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ВСТУП 

 

Методичні вказівки щодо лабораторних робіт побудовані так, щоб 

студенти отримали необхідні навички під час виконання робіт з дослідження 

енергоефективних режимів роботи електротехнічного устаткування й 

навчились формулювати висновки щодо результатів, які розкривають основні 

особливості функціонування досліджуваного об’єкта. 

Мета проведення лабораторних робіт полягає в закріпленні знань, 

отриманих на лекціях, завдяки проведенню досліджень енергетично 

ефективних режимів функціонування електротехнічних систем та комплексів з 

електричними двигунами постійного та змінного струму, які отримують 

живлення від перетворювачів напруги, а також режимів споживання енергії 

електротехнічним обладнанням за відсутності та наявності систем компенсації 

реактивної потужності. 

Під час виконання лабораторних робіт студенти мають опанувати типові 

розрахунки втрат тиску в трубопровідній мережі під час транспортування 

рідини та втрат енергії в приводному двигуні насосного агрегату, способів 

регулювання двигуна постійного струму для досягнення максимальної 

ефективності використання електричної енергії, способів розрахунку величини 

реактивної потужності, споживаної обладнанням, та на базі цього вибору типу 

та ємності компенсувальних пристроїв. 

У результаті виконання лабораторних робіт студент повинен 

 знати: 

 – основні етапи розрахунку втрат енергії та тиску в трубопровідній мережі; 

 – методику розрахунків втрат потужності у двигуні постійного струму; 

– методику розрахунку величини реактивної потужності та плати за її 

споживання; 

уміти: 

– аналізувати результати досліджень; 

– приймати правильні рішення щодо вибору оптимальних режимів 

роботи електротехнічного обладнання. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Дослідження втрати тиску та електричної енергії під час 

транспортування рідини 

Мета: набуття навичок розрахунку втрат тиску в трубопровідній мережі. 

Короткі теоретичні відомості 

Транспортування рідких середовищ  по трубопроводам здійснюється за 

допомогою нагнітальних пристроїв – насосів. Для переміщення рідин 

нагнітальний пристрій витрачає деяку енергію, яка залежить не тільки від 

фізичних властивостей рідких середовищ, але й від характеристик 

трубопровідної системи. Експлуатаційні витрати енергії на транспортування 

можна істотно зменшити за рахунок вибору оптимальної геометрії 

трубопровідної системи, що може бути реалізовано тільки після вивчення 

основних закономірностей протікання рідин і газів по трубопроводах. 

 Потік рідини можна охарактеризувати об’ємною витратою Q та 

середньою за перетином труби швидкістю V, які пов’язані між собою 

співвідношенням 

 VSQ = , (1.1) 

де S – площа поперечного перерізу труби, 2м . 

 Під час руху рідин частина механічної енергії руху безповоротно 

перетворюється в теплову, що називається втратою енергії Å . Втрати енергії 

зумовлені існуванням сил в’язкого тертя, тобто в’язкістю. Із втратами енергії 

пов’язані втрати тиску:  

 Ерпот =   (1.2) 

і втрати напору: 

 
g

E

рg

р
h пот
пот


=


= , (1.3) 

де   – щільність рідини чи газу, g – прискорення вільного падіння. 
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 Існування сил в’язкості призводить до витрат енергії на переміщення 

рідких середовищ. Частина потужності, що витрачається нагнітальним 

пристроєм на транспортування по трубопроводу рідких середовищ з витратами 

Q, визначається за рівнянням 

     QpN пот= ,                                                    (1.4) 

 Гідравлічні втрати тиску мають дві складові. Перша складова – це втрати 

тиску на тертя òðð   у разі стабілізованого руху рідини в довгих трубах. Ці 

втрати рівномірно розподіляються по всій довжині  трубопроводу. Втрати 

другого роду ìð  зосереджені на порівняно коротких ділянках трубопроводів і 

називаються місцевими. Прикладами місцевих опорів можуть бути ділянки 

різкого розширення та звуження трубопроводу, місця злиття і розділення 

потоків, трубопровідна апаратура різного роду (вентилі, клапани, засувки, 

дроселі тощо). Характерною особливістю руху рідини крізь місцеві опори є 

утворення вихрів у потоці, що викликає значні втрати енергії. 

  Отже, повні втрати тиску та напору визначаються за виразами 

відповідно: 

  мтрпот ррр += ; (1.5) 

мтрпот hhh += .                                           (1.6) 

 Втрати напору по довжині для випадку встановленого руху рідини по 

трубопроводах круглого перерізу визначається за формулою Дарсі-Вейсбаха: 

 
g

V

d

l
hmp

2

2

= , (1.7) 

де   – коефіцієнт гідравлічного тертя (коефіцієнт втрат напору по довжині), що 

залежить від режиму протікання рідини і шорсткості труби: 

 

2260

2260

6840
1

01590
.

. V

,

d

,








+= , (1.8) 

де l – довжина ділянки труби, м; d – діаметр трубопроводу, м; V – середня 

швидкість руху рідини, м/с. 
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З рівняння (1.7) видно, що величина втрат напору по довжині зростає зі 

збільшенням  швидкості потоку, довжини труби і зменшується зі збільшенням 

діаметру трубопроводу. 

Місцеві втрати визначаються за виразом: 

 
2g

V
h

2

м = , (1.9) 

де   – коефіцієнт місцевого опору. 

Коефіцієнт місцевого опору   залежить від режиму протікання рідини і 

виду конструктивного виконання місцевого опору. 

Порівняльний аналіз різних гідравлічних опорів показує, що втрати 

енергії значно зростають у разі різкої зміни діаметра труби, під час різких 

поворотів  тощо. 

 До основних методів зниження втрат енергії під час транспортування 

рідини і газів по складних трубопроводах можна віднести такі: використання 

труб з гладкою внутрішньою поверхнею; забезпечення плавних поворотів 

потоків; використання пристроїв більш плавної зміни поперечного розрізу 

потоку рідини; пристроїв плавних входів та виходів з труб; розігрів під час 

перекачування високов’язких  рідин; уведення полімерних добавок у потік 

рідини. 

Опис лабораторної установки 

Лабораторна модель гідротранспортної системи (ГТС) подачі води 

призначений для вивчення режимів роботи гідравлічних машин (насосів, 

турбін). Схему трубопровідної мережі наведено на рис. 1.1. Технічні дані 

устаткування, що використане в комплексі, зведені в табл. 1.1–1.3. 

Лабораторний стенд для дослідження режимів роботи НУ включає 

перший і другий насоси (насос 1 і насос 2), з’єднані паралельно; приводні 

двигуни АД1, АД2 насосів; засувку Z1 на вході та засувку Z3 на подавальному 

трубопроводі насоса 1; засувку Z2 на вході та засувку Z4 на подавальному 

трубопроводі насоса 2; датчики тиску Н1 (стрілковий) і НЕ1 (електронний) на 

виході першого насоса; датчик тиску Н2 (стрілковий), датчик витрати Q1  
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другого насоса і датчик витрати води в гідромережі Q2. ГТС працює за 

принципом циркуляційної системи, де приймальною і вихідною ємністю є 

резервуар з водою об’ємом 40 дм3. Другий НА призначений для створення в 

трубопровідній системі протитиску (статичного напору) завдяки завданню 

необхідної величини швидкості обертання приводного електродвигуна АД2 або 

зміною положення засувки  Z4. 

Таблиця 1.1 – Технічні дані турбомеханізмів 

Позначення 

на схемі 

Тип насоса Qном, 

м3/год 

Hном, 

м 

n, 

об/хв 

Насос 1 БЦ 1,2-20-У1,1 1,2·10-3 22 3000 

Насос 2 БЦ 1,1-18-У1,1м 1,1·10-3 18 3000 

Турбіна БЦ 1,2-18-У1,1 1,2·10-3 22 3000 

 

Таблиця 1.2 – Технічні дані електромашин 

Позначення 

на схемі 

Тип  двигуна P, 

кВт 

Uном, 

В 

Iном, 

А 

сos  , 

% 

n, 

об/хв 

АД1 АИР71А2У2 0,75 380 1,8 0,8 79 2820 

АД2 АЧР71А2У2 0,75 380 1,8 0,8 79 2820 

Генератор ГПТ-2 0,18 90 2 – 60 1500 

 

Таблиця 1.3 – Технічні характеристики силової перетворювальної техніки 

Позначення 

на схемі 

Тип S, 

кВА 

Uном, 

В 

Iном, 

А 

Потужність 

приводного ЕП, 

кВт 

ПЧ FR-S520-0,75К-ЕС 1,66 200–240 4,1 0,75 

ТРН – 4 200–400 10 0,7 
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Транспортування рідини в лабораторному комплексі здійснюється по 

обвідному трубопроводу (байпасній лінії). 

Вода з резервуару 1 проходить трубопровідною мережею через засувку 

Z1, насос 1, засувку Z5 та магістральним трубопроводом із запірно-

регулювальною арматурою Z7, яка імітує роботу споживача, та повертається в 

бак. Місцевими опорами в трубопровідній мережі є ділянка з входом у трубу 1, 

трійник 2, 5; ділянки з різким 3 та плавним  поворотами 4, 6, 7, ділянка з входом 

у резервуар 8. На кожній з ділянок спостерігається втрата тиску, крім того, 

втрата рідини змінюється за допомогою засувок Z1, Z3, Z5, Z7, які мають певні 

значення опору. Для контролю технологічних параметрів гідротранспортної 

системи встановлено датчики тиску Н1, Н3, Н4 та витрат Q2. 

Довжина трубопровідної системи складає 5 м, діаметр трубопроводу 

210542 −,  м. 

Схема установки наведена на рис. 1.1. 

Резервуар 
з водою

Н2
Насос 2

Q1

Н1

Z1

Z4

Z3 Z6

Насос 1

Z2

Z7

НЕ1

Н4

Q 2

ЗК

Н3
Z6А

Z5

1

4
5

2 3

7 6

8

Турбіна

Рисунок 1.1 – Схема трубопровідної мережі 

 

Хід роботи  

1. Вивчити теоретичні матеріали стосовно визначення втрат тиску та 

енергії в трубопровідній мережі. 

2. Ознайомитися зі схемою лабораторної установки. 
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3. Перевірити положення запірно-регулювальної апаратури (засувки Z1, 

Z3, Z5, Z7 – відкриті; Z2, Z4, Z6 – закриті). 

4. Запустити насос 1 та встановити задане значення витрат у мережі. 

Записати показники витрат та тиску у табл. 1.4. 

5. Змінити величину витрат рідини за допомогою перетворювача 

частоти. Зняти експериментально дані та занести у табл. 1.4. 

6. Виключити насосний агрегат. 

7. За результатами експерименту визначити такі величини: 

− швидкість води в трубопроводі: 
2

4

d

Q
V


= ; 

− для кожного значення витрат визначити втрати тиску в мережі: 21 hhh −= . 

− втрати потужності на гідравлічний опір: hQgN =  . 

8. Проаналізувати отримані дані й встановити рівень впливу швидкості 

руху води на втрати енергії. 

9. Розрахувати втрати тиску в мережі за теоретичними даними довідника 

щодо місцевих опорів. Дані занести до табл. 1.4. 

10.  Порівняти експериментальні дані та дані теоретичних досліджень. 

Зробити висновки. 

Таблиця 1.4 – Результати досліджень 

№ 

п/п 

Експериментальні 

дані 
Розрахункові дані 

 

Q, 
3м /с 

 

1h , 

м 

 

4h , 

м 

За результатом 

експерименту 

За результатом теоретичних 

досліджень 

h , 

м 

N , 

кВт 

V, 

м/с 

 òðh , 

м 

ìh , 

м 

h , 

м 

    

1 Qн           

2 0,8 Qн           

3 0,6 Qн           

4 0,5 Qн           

 

Зміст звіту 

1.  Титульна сторінка. 
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2. Мета роботи. 

3. Схема експериментальної установки. Основні розрахункові 

залежності. 

4. Таблиця експериментальних даних. 

5. Розрахункові дані втрат тиску в трубопроводі. 

6. Аналіз отриманих результатів. 

7. Висновки. 

Контрольні питання 

1. Які розрізняють втрати тиску в трубопровідній мережі? 

2. Від чого залежать і як розраховуються втрати тиску в трубопровідній 

мережі? 

3. Пояснити залежність між втратами тиску в мережі та втратами енергії 

насосним устаткуванням. 

4. Навести та охарактеризувати способи зниження втрат тиску в 

трубопровідній мережі та енергії, споживаної насосним устаткуванням. 

Література: [1–4]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Дослідження енергоефективних режимів роботи двигуна 

постійного струму 

Мета: набуття навичок розрахунку втрат потужності у двигуні постійного 

струму. 

Короткі теоретичні відомості 

У процесі роботи в електричній машині відбувається перетворення одного 

виду енергії на інший. Частина енергії, яка надходить до машини, розсіюється в 

окремих її ділянках, перетворюючись на теплоту. Тому корисна потужність на 

виході двигуна (на валу) 2Р  завжди менша за потужність на вході (споживаної) 

1Р  на величину сумарних втрат Р : 

ннн МРР ==2 ; 
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−= РРР 12 ;  (2.1) 

н

нРР


=1 . 

Сумарні втрати поділяються на втрати, які залежать від навантаження 

(змінні змінР  ) та незалежні від навантаження (постійні постР ): 

постзмін РРР +=   .     (2.2) 

Постійні втрати включають втрати в сталі магнітопровода, механічні 

втрати та втрати в обмотці збудження (ОЗ): 

збмехстпост РРРР ++= .  (2.3) 

Втрати в сталі магнітопровода залежать від величини та частоти зміни 

потоку: 

2





















=

н

і

н

i
.н.стст

Ф

Ф

f

f
РР



 ,  (2.4) 

де н.ст  – втрати в сталі під час номінального режиму роботи, Вт; нi f,f  – 

діюча і номінальна частота перемагнічування сталі, Гц; нi Ф,Ф  – діючий і 

номінальний потік, Вб;   – коефіцієнт, що залежить від марки сталі 

магнітопровода ),,( 5121 = . 

Механічні втрати залежать від швидкості обертання двигуна: 

n

н

і
н.мехмех 












=  ,  (2.5) 

де н.мех  – механічні втрати під час номінального режиму, Вт; iн ,  – 

номінальна і діюча частоти обертання вала машини, рад/с; n  – коефіцієнт, що 

залежить від типу механічної частини двигуна ),(n 211−= . 

Втрати в ОЗ: 

збзбзб RI 2=  ,  (2.6) 

де збI  – струм, що протікає в ОЗ, А; збR  – опір ОЗ, Ом. 

Втрати в ОЗ пропорційні квадрату струму збудження: 
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2









=

н.зб

збi
н.збзб

І

I
,  (2.7) 

де .н.зб  – втрати в ОЗ під час номінального режиму, Вт; .н.збi.зб I,I  – діючий і 

номінальний струм ОЗ, А. 

Змінні втрати змін  складаються з втрат в обмотці якоря двигуна: 

яязмін RI 2=  ,  (2.8) 

де яI  – струм, що протікає в обмотці якоря, А; яR  – опір обмотки якоря, Ом. 

Втрати в обмотці якоря пропорційні квадрату струму якоря: 

2









=

н.я

i.я
.н.яя

I

I
,  (2.9) 

де н.я  – втрати в якірному ланцюзі під час номінального режиму, Вт; н.яяi I,I  

– діючий і номінальний струм якоря, А. 

Аналіз наведених виразів для розрахунку втрат показує, що електричні 

втрати в обмотці якоря яР  залежать від навантаження двигуна, тобто є 

змінними. Що ж стосується магнітних і механічних втрат в ОЗ, то вони 

практично не залежать від навантаження, тобто їх можна вважати постійними. 

ККД двигуна під час змін навантаження також змінює свою величину. У 

режимі холостого ходу ККД дорівнює нулю, а потім зі збільшенням 

навантаження ККД зростає, досягаючи максимуму під час навантаження, що 

відповідає рівності змінних і постійних втрат:  

змінпост РР = . (2.10) 

Залежність втрат і ККД двигуна від навантаження показана на рис. 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Залежність втрат і КПД двигуна від навантаження 

 

У разі недовантаження та цілеспрямованого впливу на двигун існує 

можливість змінювати у відповідних межах його сумарні втрати, не змінюючи 

режиму роботи на валу, який характеризується моментом М та кутовою 

швидкістю  . Отже, зі зміною змінних втрат (зміна навантаження), змінюючи 

величину постійних втрат і досягаючи їх рівності, можна досягти режиму 

роботи двигуна, що характеризується найменшими втратами. 

У ДПС з незалежним збудженням параметром, на який можна впливати (і 

змінювати величину постійних втрат), є струм ОЗ (при const,constст == ). 

Значення струму збудження, за яким втрати у двигуні за цим 

завантаженням будуть мінімальні (під час роботи двигуна на лінійній ділянці 

кривої намагнічування – рис. 2.2), знаходять з умови 

    **змін**пост dФ/ddФ/d −= , (2.11)  

де 
н.пост

i.пост
*.пост




= ; 

н.пост

i.змін
*змін




=  ; 

н

i
*

Ф

Ф
Ф =  . 
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Рисунок 2.2 – Універсальна крива намагнічування електричних машин 

 

Для прямолінійної ділянки кривої намагнічування можна записати: 

**зб ФI  ; 
н.зб

i.зб
*зб

I

I
I = ; **f = ; 

н

i
*




= ; 

н

i
*

f

f
f = . 

Відносне значення струму збудження, за яким для заданих *  та *  

втрати у двигуні мінімальні, визначається відповідно до виразу 

 


+

+
= *мех

**ст*зб

*я
**опт m

mm

m
I 2 , (2.12) 

де 
ном

i
*




=  – відносне значення момента двигуна; iМ  – діючий момент, 

Нм; нМ  – номінальний момент, Нм. 

Коефіцієнти відносних втрат знаходять з паспортних даних двигуна: 

нн.яя /m = , 

де н.я  – втрати в якорі в номінальному режимі. 

нн.збзб /m = , 

де н.зб  – втрати в ОЗ у номінальному режимі. 

нн.стст /m = , 

де н.ст  – втрати в сталі у номінальному режимі. 
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нн.мехмех /m = , 

де н.мех  – механічні втрати в номінальному режимі; н.  – величина 

сумарних втрат у номінальному режимі. 

Опис лабораторної установки 

Функціональну схему стенда зображено на рисунку 2.3. Стенд живиться 

від лабораторної мережі змінного струму напругою 220 В з нульовим 

проводом. Живлення стенда здійснюється за допомогою автоматичного 

вимикача QF1. Напруга на статорі двигуна АД електромашинного підсилювача 

(ЕМП) контролюється вольтметром V1, струм статора – амперметром А1. Для 

реалізації процесу керування вихідною напругою ЕМП ОЗ ґенератора 

підключаються до реґульованих джерел напруги за допомогою перетворювачів 

ТП1–ТП3. Підключення АД1 до мережі живлення відбувається натисканням 

тумблера SA1 та кнопки «Пуск», у результаті подачі живлення на реле KL1 

спрацьовують контакти KL1.2–KL1.4 у ланцюзі АД1. 

Якірний ланцюг ґенератора Г1 підключається до якірного ланцюга 

електричної машини М1 (ДПС) за допомогою вимикача QF2. Напруга і струм у 

якірному ланцюзі контролюється вольтметром V2 та амперметром A2 

відповідно. 

У роботі стенда передбачається як холостий хід досліджуваної машини 

М1, так і робота під навантаженням. З цією метою на валу з машиною М1 

установлена електрична машина М2, що працює в режимі динамічного 

гальмування. Потоки збудження на обох машинах можуть реґулюватися в 

межах номінальних значень за допомогою перетворювачів ТП4 і ТП5. 

Величини напруг і струмів в ОЗ машин М1 і М2 контролюються приладами V4, 

A4 і V5, А5 відповідно. 

Вплив на перетворювач здійснюється зміною керувальної напруги на 

його виході за допомогою резистора, установленого на панелі керування (R1, 

R2, R3). Для пуску електричної машини М1 за допомогою тумблера SA5 

подається струм в ОЗ двигуна, який реґулюється за допомогою резистора R4 

перетворювачем ТП4. Якірний ланцюг машини М1 автоматичним вимикачем 
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QF2 підключається до ланцюга ґенератора ЕМП. Для здійснення навантаження 

двигуна М1 електрична машина М2 підключається якірним ланцюгом за 

допомогою автоматичного вимикача QF3 до навантажувального опору Rн. 

Реґулювання моменту опору на валу машини здійснюється за допомогою зміни 

струму збудження. За допомогою тумблера SA6 подається струм в ОЗ 

навантажувальної машини М2, який реґулюється за допомогою резистора R5 

перетворювачем ТП5. 

Робота машин постійного струму з незалежним збудженням за 

відсутності потоку збудження є аварійною і неприпустимою! 

Таблиця 2.1 – Паспортні дані електрообладнання 

Перетворювачі навантаження 

 живлU , В вихU , В max.вихI , А 

ТП1–ТП3 220 10 2 

ТП4–ТП5 220 20 10 

Асинхронний двигун АД1 

н , кВт нU , В нI , А нn , об/хв 

19 380/220 3,6/6 2900 

Ґенератор Г1 

нU , В нI , А уU , В 

115 10,4 10 

Електричні машин ДПС та ГПС 

н , Вт н.яU , В н.яI , А нn , об/хв 

120 110 2 600 

н.збU , В н.збI , А яR , Ом ККД, % 

18 1,5 13 55 
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Рисунок 2.3 – Функціональна схема лабораторного стенда 

  

Хід роботи 

1. Вивчити теоретичний матеріал. 

2. Ознайомитись з функціональною схемою стенда. Вивчити 

послідовність роботи зі стендом. 

3. Запустити двигун М1 з номінальною напругою, живлячи якір, та з 

номінальним струмом збудження. 

4. За допомогою навантажувальної машини М2 навантажити двигун М1. 

Навантаження має бути меншим за номінальне (наприклад, у межах .н.яI,60 ). 

5. Не змінюючи режиму роботи на валу М1 ( const,const == ), 

змінювати струм збудження двигуна в межах збІ)( 41− . 

6. Зняти експериментальні дані для кожного випадку зміни збI  двигуна 

М1. Дані занести до таблиці 2.2 збU . 
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Таблиця 2.2 – Експериментальні дані 

№ пор. збI , А збU , В яU , В яI , А n , об/хв; constn =  

1      

2      

3      

 

Використовуючи зняті експериментальні дані для кожного випадку зміни 

струму збудження двигуна, розрахувати: 

– споживану потужність двигуна (Рспож); 

– величину постійних і змінних втрат ( змін  і пост); 

– визначити величину оптимального струму збудження для 

завантаження двигуна опт.збI . 

Дані розрахунків занести до таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 – Розрахункові величини 

№ пор. Рспож  змін  пост 

1    

2    

7. Використовуючи експериментальні та розрахункові значення, 

побудувати залежність споживаної двигуном потужності від струму збудження 

)I(f збспож = , величини сумарних втрат від струму збудження )I(f зб=  

для завантаження двигуна. 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета і програма роботи. 

3. Схема лабораторного стенда. 

4. Таблиця експериментальних даних. 

5. Розрахунок величин, зазначених у програмі роботи. 

6. Графіки залежностей )I(f збспож = , )I(f зб= . 
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Контрольні питання 

1. Як розподіляються втрати в ДПС з незалежним збудженням?  

2. За яких умов ККД двигуна максимальний? 

3. Як визначається оптимальний струм збудження, виходячи з критерію 

мінімуму втрат, за довільним завантаженням двигуна? 

4. На який параметр ДПС можна впливати під час його роботи з метою 

зміни співвідношення втрат? 

5.  Від чого залежать складові загальних втрат у ДПС ? 

Література: [5, 6]. 

 

Лабораторне заняття № 3 

Тема. Дослідження компенсації реактивної потужності на базі 

лабораторного стенда Lovato DMK 50 

Мета: набуття навичок роботи з пристроями вимірювання та компенсації 

реактивної потужності. 

Короткі теоретичні відомості 

 У мережі змінного струму, яка живить непромислових споживачів, 

циркулює реактивна потужність, негативним результатом наявності якої є 

завантаження мережі живлення реактивним струмом, який не створює роботи. 

Величина реактивної потужності оцінюється величиною коефіцієнта 

потужності cosφ, де кут φ – фаза зрушення першої гармоніки струму від першої 

гармоніки напруги. 

Коефіцієнт потужності ЕП визначається за виразом 

22 QP

P

S

P
cos

+
== ,    (3.1) 

де Р  – споживана активна потужність, Вт; S – повна споживана потужність, ВА; 

Q  – споживана реактивна потужність, ВАр. 

Активна потужність – це середнє значення миттєвої потужності за період, 

який характеризує енергію, що виділяється в одиницю часу на виробництво 
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корисної роботи, наприклад у вигляді тепла у приймачі з активним 

навантаженням. Активна потужність розраховується за виразом 

 RIcosUIP 2== . (3.2) 

Електричні машини та апарати конструюють для роботи за певних 

значень напруги та струму. Тому їх характеризують не активною потужністю, 

яка залежить від зсуву фаз між струмом та напругою, а повною потужністю, що 

дорівнює добутку діючих значень напруги та струму: 

 UIS = .  (3.3) 

У розрахунках електричних ланцюгів застосовується реактивна 

потужність, яка визначається за виразом 

 = sinUIQ .  (3.4) 

На створення реактивної потужності не потребуються будь-які 

матеріальні затрати, тому вона не може здійснювати корисної роботи. 

Реактивна потужність указує на обмін енергією між споживачем та джерелом 

живлення, що можливе у випадку, коли в ланцюгу наявні реактивні елементи, 

здатні накопичувати та віддавати електромагнітну енергію, – ємкість та 

індуктивність. 

Активна, реактивна та повна потужності пов’язані співвідношеннями: 

 222 QРS += ; 22 QРS += ; 
P

Q
tg = . (3.5) 

Для кращого використання електричних машин та апаратів намагаються 

забезпечити якнайбільший коефіцієнт потужності або якомога менший зсув за 

фазою струму відносно напруги, тобто намагаються отримати cosφ = 1. Із цією 

метою застосовують компенсувальні пристрої – конденсаторні батареї, 

синхронні двигуни. 

Використання  конденсаторних  установок  для  компенсації  реактивної  

потужності дозволяє: 

–  розвантажити  живильні  лінії  електропередачі,  трансформатори  і  

розподільчі пристрої; 

–  знизити  витрати  на  оплату  електроенергії; 
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–  під час  використання  певного  типу установок  знизити  рівень  вищих 

 гармонік; 

– знизити  несиметрію  фаз; 

– зробити  розподільні  мережі  більш  надійними та економічними. 

Доведено, що за відсутності компенсації  реактивної  потужності 

споживач переплачує  за споживання  реактивної  енергії  30–40 %  від загальної 

вартості. Відповідно, під час компенсації  реактивної  потужності струм,  

споживаний з мережі, знижується залежно  від  cosφ  на  30–50 %,  відповідно, 

зменшується нагрівання проводів  і старіння  ізоляції  тощо. 

У розподільчих мережах комунально-побутових споживачів, переважно 

однофазних, засоби компенсації реактивної потужності (КРП) застосовують 

дуже рідко. Але, зважаючи на те, що за останнє десятиліття витрати 

електроенергії на 1 м2 міського житлового сектора збільшились утричі, середня 

статистична потужність силових трансформаторів мереж міської 

інфраструктури становить близько 325 кВА, то необхідність застосування КРП 

стає очевидною. 

Під час вибору конденсаторної установки необхідна сумарна потужність 

конденсаторів визначається за рівнянням 

 )( 21  tgtgРQс −= , (3.6) 

де Р – споживана активна потужність електроприладу; 21 tg,tg   – коефіцієнт 

потужності споживача до та після установки конденсаторних батарей. 

До побутових споживачів реактивної потужності належать холодильники 

та холодильні установки, пральні машини, електрочайники та електроплити, 

обігрівачі, кондиціонери та ін. 

 Дослідження наявності в мережі однофазних побутових споживачів 

реактивної потужності проводиться за допомогою цифрового вимірювального 

приладу Lovato DMK 50. Ці прилади точно і надійно вимірюють та 

демонструють електричні параметри навіть у нестабільних робочих умовах, 

коли напруга та струм мережі мають вплив гармонічних викривлень. 

Мультиметри DMK 50 дозволяють вимірювати до 47 різноманітних параметрів 
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мережі, у тому числі напругу, пофазний струм, активну, реактивну потужності, 

PF (коефіцієнт потужності в кожній фазі), частоту напруги живлення, зміну 

зафіксованих показників та ін. 

 

Рисунок 3.1 – Загальний вигляд мультиметра Lovato DMK 50 

 

 

Рисунок 3.2 – Схема підключення пристрою до мережі живлення 

 

Порядок виконання роботи 

1. Перед початком роботи ознайомитись з технічними характеристиками 

приладу та особливостями його роботи. Навчитися користуватися приладом для 

вимірювання електричних параметрів споживачів електроенергії. 

2. За вказівкою викладача обрати один з побутових приладів та 

підключити до мережі живлення. За допомогою цифрового вимірювального 

приладу зняти такі дані: струм, напругу, споживану потужність і коефіцієнт 

потужності. Дані занести до табл. 3.1. 

3. Провести аналогічні вимірювання для іншого побутового приладу. 

4. За допомогою відповідних рівнянь розрахувати: 

–  споживану реактивну потужність Qсп; 

–  потужність конденсаторних установок Qку з урахуванням бажаного 
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коефіцієнта потужності бcos ; 

–  обрати ємність конденсаторних батарей за даними каталогу. 

Таблиця 3.1 – Експериментальні дані та дані розрахунків 

 Найменування 

споживача 

Експериментальні дані Дані розрахунків 

I, 

А 

U, 

В 

P, 

Вт 

пcos  Qсп, 

ВАр 

бcos  Qку, 

ВАр 

Ску, 

мкФ 

         

         

 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета роботи. 

3. Короткі теоретичні відомості. Основні розрахункові залежності. 

4. Схема вимірювального пристрою. 

5. Таблиця експериментальних даних. 

6. Розрахункові дані. 

7. Аналіз отриманих результатів. 

8. Висновки. 

Контрольні питання 

1. Розкрити зміст поняття коефіцієнт потужності. 

2. Від яких параметрів залежить коефіцієнт потужності двигуна? 

3. Що таке реактивна потужність? 

4. Від яких показників залежить реактивна потужність, яку споживає АД? 

5. З якою метою намагаються збільшити коефіцієнт потужності 

споживача? 

6. Назвати способи зменшення споживання реактивної потужності. 

7. Чи впливає режим роботи споживача на величину споживаної 

потужності? 

Література: [7–9]. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТА 

 

Пыд час оцінювання знань студента враховується його робота протягом 

семестру над лабораторними роботами. Максимальну кількість балів (40 балів) 

студент може отримати за виконання таких видів робіт: 

– відвідування аудиторних занять – 1 бал за 1 заняття (максимум 5 балів); 

− своєчасне виконання та захист лабораторних робіт – 6 балів 

(максимум 30 балів); 

− відвідування консультаційних занять викладача протягом семестру –  

5 балів; 

Позитивна оцінка за результатами роботи протягом семестру може бути 

отримана лише за умови, що за всі перералічені пункти студент отримав 

максимальні оцінки. 

Оцінка за лабораторні роботи є базовою для формування загальної оцінки 

з дисципліни. 
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Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Менеджмент енерговикористання» (частина 1) для студентів 

денної та заочної форм навчання спеціальності  141 – «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» за освітньо-професійною програмою 

«Енергетичний менеджмент»  другого (магістерського) рівня  
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