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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна 

техніка» вивчає основні елементи електричних кіл постійного та змінного 

струму; основні способи розрахунку електричних і магнітних кіл; основні 

фізичні процеси, що виникають під час роботи електротехнічних і 

електромеханічних пристроїв; будову, принцип дії та призначення основних 

типів електричних машин; елементи електроніки та мікропроцесорної техніки. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати:  

– закони електричних i магнітних кіл;  

– методи розрахунку режимів роботи, конструкцію електричних машин, 

їх використання;  

– будову та принцип дії мікропроцесорних приладів;  

– про місце електрообладнання в виробництві, про напрямки розвитку 

електронної техніки, електричних машин і мікропроцесорного устаткування; 

уміти:  

– складати рівняння та розраховувати струми i напруги для будь-якої 

складної схеми;  

– будувати характеристики для електричних машин; 

– будувати схему на основі мікропроцесора. 

Навчальна дисципліна посідає важливе місце у підготовці фахівців 

неелектротехнічних спеціальностей: «Автомобільний транспорт», «Прикладна 

механіка», «Галузеве машинобудування». Досвід викладання цієї навчальної 

дисципліни вказує на те, що лише теоретичних знань, отриманих студентами на 

лекціях і під час самостійної підготовки, недостатньо для формування знань у 

сфері функціонування та експлуатації електротехнічних, електронних і 

мікропроцесорних систем, освоєнні методів розрахунку електричних і 

магнітних кіл, а також визначення конструкції електричних машин та їх 

застосування у виробництві. Тому ці знання потрібно закріплювати під час 

виконання лабораторних робіт. Наведені в цих методичних вказівках 

лабораторні роботи призначені для практичного вивчення функціонування 

найбільш розповсюджених елементів електричних ланцюгів постійного та 

змінного струму, а також конструкції та функціональних особливостей 

електричних машин різних типів. 
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1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ЩОДО ВИКОНАННЯ  

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ І ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

 

Виконання лабораторної роботи складається з роботи студента у 

лабораторії, а також самостійної роботи. Самостійна робота студента 

передбачає теоретичну підготовку до наступної роботи, підготовку відповідей 

на контрольні питання, що наведені у роботі, аналіз результатів дослідів, що 

виконувались у лабораторії та оформлення звітів про виконання лабораторних 

робіт. 

Робота студента у лабораторії передбачає отримання допуску до 

лабораторної роботи, отримання дозволу на увімкнення лабораторної 

установки (стенда), проведення дослідів, запис результатів вимірювань і захист 

виконаної лабораторної роботи. Під захистом розуміється проведення 

тестування чи опитування за питаннями, які є в кінці кожної лабораторної 

роботи. 

Вимоги до оформлення звіту. Робота оформлюється відповідно до вимог 

Держстандарту. Розрахункову частину кожного завдання слід супроводжувати 

короткими і чіткими поясненнями.  

Звіти про виконання лабораторних робіт складаються окремо для кожної 

лабораторної роботи. До складу кожного звіту мають входити: номер, назва, 

мета роботи, а також розділи, указані у підпункті «Обробка результатів. Зміст 

звіту» вказівок до кожної конкретної лабораторної роботи. Після виконання 

останньої в семестрі лабораторної роботи оформлюється загальна титульна 

сторінка для всіх робіт. 

Хід виконання роботи і проведення необхідних розрахунків пояснюють 

та ілюструють електричними схемами, кресленнями, векторними діаграмами  

і т.д., які виконують акуратно з використанням креслярського інструменту. 

Векторні діаграми креслять у вибраному під час роботи масштабі. На осях 

координат мають бути вказані величини, які відкладаються, та одиниці їх 

вимірювання. 
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На електричних схемах потрібно вказувати прийняті буквені позначення 

елементів і позитивні напрямки струмів. 

В обчисленнях спочатку наводять формулу, потім підставляють числові 

значення, виконують перетворення з числами, після чого записують результат 

обчислень із зазначенням одиниць виміру. Результати обчислень записують з 

точністю до третьої значущої цифри. Якщо в розрахунку використовуються 

комплексні числа, то результат потрібно приводити в алгебраїчній і показовій 

формах запису. 

Вимоги до змісту звіту. Звіт після виконання лабораторної роботи має 

містити назву теми і такі розділи: 

Мета. Мета роботи відображає основні теоретичні та експериментальні 

завдання, які розв’язуються в цій роботі. 

Хід виконання роботи. Розділ присвячений покроковому виконанню 

індивідуального завдання студента. У цій частині, відповідно до варіанта, 

указуються умови розв’язання завдань, електричні схеми, що відповідають їм, і 

вихідні дані для проведення розрахунків. 

Наступні розділи звіту присвячено розв’язанню конкретних завдань і 

порівняльному аналізу отриманих теоретичних розрахункових і 

експериментальних даних. Ці розділи, як правило, містять результати 

проведення експериментів, проміжні розрахунки, графіки, таблиці та схеми 

перетворень. 

Висновок. У висновку подається загальна характеристика роботи в цілому 

і її результатів по кожному виконаному завданню. 

Список використаних джерел. Містить перелік використаної літератури 

та посилання на електронні джерела з розшифровкою назв сайтів. 

Під час виконання лабораторних робіт, наведених у цих методичних 

вказівках, використовується напруга змінного й постійного струму до 380 В. У 

разі недотримання правил техніки безпеки така напруга становить серйозну 

небезпеку. Зважаючи на це, перед виконанням комплексу лабораторних робіт 

кожен студент зобов’язаний пройти інструктаж з техніки безпеки, що 

засвідчується особистим підписом у журналі інструктажу з техніки безпеки. 
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Основні правила з техніки безпеки 

1. Перед початком складання схеми необхідно переконатися в тому, що 

автоматичний вимикач на стенді знаходиться у вимкненому стані. 

2. Робоче місце не повинне захаращуватися сторонніми предметами. 

3. Обладнання необхідно розміщувати, щоб виключити можливість 

випадкового дотику до оголених струмопровідних частин. 

4. Не допускається використання приладів та апаратів з несправними 

затискачами, провідників з ушкодженою ізоляцією, несправних реостатів, 

тумблерів та іншого устаткування. 

5. Невикористані провідники необхідно прибрати з робочого місця. Не 

допускається натягувати та згинати провідники. 

6. Категорично забороняється проводити будь-які операції на головних 

розподільних щитах, а також за межами робочого місця. 

7. Напругу на схему подають тільки після дозволу викладача, 

попередивши про це всіх студентів, які працюють на робочому місці. При 

цьому рукоятки регуляторів напруги мають знаходитися на нулі. 

8. У разі припинення досліду або перерви в роботі схему необхідно 

відключити від мережі живлення. 

9. Під час лабораторної роботи забороняється: робити перекомутації 

провідників схеми, яка знаходиться під напругою; торкатися до оголених 

струмопровідних частин електричного апарата; умикати схему після будь-яких 

змін у ній до перевірки викладачем; залишати без догляду схему під напругою. 

10. У всіх випадках виявлення несправного устаткування потрібно 

вимкнути напругу та негайно інформувати про це викладача. 

11. Якщо несправність в електроустановці становить явну небезпеку для 

людей чи для самої установки, а усунути цю несправність може особа, яка її 

виявила, вона повинна зробити це негайно за умови дотримання вимог правил 

безпеки, а вже потім повідомити про цей випадок викладачу. 

12.  Після закінчення роботи необхідно вимкнути напругу, розібрати 

схему, упорядкувати робоче місце. 
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Активні та пасивні елементи в колах постійного струму 

Мета роботи: експериментальне дослідження лінійних електричних кіл 

постійного струму; вивчення приладів, які використовуються в лабораторних 

роботах; закріплення теоретичних відомостей з методів вимірювання 

електричних величин; отримання уявлення про характеристики стрілкових 

вимірювальних приладів; набуття навичок роботи із цифровими 

вимірювальними приладами; освоєння найпростіших прийомів електричних 

вимірювань; вивчення основних методів еквівалентних перетворень під час 

проведення дослідження нерозгалуженого та розгалуженого кола постійного 

струму; визначення параметрів активних і пасивних елементів. 

Короткі теоретичні відомості 

Для вимірювання електричних параметрів кола (струму, напруги, опору) 

використовуються електровимірювальні прилади. Сила струму в колі 

вимірюється амперметром, підключеним 

послідовно до тієї ділянки кола, де 

необхідно виміряти силу струму (рис. 1.1). 

Амперметр має малий внутрішній опір, тому 

його підключення практично не змінює опір 

кола. 

Напруга на деякій ділянці електричного кола вимірюється вольтметром, 

який підключається паралельно до тієї 

ділянки кола, на якій вимірюється напруга 

(рис. 1.2). Вольтметр має дуже великий 

внутрішній опір, тому його підключення не 

впливає на режим роботи кола. 
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Для вимірювання опору використовується омметр. Цей 

електровимірювальний прилад містить власне джерело живлення, тому під час 

вимірювання опорів коло необхідно 

знеструмити. Його вхідні клеми 

підключаються до тієї пари точок 

електричного кола, між якими вимірюється  

опір (рис. 1.3). 

Під час розрахунку розгалужених 

електричних кіл часто доцільно перетворювати ділянку кола в більш просту та 

зручну для розрахунку. Наприклад, послідовно або паралельно з’єднані 

елементи замінюють одним еквівалентним. Дві ділянки кола називають 

еквівалентними, якщо після заміни однієї ділянки на іншу струми і напруги 

решти кола залишаються незмінними. 

Отже, послідовне з’єднання резисторів можна замінити одним 

резистором, опір якого дорівнює сумі опорів резисторів, що утворюють 

послідовне коло. 

Розв’язання цього завдання вимагає також знання закону Ома для всього 

кола та окремих його ділянок. 

Закон Ома у загальному вигляді:  

R

U
I  , 

де I  – сила струму;  U  – напруга на ділянці кола;  R  – опір ділянки кола. 

Закон Ома для ділянки кола з джерелом ЕРС: 

 

R

EU
I

ab  
 , 

де E  – напруга джерела ЕРС («+» – якщо напрямок ЕРС збігається з напрямком 

abU , інакше – «–»). 

Закон Ома для повного (замкненого) кола: 

rR

E
I


 , 
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де E , r  – відповідно ЕРС і внутрішній опір джерела напруги; R  – зовнішній 

опір кола. 

Основними законами, які використовуються під час аналізу та розрахунку 

електричних кіл, є перший і другий закони Кірхгофа. 

Перший закон Кірхгофа – алгебраїчна сума струмів у вузлі електричного 

кола дорівнює нулю (струми, які входять до вузла, і ті, що виходять з нього, 

беруть з різними знаками): 

0I . 

Другий закон Кірхгофа – алгебраїчна сума спаду напруги у контурі 

електричного кола дорівнює алгебраїчній сумі ЕРС у цьому контурі (струми і 

ЕРС беруть зі знаком «+», якщо їх напрямки збігаються з напрямком обходу 

контуру, інакше зі знаком «–»): 

  EIR . 

Відповідно до закону збереження енергії випливає, що для будь-якого 

електричного кола виконується умова балансу потужностей. У випадку кіл 

постійного струму сума потужностей джерел дорівнює сумі потужностей, які 

витрачаються в опорах споживачів: 

  спдж РP  

  UIEI . 

 

Програма роботи 

1. Дослідження лінійного електричного кола під час увімкнення його на 

постійну напругу. Експериментальне визначення параметрів джерела постійної 

електрорушійної сили (ЕРС), побудова вольт-амперної характеристики (ВАХ). 

2. Дослідження лінійного електричного кола під час увімкнення його на 

постійну напругу з послідовним і паралельним з’єднанням споживачів. 

Порядок виконання роботи 

1. Скласти схему для зняття вольт-амперної характеристики джерела 

постійної напруги і визначення параметрів джерела згідно з рисунком 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Схема для зняття ВАХ джерела напруги 

 

2. Змінюючи опір резистора R, послідовно виставити кілька значень 

струму в колі I1, I2, I3 і занести значення струмів і напруг до таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 – Дослідження джерела ЕРС 

Результати вимірювань 
Результати 
обчислень 

I1, A I2, A I3, A U1, B U2, B U3, B E1, B r0, Ом 

        

 

3. Скласти схему для дослідження послідовного з’єднання резисторів під 

час увімкнення на постійну напругу, згідно з рисунком 1.5. 

 

Рисунок 1.5 – Схема для дослідження послідовного з’єднання резисторів 

 

4. Результати вимірювань занести до таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 – Дослідження послідовного з’єднання резисторів 

Результати вимірювань Результати обчислень 

I, A U1, B U2, B R1, Ом R2, Ом R, Ом 
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5. Скласти схему для дослідження паралельного з’єднання резисторів під 

час увімкнення на постійну напругу, згідно з рис. 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Схема для дослідження паралельного з’єднання резисторів 

 

6. Результати вимірювань занести до таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3 – Дослідження паралельного з’єднання резисторів 

 

Обробка результатів. Зміст звіту 

1. За даними пункту 2 обчислити величини, указані в таблиці 1.1, 

використовуючи закон Ома:  

0rR

E
I


 ; 0rIRIE  ; 0rIUE  . 

Узяти з таблиці 1.1 два значення струму I1 і I2 та відповідно напруги U1 і 

U2, скласти систему рівнянь: 









022

011

rIUE

rIUE
 

і визначити за нею E  і 0r . 

2. За даними пункту 2 побудувати вольт-амперну характеристику (ВАХ) 

джерела постійної напруги  UfI   і переконатись у її лінійності. Параметри E  

та 0r  можна також знайти і за допомогою ВАХ (рис. 1.7). Якщо продовжити 

Результати вимірювань Результати обчислень 

U, B I, A I1, A I2, A R1, Ом R2, Ом R, Ом 
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ВАХ до перетину з осями, отримаємо ххUE   (при 0нI ) і струм кзI  (при 

0нU ). Звідси можемо отримати: tg
I

U
r

кз

хх 0 . 

 

Рисунок 1.7 – Вольт-амперна характеристика джерела напруги 

 

3. За даними пунктів 4, 6 обчислити величини, указані в таблицях 1.2, 1.3, 

за законом Ома 
R

U
I   і переконатися, що з послідовним з’єднанням 

споживачів: 21 RRR  , а з паралельним з’єднанням споживачів: 
21

111

RRR
 . 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення електричного кола. 

2. Дайте визначення та назвіть одиниці вимірювання фізичних величин 

струму, напруги, потенціалу, потужності, енергії, миттєвого та діючого 

значення напруги (струму). 

3. Як визначається ціна поділки приладу? Що характеризує клас 

точності приладу? 

4. Що таке абсолютна і відносна похибки вимірювання? 

5. У якій частині шкали вимірювання точніше і чому? Умовні графічні 

позначення на стрілкових приладах. 
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6. Види стрілкових вимірювачів електричних величин (за принципом 

перетворень). 

7. Що таке джерело напруги, його параметри та зовнішня вольт-амперна 

характеристика? 

8. Дайте визначення еквівалентного опору послідовного та паралельного 

з’єднання резистивних елементів. Наведіть приклади паралельного та 

послідовного з’єднань. 

9. Дайте визначення закону Ома для повного кола.  

10. Дайте визначення законів Кірхгофа. 

11. Чому зі збільшенням навантаження напруга джерела напруги 

зменшується? 

12. Що характеризує кут нахилу ВАХ джерела напруги? 

13. Як, відповідно до графіка ВАХ джерела напруги, знайти його 

внутрішній опір? 

14. Побудуйте ВАХ для послідовного та паралельного з’єднань опорів. 

Література: [1, 4, 5]. 

 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Розгалужене коло постійного струму 

Мета роботи: експериментальне дослідження розгалуженого 

електричного кола постійного струму та експериментальна перевірка принципу 

накладання дій джерел ЕРС. 

Короткі теоретичні відомості 

Метод накладання випливає з принципу накладання, відповідно до якого 

струм у будь-якій гілці електричного кола розглядається як алгебраїчна сума 

часткових струмів, що виникають у цій гілці під незалежною дією кожного 

джерела електричної енергії окремо. 

Тобто, під час розрахунків електричних кіл з декількома джерелами 

енергії спочатку розраховують часткові струми від кожного джерела, 
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уважаючи, що інші дорівнюють нулю, але залишаючи в колі їх внутрішні 

опори. Потім знаходять суму часткових струмів у кожній гілці з урахуванням їх 

напрямків. 

Для електричного кола з джерелами ЕРС рівняння балансу потужностей 

має вигляд: 

 
 


n

j

m

i
iijj RIIE

1 1

2
. 

Під час складання рівняння слід з’ясувати, у якому режимі працюють 

джерела ЕРС. Для цього порівнюють напрямок реального струму в гілці з 

джерелом і напрямок ЕРС цього джерела. Якщо напрямки ЕРС і струму 

збігаються, джерело віддає енергію в електричне коло, в іншому разі джерело 

перетворюється на споживач і потужність цього джерела входить у рівняння зі 

знаком «–». 

Програма роботи 

1. Визначення параметрів елементів електричного кола методом 

вольтметра-амперметра. 

2. Експериментальне визначення часткових і реальних струмів у колі. 

3. Розрахунок електричного кола методом накладання. Порівняльне 

оцінювання експериментальних і розрахункових даних. 

Порядок виконання роботи 

1. Зібрати схему згідно з рис. 2.1. 

 

 

 
Рисунок 2.1 – Схема для дослідження розгалуженого кола постійного струму 
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2. Заміряти напругу джерел 1E  і 2E , не підключаючи їх до кола. 

3. Включити в електричне коло обидва джерела ЕРС. Заміряти струми і 

напруги на окремих опорах. 

4. Обчислити опори 01r , 02r , 1R , 2R , 3R . Результати вимірювань і 

обчислень звести в табл. 2.1. Для обчислення опорів слід скористатися 

законами Ома і Кірхгофа. 

Таблиця 2.1 – Обчислення значень опорів 

Результати вимірювань Результати обчислень 

E1, 

В 

E2, 

В 

U1, 

В 

U2, 

В 

U3, 

B 

I 1, 

A 

I 2, 

A 

I 3, 

A 

r01, 

Ом 

r02, 

Ом 

R1, 

Ом 

R2, 

Ом 

R3, 

Ом 

             

 

5. Записати значення струмів 1I , 2I , 3I  до табл. 2.2. 

6. Відключити джерело 2E  (при цьому в схему включається еквівалент 

його внутрішнього опору), заміряти часткові струми '
1I , '

2I , '
3I . 

7. Відключити джерело 1E  і ввімкнути джерело 2E . Заміряти струми ''
1I , 

''
2I , ''

3I . Результати вимірювань записати до табл. 2.2. 

 

Таблиця 2.2 – Перевірка принципу накладання 

Увімкнені Результати вимірювань Результати обчислень 

E1 + E2 
I1 I2 I3 Y1 Y2 Y3 

      

E1 
I1'

 I2'
 I3'

 Y1'
 Y2' Y3' 

      

E2 
I1'' I2'' I3'' Y1'' Y2'' Y3'' 

      

 

Обробка результатів. Зміст звіту 

1. Розрахувати струми в електричному колі методом накладення, 

використовуючи дані табл. 2.1. 
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Припустимо, що в схемі рис. 2.1. залишена 1E , тоді часткові струми в 

гілках від дії цієї ЕРС можна розрахувати: 

3202

3202
101

1
1

RRr

R)Rr(
Rr

E
Y






 ;  

022

10111
2

rR

)Rr(YE
Y




 ; 

3

10111
3

R

)Rr(YE
Y


 . 

 

Напрямок струмів слід указати на схемі стрілками. Аналогічно 

розраховують часткові струми від 2E . 

Усі визначені розрахунком часткові й реальні струми записати  

до табл. 2.2 і порівняти з експериментальними даними. 

2. Скласти баланс потужностей з увімкненими джерелами 1E  і 2E . 

Контрольні питання 

1. У чому полягає суть методу накладення? 

2. Як визначається режим роботи джерела ЕРС: віддає джерело енергію 

чи споживає? 

3. Які ще методи розрахунку розгалужених електричних кіл ви знаєте? 

4. У яких випадках ефективне застосування методу накладення? 

5. Яка послідовність розрахунку струмів зі змішаним сполученням 

опорів? 

6. Як вибираються знаки окремих складових під час визначення дійсного 

струму гілки? 

7. Яке з’єднання електричного кола називається простим, а яке складним?  

8. Дайте визначення закону Ома для повного кола.  

9. Дайте визначення першого закону Кірхгофа. 

10. Дайте визначення другого закону Кірхгофа. 

11. Як можна перевірити правильність розрахунку кола? 

12. Як можна перетворити джерело ЕРС на еквівалентне джерело струму? 
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13. Складіть баланс потужності для конкретної схеми з декількома 

джерелами ЕРС. 

14. Чи можна потужність споживачів визначати як суму часткових 

потужностей? 

Література: [1, 4, 5]. 
 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Коло однофазного синусоїдального струму з послідовним 

з’єднанням споживачів 

Мета роботи: дослідження властивостей і характеристик електричного 

кола з послідовним з’єднанням резистора, котушки і конденсатора; 

дослідження режиму резонансу напруг; експериментальне визначення 

параметрів приймачів. 

Короткі теоретичні відомості 

У схемі заміщення кола з послідовним з’єднанням приймачів cтрум 

змінюється за синусоїдальним законом:    im tsinIti   . 

Для аналізу такого кола використовують другий закон Кірхгофа, рівняння 

електричного стану в комплексній формі якого має такий вигляд: 

CLR UUUU   . 

Підставимо значення напруг, які виразимо через закон Ома. Розділимо це 

значення на струм та отримаємо опір: 

  jXRXXjRZ CL  , 

де Z  – комплексний опір кола; R  – активний опір; X  – реактивний опір; 

LXL   – індуктивний опір; CXC 1  – ємнісний опір. 

Закон Ома в комплексній формі для кола з послідовним з’єднанням 

приймачів має вигляд: IZU   . 

Побудуємо векторну діаграму. Почнемо з вектора величини, загальної 

для даного кола. З послідовним з’єднанням елементів такою величиною є 



19 
 

струм. Вид діаграми залежить від характеру кола. Побудову векторної діаграми 

для кола, що має активно-індуктивний характер, тобто при CL XX   і 0X  

(рис. 3.1). 

Вхідна напруга складається з напруг на трьох ідеальних елементах з 

урахуванням зсуву фаз. Напруга на резисторі збігається зі струмом по фазі. 

Напруга на індуктивному елементі випереджає струм на 90°, на ємнісному – 

відстає на 90°. 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Векторна діаграма Рисунок 3.2 – Трикутник напруг 

 

Отриманий під час побудови векторної діаграми трикутник ОАВ 

зображено на рис. 3.2. 

Кут iu    – кут зсуву фаз струму і повної напруги. 

Якщо розділити всі сторони трикутника напруг на струм I , отримаємо 

подібний до нього трикутник опорів (рис. 3.3), де Z  – повний опір кола. 

 

Рисунок 3.3 – Трикутник опорів 
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Якщо всі сторони трикутника напруг помножити на струм, отримаємо 

подібний трикутник потужностей. 

Активна потужність P характеризує енергію, яка передається в одному 

напрямку від генератора до приймача. Вона пов’язана з резистивним 

елементами. 

Реактивна потужність Q характеризує частину енергії, яка безперервно 

циркулює в колі та не здійснює корисної роботи. Вона пов’язана з реактивними 

елементами. 

Повна (удавана) потужність: 

22 QPIUS  . 

Активну потужність вимірюють у ватах (Вт), реактивну – у вольт-

амперах реактивних (ВАр), повну – у вольт-амперах (ВА). 

Резонанс напруг – це явище в електричному колі з послідовним 

з’єднанням котушки й конденсатора, за якого струм і напруга кола збігаються 

за фазою, а отже, коло має суто активний характер (реактивні опори котушки та 

конденсатора повністю компенсують один одного). 

Умова резонансу напруг: 

CL XX   , 

де LX , CX  – реактивні опори відповідно котушки та конденсатора. 

Ознака резонансу напруг – максимум сили струму в колі. 

Резонансна характеристика під час резонансу напруг (  xfI  ) має 

вигляд параболи, гілки якої спрямовані вниз. 

Резонансна частота f  (Гц) визначається за формулою: 

LC
f

2

1
 , 

де L  – індуктивність котушки; C – ємність конденсатора. 
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Програма роботи 

1. Експериментальне визначення діючих значень струмів і напруг в  

активному опорі, індуктивності та ємності. Визначення кута зсуву фаз між 

напругою і струмом. 

2. Експериментальне дослідження режиму резонансу напруг. Побудова 

резонансної кривої. 

Порядок виконання роботи 

1. Скласти схему для дослідження режиму резонансу напруг, згідно з 

рис 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Схема для дослідження резонансу напруг 

 

2. Змінюючи індуктивність від мінімального значення до максимального, 

виміряти та записати величини, указані в таблиці 3.1 для 6–7 значень 

індуктивності (струму): 2–3 значення до резонансу, резонанс і 2–3 значення 

після резонансу. 

Таблиця 3.1 – Дослідження резонансу напруг 

№ 
досліду 

Результати вимірювань Результати обчислень 
I,  
А 

U,  
В 

UК,  
В 

UC, 
В 

P,  
Вт 

Z, 
Ом 

XС, 
Ом 

ZК, 
Ом 

RК, 
Ом 

XК, 
Ом 

LК, 
Гн 

UR, 
В 

UL, 
В 

cosφ φ,° 

1                
…                
7                

 

Обробка результатів. Зміст звіту 

1. За даними таблиці 3.1 обчислити величини, указані в таблиці, за такими 

формулами: 
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;
I

U
Z     ;

I

U
Z к

K     ;
I

P
RK 2

  

;RZX KKK
22     ;

f

XX
L KK

K
 2

    ;
I

U
X C

C   

;IRU KR     ;IXU KL   

;cos
UI

P
    .arccos

UI

P
  

2. За даними таблиці 3.1 побудувати резонансу криву – графік  LfI  . 

Контрольні питання 

1. Надати визначення понять «активний опір» і «реактивний опір». 

2. У яких одиницях вимірюють активний, реактивний і повний опори? 

3. Наведіть приклад трикутника опорів. 

4. Надати визначення поняття резонансу напруг. 

5. За яких умов відбувається резонанс напруг? 

6. Зміною яких величин можна налаштувати електричне коло на 

резонанс напруг? 

7. Яку ознаку має резонанс напруг? 

8. Який вигляд має резонансна крива? 

9. Як застосовується резонанс напруг і яка з ним пов’язана небезпека? 

10. Чим відрізняється резонанс струмів від резонансу напруг? 

11. Визначте поняття активної реактивної та повної потужностей. У яких 

одиницях їх вимірюють? 

12. Запишіть вирази для струму, повного опору і коефіцієнта потужності 

електричного кола під час резонансу напруг. 

13. Що таке коефіцієнт потужності? Навіщо на підприємствах його 

нормують? 

14. Як компенсують на підприємствах надлишок реактивної потужності? 

15. Яке максимальне значення матиме струм під час резонансу, якщо у 

колі буде відсутній активний опір? 

16. Чи зміняться резонансні частота, індуктивність чи ємність, якщо в 

коло з котушкою й конденсатором увімкнути додатковий активний опір? 

Література: [1, 4–6].
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Лабораторна робота № 4 

Тема. Розгалужене коло синусоїдного струму 

Мета роботи: дослідження властивостей і характеристик електричного 

кола з паралельним з’єднанням котушки і конденсатора; дослідження режиму 

резонансу струмів; експериментальне визначення параметрів приймачів. 

Короткі теоретичні відомості 

Для аналізу кола скористаємося рівнянням за першим законом Кірхгофа 

для комплексних значень: CLR IIII   . 

Підставимо значення струмів, які виразимо через закон Ома:  

UYU
XXjRjX

U

jX

U

R

U
I

CLCL

 

















1111
, 

де Y  – комплексна провідність. 

Звідси отримуємо:   jbgbbjg
XX

j
R

Y CL
CL











111
, 

де g  – активна провідність резистора; b – реактивна провідність; Lb  – 

індуктивна провідність індуктивного елемента; Cb  – ємнісна провідність 

ємнісного елемента. 

Побудуємо векторну діаграму. Починаємо з вектора напруги, яка є 

однаковою для всіх елементів схеми. Векторна діаграма для випадку, коли 

CL XX   (рис. 4.1). 

 

 
 

 

Рисунок 4.1 – Векторна діаграма Рисунок 4.2 – Трикутник струмів 
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Струм у нерозгалуженій частині схеми складається зі струмів трьох 

паралельних гілок з урахуваннями зсуву фаз. Струм через резистор збігається з 

напругою по фазі, струм через індуктивний елемент відстає від напруги на 90°, 

струм через конденсатор випереджає його на 90°. 

Отриманий під час побудови векторної діаграми трикутник струмів ОАВ 

зображено на рис. 4.2. 

Розділивши всі сторони трикутника струмів на напругу, отримаємо 

подібний до нього трикутник провідностей (рис. 4.3), де Y  – повна провідність. 

 

 

Рисунок 4.3 – Трикутник провідностей 

 

Помноживши всі сторони трикутника струмів на напругу, отримаємо 

подібний трикутник потужностей. 

Резонанс струмів – це явище в електричному колі з паралельним 

з’єднанням котушки й конденсатора, за якого струм і напруга кола збігаються 

за фазою, а отже, коло має суто активний характер (реактивні провідності 

котушки та конденсатора повністю компенсують одна одну). 

Умова резонансу струмів: 

CL bb  , 

де Lb , Cb  – реактивні провідності відповідно гілки з котушкою та 

конденсатором. 

Ознака резонансу струмів – мінімум сили струму в колі. 
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Резонансна характеристика під час резонансу струмів (  bfI  ) має 

вигляд параболи, гілки якої спрямовані вгору. 

Резонансна частота f  (Гц) визначається за формулою: 

,
LC

f
2

1
   ,

CRLLC

CRL
f

C

L

2

2

2 





 

де L  – індуктивність котушки; C  – ємність конденсатора; LR , CR  – активні 

опори відповідно в гілці котушки та конденсатора. 

Програма роботи 

1. Експериментальне визначення діючих значень струмів і напруг в 

активному опорі, індуктивності та ємності, і співвідношення між опорами та 

провідностями.  

2. Експериментальне дослідження резонансу струму в розгалуженому 

електричному колі синусоїдного струму. Побудова резонансної кривої. 

Порядок виконання роботи 

1. Скласти схему для дослідження режиму резонансу струмів, згідно з 

рис. 4.4. 

 

Рисунок 4.4 – Схема для дослідження резонансу струмів 

 

2. Змінюючи індуктивність від мінімального значення до максимального, 

виміряти та записати величини, указані в таблиці 4.1 для 6–7 значень 
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індуктивності (струму): 2–3 значення до резонансу, резонанс і 2–3 значення 

після резонансу. 

Таблиця 4.1 – Дослідження резонансу струмів 

№ 
досл. 

Результати вимірювань Результати обчислень 
I, 
А 

U, 
В 

IК, 
A 

IC, 
A 

P, 
Вт 

Z, 
Ом 

Y, 
См 

Zк, 
Ом 

Rк, 
Ом 

Xк, 
Ом 

bL, 
См 

bC, 
См 

 
 

1              
…              
7              

 

Обробка результатів. Зміст звіту  

1. За даними таблиці 4.1 обчислити величини, указані в таблиці, за 

формулами: 

;
I

U
Z     ;

1

U

I

Z
Y   

;
к

к
I

U
Z    ;

2
к

к
I

P
R   

;22
ккк RZX     ;

I

U
X

C
C   

;
R

g
к

1
   ;

X
b

к
L

1
  ;

1

C
C

X
b   

;UIS     
S

P
cos . 

2. За даними таблиці 4.1 побудувати резонансну криву – графік  LbfI  . 

Контрольні питання 

1. Дати визначення понять «активна провідність» та «реактивна 

провідність». 

2. У яких одиницях вимірюють активну, реактивну та повну 

провідності? 

3. Надати визначення резонансу струмів. 

4. Накресліть трикутник струмів і позначте його сторони. 

5. Як визначити струм у нерозгалуженій частині кола, якщо відомо 

значення струмів в окремих гілках паралельного кола? 
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6. Як практично визначити резонанс струмів? 

7. За яких умов відбувається резонанс струмів, і зміною яких величин 

його можна досягти? 

8. Яку ознаку має резонанс струмів, і який вигляд має резонансна крива? 

9. Чому дорівнює коефіцієнт потужності під час резонансу струмів? 

10. Дайте визначення коефіцієнта потужності. 

11. Де і як використовується резонанс струмів? 

12. Як виконується компенсація реактивної потужності? 

13. Як змінюється струм у нерозгалуженій частині кола у міру 

наближення до режиму резонансу струмів? 

14. Яке мінімальне значення матиме струм під час резонансу, якщо у колі 

буде відсутній активний опір? 

15. Чому під час резонансу струмів струм у котушці або конденсаторі 

може бути більшим за струм у нерозгалуженій частині кола? 

16. Чи зміняться резонансні частота, індуктивність чи ємність, якщо в 

коло з котушкою й конденсатором увімкнути додатковий активний опір? 

Література: [1, 4–8]. 

 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Дослідження однофазного трансформатора 

Мета роботи: дослідження експлуатаційних властивостей однофазного 

трансформатора шляхом проведення дослідів холостого ходу (ХХ), короткого 

замикання (КЗ) і безпосереднього навантаження. 

Короткі теоретичні відомості 

Трансформатор – це електромагнітний статичний пристрій для 

перетворення напруги чи струму однієї величини на іншу, без зміни частоти. 

Режимом холостого ходу трансформатора називають режим роботи з 

живленням однієї з обмоток трансформатора від джерела живлення із змінною 

напругою і з розімкнутими колами інших обмоток. Такий режим може бути у 

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%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%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%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE
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реального трансформатора, коли він підключений до мережі, а навантаження, 

що живиться від його вторинної обмотки, не включене. По первинній обмотці 

трансформатора проходить струм I0, водночас у вторинній обмотці струму 

немає, оскільки коло її розімкнуте. 

Режим короткого замикання можна отримати в результаті замикання 

вторинної обмотки накоротко. Це аварійний режим, що може призвести до 

виходу з ладу трансформатора. При цьому струм у вторинній обмотці може 

бути у 20…30 разів більшим за номінальний. Тому слід відрізняти режим 

короткого замикання від досліду короткого замикання. За допомогою 

останнього можна визначити втрати корисної потужності на нагрівання 

проводів в колі трансформатора. 

Під час дослідження режиму короткого замикання на первинну обмотку 

трансформатора подається змінна напруга невеликої величини, виводи 

вторинної обмотки закорочують. Величину напруги на вході встановлюють 

такою, щоб струм короткого замикання дорівнював номінальному 

(розрахунковому) струму трансформатора. У таких умовах величина напруги 

короткого замикання характеризує втрати в обмотках трансформатора, втрати 

на омічний опір. Потужність втрат можна обчислити, помноживши напругу 

короткого замикання на струм короткого замикання. 

Цей режим широко використовується у вимірювальних трансформаторах 

струму. 

Коефіцієнт трансформації: 

2

1

1

2

2

1

2

1

U

U

I

I

E

E

w

w
k  , 

де 1w , 1E , 1I , 1U   – відповідно кількість витків, ЕРС, струм і напруга первинної 

обмотки; 2w , 2E , 2I , 2U  – відповідно кількість витків, ЕРС, струм і напруга 

вторинної обмотки. 

Програма роботи 

1. Провести дослід холостого ходу (ХХ). 

2. Провести дослід короткого замикання (КЗ). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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3. Провести дослід безпосереднього навантаження. 

4. Використовуючи отримані дані, розрахувати втрати потужності у 

сталі ( стР ) та у міді ( мР ). 

5. Побудувати характеристики залежності вихідної напруги, коефіцієнта 

корисної дії (ККД) і коефіцієнтів потужності від струму навантаження: 

 ;22 IfU     ;2If    ;cos 21 If    .cos 22 If  

 

Порядок виконання роботи 

1. Записати паспортні дані однофазного трансформатора. 

2. Скласти схему для дослідження однофазного трансформатора, згідно з 

рис. 5.1. 

 

Рисунок 5.1 – Схема для дослідження однофазного трансформатора 

 

3. Провести дослід XX однофазного трансформатора, для чого розімкнути 

вторинну обмотку та, плавно збільшуючи за допомогою ЛАТРу напругу 

первинної обмотки однофазного трансформатора (приблизно сім вимірювань), 

записати показання приладів до табл. 5.1. 

Таблиця 5.1 – Дослід ХХ 

Результати вимірювань Результати обчислень 
U10, 
В 

I10, 
А 

P0, 
Вт 

U20, 
В 

сos 0 Z0, 
Ом 

r0, 
Ом 

X0, 
Ом 

        
 

4. Провести дослід КЗ однофазного трансформатора, для чого повністю 

вивести опір реостата нR  і, плавно збільшуючи за допомогою ЛАТРу напругу 

первинної обмотки трансформатора (шість вимірювань), записати показання 
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приладів до табл. 5.2. При цьому щоразу встановлювати струм вторинного кола 

2I  відповідно до коефіцієнта завантаження трансформатора 









нI

I

2

2 . 

Таблиця 5.2 – Дослід КЗ 

 Результати вимірювань Результати обчислень 
U1K, 

В 
I1К, 
А 

PК, 
Вт 

I2К, 
А 

cosK 

 
ZK, 
Ом 

rK, 
Ом 

XK, 
Ом 

0,25         

…         

1,5         

 

5. Провести дослід безпосереднього навантаження, для чого установивши 

напругу на первинній обмотці трансформатора 220 В і змінюючи опір 

навантаження і контролюючи коефіцієнт завантаження  , записати показання 

приладів до табл. 5.3 (6–7 значень). 

Таблиця 5.3 – Дослід безпосереднього навантаження 

 
Результати вимірювань Результати обчислень 

U1, 
В 

I1, 
А 

P1, 
Вт 

U2, 
В 

I2, 
А 

P2, 
Вт 

, 
% 

cos 1 

 

cos 2 

 
0 

220 

        

…         

1,5         

 

Обробка результатів. Зміст звіту 

1. Заповнити таблиці, використовуючи для обчислення такі формули: 

;cos
1010

0
0

UI

P
  ;

10

10
0

I

U
Z   ;

2
10

0
0

I

P
r   

;cos
11 кк

к
к

UI

P
  ;

1

1

к

к
к

I

U
Z   ;

2
1к

к
к

I

P
r   

;2
0

2
00 rZX   ;22

ккк rZX   

;cos
11

1
1

IU

P
  ;cos

22

2
2

IU

P
  

0РPст   (з досліду ХХ);  км РP  (з досліду КЗ); 
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%
PPP

P

P

P

мст

 100
2

1

1

1

2 






  

2. Побудувати залежності 2U ,  , 1cos , 2cos  від 2I , приблизний вигляд 

яких наведено на рис. 5.2. 

 

Рисунок 5.2 – Графіки залежностей 2U ,  , 1cos , 2cos  від 2I  

 

Контрольні питання 

1. Надайте схему однофазного трансформатора. Чим відрізняються 

однофазний і трифазний трансформатори? 

2. Які основні елементи конструкції однофазного трансформатора. 

3. Який принцип дії однофазного трансформатора. 

4. Що таке коефіцієнт трансформації? 

5. Які причини втрат потужності у сталі та міді? 

6. Як експериментально визначити втрати у сталі? 

7. Як експериментально визначити втрати в міді? 

8. Для чого необхідно проводити досліди ХХ і КЗ? 

9. Чи можна замінити дослід під навантаженням дослідами ХХ і КЗ? 
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10. Чим пояснити збільшення струму первинної обмотки трансформатора 

під час збільшення струму навантаження? 

11. Як залежать ККД і сos трансформатора від навантаження? 

Література: [1–5]. 
 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема. Дослідження трифазного асинхронного двигуна з 

короткозамкненим ротором 

Мета роботи: визначення експлуатаційних властивостей асинхронного 

двигуна з короткозамкненим ротором методом безпосереднього навантаження. 

Короткі теоретичні відомості 

Асинхронний двигун (АД) – це електрична машина, у якій під час роботи 

збуджується обертове магнітне поле, але ротор обертається асинхронно, тобто з 

кутовою швидкістю, відмінною від кутової швидкості поля. 

Трифазна асинхронна машина складається з двох головних частин: 

нерухомого статора й обертового ротора. 

Статор асинхронної машини являє собою циліндр, складений із пластин 

електротехнічної сталі, ізольованих одна від одної шаром лаку. Трифазні 

обмотки, що збуджують обертове магнітне поле машини, розміщені в пазах на 

внутрішньому боці статора. 

Мінімальна кількість фазних обмоток у трифазній асинхронній машині 

3m . Кожна обмотка містить одну чи кілька котушкових груп, з’єднаних 

послідовно. Розташування кожної котушкової групи однієї фазної обмотки 

зміщено по колу статора відносно котушкової групи сусідньої фазної обмотки 

на кут 1200. Загалом, число фазних обмоток у трифазній асинхронній машині 

може бути будь-яким, але кратним трьом. 

Асинхронні машини в основному розрізняються за конструкцією ротора. 

Ротор асинхронної машини являє собою циліндр, складений із пластин 

електротехнічної сталі, ізольованих одна від одної лаком. Ротор насаджений на 
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вал і закріплений у підшипниках. У пазах ротора розташовуються витки 

обмотки ротора. 

У більшості двигунів застосовується короткозамкнений ротор. Він 

значно дешевший, а двигун з таким ротором потребує значно простішого 

обслуговування. Обмотка короткозамкненого ротора виконується у вигляді 

циліндричної клітки з мідних чи алюмінієвих стрижнів, що без ізоляції 

вставляються в пази осердя ротора. Торцеві кінці стрижнів замикаються 

накоротко кільцями з того ж матеріалу, що і стрижні («біляче колесо»). 

Магнітне поле статора обертається з кутовою швидкістю: 

p

f1
0

2
  , 

де 1f  – частота мережі живлення; p  – число пар полюсів. 

Ковзання: 

0

0

n

nn
s


 , 

де n , 0n  – швидкості обертання відповідно ротора та поля статора. 

При експлуатації асинхронних двигунів, реверс двигуна є невід’ємною 

складовою, яка зустрічається в 80 % від усіх схем.  

Для асинхронного двигуна реверс – це зміна напрямку обертання ротора 

двигуна. Наприклад, якщо вал двигуна обертався за годинниковою стрілкою, то 

після реверсу він буде обертатися проти годинникової стрілки. 

У більшості механічних пристроїв, які приводяться в рух завдяки 

асинхронним двигунам, виникають потреби в зміні напрямку руху або 

обертання, залежно від самого пристрою. 

У деяких випадках реверс є необхідним і обов'язковим для його роботи, а 

в деяких лише як тимчасова функція. 

До першого типу пристроїв можна віднести всі крани, лебідки, ліфти та 

інші вантажопідйомні механізми, приводи засувок та пристроїв, які замикають. 

До другого типу механізмів, які використовують реверс тільки в рідкісних 

випадках, відносять конвеєрні стрічки, ескалатори, насоси. У цих механізмах 
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реверс двигуна може застосовуватися лише в особливих випадках, найчастіше 

аварійних. Так само реверс двигуна можуть використовувати в цілях 

гальмування. Так, під час відключення двигуна від мережі ротор, володіючи 

інерцією, продовжує своє обертання. Під час короткочасного включення 

реверсу у цей момент викличе загальмування. Такий спосіб гальмування 

реверсом називають противмиканням. 

Для того, щоб змінити напрямок обертання ротора двигуна, необхідно 

поміняти місцями дві з трьох фаз обмотки статора. Після цього обертове 

магнітне поле статора змінить свій напрямок обертання, але ротор, 

обертаючись у колишньому напрямі і володіючи інерцією під дією магнітного 

поля статора, почне загальмовуватися до повної зупинки, а потім почне 

обертатися в іншому напрямку. 

Програма роботи 

1. Здійснити прямий пуск асинхронного двигуна з короткозамкненим 

ротором. 

2. Здійснити реверс асинхронного двигуна. 

3. Провести досліди безпосереднього навантаження двигуна. 

4. Побудувати характеристики асинхронного двигуна. 

5. Провести аналіз отриманих характеристик і зробити висновки про 

експлуатаційні властивості досліджуваного асинхронного двигуна з 

короткозамкненим ротором. 

Порядок виконання роботи 

1. Записати паспортні дані досліджуваного двигуна. 

2. Скласти схему для проведення досліду безпосереднього навантаження 

АД, згідно з рис. 6.1. 

3. Здійснити прямий пуск і реверс асинхронного двигуна з 

короткозамкненим ротором. 

4. Провести дослід безпосереднього навантаження, для чого, змінюючи за 

допомогою перемикачів SA1-SA3 опір навантаження, записувати показання 
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приладів до табл. 6.1 (сім вимірювань). Попередньо виставити за pV3 напругу 

на обмотці збудження 220 В. 

Таблиця 6.1 – Дослід безпосереднього навантаження 

№ 
пор. 

Увімкнені 
перемикачі 

Результати вимірювань 
Результати 
обчислень 

U1, 
В 

I1, 
А 

P1, 
Вт 

n, 
об/хв 

U2, 
В 

I2, 
А 

P2, 
Вт 

, 
% 

cos  

 
1 –          

2 S1          

3 S1, S2          

4 S1, S2, S3          

 

 

 

Рисунок 6.1 – Схема для дослідження трифазного асинхронного двигуна  

з короткозамкненим ротором  
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Обробка результатів. Зміст звіту 

1. Заповнити таблиці, використовуючи для обчислення такі формули: 

;22
2

ДПС

IE
P


  ;

60
0

p

f
n   ;

0

0

n

nn
s


  

%;
P

P
ДПС  100

1

2    ;
3

cos
11

1

IU

P
  

де ДПС  – ККД двигуна постійного струму (M2); Гцf 50  – частота мережі; 

p  – число пар полюсів АД (для даного двигуна 2p ). 

2. Побудувати характеристики асинхронного двигуна з КЗ ротором: 

 Mf  (приблизний вигляд на рис. 6.2);  2Pf ;  2cos Pf . 

Формули, що необхідні для побудови цих характеристик: 

;
n

P,
M 27509

  ;
n

P,
M

н

н
н

7509
    ;М,...,M нП 6111   

;,..., 2161  ;МM нк   
0

0

n

nn
s н
 ;  12  нк ss  

 
 

Рисунок 6.2 – Приблизний вигляд графіка  

 

Контрольні питання 

1. Схема, конструкція і принцип дії АД з КЗ ротором. 

2. Порядок прямого й автотрансформаторного пуску АД, його реверс. 

3. Як залежить частота обертання асинхронного двигуна і момент від 

напруги? 

Література: [1, 2, 5].
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Лабораторна робота № 7 

Тема. Дослідження генератора постійного струму незалежного 

збудження 

Мета роботи: визначення експлуатаційних властивостей генератора 

постійного струму (ГПС) незалежного збудження шляхом експериментального 

зняття його основних характеристик. 

Короткі теоретичні відомості 

Двигун постійного струму (ДПС) – це електрична машина, що 

перетворює електричну енергію постійного струму на механічну. 

Генератор постійного струму (ГПС) – це електрична машина, що 

перетворює механічну енергію на електричну постійного струму. 

Генератори постійного струму застосовують у системах електроживлення 

спеціального устаткування, наприклад, у радіотехнічних установках, під час 

зарядження акумуляторів, для живлення електролітичних ванн і т.д. 

Машина постійного струму складається з нерухомої частини, що слугує 

для збудження головного магнітного поля, і обертової частини, у якій 

індукується ЕРС. Струми від цієї ЕРС, взаємодіючи з головним магнітним 

полем, створюють гальмівний момент у генераторному режимі й обертальний у 

рушійному. 

Нерухома частина складається зі станини, на якій закріплюються основні 

(головні) полюси для збудження головного магнітного потоку і додаткові для 

поліпшення комутації в машині. 

Головний полюс складається із сердечника, набраного з листової сталі й 

укріпленого болтами на станині, і котушки обмотки збудження. 

Якорем називають частину машини, в обмотці якої під час обертання її 

відносно головного магнітного поля індукується ЕРС. У машині постійного 

струму якір складається із зубцюватого сердечника, обмотки і колектора, 

насадженого на вал якоря. Сердечник набирається з листів електротехнічної 

сталі, ізольованих один від одного лаком. У пази сердечника покладена 

обмотка якоря. Для відводу струму від колектора слугують щітки. 
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Характерною частиною електричних машин постійного струму є 

колектор. Це порожній циліндр, зібраний з ізольованих одна від одної 

клинчастих мідних пластин. Пластини колектора ізольовані також від вала 

машини. Провідниками вони з’єднуються з витками обмотки, розміщеної в 

пазах якоря. Обертова обмотка з’єднується із зовнішнім ланцюгом ковзним 

контактом між щітками і колектором. 

Найважливішою класифікаційною ознакою машин постійного струму є 

спосіб збудження головного магнітного поля. Одним з них є використання 

постійних магнітів на полюсах машини. У багатьох сучасних машинах головне 

магнітне поле збуджується за допомогою електромагнітів. Для цього 

використовується обмотка збудження зі струмом збудження, розміщена на 

сердечниках полюсів машини. 

Потужність ланцюга збудження з будь-яким способом підключення 

обмотки збудження складає 1–5 % номінальної потужності машин. 

У машинах з незалежним збудженням обмотка збудження підключається 

до незалежного джерела електроенергії, завдяки чому струм у ній не залежить 

від напруги на виводах якоря машини. 

У машин з паралельним збудженням ланцюг обмотки збудження 

з’єднується паралельно з ланцюгом якоря. 

У машин з послідовним збудженням струм якоря Ія дорівнює струму 

обмотки збудження. 

У машинах зі змішаним збудженням на кожному полюсному сердечнику 

розташовані дві обмотки. Одна із цих обмоток підключається паралельно до 

якоря, інша – послідовно. 

Програма роботи 

1. Зняти експериментальні дані і побудувати характеристику холостого 

ходу (ХХХ) і зовнішню характеристику ГПС незалежного збудження. 

2. Проаналізувати отримані результати і зробити висновки про 

експлуатаційні властивості ГПС незалежного збудження. 
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Порядок виконання роботи 

1. Записати паспортні дані АД і ГПС. 

2. Зібрати схему для дослідження ГПС згідно з рис. 7.1. 

 

Рисунок 7.1 – Схема для дослідження ГПС незалежного збудження 

 

3. Зняти характеристику холостого ходу ГПС незалежного збудження: 

UЯ = f(IОЗ) при IЯ = 0 і n = const. Для цього за відсутності навантаження 

змінювати за допомогою ЛАТРу струм обмотки збудження (ОЗ) і контролювати 

величину напруги на обмотці якоря ГПС. Для зняття повної характеристики 

потрібно змінювати полярність включення ОЗ. Результати досліду занести до 

табл. 7.1. Приблизний вигляд ХХХ наведено на рис. 7.2. 

Таблиця 7.1 – Дослід холостого ходу 

№ з/п IОЗ, мA UЯ, В Характерні точки 

1    

…    

23    
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Рисунок 7.2 – Характеристика холостого ходу ГПС незалежного збудження 

 

4. Зняти навантажувальну характеристику ГПС: UЯ = f (IОЗ) при IЯ = const 

і n = const. Для зняття навантажувальної характеристики необхідно увімкнути 

ключ SA1 і, регулюючи струм збудження, установити струм якоря IЯ = 0,9 А. 

Потім, почергово ключами SA2, SA3 та SA4 збільшувати навантаження ГПС, 

відновлюючи щоразу струм якоря IЯ = 0,9 А за допомогою зменшення струму 

збудження. Результати досліду записати до табл. 7.2. 

Таблиця 7.2 – Дані навантажувальної характеристики 

№ з/п IОЗ, А UЯ, B Примітки 

1    
2    
3    
4    
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5. Зняти зовнішню характеристику ГПС: UЯ
 = f(IЯ) при IОЗ = const і 

n = const, приблизний вигляд якої наведено на рис. 7.3 

Для зняття зовнішньої характеристики необхідно підключити ключами 

SА1, SА2 і SА3 навантаження ГПС і, збільшуючи струм збудження, досягти 

номінального значення струму якоря  IЯ = IH. Почергово вимикаючи SА1, SА2 і 

SА3 зменшувати навантаження, записуючи щоразу показання приладів до 

табл. 7.3. 

 

Рисунок 7.3 – Зовнішня характеристика ГПС 

 

Таблиця 7.3 – Дані зовнішньої характеристики ГПС 

№ пор. ІЯ, А UЯ, В Примітки 

1    
2    
3    
4    

 

Обробка результатів. Зміст звіту 

1. За даними таблиць 7.1–7.3 побудувати характеристику холостого ходу, 

навантажувальну і зовнішню. 

2. На підставі аналізу основних характеристик ГПС незалежного 

збудження зробити висновки про його експлуатаційні властивості. 
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Контрольні питання 

1. Наведіть схему ГПС незалежного збудження. 

2. Які способи збудження застосовують для ГПС? 

3. Які основні елементи конструкції ГПС незалежного збудження? 

4. Який принцип дії ГПС незалежного збудження? 

5. Як здійснюється підведення і відведення енергії у машинах 

постійного струму? 

6. Як з’єднують обмотки ГПС незалежного збудження? 

7. Яке співвідношення потужностей у ланцюзі збудження і якірному 

ланцюзі ГПС? 

8. Які втрати потужності під час роботи ГПС? 

9. Які причини втрат потужності у сталі та міді ГПС? 

10. Як експериментально визначити втрати у сталі ГПС? 

11. Як експериментально визначити втрати в міді ГПС? 

12. Для чого необхідно проводити досліди ХХ і КЗ ГПС? 

13. Як залежать ККД ГПС від навантаження? 

14. Про яку властивість ГПС судять за ХХХ? 

15. Яка ділянка ХХХ відповідає номінальному режиму ГПС і чому? 

16. Чому зі збільшенням струму навантаження для підтримки сталості 

напруги ГПС необхідно збільшувати струм збудження? 

17. Чим відрізняються характеристики ГПС під час незалежного 

збудження від характеристик з іншими способами збудження? 

Література: [1, 2, 5]. 
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Лабораторна робота № 8 

Тема. Дослідження напівпровідникового діода 

Мета роботи: вивчення принципів дії та властивостей 

напівпровідникового випрямляча (діода). 

Короткі теоретичні відомості 

Напівпровідниковий діод – це прилад з одним електричним переходом і 

двома виводами. У діодах використовується властивість p-n переходу, що 

забезпечує великий опір для протікання струму в одному напрямку і малий опір 

– в іншому напрямку. Ці струми і відповідні їм напруги між виводами діода 

називаються прямими і зворотними струмами і напругами. 

На базі діодів створюють некеровані випрямлячі, призначені для 

перетворення змінного струму на постійний. 

Програма роботи 

1. Вивчити принцип дії напівпровідникового випрямляча (діода) за 

літературними джерелами. 

2. Зняти експериментальні дані і побудувати вольт-амперну 

характеристику (ВАХ) діода з прямим і зворотним увімкненнями. 

Порядок виконання роботи 

1. Зібрати схему для зняття ВАХ діода згідно з рис. 8.1. 

 

Рисунок 8.1 – Схема для зняття ВАХ діода 

 

2. Для прямого та зворотного ввімкнення, повільно збільшуючи напругу 

на діоді, записати показання амперметра та вольтметра до табл. 8.1.  
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Таблиця 8.1 – Дані дослідження ВАХ діода 

№ 
пор. 

Пряме включення Зворотне включення 
Примітки 

U, А І, А U, В I, А 

1      
…      
7      

 

Обробка результатів. Зміст звіту 

1. За даними таблиці 8.1 побудувати вольт-амперну характеристику 

напівпровідникового діода. 

2. Користуючись графіком ВАХ діода, знайти його статичний і 

динамічний опори в кількох точках. 

3. На підставі аналізу ВАХ діода зробити висновки про його властивості 

випрямляти струм. 

Контрольні питання 

1. Дати визначення поняття «напівпровідниковий діод». 

2. Із яких матеріалів виготовляють діоди? 

3. Що таке p-n-перехід? 

4. Скільки p-n-переходів має діод? 

5. Чим відрізняються діоди, виготовлені з різних матеріалів? 

6. Наведіть умовне графічне зображення діода. Як називаються його 

виводи? 

7. Які прилади необхідні для зняття ВАХ діодів? 

8. Наведіть ВАХ діода. Які процеси відбуваються на відповідних 

характерних ділянках ВАХ? 

9. Перелічіть основні параметри діодів. Охарактеризуйте кожен з них. 

10. Як визначити режим роботи діода за навантажувальною кривою? 

11. Назвіть різновиди напівпровідникових діодів. Поясніть їх особливості 

та галузь застосування. 

12. Чим відрізняється діод від стабілітрона? 

13. Поясніть відмінність статичного та динамічного опорів. 

Література: [5, 7, 8]. 
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Лабораторна робота № 9 

Тема. Дослідження магнітного пускача  

Мета роботи: вивчити принцип дії і конструкцію магнітного пускача 

(МП) серії ПМЛ; визначити регулювальні параметри головних контактів 

магнітного пускача серії ПМЛ; визначити основні технічні параметри 

магнітного пускача серії ПМЛ-211. 

Короткі теоретичні відомості 

Магнітний пускач є комутаційним апаратом і відноситься до сімейства 

електромагнітних контакторів, що дозволяє комутувати потужні навантаження 

постійного і змінного струму, і призначений для частих вмикань і вимикань 

силових електричних ланцюгів. 

Магнітні пускачі призначені переважно для дистанційного керування 

трифазними асинхронними електродвигунами з короткозамкненим ротором, а 

саме: 

– для пуску безпосереднім підключенням до мережі і зупинки 

(відключення) електродвигуна (нереверсивні пускачі); 

– для пуску, зупинки і реверсу електродвигуна (реверсивні пускачі).  

Через свою невибагливість вони прекрасно працюють також і в схемах 

дистанційного керування освітленням, у схемах керування компресорами, 

насосами, кран-балками, тепловими печами, кондиціонерами, стрічковими 

конвеєрами і т. д.  

Магнітні пускачі відкритого виконання призначені для установки на 

панелях, у закритих шафах та інших місцях, захищених від попадання пилу і 

сторонніх предметів. 

Магнітні пускачі захищеного виконання призначені для установки 

всередині приміщень, у яких навколишнє середовище не містить значної 

кількості пилу. 

Магнітні пускачі пилобризконепроникливого виконання призначені як 

для внутрішніх, так і для зовнішніх установок у місцях, захищених від 

сонячних променів і від дощу (під накриттям). 
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Найбільш поширеними типами магнітних пускачів є: ПМЕ-100; ПМЕ-

200; ПМЛ; ПМС; ПАЕ; ПМА. 

На сьогодні ПМЛ і ПМС замінили застарілі серії ПМЕ і ПАЕ в поєднанні 

з трифазними тепловими реле РТЛ. (рис. 9.1).  

 
 

а б 

Рисунок 9.1 – Магнітні пускачі серії ПМЛ (а) та ПМС (б) на різні струми 

 

Реверсивні магнітні пускачі – це два звичайних пускача, закріплених на 

загальній основі (панелі), які мають електричні з’єднання, що забезпечують 

електричне блокування через нормально замкнуті блокувальні контакти обох 
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пускачів, що запобігає увімкнення одного магнітного пускача з увімкненим 

іншим. Найпоширеніші схеми ввімкнення нереверсивного і реверсивного 

магнітного пускача зображено на рис. 9.2, 9.3.  

 

 

a) б) 

Рисунок 9.2 – Схема ввімкнення нереверсивного магнітного пускача:  

а – монтажна схема ввімкнення пускача, б – електрична 

принципова схема ввімкнення пускача 

 

На рис. 9.2.(а, б) показані відповідно монтажна і принципова схеми 

ввімкнення нереверсивного магнітного пускача для управління асинхронним 

електродвигуном з короткозамкненим ротором. На монтажній схемі межі 

одного апарата обводять штриховою лінією. Вона зручна для монтажу 

апаратури і пошуку несправностей. Читати ці схеми важко, оскільки вони 

містять багато пересічних ліній. 

У тому випадку, коли необхідно використовувати два напрямки 

обертання електродвигуна, застосовують реверсивний магнітний пускач, 

принципова схема якого зображена на рис. 9.3, а. 

Для зміни напрямку обертання асинхронного електродвигуна необхідно 

змінити порядок чергування фаз обмотки статора. 

У реверсивному магнітному пускачі використовують два контактори: 

КМ1 і КМ2. Зі схеми видно, що у разі випадкового одночасного ввімкнення 
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обох контакторів у ланцюзі силового струму відбудеться коротке замикання. 

Для виключення цього схема забезпечена блокуванням. 

Електрична схема ланцюга управління реверсивного пускача з 

блокуванням на допоміжних контактах, які розмикаються, зображена на 

рис. 9.3, б. 

 

 

а) б) 

Рисунок 9.3 – Схеми ввімкнення реверсивного магнітного пускача 

 

Низка магнітних пускачів комплектується тепловими реле (рис. 9.4), які 

здійснюють тепловий захист електродвигуна від перевантажень неприпустимої 

тривалості.  

 

Рисунок 9.4 – Теплові реле 
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Регулювання струму уставки реле є плавним і проводиться регулятором 

уставки шляхом повороту його викруткою. У разі неможливості здійснення 

теплового захисту в повторно-короткочасному режимі роботи слід 

застосовувати магнітні пускачі без теплового реле. Від коротких замикань 

теплові реле не захищають. 

Магнітний пускач практично витіснили контактори, які за 

конструктивними та технічними характеристиками майже нічим не 

відрізняються від магнітного пускача, а розрізнити їх можна тільки за назвою. 

Зазвичай у магнітних пускачах застосовують триполюсний контактор 

змінного струму, який має три головних контакти, які замикають, і від одного 

до чотирьох допоміжних, блокувальних або блок-контактів. 

У кожух магнітного пускача, окрім контактора, часто вбудовується 

теплове реле, яке виконує струмовий захист з витримкою часу, що залежить від 

величини струму. 

Вибір магнітного пускача і контакторів проводиться: 

а) за номінальною напругою мережі Uмережі: 

Uном = Uмережі, 

де Uном – номінальна напруга котушки магнітного пускача;  

б) за номінальним струмом навантаження Iном.н:  

Iном  Iном.н, 

де Iном – номінальний струм магнітного пускача для конкретного режиму 

роботи;  

в) за потужністю двигуна виконавчого механізму;  

г) за режимом роботи;  

д) за кількістю ввімкнень на годину;  

е) за часом увімкнення і вимикання.  

Для контакторів постійного струму з номінальним струмом 100 А 

власний час увімкнення складає 0,14 с, а для контакторів зі струмом 630 А він 

збільшується до 0,37 с. Власний час вимикання контакторів постійного струму 

з номінальним струмом 100 А становить 0,07 с, а контакторів зі струмом 
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630 А – 0,23 с. Власний час спрацьовування контакторів змінного струму 

становить 0,03 – 0,05, а час відпускання – 0,02 с. 

Програма роботи 

1. Вивчити будову, призначення та принцип дії магнітного пускача. 

2. Дослідити властивості магнітного пускача змінного струму ПМЛ-110. 

3. Визначити параметри проміжного реле РП-21 постійного струму. 

Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися з конструкцією, призначенням і принципом дії 

магнітного пускача та його системи. 

2. Для дослідження властивостей магнітного пускача змінного струму 

ПМЛ-110 з номінальною напругою котушки 110 В, 50 Гц необхідно зібрати 

схему згідно з рис. 9.5. 

 

Рисунок 9.5 – Схема для дослідження властивостей магнітного пускача 

змінного струму 

 

3. Увімкнути стенд, потім підключити джерело живлення 24 В, а потім – 

ЛАТР. Збільшуючи напругу, потрібно контролювати показання приладів і 

фіксувати їх на момент, коли якір втягнеться в котушку. Зафіксувати 

максимальну величину струму до його різкого зменшення. Це і буде струм 

спрацьовування Іспр. Потім довести напругу до номінальної величини 110 В і 

знову виміряти струм у котушці. Це буде номінальний струм котушки Iном, яка 

втягує. Відключити ЛАТР. Застопорити якір магнітного пускача, увівши 

немагнітну прокладку між якорем і магнітопроводом, і включити ЛАТР, 

подавши на котушку номінальну напругу. По котушці буде протікати струм 
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спрацьовування номінальний Iспр.ном, який у багато разів перевищує 

номінальний. Тому необхідно швидко зафіксувати показання амперметра і 

відключити ЛАТР. Видалити немагнітну прокладку, знову включити ЛАТР і 

після цього почати зменшувати напругу на котушці пускача до моменту 

відпускання якоря. Зафіксувати величину струму повернення Iпов і напругу 

повернення Uпов у цей момент (у моменти перемикання ЛАТРу притримувати 

пальцем кнопку якоря пускача, забезпечуючи його притягнуте положення на 

момент короткочасного знеструмлення котушки). Дані занести до табл. 9.1.  

Таблиця 9.1 – Результати досліду 

Параметри вимірювання 
ПМЛ-071 

110 В 

РП-21 

24 В 

Напруга спрацьовування Uспр, В    

Струм з невтягнутим якорем у досліді на 

ввімкнення Iспр, А 

  

Струм з утягненим якорем у досліді на 

увімкнення при Uном, Iном, А 

  

Струм із загальмованим якорем у досліді на 

увімкнення при Uном, Iспр.ном, А 

  

Напруга повернення Uпов, В   

Коефіцієнт повернення Кпов   

Кратність пускового струму до номінального  

К = Iспр.ном / Iном 

  

 

Повторити дослід кілька разів. Щоб уникнути перегрівання котушки 

пускача, не допускати тривалої роботи котушки з невтягнутим якорем, а також 

необхідно робити паузи між дослідами. 

4. На лабораторному стенді не змонтовано контактор постійного струму 

і для визначення параметрів спрацьовування і відпускання електромагнітних 

механізмів постійного струму використовується проміжне реле РП-21 з 

номінальною напругою 24 В. 

Для визначення параметрів проміжного реле постійного струму з 

номінальною напругою котушки 24 В необхідно зібрати схему згідно з рис. 9.6. 
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Далі робота виконується в тій же послідовності, як і для пускача (напруга, 

що подається на котушку реле змінюється ЛАТРом і НЕ ПОВИННА 

ПЕРЕВИЩУВАТИ 24 В!). 

 

 
 

Рисунок 9.6 – Схема для визначення параметрів проміжного реле 

постійного струму 

 

5. Результати вимірювань занести до табл. 9.1 і провести розрахунки, як 

і в попередньому досліді (окрім номінальної і повної потужності під час 

увімкнення). 

6. Визначити залежність струму, споживаного котушкою пускача, від 

величини повітряного зазору. Величина зазору змінюється за рахунок 

немагнітних прокладок, що поміщаються в робочий зазор магнітної системи 

пускача. Досвід провести для різної товщини немагнітних прокладок. 

Результати дослідів занести до табл. 9.2. 

Таблиця 9.2 – Результати досліду 

Товщина прокладки, мм 
 

 

     

Струм, що споживається котушкою 

пускача ПМЛ-071 110 В, А  

      

Струм, що споживається котушкою 

реле РП-21 24 В, А  
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Обробка результатів. Зміст звіту 

1. Зробити розрахунок параметрів пускача за такими формулами: 

Коефіцієнт повернення 

Кпов = Uпов / Uспр . 

Кратність пускового струму до номінального 

К = Iспр.ном /Iном . 

Номінальна активна потужність котушки, що втягує 

Рном = I2ном  R , Вт. 

Повна номінальна потужність котушки, що втягує 

Sном = Iном  Uном , ВА. 

Повна потужність котушки, що втягує під час увімкнення 

Sср.ном = Iср.ном  Uном , ВА. 

 

Контрольні питання 

1. Яке призначення магнітних пускачів? 

2. З яких елементів конструкції складається магнітний пускач? 

3. Де можна використовувати магнітний пускач, окрім пуску двигунів? 

4. Як здійснити реверс асинхронного двигуна? 

5. Для чого застосовується механічне та електричне блокування? Який 

принцип дії блокування? 

6. Призначення теплового реле в магнітному пускачі. 

7. Зробіть послідовний опис роботи схем увімкнення магнітних пускачів 

без реверсу та з реверсом. 

8. У чому несправність, якщо під час натискання на кнопку SB2 двигун 

вмикається, а після припинення натискання – вимикається? 

Література: [3, 7]. 
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Лабораторна робота № 10 

Тема. Дослідження архітектури мікроконтролера PIC16F874, 

організації зберігання й обміну інформацією 

Мета роботи: вивчити архітектуру мікроконтролерів сімейства 

MicroCHIP; ознайомитися з організацією пам’яті та системою команд 

мікроконтролера. 

Короткі теоретичні відомості 

На сьогодні пристрої, які працюють у режимі реального часу, часто 

містять мікроконтролер як основний елемент схеми. Сімейство 

мікроконтролерів PIC16F87X має багато вдосконалень для підвищення 

надійності системи, зниження вартості пристрою та кількості зовнішніх 

компонентів. Мікроконтролери PIC16F87X мають режими енергозбереження й 

можливість захисту коду програми. 

Основні переваги. 

1. Вибір тактового генератора. 

2. Скидання: 

– скидання з увімкненням живлення (POR); 

– таймер увімкнення живлення (PWRT); 

– таймер запуску генератора (OSC); 

– скидання зі зниженням напруги живлення (BOR). 

3. Переривання (до 14 джерел переривання). 

4. Сторожовий таймер (WDT). 

5. Режим енергозбереження (SLEEP). 

6. Захист коду програми. 

7. Область пам’яті для ідентифікатора. 

8. Внутрішньосхемне програмування за послідовним портом (ICSP). 

9. Режим низьковольтного послідовного програмування. 

10. Режим внутрішньосхемного відлагодження (ICD). 

Мікроконтролери серії PIC (Peripheral Interface Controller) побудовані за 

Гарвардською архітектурою з використанням розподільних областей пам’яті й 
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розподільних шин для даних і для команд. Це дозволяє за один цикл 

одержувати одночасно доступ як до пам’яті команд, так і до пам’яті даних, що 

значно зменшує час виконання програм. Окрім того, існує двоступеневий 

конвеєр, що забезпечує одночасне виконання поточної команди й вибірку 

наступної. 

Мікроконтролер PIC16F874 має розташування виводів, показане на 

рис. 12.1. 

 
 

Рисунок 12.1 – Розташування виводів мікроконтролера PIC16F874 

 

У мікроконтролерах PIC16F87X є три види пам’яті. Пам’ять програм і 

пам’ять даних мають розподільні шини даних й адреси, що дозволяє 

виконувати паралельний доступ. Мікроконтролери PIC16F87X мають 13-

розрядний лічильник команд PC, здатний адресувати 8К х 14 слів пам’яті 

програм. У PIC16F873/874 фізично реалізовано FLASH пам’ять програм 

обсягом 4К х 14. Звертання до фізично не реалізованої пам’яті програм 

призведе до адресації реалізованої пам’яті. 

Адреса вектора скидання – 0000h. Адреса вектора переривань – 0004h. 
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Структуру пам’яті програм наведено на рис. 12.2. 

 

Рисунок 12.2 – Структура пам’яті програм PIC16F87X 

 

Пам’ять даних розподілена на чотири банки, які містять регістри 

загального й спеціального (SFR – Special Function Registers) призначення. Біти 

RP1 (STATUS <6>) і RP0 (STATUS <5>) призначені для керування банками 

даних. 

Об’єм банків пам’яті даних до 128 байт (7Fh). На початку банку 

розміщуються регістри спеціального призначення, потім регістри загального 

призначення виконані як статичний ОЗП. Усі реалізовані банки містять 

регістри спеціального призначення. Деякі часто використовувані регістри 

спеціального призначення можуть відображатися відразу в декількох банках 

пам’яті. 
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За допомогою регістрів спеціального призначення виконується керування 

функціями ядра й периферійних модулів мікроконтролера. Регістри 

спеціального призначення реалізовані як статичний ОЗП. 

В області регістрів загального призначення програміст розміщує змінні 

програми. Звернутися до регістрів загального призначення можна прямою або 

непрямою адресацією через регістр FSR. 

Карту пам’яті даних зображено на рис. 12.3. 

 

 

Рисунок 12.3 – Пам’ять даних мікроконтролера 

 

Кожна команда мікроконтролерів PIC16F87X складається з одного  

14-розрядного слова, розділеного на код операції (OPCODE), що визначає тип 

команди й один і більше операндів, що визначають операцію команди. 
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Система команд акумуляторного типу, ортогональна й розділена на три 

основних групи: 

– байт-орієнтовані команди; 

– біт-орієнтовані команди; 

– команди керування й операцій з константами. 

Повний список команд наведено у табл. 12.2, опис полів коду операцій – 

у табл. 12.1. 

Таблиця 12.1 – Опис полів коду операцій 

Поле Опис 

f Адреса регістра (0х00 – 0х7F)  

w Робочий регістр (акумулятор) 

b Номер біта у 8-розрядному регістрі 

k Константа 

x Не має значення (0 чи 1). Асемблер генерує х = 0 для 

сумісності програми мікроконтролера з інструментальними 

засобами 

d Покажчик адресата результату операції: 

d = 0 – результат зберігається в регістрі w; 

d = 1 – результат зберігається в регістрі f 

PC Лічильник команд 

TO Покажчик переривання за таймером 

PD Покажчик переривання за увімкненням живлення 

 

Для байт-орієнтованих команд 'f' є покажчиком регістра, а 'd' – 

покажчиком адресата результату. Покажчик регістра визначає, який регістр має 

використатися в команді. Покажчик адресата визначає, де буде збережений 

результат. Якщо 'd' = 0, результат зберігається в регістрі W. Якщо 'd' = 1, 

результат зберігається в регістрі, що використається в команді. 

У біт-орієнтованих командах 'b' визначає номер біта операції, а 'f' – 

покажчик регістра, що містить цей біт. 

У командах керування або операціях з константами 'k' представляє вісім 

або одинадцять біт константи або значення літералів (постійних констант, 

заданих на етапі програмування). 
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Усі команди виконуються за один машинний цикл, окрім команд умови, у 

яких отримано результат «1» та інструкцій, які змінюють значення лічильника 

команд PC. У випадку виконання команди за два машинні цикли у другому 

циклі виконується інструкція NOP. Один машинний цикл складається із 

чотирьох тактів генератора. Для тактового генератора із частотою 4 МГц усі 

команди виконуються за 1 мкс, якщо умова істинна або змінюється лічильник 

команд PC, команда виконується за 2 мкс. Мнемоніку команд, підтримувану 

асемблером MPASM, показано в табл. 12.2.  

Таблиця 12.2 – Список команд PIC16F87X 

Команда Опис Циклів 
Змін. 

 регістри 

Байт-орієнтовані команди 
ADDWF f, d Додати w та f 1 C, DC, Z 
ANDWF f, d Операція логічного «і» між w та f 1 Z 
CLRF f Очищення f 1 Z 
CLRW - Очищення w 1 Z 
COMF f, d Інверсія f 1 Z 
DECF f, d Зменшити f на 1 1 Z 
DECFSZ f, d Якщо f не 0, зменшити f на 1 1(2)  
INCF f, d Збільшити f на 1 1 Z 
INCFSZ f, d Якщо f не 0, збільшити f на 1 1(2)  
IORWF f, d Операція логічного «або» між w та f 1 Z 
MOVF f, d Переслати f 1 Z 
MOVWF f Переслати w до f 1  
NOP - Порожня операція (без операції) 1  
RLF f, d Циклічний зсув уліво 1 C 
RRF f, d Циклічний зсув управо 1 C 
SUBWF f, d Відняти w та f 1 C, DC, Z 

SWAPF f, d 
Змінити місцями напівбайти в 
регістрі f 

1  

XORWF f, d 
Операція логічного «виключного 
або» між w та f 

1 Z 

Біт-орієнтовані команди 
BCF f, b Очистити біт b у регістрі f 1  

BSF f, b 
Установити значення 1 для біта b у 
регістрі f 

1  

BTFSC f, b 
Перевірка біта b у регістрі f на 
рівність 0 

1(2)  

BTFSS f, b 
Перевірка біта b у регістрі f на 
рівність 1 

1(2)  
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Команда Опис Циклів 
Змін. 

 регістри 
Команди керування і операцій з константами 

ADDLW k Додати k до w 1 C, DC, Z 
ANDLW k Операція логічного «і» між w та k 1 Z 
CALL k Виклик підпрограми 2 __   __ 
CLRWDT - Скидання WDT 1 TO, PD 
GOTO k Безумовний перехід 2  
IORLW k Операція логічного «або» між w та k 1 Z 
MOVLW k Завантаження k у w 1  

RETFIE - 
Повернення з підпрогр. з дозволом 
переривань 

2  

RETLW k 
Повернення з підпрогр. з 
завантаженням k  w 

2  

RETURN - Повернення з підпрограмми 2 __   __ 
SLEEP - Перехід у сплячий режим 1 TO, PD 
SUBLW k Відняти w з k 1 C, DC, Z 

XORLW k 
Операція логічного «виключного 
або» між w та k 

1 Z 

 

Команди присвоєння й пересилання в контролерах PIC16F874 

представлені трьома командами: movf (move register ‘f’), movlw (move literal to 

‘work register’) і movwf (move ‘work register’ to register ‘f’). Також можуть бути 

використаними команди очищення clrf (clear register ‘f’) і clrw (clear ‘work 

register’). 

Приклад використання цих команд: 

; Filename: moving.asm 
list p=16f874 ; визначаємо тип контролера 
#include 
<p16f874.inc> 

; підключаємо файл визначення символічних 
; імен для даного контролера 

a1 equ 0x20 ; оголошуємо змінну a1 за адресою 0x20 – із 
; цієї адреси в PIC16F874 починається вільна 
; область пам’яті даних (регістри загального 
; призначення) 

a2 equ 0x21 ; оголошуємо змінну a2 за адресою 0x21 
_A equ 0x0A ; визначаємо константу A рівну 0x0A 
_B equ 0x20 ; визначаємо константу B рівну 0x20 
_C equ .10 ; визначаємо константу C рівну 10 (десяткове) 
org 0x00 ; установити адресу початку програми – 0x00 – 

; адреса вектора скидання 
goto start ; перехід на початок основної програми 

org 0x04 ; початок розміщення наступної частини 
; програми в пам’яті – тут повинен 
; розташовуватися вектор переривань 
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start: ; мітка початку основної програми 
bcf STATUS, RP0 ; включити банк 0 
movlw A ; запис до робочого регістра константи A 

; (A = 0x0A ) w = 0x0A 
movwf a1 ; копіювання значення з робочого регістра до 

; змінної a1 (тепер a1 = 0x0A) 
movwf a2 ; копіювання значення з робочого регістра до 

; змінної a2 (тепер a2 = 0x0A) 
movlw C ; запис до робочого регістра константи C 

; (C = 10) w = 10 
movwf a1 ; копіювання значення з робочого регістра до 

; змінної a1 (тепер a1 = 10) 
movf a2, 0 ; копіювання значення зі змінної a2 до  

; робочого регістра (тепер w = 0x0A) 
movf a1, w ; копіювання значення зі змінної a1 до  

; робочого регістра (тепер w = 10) 
movwf a2 ; копіювання значення з робочого регістра до 

; змінної a2 (тепер a2 = 10) 
movlw .10 ; запис до робочого регістра числа 10,  

; десяткове 
movwf a1 ; копіювання значення з робочого регістра до 

; змінної a1 (тепер a1 = 10) 
clrf a1 ; очистити вміст a1 (a1 = 0) 
clrf a2 ; очистити вміст a2 (a2 = 0) 
clrw ; очистити вміст робочого регістра (w = 0) 
end ; директива компіляторові – кінець програми 

 

Таблиця 12.3 – Варіанти завдань 

№ Змінні Константи Дії 

1 a1, a2, b1, b2 A=0x2f, B=100 Aa1, Bb1, a1a2, b1b2 
2 a1, b1, c1 A=24, B=0x0A, C=10 Aa, Bb, Cc, 0a, 0b, 0c 

3 a1, a2, a3, a4, a5 A=0x10 10a1, a1a2, a2a3, a3a4, Aa5 
4 a1, b1  A=10, B=20, C=30 0a1, 0b1, Aa1, Bb1, Cw 
5 a1, a2, a3, a4 A=0xFF, B=0x20  Aa1, Bb1, 0a3, 0a4, a3a1, a4a2 

6 a1, b1, c1, d1 A=200, B=201 Aa1, Ab1, Bc1, 0d1 
7 a1, a2 A=0x01, B=0x02, C=3, D=4 0a1, Da2, Aw, wa2, Ca1, a1w, Ba1 
8 a1, b1  A=100, B=50, C=0x1A Aa1, a1b1, Bw, wa1, Cb1 

9 a1, a2, a3, a4  A=0x01, B=0x02 Ba4, Aa2, a2a1, a4a3, 0a4, 0a2 
10 a1, b1, c1, d1 A=10 Aa1, a1b1, 100c1, 0d1 

11 a1, a2  A=0x20, B=0x21, C=10 0a1, 0a2, Aw, wa1, Ba2, Cw 
12 a1, b1 A=0x10, B=0x11, C=0x12 10a1, a1b1, 0a1 
13 a1, b1, c1 A=0x0A, B=10, C=20 Aa1, Bb1, Cc1, a1w 

14 a1, a2, a3, a4 A=100, B=255 25w, 40a1, a1a4, 0a2, 0a3 
15 a1, b1 A=0x20, B=0x21 0x20a1, a1b1, Bb1, b1a1 

16 a1, a2 A=45, B=0x45, C=100 45a1, 0x45a2, Cw, a2a1 
17 a1, b1, c1, d1 A=0x01, B=1 Aa1, Bb1, a1c1, b1d1, 21a1 
18 a1, a2, a3 A=40, B=100, C=255 0a1, 0a2, 0a3, Aw, wa1, a1a2 

19 a1, b1 A=0x10, B=0x02 10w, wa1, wb1, Ba1  
20 a1, a2 A=0x20, B=0x21, C=0 Aa1, Ba2, 0w, 0a1, 0a2 
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21 a1, b1, c1, d1 A=10, B=20, C=30, D=40 Aa1, 20b1, 0x30c1, 0x40w 
22 a1, a2, a3, a4 A=0x10, B=0xAA 0xAAa1, Ba2, a1a3, a3w 
23 a1, b1 A=0x20, B=0x21 0w, wa1, a1b1, Aa1, Bb1 

24 a1, a2 A=10, B=20 0x10w, wa1, wa2, Ba1, 0a2 
25 a1, b1, c1, d1 A=0x0A, B=0x0B, C=0x0C Aa1, Bb1, 0xCCc1, 0d1   

26 a1, a2, a3, a4 A=0x20, B=0x21 0w, 0a1, Aa1, a1a2, a2a3, 10a4 
27 a1, b1 A=100, B=0x10 10a1, 0b1, a1b1 
28 a1, a2 A=0x20, B=20 Aa1, 0x20a2, 0w, a2a1 

29 a1, b1, c1, d1 A=15, B=0x15, C=100 0a1, Bb1, b1a1, b1c1, 0w 
 

Порядок виконання роботи 

1. Написати програму з ініціалізації змінних, констант і пересилання 

значень з одного регістра до іншого відповідно до варіанта з табл. 12.3.  

2. Набрати програму в програмі MPLAB, скомпілювати без помилок і 

переконатися у правильності роботи. 

Обробка результатів. Зміст звіту 

1. Подати у звіті основні відомості про мікроконтролери. 

2. Подати у звіті текст програми і протокол роботи MPLAB. 

3. Зробити висновки до роботи. 

Контрольні питання 

1. Для чого призначені мікроконтролери? 

2. Назвіть основні складові блоки мікроконтролерів. 

3. Наведіть приклади застосування мікроконтролерів. 

4. Наведіть основні переваги й недоліки використання мікроконтролерів. 

5. Яке призначення регістрів мікроконтролерів? 

6. Переведіть числа із 8-ї системи у 10-ву систему представлення чисел. 

7. Як виконуються математичні операції додавання, віднімання, 

множення та ділення у мікроконтролерах? 

8. Чим відрізняється мікроконтролер від процесора персонального 

комп’ютера? 

9. Як відбувається комунікація мікроконтролера з навколишнім 

середовищем? 

10. Наведіть кілька фірм виробників мікроконтролерів. 

11. Від чого залежить швидкодія мікроконтролера? 

Література: [9].
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Вид контролю 
Максимальний бал 

на навчальну 
дисципліну 

Лекції: 10 

– відвідування  5 

– конспект 5 

Робота студентів на практичних і лабораторних 
заняттях: 

40 

– відвідування 12 

– опитування під час занять 10 

– ведення конспекту та виконання лабораторних робіт 18 

Поточний  і  підсумковий контроль: 50 
– оцінка за контрольну роботу № 1 10 

– оцінка за контрольну роботу № 2 10 

– додаткове завдання 10 

– захист лабораторних робіт 20 

Усього: 100 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового 
проекту (роботи), практики

Для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 
82–89 В 

добре 
74–81 С 
64–73 D 

задовільно 
60–63 Е  

35–59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно з 
обов’язковим повторним 
вивченням навчальної 

дисципліни 

не зараховано  
з обов’язковим 

повторним вивченням 
навчальної дисципліни 

 

 



64 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники / Л. А. Бессонов. 

– М. : Высшая школа, 1996. – 750 с. 

2. Вольдек А. И. Электрические машины : учебник для студентов высш. 

техн. учебн. заведений / А. И. Вольдек – [3-е изд., перераб.]. – Л. : Энергия, 

1978. – 832 с. 

3. Загірняк М. В. Електричні апарати : навч. посібник / М. В. Загірняк, 

Н. І. Кузнєцов. – Кременчук : КДПУ, 2005. – 320 с. 

4. Касаткин А. С. Электротехника : учеб. для вузов / А. С. Касаткин, 

М. В. Немцов. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 544 с. 

5. Некрасов А. В. Конспект лекцій з дисципліни «Електротехніка, 

електроніка, та мікропроцесорна техніка» для студентів не електротехнічних 

спеціальностей денної, заочної та скороченої форм навчання / А. В. Некрасов. – 

Кременчук : КДПУ, 2002. – 160 с.  

6. Лугова О. В. Теорія електричних і магнітних кіл : навч. посібник. / 

О. В. Лугова. – Кременчук : КДПУ, 2005. – 204 с.  

7. Чиликин М. Г. Общий курс електропривода : учебник для вузов / 

М. Г. Чиликин, А. С. Сандлер. – [6-е изд., доп. и перераб.]. – М. : Энергоиздат, 

1981. – 575 с. 

8. Синдеев Ю. Г. Электротехника с основами электроники : учебное 

пособие для профессиональных училищ и колледжей / Ю. Г. Синдеев. – Ростов-

на-Дону : Феникс, 2000. – 368 c. 

9. PIC16F87X Data Sheet 28/40-Pin 8-Bit CMOS FLASH Microcontrollers 

PICmicro [Електронний ресурс]: техніч. документація / ооо «Микро-Чип». –

Електрон. дані. – Москва, 2002. – Режим доступу: 

http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/pic16f87x.pdf  

 

http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/pic16f87x.pdf


 

 

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Електротехніка, електроніка, та мікропроцесорна техніка» для 

студентів денної та заочної форм навчання (скорочений термін) зі 

спеціальностей 274 – «Автомобільний транспорт», 131 – «Прикладна механіка», 

133 – «Галузеве машинобудування» 

 

 

 

Укладачі: к. т. н., доц. В. М. Усатюк, 

асист. О. О. Усатюк 

 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедрою, д.т.н., проф. В. С. Дзюбан 

 

 

 

 

 

Підп. до др. _______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. _____. Наклад ________ прим. Зам. №__________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ Кременчуцького національного університету  

імені Михайла Остроградського 

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20 


	Лабораторна робота № 5
	Тема. Дослідження однофазного трансформатора
	Таблиця 7.3 – Дані зовнішньої характеристики ГПС
	Контрольні питання

	Таблиця 8.1 – Дані дослідження ВАХ діода
	Контрольні питання





