням напруги U1 і струму I1 в 
електричну енергію з іншим співвідношенням цих величин U2, I2.
Їх використовують в енергосистемах при передачі та розподілу електричної енергії, а також для 
одержання різних рівнів напруг на підприємстві та побуту. Використання трансформаторів забезпечує 
економічну передачу електроенергії до споживачів, оскільки ця передача ведеться при великій 
напруги та малому струмі, що дозволяє зменшити поперечний переріз проводів лінії електропередач.
Електровимірювальні прилади — клас пристроїв, що застосовуються для вимірювання різних 
електричних величин. До групи електровимірювальних приладів також належать й інші засоби 
вимірювань — міри, перетворювачі, комплексні установки.
Електровимірювальні прилади для вимірювання електричних величин поділяються на:

 прилади для вимірювання сили струму — амперметри;
 прилади для вимірювання напруги — вольтметри;
 прилади для вимірювання активної та реактивної потужності — ватметри та варметри;
 прилади для вимірювання cos φ — фазометри;
 прилади для вимірювання опорів — омметри, мегометри;
 прилади для вимірювання частоти змінної напруги або струму — частотоміри;
 прилади для вимірювання ємності — фарадометри;
 прилади для дослідження повного набору характеристик пасивних електронних 

компонентів — вимірювачі імітансу;
 прилади для вимірювання добротності — куметри;
 прилади для вимірювання величини магнітного потоку — флюксметри;
 прилади для спостереження форми електричних сигналів та вимірювання параметрів 

сигналів — осцилографи.
Системи електровимірювальних приладів
Магнітоелектрична система. 
          Прилади даної системи працюють за принципом взаємодії магнітного поля нерухомого 
постійного магніту з магнітним полем провідника зі струмом, що проходить по рухомій котушці.
Електромагнітна система
         У вимірювальних механізмах електромагнітної системи обертальний момент обумовлений 
електромеханічною дією магнітного поля вимірюваного струму в нерухливій котушці приладу на 
рухливий феромагнітний якір. Механічні сили прагнуть перемістити якір так, щоб енергія магнітного 
поля механізму стала можливо більшої. В електромагнітному механізмі якір втягується в котушку, 
включену в ланцюг вимірюваного струму.
        Для посилення магнітного поля й регулювання значення обертаючого моменту служить 
нерухливий феромагнітний сердечник. Протидіючий момент створюється спіральною пружиною. Для 
захисту від зовнішніх магнітних полів вимірювальний механізм поміщений у феромагнітний екран. У 
загальному випадку обертаючий момент, що діє на рухливу частину, дорівнює похідної енергії 
магнітного поля по координаті переміщення індуктивність і струм котушки
        Магнітне поле котушки з вимірюваним струмом відносно слабке, тому що його магнітні лінії 
більшу частину шляхи проходять у повітрі. Із цієї причини чутливість вимірювального механізму 
електромагнітної системи мала і його необхідно захищати від зовнішніх магнітних полів або 
виготовляти астатичним.
          В астатичному вимірювальному механізмі число котушок, рівною мірою, що беруть участь в 
утворенні обертаючого моменту, подвоюється, а їх власні магнітні поля мають протилежні напрямки. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BC%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%80%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8


Зовнішнє однорідне магнітне поле, підсилюючи магнітне поле однієї котушки, у такому ж ступені 
послабляє магнітне поле другої котушки, не змінюючи загальний обертаючий момент вимірювального
механізму.
          Основні переваги приладів, що показують, електромагнітної системи - простота конструкції, 
стійкість нерухливої котушки до перевантажень по струму, незалежність показань від форми кривої 
струму. Основні недоліки - нерівномірність шкали, що частково можна виправити вибором 
геометричної форми рухомого сердечника, і низький клас точності внаслідок магнітного гістерезису й 
втрат енергії у феромагнітних елементах вимірювального механізму.
Електродинамічна та Феродинамічна
         Принцип дії електродинамічної системи заснований на взаємодії магнітних полів, рухомою і 
нерухомою котушок зі струмом. Відмінністю феродинамічного вимірювального механізму є 
розміщення нерухомої котушки на вісі механізму, які вмикають паралельно до двох спіральних 
пружини, які створюють момент протидії та за допомогою яких струм подається в рухому котушку. 
Замкнуте через залізо (феродинамічний) механізм, в якому магнітний потік, створений струмом, 
проходить по замкнутій шіхтованной (виконаної з набору листів) магнітного ланцюга. Ці механізми 
дуже міцні, проте вони поступаються за точністю вимірювальним механізмам електродинамічної 
системи. Зокрема, вони не можуть бути застосовані для вимірювань постійного струму.
Домашня робота: розв’язати задачу!
В коло ввімкнені послідовно два амперметра. Перший амперметр має клас точності KA1=0,5 та 
номінальне значення шкали Iном1=150 А, а амперметр другий має відповідно KA2=1,5 та Iном2=50 А. 
Амперметри показали 80 А. Яким амперметром вимірювання здійснено більш точно?

План уроку
З електротехніки №29

Тема: Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади
Тема уроку №29: Вимірювання струму та напруги. Вимірювання опорів..
Теоретичні відомості:
Вимірювання струму та напруги. Вимірювання постійного та змінного струму
ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!
Для вимірювання струму І в будь–якому елементі електричного кола послідовно з ним вмикають 
вимірювальний прилад — амперметр.
При вимірювальні малих постійних струмів (менше 10–3 А) використовуються прямі та 
опосередковані методи вимірювання. В першому випадку струм вимірюють пристроями 
безпосередньої оцінки, наприклад, магнітоелектричними мікроамперметрами. Для збільшення 
чутливості використовують підсилювачі постійного струму.
Більш точним, але в той же час більш складним способом є непряме (опосередковане) вимірювання 
струму, при якому в вимірювальне коло вмикають резистор з відомим опором R0 і на ньому 
вимірюють спад напруги U0 компенсаційним методом. Шуканий струм находять за формулою І = U0 / 
R0.
Пристрої, які реалізують компенсаційний метод вимірювання, називають компенсаторами.
На (рис. 16) показана принципова схема вимірювання напруги Ux компенсаційним методом.

Рисунок 16
В верхньому контурі під дією е.р.с. за допомогою джерела живлення Евсп утворюється робочий струм 
Ір. Його значення регулюють резистором Rper та встановлюють з використанням нормального елемента 



Ене , е.р.с. якого відома з високою точністю. Регулюючи опір резистора Rper, досягають відсутність 
струму в нуль–індикаторі НИ (перемикач П в положенні 1) В цьому випадку
Ір * RN = Ене, де RN – опір зразкового резистора.
Оскільки е.р.с. нормального елемента та значення опору RN відомі з високою точністю, то і значення 
Ір = Ене / RN отримують також з високою точністю. При положенні 2 перемикача П вимірювальна 
напруга Ux порівнюється з компенсуючою напругою Uk, що утворюється струмом Іp на 
компенсуючому резисторі R’к. При відсутності струму в НІ напруга Ux урівноважена напругою UK, 
тобто:
Ux = UK = Іp * R’ к = Ене * (R’ к / Rn).
З даного виразу видно, що точність вимірювання Ux визначається точністю порівняння її з Uk, тобто 
чутливістю НІ та незмінністю робочого струму Ір, а отже стабільністю Едоп. В свою чергу, точність 
Uk залежить від , точності виготовлення резистора Rk.
Компенсатори, що виготовляються промисловістю, мають такі класи точності : 0,0005, 0,001; 0,002; 
0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5. Максимальна напруга, що вимірюється компенсатором 
безпосередньо, складає 2,12111В.
Постійні струми в межах 10"3–102 А вимірюють, як правило, приладами безпосередньої оцінки – 
міліамперметрами та амперметрами магнітоелектричної та електродинамічної системи, а також 
електронними аналоговими та цифровими приладами.
Для вимірювання більших постійних струмів (вище 100 А) частіше застосовують амперметри 
магнітоелектричної системи з використанням шунтів, що вмикаються паралельно вимірювальному 
механізму ВМ (рис. 17, а).
Опір шунта підбирається із співвідношення Rш = RB/ (Кш–1),
де RB – опір обмотки вимірювального механізму;
Кш = І / Ів – коефіцієнт шунтування,
ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!
При вимірювані змінного струму важливо, яке значення струму вимірюється: діюче, амплітудне чи 
середнє. Ця необхідність викликана тим, що всі пристрої градуюють в діючих значеннях 
синусоїдального струму, а реагують рухомі частини деяких вимірювальних механізмів на середнє 
значення вимірювальні величини.
Змінні струми до 100 мкА вимірюють звичайними цифровими мікроамперметрами. Струми вище 100
мкА вимірюють мікроамперметрами з випрямлячами. Для вимірювання змінних струмів в діапазоні 10
мА – 100А використовують електромагнітні, електродинамічні та прилади з випрямлячами, які 
працюють в частотному діапазоні до десятків кілогерців, та термоелектричні прилади в діапазоні 
частот до сотень мегагерців. Значні змінні струми вимірюють тими ж приладами, але з використанням 
вимірювальних трансформаторів струму.
Вимірюють змінні струми і непрямим способом. В цьому випадку послідовно в вимірювальне коло 
вмикають зразковий резистор та вимірюють падіння напруги на ньому.
ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!
При вимірювані струму ввімкнення в вимірювальне коло амперметра з внутрішнім опором Ra або 
зразкового резистора має режим роботи кола. Внаслідок цього випливає методична похибка 
вимірювання струму
δ1= –1/(1+RbxA/RA),
де RBXA – вхідний відносно затискачів амперметра опір кола. Чим менший опір обмотки амперметра, 
тим менше методична похибка вимірювання.
Вимірювання постійної та змінної напруги
ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!
При вимірювані е.р.с. та напруги на будь–якій ділянці електричного кола вимірювач напруги 
вмикають паралельно ділянці.
При вимірювані постійної напруги в діапазоні 1 — 1000 мкВ використовують цифрові мікро–
вольтметри і компенсатори постійного струму. Значення напруги від десятків мілівольт до сотень 
вольт вимірюють приладами магнітоелектричної, електромагнітної, електродинамічної систем, 
електронними аналоговими та цифровими вольтметрами з використанням подільників напруги та 
додаткових резисторів.



Схема ввімкнення вольтметра з додатковими резисторами RД приведена на (рис. 17, б). Опір їх 
визначається з умови RД = RB (Кр– 1),
де RB– внутрішній опір ВМ вольтметра; Кр = U / UB – коефіцієнт реостатування.
Для вимірювання постійних напруг до кількох кіловольт використовують в більшості електростатичні 
вольтметри, рідше прилади інших систем з подільниками напруги. Малі змінні напруги (до одиниць 
вольт) вимірюють за допомогою приладів з випрямлячами, аналоговими та цифровими електронними 
вольтметрами.
Для вимірювання змінних напруг від одиниць до сотень вольт в діапазоні частот до десятків кілогерців
використовують прилади електромагнітної і електродинамічної систем та прилади з випрямлячем. В 
діапазоні частот до десятків мегагерців напругу вимірюють приладами електростатичної і . 
термоелектричної систем, цифровими вольтметрами.
Більші значення змінних напруг (більше кіловольта) вимірюють тими ж приладами, але з 
використанням вимірювальних трансформаторів напруги, що, крім перетворення змінної напруги, 
забезпечує ізоляцію вторинного кола від первинного, яке знаходиться під високою напругою.
ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!
При ввімкненні вольтметра з внутрішнім опором RV до ділянки електричного кола змінюється її режим
роботи.
В цьому випадку виникає методична похибка вимірювання напруги.
δ v = –1/(1 + Rv/Rbx v),
де RBx V – вхідний відносно затискачів вольтметра опір кола.
Чим більший внутрішній опір вольтметра, тим менша похибка вимірювання.
Приклади розв’язування задач
Задача 1.
Під час виготовлення реостата на керамічний циліндр діаметром 5 см було намотано 122 витки 
ніхромового дроту з площею поперечного перерізу 0,8 мм2. На яку максимальну напругу 
розрахований цей реостат, якщо сила струму в ньому не може перевищувати  0.8 А?

Задача 2. 
На малюнку зображено схему електричного кола. Напруга на лампі з опором R1 = 4 Ом рівна 16 
В. Потрібно знайти загальний опір кола, силу струму (покази амперметра А) та напругу на 
другій лампі опором   R2 = 21 Ом



Дано:

;

;

 

 Оскільки лампи з’єднані між собою послідовно, то . Знайдемо силу струму, що протікає 
через 1-шу лампу, а, отже і через другу. Саме цей струм показує амперметр.

.

Отже, .
Знаючи струм  на другій ділянці можемо  розрахувати напругу нга другій лампочці:

.
Загальна напруга на двох лампах, що з'эднаны послідовно:

.
Загальний опір усього кола:

.

Задача 3.
Дано електричну схему. Опір резистора R1=100 Ом, сила струму, що протікає через нього І1=0,5 А, до 
клем прикладено напругу U=40 В. Знайти опір кола, загальну силу струму в колі, опір резистора R1 та 
силу струму, що протікає через нього. 
 

Дано:

;

;

;

 
Елементи з’єднані  між собою паралельно, отже:
 

.
 
За законом Ома:



.
Загальний струм:

.
За законом Ома: опір другої ділянки кола:

.
Загальний опір:

.
 
Задача 3.

Дано:

;

;

 
Видно, що елементи кола з’єднані послідовно. Амперметр показує загальну силу струму, але по закону
струмів при послідовному з’єднанні цей струм дорівнює струмам на ділянках кола. Отже,

.

Якщо , то за законом Ома:

.

З малюнку , отже, ;

, отже, .
Знайдемо тепер напруги на другій і третій ділянках кола:

;

;

або відразу , оскільки , а .
Загальна напруга на трьох резисторах:

.
Загальний опір цих резисторів:

.
 



Задача 4.
 

Дано:

;

;

 
Всі елементи (резистори) з’єднані між собою паралельно, отже, загальна напруга кола дорівнює 
напрузі на окремих ділянках кола:

.
Тепер попрацюємо з окремими ділянками, на яких уже відомо дві з трьох величин, що входять в закон 
Ома.
За законом Ома для третьої ділянки:

.

З малюнка видно, що ;

.
За законом Ома для першої ділянки:

;
Тоді для другої ділянки:

або

.
Загальний струм:

.
Загальний опір:

;

;



I

.
Домашня робота: розв’язати задачі!
1) Під час виготовлення реостата на керамічний циліндр діаметром 3 см було намотано 109 витки 
ніхромового дроту з площею поперечного перерізу 0,8 мм2. На яку максимальну напругу 
розрахований цей реостат, якщо сила струму в ньому не може перевищувати  0.6 А?
2) Дано електричну схему. Опір резистора R1=120 Ом, сила струму, що протікає через нього І1=0,7 А, 
до клем прикладено напругу U=127 В. Знайти опір кола, загальну силу струму в колі, опір резистора 
R1 та силу струму, що протікає через нього.
Розрахунки відправити не перегляд!!!!!

План уроку
З електротехніки №30

Тема: Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади
Тема уроку №23: ЛПР №5 Вимірювання струму та напруги
ЗАПИСАТИ У РОБОЧИЙ ЗОШИТ!
Тема ЛПР№5. Вимірювання струму та напруги
Мета роботи: Навчитися проводити розрахунки електричних кіл з метою розширення меж 
вимірювання струму та напруг.
                  
                     Короткі теоретичні відомості
В електромеханічних вимірювальних приладах безпосередньо через рамку пропускають незначні 
струми: від 0,1 до 10 мА в вольтметрах та до 25-10 мА в амперметрах. На практиці виникає 
необхідність вимірювати значно більші струми. Для розширення меж вимірювання амперметрів 
використовують опір шунта, до якого приєднується обвитка рамки амперметра. Опір шунта завжди 
приєднується паралельно амперметру( паралельно вимірювальному колу амперметра).
Якщо необхідно вимірять в колі струм І, в п раз більший струму ІА, на який розрахован амперметр, то 
до нього підбирають шунт з опором RШ. Якщо опір вимірювальної обвитки амперметра визначити RА, 
то опір шунта знаходиться згідно з виразом:

                                                                              RШ

Де n – називається шунтуючим множником. Він показує в скільки разів струм I який протікає в 
вимірювальному колі, більше номінального струму амперметра IA, тобто:

                                                                                 n
                                                                                         I А

Наприклад: амперметром з номінальним струмом If=25мА і внутрішнім опором RA=10 Ом треба 
виміряти струм величина якого складає I=50A. Підібрати опір шунта. В даному випадку шунтуючий 
множник буде дорівнювати n=2000. Тоді величина опору шунта становить:

                                                                                10
                                                                              RШ                                          0,005Ом
                                                                           2000      1               
Шунти виготовляють з манганіну; вони бувають внутрішніми (вмонтованими в прилад) або 
зовнішніми (окремими від приладу), Внутрішні шунти роблять на невеликі струми - до десятків ампер,
а .зовнішні — на струми до десятків тисяч ампер.

Вольтметр повинен мати великий внутрішній опір, Але в реальних вольтметрах опір обвитки котушки 
вольтметра RV відносно невеликий, оскільки вона виготовляється із мідного дроту. Крім того, опір її в 

RA

n 
1



UX

значній ступені залежить від температури, при зміні температури на 1градус опір котушки змінюється 
на 4%. Зміна опору вольтметра., викликає зміну струму через обвитку і як наслідок зміну показань 
прибору. Щоб забезпечити незалежність опору вольтметра RV від температури., послідовно з 
котушкою вмикають додатковий внутрішній опір виконаний із манганіну або константану. Якщо 
вимірюєма напруга UX більше номінальної напруги вольтметра UV.ном. то для розширення меж 
вимірювання напруги послідовно з прибором вмикають окремий додатковий опір (рис.1), який 
розраховується за виразом: 
RD =  RV  (n - 1)
Де n називається множником добавочного опору, і розраховується за

виразом:
                                                                            n
                                                                                  UV ном .
Добавочні опори, як і шунти можуть бути зовнішніми або внутришніми.

Рис.1
Завдання на ЛПР№5

Задача № 1.
Номінальна напруга вимірювання вольтметра дорівнює U. Обчислити величину добавочного опору, 
який слід’єднати  до вольтметра для вимірювання ним напруги U, якщо внутрішній опір вольтметра 
дорівнює RV.

Задача № 2.
Амперметр внутрішній опір якого дорівнює RA розрахован на вимірювання сили струму І. Визначити 
опір шунта який треба підключити до амперметра для вимірювання ним сили струму І1.

Таблиця  №1 для експериментальних даних

Номер задачі 
Номер досліду

Задача №1 Задача №2
U
В

U1 В RV

Ом
RA

Ом
І А I1 А

1 150 450 1500 0,4 10 50
2 100 200 1000 0,2 1 2

Таблиця №2 для розрахунку
Номер задачі 
Номер досліду

Задача №1 Задача №2
RD RШ

1
2



Хід роботи:
1. Ознайомитися з теоретичними відомостями.
2. Перенести у робочий зошит теоретичні відомості.
3. Накреслити розрахункову схему (рис. 1)
4. Записати у робочий зошит завдання для ЛПР№5. та дані для розрахунку (переписати таблиці)
5. Розв’язати задачі та відповіді записати у таблицю №2.
6. Написати звіт
Домашня робота. Виконати ЛПР№5. та написати звіт.

План уроку
З електротехніки №31

Тема: Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади
Тема уроку: ЛПР №6 Вимірювання електричного опору.
ЗАПИСАТИ У РОБОЧИЙ ЗОШИТ!
Тема ЛПР№6. Вимірювання електричного опору.
Мета роботи: Навчитися вимірювати опір методом амперметра і вольтметра КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ 
ВІДОМОСТІ
Вимірювання опору методом амперметра і вольтметра є непрямим методом вимірювання опору і 
засновано на пристосуванні закона Ома до дільниці кола:

                                                                          Rx=

Вимірювання опору виконується по двом схемам.

Перша схема пристосована для вимірювання опору RX>>RA де RA - внутрішній опір амперметра. В цій 
схемі амперметр послідовно з'єднується з вимірювальним опором і до них паралельно приєднується 
вольтметр та джерело живлення. В першій схемі струм IA який вимірює амперметр, проходе і через 
вимірювальний опір, а вольтметр вимірює напругу яка складається з суми падіння напруг на 
амперметрі та вимірювальному опорі.
Друга схема пристосована для вимірювання опору RX<<RV де RV – внутрішній опір вольтметра. В цій 
схемі вольтметр з'єднується паралельно з вимірювальним опором і послідовно до них приєднується 
амперметр з джерелом живлення. В другій схемі вольтметр вимірює напругу яка буде на 
вимірювальному опорі, а амперметр вимірює струм який дорівнює сумі струмів протікаючих по 
вольтметру та вимірювальному опорі.
Для підвищення точності вимірювання опору як з використанням першої так і другої схем, необхідно 
враховувати реальну величину внутрішнього опору амперметра та вольтметра які вказані на самих 
лабораторних приладах.
При вимірюванні опору за допомогою першої схеми опір розраховується за формулою:

                                                              RX =- RA



При вимірюванні опору за допомогою першої схеми опір розраховується за формулою:

RX =  ·  
Де UX та IX – показники вольтметра та амперметра.
Безпосереднє вимірювання опору виконується ометрами та мегометрами – приладами 
магнітоелектричної системи зі шкалою, градуйованою в омах. Вимірювальний механізм цих приладів 
підключається по паралельній та послідовній схемам з яких перша найбільш пригодна для 
вимірювання великого опору, а друга – невеликого опору.
ПРИЛАДИ ТА ОБЛАДНАННЯ

1.Вимірюємі опори – 2шт
2.Вольтметр U = 0-300B – 2шт
3.Амперметр I = 0-1А – 1шт 4.Лабораторний автотрансформатор – 2шт

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ
1.Зібрати першу електричну схему в якій амперметр послідовно з'єднується з вимірювальним опором і

до  них  паралельно  приєднується  вольтметр  та  джерело  живлення.  Надати  зібрану  схему  на
перевірку викладачеві.

2.Включити схему, встановити напругу U = 220В та зняти показники приладів для чотирьох значень
опору (змінюючи положення повзунка реостата). Дані записати в таблицю1.

Таблиця1
№ дослідів Вимірюваня Вирахування

UХ(В) IX(A) RA(Ом) RX(Ом)

1 200 5

2 187 4,7

3 127 3

4 42 0,7

3.Зібрати другу електричну схему в якій вольтметр з'єднується паралельно з вимірювальним опором і
послідовно  до  них  приєднується  амперметр  з  джерелом  живлення.  Надати  зібрану  схему  на
перевірку викладачеві.

4.Включити схему, за допомогою лабораторного автотрансформатора встановити напругу U=200B і
записати  в  таблицю2  показники  приладів  для  чотирьох  значень  опору(змінюючи  положення
повзунка реостата)
Таблиця2

№ дослідів Вимірюваня Вирахування

UХ(В) IX(A) RV(Ом) RX(Ом)

1 200 4,5

2 175 4,0

3 150 2,2

4 40 0,6

Примітка: Для схеми №6 використовувати реостат опором R = 1600 Ом; Для схеми №7 
використовувати реостат опором R = 38 Ом;
5.Визначити значення опору і записати у відповідні графи таблиць №1 та №2, при цьому враховувати 

внутрішні опори вимірювальних приладів RA та RV 6.Ознайомитися з правилами користування 
мегометром. Використовуючи мегометр, заміряти опір ізоляції проводів фаз А,В,С та опір обвитки 
вольтметра.



RX ізоляція між фазой А і нулем = RX ізоляція між фазой В і нулем = RX ізоляція між фазой С і нулем = 
RX опір обвитки вольтметра =
Зробити висновки про виконану роботу 7.Зробити висновки про виконану роботу
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
При підрахуванні вимірювального опору по першій схемі користуватися формулою:

RX =  - RA

При підрахуванні вимірювального опору по другій схемі користуватися формулою:

RX =  ·  
Відрахування показників мегомметра треба виконувати по його шкалі.
ЗМІСТ ЗВІТУ

1.Тема та мета роботи. 2.Прилади та обладнання. 3.Порядок виконання роботи. 4.Висновки про 
зроблену роботу.
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1.Які з відомих вам методів вимірювання опору відносяться до прямих?
2.Які з відомих вам методів вимірювання опору відносяться до непрямих? 3.Який вимірювальний 

механізм використовується в омметрах?
4.Який вимірювальний механізм використовується в мегомметрах?
5.Чим пояснити різні значення опору RX при вимірюванні його по першій та другій схемам?

Домашня робота: Виконати ЛПР№6. Написати відповіді на контрольні запитання.

План уроку
З електротехніки №32

Тема: Трансформатори
Тема уроку№32: Будова, принцип дії, режим роботи трансформаторів
Теоретичні відомості:
 Призначення трансформаторів.
2. Будова трансформатора.
3. Трансформатор на холостому ходу.
4. Робота трансформатора під навантаженням.
5. ККД трансформатора.
1. Призначення трансформаторів.
Однією з важливих переваг електричної енергії є зручне і просте передавання її від генератора до 
споживача.
 
Проте воно пов'язане із значними втратами в проводах внаслідок їх нагрівання. Потужність струму, 

яка йде на нагрівання проводів, дорівнює , де I2 — сила струму в лінії, R — опір проводів 
лінії.
Ця формула вказує на два можливі шляхи зменшення теплових втрат у проводах лінії передач:
1) зменшення опору проводів;
2) використання струму меншої сили.
Істотно зменшити опір проводів лінії можна лише за рахунок збільшення їх поперечного перерізу. А 
це веде до збільшення вартості ліній, тому такий спосіб зменшення втрат неприйнятний. На практиці 
ефективне зменшення втрат енергії на нагрівання проводів досягається зменшенням сили струму.
Нехай, наприклад, необхідно передати електроенергію потужністю 105 кВт по лінії, опір якої R = 50 
Ом (такий опір має двопровідна лінія передачі з мідного дроту діаметром 1 см завдовжки приблизно 



150 км), з втратами на нагрівання проводів лінії 1 % (Рвт = 103 кВт). У цьому випадку потужність має 
передаватися струмом силою:

Отже, напруга в лінії має бути :

  
Цей приклад показує, що для передачі великої потужності за допомогою порівняно слабких струмів 
напруга має бути дуже високою. Однак конструювати генератори (а також різні споживачі 
електричної енергії), розраховані на високі напруги, дуже складно, оскільки необхідно забезпечити 
добру ізоляцію обмоток, не кажучи вже про те, що широке споживання електричної енергії за такої 
високої напруги взагалі неприпустиме через небезпеку враження людини струмом. Тому електричні 
генератори будують на напругу 6—25 тисяч вольт, а потім цю напругу підвищують за допомогою 
трансформаторів. У місцях споживання електроенергії струм високої напруги перетворюють в струми 
низької напруги (110 В, 220 В, 380 В і т. д.
Електричний струм ніколи би не дістав такого широкого використання, якби його не можна було 
перетворювати майже без втрат енергії.
Перетворення змінного струму, за якого напруга збільшується або зменшується в кілька разів 
практично без втрати потужності, здійснюється за допомогою трансформаторів.
Трансформатор – пристрій для зміни величини сили струму і напруги змінного струму при 
незмінній частоті.
Винайшов трансформатор російський вчений П.М.Яблочков для живлення винайдених ним 
“електричних свічок” – нового на той час джерела світла.
2. Будова трансформатора.
У найпростішому випадку трансформатор складається з двох котушок (обмоток) , надітих на замкнуте 
осердя. Одна з обмоток – первинна – з’єднана з джерелом змінної напруги. Друга обмотка – вторинна 
– до якої приєднують навантаження, тобто прилади й пристрої, які споживають електроенергію 
(мал.1).

                                   
                                                                                           мал.1
Осердя набирається з тонких ізольованих листів трансформаторної сталі для боротьби із струмами 
Фуко.
3. Трансформатор на холостому ходу.
Режим роботи трансформатора, при якому вторинна обмотка розімкнута, називається 
режимом холостого ходу.
Дія трансформатора грунтується на явищі електромагнітної індукції. Під час проходження змінного 
струму по первинній обмотці в осерді виникає змінний магнітний потік. Магнітний потік, пронизуючи 
витки вторинної обмотки трансформатора, індукує в ній ЕРС. Під дією ЕРС по вторинній обмотці і 
через приймач енергії протікатиме струм. Отже, електрична енергія, трансформуючись, передається з 
первинного кола у вторинне, але з іншою напругою, на яку розрахований приймач енергії, ввімкнений 
у вторинне коло.Осердя з трансформаторної сталі концентрує магнітне поле, і магнітний потік існує 
практично тільки в самому осерді; він однаковий в усіх його перерізах.



Миттєве значення ЕРС індукції  у будь-якому витку первинної чи вторинної обмотки є однаковим. У 

первинній обмотці, що має n1 витків, повна ЕРС індукції дорівнює . У вторинній обмотці 

повна ЕРС дорівнює . Звідси випливає, що

                                         
Звичайно активний опір обмоток трансформатора малий, і ним можна знехтувати. У такому випадку 

модуль напруги на затискачах котушки приблизно дорівнює модулю ЕРС індукції: 
Якщо коло вторинної обмотки розімкнуте, то струму в ній немає і

                                                                                                             
Таким чином, для діючих значень напруг можна записати

                                                                                  .
Коефіцієнт трансформації – величина, що дорівнює відношенню напруг у первинній і вторинній 
обмотках трансформатора під час холостого ходу (без навантаження):

                                                                                    .
Якщо k<0, трансформатор називається підвищувальним. Підвищувальний трансформатор збільшує 
напругу. У ньому кількість витків n2 у вторинній обмотці має бути більшою за кількість витків у 
первинній обмотці, тобто n1 <n2.
Якщо k>0, трансформатор називається понижувальним. Понижувальний трансформатор зменшує 
напругу.
У ньому n1 >n2.
Будь-який трансформатор можна використати як підвищувальний, так і понижувальний.
4. Робота трансформатора під навантаженням.
Якщо до вторинної обмотки трансформатора приєднати споживач електроенергії, то сила струму у 
вторинній обмотці вже не буде дорівнювати нулю. Струм, що з’явився, створює в осерді свій змінний 
магнітний потік, який за правилом Ленца має зменшити зміни магнітного потоку в осерді. Це 
приводить до автоматичного збільшення сили струму у вторинній обмотці.
Збільшення сили струму в колі первинної обмотки відбувається згідно із законом збереження енергії. 
Потужність у первинному колі за навантаження трансформатора, близького до номінального, 

приблизно дорівнює потужності у вторинному колі . Звідси

                                                                                    .
Це означає, що, підвищуючи за допомогою трансформатора напругу в кілька разів, ми в стільки ж 
разів зменшуємо силу струму ( та навпаки ).
Отже, трансформатор перетворює змінний електричний струм таким чином, що добуток сили струму 
на напругу приблизно однаковий і первинній і вторинній обмотках.
5. ККД трансформатора.
ККД трансформатора визначається за такою формулою:

                                                                                    
У сучасних потужних трансформаторах сумарні втрати енергії не перевищують 2 – 3%, їх ККД досягає
97 – 98%.



Домашня робота: Підготувати конспект, вивчити формули для розрахунку фізичних величин 
трансформатора.

План уроку
З електротехніки №33-34

Тема: Трансформатори
Тема уроку №33-34: Коефіцієнт навантаження. Коефіцієнт  трансформації, ККД.
Теоретичні відомості:
оефіцієнт навантаження  визначається як добуток двох коефіцієнтів:

,

де, - коефіцієнт концентрації навантаження;

 - коефіцієнт динамічності .
Коефіцієнт kβ враховує нерівномірність розподілу навантаження по дотичній лінії, що є наслідком 
деформацій валів та опор:

Коефіцієнт концентрації навантаження kβ
0 для передач, що не спрацьвуються, вибирається за 

таблицею в залежності від значення b/d1:

,

де  – коефіцієнт ширини колеса .
Тобто:

Так як за таблицею [в 4] знаходимо значення коефіцієнта

Тоді 

Коефіцієнт навантаження враховує додаткове динамічне навантаження на зуб’ях, яке виникає 
внаслідок неточності остаточної обробки зуб’їв зубчатих колес.
Приймаємо колову швидкість , ступінь точності – сьому, і за таблицею 

вибираємо .
Враховуючи все це, знаходимо коефіцієнт навантаження  .
Коефіцієнт трансформації – величина, що дорівнює відношенню напруг у первинній і вторинній 
обмотках трансформатора під час холостого ходу (без навантаження):

.
Якщо k<0, трансформатор називається підвищувальним. Підвищувальний трансформатор збільшує 
напругу. У ньому кількість витків n2 у вторинній обмотці має бути більшою за кількість витків у 
первинній обмотці, тобто n1 <n2.
Якщо k>0, трансформатор називається понижувальним. Понижувальний трансформатор зменшує 
напругу.
У ньому n1 >n2.
Будь-який трансформатор можна використати як підвищувальний, так і понижувальний.
4.Робота трансформатора під навантаженням.
Якщо до вторинної обмотки трансформатора приєднати споживач електроенергії, то сила струму у 
вторинній обмотці вже не буде дорівнювати нулю. Струм, що з’явився, створює в осерді свій змінний 
магнітний потік, який за правилом Ленца має зменшити зміни магнітного потоку в осерді. Це 
приводить до автоматичного збільшення сили струму у вторинній обмотці.



Збільшення сили струму в колі первинної обмотки відбувається згідно із законом збереження енергії. 
Потужність у первинному колі за навантаження трансформатора, близького до номінального, 

приблизно дорівнює потужності у вторинному колі . Звідси

.
Це означає, що, підвищуючи за допомогою трансформатора напругу в кілька разів, ми в стільки ж 
разів зменшуємо силу струму ( та навпаки ).
Отже, трансформатор перетворює змінний електричний струм таким чином, що добуток сили струму 
на напругу приблизно однаковий і первинній і вторинній обмотках.
5.ККД трансформатора.
ККД трансформатора визначається за такою формулою:

У сучасних потужних трансформаторах сумарні втрати енергії не перевищують 2 – 3%, їх ККД досягає
97 – 98%.
Розв’язування задач

Однофазний автотрансформатор з первинною напругою   і вторинною 

напругою   має в первинній обмотці число витків  і за повного 

активного навантаження дає споживачеві струм , коефіцієнт корисної дії .
Визначте:

1.    коефіцієнт трансформації , нехтуючи струмом неробочого ходу;
2.    кількість витків вторинної обмотки;

3.    діюче значення струму в первинному колі  та діюче значення струму , що протікає 
через спільні витки обмоток;

4.    переріз проводу   тієї частини обмотки, де протікає тільки первинний струм, і переріз 

проводу   спільної частини первинного і вторинного кіл автотрансформатора у разі, якщо 

густина струму становить ;

5.    складові повної потужності, яка передається у вторинне коло – через магнітне поле  та 

внаслідок електричного зв’язку обмоток ;
6.    коефіцієнт вигідності трансформатора.
Розв’язок задачі
Маркування трансформатора ОС-16/0,22 містить наступну інформацію: О – однофазний, С – сухий, 16

– номінальна потужність   у кВА; 0,22 – номінальна напруга   на первинній обмотці у кВ.
1. Обчислимо значення коефіцієнта трансформації за формулою (2.43). Зважаючи, що за умовою 

задачі струмом неробочого ходу можна знехтувати, припускаємо, що наведені в обмотках ЕРС 

мають діючі значення, відповідно, .  

2. Обчислимо кількість витків у вторинній обмотці за відомими значеннями коефіцієнта 
трансформації та кількості витків первинної обмотки:



3.    Обчислимо діюче значення струму в первинному колі за наданим діючим значенням струму у 
вторинному колі трансформатора із умови однаковості повних потужностей первинного і вторинного 

кіл трансформатора внаслідок :

Діюче значення струму , що протікає через спільні витки обмоток, визначаємо за першим законом 
Кірхгофа.

4. Обчислюємо перерізи проводів різних частин обмотки трансформатора, скориставшись 
заданою густиною струму:

5. Обчислюємо складові повної потужності , яка передається у вторинне коло за 

формулою (2.44): потужність , яка передається первинним струмом безпосередньо у 

вторинну обмотку внаслідок електричного зв’язку обмоток, та електромагнітну потужність ,
яка передається електромагнітним шляхом завдяки трансформації:

6. Обчислюємо коефіцієнт вигідності трансформатора за формулою (2.48):

Відповідь: коефіцієнт трансформації  кількість витків вторинної обмотки  

діюче значення струму в первинному колі  діюче значення струму, що протікає через 

спільні витки обмоток,  переріз проводу тієї частини обмотки, де протікає тільки 

первинний струм,  переріз проводу спільної частини первинного і вторинного кіл 

автотрансформатора  потужність, яка передається первинним струмом безпосередньо

у вторинну обмотку внаслідок електричного зв’язку обмоток,  електромагнітна 

потужність  коефіцієнт вигідності трансформатора 

Для вимірювання струму, напруги та потужності у мережу змінного струму великої потужності 
використані стандартні вимірювальні прилади – амперметр на 5 (А), вольтметр на 100 (В) та 
ватметр на 500 (ВА) (зі шкалою у 500 поділок), які ввімкнені через вимірювальний 
трансформатор струму 10000/5 і вимірювальний трансформатор напруги 10000/100. З’ясуйте 
діючі значення струму і напруги, що вимірюються, а також активної потужності та коефіцієнта 
потужності, якщо покази приладів були наступними: 2,5 (А), 40 (В), а стрілка ватметра 
відхилилася на 90 поділок.



Рис. 10
Розв’язок задачі
1.    За паспортними даними обчислюємо значення коефіцієнта трансформації за струмом згідно з 
формулою (2.40) і коефіцієнта трансформації за напругою за формулою (2.41):

2.    За виміряним значенням , скориставшись набутим значенням коефіцієнта трансформації за 

струмом , обчислюємо значення струму, що вимірюється, за формулою (2.39):

3.    За виміряним значенням , скориставшись набутим значенням коефіцієнта трансформації за 

напругою , обчислюємо значення напруги, що вимірюється, за формулою (2.41):

4.    Споживану первинним колом активну потужність визначаємо за формулою (2.42). Коефіцієнт 
потужності обчислюємо, скориставшись формулою активної потужності:

Відповідь: 

До кола змінного струму, напруга в якому змінюється за законом  приєднано
котушку самоіндукції індуктивністю 25 мГн і незначним активним опором, яким можна знехтувати. 
Визначити покази амперметра й вольтметра, ввімкнених у коло, а також значення потужності, що 
витрачається в колі.
Розв’язання:
Знайдемо показ вольтметра (діюче значення напруги). За заданим законом зміни напруги Um= 50 В; 

тоді 



За законом зміни напруги кутова частота в колі  = 120 рад/с. Але оскільки  то знайдемо 

частоту: 

Індуктивний опір кола  
Показ амперметра (діюче значення струму):

 .

Активна потужність у колі :  оскільки  = 90° і cos  = 0, бо 
навантаження чисто індуктивне.

Реактивна потужність: Q = UI sin  = 35,4 ·11,8 = 417,7 вар.

Повна потужність: S =  = 35,4 · 11,8 = 417,7 В·А, тобто вся потужність у колі буде реактивною.
 Домашня робота: розвязати задачу! До кола змінного струму, напруга в якому змінюється за 
законом u=60sin(120t+π/4) приєднано котушку самоіндукції індуктивністю 45 мГн і незначним 
активним опором, яким можна знехтувати. Визначити покази амперметра й вольтметра, ввімкнених у 
коло, а також значення потужності, що витрачається в колі. За заданим законом зміни напруги Um= 60 
В

План уроку
З електротехніки №35-36

Тема: Трансформатори
Тема уроку №35-36: ЛПР№7. Розрахунок коефіцієнту  трансформації, ККД трансформатора
Теоретичні відомості:
Лабораторно-практична робота №7
Тема роботи: Розрахунок коефіцієнту  трансформації, ККД трансформатора
 Мета роботи: Вивчити принцип дії та дослідити режими роботи однофазного трансфлрматора.
 
Загальні відомості. Трансформатор – це статичний електромагнітний апарат, в якому змінний струм 
однієї напруги перетворюється на змінний струм другої напруги. На рис. 1 зображена схема 
двообмоточного трансформатора. До первинної обмотки з кількістю витків W1 електрична енергія 
підводиться, а з вторинної з кількістю витків W2 знімається на споживач Zн.

Дія трансформатора базується на явищі електромагнітної індукції. При підключенні первинної 
обмотки до джерела змінного струму у витках цієї обмотки тече змінний струм, котрий створює у 
магнітопроводі змінний магнітний потік Ф. Замикаючись у магнітопроводі, цей потік пронизує обидві 

обмотки та індукує в них ЕРС  та .



Діючі значення цих ЕРС визначають величину коефіцієнту трансформації . Якщо 
вторинна обмотка трансформатора підключена до споживача, то в замкненому колі виникає струм і2, а 
на споживачі – напруга U2. Важливим показником трансформатора є активна потужність Р2, що він 
віддає. Її споживачем є опір навантаження, а Рн = Р2. Величина активної потужності, яка споживається 
в навантаженні, дорівнює Р1 без урахування невеликих втрат у сталі (Рст) та в його обмотках (Рміді).
 

 

 

При роботі трансформатора зі змінним навантаженням величина напруги U2 може суттєво 
змінюватись. Величину цієї напруги та інші важливі характеристики трансформатора можна 
визначити, використовуючи його еквівалентну схему заміщення (рис. 2).
 

Змінні (синусоїдальні) магнітні потоки збуджують ЕРС індукції , які відстають від 
відповідного магнітного потоку на 90. ЕРС, що індукуються головним магнітним потоком у 
первинній і вторинній обмотках: E1 = 4,44fw1Фm; E2 = 4,44fw2Фm. Ці ЕРС відстають від головного 
магнітного потоку, що їх створив, на 90. Так як струм у вторинній обмотці відсутній, то напруга на 

клемах цієї обмотки  в режимі х.х. дорівнює індукованій ЕРС .
Відзначимо, що в реальних трансформаторах з достатньою точністю можна вважати u1  e1. З цього 
співвідношення і формули Е1 = 4,44fw1Фm випливає, що головний магнітний потік трансформатора 
пропорційний прикладеній напрузі:

Відношення ЕРС, індукованих головним магнітним потоком в первинній і вторинній обмотках, 
називають коефіцієнтом трансформації.

Порядок виконання роботи
1. Ознайомлення з лабораторною установкою.
2. Скласти електричну схему згідно з карткою-завданням Р18.1 (див. Дод.1.)для дослідження режимів 
роботи однофазного трфансформатора.
3. дослідити трансформатор у режимі холостого ходу
      А) дослідитипріввідношення між струмами та напругами в схемі, експерементальні дані занести в 
таблицю №1.

Таблиця №1.
№
Дос
л.

Експерементальні дані Результати обчислень

U1, В U2, В I1, А R1, Ом Uзаг В Z1, Ом X1, Ом cosφ K P1 , Вт

1 42 36 5 10
2 127 42 4 5

  



4. Використовуючи експериментальні дані розрахувати:
А) повний опір первинної обмотки
Z1=U1/I1

Б) реактивний опір
X1=√Z1

2-R1
2

В) коефіцієнт трансформації
K=U1/U2

Г) коефіцієнт потужності  
cosφ= R1/ Z1

д) загальну напругу
Uзаг=√ U1- U2

З) активний потужність
P1= I1*U1* cosφ
5. Результати обчислень записати у таблицю №1
6. Дослідити робочий режим трансформатора. Експериментальні дані записати в таблицю №2.

Таблиця №2.
№
До
сл.

Експерементальні дані Результати обчислень

I2, A I1, A P1 , Вт P2 , Вт U2,  В η, % cosφ Pвтр , 
Вт

1 1,5 5 230 36
2 3,5 4 76 42

7. Використовуючи експериментальні дані розраховуємо:
А) ККД трансформатора
η=(Р2/Р1)*100
б) коефіцієнт потужності 
cosφ= P1/( U1*I1)
в) потужність втрат
Pвтр= Р1-Р2.
8. результати обчислень записати в таблицю №2.
9. за даними таблиці №2 побудувати графік залежностей U2=f(I2), η= f(I2)
10. дослідити трансформатор в режимі короткого замикання. Експериментальні дані записати в 
таблицю №3.

Таблиця №3
№
До
сл.

Експериментальні дані Результати обчислень

I2К, A I1К, A P1К , Вт U1К,  В ZК cosφК RК XК

1 15 5 235 30

11. Використовуючи експериментальні дані розрахувати:
а) повний опір
ZК=U1К/(I1К)2

Б) активний опір
RК=P1К/(I1К)2

В) Індуктивний опір
ХК=√Z1К

2-R1К
2

Г) коефіцієнт потужності

сosφК= P1К/( U1К*I1К)



12. Результати обчислень занести в табл. №3.
13. Скласти звіт.
Домашня робота: виконати ЛПР№7 та відправити на перегляд.

План уроку
З електротехніки №37

Тема: Трансформатори
Тема уроку №37: Узагальнення тем. Тематична атестація
Дайте відповіді на завдання!
І. рівень
Дайте відповіді на тестові завдання!
1. В електричному колі із послідовно з’єднаними активним опором, індуктивністю та ємністю 
спостерігають резонанс. Як він називається:
а) резонанс струму;
б) резонанс напруги;
в) резонанс потужності;
г) резонанс опору.
2. Симетричне навантаження з’єднане трикутником. При вимірюванні фазного струму 
амперметр показав 10 А. Чому буде дорівнювати струм у лінійному проводі:
а) 10 А;
б) 17,3;
в) 14,14 А;
г) 20 А;
3. Які трансформатори дозволяють плавно змінювати напругу на вихідних зажимах:
а) силові трансформатори;
б) вимірювальні трансформатори;
в) автотрансформатори;
г) зварювальні трансформатори.
4.Загальний опір двох паралельно з’єднаних опорів...
1. RЗАГ = R1 + R2 ;                                         3.  RЗАГ = (R1 * R2) / (R1 + R2);
2. . RЗАГ = (1/R1) + (1/R2);                            4.  RЗАГ = (R1 + R2) / (R1 * R2)
5. Вказати одиницю вимірювання сили струму….
1.  ампер – год. ;                                           3. ампер;
2. вольт;                                                         4. кіловат.
6. Під час складання електричної схеми з’єднань на наявній принциповій схемі ввід джерел живлення 
позначають:
а. L1, L2, L3 або А В С
б. LA, LB, LC або А В С
в. Ф1, Ф2, Ф3 або А В С
г. 1 2 3 або А В С
1 2 3 4 5 6

Загальна кількість балів за І. рівень 12 балів, 2 бали за правильний відповідь.
ІІ рівень
Завдання: 1.
 Встановіть відповідність між визначеннями і поняттями:
1) Двигун                      А) Машина, яка перетворює механічну енергію в електричну
2) Трансформатор        Б) Машина, яка перетворює електричну енергію в механічну
3) Генератор                 В) Машина в якій, частота обертання магнітного поля не
                                           збігається з частотою обертання ротора
                                       Г) Апарат призначений для перетворення змінного струму
                                               однієї напруги в іншу



 

1 2 3

Загальна кількість балів: 6 балів 

Розв’язати завдання: Визначити загальний опір,  загальний струм у колі постійного струму з 
активними опорами, R1 = 5 Ом, R2 = 6 Ом, R3 = 4 Ом, R4 = 3 Ом, R5 = 4 Ом, якщо активні опори 
з’єднані за змішаною схемою, побудувати схему з’єднання активних опорів, напруга U = 24В. 
Загальна кількість балів: 6 балів 
ІІІ. рівень
Розв’язати завдання: Знайти ЕРС що індукується у первинній обмотці трансформатора з числом 
витків 1000, якщо він підєднаний до мережі змінної напруги частотю 50 Гц, а магнітний потік у 
магнітопроводі 1,25*10-4 Вб. 
Розв’язати завдання: Знайти коефіціент трансформації, якщо в ркжимі холостого ходу напруга га 
вториггій обмоьці трансформатора 20В. Трансформатор приєднаний до метежі 220 В.
IV. рівень
Розв’язати завдання: Знайти повну потужність електричного кола, якщо напруга 220В, струм у колі 
5А, у колі послідовно підключено активний опір 100 Ом, ємність 16 мкф, та індуктивність 460 мГ.
ЗАВДАННЯ УЧНЯ!!!!!! Скопіювати завдання та виконати. Відправити на перегляд.

План уроку
З електротехніки №38

Тема: Електричні машини змінного струму
Тема уроку №38: Загальні відомості про електричні машини змінного струму. Принцип дії та будова 
асинхронних двигунів
Теоретичні відомості
Електрична машина — електромеханічний пристрій для перетворення механічної 
енергії на електричну чи електричної на механічну, або електричної енергії одного роду чи з одними 
параметрами на електричну енергію іншого роду або з іншими параметрами.
Дія електричної машини ґрунтується на електромагнітній індукції і законах, що визначають механічні 
сили взаємодії електричного струму і магнітних полів.
Електричні машини класифікують за різними ознаками, серед яких найпоширеніші такі:
За видом енергії поля 
Енергія перетворюється в полі між нерухомою (статор) і рухомою (ротор) частинами електричної 
машини. Розрізняють індуктивні, ємнісні та індуктивно-ємнісні машини. У перших 
використовують магнітне поле, у других — електричне, у третіх — обидва види.
За родом струму 
Електричні машини поділяють на машини постійного та змінного струму. Останні, як правило, мають 
кращі масогабаритні показники, вищу надійність, більш технологічні та дешевші, але їх регулювання 
складніше.
Електричні машини змінного струму поділяють на синхронні, асинхронні і колекторні. Ротор 
синхронних електричних машин обертається з тією самою швидкістю, що й магнітне поле машини. 
Частота обертання ротора асинхронних машин відрізняється від частоти поля. У колекторних машинах
поле пульсує і зазвичай непорушне, тому їх іноді відносять до асинхронних.
За перетворенням енергії (призначенням) 
Електричну машину, що перетворює механічну енергію на електричну, називають електричним 
генератором, електричну на механічну — електричним двигуном, а електричну енергію одних 
параметрів на електричну інших параметрів — електромашинним перетворювачем 
струму, трансформатором.
Крім того, є безліч електричних спеціального призначення: компенсатори — синхронні електричні 
машини для генерування реактивної потужності, фазо- та індукційні регулятори — асинхронні 
машини для регулювання фази й амплітуди змінної напруги, перетворювачі частоти тощо.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0


За потужністю 
За потужністю машини умовно поділяються на:

 дуже малої потужності (мікромашини) — до 0,5 кВт;
 малої потужності — 0,5-10 кВт;
 середньої потужності — 10-200 кВт;
 великої потужності — понад 200 кВт;
 машини граничних потужностей — сотні тисяч кіловат і більше.

За значенням напруги 
Низьковольтні електричні машини — значення робочої напруги не перевищує 1 кВ. Випробувана 
напруга, наприклад, ізоляції на пробій може перевищувати 1 кВ. Високовольтні машини мають робочу
напругу, принаймні однієї обмотки, понад 1000 В.
За видом руху та кількістю координат 
Більшість електричних машин (крім трансформаторів) виконують один вид руху — обертальний, за 
однією координатою, тобто є одновимірними. Машини, призначені для поступального переміщення 
ротора називаються лінійними. Як обертові так і лінійні електричні машини можуть мати число 
координат більше за одиницю — теоретично до шести при сполученні обертального та поступального 
рухів. З багатовимірних електричних машин знаходить застосування двовимірні, що, зокрема, 
поєднують обертальний рух з поступальним.
За числом фаз 
Розрізняють одно-, дво-, три-, і багатофазні електричні машини. Практично число фаз не перевищує 
шести і лише в деяких випадках сягає дванадцяти. Машини постійного струму зазвичай належать до 
однофазних машин.
Крім зазначених класифікацій розрізняють й інші — за ступенем захисту від навколишнього 
середовища, за способом монтажу тощо.
Матеріали в електричних машинах 
Матеріали в електричних машин поділяють на три групи:
Конструкційні 
Конструкційні матеріали застосовують для виготовлення деталей машини, переважним призначенням 
яких є сприйняття і передача механічних навантажень, а також забезпечення необхідного ступеня 
захисту, охолодження, зміни мастила та (станини, підшипникові щити, вали, жалюзі, ущільнювачі, 
вентилятори та ін.).
Як конструкційні матеріали використовують сталь, чавун, кольорові метали та їх сплави, пластмаси.
Активні 
Активні матеріали служать для протікання в машині електромагнітних процесів. Ці матеріали 
поділяють на магнітні (магнітопроводи) та провідникові (обмотки).
Ізоляційні 
Однією з найважливіших властивостей ізоляційних матеріалів є нагрівостійкість — здатність 
матеріалу зберігати свої ізоляційної і механічні властивості при дії робочих температур протягом часу,
визначуваного терміном служби електричної машини. Як відзначалося, усі ізоляційної матеріали 
розділені на 12 класів нагрівостійкості. Проте в сучасних електричних машинах застосовують 
ізоляційні матеріали лише трьох класів В, Р і Н, які мають найвищу нагрівостійкість.
Домашня робота: законспектувати та вивчити конспект.

План уроку
З електротехніки №39-40

Тема: Електричні машини змінного струму
Тема уроку №39-40: Характеристики асинхронних двигунів. Способи реверсування. Регулювання 
швидкості обертання асинхронних машин
Теоретичні відомості
Асинхронна машина (грец. α — не і συγχρονος — одночасний) — електрична машина змінного 
струму, у якої швидкість обертання ротора не дорівнює швидкості обертання магнітного поля статора 
(асинхронна).

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82


Розрізняють колекторні і безколекторні (індукційні), однофазні і багатофазні асинхронні машини.
Найчастіше застосовуються трифазні асинхронні машини, які працюють як електродвигуни, 
потужністю від частки вата до десятків тисяч кіловат.
Першим хто створив асинхронний двигун був Нікола Тесла, який у Будапешті навесні 1882 р. вирішив 
проблему створення обертового магнітного поля за допомогою нерухомої багатофазної 
обмотки змінного струму, а в 1884 р. у Страсбурзі продемонстрував діючу модель свого двигуна.
Внесок у розвиток асинхронних двигунів зробив Галілео Ферраріс, який в 1885 р. в Італії побудував 
модель асинхронного двигуна потужністю 3 Вт. У 1888 р. він опублікував свої дослідження в статті 
для Королівської Академії Наук в Турині (в тому ж році, Тесла одержав патент США 381,968 від 
01.05.1888 (US Patent 0381968 заявка на винахід № 252132 від 12.10.1887), в якій виклав теоретичні 
основи асинхронного двигуна. Заслуга Ферраріса у тому, що, зробивши хибний висновок про 
невеликий к.к.д. асинхронного двигуна і про недоцільність застосування систем змінного струму, він 
привернув увагу багатьох інженерів до проблеми вдосконалення асинхронних машин. Стаття Галілео 
Ферраріс, опублікована в журналі «Атті ді Турині», була передрукована англійським журналом і була 
прочитана в липні 1888 р. випускником Дармштадтського Вищого технічного училища, вихідцем 
з Росії Михайлом Йосиповичем Доливо-Добровольським. Уже в 1889 р. Доливо-Добровольський 
отримав патент на трифазний асинхронний двигун з коротко замкненим ротором типу «біляча клітка»,
а в 1890 р. — патенти в Англії № 20425 та Німеччини № 75361 на трифазний асинхронний двигун з 
фазним ротором. Дані винаходи відкрили еру масового індустріального застосування електричних 
машин. В даний час асинхронний двигун є найпоширенішим електродвигуном.
Принцип дії 

Картина руху магнітного поля при роботі асинхронного двигуна
На обмотку статора подається змінна напруга, під дією якої в обмотках протікає трифазна система 
струмів. Оскільки обмотки в асинхронної машині зрушені один відносно одного на 120 градусів, так 
як в симетричній системі струми в обмотках мають фазовий зсув в 120 градусів, в таких обмотках 
створюється обертове магнітне поле. Обертове магнітне поле, перетинаючи провідники обмотки 
ротора, індукує в них електрорушійну силу, під дією якої в обмотці ротора протікає струм, який 
спотворює магнітне поле статора, збільшуючи його енергію, що веде до виникнення електромагнітної 
сили, під дією якої ротор починає обертатися (для більш простого пояснення, можна послатися на силу
Ампера, що діє на провідники обмотки ротора, які знаходяться в магнітному полі статора). Щоб в 
обмотці ротора виникала ЕРС, необхідно, щоб швидкість обертання ротора відрізнялася від швидкості 
обертання поля статора.
Частота обертання ротора (асинхронна частота) завжди менша синхронної частоти, тобто ротор 
асинхронного двигуна завжди відстає від статора. Це явище може бути пояснене таким чином: якщо 
б ротор обертався з частотою обертового поля, то це поле не перетинало б провідники обмотки ротора.
В останніх не наводилася б ЕРС і не було б струмів, а це значить, що обертовий момент на роторі був 
би рівний нулю. Таким чином, ротор асинхронного двигуна принципово не може обертатися з 
синхронною частотою. 
Тому ротор обертається асинхронно щодо поля статора, а двигун називається асинхронним. Відносна 
різниця швидкості обертання ротора від швидкості обертання поля статора називається ковзанням (s). 
Номінальне ковзання зазвичай становить 2-8%
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0
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Швидкість обертання ротора асинхронної машини завжди менша від швидкості обертового магнітного
поля і визначається за формулою:
                                                               n     =      (ʄ * 60 / p) * (1-S)
                  
де ʄ — частота змінного струму джерела живлення, p — кількість пар полюсів первинної обмотки, S —
ковзання ротора,  ʄ * 60 / p — швидкість обертання магнітного поля.
При f = 50 Гц, ця швидкість може бути різною, наприклад може дорівнювати 2 999, 1 500, або 1 000 
об/хв, залежно від кількості пар полюсів первинної обмотки (p = 1; p = 2; p = 3 і т. д.). Щоб досягти 
більшої швидкості обертання магнітного поля, первинну обмотку асинхронної машини живлять 
струмом підвищеної частоти (100–500 Гц). Швидкість обертання ротора асинхронної машини 
регулюють зміною частоти струму живлення, або зміною кількості пар полюсів первинної обмотки 
(ступінчасте регулювання), а також, зміною ковзання. Ковзання змінюють за допомогою активного 
опору, який вводять у вторинне коло асинхронної машини, каскадних схем, або способом 
зміни напруги, підведеної до первинної обмотки асинхронної машини.
Режими роботи 
Режим двигуна
Якщо ротор нерухомий або частота його обертання менше синхронної, то обертове магнітне поле 
перетинає провідники обмотки ротора і індукує в них ЕРС, під дією якої в обмотці ротора виникає 
струм. На провідники зі струмом цієї обмотки (а точніше, на зубці сердечника ротора), діють 
електромагнітні сили; їх сумарна сила утворює електромагнітний момент, що обертає ротор слідом за 
магнітним полем. Якщо цей момент достатній для подолання сил тертя, ротор приходить в обертання, 
і в ньому встановилася частота обертання. Частота обертання ротора не може досягти частоти 
обертання магнітного поля, так як в цьому випадку кутова швидкість обертання магнітного поля щодо 
обмотки ротора стане рівною нулю, магнітне поле перестане індукувати в обмотці ротора ЕРС і в свою
чергу, створювати обертовий момент.
Режим генератора
Якщо ротор розігнати за допомогою зовнішнього моменту (наприклад, будь-яким двигуном) до 
частоти, більшої частоти обертання магнітного поля, то зміниться напрямок ЕРС в обмотці ротора і 
активної складової струму ротора, тобто асинхронна машина перейде в генераторний режим. При 
цьому змінить напрямок і електромагнітний момент, який стане гальмівним. У генераторному режимі 
робота ковзання завжди менша 0.
Для роботи асинхронної машини в генераторному режимі потрібно джерело реактивної потужності, 
що створює магнітне поле. При відсутності початкового магнітного поля в обмотці статора потік 
створюють за допомогою постійних магнітів, або при активному навантаженні за рахунок залишкової 
індукції машини і конденсаторів, паралельно підключених до фаз обмотки статора.
Асинхронний генератор споживає реактивний струм і вимагає наявності в мережі генераторів 
реактивної потужності у вигляді синхронних машин, синхронних компенсаторів, батарей статичних 
конденсаторів (БСК). Через це, незважаючи на простоту обслуговування, асинхронний генератор 
застосовують порівняно рідко, в основному в якості вітрогенераторів малої потужності, допоміжних 
джерел невеликої потужності і гальмівних пристроїв. Генераторний режим асинхронного двигуна 
використовується досить часто в механізмах з активним моментом: в такому режимі можуть 
працювати двигуни ескалаторів метро (при русі вниз), опусканні вантажу в підйомних кранах, в 
генераторному режимі також працюють двигуни ліфтів, в залежності від співвідношення ваги в кабіні 
і в противазі; при цьому поєднуються необхідний за технологією режим гальмування механізму і 
рекуперація енергії в мережу з економією електроенергії.
                         Для реверсування трифазного асинхронного двигуна, тобто для зміни напряму 
обертання ротора, необхідно змінити напрям обертання магнітного поля статора. Це здійснюють 
зміною місць двох проводів, які живлять обмотку статора.
Регулювання швидкості обертання вала ротора. Трифазні асинхронні двигуни, як правило, 
застосовуються у приводах, де регулювання швидкості обертання вала двигуна не передбачене.
Швидкість обертання вала ротора трифазного асинхронного двигуна можна регулювати шляхом або 
зміною кількості пар полюсів p, або зміною частоти f1 струму живлення. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
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Регулювання швидкості обертання вала ротора трифазного асинхронного двигуна зміною кількості 
пар полюсів p є ступеневим.
Регулювання швидкості обертання валу ротору трифазного асинхронного двигуна зміною 
частоти  f1 струму живлення вимагає наявності спеціального достатньо дорогого приладу, який 
дозволяє плавно змінювати частоту.
Регулювання швидкості обертання вала ротора трифазного асинхронного двигуна з фазним ротором 
здійснюється шляхом зміни величини додаткового активного опору реостата, що включений у фазні 
обмотки ротора аналогічно вмиканню пускового реостата.
Реверсування трифазного асинхронного двигуна здійснюється шляхом зміни напрямку обертання 
магнітного поля статора. Для цього необхідно поміняти місцями будь-які два лінійні проводи. Перед 
реверсуванням двигун необхідно повністю зупинити для запобігання виникненню 
пожежонебезпечного режиму роботи.
Однофазний асинхронний двигун. У системах однофазного струму застосовують однофазні 
асинхронні двигуни. Внаслідок того, що у статорі є лише одна обмотка, в ньому буде створюватися 
магнітний потік, що є пульсуючим але нерухомим у просторі. В зазорі між статором і ротором 
магнітний потік спрямований вздовж осі обмотки статора (рис. 5.39,а). Тому ротор знаходиться під 
дією двох магнітних потоків, що обертаються у протилежних напрямках. Магнітний момент дорівнює 
нулю, і ротор не обертається.

Рис. 5.39 – Однофазний асинхронний двигун: а – принцип дії, б – схема пуску
1 – робоча обмотка; 2 – пускова обмотка; 3 – ротор; С – конденсатор

Для пуску однофазного асинхронного двигуна необхідно надати ротору початкового напрямку 
обертання, наприклад поштовхом руки.
На практиці для пуску однофазного асинхронного двигуна у статорі улаштовують додаткову пускову 
обмотку, вісь якої є перпендикулярною осі основної (робочої) обмотки. Для отримання обертового 
магнітного поля пускова обмотка вмикається через конденсатор, чим досягається зсув струмів 

близько  (рис. 5.39,б).
Для реверсування двигуна необхідно поміняти місцями затискачі робочої або пускової обмоток.
Однофазні асинхронні двигуни найбільш часто застосовуються в електричних приладах побутового 
призначення.
Колекторний двигун змінного струму. Крім асинхронних безколекторних двигунів, на практиці 
застосовуються асинхронні колекторні двигуни змінного струму, наприклад, для привода побутових 
електричних приладів (пилососів, вентиляторів, швейних машин тощо). 
Якщо в обмотці у двигуні постійного струму одночасно змінити напрямки струмів збудження 
основного магнітного поля нерухомої частини та магнітного поля якоря, то напрямок обертального 



моменту не зміниться. Одночасна зміна напрямків струмів збудження основного магнітного поля 
нерухомої частини та магнітного поля якоря легко відтворюється у двигуні постійного струму з 
послідовним збудженням. Таким чином машина постійного струму з послідовним збудженням може 
працювати на змінному струмі, тобто бути електричним колекторним двигуном змінного струму. 
Конструктивно колекторні двигуни змінного струму є аналогічними двигунам постійного струму з 
послідовним збудженням. Враховуючи, що у статорі двигуна змінного струму виникає змінний 
магнітний потік, статор виготовляють з тонких пластин електротехнічної сталі, тоді як осердя 
нерухомої частини машини постійного струму виготовляють із прокатної сталі.
Колекторні двигуни змінного струму розвивають високий пусковий та обертальний моменти, мають 
високу швидкість обертів вала (до 20000 об/хв).
Недоліками колекторних двигунів змінного струму є складність виготовлення, наявність колектора, 
низька надійність у роботі.
Домашня робота: підготувати конспект

План уроку
З електротехніки №41

Тема: Електричні машини змінного струму
Тема уроку №41: Сфера застосування асинхронних електричних  машин.
Теоретичні відомості:
Трифазну асинхронну машину, можна використовувати не тільки як асинхронний електродвигун, але 
й як генератор змінного струму, електромагнітне гальмо, перетворювач частоти, трансформатор з 
обертовим магнітним полем (див. Перетворювач частоти).
Застосування асинхронної машини як генератора дуже обмежене, оскільки треба мати джерело 
намагнічувального змінного струму, для утворення магнітного поля в машині. Крім того, важко 
регулювати напругу такого генератора. Асинхронні машини з живленням від однофазної мережі, 
широко застосовують у схемах автоматики і побутових приладах. Здебільшого, це двигуни малої 
потужності (мікродвигуни).
Особливістю однофазних асинхронних машин є наявність пускової обмотки, для утворення 
обертового магнітного поля під час пуску. Основні схеми їх такі:
1) схема з підвищеним активним опором пускової обмотки;
2) схема з увімкненою в коло пускової обмотки ємністю;
3) схема з екрануючим короткозамкненим витком на полюсі.
Трифазні асинхронні машини, в порівнянні з однофазними, мають кращі пускові та робочі 
характеристики і вищі економічні показники.
Розв’язування задач:
Трифазний асинхронний двигун увімкнено в мережу змінного струму промислово частоти. Кількість 

витків обмотки статора , ротора . Кожна фаза статора розділена на дві котушки. 

Асинхронний двигун характеризується ковзанням  в режимі номінального навантаження. 

Максимальне значення створеного обертового магнітного потоку .
Обчисліть частоту обертання ротора та діючі значення ЕРС обмоток статора і ротора для двох 
режимів: нерухомого ротора і у разі обертання ротора з номінальним навантаженням, якщо обмоткові 

коефіцієнти статора і ротора, відповідно, , .
Розв’язок задачі
1.    Визначити  частоту обертання ротора можна, скориставшись означенням ковзання :

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD


Але спочатку потрібно з'ясувати значення синхронної частоти, скориставшись формулою. Кожна фаза 
статора розділена на дві котушки, отже, всередині статора створюється чотириполюсний магнітний 
потік, який обертається з частотою

 
Звідси

2.    Обчислюємо діюче значення ЕРС, яка індукується основним магнітним потоком в обмотці 
статора, з використанням співвідношення (3-4.6) для визначення амплітудного значення ЕРС. 

Візьмемо до уваги, що частота струму у промисловій мережі .

 
3.    Аналогічно обчислюємо діюче значення ЕРС, яка індукується основним магнітним потоком в 
обмотці ротора. Беремо до уваги, що лінійна частота струму у провідниках ротора змінюється зі 

збільшенням частоти обертання ротора  згідно з співвідношенням (3-4.3).

Для нерухомого ротора : 

Для рухомого ротора . В режимі номінального навантаження: 

Відповідь: 
 
ЗАДАЧА № 3.2.
Умова задачі
Технічні дані синхронного двигуна типу АТ51-6 наведені у таблиці. Визначте синхронну частоту 

двигуна; номінальне ковзання; номінальний момент  на валу двигуна; пусковий  і 

максимальний  моменти; активну потужність , яку двигун споживає із мережі при 

номінальному навантаженні; діюче значення струмів мережі  ; пусковий струм  при 

діючому значенні напруги мережі 

  

При номінальному навантаженні

Струм статора  

при напрузі 

  

     

127 220 380 500
2,8 950 19,7 11,4 6,8 5,0 82,5 0,78 5 0,9 1,8

 
 



Розв’язок задачі
2.    Остання цифра у маркуванні асинхронного двигуна означає кількість полюсів. Двигун типу АТ51-

6 має 6 полюсів, тобто 3 пари полюсів . Синхронну частоту двигуна обчислюємо за формулою:

В інший спосіб синхронну частоту можна визначити із наступних міркувань: частота обертання ротора
наближається до частоти обертання магнітного потоку і відносна різниця між ними становить кілька 
процентів. За паспортними даними двигуна частота обертання ротора у номінальному режимі 

становить  У разі промислової частоти мережі найближчою до цього значення є 

синхронна швидкість , яка має місце при трьох парах полюсів магнітного потоку 
(див. Таблицю № 3-4.2).
3.    Обчислимо ковзання, яке характеризує асинхронність роботи двигуна за визначенням (3-4.2):

4.    Обертовий момент асинхронних двигунів визначається взаємодією струму в обмотці ротора з 
магнітним полем, яке створюють струми в обвиті статора. Механічний момент ротора, який дорівнює 
добутку сили на ободі і радіусу шківу, обчислюють через механічну потужність за формулою :

5.    Як видно з універсальної характеристики асинхронного двигуна пусковий момент набуває 

значення , яке може бути менше за значення номінального моменту 
. Відношення пускового моменту до номінального називають кратністю пускового моменту, яка, 

зазвичай, приймає значення . Обчислюємо пусковий момент за наданою кратністю у 
паспортних даних двигуна:

6.    Відношення максимального моменту до номінального називають перевантажувальною здатністю 

двигуна . Для різних двигунів перевантажувальна здатність має різні значення в межах 1,7 – 3,5. За 
перевантажувальною здатністю, яка указана в паспорті двигуна, розраховуємо максимальний 
обертовий момент:

 

7.    Обмотка статора живиться від трифазної мережі. Потужність, яку споживає двигун, поділяють на 

активну  на реактивну . За відомим коефіцієнтом корисної дії (із паспортних даних) 
розраховуємо активну потужність, яку двигун споживає із мережі:

http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=9452
http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=9452
http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=9452
http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=9390
http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=9390


8.    Зазвичай активну потужність розраховують за формулою з використанням діючих значень 

лінійних напруг та струмів . З цього співвідношення можна визначити діюче значення струму
мережі:

9.    Виведенню асинхронного двигуна на нормальний режим передує його пуск, коли ротор зрушує з 
місця і розганяється до частоти обертання, яка визначається навантаженням. Пусковий струм 

статора , діюче значення якого можна обчислити, скориставшись формулою (3-4.40), набуває 
значення, яке в 5-7 разів більше за номінальне. В паспортних даних указують кратність пускового 
струму двигуна.

Відповідь: 

ЗАДАЧА № 3.3.
Умова задачі

Побудувати енергетичну діаграму для асинхронного двигуна потужністю , який 

працює в номінальному режимі з коефіцієнтом корисної . Втрати у міді, втрати у сталі і 
механічні втрати відносяться між собою, як 3:2:1. Втрати у міді порівну розподілені між обмотками 
статора і ротора.
Розв’язок задачі
1.   Обчислюємо потужність, яку двигун споживає із мережі:

2.    Обчислюємо загальні втрати у двигуні:

що складає

від споживаної потужності.
3.    Розрахуємо втрати у міді, тобто електричні втрати на нагрівання обмоток статора і ротора:

які порівну розподіляються між обмотками статора і ротора

4.   Розрахуємо втрати у сталі статора на гістерезис  та на вихрові струми:

5.   Розрахуємо механічні втрати (втрати неробочого ходу), які витрачаються на обертання ротора ненавантаженого двигуна, тобто втрати, які обумовлені тертям валу в 
підшипниках та о повітря, наявністю вентиляції  та інші:

http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=9454
http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=9454


6.   Обчислюємо механічну потужність двигуна:

7.   Обчислюємо електромагнітну потужність, яку основний магнітний потік передає ротору:

На основі отриманих даних побудуємо енергетичну діаграму асинхронного двигуна

Домашня робота: розв’язати задачу! (Розв’язок сфотографувати та відправити)
Умова задачі
Побудувати енергетичну діаграму для асинхронного двигуна потужністю Р2ном5,7 кВт , який працює в 
номінальному режимі з коефіцієнтом корисної η=87% . Втрати у міді, втрати у сталі і механічні втрати
відносяться між собою, як 3:2:1. Втрати у міді порівну розподілені між обмотками статора і ротора.

План уроку
З електротехніки №42

Тема: Електричні машини постійного струму
Тема уроку №42: Загальні відомості про електричні машини постійного струму
Теоретичні відомості:
Машина постійного струму - електрична машина, призначена для перетворення механічної енергії в 
електричну постійного струму (генератор) або для зворотного перетворення (двигун). Машина 
постійного струму оборотна, тобто конструкція електродвигуна постійного струму така сама, як і 
генератора постійного струму.
В електродвигуні явище електромагнітної індукції при взаємодії струму обмотки ротора (якоря) з 
основним магнітним полем зумовлює появу електромагнітного обертального моменту.
Дія генератора постійного струму ґрунтується на явищі електромагнітної індукції: збудженні 
змінної електрорушійної сили в обмотці ротора (якоря), при його обертанні в основному магнітному 
полі, створюваному обмоткою збудження на полюсах.
Електричні машини постійного струму служать для перетворення механічної енергії в електричну 
(електричний генератор) і для перетворення електричної енергії в механічну (електричний двигун).
Робота електричних двигунів постійного струму базується на принципі взаємодії магнітного поля і 
провідника зі струмом. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Основними перевагами електричних двигунів постійного струму є можливість поступового 
регулювання швидкості обертання вала електричними способами та значний пусковий момент. Ці 
переваги зумовлюють галузь виростання електричних двигунів постійного струму – електропривод, 
що регулюється (перш за все – електротранспорт). 
Сучасні електричні двигуни постійного струму виготовляються із широким діапазоном потужностей. 
Наприклад, двигуни трамваїв мають потужність від 33 до 54,5 кВт, двигуни електровозів – 
320÷450 кВт, кранові двигуни – 3÷100 кВт, а двигуни прокатних станів мають потужність у декілька 
тисяч кВт.
Генератори постійного струму, у порівнянні з генераторами змінного струму, застосовуються 
обмежено. Перевагою генератора постійного струму є те, що на виході з нього маємо постійний струм.
До середини 50-х років ХХ сторіччя не було надійних і дешевих напівпровідникових випрямлячів, що 
й зумовило широке застосування генераторів постійного струму на той час. Основними недоліками 
генераторів постійного струму є незадовільні масово-габаритні показники (великі габарити і вага), у 
порівнянні з генераторами змінного струму, та наявність колектора, що іскрить. Саме ці недоліки й 
зумовлюють обмеженість застосування генераторів постійного струму.
Конструкція електричних машин постійного струму. Існують два типи машин постійного
струму: колекторні і безколекторні (уніполярні). Машини уніполярного типу на сьогодні не 
виготовляються. Тому розглядати будемо тільки колекторні машини. Конструктивно електрична 
машина постійного струму складається з двох частин (рис. 5.12): нерухомої і рухомої (обертової).

Рис. 5.12 – Конструкція машини постійного струму: а – нерухома частина, 
б – рухома частина

Основою нерухомої частини (рис. 5.12,а) є станина, за допомогою якої здійснюється кріплення 
машини. Станина виготовляється з чавуну або сталі. До станини кріпляться основні 1 та додаткові 2 
полюси, осердя яких виготовляється з електротехнічної листової сталі з малим магнітним опором. 
Обмотка полюсів, по якій проходить постійний електричний струм, називається обмоткою збудження.
Число полюсів завжди кратне двом. Обмотка полюсів вмикається таким чином, щоб полюси 
повторювалися по колу (N-S-N-S-…). Додаткові полюси служать для поліпшення умов комутації. 
Полюси створюють основний магнітний потік. Вводиться поняття геометричної нейтралі, яка поділяє 
простір між полюсами і в якій магнітна індукція дорівнює нулю.
Рухома (обертова) частина (рис. 5.12,б) машини постійного струму називається якір. Якір складається 
зі сталевого вала 1, на якому знаходиться осердя 2, виготовлене з листів електротехнічної сталі. В пази
осердя закладено обмотку 4. Обмотка якоря складається з окремих секцій. Кінці секцій приєднуються 



до пластин колектора 5, які виготовляються з міді та ізольовані одна від одної (поперечний переріз 
колектора подано на рис. 5.13). Для охолодження електричної машини на вал також насаджений 
вентилятор 3. Провідники обмотки секції з’єднуються так, щоб ЕРС у сторонах секції додавалися. Для 
цього сторони кожної секції розташовують над полюсами різної полярності на відстані, яка 
позначається  та називається поясна поділка (дуга кола якоря між осями сусідніх полюсів).

Рис. 5.13 – Поперечний переріз колектора

Секції обмотки якоря бувають двох видів: петльові (рис. 5.14,а) та хвильові (рис.5.14,б) (на рисунку 
полюси розташовано під обмоткою). 

Рис. 5.14 – Види секцій обмоток якоря: а – петльова, б – хвильова

Відстань між початком та кінцем секції називають першим частковим кроком (на рис. 5.14 позначено 
у1). Відстань між кінцем попередньої секції та початком другої секції називають другим частковим 
кроком (на рис. 5.14 позначено у2). Відстань між точками приєднання початків сусідніх секцій до 
колектора називають кроком по колектору (на рис. 5.14 позначено ук).
При з’єднанні секцій обмотки якоря другий частковий крок можна зробити як у напрямку, що є 
протилежним першому початковому кроку (петльова обмотка), так і у тому ж напрямку, що і перший 
початковий крок (хвильова обмотка). Крок по колектору для петльової обмотки дорівнює ук = у1 – у2, 
або одному кроку. Крок по колектору для хвильової обмотки дорівнює ук = у1 + у2. Для хвильової 
обмотки крок по колектору обирають таким чином, щоб, обходячи один раз навколо якоря, другий 
оберт починався з початку секції, що знаходиться зліва від першої.
Петльова обмотка якоря застосовується в електричних машинах постійного струму великої 
потужності, хвильова обмотка – у машинах середньої та малої потужності.
Електричний контакт між нерухомою частиною та якорем електричної машини здійснюється за 
допомогою щіткового вузла. Щітковий вузол складається зі щіток (графітних, мідно-графітних, 
бронзо-графітних), щіткової траверси та щіткотримача.
Щітки безпосередньо контактують із пластинами колектора. За допомогою щіток у випадку, якщо 
електрична машина є двигун, на пластини колектора подається напруга. Якщо електрична машина є 
генератор, за допомогою щіток з колектора знімається постійна напруга. 



Колектор призначений  для зміни напрямку струму в провідниках обмотки якоря в той момент, коли 
провідники проходять геометричну нейтраль. При роботі колектор іскрить. 
Принцип зворотності електричних машин постійного струму. Принцип зворотності полягає у 
тому, що будь-яка машина постійного струму може працювати і як електричний генератор, і як 
електричний двигун без зміни її конструкції.
Електричний генератор перетворює механічну енергію в електричну. ЕРС Е, що індукується, викликає
електричний струм силою Iя та долає падіння напруги (Iя · Rя) в обмотці якоря та опорі 
навантаження U. Основне рівняння генератора:

,                                                   (5.33)

де Rя – опір обмотки якоря.
Електричний двигун перетворює електричну енергію у механічну. Зовнішня напруга U викликає 
електричний струм силою Iя та долає ЕРС якоря E й падіння напруги в обмотці якоря (Iя · Rя). Основне 
рівняння двигуна:

.                                                   (5.34)

Для одиничного прямолінійного провідника, що рухається з постійною швидкістю  ν у рівномірному 
магнітному полі з магнітною індукцією C перпендикулярно магнітним силовим лініям можна записати
закон електромагнітної індукції (формула (2.32)):

,                                                            (5.35)

де E – величина ЕРС, [В]; V – магнітна індукція, [Тл]; ℓа – "активна" довжина провідника, 
[м]; ν – швидкість руху провідника відносно магнітних силових ліній, [м/с].
Для одиничного прямолінійного провідника довжиною ℓа, по якому протікає електричний струм 
силою I, розташованого у зовнішньому магнітному полі з індукцією B перпендикулярно магнітним 
силовим лініям, можна записати закон електромагнітних сил (формула (2.27)):

                                                               (5.36)

де F – електромагнітна сила, [Н]; I – сила струму, [А].

З формул (5.35), (5.36) випливає рівняння перетворення механічної потужності  в електричну 
потужність Pел за відсутності втрат:

                 або                 .                                 (5.37)

Принцип роботи генератора. При обертанні якоря (рис. 5.15,а) виникає ЕРС E, що є причиною 

виникнення електричного струму силою I. Електромагнітна механічна сила  за правилом "лівої 
руки" спрямована проти напрямку обертання. Ця сила є гальмуючою і компенсується силою 
первинного двигуна (привода генератора).



Рис. 5.15 – Принцип роботи електричної машини постійного струму: 
а – генератор, б – двигун

Принцип роботи двигуна. По провіднику (рис. 5.15,б) тече електричний струм силою I, виникає 

електромагнітна механічна сила , що діє по колу якоря. Ця сила є причиною руху, тому її напрямок 
збігається з напрямком швидкості ν обертання вала. ЕРС E за правилом "правої руки" спрямована 
проти напрямку струму і називається проти-ЕРС. Проти-ЕРС компенсується зовнішньою напругою 
мережі U.
ЕРС обмотки якоря двигуна. Визначимо величину проти-ЕРС.
Магнітний потік одного полюса Ф0 у повітряному зазорі між полюсами нерухомої частини та якорем 
двигуна визначається за формулою (2.5):

,                                               (5.38)

де B – величина магнітної індукції у зазорі, [Тл]; ℓ – довжина провідника, [м]; τ – поясна поділка, [м].
Середнє значення магнітної індукції Всер у повітряному зазорі між полюсами нерухомої частини та 
якорем двигуна визначається за формулою: 

.                                                (5.39)

Очевидно

.                                                (5.40)

Середнє значення ЕРС Eсер, що індукується в одному провіднику обмотки якоря, який рухається з 
лінійною швидкістю ν, визначається за законом електромагнітної індукції (у формулу (5.35) 
підставляємо формулу (5.40)):

.                                                   (5.41)



Вважаючи, що загальна кількість провідників якоря дорівнює N, то в одній паралельній вітці

послідовно з’єднано  провідників (де позначено a – кількість пар паралельних витків обмотки 
якоря). Тоді можна записати значення ЕРС E, що індукується в обмотці якоря, який рухається з 
лінійною швидкістю ν:

.                                                  (5.42)

Лінійна швидкість ν обертання якоря визначається за формулою:

,                                                    (5.43)

де D – діаметр якоря, [м]; n – кількість обертів якоря за хвилину, [об/хв].
Поясна поділка τ якоря визначається за формулою:

,                                                           (5.44)

де p – кількість пар полюсів машини.
Підставляємо формули (5.43) та (5.44) у формулу (5.42) й отримуємо остаточну формулу для ЕРС 
(проти-ЕРС) E, що індукується в обмотці якоря при його обертанні з кількістю обертів n:

,                                                  (5.45)

де позначено  – стала машини постійного струму (залежить тільки від конструкції 
машини – кількості пар полюсів p, кількості провідників N та кількості пар паралельних витків 
обмотки якоря a).
Напрямок ЕРС, що індукується в обмотці якоря при його обертанні, обернений напрямку струму, який 
тече по обмотці. 
Електромагнітний момент на валу машини постійного струму. На провідник довжиною ℓ зі 
струмом силою I, що розташований у зовнішньому магнітному полі з індукцією Всер, діє 
електромагнітна сила (формула (5.36)):

                                                     (5.46)

З курсу фізики відомо, що момент сили – це добуток сили на плече сили. Тому для визначення 
електромагнітного обертального моменту на валу електричної машини постійного струму необхідно 

помножити електромагнітну силу (5.46), що діє на один провідник зі струмом, на плече  та 
кількість провідників N:



                                              (5.47)

Сила струму I в одному провіднику обмотки якоря дорівнює силі струму в одному паралельному 
витку:

,                                                           (5.48)
де Iя – сила струму, що споживається двигуном або віддається генератором, [А]; a – кількість пар 
паралельних витків обмотки якоря.
У формулу (5.47) підставляємо формулу (5.46), враховуємо формули (5.40), (5.44), (5.48) та отримуємо
остаточну формулу для визначення електромагнітного моменту на валу машини постійного струму:

,                                           (5.49)

де позначено  – стала машини постійного струму (залежить тільки від конструкції 
машини – кількості пар полюсів p, кількості провідників N та кількості пар паралельних витків 
обмотки якоря a).
Порівнюючи сталі машини Се та См , отримуємо зв’язок між ними:

.                                                        (5.50)

Реакція якоря в машинах постійного струму. При роботі машини постійного струму магнітне поле 
якоря впливає на магнітне поле полюсів. Внаслідок цього виникає реакція якоря. Раніше було введено 
поняття геометричної нейтралі електричної машини постійного струму (див. рис. 5.12,а), яка поділяє 
простір між полюсами і в якій магнітна індукція дорівнює нулю. Внаслідок реакції якоря на 
геометричній нейтралі магнітна індукція перестає дорівнювати нулю. Лінія, на якій  магнітна індукція 
дорівнює нулю, називається фізичною нейтраллю. У генератора фізична нейтраль зміщується відносно
геометричної нейтралі у напрямку обертання якоря, в електричного двигуна – проти напрямку 
обертання.
Для запобігання виникненню реакції якоря в електричних машинах постійного струму застосовують 
додаткові полюси (рис. 5.12,а). Додаткові полюси розташовують на геометричній нейтралі нерухомої 
частини електричної машини. Їх обмотка вмикається послідовно в коло якоря, і їх магнітне поле 
компенсує реакцію якоря.
Комутація в машинах постійного струму. Комутація – процес зміни напрямку струму в секції 
обмотки якоря при його обертанні. В машинах постійного струму виділяють 
комутацію електромагнітну (зумовлена електричним причинами) та механічну (зумовлена 
механічними причинами).
Розглянемо електромагнітну комутацію. При обертанні якоря секції обмотки послідовно переходять з 
одного витка на інший (рис. 5.16). При цьому відбувається зміна сили струму, що протікає через 
щітки.



Рис. 5.16 – Комутація секції обмотки електричної машини постійного струму

У початковий момент часу (рис. 5.16,а) сила струму iа в першій секції є удвічі меншою за силу струму 
2 ⋅ iа , що підходить до щітки; струм iа спрямований за годинниковою стрілкою. У наступний момент 
часу (рис. 5.16,б) після повороту якоря струм у першій секції починає змінюватися. При подальшому 
повороті якоря (рис. 5.16,в) сила струму у першій секцій знову дорівнює iа, але струм спрямований 
проти годинникової стрілки. 
Проаналізуємо процес комутації за допомогою рис. 5.16,б. Через контакт із пластиною 1 колектора 
проходить струм силою i1, а через контакт із пластиною 2 колектора  – струм силою i2. Площа 
доторкання щіткою кожної з пластин становить:

,                 ,

де ℓщ – довжина щитки в осьовому напрямку, [м];  bк = νк · Тк  – ширина колекторної пластини 
(дорівнює ширині щітки) , [м];  νк – лінійна швидкість колектора, [м/с];  t – проміжок часу від початку 
комутації, [с];  Тк – період комутації, [с].
Опір перехідного контакту між щіткою та пластиною 1 Rпщ1 або 2 Rпщ2 колектора буде більше 
опору Rпщ перехідного контакту при повному контакті щітки із колекторною пластиною у стільки 
разів, у скільки повна площа щітки Sщ = ℓщ · bк більше площі доторкання щіткою пластини:

,                 .

При комутації у секції за рахунок її індуктивності виникає ЕРС самоіндукції:

,

де L – індуктивність секції, [Гн].
За рахунок перетинання ліній результуючого поля виникає комутаційна ЕРС eк.
Складаємо вузлові рівняння за першим законом Кірхгофа: вузол a: і1 = і + іа; вузол b: і2 = – і + іа.
Складаємо контурне рівняння за другим законом Кірхгофа:

.

Отримуємо неоднорідну систему з трьох лінійних алгебраїчних рівнянь:



.

Розв’язання системи рівнянь дає вираз для сили струму:

,                  (5.51)

де позначено  – повний опір секції;  – лінійна складова 

сили струму  комутації;   – додаткова складова сили струму комутації.
Якщо буде виконана умова ес = – ек, то у формулі (5.51) другий доданок буде дорівнювати нулю і 
струм у секції буде змінюватися за лінійним законом іл.

Аналіз формули для повного опору секції Rщ показує, що цей опір має мінімум при  (у середині
періоду комутації): Rщ = 4 · rщ. При t = 0 та t = Тк: Rщ → ∞.

Рис. 5.17 – Пояснення небезпеки процесу комутації

На  рис. 5.17  приведено  залежності: Rщ = f (t) – рис. 5.17,а; ід = f (t) –  рис. 5.17,б  та  і = f (t)  – рис. 
5.17,в. Крива  1 ілюструє  процес  комутації   при ес + ек > 0, крива  2 – при  ес + ек< 0 відповідно.

Крива  описує процес лінійної комутації, при якій іскріння є найменшим.



Крива 1 описує процес сповільненої комутації, при якій швидкість зміни струму наприкінці періоду 
комутації більше, ніж при лінійній комутації. Це приводить до появи більшої ЕРС самоіндукції та 
посиленого іскріння під боком щітки, що сходить із пластини колектора.
Крива 2 описує процес прискореної комутації, при якій швидкість зміни струму на початку періоду 
комутації більше, ніж при лінійній комутації. Це приводить до появи більшої ЕРС самоіндукції та 
посиленого іскріння під боком щітки, що набігає на пластини колектора.
Ймовірність іскріння збільшується зі збільшенням швидкості обертання валу колектору.
Зменшення іскріння при комутації досягається установкою додаткових полюсів на геометричній 
нейтралі машини змінного струму.
Крім розглянутої вище електромагнітної комутації, в машинах постійного струму має місце механічна 
комутація, зумовлена механічними причинами (нерівність колектора, щіток, слабкий тиск пружин 
щіткового вузла тощо). Зменшення іскріння механічного характеру досягається механічною обробкою 
колектора та щіткового вузла.
Домашня робота: підготувати конспект.

План уроку
З електротехніки №43

Тема: Електричні машини постійного струму
Тема уроку №43: Принцип дії та будова генератора постійного струму
Теоретичні відомості:
Генератор постійного струму – це електрична машина, котра виробляє напругу постійної величини.
Дія генератора постійного струму ґрунтується на явищі електромагнітної індукції: збудженні 
змінної електрорушійної сили (ЕРС) в обмотці ротора (якоря), під час його обертання в 
основному магнітному полі, створюваному обмоткою збудження на полюсах. Обмотка ротора з'єднана
з колектором (механічним перетворювачем змінної ЕРС на постійну напругу), по пластинах якого 
ковзають контактні щітки, які приєднують обмотку до зовнішнього електричного кола. Розрізняють 
генератори постійного струму з незалежним збудженням (від стороннього джерела струму) і з 
залежним збудженням (самозбудженням), зумовленим залишковим магнетизмом у станині й 
полюсах. Потужність генераторів постійного струму — від кількох ват до десятків тисяч кіловат, 
напруга — від одиниць до сотень і тисяч вольт. ККД їх, за повного навантаження — від 0,7 
(малопотужні генератори) до 0,96 — генератори великої потужності. Генератори постійного струму 
застосовують для живлення електродвигунів постійного струму, у зварювальних пристроях, 
електричних установках літаків, тепловозів, автомобілів, у пристроях автоматики (мікрогенератори 
постійного струму), для електролізу тощо.
Якщо до кінців петлі провідника, всередині якої обертається постійний магніт, приєднати 
навантаження, то в ній потече змінний струм. Станеться це тому, що полюси
Зображення принципу роботи генератора
магніту міняються місцями. На цьому ефекті засновано принцип роботи генераторів змінного струму, 
які є братами-близнюками машин постійного струму.
Вся хитрість, завдяки якій отримується струм який не змінює напрямку, полягає в тому, щоби встигати
перемикати точки приєднання навантаження з тією ж швидкістю, з якою обертається магніт. Здійснити
це завдання може тільки колектор – особливий пристрій, котрий складається з декількох 
струмопровідних секторів, розділених діелектричними пластинами. Він закріплюється на якорі 
електричної машини і обертається синхронно з ним.
Знімання електричної енергії з якоря здійснюється щітками – підпруженими шматочками графіту, 
який має високу електропровідність і низький коефіцієнт тертя ковзання. В ту мить, коли 
струмопровідні сектори колектора міняються місцями, індукована ЕРС стає нульовою, але змінити 
знак вона не встигає, оскільки щітку вже передано струмознімальному сектору, приєднаному до 
іншого кінця провідника.
У підсумку, на виході пристрою виходить пульсова напруга однієї величини. Щоб згладити пульсацію 
напруги, використовується кілька якірних обмоток. Чим їх більше, тим менше кидки напруги на 
виході генератора. Кількість струмознімальних секторів на колекторі завжди вдвічі більше, ніж 
обмоток якоря.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F


Знімання виробленої напруги з обмотки якоря, а не статора, є корінною відмінністю машини 
постійного струму від генератора змінного струму. Це ж зумовило і їх істотну ваду: втрати на тертя 
між щітками і колектором, іскріння та нагрівання.
Будова
Як і будь-яка електрична машина, генератор постійного струму, складається з якоря і статора.
Якір збирається зі сталевих пластин з поглибленнями, в які вкладаються обмотки. Їх кінці 
приєднуються до колектора, який складається з мідних пластин, розділених діелектриком. Колектор, 
якір з обмотками і вал електричної машини, після складання стають єдиним цілим.
Статор генератора є одночасно і його корпусом, на внутрішній поверхні якого закріплюється кілька 
пар постійних або електричних магнітів. Зазвичай використовуються електричні, сердечники яких 
можуть бути відлиті разом з корпусом (для машин малої потужності) або набрані з металевих пластин.
Також на корпусі передбачається місце для кріплення струмознімальних щіток. Залежно від кількості 
полюсів магнітів на статорі, змінюється і кількість графітових елементів. Скільки пар полюсів, 
стільки-ж і щіток.
Домашня робота: підготувати конспект.

План уроку
З електротехніки №44-45

Тема: Електричні машини постійного струму
Тема уроку №44-45: Способи збудження. Комутація струму.
Теоретичні відомості:
МПС- машина постійного спруму
ДПС – діигун постійного струму
Комутація
Комутація у МПС – це перемикання щітками пластин колектора. У результаті комутації струм у секції 
обмотки якоря змінює свій напрям на протилежний.
При перемиканні пластин колектора виникає іскріння. Це дуже небажане явище. Воно призводить до 
колового вогню та псує колектор.
Іскріння може мати такий характер:
– механічний – усувається механічним шляхом (проточування, шліфування, промивання, 
регулювання);
– електромагнітний – виникає через швидке вимикання кола, що має велику індуктивність.
В ідеальному випадку струм у секції змінює напрям на протилежний за лінійним законом. Це – лінійна
комутація. Але секція має значну індуктивність (L), тому реальна комутація – сповільнена     (рис. 6.4).
 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82


Рисунок 6.4 – Види комутації машин постійного струму
 
У секції наводиться ЕРС самоіндукції еL. Крім цього, наводиться ЕРС взаємної індуктивності, 
зумовлена зміною струму в сусідніх секціях ем.
Результуюча ЕРС (реактивна ЕРС секції) буде

 . (6.4)
Можна вважати, що

  , (6.5)
де LС – індуктивність секції.
Ця реактивна ЕРС і протидіє зміні струму в секції, тобто сприяє сповільненій комутації.
Щоб зменшити вплив реактивної ЕРС, створюють комутуючу ЕРС секції ек за допомогою додаткових 
полюсів. Умови комутації залежать від співвідношень:

 – умова лінійної комутації;

 – умова сповільненої комутації;

 – умова прискореної комутації.
Прискорена комутація використовується у МПС, що працюють при великих навантаженнях із частим 
реверсуванням.
 
 
6.3 Збудження машин постійного струму
 
 
Стандартне позначення машин таке:

 – обмотка якоря;

 – обмотка додаткових полюсів;

 – компенсаційна обмотка;

 – обмотка послідовного збудження;

 – обмотка паралельного (або незалежного) збудження.
 
Збудження – це спосіб створення основного магнітного потоку.
 
Розрізняють п’ять способів збудження:
1. Незалежне збудження. При цьому ОЗ умикається на автономне джерело живлення (рис. 6.5).

Рисунок 6.5 – Незалежне збудження
 
2. Паралельне збудження (шунтове). При цьому ОЗ умикається паралельно до обмотки якоря (рис. 
6.6).



Рисунок 6.6 – Паралельне збудження
3. Послідовне (серієсне) збудження. При цьому ОЗ умикається
послідовно з обмоткою якоря. Струм якоря є одночасно струмом збудження. ОЗ розраховується на 
великий струм, має невелику кількість витків та виготовляється дротом великого перерізу (рис. 6.7).

Рисунок 6.7 – Послідовне збудження
 
4. Змішане (компаундне) збудження. При цьому ОЗ має дві
котушки. Одна вмикається послідовно, друга – паралельно до обмотки якоря. Ці машини мають 
переваги щодо інших машин (рис. 6.8).

Рисунок 6.8 – Змішане збудження
 
5. Збудження сталими магнітами. При цьому ОЗ відсутня,
основний магнітний потік (МП) створюється сталими магнітами статора (рис. 6.9).

Рисунок 6.9 – Збудження сталими магнітами
 
 
6.4 Двигуни постійного струму з паралельним, послідовним та незалежним збудженням
 
 
6.4.1 Двигуни паралельного (шунтові) та незалежного збудження

Розглянемо основне рівняння двигуна  , якщо проаналізувати особливості пуску, то при

n = 0,  , тобто пусковий струм більший за номінальний:

 . (6.6)

Як правило,  .
 
Способи обмеження пускових струмів (3 способи):
1. Пуск за допомогою пускового реостата (додатковий опір у коло
якоря)

 , (6.7)
Rдод вибирають так, щоб Іп = (2…3)Іном.



2. Пуск при зниженій напрузі. Для цього застосовують регульоване
джерело.
3. Прямий пуск (здійснюється для двигунів потужністю до 1 кВт).
 
Механічні характеристики ДПС незалежного та послідовного збудження практично однакові.
Рівняння механічної характеристики для ДПС паралельного або незалежного збудження має вигляд

 . (6.8)

 

 

 

Рисунок 6.10 – Механічна характеристика ДПС паралельного та незалежного збудження
 
6.4.2 Двигуни послідовного збудження
Їх особливість полягає в тому, що Ія = Із. Також має місце пропорційність Ф ~ М. 

Оскільки  .
При послідовному збудженні рівняння (6.8) перетвориться в

 , (6.9)
де С1 – С2 – коефіцієнти пропорційності.
Механічна характеристика таких двигунів – м’яка (рис. 6.11).
Ці двигуни витримують великі перевантаження та стійко працюють при знижених оборотах якоря. Їх 
необхідно використовувати з постійним навантаженням на валу. Розвантажувати ці ДПС не можна.
 
 

 

 

 

Рисунок 6.11 – Механічна характеристика ДПС послідовного збудження
 



6.4.3 Двигуни змішаного збудження
Їх особливістю є те, що МП створюється двома обмотками збудження, тобто

 . (6.10)
При змішаному збудженні, з урахуванням (6.10), рівняння (6.8) перетвориться в таке співвідношення:

 . (6.11)
Для порівняння (див. рис. 6.12):
 

 
Рисунок 6.12 – Механічні характеристики ДПС
 
Домашня робота: зробити короткий конспект, виписати формули з поясненням та вивчити. 

План уроку
З електротехніки №46

Тема: Електричні апарати
Тема уроку №46: Будова та принцип роботи електричних апаратів. Рубильники, вимикачі.
Теоретичні відомості:
Електричний апарат (англ. electrical apparatus) — електротехнічний пристрій, призначений для 
зміни, регулювання, вимірювання та контролю електричних і неелектричних показників різних 
пристроїв, машин, механізмів тощо, а також для їх захисту від надструмів і перенапруг за 
неприпустимих або аварійних режимів роботи та захисту людей, майна і довкілля під 
час виробництва, транспортування, перетворення, розподілення та споживання електричної енергії.
Основними завданнями електричних апаратів, є комутація, керування, контроль, обмеження та захист 
технічних об'єктів. Кінцевою дією будь-якого електричного апарата, є вмикання або 
вимикання струму в електричному колі за допомогою комутаційного елементу, яким може 
бути контакт, що замикається або розмикається, або напівпровідниковий пристрій, що змінює 
свій опір під дією зовнішнього впливу.
Електричні апарати використовуються у системах захисту електричних мереж, у пускорегулювальних 
пристроях, що застосовуються в різних виробничих процесах (особливо 
швидкоплинних), транспортних засобах, системах автоматики і телемеханіки, зв'язку тощо. Вимоги, 
що ставляться до електричних апаратів визначаються областю їх застосування, призначенням, 
режимами роботи та іншими чинниками.
Відповідно до призначення електричні апарати поділяються на класи:

 комутаційні апарати — апарати, що здійснюють комутацію електричних кіл для розподілення 
електричної енергії, за нормальних режимів роботи, коли дія електричного апарату пов'язана зі 
зміною режимів роботи кола, подаванням і зняттям напруги, або для відімкнення кола в 
аварійному режимі. До цього класу належать відносно прості неавтоматичні апарати 
(наприклад, кнопки керування, рубильники, роз'єднувачі, пакетні вимикачі) і складні 
автоматичні пристрої (наприклад, високовольтні вимикачі). Частота операцій, що здійснюється 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7'%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
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електричними апаратами цього класу, відносно невелика — від 1 операції на рік до декількох 
операцій на добу;

 апарати керування — апарати, що здійснюють керування обладнанням — електричними 
машинами, технологічними об'єктами і застосовуються під час автоматизації виробничих 
процесів). Це у першу чергу пускорегулювальні апарати, що служать для запуску, 
регулювання частоти обертання і зупинки електричних машин, або ж для увімкнення та 
вимкнення споживачів електроенергії, а також регулювання процесу споживання енергії. До 
цього класу електричних апаратів відносяться: контактори, контролери, магнітні 
пускачі, реостати, електричні дроселі та інше. Деякі з них, можуть бути віднесені до 
комутаційних (наприклад, магнітні пускачі, контролери), але відрізняються від них відносно 
більшою частотою виконання операцій — до декількох сотень або тисяч операцій на годину;

 апарати захисту — апарати, що забезпечують захист людей, тварин, майна та довкілля від 
шкідливої дії електричної енергії. До цього класу електричних апаратів відносяться вимикачі, 
керовані різницевими струмами;

 обмежувальні апарати — апарати, що забезпечують обмеження надструмів та перенапруг у 
мережах і служать для захисту електричних кіл в аварійних режимах роботи від струмів 
перевантажень, або для обмеження дійсних значень струмів короткого замикання. До цього 
класу електричних апаратів відносяться електричні реактори, плавкі 
запобіжники, розрядники тощо;

 апарати контролю — апарати, що здійснюють дослідження електричних і не електричних 
параметрів технологічних процесів, та повідомляють про їх стан. До цього класу 
відносяться реле і давачі. Для реле, характерним є плавна зміна вхідної величини, що викликає 
стрибкоподібну зміну вихідного електричного сигналу. Використовують для зміни і контролю 
заданих електричних параметрів і для впливу на кола керування. Вихідний сигнал, зазвичай, 
робить вплив на систему автоматики. Інформація про зміну параметрів, може надходити 
від вимірювальних трансформаторів або перетворювачів;

 регулювальні апарати використовуються в електричних колах для регулювання за заданим 
законом або підтримання на заданому рівні, значень певних параметрів (наприклад, регулятори,
що підтримують незмінними струм або напругу — електричні стабілізатори);

 вимірювальні апарати призначено для вимірювання великих струмів і напруг, з використанням 
стандартних вимірювальних приладів. За допомогою цих апаратів, кола первинної 
комутації ізолюються від кіл приладів вимірювання та захисту. До вимірювальних апаратів 
відносяться: трансформатори струму, трансформатори напруги, ємнісні подільники напруги 
тощо. Застосування вимірювальних електричних апаратів, дозволяє забезпечити надійне 
гальванічне розділення вторинних кіл (вимірювання і захисту) і первинних високовольтних кіл.

Поділ електричних апаратів на класи згідно їх призначенню, є досить умовним, оскільки багато 
апаратів мають ознаки, які дозволяють відносити їх до різних груп. Наприклад, вимикачі-роз'єднувачі, 
комбіновані із запобіжниками, можуть бути віднесені і до комутаційних апаратів, і до апаратів 
керування, і до апаратів захисту.
За номінативною напругою 
Достатньо об'єктивною є класифікація електричних апаратів за їх номінативною напругою, яку 
встановлює виробник, причому номінативна напруга апарата, повинна відповідати значенню 
номінальної напруги мережі, у якій має працювати апарат з урахуванням визначених виробником 
умов.
За цією ознакою апарати поділяють так:

 апарати низької напруги тобто апарати з номінативною напругою до ~1000 В (змінного струму)
або до 1500 В (постійного струму);

 апарати середньої напруги — від ~1000 В до 35 кВ (верхня межа, у деяких країнах є вищою — 
до ~52 кВ) або від 1,5 кВ до 5 кВ;

 апарати високої напруги (вище верхньої межі середніх напруг, причому апарати високої 
напруги — це переважно апарати змінного струму).

Апарати низької, середньої та високої напруги, суттєво відрізняються 
за номенклатурою, конструкцією й умовами роботи, тому, хоча будь-який апарат, може мати декілька 
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номінативів (рейтингів) напруги, усі ці значення для даного апарата ніколи не виходять за межі одного
діапазону.
За типом комутаційного елемента 
Відповідно до типу комутаційного елемента електричні апарати поділяють на такі класи:

 електромеханічні електричні апарати;
 напівпровідникові електричні апарати;
 гібридні електричні апарати.

Електромеханічні 
Електромеханічні комутаційні апарати (англ. mechanical switching device) замикають та розмикають
електричні кола за допомогою контактів, причому будь-який з цих апаратів може бути визначений 
відповідно до середовища, де його контакти розмикаються та замикаються, наприклад 
повітряний, елегазовий, вакуумний тощо.
Розрізняють електромеханічні апарати з ручним та не ручним (електромагнітні, електропневматичні 
тощо) керуванням.
Головними перевагами електромеханічних комутаційних апаратів є можливість забезпечення так 
званої функції роз'єднання та незначний спад напруги на замкнених контактах при проходженні крізь 
них робочого струму.
Головними вадами електромеханічних комутаційних апаратів, є наявність рухомих частин (а відтак — 
зниження надійності цих апаратів) та виникнення на контактах під час їх розмикання, електричної 
дуги, яка не тільки призводить до небажаних ефектів — теплового, світлового та звукового, а й 
суттєво зношує контакти, скорочує ресурс роботи апарата.
Напівпровідникові 
Напівпровідникові комутаційні апарати (англ. semiconductor switching device) призначені для 
вмикання струму в електричних колах за допомогою керування провідністю напівпровідника. У 
напівпровідникових апаратах постійного струму, для комутації електричних кіл зазвичай, 
застосовують транзистори (найчастіше IGBT) або двоопераційні тиристори, а в апаратах змінного 
струму — тиристори різних типів та симістори.
Висока швидкодія напівпровідникових комутаційних апаратів змінного струму, є їх безумовною 
перевагою. Іншими перевагами цих апаратів, є відсутність будь-яких рухомих частин, а відтак і 
відсутність проблеми механічної витривалості, та відсутність електричної дуги при комутації 
електричних кіл, отже і відсутність створюваних дугою ефектів — теплового, світлового та звукового.
Поряд із зазначеними перевагами, напівпровідникові комутаційні апарати мають й суттєві недоліки:

 відсутність функції роз'єднання. Функція роз'єднання в напівпровідникових комутаційних 
апаратах не може бути забезпечена, оскільки напівпровідникові прилади не гарантують 
відсутності струмів витоку та не витримують імпульсних перенапруг високого рівня;

 велике падіння напруги на комутаційному елементі. Пряме падіння напруги у 
напівпровідниковому комутаційному елементі є набагато більшим аніж у контактному елементі
і становить 1 … 3 В. Отже, за струму 100 А та падінні напруги 2 В, потужність втрат енергії у 
цьому комутаційному елементі становитиме 200 Вт, а коефіцієнт корисної дії зменшиться до 
99,09%. Таке збільшення втрат (у 50 разів більших, ніж у контактному елементі) має не тільки 
економічні наслідки, а й може призвести до неприпустимого нагрівання апарата. Щоб цього не 
сталося, до конструкції напівпровідникового комутаційного апарата вводять радіатори, 
вентилятори тощо, а це призводить до збільшення габаритів апарата та його вартості ;

 великі габарити і вартість;
 низька перевантажувальна здатність;
 чутливість до температури середовища;
 чутливість до перенапруг;
 схильність до процесу старіння;
 створення радіоперешкод.

У напівпровідникових комутаційних апаратах, зокрема у контакторах, не виникає електрична дуга, 
відтак вони мають суттєві переваги над електромеханічними апаратами при роботі у 
вибухонебезпечному середовищі.
Гібридні 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC_%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/IGBT
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82_(%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Гібридні комутаційні апарати (англ. hybrid switching device) — це апарати, у головних колах яких, 
застосовуються як контактні елементи, так і напівпровідникові прилади. У ввімкненому стані, струм 
головного кола тече переважно через контактні елементи, а за вимикання, струм перетікає у 
паралельні контактам, гілки головного кола, де розташовані напівпровідникові комутаційні пристрої, 
які й здійснюють відмикання струму.
Таким чином, гібридні апарати у певній мірі поєднують переваги електромеханічних та 
напівпровідникових апаратів — малі втрати енергії у робочому стані, а також високу швидкодію та 
практичну відсутність електричного зносу контактів.
Інші класифікації 
Крім наведених вище, електричні апарати класифікуються:

 за родом струму існують апарати, що працюють винятково у колах змінного струму або тільки 
у колах постійного струму, існує також велика кількість різновидів апаратів, що можуть 
працювати як у колах змінного струму, так і у колах постійного струму.

 за ступенем захисту (DIN 40050, ГОСТ 14254-96) від дотику обслуговуючого персоналу з 
струмопровідними чи рухомими частина та виключення потрапляння в апарати чужорідних тіл 
від IP00 (відкритого виконання) до IP67 (герметичне виконання) ;

 за видом впливу механічних і кліматичних факторів, що регламентуються ГОСТ 15150—69 та 
ГОСТ 15543—70: У (для помірного клімату), УХЛ (для помірного холодного клімату), Т (для 
сухого і вологого тропічного клімату) тощо.

Домашня робота: підготувати конспект.

План уроку
З електротехніки №47

Тема: Електричні апарати
Тема уроку №47: Магнітні пускачі, реле. Перемикачі, запобіжники
Теоретичні відомості:
Будову принцип дії див. конспект з спецтех.
Розв’язування задач:
Задача
Трифазна лінія напругою Uф=220 В живить 16 житлових квартир, в кожній з яких потужність 
лампочок і побутових приладів 1200 Вт. Визначити розрахунковий струм.
Розрахунок.
Номінальна встановлена потужність:
Р=120016=19200 Вт.
Номінальний струм:

.
Прийнявши коефіцієнт попиту Кс = 0,7, отримаємо

.

Це означає, що номінальний струм плавкої вставки або 50A>35А.
При проходженні струму через провідник виділяється тепло Q та збільшується температура самого 
провідника і середовища біля нього:

, [Дж],
де        І – дійсне значення струму, який проходить через провідник, А;
Rпр – активний опір провідника змінного струму, Ом;
t– час роботи вставки, с.
Домашня робота: розв’язати задачу(відправити фото про розв’язок!)
Трифазна лінія напругою Uф=220 В (по фазно) живить 20 житлових квартир, в кожній з яких 
потужність лампочок і побутових приладів 2000 Вт. Визначити розрахунковий струм.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
https://uk.wikipedia.org/wiki/DIN
https://uk.wikipedia.org/wiki/IP_(%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0

