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ВСТУП 

 

Метою навчальної дисципліни «Електротехніка та електромеханіка» є 

вивчення питань електротехніки та електромеханіки, методів розрахунку 

лінійних та нелінійних кіл, електромеханічних та регулювальних властивостей 

двигунів, регулювання швидкості та методів керування. 

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

принципи аналізу електричних кіл постійного струму та з гармонічними 

струмами та напругами; 

принципи аналізу схем заміщення електроприводів постійного та 

змінного струмів, побудови статичних, енергетичних та динамічних 

характеристик; 

принципи регулювання швидкості та моменту в розімкнених та 

замкнених системах; 

принципи роботи та побудови систем електроприводу з 

перетворювачами напруги та частоти, замкнених систем електроприводу з 

електричними машинами постійного та змінного струму; 

уміти: 

проводити розрахунок потужності електричних двигунів систем 

електроприводу та здійснювати їх вибір; 

здійснювати обґрунтований вибір системи електроприводу; 

оцінювати експлуатаційні та енергетичні показники роботи систем 

електроприводу в статичних та динамічних режимах; 

запропоновувати заходи щодо поліпшення статичних, динамічних та 

енергетичних характеристик систем електропривода. 

У разі виникнення труднощів під час виконання звіту до лабораторної 

роботи необхідно звернутися за консультацією до викладача. Графік 

проведення консультацій знаходиться на кафедрі систем автоматичного 

управління та електроприводу. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Розрахунок елементів кола постійного струму 

Мета: набуття навичок розрахунку елементів схеми постійного струму в 

середовищі Matlab.  

Основні теоретичні відомості 

Електричним колом називається штучно створений шлях для 

електричного струму. Колом постійного струму називається коло, у якому ЕРС, 

струми і напруги залишаються постійними за величиною і не залежать від часу.  

Кола поділяються на два великі класи: лінійні, що містять тільки 

елементи з лінійними вольт-амперними характеристиками; нелінійні, що 

містять елементи з нелінійними характеристиками. Для лінійних елементів 

застосовують закон Ома: 

,
R

U
I;

I

U
R;RIU     (1.1) 

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

Струм протікає по провіднику кола, тому на графічних зображеннях 

напрям струму прийнято розмічати на самому провіднику. Напруга на будь-

якій ділянці ланцюга є реакцією на струм, тому напрям напруги прийнято 

розмічати паралельно елементу і завжди проти раніше вказаного напряму 

струму. 

Згідно із законом збереження енергії кількість енергії, яка виробляється в 

колі, завжди дорівнює кількості енергії, споживаної ланцюгом. Слід завжди 

пам’ятати, під час складання балансу енергії в колі, що не всяке джерело 

енергії, що діє в колі є генератором, а саме: 

E

I

 

– коли напрямок струму через джерело співпадає за напрямком з 

ЕРС джерела, то це джерело виробляє енергію, тобто є 

генератором; 
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E

I

 

– коли напрямок струму через джерело не співпадає за напрямком з 

ЕРС джерела, то це джерело споживає енергію, тобто є 

навантаженням (приклад: процес заряду акумулятора). 

Закони Кірхгофа є основними розрахунковими законами електротехніки. 

Закон Ома – окремий випадок законів Кірхгофа. Складне коло складається з 

вузлів і гілок, тобто з 2-х елементів, тому і законів Кірхгофа два. Перший закон 

Кірхгофа застосовують для  вузлів, а другий – для гілок (контурів). Перший 

закон Кірхгофа говорить: у будь-якому вузлі складного кола алгебраїчна сума 

струмів дорівнює нулю. 

,I

A

ni

i

i 0

1

     (1.2) 

де і – кількість струмів, пов’язаних з вузлом; А – позначення вузла, який 

розглядається.  

Перший закон заснований на принципі неможливості накопичення 

електричного заряду в одній точці кола. Прийнято струми, що притікають до 

вузлів кола, вважати позитивними і брати зі знаком плюс, а струми, що 

витікають від вузлів, вважати негативними і брати зі знаком мінус. Кількість 

незалежних рівнянь, що складаються за першим законом Кірхгофа, дорівнює 

кількості незалежних вузлів у складному колі і дорівнює загальній кількості 

вузлів у колі без одного. Число незалежних вузлів дорівнює (n – 1), де n – 

загальне число вузлів складного кола.  

Другий закон Кірхгофа говорить: у будь-якому контурі складного кола 

алгебраїчна сума ЕРС і напруг, що діють у цьому контурі, дорівнює нулю.  

,UE

mk

k

k

ni

i

i 0

11

    (1.3) 

де i – кількість джерел ЕРС у контурі, що розглядається; k – кількість напруг, 

що входять до даного контуру. 

Це формулювання справедливе, якщо стрілки напруг на схемі кола 

розставлені проти стрілок струмів.  

Другий закон Кірхгофа записується тільки для незалежних контурів. 
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Незалежними контурами складного кола називаються такі, які 

відрізняються один від одного хоча б одним елементом кола, не використаним 

у раніше намічених контурах. Число рівнянь за 2-м законом Кірхгофа дорівнює 

(q-n+1), де q – загальна кількість гілок у всьому колі. 

При обході контуру ЕРС і напруги, що збігаються з напрямом обходу, 

беруться зі знаком плюс, а зустрічні – зі знаком мінус. Залежно від конфігурації 

та умов для розрахунку кола застосовуються різні методи. Однак усі методи 

розрахунку засновані на законах Кірхгофа. У всіх випадках після складання 

системи рівнянь необхідно вирішити отриману систему. Розглянемо, як можна 

використовувати для цієї мети програмне середовище Matlab. 

Способи вирішення систем лінійних рівнянь. 

Рішення систем лінійних рівнянь (СЛР) належить до наймасовішої галузі 

застосування матричних методів, для яких програма Matlab пристосована 

якнайкраще. Як відомо, звичайна СЛР має вигляд: 

.bXa...,Xa,Xa inn1212111     (1.4) 

 

Таблиця 1.1 – Матричні операції у середовищі Matlab  

Операція Функція Дія 

A+B plus(A,B) Додавання масивів однакової розмірності 

A-B minus(A,B) Віднімання масивів однакової розмірності 

A*B mtimes(A,B) Матричне множення 

B/A mrdivide(B,A) Матричне ділення (праве) B/A=B*inv(A) 

A\B mldivide(A,B) Матричне ділення (ліве) А\B=inv(A)*B  

A' ctranspose(A) Комплексне поєднання і транспонування 

A.*B times(A,B) Множення елементів масивів A(i,j)*B(i,j)  

A./B rdivide(A,B) Розподіл елементів масивів A(i,j)/B(i,j)  

A.\B ldivide(A,B) Розподіл елементів масивів B(i,j)/A(i,j)  

A.' transpose(A) Транспонування матриці (без поєднання) 

A.^ B power(A,B) Поелементне зведення в ступінь A(i,j)^B(i,j)  

A^n mpower(A,n) Зведення матриці А в числову n ступінь 
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У такому випадку a11, a12,…, an – коефіцієнти, що утворюють матрицю А, 

які можуть мати дійсні та комплексні значення, х1, х2,…, хn – невідомі, що 

утворюють вектор X, і b1, b2, ..., bn – вільні члени (дійсні або комплексні), що 

утворюють вектор В. Ця система може бути представлена у матричному 

вигляді як АХ=В, де А – матриця коефіцієнтів рівнянь, X – шуканий вектор 

невідомих і В – вектор вільних членів. Залежно від виду матриці А та її 

характерних особливостей, Matlab дозволяє реалізувати різні методи 

вирішення. 

Якщо А – матриця розміру n×n, а В – вектор-стовпець з n компонентами 

або матриця з декількома подібними стовпчиками, тоді Х=А\В – рішення 

рівняння АХ=В, яке знаходиться добре відомим методом виключення Гаусса. 

Приклад розрахунку кіл постійного струму методом безпосереднього 

застосування законів Кірхгофа (перший та другий закони Кірхгофа). 

Дано: R1=16 Ом; R2=31 Ом; R3=24 Ом; R4=13 Ом; R5=33 Ом; R6=40 Ом; 

R7=22 Ом; R8=7 Ом; E1=30 В; E2=24 В; E7=16 В; E8=11В. 

Знайти: струми у колах схеми рис. 1.1 безпосереднім застосуванням 

законів Кірхгофа. 

E1
R1

R4R2

R3

E2
R6R5

E7R7

R8
E8

 

Рисунок 1.1 – Досліджувана електрична схема 

 

Розв’язок. Складаємо рівняння за законами Кірхгофа. Перший закон 

Кірхгофа зазначає, що сума струмів, спрямованих до та від вузла, дорівнює 

нулю. Другий закон Кірхгофа зазначає, що алгебраїчна сума падінь напруги по 
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замкнутому контуру дорівнює сумі електрорушійної сили (ЕРС) у цьому 

контурі.  

У приведеній схемі (рис. 1.1) m=7 гілок та n=4 вузлів. Відповідно, за 

першим законом Кірхгофа має бути складено n-1=3 рівнянь, а за другим 

законом Кірхгофа m-(n-1)=4 рівняння. 

Розмітимо довільно обрані напрямки струмів, контури обходів, вузли 

схеми. Після чого схема матиме вигляд на рис. 1.2. 

 

E1
R1

R4R2

R3

E2
R6R5

E7R7

R8
E8IV

I
II

III

I1 I3

I2

I5 I6

I7

I8

a c

b

0

 

Рисунок 1.2 – Схема елементів постійного струму за довільно обраних 

напрямків струмів, контурів обходів та вузлів схеми 

 

Для розрахунку ланцюгів постійного струму безпосереднім 

застосуванням законів Кірхгофа складаємо систему рівнянь 1.5: 

)ІVконтурадляКіргофазакондругий(EERIRI

)ІIIконтурадляКіргофазакондругий(ERIRIRI

)IIконтурадляКіргофазакондругий(ERI)RR(IRI

)ІконтурадляКіргофазакондругий(EERIRIRI

)"b"вузладляКіргофазаконперший(III

)"a"вузладляКіргофазаконперший(IIII

)""вузладляКіргофазаконперший(III

878877

7665577

26643322

21552211

321

1875

526

0

0

00

(1.5) 
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Для рішення системи рівнянь (1.5) складемо матриці з коефіцієнтів при 

невідомих струмах та вільних членів, що знаходяться в правій частині рівнянь.  

Вихідні дані та система коефіцієнтів для рішення лінійної системи 

алгебраїчних рівнянь матимуть вигляд: 

% Вихідні дані  

R1=16;  

R2=31;  

R3=24; 

R4=13; 

R5=33; 

R6=40; 

R7=22; 

R8=7; 

E1=30;  

E2=24; 

E7=16; 

E8=11; 

% Матриці коефіцієнтів рівнянь  

Z=[0 1 0 1 1 0 0;  

   1 0 0 1 0 1 1;  

   1 1 1 0 0 0 0; 

   R1 -R2 0 R5 0 0 0; 

   0 R2 R3+R4 0 R6 0 0; 

   0 0 0 R5 R6 R7 0; 

   0 0 0 0 0 R7 -R8];  

U=[0;  

  0;  

  0; 

  E1-E2; 

  E2; 
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  E7; 

  E7-E8];  

% Розрахунок величин струмів у колах  

I=Z\U; 

% Вибірка струмів з матриці рішень 

I1=I(1,1); 

I2=I(2,1); 

I3=I(3,1); 

I5=I(4,1); 

I6=I(5,1); 

I7=I(6,1); 

I8=I(7,1); 

% Значення падіння напруг на елементах схеми 

U1=R1*I1;  

U2=R2*I2;  

U3=R3*I3; 

U4=R4*I3; 

U5=R5*I5; 

U6=R6*I6; 

U7=R7*I7; 

U8=R8*I8; 

% Результати розрахунків (струми в ланках схеми та падіння напруги на 

елементах схеми)  

I1=-0.4209 

I2=-0.2855 

I3=0.7064 

I5=0.1177 

I6=0.1678 

I7=0.2456 

I8=0.0576 
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U1=-6.7348 

U2=-8.8509 

U3=16.9545 

U4=9.1837 

U5=3.8839 

U6=6.7127 

U7 =5.4034 

U8=0.4034 

Хід роботи 

1. Вивчити теоретичний матеріал.  

2. Для електричної схеми, що відповідає номеру варіанта за списком у 

журналі групи, записуємо дані та, використовуючи відповідне зображення  

рис. А1 здійснюємо такі розрахунки: 

– розрахувати струми у всіх гілках методом безпосереднього 

застосування законів Кірхгофа; 

– результати розрахунків подати у вигляді таблиці. 

Числові значення ЕРС і опорів подано в табл. А1. При розрахунку 

внутрішніми опорами джерел ЕРС необхідно знехтувати. З таблиці А1 

необхідно використовувати тільки ті дані, які необхідні з урахуванням номера 

варіанта й обраної схеми. 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета та короткі теоретичні відомості. 

3. Електрична схема та вихідні дані розрахунків. 

4. Опис процесу розрахунку струмів електричних кіл методами 

безпосереднього застосування законів Кірхгофа, контурних струмів та вузлових 

потенціалів. 

5. Таблиця розрахункових даних. 

6. Висновки щодо роботи. 
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Контрольні питання 

1. Як перевірити правильність рішення задачі? 

2. Якою буде напруга на затискачах джерела у разі виникнення обриву 

одного з виводів резистора R3? 

3. Яким буде струм у колі джерела під час короткого замикання на його 

затискачах? 

4. Як зміняться струми у схемі зі збільшенням опору R1? 

5. Який метод  розрахунку струмів найточніший? 

6. Що розуміють під поняттям балансу потужності? 

Література: [1-6]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Моделювання кіл постійного струму 

Мета: набуття навичок дослідження роботи електричних схем 

постійного струму в середовищі Matlab. 

Основні теоретичні відомості 

Математичне моделювання досить часто використовується на етапі 

досліджень у різних галузях, що надає більш широкі можливості аналізу роботи 

того чи іншого фізичного процесу, хімічної реакції, тощо. 

Для аналізу роботи простих та складних електричних ланцюгів 

використовується програмне забезпечення MatLab, а саме вбудована 

підпрограма Simulink. 

Для процесу моделювання електричних ланцюгів застосуємо елементи 

вбудованої бібліотеки SimPowerSystems.  

Пакет SimPowerSystems в програмі Simulink це нова, суттєво оновлена 

версія пакету Power Systems Bloclset 2.0, який входив до складу програми 

Simulink 4. Пакет використовується для моделювання енергетичних (силових) 

систем та пристроїв та орієнтований на моделювання технічних пристроїв та 

систем конкретного призначення.  
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До переваг пакету SimPowerSystems слід віднести: функціонально повний 

набір бібліотек та компонентів, гарний графічний інтерфейс користувача 

системи Simulink, широкі розрахункові можливості базової матричної системи 

Matlab, висока ступінь достовірності імітації (моделювання) енергетичних 

пристроїв та систем, а також ступінь візуалізації результатів моделювання.  

У вікні браузера бібліотек Simulink можна обрати бібліотеку 

SimPowerSystems. Склад даного пакета представлено на рис. 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Склад пакета SimPowerSystems (на лівій панелі) 

 

У його склад входять бібліотеки наступного призначення: 

– Connectors – з’єднання пристроїв; 

–  Electrical Sources – джерела електричної енергії і сигналів; 

–  Elements – лінійні і нелінійні компоненти електротехнічних і 

електронних пристроїв; 

–  Extra Library – додаткові бібліотеки спеціальних енергетичних 

пристроїв з розширеними можливостями; 

– Machines – електричні машини; 

– Measurements – вимірювальні і контрольні пристрої; 

– Power Electronics – пристрої енергетичної електроніки. 
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Їх застосування дозволяє створювати моделі самих різних енергетичних 

пристроїв і виконувати їх моделювання в режимі роботи віртуальних пристроїв. 

Це дає наочне уявлення про роботу реальних пристроїв. 

При вказівці параметрів компонентів і одиниць вимірювання під час 

налаштування блоків використовуються позначення, наведені в табл. 2.1 (у 

дужках дано позначення, прийняті в україномовній літературі). 

 

Таблиця 2.1 – Позначення електротехнічних параметрів 

Параметр Позначення Одиниці 

Time(час) second s (c) 

Length(довжина) meter m (м) 

Mass(маса) kilogram kg(кг) 

Energy(енергія) joule J(Дж) 

Current(струм) ampere A(А) 

Voltage(напруга) volt V(В) 

Frequence(частота) hertz Hz(Гц) 

Active power(активна потужність) watt W(Вт) 

Apparent power(повна потужність) volt ampere VA(ВА) 

Reactive power(реактивна потужність) var var(ВАр) 

Impedance(імпеданс) ohm Ω(Ом) 

Resistance(імпеданс) ohm Ω(Ом) 

Inductance(індуктивність) henry H(Гн) 

Capacity(ємність) farad F(Ф) 

Flux linkage(потік зчеплення) volt-second V·S (В·с) 

Rotation speed(кутова швидкість) 
radians per second rad/s (рад/с) 

revolutions per minute rmp (об/хв) 

Torque(обертовий момент) newton meter N·m (Н·м) 

Inertia(момент інерції) kilogram (meter)
2 

kg·m
2
(кг·м

2
) 

Friction factor(коефіцієнт тертя) nowton meter second N·m·s(Н·м·с) 

 

Хід роботи 

1. Вивчити теоретичний матеріал. 

2. Розробити математичну модель електричної схеми (рис. 2.2) з 

наступними параметрами елементів: Е1=200 В, Е3=50 В, R1=100 Ом, R2=100 Ом, 

R3=150 Ом. 
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Рисунок 2.2 – Досліджувана схема ланцюга постійного струму 

 

Відповідно для розробки математичної моделі використовуємо Simulink у 

складі програмного забезпечення Matlab. В якості джерела постійної напруги 

використовуємо DC Voltage Source, послідовні ланцюги Series RLC Branch 

(увімкнені у режим резистора) та вимірювальні елементи – блоки Voltage 

Measurement та Current Measurement з дисплеями – блоки Display. Схема моделі 

приведена на рис. 2.3. Провівши моделювання збільшуємо величину опору R1 

вдвічі та аналізуємо як змінились значення струмів у ланцюгах.  

 

Рисунок 2.3 – Модель ланцюга постійного струму з вимірювальними 

приладами 
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3. Розробити модель схеми постійного струму згідно варіанту (табл. А1, 

рис. А1).  

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета та короткі теоретичні відомості. 

3. Електрична схема та вихідні дані розрахунків згідно варіанту. 

4. Опис процесу створення моделі електричної схеми у середовищі 

Simulik використовуючи елементи пакету SimPowerSystems. 

5. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. До якої бібліотеки входять пристрої вимірювання та контролю? 

2. Що містить бібліотека Machines? 

3. До якої бібліотеки входять джерела електричної енергії і сигналів? 

4. Які елементи містить в собі бібліотека Power Electronics? 

5. Який електротехнічний параметр позначено через Capacity? 

Література: [1-6]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Розрахунок елементів кола постійного струму методом 

контурних струмів 

Мета: набуття навичок розрахунку елементів схеми постійного струму 

методом контурних струмів в середовищі Matlab. 

Основні теоретичні відомості 

Розрахунок складних електричних ланцюгів методом контурних струмів 

зводиться до рішення системи рівнянь, складених тільки за другим законом 

Кірхгофа.  Цих рівнянь виходить тільки k = m – (n-1) , тобто на (n – 1)  менше, 

ніж при розрахунку ланцюга методом рівнянь Кірхгофа. Це полегшує 

розрахунок складних ланцюгів. 
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Рисунок 3.1 – Схема ланцюга постійного струму 

 

Сутність цього методу розглянемо на прикладі розрахунку ланцюга, 

схема якого приведена на рис. 3.1. Система рівнянь, складених для цього 

ланцюга по першому і другому законах Кірхгофа, має вид: 

23322

13311

321 0

EIZIZ

EIZIZ

III

     (3.1) 

Виключимо з цієї системи рівнянь струм I3, що протікає в гілці, що 

входить одночасно в два контури. Цей струм дорівнює  I3 = I1 - I2. 

Підставивши його в рівняння, що складене за другим законом Кірхгофа, 

одержимо: 

221322

121311

E)II(ZIZ

E)II(ZIZ
    (3.2) 

чи  

.
EI)ZZ(IZ

EIZI)ZZ(

223213

123131
    (3.3) 

Ця система рівнянь дає підставу вважати, що в кожному незалежному 

контурі протікає свій, так званий контурний струм, що незалежно від інших 

струмів створює падіння напруги на тих опорах ланцюга, по яких він протікає. 

Контурні струми звичайно позначаються літерою I з римськими індексами. У 

розглянутій схемі, яка приведена на рис. 3.1, напрямок контурних струмів II і III 

показано стрілками усередині контурів. Ці струми дорівнюють струмам у 

контурах I1 і I2 ,по яких протікає тільки один з контурних струмів, тобто II = I1 і 

III = I2. 
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При розрахунку електричних ланцюгів розглянутим методом крім 

контурних струмів входять ще ряд понять: контурні ЕРС, власні і взаємні 

опори. 

Контурною ЕРС називають алгебраїчну суму усіх ЕРС контуру. При 

цьому обхід контуру приймають за напрямком контурного струму і ЕРС беруть 

зі знаком «плюс», якщо її напрямок збігається з напрямком контурного струму, 

і зі знаком «мінус», якщо ці напрямки протилежні. Контурні ЕРС звичайно 

позначають літерою Е з римськими індексами, що відповідають номерам 

контурів. 

У розглянутому прикладі контурні ЕРС EI = E1 і  EII = - E2 . 

Власним опором контуру називають суму всіх опорів, що входять у даний 

контур. При цьому кожен опір береться з позитивним знаком. Власні опори 

контурів позначаються буквою Z з подвійними індексами, що відповідають 

номеру контуру. 

У розглянутому прикладі власні опори контурів  

Z11 = Z1 + Z3 і Z22 = Z2 + Z3. 

Взаємними опорами контурів називають опори, що одночасно входять у 

два різних контури. Вони позначаються літерою Z із двома індексами, перший  

відповідає номеру розглянутого контуру, а другий – номеру контуру, що має 

загальний опір з розглянутим контуром. Взаємні опори вважаються додатніми, 

якщо контурні струми, що протікають по цих опорах, мають однаковий 

напрямок, і від’ємними, якщо напрямки контурних струмів протилежні. 

У розглянутому прикладі взаємний опір першого контуру з другим Z12  = 

- Z3, а другого контуру з першим Z21  = - Z3. Звідси видно, що Z12 = Z21, тобто 

взаємні опори, що відрізняються одне від іншого порядком індексів, рівні між 

собою. Це справедливо тільки для електричних ланцюгів, що не містять 

залежних джерел ЕРС чи струму. 

З урахуванням уведених понять систему рівнянь (3.3) для розглянутого 

прикладу можна записати у виді: 
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.
EIZIZ

EIZIZ

IIII22I21

III12I12
     (3.4) 

Вирішивши цю систему рівнянь, знайдемо контурні струми II , III. Якщо 

деякі з цих струмів виходять від’ємними, то їхні дійсні напрямки будуть 

протилежні спочатку прийнятим додатнім напрямкам. Знаючи контурні струми, 

можна знайти струми у відгалуженнях. Якщо у відгалуженні протікає тільки 

один контурний струм, то дійсний струм у відгалуженні буде дорівнює цьому 

струму. Струми у відгалуженнях, по яких протікають кілька контурних струмів, 

дорівнюють їхній алгебраїчній сумі. 

У загальному випадку для електричного ланцюга, що містить п 

незалежних контурів, система контурних рівнянь має вид: 

NNnnIInIn

IINnIII

INnIII

EIZ...IZIZ

.............................................

EIZ...IZIZ

EIZ...IZIZ

21

22221

11211

    (3.5) 

де  Zkk – власний опір k-гo контуру; Zkj   – взаємний опір k-гo і j-го контурів; Ek – 

контурна ЕРС k - гo контуру. 

Вирішуючи цю систему рівнянь за допомогою визначників, знайдемо 

струм у будь-якому k-му контурі: 

/I kk ,      (3.6) 

де Δ  – визначник системи:  

nnnn

n

n

Z...ZZ

............

Z...ZZ

Z...ZZ

21

22221

11211

. 

Цей визначник для пасивних ланцюгів, що не містять залежних джерел 

ЕРС і струму, симетричний щодо його головної діагоналі, тому що для таких 

ланцюгів будь-які взаємні опори Zkj і Zjk рівні між собою. 

Визначник Δk отримуємо шляхом заміни k -го стовпця вільними членами: 
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nnNnn

nII
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k
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. 

Розкладаючи у вираженні (3.6) визначник Δk за елементами k-гo стовпця, 

одержимо  

n

j

jjkNnkIIkIk E/E/...E/E/I

1

21 , (3.7) 

де Δjk – алгебраїчне доповнення визначника системи, що отримаємо шляхом 

викреслення в ньому j-й рядка і k-гo стовпця і множення на(-1) 
j+k

. 

При розрахунку електричних ланцюгів методом контурних струмів 

доцільно дотримуватися наступного порядку: 

1.Вибрати незалежні контури ланцюга і вказати додатні напрямки 

контурних струмів у них. 

2. Обчислити власні і взаємні опори контурів, а також контурні ЕРС. 

3. Скласти систему рівнянь для контурних струмів у відповідності з 

другим законом Кірхгофа. 

4. Вирішити отриману систему рівнянь одним з відомих методів, тобто 

визначити контурні струми. 

5. Визначити струми в гілках. 

Слід зазначити, що контурні струми в загальному випадку є 

розрахунковими величинами, а реально існуючими струмами є струми, що 

протікають у гілках електричного ланцюга. 

Перевагою розглянутого методу контурних струмів є менше число 

рівнянь у порівнянні з методом рівнянь Кірхгофа і можливість формалізації 

рішення, що дозволяє розраховувати дуже складні електричні ланцюги з 

застосуванням обчислювальних машин. 

Приклад розрахунку ланцюгів постійного струму методом контурних 

струмів. 
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Дано: R1=16 Ом; R2=31 Ом; R3=24 Ом; R4=13 Ом; R5=33 Ом; R6=40 Ом; 

R7=22 Ом; R8=7 Ом; E1=30 В; E2=24 В; E7=16 В; E8=11В. 

Знайти: Струми у ланцюгах схеми рис. 3.2 методом контурних струмів. 
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Рисунок 3.2 – Досліджувана електрична схема 

 

Розв’язок. Обираємо незалежні контури ланцюга і вказуємо додатні 

напрямки контурних струмів у них (рис. 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Рисунок ланцюгів постійного струму з довільними 

напрямками струмів 

 

Складаємо матрицю рівнянь контурних струмів: 

(Z)(I)=(U), 
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де (Z) – матриця контурних опорів; (I) – матриця невідомих контурних струмів; 

(U) – матриця ЕРС контурів.  

Представимо матриці контурних опорів (Z), матрицю невідомих 

контурних струмів (І) та матрицю ЕРС контурів (U): 

.
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Вихідні дані та система коефіцієнтів для рішення лінійної системи 

алгебраїчних рівнянь матимуть наступний вигляд: 

% Вихідні дані  

R1=16;  

R2=31;  

R3=24; 

R4=13; 

R5=33; 

R6=40; 

R7=22; 

R8=7; 

E1=30;  

E2=24; 

E7=16; 

E8=11; 

% Матриці коефіцієнтів рівнянь 

Z=[R1+R2+R5 -R2 -R5 0; 

    -R2 R2+R3+R4+R6 -R6 0; 

    -R5 -R6 R5+R6+R7 -R7; 

    0 0 -R7 R7+R8] 

U=[E1-E2; 

    E2; 
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    -E7; 

    E7-E8] 

% Розрахунок величин контурних струмів у ланцюгах  

J=Z\U; 

% Визначивши всі контурні струми, виразимо через них струми у гілках 

схеми: 

J1=J(1,1) 

J2=J(2,1) 

J3=J(3,1) 

J4=J(4,1) 

% Визначивши всі контурні струми, розраховуємо через них струми у 

гілках схеми 

I1=J1; 

I2=J2-J1; 

I3=J2; 

I5=J1-J3; 

I6=J2-J3; 

I7=J4-J3; 

I8=-J4; 

% Результат розрахунків 

I1 = 

    0.2645 

I2 = 

    0.0829 

I3 = 

    0.3474 

I4 = 

    0.2733 

I5 = 

    0.1315 
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I6 = 

    0.2144 

I7 = 

    0.1403 

I8 = 

   -0.2733 

 

Хід роботи 

1. Вивчити теоретичний матеріал.  

2. Для електричної схеми, що відповідає номеру варіанта за списком у 

журналі групи записати дані та використовуючи відповідне зображення рис. 

А.1 здійснити розрахунок струмів у всіх гілках методом контурних струмів. 

Числові значення ЕРС і опорів наведені в табл. А1. При розрахунку 

внутрішніми опорами джерел ЕРС необхідно знехтувати. З табл. А1 необхідно 

використовувати тільки ті дані, які необхідні з урахуванням номера варіанту і 

обраної схеми. 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета та короткі теоретичні відомості. 

3. Електрична схема та вихідні дані розрахунків. 

4. Опис процесу розрахунку струмів електричних ланцюгів методом 

контурних струмів. 

5. Таблиця розрахункових даних. 

6. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Як перевірити правильність розв’язку завдання? 

2. Якою буде напруга на затискачах джерела, при виникненні обриву 

одного з виводів резистора R1? 

3. Яким буде струм у ланцюзі джерела при короткому замиканні на його 

затискачах? 
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4. Як зміняться струми у схемі при збільшенні опору R2? 

5. Який метод  розрахунку струмів найточніший? 

6. Охарактеризуйте поняття баланс потужності. 

Література: [6-9]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Розрахунок елементів кола постійного струму методом 

вузлових потенціалів 

Мета: набуття навичок розрахунку елементів схеми постійного струму 

методом вузлових потенціалів в середовищі Matlab. 

Основні теоретичні відомості 

Розрахунок складних електричних ланцюгів методом вузлових 

потенціалів, чи вузлових напруг, зводиться до рішення системи рівнянь, 

складених лише за першим законом Кірхгофа. З цих рівнянь визначають 

напруги у вузлах схеми електричного ланцюга щодо деякого базисного вузла, 

потенціал якого приймають рівним нулю, а струми в гілках, що з'єднують 

вузли, знаходять за законом Ома. 

Сутність цього методу розглянемо на прикладі електричного ланцюга 

(рис. 4.1), джерела енергії якої задані у виді джерел струму. 

I3

J2

2

I2

J1 R2

R31

I1

R1

0
 

Рисунок 4.1 – Приклад електричного ланцюга постійного струму 

 

Потенціал одного з вузлів, наприклад нульового, зафіксуємо і будемо 

вважати його рівним нулю. Такий вузол звичайно називають базисним вузлом. 

При цьому потенціали інших вузлів будуть дорівнюють напругам між цими 

вузлами і базисним вузлом. 
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Вибравши додатні напрямки струмів, складемо рівняння за першим 

законом Кірхгофа для незаземлених вузлів: 

J1 = I1 + I3 = (φ1 – φ0) g1 + (φ1 – φ0) g3; 

J2 = I2 - I3 = (φ2 – φ0) g2 + (φ1 – φ2) g3; 

де g1 = 1/Z1 ; g2 = 1/Z2 ; g3 = 1/Z3 . 

З огляду на, те що φ0 = 0, після перетворення одержимо: 

J1 = (g1 + g3)φ1 – g3 φ2 ; 

J2 = - g3 φ1 + (g2 + g3) φ2. 

Позначивши  g11 = g1 + g3  ;  g22 = g2 + g3 ; g12 = g21 = - g3 одержимо: 

J1 = g11 φ1 + g12 φ2 ; 

J2 = g21 φ1 + g22 φ2. 

У загальному випадку для електричного ланцюга, що має (n+1) вузлів, 

система рівнянь для визначення вузлових потенціалів буде мати вид: 

g11 φ1 + g12 φ2 + … + g1n φn = J1 

g21 φ1 + g22 φ2 + … + g2n φn = J2 

……………………….……………… 

gn1 φ1 + gn2 φ2 + … + gnn φn = Jn 

 де gkk – власна провідність k-го вузла, яка дорівнює сумі провідностей усіх 

гілок, з'єднаних з цим вузлом; ця провідність завжди додатня; gkj – взаємна 

провідність між k-м і j-м вузлами, яка дорівнює сумі провідностей гілок, що 

з'єднують ці вузли; ця провідність при обраному напрямку усіх вузлових напруг 

до базисного вузла для ланцюгів, що не містять залежних джерел електричної 

енергії, завжди від’ємна; Jk – вузловий струм k-го вузла, дорівнює алгебраїчній 

сумі струмів джерел струму, приєднаних до k-го вузла, ці струми беруться зі 

знаком «плюс», якщо вони спрямовані до вузла, і зі знаком «мінус», якщо 

спрямовані від вузла. Вище передбачалося, що джерела електричної енергії 

задані у виді джерел струму.  

У випадку якщо яка-небудь гілка містить ідеальне джерело ЕРС, тобто її 

опір дорівнює нулю, і, отже, напруга між двома вузлами задана, доцільно як 

базисний вузол вибрати один з вузлів даної гілки. У цьому випадку число 
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невідомих вузлових напруг і, отже, число вузлових рівнянь скоротиться на 

одиницю. 

Для пасивних ланцюгів завжди справедлива рівність gkj = gjk, а для 

активних ланцюгів ця рівність може виявитися несправедливою.  

Рішення одним з відомих методів системи рівнянь дає можливість знайти 

потенціали вузлів, знаючи які, можна знайти струми у всіх гілках за законом 

Ома. При розрахунку електричних ланцюгів методом вузлових потенціалів 

доцільно дотримуватися наступного порядку: 

1) прийняти потенціал одного з вузлів рівним нулю, тобто заземлити 

один з вузлів і пронумерувати один за одним інші вузли; 

2) обчислити вузлові струми; 

3) визначити власні і взаємні провідності вузлів; 

4) скласти і вирішити систему рівнянь вузлових потенціалів; 

5) знайти струми в гілках. 

Приклад розрахунку ланцюгів постійного струму методом вузлових 

потенціалів. 

Дано: R1=260 Ом, R2=80 Ом, R3=120 Ом, R4=160 Ом, R5=220 Ом, 

R6=90 Ом, , E1=24 В, E2=34 В, E=16 В. 

Знайти: струми у ланцюгах схеми рис. 4.2 методом вузлових потенціалів 

(вузлових напруг). 

 

Рисунок 4.2 – Досліджувана електрична схема з довільними напрямками 

струмів 
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Розв’язок.  

Приймемо потенціал точки 4 φ4=0. Складемо систему рівнянь у 

загальному вигляді: 

33333232131
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Знайдемо коефіцієнти та вільні члени. 
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Розв’яжемо цю систему лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою 

Matlab. Введемо матрицю її коефіцієнтів при невідомих та матрицю вільних 

членів: 

>> A=[0.02089 -0.0125 -0.0038846; 

-0.0125 0.027083 -0.00625; 

-0.003846 -0.00625 0.021207] 

A = 

0.0209 -0.0125 -0.0039 

-0.0125 0.0271 -0.0063 

-0.0038 -0.0063 0.0212 
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>> B=[-0.5327; 0.625; -0.0923] 

B = 

-0.5327 

0.6250 

-0.0923 

>> U=inv(A)*B або U=A\B 

U = 

-17.6699 

14.1395 

-3.3897 

Рішення системи рівнянь визначає потенціали точок 1, 2, 3: 
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3

2

1

B

B

B

 

Струми у гілках знаходимо за законом Ома: 
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Хід роботи 

1. Вивчити теоретичний матеріал.  

2. Для електричної схеми, що відповідає номеру варіанта за списком у 

журналі групи записати дані та використовуючи відповідне зображення рис. А1 

здійснити розрахунок струмів у всіх гілках методом вузлових потенціалів. 
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Числові значення ЕРС і опорів наведені в табл. А1. При розрахунку 

внутрішніми опорами джерел ЕРС необхідно знехтувати. З табл. А1 необхідно 

використовувати тільки ті дані, які необхідні з урахуванням номера варіанту і 

обраної схеми. 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета та короткі теоретичні відомості. 

3. Електрична схема та вихідні дані розрахунків. 

4. Опис процесу розрахунку струмів електричних ланцюгів методом 

вузлових потенціалів. 

5. Таблиця розрахункових даних. 

6. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Чи можуть бути різні результати при використанні різних методів 

розрахунку параметрів кіл постійного струму? 

2. Якою буде напруга на затискачах джерела, при виникненні обриву 

одного з виводів резистора R4? 

3. Чим небезпечне явище короткого замикання? 

4. Як зміняться струми у схемі при збільшенні опору R2 до величини ∞? 

5. Наведіть приклади застосування електричних схем постійного струму? 

6. У яких випадках генерована потужність усіма джерелами може бути 

меншою ніж споживана потужність елементами схеми?  

Література: [1-6]. 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема: Розрахунок елементів змінного синусоїдального струму 

Мета: набуття навичок розрахунку струмів електричних кіл змінного 

синусоїдального струму в середовищі Matlab. 

Короткі теоретичні відомості 

 Теорія змінних струмів вивчає електричні ланцюги, в яких струми і 
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напруги залежать і від величин опорів і від часу. Синусоїдальним струмом 

називається такий струм, величина та напямок якого змінюється в залежності 

від часу за законом синуса. Час Т, протягом якого синусоїда зазнає повний цикл 

своєї зміни називається періодом, рис. 5.1, розмірність періоду   Т сек . 

Число періодів в секунду визначає частоту змінного струму   Tf /1 . Частота 

вимірюється у герцах – [ ] [1/ ] [ ]f сек Гц . За один герц приймається частота 

струму в один період за одну секунду. Миттєве значення змінного струму 

можна записати у формі:  

tsinIi m ,     (5.1) 

де mI – амплітуда синусоїди; амплітудою називають найбільше миттєве 

значення сигналу; – кутова частота,  рад / сек; t  – час, сек;  – початкова фаза 

або фаза включення. Вона показує, яке миттєве значення синусоїдальної 

величини має місце в момент включення; t  – аргумент синусоїди.  

 

Рисунок 5.1 – Синусоїдальний струм  

 

Діючим значенням змінного струму називається такий постійний струм, 

який на тому ж опорі і за той же час виділяє стільки ж тепла, що й даний 

змінний струм.  

Електричні машини, апарати, вимірювальні прилади працюють на діючих 

значеннях струму та напруги. 

Для синусоїдального змінного струму діючі значення струму І та напруги 

U будуть наступними: 
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   (5.2) 

Середнім значенням змінного струму Іcеp чи напруги Ucеp називається 

такий змінний струм, множення якого на інтервал часу, дорівнює інтегралу 

даного змінного струму за той же інтервал часу. 

Для синусоїдальної форми струму і напруги середні значення будуть такі: 
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         (5.3) 

Стрілки в ланцюгах змінного струму розмічаються як і в ланцюгах 

постійного струму. 

У ланцюгах, що працюють на змінному струмі, доводиться здійснювати 

математичні дії над синусоїдальними величинами. Для цього є ряд способів, 

серед яких найбільш уживаний символьний спосіб. Він заснований на заміні 

геометричного додавання векторів, алгебраїчним складанням комплексних 

чисел, що зображують ці вектори. У системі Matlab використовується 

алгебраїчна форма запису комплексних чисел: 

,jbacc       (5.4) 

де с – комплексне число. Воно позначається підкресленням с; a – дійсна частина 

комплексного числа; jb – уявна частина комплексного числа. 

 Величина j – називається уявною одиницею або оператором повороту на 

90
o
 в додатну сторону.  

 Всі існуючі електричні ланцюги, складаються з різних комбінацій 

чотирьох основних елементів: 

– активного опору R, рис. 5.2, а; 

– індуктивності L (котушка), рис. 5.2, б; 

– ємності С (конденсатор), рис. 5.2, в; 

– підсилювально-перетворювальні елементи (діод, транзистор і т.п.). 

Перші три елементи в наведеному списку, називають пасивними 

елементами ланцюга. 
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а)    б)    в) 

Рисунок 5.2 – Ідеальні активні опори 

 

Повним ланцюгом змінного струму називається такий ланцюг, в якому 

активний, індуктивний і ємнісний елементи з'єднані один з одним послідовно. 

Часто такі ланцюга називаються – ланцюгами RLC. Якщо на вході ланцюга діє 

синусоїдальна напруга sinmu U t , та параметри R, L та С відомі, то, 

амплітудне mI , діюче І, миттєве i  значення струму та зсув фази – φ, між 

вхідними струмом та напругою за законом Ома дорівнюють: 

2

2

,

1

m
m

U
I

R L
C

2

2

,

1

U
I

R L
C

           (5.5) 

tsinIi m
.           (5.6) 

де φ     зсув за фазою між вхідним струмом та напругою: 

1

,L c

L
x x XCarctg arctg arctg

R R R
                (5.7) 

де 2Lx L fL  – номінальний опір на змінному струмі, що також називається 

індуктивним реактивним опором; 
1 1

2
Сx

С fС
 – опір конденсатора, що 

також, називається ємнісним опором; 
1 1

2
2

L CX x x L fL
С fС

 – 

загальний реактивний опір, отриманий для випадку послідовного з'єднання 

котушки і конденсатора. 

Повний опір ланцюга Z: 

2

2 2 2 2 21
( )L CZ R L R x x R X

C
          (5.8) 

Тоді струм в ланцюзі буде дорівнювати: 
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2 2 2 2 2

2
( )1 L C

U U U U
I

ZR x x R X
R L

C

        (5.9) 

Приклад розрахунку струмів в колі однофазного змінного синусоїдального 

струму за допомогою програми Matlab. 

Розв’язок ланцюга змінного струму методом законів Кіргофа, рис. 5.3. У 

цьому випадку використовуються можливості програми Matlab працювати з 

комплексними числами. 

E

R1 XL1

R2

XC2

XL3

 

Рисунок 5.3 – Досліджувана електрична схема 

 

Дано:E=100 В, R1=10 Ом, XL1= 20j Ом, R2=15 Ом, XC2= -10j Ом, XL3= 20j 

Ом. 

Знайти: струми у ланцюгах схеми рис. 5.3. 

Розв’язок. На першому етапі, визначаємо комплексні опори, в гілках 

ланцюга (рис. 5.4). Потім розставляємо на схемі стрілки струмів і напруг. 

Стрілки струмів зображуємо на провідниках ланцюга, а стрілки напруг 

зображуємо поруч з відповідними опорами гілок. Напрямок струмів, можна 

вибирати довільно, але в ланцюзі з одним джерелом, їх можна відразу 

зобразити в правильному напрямку. Стрілки напруг повинні бути спрямовані 

проти стрілок струмів. Розрахункова схема ланцюга зображена на рис. 5.5. 
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Рисунок 5.4 – Ланцюг з комплексними 

опорами у гілках 

E1=100

Z1=10+j20

E1

I1

U1

Z2=15-j10 Z3=j20

Z1

Z2 Z3

I2 I3

U2 U3

 

Рисунок 5.5 – Розрахункова схема 

ланцюга 

 

Система рівнянь, складена за законами Кірхгофа, буде такою: 

1 2 3

1 1 2 2 3 1

1 2 2 3 3

0

0

0 0

I I I

Z I Z I I E

I Z I Z I

                 (5.10) 

Для вирішення системи рівнянь (5.10), як і раніше складаємо матрицю з 

коефіцієнтів при невідомих струмах і вільних членах, що стоять в правій 

частині рівнянь. Останню матрицю, доповнюємо нулями, для рівності 

розмірностей. Оскільки Matlab не підтримує надрядкові індекси, комплекси 

опорів 
іZ  будемо записувати як Zi, а струми 

іI , як Іі. Модулі повних опорів і 

струмів будемо записувати, як abs(Zi) або abs(Ii), відповідно. При розрахунках 

потужності у ланцюгах змінного струму необхідно користуватися сполученими 

значеннями величин. Для отримання сполученого значення використовується 

команда conj(X), яка повертає поєднане значення числа Х. Однак, замість даної 

команди можна використовувати і знак ('), який вводиться після числа, 

наприклад,  X '. 

Для блокування виводу зайвих нулів після команди I=(A\B); ставимо 

крапку з комою (;), яка забороняє виведення всієї матриці з рішенням завдання і 

в кінець програми вводимо команди: 

k=1:1:3; 

I=I (k, 1) 
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При цьому, k отримує значення від 1 до 3 з кроком 1 і виводяться 

відповідні рядки першого стовпчика матриці рішень. 

Ці команди дозволяють виводити тільки перший стовпець матриці. 

Вихідні дані і система коефіцієнтів для вирішення лінійної системи 

алгебраїчних рівнянь (5.10) будуть виглядати таким чином: 

% Вводимо вихідні дані  

E=100; 

Z1=10+20j;  

Z2=15-10j; Z3=20j;  

% Матриця коефіцієнтів рівнянь  

A=[1 -1 -1;  

Z1 Z2 0;  

0 Z2 -Z3];  

B=[0 0 0; 

E 0 0;  

0 0 0];  

% Рішення I=(A\B);  

k=1:1:3;  

I=I(k,1);  

format short g;  

I=  

2.9178  -  2.5496i  

1.9263  -  0.90652i  

0.9915  -  1.6431i  

Виконаємо перевірку рішення використовуючи баланс потужності: 

% Потужність генератора Sg:  

Sg=I(1,1)'*100  

Sg= 

291.78 + 254.96i  

% Потужність навантаження Sn: 
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 Sn=abs(I(1,1))^2*Z1+abs(I(2,1))^2*Z2+abs(I(3,1))^2*Z3  

Sn= 

291.78  +  254.96i 

Бачимо, що Sg=Sn, відповідно, розрахунок виконано вірно. 

 

Хід роботи 

1. Вивчити теоретичний матеріал.  

2. Для електричної схеми, що відповідає номеру варіанта за списком у 

журналі групи записати дані та використовуючи відповідну схему додатка Б 

здійснити розрахунок струмів у всіх гілках схеми. 

Числові значення ЕРС і опорів дані в додатку Б. При розрахунку 

внутрішніми опорами джерел ЕРС необхідно знехтувати, а частоту джерела 

прийняти рівною 50 Гц.  

3. Провести синтез математичної моделі досліджуваного ланцюга 

змінного струму та провести процес моделювання. 

4. Порівняти отримані дані в процесі розрахунків та проведення 

досліджень роботи ланцюга змінного струму. 

Приклад дослідження роботи однофазного змінного синусоїдального 

струму на математичній моделі. 

Для моделювання обираємо схему зображену на рис. 5.6.  

У її склад, крім пасивних елементів R, L та C, входять амперметри та 

вольтметри, а також прилади для вимірювання активної Р та реактивної 

потужності Q. Параметри ланцюга: U=100 B, R1=R3=100 Ом, C2=10 мкФ, 

C3=30 мкФ, L1=0,3 Гн, L3=0,5 Гн. 

R3

C3

U

R1 L1 L3

QP

C2

 

Рисунок 5.6 – Схема досліджуваного ланцюга змінного струму 
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Схема моделі представлена на рис. 5.7. Для вимірювання струмів та 

напруг використовуємо блоки Multimeter та Рowergui. У блоці Multimeter 

увімкнемо опцію Plot selected measurement. Вона дозволяє вивести графіки 

обраної величини, у нас це вихідна напруга. Результати моделювання 

відображаються у вікні Powergui/ Steady-State Voltages and Currents, рис. 5.8, де 

також приведено графік вхідної напруги. 

 

Рисунок 5.7 – Модель ланцюга постійного струму 

 

Рисунок 5.8 – Результати моделювання 

 

Для вимірювання потужності у ланцюгах змінного струму зручно 

використовувати блок Active & Reactive Power. На його входи через блоки 

Voltage Measurement та Current Measurement подають напругу (верхній вхід) та 

струм (нижній вхід). Підключений до виходу блоку дисплей відображає 

активну та реактивну (нижня цифра) потужності. 
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Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета та короткі теоретичні відомості. 

3. Електрична схема та вихідні дані розрахунків. 

4. Опис процесу розрахунку струмів електричних ланцюгів. 

5. Таблиця розрахункових даних. 

6. Електрична схема та вихідні дані, необхідні для синтезу математичної 

моделі ланцюга змінного струму. 

7. Представлення результатів моделювання. 

8. Таблиця порівняння результатів розрахункових та даних отриманих 

шляхом моделювання. 

9. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення поняттю «вектор струму». 

2. Опишіть явище зсуву фази, та чим воно викликано. 

3. Чи залежить опір пасивних елементів від частоти джерела живлення? 

4. Наведіть приклади застосування електричних схем змінного струму з 

різними типами навантаження (R, RL, RC, RLC). 

5. У яких випадках генерована потужність усіма джерелами може бути 

меншою ніж споживана потужність елементами схеми? 

6. Опишіть переваги та недоліки дослідження електричних ланцюгів на 

базі математичної моделі відповідної системи. 

7. Поясніть поняття активної та реактивної потужності. 

Література: [6-9]. 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема. Розрахунок резонансу напруги та струму 

Мета: набуття навичок розрахунку елементів схеми резонансу напруги та 

струму в середовищі Matlab. 
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Короткі теоретичні відомості 

Резонанс – це такий режим пасивного електричного кола, що містить 

індуктивності та ємності, при якому реактивний опір або реактивна провідність 

кола дорівнює нулю. По відношенню до зовнішнього кола двополюсник 

виступає як чисто активний опір, а отже напруга та струм на вході 

двополюсника співпадають за фазою; відповідно дорівнює нулю реактивна 

потужність на затискачах двополюсника. 

Режим резонансу може наступати лише тоді, коли частота зовнішніх 

впливів на систему дорівнює власній частоті системи, рис. 6.1. 

 

Рисунок 6.1 – Виникнення резонансу 

 

                                     2  
0 02f f       (6.1) 

де ω, f – кутова і часова частота зовнішніх впливів; ω0, f0 – кутова та часова 

власна частота системи. 

Власною частотою системи називається число перетоків енергії всередині 

системи з однієї форми в іншу за одну секунду. В електричних ланцюгах 

енергія може зосереджуватися в різних формах в двох елементах ланцюга: 

індуктивному (магнітне поле) і в ємнісному (електричне поле). Таким чином, 

електричний ланцюг має власну частоту ω0 , якщо в ній є хоча б одна котушка і 

один конденсатор. 

Котушка і конденсатор можуть з'єднуватися один з одним тільки двома 

способами: послідовно і паралельно. У зв'язку з цим є лише два види 

електричних резонансів: резонанс напруг (при їх послідовному з'єднанні) і 

резонанс струмів (при паралельному). 

Електричні резонанси супроводжуються різким збільшенням напруги або 

струму, тобто є підсилювальними режимами. 
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Будь-який пасивний електричний ланцюг, що знаходиться в режимі 

резонансу, характеризується наступними особливостями: 

1) вхідний реактивний опір або вхідна реактивна провідність ланцюга 

дорівнює нулю 

0,вхx 0вхb        

вхідна напруга і струм збігаються за фазою 

                                            (6.2) 

2) вхідна потужність лише активна 

0вх вх вх вхS P jQ P j P      (6.3) 

Резонанс напруг. 

Резонанс напруг спостерігається у електричному колі з послідовним 

з’єднанням індуктивностей та ємностей (послідовний коливальний контур), що 

представлено на рис. 6.2. 

               

U

R L

C

UR
UL

UC

I

 

Рисунок 6.2 – Схема ланцюга, в якому можливий резонанс напруг 

 

На підставі загального положення про резонанс (6.1), маємо вираз для 

власної (резонансної) частоти: 

0

0

1
0;вх L CX X X L

C

2

0 1LC  звiдки 0

1

LC
  (6.4) 

Визначимо вхідний опір ланцюга при режимі резонансу: 

     
2 2( )p L CZ R X X R                          (6.5) 



 43 

При резонансі напруг опір ланцюга для резонансної частоти є чисто 

активним і мінімальним за величиною.  

Струм при резонансі знаходимо за виразом: 

maxp

p

U U
I

Z R
 .             (6.6) 

При резонансі напруг струм в ланцюзі максимальний і має активний 

характер. Дійсно, 

 

(6.7) 

При резонансі напруг вхідна напруга і струм збігаються за фазою. 

2

cos sin

cos0 sin 0

вх вх вх вх p p вх p p

вх
вх p вх p вх

S P jQ U I jU I

U
U I jU I P

R

   (6.8) 

При резонансі напруг ланцюг споживає від джерела, через вхідні клеми 

тільки активну енергію. Напруга на активному опорі дорівнює напрузі джерела 

енергії, що живить ланцюг. Напруги на реактивних елементах будуть 

наступними: 

 
(6.9) 

Опір реактивних елементів при резонансі буде: 

0

0

1
L C

L
x x L

C C
    (6.10) 

ρ - хвильовий опiр контуру. 

Визначимо добротнiсть контуру як: відношення UL або UC до U. 

            
L p pCL

p p

x I IUU
Q

U U RI RI R
                              (6.11) 

Добротність контуру Q показує у скільки разів при резонансі напруга на 

індуктивності або ємності більше, ніж напруга, прикладена до ланцюга. 

З наведених вище виразів маємо, що основна особливiсть резонансу 

напруг полягає в тому, що напруги на котушці і на конденсаторі за абсолютною 

величиною дорівнюють один одному і можуть значно перевищувати напругу 

джерела, якою живиться ланцюг.  
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Приклад розрахунку частотних характеристик ланцюга з резонансом 

напруг. 

% Програма для дослідження резонансу напруг 

% Завдання вектора кутової частоти 

w=50:5:1000; 

% Завдання параметрів ланцюга 

U=10; 

R=300; 

L=1; 

C=0.000003; 

% Розрахунок 

% Розрахунок модуля повного вхідного опору ланцюга 

Z=abs(R+(w.*L-1./(w.*C))*j); 

% Визначення струму, напруги на L та С, 

% коефіцієнт потужності cosf 

I=U./Z; 

UL=I.*w.*L; 

UC=I./(w.*C); 

cosf=R./Z; 

% --------------------------------------------- 

% Побудова графіка повного опору кола 

subplot(2,2,1), plot(w,Z) 

% Встановлення шрифту кирилиця та його розміру 

set(gca,'FontName','Arial Unicode MS','FontSize',10) 

% Назва вісей 

xlabel('Кутова частота - w, рад/с') 

ylabel('Повний опір - Z, Ом') 

% Назва графіку 

title('Залежність Z=f(w)') 

% Увімкнення відображення сітки 
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grid on 

% --------------------------------------------- 

% Побудова графіка вхідного струму 

subplot(2,2,2), plot(w,I) 

% Встановлення шрифту кирилиця та його розміру 

set(gca,'FontName','Arial Unicode MS','FontSize',10) 

% Назва вісей 

xlabel('Кутова частота - w, рад/с') 

ylabel('Вхідний струм - I, А') 

% Введення назви графіку 

title('Залежність I=f(w)') 

% Увімкнення відображення сітки 

grid on 

% --------------------------------------------- 

% Побудова графіку напруг на L та C 

subplot(2,2,3), plot(w,UL,w,UC) 

% Встановлення шрифту кирилиця та його розміру 

set(gca,'FontName','Arial Unicode MS','FontSize',10) 

% Назва вісей 

xlabel('Кутова частота - w, рад/с') 

ylabel('Напруга UL та UC, В') 

% введення назви графіку 

title('Залежність Ul=f(w) та UC=f(w)') 

% Увімкнення відображення сітки 

grid on 

% ---------------------------------------------- 

% Побудова графіку коефіцієнта потужності 

subplot(2,2,4), plot(w,cosf) 

% Встановлення шрифту кирилиця та його розміру 

set(gca,'FontName','Arial Unicode MS','FontSize',10) 
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% Назва вісей 

xlabel('Кутова частота - w, рад/с') 

ylabel('Коефіцієнт потужності') 

% введення назви графіку 

title('Залежність Cosf=f(w)') 

% Увімкнення відображення сітки 

grid on 

 

Отриманi графіки приведені на рис. 6.3. 

 

Рисунок 6.3 – Частотні характеристики при резонансі напруг 

 

Кожен графік виведений в своє вікно сформований командою subplot (X, 

Y, N). Число X – визначає кількість подвікон, якi організовуються в окремі 
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графіки по горизонталі, Y – число подвікон по вертикалі, а число N номер 

поточного вікна, до якого направляється вiсь графіка. Сам графік будується 

командою plot (w, f (w)). Уявна w – вектор вхідних значень, який відкладається 

за горизонталлю графіка, в даному випадку кутова частота, а f (w) – функція від 

вхідного вектора, яка відкладається в окремі графіки по вертикалі. Графік 

будується в діапазоні заданому вектором w. За вертикальною вiссю масштаб 

вибирається автоматично залежно від отриманих значень функції f (w). 

Графіки виконані потовщеною лінією, причому графіки напруг позначені 

суцільною і пунктирною лініями. На графік напруг нанесена legend, тобто 

примітка, що описує криві. Таке форматування можливо програмним способом. 

Але в даному випадку, ми використовуємо можливість форматувати графіки з 

його власного меню, рис. 6.4. 

 

Рисунок 6.4 – Доступ до вікна форматування графіку командами 

Edit/Current Object Properties 
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Команда меню, Edit/Current Object Properties відкриває вікно 

форматування графіка, показане на рис. 6.5. 

 

Рисунок 6.5 – Вікно форматування графіку Property Editor 

 

У вікні Edit Propertiesfor вибирається об'єкт, що підлягає форматуванню. 

Це може бути line, axis або інші доступні об'єкти. Далі у розділі Line Properties 

встановлюються стиль, ширина та колір лінії. Якщо необхідно, в наступному 

розділі вікна Marker Properties встановлюється стиль, розмір і кольори маркера 

лінії. 

Якщо на графік необхідно ввести примітку, то слід, встановити курсор на 

поле відповідного графіка, натиснути правою кнопкою миші. При цьому 

відкривається додаткове меню форматування, де треба вибрати пункт Show 

legend, показане на рис. 6.6. На графіку з'явиться примітка, текст якого можна 

міняти, просто клацнувши на його поле. 
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Рисунок 6.6 – Відображення приміток на графіку 

 

Резонанс струмів. 

Резонанс при паралельному з'єднанні індуктивності і ємності називається 

резонансом струмів. Схема такого ланцюга показана на рис. 6.7. 

U

R1 L

C

I1

R2
I2

I

 

Рисунок 6.7 – Схема ланцюга, в якому можливий резонанс струмів 

 

Повні опори гілок схеми в комплексній формі можна записати так: 

 

(6.12) 
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Повна вхідна провідність ланцюга при паралельному з'єднанні гілок є 

сумою провідностей окремих гілок 

1 2 1 2 2 1( ) ( )Y Y Y g jb g g j b b  або 

  1 2 2 1

2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 2 2 1 1

R R x x
Y g jb j

R x R x R x R x
                    (6.13) 

Знайдемо власну частоту ланцюга. На підставі загального положення про 

резонанс (6.1), маємо: 

                                          2 1

2 2 2 2

2 2 1 1

0
x x

b
R x R x

 

звідки після ряду перетворень отримуємо: 

2
2 21

1
0 2 2

2 2
2

1 1

L
R

RC
L RLC LCR
C

     (6.14) 

де 
L

C
– хвильовий опір ланцюга. 

У момент резонансу вхідна провідність буде: 

2
2p

R
Y       (6.15) 

Відповідно вхідний опір буде: 

21

2
p

p

Z
Y R

                                                (6.16) 

Вхідний струм всього ланцюгу визначається наступним чином: 

2

2

2
p p

p

U R
I UY U

Z
                                        (6.17) 

Струми, що протікають в гілках схеми в момент резонансу, 

дорівнюватимуть: 

 

(6.18) 

У виразі (6.18) реактивні провідності рівні: 

 

(6.19) 
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де Q – добротність контуру. 

 При резонансі струмів, струми в гілках рівні за абсолютною величиною, 

протилежні за фазою і можуть у багато разів перевищувати вхідний струм 

ланцюга. 

Визначимо фазовий зсув на вході ланцюга. 

0
0,

p

p

p p

b
arctg arctg

g g
 cos cos0 1 maxp

 .                    (6.20) 

Коефіцієнт потужності на вході ланцюга при резонансі струмів 

максимальний і дорівнює одиниці. Отже, ланцюг працює в самому 

економічному режимі. 

Вхідна потужність ланцюга при резонансі буде: 

 

(6.21) 

Бачимо, що ланцюг споживає від джерела тільки активну потужність. 

Приклад розрахунку частотних характеристик ланцюга з резонансом 

cтрумiв. 

Розрахунок частотних характеристик ланцюга з резонансом струмів. 

Розглянемо ланцюг зображений на рис. 6.7. Задамо його параметри і 

розрахуємо частотні характеристики. Графіки отриманих результатів наведені 

на рис. 6.8. 

Для виведення графіка в документ використана опція Copy Figure, 

% Програма для дослідження резонансу струмів 

% Завдання вектору кутової частоти 

w=50:5:1000; 

% Завдання параметрів ланцюга 

U=10; 

R1=100; 

R2=100; 

L=1; 

C=0.000003; 
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% Розрахунок модулю повного вхідного опору ланцюга 

ZL=R1+w.*L; 

ZC=(R2+1./(w.*C))*j; 

ZP=ZL.*ZC./(ZL+ZC); 

Z=abs(ZP); 

% Визначення струмів та коефіцієнта потужності 

IL=U./ZL; 

IC=U./ZC; 

I=IL+IC; 

ILd=abs(IL); 

ICd=abs(IC); 

Id=abs(I); 

cosf=real(ZP)./Z; 

% ----------------------------------------------- 

% Побудова графіку повного опору ланцюга 

subplot(2,2,1), plot(w,Z) 

% Встановлення шрифту та його розміру 

set(gca,'FontName','Arial Unicode MS','FontSize',10) 

% Назва вісей 

xlabel('Кутова частота - w, рад/с') 

ylabel('Повний опір - Z, Ом') 

% Назва графіку 

title('Залежність Z=f(w)') 

% Увімкнення відображення сітки 

grid on 

% ----------------------------------------------- 

% Побудова графіку вхідного струму  

subplot(2,2,2), plot(w,Id) 

% Встановлення шрифту та його розміру 

set(gca,'FontName','Arial Unicode MS','FontSize',10) 
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% Назва вісей 

xlabel('Кутова частота - w, рад/с') 

ylabel('Вхідний струм - I, А') 

% Введення назви графіку 

title('Зависимость Id=f(w)') 

% Увімкнення відображення сітки 

grid on 

% ------------------------------------------------- 

% Побудова графіку струмів у гілках L та C 

subplot(2,2,3), plot(w,ILd,w,ICd) 

% Встановлення шрифту та його розміру 

set(gca,'FontName','Arial Unicode MS','FontSize',10) 

% Назва вісей 

xlabel('Кутова частота - w, рад/с') 

ylabel('Струм у ланцюгахс L та C, А') 

% Введення назви графіку 

title('Залежність lLd=f(w) и ICd=f(w)') 

% Увімкнення віжображення сітки 

grid on 

% --------------------------------------------------- 

% Побудова графіку коефіцієнта потужності 

subplot(2,2,4), plot(w,cosf) 

% Встановлення шрифту та його розміру 

set(gca,'FontName','Arial Unicode MS','FontSize',10) 

% Назва вісей 

xlabel('кутова частота - w, рад/с') 

ylabel('Коефіцієнт потужності') 

% Введення назви графіку 

title('Залежність Cosf=f(w)') 

% Увімкнення віжображення сітки 
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grid on 

 

Рисунок 6.8 – Частотні характеристики резонансу струмів 

 

На графік частотних характеристик струмів в гілках ланцюга, нанесена 

примітка (legend). Для його формування, як і раніше, використано вікно меню 

Properties. 

Використання можливості копіювання вікна з графікою в документ, 

дозволяє легко пов'язувати програму Matlab з офісними програмами, 

наприклад, з редактором Word. 

Хід роботи 

1. Ознайомитися з теоретичними відомостями. 

2. Провести дослідження резонансу напруг та струму, використовуючи 

схеми рис. 6.2, 6.7 та значення параметрів U, R, L та C (табл. 6.1) за варіантом. 

Таблиця 6.1 – Варіанти завдань 
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Варіант U, В R1, Ом R2, Ом L, Гн C, Ф 

1 10 110 110 1 0,000003 

2 10 130 130 1,2 0,000003 

3 12 150 150 1,5 0,000002 

4 5 110 110 0,82 0,000004 

5 5 169 169 1 0,000001 

6 12 150 150 1,2 0,000003 

7 24 200 200 2,2 0,000004 

8 10 150 150 1 0,000002 

9 24 210 210 1,5 0,000003 

10 12 200 200 0,68 0,000001 

 

3. Зберегти графіки результатів досліджень та провести їх аналіз.  

4. Використовуючи вбудовані функції редагування здійснити довільну 

зміну відображених даних (линій, вісей і т.д.). 

5. Провести синтез математичних моделей досліджуваних ланцюгів 

резонансу напруг та струму. 

6. Провести процес моделювання. 

7. Порівняти отримані дані в процесі розрахунків та проведення 

досліджень роботи резонансу напруг та струмів електричних ланцюгів. 

Для моделювання обираємо ланцюг з послiдовним з’єднанням елементiв, 

в якому можливий резонанс напруг. Як джерело напруги візьмемо блок 

керованого джерела напруги Controlled Voltage Source, на вхід якого будемо 

подавати сигнал лінійно наростаючої частоти від блоку Chirp Signal, вікно 

параметрів зображено на рис. 6.9, схема моделі на рис. 6.10. 

Дана модель дає лише якісну картину процесу, для отримання більш 

точного результату, скористаємося блоками Multimeter і Рowergui. Схема 

моделі показана на рис. 6.9. 
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Рисунок 6.9 – Налаштування блоку Chirp Signal 

 

Струм в ланцюзі будемо контролювати за допомогою осцилографа Scope. 

У вікні налаштувань блоку Chirp Signal, встановимо час наростання напруги 

чисельно рівним кінцевій частоті сигналу. У цьому випадку на екрані 

осцилографа вісь х – буде віссю частоти вхідної напруги. З рис. 6.10 видно, що 

з ростом частоти вхідної напруги, амплітуда струму зростає, а потім 

знижується. Максимальне значення амплітуди відповідає резонансній частоті, в 

нашому випадку 29 Гц. 

 

Рисунок 6.10 – Модель резонансних ланцюгів та результат моделювання  

Після запуску і закінчення моделювання, слід увійти у вікно блоку 

Рowergui / Use LT1 Viewer. У вікні, динамічного зв’язку з пакетом Control 
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Systems Toolbox, який служить для лінійного аналізу ланцюга, буде вказано 

джерело вхідного сигналу (в лівому полі). 

В правому полі будуть показані ті струми і напруги, вимірювання яких 

передбачено в блоці Multimeter. Слід пам'ятати, що при лінійному аналізі 

ланцюга програма генерує стандартний вихідний сигнал джерела рівний 1 В. 

Вихідним сигналом для аналізу, в даному випадку, вибраний струм в ланцюзі. 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета та короткі теоретичні відомості. 

3. Досліджувана електрична схема резонансу напруги та резонансу 

струму й вихідні дані до них. 

4. Представлення результатів розрахунків. 

5. Електрична схема та вихідні дані, для синтезу математичної моделі 

резонансних ланцюгів. 

6. Представлення результатів моделювання. 

7. Таблиця порівняння результатів розрахункових  даних отриманих 

шляхом моделювання. 

8. Висновки. 

Контрольні питання 

1. Чим небезпечне явище резонансу напруги? 

2. Чи має практичне застосування резонанс напруги в промисловості? 

3. Які умови повинні бути виконані для виникнення резонансу напруг? 

4. Як визначити частоту максимального резонансу напруги на елементі 

схеми? 

5. Як зміниться поведінка роботи системи при збільшенні опору R? 

6. Чим небезпечне явище резонансу струмів? 

7. Чи має практичне застосування резонанс струмів в промисловості? 

8. Які умови повинні бути виконані для виникнення резонансу струмів? 

9. Як визначити частоту максимального резонансу струмів на елементі 

схеми? 
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10. Як зміниться поведінка роботи системи при збільшенні величини 

індуктивності? 

11. Опишіть переваги та недоліки дослідження електричних ланцюгів на 

базі математичної моделі відповідної системи. 

12. Які заходи можна вжити для зменшення амплітуди резонансу напруг? 

13. Чи буде спостерігатися явище резонансу у ланцюгах постійного 

струму? 

14. Якими параметрами і чому ви знехтували під час дослідження 

резонансу напруг та струму? 

Література: [1-6]. 

 

Лабораторна робота № 7 

Тема: Розрахунок трифазних кіл при з’єднаннi генератора i 

навантаження в «зiрку» та «трикутник» 

Мета: набуття навичок розрахунку елементів схеми трифазних ланцюгів 

в середовищі Matlab. 

Короткі теоретичні відомості 

 Трифазний ланцюг – це сукупність трьох електричних ланцюгів, в 

кожному з яких діє своя ЕРС, причому, всі вони однакові за величиною і 

зрушені за фазою  відносно один одного на третину періоду.  

Трифазний генератор виробляє три ЕРС, які в комплексному вигляді 

мають вид: 

 

(7.1) 

Обмотки генератора і навантаження можуть з'єднуватися двома 

способами: в зірку і трикутник. 

 

З'єднання в зірку 
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 Для з'єднання споживачів , ,A B CZ Z Z зіркою (рис. 7.1) три їх кінця – X1, Y1, 

Z1 з'єднують в одну загальну точку N1 – нейтральну точку. 

 Початок фаз приймача А1, В1, С1 з'єднують з початком обмоток 

генератора (А, В, С) проводами, що мають назву ліній (АA1, ВB1, СC1). 

Четвертий провід, що з'єднує нейтральні точки генератора N і приймача N1, 

називається нейтральним. 

На схемі (рис. 7.1) зображений чотирипровідний ланцюг, де зображені 

умовно додатнi напрямки, прийняті для всіх струмів і напруг трифазного 

ланцюга. 

 

Рисунок 7.1 – Схема з’єднання споживачів «зіркою» 

 

ЕРС між початком кожної фази генератора і його нейтральної точки 

називається фазними ЕРС генератора AE , BE , CE , а між початками фаз – 

лінійними ЕРС генератора AE , BE , CE . 

Для приймача фазні напруги визначаються так само, як і для генератора. 

Якщо знехтувати опорами всіх лінійних проводів, то потенціали точок 

«А» і «А1», «В» і «В1», «С» і «С1» будуть рівні, тому в чьотирьох ланцюгах 

фазні напруги приймача і ЕРС генератора завжди рівні 

 

(7.2) 
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Співвідношення між лінійними і фазними напругами визначяють в 

загальному випадку за другим законом Кірхгофа (в геометричній або 

комплексної формі): 

 

(7.3) 

У симетричному ланцюзі при A B CZ Z Z  і несиметричному, коли 

A B CZ Z Z  при малих опорах лінійних проводів існує зв'язок між лінійними і 

фазними напругами: 

3 .Л ФU U       (7.4) 

Струм буває фазний і лінійний: фазний – це струм в фазах генератора або 

навантаження; лінійний – це струм в лінійних проводах. У зірці ділянки фаз 

генератора, лінії і фази навантаження з'єднані послідовно, тому  

фл ІІ  . (7.5) 

 У чьотирьохпровiдному ланцюзi при відсутності опору в нульовому 

проводі струми можуть бути знайдені за законом Ома в комплексній формі: 

 

(7.6) 

 Кут зсуву фаз цих струмів по відношенню до відповідних фазних напруг 

визначається характером навантаження (активне, індуктивне, ємнісне). 

 Для симетричного навантаження кути зсуву фаз обов'язково рівні між 

собою. 

 Якщо застосовувати другий закон Кірхгофа для вузла N1 (рис. 7.1), то 

можна визначити вектор нейтрального струму: 

 

або 
 

(7.7) 

 При симетричному навантаженні сума (7.7) дорівнює нулю. Отже 

отримуємо висновок: при симетричному навантаженні струм в нейтральному 

проводі відсутній, тому необхідність в проводi відпадає. 

 При несиметричному навантаженнi з нейтральним проводом струми в 

фазах різні, але за рахунок нейтрального проводу напруга на кожній фазі 

приймача зі зміною навантаження практично залишається постійною і дорiвнює 



 61 

фазній напрузі генератора. Отже, нейтральний провід забезпечує симетрію 

фазних напруг приймача при несиметричному навантаженні. 

 Активна потужність в несиметричному ланцюзi трифазного струму 

визначається як сума потужностей окремих її фаз і потужність розсіюється на 

нагрів нульового проводу 0ФА ФВ ФСP P P P P  або коли опором нульового 

проводу можна знехтувати, або ланцюг симетричний: 

 
cos cos cos ,  

cos cos os .

A A A B B B C C C

A A A B B B C C C

P E I E I E I або

P U I U I U I c
   (7.8) 

де cos cos cos 1A B C  при чисто активному навантаженні, при чисто 

реактивному навантаженні cos cos cos 0A B C  , а в інших випадках має 

проміжне значення. 

 У симетричному ланцюзi трифазного струму активна потужність може 

бути знайдена з виразів: 

  3 cos ,   3 sin .Л Л Ф Л Л ФP U I Q U I    (7.9) 

 У разі, коли опорами в лінійних і нейтральному проводах можна 

знехтувати, розрахунок такого ланцюга може бути виконаний з використанням 

будь-якого відомого методу, наприклад, методом контурних струмів. 

Приклад розрахунку трифазного ланцюга, з'єднаного в зірку методом 

контурних струмів. 

 Розрахункова схема ланцюга зображена на рис. 7.2. Позначення на схемі 

дані відповідно до можливостi індексування в Matlab. Розрахунок зроблений з 

урахуванням наявності деяких опорів в лiнiйних і нейтральному проводах. 

 В даному прикладі, для пояснення даних, що виводяться застосована 

функція disp('ТЕКСТ'). Вона дозволяє в будь-якому місці програми вивести на 

екран будь-який текст, введений в неї і взятий в лапки. Ця функція може 

виводити тільки текстові значення змінних, тому якщо необхідно вивести їх 

числове значення, то попередньо значення змінної слід перетворити в 

текстовий формат. Це досягається застосуванням функції num2str(Sg). Функції 

disp і num2str дозволяють здійснити виведення розрахованих значень змінних у 
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зручній для сприйняття формі, в рядок, як показано далі. На початку програми 

застосований оператор clc, який кожного разу при виконанні програми очищає 

вікно поточної сесії від старих даних, що досить зручно на практиці. В кінці 

програми, застосувують оператор clear all, який очищає всі змінні і робочий 

простір програми, вивільняючи тим самим оперативну пам'ять. 

 

Рисунок 7.2 – Розрахункова схема трифазного ланцюга при з'єднанні 

генератора і навантаження за схемою зірка/зірка 

  

% Програма для розрахунку 3-х фазного ланцюга зірка / зірка 

% Розрахунок виконаний методом контурних струмів 

clc% Очищення вікна сесії перед виведенням результатів рішення 

% Початкові дані 

E = 220; 

Zla = 5 + 5 * j; % Опір лінійного проводу АA1 

Zlb = 5 + 10 * j; % Опір лінійного проводу ВB1 

Zlc = 5 + 15 * j; % Опір лінійного проводу СC1 

Zo = 2 + 5 * j; % Опір лінійного проводу ОО1 

Za = 50 + 15 * j; % Опір фази А 

Zb = 50 + 15 * j; % Опір фази В 

Zc = 50 + 15 * j; % Опір фази С 

% РІШЕННЯ 

% Визначаємо фазні і лінійні напруги генератора 
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Ea = E; 

Eb = E * (- 0.5-0.866 * j); 

Ec = E * (- 0.5 + 0.866 * j); 

Eab = Ea-Eb; 

Ebc = Eb-Ec; 

Eca = Ec-Ea; 

% Вводимо матриці коефіцієнтів рівнянь за законами Кірхгофа 

A = [Zla + Za + Zo Zo Zo; 

Zo Zlb + Zb + Zo Zo; 

 Zo Zo Zlc + Zc + Zo]; 

B = [Ea 0 0; 

 Eb 0 0; 

 Ec 0 0]; 

I = (A \ B); 

disp ( 'Лінійні струми виводяться в наступному порядку: Ia, 

Ib, Ic, А ') 

k = 1: 1: 3; 

I = I (k, 1) 

disp ( 'Струм в нульовому проводі, Io, А') 

Io = I (1,1) + I (2,1) + I (3,1) 

% Визначаємо фазні напруги і втрати в лінії 

disp ( 'Фазні напруги: Ua, Ub, Uc і зміщення нуля Uo, 

В ') 

Ua = Za * I (1,1) 

Ub = Zb * I (2,1) 

Uc = Zc * I (3,1) 

Uo = Zo * Io 

disp ( 'Діючі значення фазних напруг: Ua, Ub, Uc 

і зміщення нуля Uo, В ') 

Uda = abs (Ua) 
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Udb = abs (Ub) 

Udc = abs (Uc) 

Udo = abs (Uo) 

disp ( 'Втрати в лінії UIa, UIb, UIc, В') 

Ula = Zla * I (1,1) 

Ulb = Zlb * I (2,1) 

Ulc = Zlc * I (3,1) 

 % Потужність генератора Sg, ВА: 

Sg = I (1,1) '* Ea + I (2,1)' * Eb + I (3,1) '* Ec; 

 % Потужність навантаження Sn, ВА: 

Sn = abs (I (1,1)) ^ 2 * (Zla + Za) + abs (I (2,1)) ^ 2 * (Zlb + Zb) + abs (I (3, 

1)) ^ 2 * (Zlc + Zc) + abs (Io) ^ 2 * Zo; 

Sb = Sg-Sn; 

disp ([ 'Потужність генератора, ВА Sg =', num2str (Sg)]) 

disp ([ 'Потужність навантаження, ВА Sn =', num2str (Sn)]) 

disp ([ 'Баланс потужності, ВА Sb =', num2str (Sb)]) 

Id = [I (1,1) I (2,1) I (3,1) Io]; 

clear all 

В результаті виконання програми маємо: 

Лінійні струми виводяться в наступному порядку: Ia, Ib, Ic, 

А 

I = 

  3.5095 - 1.3145i 

  -2.9873 - 2.1445i 

  -0.11096 + 3.4861i 

Струм в нульовому проводі, Io, А 

Io = 

  0.41126 + 0.027081i 

Фазні напруги: Ua, Ub, Uc і зміщення нуля Uo, В 

Ua = 
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  195.19 - 13.085i 

Ub = 

  -117.2 - 152.04i 

Uc = 

  -57.84 + 172.64i 

Uo = 

  0.68711 + 2.1105i 

Діючі значення фазних напруг: Ua, Ub, Uc і зміщення нуля Uo, В 

Uda = 

  195.63 

Udb = 

  191.96 

Udc = 

  182.07 

Udo = 

  2.2195 

Втрати в лінії UIa, UIb, UIc, В 

Ula = 

  24.12 + 10.975i 

Ulb = 

  6.5088 - 40.595i 

Ulc = 

  -52.847 + 15.766i 

  Потужність генератора, ВА Sg = 2185.6482 + 984.77636i 

  Потужність навантаження, ВА Sn = 2185.6482 + 984.77636i 

  Баланс потужності, ВА Sb = -4.5475e-013-4.5475e-013i 

З'єднання в трикутник. 

 Якщо три фази приймача з фазними опорами , ,A B CZ Z Z  включити 

безпосередньо між лінійними проводами трипровiдного ланцюга, то отримаємо 

з'єднання приймачів трикутником (рис. 7.3). 
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 Так як при з'єднанні трикутником до кінців кожної фази докладена 

лінійна напруга, то лінійні напруги будуть одночасно і фазними. 

( ) ( );   ( ) ( );   ( ) ( ).AB AB BC BC CA CAU л U ф U л U ф U л U ф    (7.10) 

Якщо знехтувати опорами лінійних проводів, то фазні напруги приймача 

дорівнюють відповідним лінійним напругам джерела живлення, а вони 

практично незмінні. 

 

(7.11) 

 Фазні і лінійні струми не рівні між собою, співвiдношення між ними 

можна отримати за першим законом Кірхгофа, записаного для вузлів схеми в 

комплексному виглядi: 

 

(7.12) 

 

Рисунок 7.3 – Схема з'єднання споживачів трикутником 

 

 З рівнянь (7.12) маємо, що будь-який з лінійних струмів дорівнює 

геометричній різниці струмів тих двох фаз, навантаження яких з'єднуються з 

даними лінійним проводами. 

 Незалежно від характеру навантаження геометрична сума лінійних 

струмів в трипровідному ланцюзi дорівнює нулю: 

 

(7.13) 
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 Якщо опiри фаз приймача відомі, то нехтуючи опором лінійних проводів, 

величину фазних струмів визначають за законом Ома: 

 

(7.14) 

 При симетричному навантаженні лінійні і фазні струми рівні за 

величиною, причому  

  3 .Л ФI I      (7.15) 

 Активна і реактивна потужності визначаються з урахуванням виразу 

(7.10) для симетричного ланцюга таким чином: 

cos cos cos ,

sin sin sin .

AB AB A BC BC B CA CA C

AB AB A BC BC B CA CA C

P U I U I U I

P U I U I U I
  (7.16) 

 У разі, коли опорами в лінійних проводах можна нехтувати, розрахунок 

такого ланцюга може бути виконаний будь-яким відомим методом, наприклад, 

методом контурних струмів. 

Приклад розрахунку трифазного кола з'єднаного в трикутник методом 

контурних струмів. 

Розрахункова схема наведена на рис. 7.4. 

 

Рисунок 7.4 – Розрахункова схема трифазного ланцюга при з'єднанні 

навантаження в трикутник для методу контурних струмів 

% Програма розрахунку ланцюга трифазного струму зірка / трикутник 

% Методом контурних струмів 
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% Початкові дані 

clc 

E = 220; 

Zla = 5 + 5 * j; 

Zlb = 6-3 * j; 

Zlc = 7 + 5 * j; 

Za = 50 + 50 * j; 

Zb = 75 + 20 * j; 

Zc = 45 + 10 * j; 

% РІШЕННЯ 

% Визначаємо фазні і лінійні напруги генератора 

Ea = E; 

Eb = E * (- 0.5-0.866 * j); 

Ec = E * (- 0.5 + 0.866 * j); 

Eab = Ea-Eb; 

Ebc = Eb-Ec; 

Eca = Ec-Ea; 

% Вводимо матриці коефіцієнтів рівнянь за законами Кірхгофа 

A = [(Zla + Zlc + Zc) -Zlc -Zc; 

 -Zlc (Zlb + Zb + Zlc) -Zb; 

 Zc Zb - (Zc + Za + Zb)]; 

B = [(Ea-Ec) 0 0; 

 (Ec-Eb) 0 0; 

 0 0 0]; 

I = (A \ B); 

disp ( 'Контурні струми виводяться в наступному порядку: I1, 

I2, I3, А ') 

k = 1: 1: 3; 

I = I (k, 1) 

disp ( 'Реальні струми будуть рівні, А:') 
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Ia = I (1,1) 

Ib = -I (2,1) 

Ic = I (2,1) -I (1,1) 

Iab = I (3,1) 

Ibc = I (3,1) -I (2,1) 

Ica = I (3,1) -I (1,1) 

% Визначаємо фазні напруги і втрати в лінії   

Disp ( 'Фазні напруги: Ua, Ub, Uc, В') 

Ua = Za * Iab 

Ub = Zb * Ibc 

Uc = Zc * Ica 

disp ( 'Діючі значення фазних напруг: Ua, Ub, 

Uc, В ') 

Uda = abs (Ua) 

Udb = abs (Ub) 

Udc = abs (Uc) 

disp ('Втрати в лінії UIa, UIb, UIc, В') 

Ula = Zla * Ia 

Ulb = Zlb * Ib 

Ulc = Zlc * Ic 

  % Потужність генератора Sg: 

Sg = Ia '* Ea + Ib' * Eb + Ic '* Ec; 

  % Потужність навантаження Sn: 

Sn = abs (Iab) ^ 2 * Za + abs (Ibc) ^ 2 * Zb + abs (Ica) ^ 2 * Zc + abs (Ia) ^ 2 * Zl 

a + abs (Ib) ^ 2 * Zlb + abs (Ic) ^ 2 * Zlc; 

Sb = Sg-Sn; 

disp (['Потужність генератора, ВА Sg =', num2str (Sg)]) 

disp (['Потужність навантаження, ВА Sn =', num2str (Sn)]) 

disp (['Баланс потужності, ВА Sb =', num2str (Sb)]) 

clear all 
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 В результаті виконання програми маємо: 

Контурні струми виводяться в наступному порядку: I1, I2, I3, А 

I = 

  7.6485 - 4.8642i 

  5.2643 + 3.5032i 

  3.9671 - 0.53968i 

Реальні струми будуть рівні, А: 

Ia = 

  7.6485 - 4.8642i 

Ib = 

  -5.2643 - 3.5032i 

Ic = 

  -2.3842 + 8.3675i 

Iab = 

  3.9671 - 0.53968i 

Ibc = 

  -1.2972 - 4.0429i 

Ica = 

  -3.6814 + 4.3245i 

Фазні напруги: Ua, Ub, Uc, В 

Ua = 

  225.34 + 171.37i 

Ub = 

  -16.431 - 329.16i 

Uc = 

  -208.91 + 157.79i 

Діючі значення фазних напруг: Ua, Ub, Uc, В 

Uda = 

  283.1 

Udb = 
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  329.57 

Udc = 

  261.8 

Втрати в лінії UIa, UIb, UIc, В 

Ula = 

  62.564 + 13.922i 

Ulb = 

  -42.096 - 5.2264i 

Ulc = 

  -58.527 + 46.651i 

  Потужність генератора, ВА Sg = 4785.6232 + 2153.9125i 

  Потужність навантаження, ВА Sn = 4785.6232 + 2153.9125i 

  Баланс потужності, ВА Sb = 0-4.5475e-013i 

Хід роботи 

1. Ознайомитися з теоретичними відомостями. 

2. Провести розрахунок трифазного ланцюга з’єднаного в зірку методом 

контурних струмів (табл. 7.1). 

Таблиця 7.1 – Варіанти завдань 

Варіант E Zla Zlb Zlc Zo Za Zb Zc 

1 220 5 + 5j 5 + 10j 5 + 15j 2 + 5j 50 + 20j 50 + 20j 50 + 20j 

2 220 7 + 7j 7 + 14j 7 + 21j 4 + 7j 70 + 45j 70 + 45j 70 + 45j 

3 220 3 + 3j 3 + 6j 3 + 9j 3 + 6j 40 + 10j 40 + 10j 40 + 10j 

4 220 9 + 9j 9 + 18j 9 + 27j 5 + 9j 60+ 20j 60+ 20j 60+ 20j 

5 220 2 + 2j 2 + 4j 2 + 6j 7 + 8j 30 + 10j 30 + 10j 30 + 10j 

6 220 4 + 4j 4 + 8j 4 + 12j 8 + 16j 15 + 9j 15 + 9j 15 + 9j 

7 220 6 + 6j 6 + 12j 6 + 18j 6 + 12j 55 + 15j 55 + 15j 55 + 15j 

8 220 8 + 8j 8 + 16j 8 + 27j 9 + 18j 45 + 15j 45 + 15j 45 + 15j 

9 220 5 + 5j 5 + 11j 5 + 16j 2 + 6j 50 + 20j 50 + 20j 50 + 20j 

10 220 3 + 3j 3 + 10j 3 + 15j 2 + 5j 40 + 15j 40 + 15j 40 + 15j 

3. Зберегти результати розрахунків та провести їх аналіз.  
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4. Провести розрахунок трифазного ланцюга з’єднаного в трикутник 

методом контурних струмів (табл. 7.2). 

Таблиця 7.2 – Варіанти завдань 

Варіант E Zla Zlb Zlc Za Zb Zc 

1 220 5 + 5j 6 - 3j 7 + 5j 50 + 50j 75 + 20j 45 + 10j 

2 220 7 + 7j 7 - 14j 7 + 21j 70 + 70j 70 + 25j 35 + 15j 

3 220 3 + 3j 3 - 6j 3 + 9j 40 + 40j 40 + 10j 30 + 10j 

4 220 9 + 9j 9 - 18j 9 + 27j 60+ 60j 60+ 20j 40+ 15j 

5 220 2 + 2j 2 - 4j 2 + 6j 30 + 30j 35 + 10j 30 + 10j 

6 220 4 + 4j 4 - 8j 4 + 12j 15 + 15j 15 + 9j 10 + 9j 

7 220 6 + 6j 6 - 12j 6 + 18j 55 + 55j 65 + 15j 45 + 15j 

8 220 8 + 8j 8 - 16j 8 + 27j 45 + 45j 55 + 15j 35 + 15j 

9 220 5 + 5j 5 - 11j 5 + 16j 50 + 50j 60 + 20j 45 + 20j 

10 220 3 + 3j 3 - 10j 3 + 15j 40 + 40j 50 + 15j 35 + 15j 

 

5. Зберегти результати розрахунків та провести їх аналіз (порівняти 

результати розрахунків отримані для з’єднання «зірка» та «трикутник»). 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета та короткі теоретичні відомості. 

3. Досліджувана електрична схема та вихідні дані. 

4. Представлення результатів розрахунків. 

5. Висновки. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте особливості підключення споживачів за схемою 

«зірка». 

2. Наведіть приклади практичного застосування з’єднань типу «зiрка» 

споживачів на виробництві. 

3. Назвіть, якими методами можна розв’язувати подібні задачі та 

можливості програмного пакету Matlab. 
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4. Які недоліки несиметричного навантаження трифазної мережі? 

5. Охарактеризуйте підключення споживачів за схемою «трикутник». 

6. Наведіть приклади практичного застосування різних типів з’єднань 

споживачів на виробництві. 

Література: [6-9]. 

 

Лабораторна робота № 8 

Тема. Розрахунок перехідних процесів у лінійних колах 

Мета: набуття навичок розрахунку перехідних процесів в лінійних колах 

засобами програмного забезпечення Matlab. 

Короткі теоретичні відомості 

 Перехідним процесом називають такий процес, що протікає в ланцюзі, 

при якому загальна кількість енергії, пов'язана з ланцюгом у вигляді 

електричного і магнітного полів, динамічно змінюється в часі. Головною 

причиною, яка викликає перехідний процес, є перерозподіл енергії в ланцюзі. 

Перехідний процес не може відбуватися миттєво, так як на перерозподіл енергії 

потрібен певний (теоретичне нескінченний) час. 

 В електротехніці розглядаються комутаційні перехідні процеси. Це такі 

режими, які виникають при включенні, виключенні, коротких замиканнях, 

різного роду переходах, раптових змінах параметрів ланцюга. 

 При аналізі перехідних процесів широко використовують закони 

комутації. 

Перший закон комутації. У будь-якiй гілцi з індуктивністю струм і 

магнітний потік в момент комутації зберігають ті ж значення, які вони мали до 

комутації, і далі починають змінюватися саме з цих значень. 

Другий закон комутації. У будь-якiй гілцi з ємністю напруга і заряд в 

момент комутації матимуть ті ж значення, які вони мали до комутації, і в 

подальшому будуть змінюватися, починаючи з цих значень. 

 Перехідні процеси в лінійних ланцюгах розраховуються двома способами 

або методами: класичним і операторним. 



 74 

Розглянемо перший метод розрахунку. 

 Класичний метод розрахунку перехідних процесів полягає в інтегруванні 

диференціальних рівнянь, що зв'язують струми і напруги ланцюга в 

перехідному процесі. 

 Програма Matlab дозволяє легко вирішувати диференціальні рівняння, які 

необхiдно представити в формі Коші. 

 Приклад №1 

 Розрахувати перехідний процес в ланцюзі RL при включенні його на 

постійну напругу (рис. 8.1).  

Рішення таких завдань в програмі Matlab базується на рішенні звичайних 

диференціальних рівнянь (ЗДР). Їх, як правило, представляють у вигляді 

системи з диференціальних рівнянь першого порядку в формі Коші. 

     ;    ( , )
dy

y y f y t
dt

      (8.1) 

 

Рисунок 8.1 – Ввімкнення катушки на постійну напругу 

 

З граничними умовами y(t0, tend, p)=b, де t0, tend – початкові і кінцеві точки 

інтервалів. Вектор b задає початкові і кінцеві умови. 

 Покажемо застосування рішення ЗДР на ставшому класичному прикладі – 

вирішенні рівняння Ван-дер-Поля, записаного у вигляді системи з двох 

диференціальних рівнянь: 

2

1 2 2 2 1 1,    100 (1 )Y Y Y Y Y Y  ,           (8.2) 

при початкових умовах: 1 2(0) 0;    (0) 1.Y Y  
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 Перед рішенням потрібно записати систему диференціальних рівнянь у 

вигляді М-функції. Для цього в головному меню виберемо File>New>M-File і 

введемо: 

 function dydt = vdp100 (t, y) 

dydt = zeros (2,1); % Вектор стовпець 

dydt (1) = y (2); 

dydt (2) = 100 * y (2) * (1-y (l)) ^ 2-y (1); 

Збережемо М-файл функцію. Тоді рішення ode15s та супроводжуючий 

його графік можна отримати, використовуючи такі команди: 

[T,Y]=ode15s(@vdp100,[0 30],[2 0]);  

plot(T,Y)  

hold on:gtext(‘y1’),gtext(‘y2’); 

Збережемо М-файл функцію. Тоді рішення ode15s та супроводжуючий 

його графік можна отримати, використовуючи такі команди: 

[T,Y]=ode15s(@vdp100,[0 30],[2 0]);  

plot(T,Y)  

hold on:gtext(‘y1’),gtext(‘y2’); 

У нашому випадку немає необхідності записувати диференціальне 

рівняння у вигляді системи рівнянь, так як наше рівняння, що описує ланцюг, 

буде лінійним неоднорідним диференціальним рівнянням першого порядку: 

   
di

L Ri U
dt

     (8.3) 

У формі Коші, вираз (8.3) буде таким: 

   
di U R

i
dt L L

     (8.4) 

Для вирішення даного рівняння необхідно сформувати М-файл: 

function dydt = RL(t,y,E,R,L);  

dydt =E/L-(R/L)*y; 

Файл слід записати з ім'ям RL.m, для виклику в подальшій програмі. 
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Програма для розрахунку перехідного процесу в даному колі при R=10 

Ом, L=1 Гн та Е = 100 В приведена нижче, а результати розрахунку на рис. 

8.2.а. 

% Побудова перехідного процесу в ланцюзі RL 

tspan = [0, 0.75]; % Інтервал часу процесу 

y0 = [0; 0]; % Початкові умови 

% Початкові дані 

E = 100; 

R = 10; 

L = 0.1; 

[T, y] = ode15s (@RL, tspan, y0, [], E, R, L); 

% Побудова графіка 

plot (t, y (:, 1)) 

% Установка шрифту і його розміру 

set (gca, 'FontName', 'Arial Unicode MS', 'FontSize', 10) 

% Введення назву осей 

xlabel ('Час, з') 

% Введення назви графіка 

title ('Напруга на конденсаторі') 

% Ввімкнення відображення сітки 

grid on 

Інтерес представляє дослідження впливу параметрів ланцюга на вигляд 

перехідного процесу. Для цього в попередній програмі можна організувати 

цикл, усередині якого значення параметра, наприклад, L, буде змінюватися в 

деякому діапазоні. Структура такої програми приведена нижче. У ній 

індуктивність котушки змінюється від 1 до 3 Гн з кроком 0,2 Гн. Сімейство 

одержаних кривих наведено на рис. 8.2, б. 
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Час, с Час, с

Струм в перехідному процесі при зміні LСтрум в перехідному процесі при вмиканні ланцюга RL

 

Рисунок 8.2 – Перехідний процес при включенні котушки 

 

% Побудова сімейства кривих процесу при зміні L 

for K = 0: 0.2: 2 

  . . . 

  L = 1 + K; 

  . . . 

  % Дозвіл виведення всіх графіків в одне вікно 

  hold on 

end 

hold off; 

Хід роботи 

1. Ознайомитися з теоретичними відомостями. 

2. Провести розрахунок перехідних процесів у лінійних ланцюгах 

відповідно до варіанту (табл. 8.1). 

Таблиця 8.1 – Варіанти завдань 

Варіант 
E, 

B 

L, 

Гн 

R, 

Ом 

1 100 0,1 18 

2 110 0,3 11 

3 130 0,5 13 



 78 

Продовження таблиці 8.1 

4 150 0,7 15 

5 170 0,9 17 

6 190 0,2 19 

7 120 0,4 12 

8 140 0,6 14 

9 160 0,8 16 

10 180 0,1 15 

 

3. Зберегти результати розрахунків та провести їх аналіз.  

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета та короткі теоретичні відомості. 

3. Досліджувана електрична схема та вихідні дані. 

4. Представлення результатів розрахунків. 

5. Висновки. 

Контрольні питання 

1. Що називають перехідним процесом в електротехніці? 

2. В чому полягає перший закон комутації? 

3. В чому полягає другий закон комутації? 

4. Які особливості розрахунку перехідного процесу в ланцюзі? 

Література: [1-6]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Для оцінювання роботи студентів на лабораторних заняттях беруть до 

уваги якість оформлення звіту з лабораторних робіт, якість відповідей на 

питання звіту, правильність і повноту відповідей на питання, поставлені 

викладачем у процесі захисту лабораторних робіт. 

Бали за виконання лабораторних робіт загалом можуть бути одержані 

лише за умови, що виконано всі передбачені завданням лабораторні роботи та 

складено звіти. 

Кількість балів визначається глибиною наведених пояснень, чіткістю 

формулювань, якістю викладання матеріалу та його оформлення. При цьому 

враховуються правильність оформлення звіту, володіння державною мовою, 

відповідність розрахункового матеріалу та іншого оформлення чинним 

стандартам. Розподіл балів до лабораторних робіт з навчальної дисципліни 

«Електротехніка та електромеханіка» наведено нижче. 

Критерії оцінювання роботи студентів на лабораторних заняттях: 

 відвідування лабораторного заняття – 0,5 бала за заняття; 

 підготовка до лабораторних занять – 0,5 бала за семестр; 

 виконання лабораторних робіт – 0,5 бала за семестр; 

 захист лабораторних робіт – 6 балів за роботу. 
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Додаток А 

  
 

Схема № 1 Схема № 2 

  
Схема № 3 Схема № 4 

  

Схема № 5 Схема № 6 

  

Схема № 7  Схема № 8  

  

Схема № 9 Схема № 10 

 

Рисунок А1 – Схеми для розрахунків 
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Таблиця А1 – Вихідні дані для розрахунків 

Варіант Е1, В Е2, В Е3, В Е4, В R1, Ом R2, Ом R3, Ом R4, Ом R5, Ом 

1 110 110 220 220 5 6 4 10 12 

2 110 220 110 220 6 4 5 8 12 

3 220 110 110 220 4 5 6 12 8 

4 110 220 220 110 4 5 3 10 8 

5 100 120 140 160 4 6 8 10 12 

6 120 100 160 140 12 4 6 8 10 

7 140 160 100 120 10 12 4 6 8 

8 160 140 120 100 8 10 12 4 6 

9 100 160 140 120 6 8 10 12 4 

10 220 110 220 110 2 3 4 6 10 
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Додаток Б 
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Схема № 9 Схема № 10 
 

Рисунок Б1 – Схеми для розрахунків 
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Таблиця Б1 – Вихідні дані для розрахунків 

Варіант 
U, 

B 

R1, 

Ом 

R2, 

Ом 

R3, 

Ом 

R4, 

Ом 

L1, 

мГн 

L2, 

мГн 

L3, 

мГн 

С1, 

мкФ 

С2, 

мкФ 

С3, 

мкФ 

1 100 1,8 – 4,1 3,2 115 31,2 – 637 318 – 

2 100 2,1 6,1 6,2 4,1 318 159 300 115 25 – 

3 100 8,1 8 6,2 4 115 81,8 – 159 318 – 

4 100 5 1,8 8,1 – 159 31,8 6,37 637 – – 

5 100 2,7 6,2 – 8,1 115 31,8 – 637 318 – 

6 100 4 7,7 3 – 115 31,8 – 159 318 – 

7 100 2,4 1,8 4 3,8 31,8 31,8 9,5 637 – 300 

8 100 2,9 6,1 8,1 4,1 9,5 6,4 19,1 637 318 – 

9 100 – 8,1 4,5 – 19,1 31,8 15,9 637 318 300 

10 100 3,2 – 6,1 19,1 6,4 15,9 – 300 318 637 
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дисципліни «Електротехніка та електромеханіка» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 151 − «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» освітнього ступеня «Бакалавр». Частина 1 
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