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ВСТУП 

 

Мета проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни 

«Енергоефективна експлуатація електричних машин» – закріплення 

теоретичних знань, отриманих на лекційних і практичних заняттях, унаслідок 

експериментального дослідження енергетичних властивостей і характеристик 

електричних машин. 

Зміст методичних вказівок побудовано так, щоб студент набув навичок 

самостійного дослідження електричних машин з використанням відповідного 

експерименту. У результаті виконання лабораторних робіт студент повинен 

виконати типові розрахунки деяких показників, які характеризують якісні та 

кількісні параметри споживання електричної енергії. Пропонуються кілька 

способів подання результатів експериментів, що дозволить студентові 

опанувати методи розрахунку та відображення експериментальних даних.  
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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ЩОДО ВИКОНАННЯ  

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ І ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 

 

Виконання лабораторної роботи складається з роботи студента у 

лабораторії, а також самостійної роботи. Самостійна робота студента 

передбачає теоретичну підготовку до наступної роботи, підготовку відповідей 

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

виконувались у лабораторії та оформлення звітів про виконання лабораторних 

робіт. 

Теоретична підготовка до наступної лабораторної роботи передбачає 

проробку розділів теорії, що визначають зміст і методику досліджень; 

опрацювання методичних вказівок до лабораторної роботи та оформлення 

бланка до звіту про виконання лабораторної роботи. 

Робота студента у лабораторії передбачає отримання допуску до 

лабораторної роботи, отримання дозволу на увімкнення лабораторної 

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

виконаної лабораторної роботи. 

Звіти про виконання лабораторних робіт складаються окремо для кожної 

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

мета роботи, а також розділи, указані у підпункті «Зміст звіту» вказівок до 

кожної конкретної лабораторної роботи.  

Основні правила техніки безпеки 

Під час виконання лабораторних робіт, наведених у цих методичних 

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

разі недотримання правил техніки безпеки така напруга становить серйозну 

небезпеку. Тому, перед виконанням комплексу лабораторних робіт кожен 

студент зобов'язаний пройти інструктаж з техніки безпеки, що засвідчується 

особистим підписом у журналі інструктажу з техніки безпеки. 

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

автоматичний вимикач на стенді знаходиться у вимкненому стані. 
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2. Робоче місце не повинне захаращуватися сторонніми предметами. 

3. Обладнання необхідно розміщувати так, щоб виключити можливість 

випадкового дотику до оголених струмопровідних частин. 

4. Не допускається використання приладів та апаратів з несправними 

затискачами, провідників з ушкодженою ізоляцією, несправних реостатів, 

тумблерів та іншого устаткування. 

5. Невикористані провідники необхідно прибрати з робочого місця. Не 

допускається натягувати та згинати провідники. 

6. Категорично забороняється проводити будь-які операції на головних 

розподільних щитах, а також за межами робочого місця. 

7. Напругу на схему подають тільки після дозволу викладача, 

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

того ж рукоятки регуляторів напруги повинні знаходитися на нулю. 

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

відключити від мережі живлення. 

9. Під час лабораторної роботи забороняється: робити комутації 

провідників схеми, яка знаходиться під напругою; торкатися до оголених 

струмопровідних частин електричного апарата; вмикати схему після будь-яких 

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

10. У разі виявлення несправного устаткування потрібно вимкнути 

напругу та негайно доповісти про це викладачеві. 

11. У випадках, коли несправність в електроустановці становить явну 

небезпеку для людей чи для самої установки, а усунути цю несправність може 

особа, яка її виявила, вона має зробити це негайно за умови дотримання вимог 

правил безпеки, а вже потім повідомити про цей випадок викладача. 

12.  Після закінчення роботи необхідно вимкнути напругу, розібрати 

схему, упорядкувати робоче місце. 
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ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема.  Дослідження енергетичних процесів в електричній системі з 

двигуном постійного струму та тиристорним перетворювачем у статичних 

режимах роботи обладнання 

Мета: закріплення знань щодо електроенергетичних процесів у системі 

з тиристорним перетворювачем у сталих режимах роботи. 

Короткі теоретичні відомості 

Існують кілька способів регулювання швидкості обертання машини 

постійного струму. Усі вони базуються на зміні напруги, яка підводиться до 

якоря  або до обмотки збудження, наслідком чого є зміна струму збудження й, 

відповідно, потоку, або на якірній обмотці – зміна електрорушійної сили 

двигуна (ЕРС).  
w3 I( )

u 320 I R1( )

c
 w4 I( )

u 420 I R1( )

c


30 22.5 15 7.5 0 7.5 15 22.5 30

300

225

150

75
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300

w I( )

w1 I( )

w2 I( )

w3 I( )

w4 I( )

I  

Рисунок 1.1 – Електромеханічні характеристики двигуна постійного 

струму зі зміною напруги якоря 
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Рисунок 1.2 – Електрична схема силової 

частини тиристорного випрямляча (а) та 

діаграми зміни електричних параметрів у 

часі (б): au  – напруга фази мережі 

живлення; ai  – струм фази; du  – напруга 

навантаження; di  – струм навантаження; 

VSu  – напруга на тиристорі 
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Спосіб регулювання зі зміною напруги якоря є найбільш раціональним, 

одержувані при цьому електромеханічні характеристики наведені на рис. 1.1. 

Регулювання напруги здійснюється декількома способами. Найбільш 

поширений варіант регулювання напруги – це застосування тиристорного 

перетворювача (керованого випрямляча). 

Особливість роботи керованого випрямляча (рис. 1.2) полягає в затримці 

на деякий кут α моментів подачі імпульсів, які відкривають тиристори, від 

джерела системи регулювання випрямлячем. З кутами  = 0...60
0
 (для трифазної 

мостової схеми) випрямлені напруга й струм безперервні. За >60
0
 напруга і 

струм навантаження мають переривчатий характер. Переривчастість струму так 

само залежить від характеру навантаження. 
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Рисунок 1.3 – Залежності 

активної та реактивної 

потужностей трифазного 

випрямляча за умов зміни 

кута керування 

Перетворювачі є симетричними 

пристроями, у яких магніторушійні сили 

вторинних і первинних обмоток взаємно 

компенсуються.  

Розрахунок активної та реактивної 

потужностей трифазного кола полягає у 

визначенні складових потужностей кожної з 

фаз. У симетричній схемі, у якій для всіх фаз 

виконуються умови Uф/Iф = Z= const, для 

визначення складових активних і реактивних 

потужностей пристрою досить потроїти 

кожну зі складових потужностей фази: 

Р = Рф1 + Рф2 + Рф3     або      Р = 3 Рф 

Q = Qф1 + Qф2 + Qф3       або       Q = 3 Qф 

Кут відмикання змінюється в діапазоні 

від кута природної комутації до , 

максимальне значення напруги живильної 

мережі Um = 1, фазовий кут  = 1
0
 і  = 40

0 

(рис. 1.3).  

Інструкції щодо проведення роботи 

1. Ознайомитися з функціональним складом лабораторного стенда та 

визначити на функціональній схемі стенда, які елементи та зв’язки необхідні 

для проведення лабораторної роботи. 

2. Визначити вимірювальні прилади та прилади необхідні для контролю 

електричних параметрів режиму. 

3. Провести експерименти. 

4. Для кожного експерименту фіксувати показання приладів з одночасним 

вимірюванням параметрів за допомогою комп’ютеризованого комплексу. 
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Порядок виконання роботи 

Роботу виконують у два етапи з фіксацією струму та напруги за трьома 

фазами мережі живлення за умов зміни кута керування тиристорним 

перетворювачем. 

1. Досліджують споживання активної та реактивної потужностей за 

основною гармонікою зі зміною впливу керування в електроенергетичній 

системі. 

1.1.  Вмикають автоматичні вимикачі QF0, QF1, QF5, QF3.  

1.2.  Вмикають вимірювальний комплекс та запускають програму 

контролю параметрів струму та напруги мережі. 

1.3.  Кнопкою SB1 під’єднують лабораторний стенд до мережі. Як 

результат отримує живлення випрямляч кола збудження електричної машини 

1.4.  Кнопкою SB7 під’єднують тиристорний перетворювач до мережі, 

забезпечуючи можливість живлення якірного кола двигуна DCM1. 

1.5.  Перемикають режим керування «місцевий». 

1.6.  Рукояткою керування Р1 плавно змінюють напругу якоря двигуна 

DCM1, здійснюючи контроль струму та напруги приладами PA2 та PV2. 

Напругу якоря задають рівною 10, 20…200 В. Для кожного значення напруги 

якоря фіксують з використанням вимірювального комплексу активну та 

реактивну складові потужності, заносять дані до таблиці. 

1.7. Знижують напругу керування до мінімального значення. Електрична 

машина зупиняється. 

2. Досліджують гармонійний склад активної та реактивної потужностей 

для декількох значень впливу керування. 

 2.1. Рукояткою керування Р1 плавно змінюють напругу якоря двигуна 

DCM1, здійснюючи контроль струму та напруги приладами PA2 та PV2. 

Напругу якоря задають рівною 50, 100 та 150В. 

 2.2. Зберігають отримані результати на локальному диску 

iD :\TEMP\Uabc .mat  та iD :\TEMP\ Iabc .mat , де і – номер експерименту. 
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 2.3. Знижують напругу якоря до мінімального значення та вимикають 

обладнання в зворотній послідовності 1.5 – 1.1. 

Таблиця 1.1 – Експериментальні дані 

Зафіксовані показники Розраховані показники  

,ЯU В  ,P Вт  

А       В      С 

,Q ВАр  

А      В      С 

P ,Вт

 

Q ,ВАр

 

cos  

А      В      С 

cos   

10             

20             

30             

40             

50             

60             

70             

80             

90             

100             

110             

120             

130             

140             

150             

 

Рекомендації щодо оброблення результатів 

1. На підставі отриманих на першому етапі експерименту даних проводять 

такі операції. 

1.1.  Розраховують коефіцієнт потужності кожної фази мережі для кожного 

значення напруги двигуна за виразами: 

2 2

a
a

a a

P
cos

P Q
 


; 

2 2

b
b

b b

P
cos

P Q
 


; 

2 2

c
c

c c

P
cos

P Q
 


. 
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1.2. Будують залежності активної та реактивної потужностей від напруги 

якоря для кожної з трьох фаз, наприклад, як наведено на рис 1.4; 

(
ЯP f (U ) ,

ЯQ f (U ) ) 

1.3. Будують залежність коефіцієнта потужності від кута керування для 

ввімкнення для трьох фаз мережі живлення (
Яcos f (U ) ). 

2. Як результат виконання другого етапу експерименту отримано струми 

та напруги мережі для декількох значень напруги (кута керування). На підставі 

отриманих даних необхідно розрахувати спектральний склад напруги та струму 

для кожного кута керування. 

2.1. Відповідно до додатка А визначають спектральний склад струмів і 

напруг для відповідного експерименту. 

2.2. Розраховують гармонічні складові повної, активної та реактивної 

потужностей для відповідних гармонік і сумарні повну, активну та реактивну 

потужності для визначеного кута керування α відповідно до додатка Б. 

2.3. За отриманими розрахунками будують характеристики залежності 

складових потужності у функції напруги якоря, наприклад, як наведено на 

рисунку 1.4. 

2

4

5

7

U,В40 80 1200

20

40

60

80

Q, 

ВАр

 

Рисунок 1.4. – Залежність гармонійних складових реактивної потужності від 

кута керування 
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Зміст звіту 

1. Мета роботи. 

2.  Короткі теоретичні відомості щодо енергетичних процесів у системі 

«тиристорний перетворювач–двигун постійного струму». 

3. Функціональна схема досліджуваної системи. 

4. Таблиця даних вимірювань, графіки відповідно до даних таблиці. 

5. Часові залежності струму та напруги мережі для будь-якого кута 

керування. 

6. Залежності гармонічних складових активної та реактивної потужностей 

від кута керування. 

7. Висновки до виконаної роботи. 

Контрольні питання 

1. Пояснити принцип дії тиристорного перетворювача. 

2. Як тиристорний перетворювач споживає або генерує реактивну 

потужність? 

3. Як розраховуються активна та реактивна потужності у мережах 

змінного несинусоїдального струму? 

4. Як трансформується струм тиристорним перетворювачем? 

5. Пояснити вплив тиристорного перетворювача на мережу 

енергопостачання. 

 Література: [ 2, с. 23–59; 3, с. 2–47]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Дослідження енергетичних процесів в електричній системі з 

двигуном постійного струму та тиристорним перетворювачем у динамічних 

режимах роботи обладнання 

Мета: опанування методів дослідження енергетичних процесів у 

системах з тиристорним перетворювачем 

Короткі теоретичні відомості 

Рівняння миттєвої потужності якірного кола має вигляд: 
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)t(P)t(Q)t(P)t(Q)t(P
мехмехэяэя

 , 

де 
dt

)t(di
L)t(i)t(Q я

яяэ   – індуктивна потужність обмотки якоря; 

яяэя R)t(i)t(P  2  – потужність втрат в обмотці якоря; 
dt

)t(d
J)t()t(Qмех


  – 

механічна потужність обертового якоря; )t()t(M)t(P мехмех   – корисна 

потужність, для виконання роботи. 

Особливість пуску двигуна постійного струму, як і будь-якого двигуна 

полягає в тому, що енергія, яка передається від джерела, поділяється на кілька 

потоків. Причому цей поділ нерівномірний та зумовлюється фізичними 

властивостями електричної машини. Насамперед під час подачі зовнішньої 

напруги відбувається процес накопичення енергії електромагнітною системою 

машини (
dt

)t(di
L)t(i)t(Q я

яяэ   ), практично одночасно із цим енергію 

накопичує обертова частина машини (
dt

)t(d
J)t()t(Q

мех


 ). Процес 

накопичення енергії механічною обертовою частиною супроводжується 

значним потоком енергії – кидком струму (потужності). При цьому 

відбувається необоротне споживання енергії на перетворення її на теплову 

через втрати в якорі й на виконання корисної роботи. Лише з досягненням 

швидкістю обертання сталого значення, тобто з накопиченням енергії 

індуктивними й механічними елементами, значення потужності спадає. У 

динамічних режимах, коли відбувається активний перерозподіл потужності між 

мережею й споживачем, унаслідок перетворення енергії тиристорним 

перетворювачем яскраво виражені процеси трансформації потужності. 

Загалом перехідний процес у двигуні постійного струму аналізують на 

підставі рівнянь електричної та механічної рівноваги. 

У перехідних режимах струми, що проходять по обмотках двигуна, істотно 

перевищують номінальні значення та викликають підвищені втрати енергії, 

тобто додаткове нагрівання двигуна. Особливо великого значення набуває 
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визначення втрат електроенергії в перехідних процесах для електроприводів, у 

яких динамічний режим є основним або займає помітний час протягом циклу. 

Втрати енергії за час перехідного процесу: 

0 0

( )
ï ï ï ït t

K VW Pdt K V dt W W         , 

де kW  і vW  – втрати енергії зумовлені відповідно постійними і змінними 

втратами потужності. 

Звичайно беруть, що постійні втрати потужності не змінюються за час 

перехідного процесу: 

0

ï ït

K ï ïW Kdt Kt    

P, Вт
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Рисунок 2.1 – Активна та реактивна потужності мережі за умов пуску двигуна 

постійного струму 

 

Точне обчислення інтеграла змінних втрат у багатьох випадках 

ускладнюється через те, що необхідно знати закон зміни струмів двигуна в 

перехідному процесі і(t) і мати у своєму розпорядженні дані про зміну R.  
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У разі пуску двигунів без навантаження 0поч , 0 кін . Тоді ï î ÷s 1 , 

ï î ÷s 0 , 
2

0

2
ïW J


  . 

Втрати енергії при пуску дорівнюють величині кінетичної енергії, що буде 

запасена до кінця пуску в частинах електроприводу, що рухаються. 

 

Інструкції щодо проведення роботи 

1. Ознайомитися з функціональним складом лабораторного стенда та 

визначити на функціональній схемі стенда які елементи та зв’язки необхідні 

для проведення лабораторної роботи. 

2. Визначити вимірювальні прилади та прилади, необхідні для контролю 

електричних параметрів режиму. 

3. Провести експерименти. 

4. Для кожного експерименту фіксувати показання приладів з одночасним 

вимірюванням параметрів за допомогою комп’ютеризованого комплексу. 

Порядок виконання роботи 

1. Роботу виконують одним етапом з фіксацією струму та напруги за 

трьома фазами живлячої мережі за умов дії серії фіксованих впливів керування. 

1.1.  Вмикають автоматичні вимикачі QF0, QF1, QF5, QF3.  

1.2. Вмикають вимірювальний комплекс і запускають програму контролю 

параметрів струму та напруги мережі. 

1.3.  Кнопкою SB1 під’єднують лабораторний стенд до мережі. Як 

результат отримує живлення випрямляч кола збудження електричної машини. 

1.4.  Кнопкою SB7 під’єднують тиристорний перетворювач до мережі 

забезпечуючи можливість живлення якірного кола двигуна DCM1. 

1.5.  Перемикають режим керування «місцевий». 

1.6.  Рукояткою керування Р1 плавно змінюють напругу якоря двигуна 

DCM1, здійснюючи контроль струму та напруги приладами PA2 та PV2. 

Напругу якоря задають рівною 50 В. 

1.7.  Вимикають автоматичний вимикач QF3. 
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1.8.  Готують до контролю даних вимірювальний комплекс. Одночасно 

замикають QF3 і запускають контроль струму та напруги. 

1.9.  Зберігають отримані результати на локальному диску 

D :\TEMP\Uabc_ pusk.mat  та D :\TEMP\ Iabc_ pusk.mat . 

1.10. Повторюють пункти 1.6–1.9 для напруги якоря 100 В.  

1.11. Знижують напругу якоря до мінімального значення та вимикають 

обладнання в зворотній послідовності 1.5–1.1. 

Рекомендації щодо оброблення результатів 

1. Унаслідок проведення експериментів та отримання даних необхідно 

побудувати часові залежності активної та реактивної складових потужності під 

час пуску двигуна для кожного з двох експериментів. 

1.1. Відповідно до додатка В знаходять спектральний склад струмів і 

напруг 10 періодів мережної напруги для інтервалу, коли відбувається розгін 

двигуна (про це свідчить змінний за амплітудою струм мережі). 

1.2. Розраховують складові активної, реактивної та повної потужностей 

для відповідних гармонік і сумарну потужність для кожного зі вказаних у 

пункті 1.1 періодів [i] мережної напруги (додаток Б). 

1.3.  Розраховані гармонійні складові потужностей заносять до таблиці 

2.1, гармонійними складовими, амплітуда яких за весь інтервал часу не 

перевищує 10 % максимальної потужності, нехтують.  

1.4. За даними таблиці 2.1 для кожного розрахункового періоду часу 

будують графічну залежність гармонійних складових потужності від часу 

(
1 2 10 1 2 10( ),  ( ).... ( ),  ( ),  ( ).... ( )a a a a a aP f t P f t P f t Q f t Q f t Q f t      ).  

Як результат отримують дві сім‘ї окремих графіків для кожної з фаз: для 

гармонійних складових активної потужності фази, для гармонійних складових 

реактивної потужності фази (зокрема фази а, як наведено на рис. 2.2, 2.3). 
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Таблиця 2.1 – Результати розрахунку гармонік потужності 

Складові Номер періоду мережної напруги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1           

Q1           

S1           

P2           

Q2           

S2           

P3           

Q3           

S3           

P4           

Q4           

S4           

P5           

Q5           

S5           

P6           

Q6           

S6           

P7           

Q7           

S7           

P8           

Q8           

S8           

P9           

Q9           

S9           

P10           

Q10           

S10           
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Рисунок 2.2 – Спектральний склад гармонійних складових активної потужності 

фази «а» мережі під час розгону машини від періоду напруги мережі 

 

Зміст звіту 

1. Мета роботи. 

2. Короткі теоретичні відомості щодо перехідних процесів у системі 

«тиристорний перетворювач–двигун постійного струму». 

3. Функціональна схема досліджуваної системи. 

4. Таблиця даних вимірювань, розрахунки потужності відповідно до 

даних таблиці. 

5. Часові залежності активної та реактивної потужностей для декількох 

варіантів вимірювань.  

6. Висновки щодо виконаної роботи та отриманих результатів. 

0.02
t
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Рисунок 2.3 – Спектральний склад гармонійних складових реактивної 

потужності фази «а» мережі під час розгону машини від періоду напруги 

мережі 

 

Контрольні питання 

1. Пояснити характер зміни струму машини постійного струму під час 

пуску. 

2. Пояснити особливості розподілу енергії в системі «перетворювач–

двигун постійного струму». 

3. Як розраховується активна та реактивна потужності в мережі змінного 

несинусоїдального струму? 

4. Чому за умов пуску двигуна виникає процес зниження живильної 

напруги? 

5. Пояснити перерозподіл потужності кола постійного струму та 

живильної мережі. 

Література: [ 2, с. 23–59; 3, с. 2–47]. 

 

0.02
t
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Лабораторна робота № 3 

Тема. Дослідження енергетичних процесів у електричній частині системи 

«перетворювач частоти–асинхронний двигун» 

Мета: закріплення знань про електричні та енергетичні процеси в 

системі «перетворювач частоти–асинхронний двигун» у сталих режимах 

роботи. 

Короткі теоретичні відомості 

Швидкість асинхронних двигунів практично пропорційна до частоти 

напруги мережі живлення. Отже, зміна швидкості обертання двигуна може бути 

досягнута унаслідок зміни частоти споживаної напруги. З іншого боку, момент 

двигуна пропорційний до магнітного потоку в повітряному зазорі двигуна. 

Останній прямо пропорційний до напруги живлення і обернено пропорційний до 

частоти напруги живлення. Отже, момент двигуна може бути змінений завдяки 

підстроюванню напруги живлення під будь-яку необхідну частоту. 

Основними елементами частотно-регульованого приводу є випрямляч, 

інвертор, асинхронний чи синхронний двигун, програмований мікроконтролер. 

Окрім цього використовуються індуктивності та (або) ємності для стабілізації виходу 

випрямляча та зменшення рівня вищих гармонік. 

Якщо велика індуктивність з’єднана послідовно з виходом випрямляча, 

він називається стабілізатором або «джерелом» струму. Така система 

називається «інвертор із джерелом струму» (current-source inverter – CSІ). Якщо 

велика ємність з’єднана паралельно з виходом випрямляча – інвертор із 

джерелом напруги (VSІ). 

Узагальнена функціональна схема частотно–регульованого 

електроприводу зображена на рис. 3.1.  

Системи частотно-регульованого електроприводу можуть бути 

класифіковані за типом двигуна і перетворювача. 

Частотно-регульований електропривод з асинхронним двигуном: 

 – з інвертором струму; 

 – з інвертором напруги. 
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Частотно-регульований електропривод із синхронним двигуном: 

 – з інвертором струму, часто вживається термін «інвертор з навантаженням, 

що комутується», (Lоаd-соmmutated іnverter — LСІ); 

 – з інвертором напруги. 

 

Рисунок 3.1 – Структура системи з перетворювачем частоти 

 

Окрім цього, використовується техніка, відома як широтно-імпульсна 

модуляція ШІМ (РWM). У цій схемі застосовується некерований випрямляч, а 

змінний струм з регульованою частотою і регульованим рівнем напруги 

формується інвертором. ШІМ зменшує вміст гармонік на виході інвертора завдяки 

поліпшенню форми кривої струму інвертора струму чи форми напруги на виході 

інвертора напруги. ШІМ донедавна використовувалася за  малих потужностей, але 

зараз використовується й у потужних частотно-регульованих електроприводах. 

Можна впевнено сказати, що ШІМ-технологія домінує в частотно–

регульованому електроприводі. 

Принцип частотного керування реалізується за рахунок імпульсного 

керування транзисторним інвертором. Особливість роботи перетворювача 
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частоти полягає в трикратному перетворенні енергії, змінного струму на 

постійний, постійного – на змінний, електроенергії на механічну енергію. 

Усі модулі мають аналогічну структурну побудову і поєднують такі функції: 

 – випрямлення первинної мережі живлення змінного струму; 

 – перетворення високовольтної постійної напруги на змінну, керуючу 

двигуном; 

 – гальванічну розв'язку силових і керуючих кіл; 

захист від короткого замикання, перенапруг і перевищення припустимої 

температури; 

 – формування 5 і 15-вольтної напруги постійного струму, що 

використовуються для живлення блоків системи, а також зовнішнього 

мікроконтролера або ШІМ-модулятора; підключення зовнішньої мережі, двигуна 

і керуючих впливів. 

Живлення перетворювача частоти здійснюється від мережі змінного 

струму. Випрямляч (частіше трифазний мостовий) забезпечує напруги 

постійного струму на своєму виході. Для покращення показників якості цієї 

напруги та коректної роботи автономного інвертора на його вході (виході 

випрямляча) установлюють індуктивно-ємнісний фільтр–накопичувач. 

Протікання електричної енергії по вказаному колу супроводжується двома 

етапами її перетворення: змінного струму – на постійний; постійного струму – 

на змінний заданої частоти.  

Фактично до мережі змінного струму приєднаний випрямляч, і розглядати 

споживання електроенергії можна з огляду на роботу випрямляча, але зі 

складним його навантаженням. Навантаження випрямляча зумовлюється 

навантаженням електричної машини та режимом роботи автономного 

інвертора, з урахуванням фільтрувальних та компенсувальних властивостей 

фільтра. 

На рисунках 6.2–6.3 наведені графіки зміни активної та реактивної 

потужностей за умов дії струму та напруги в фазі «а» електропостачальної 

мережі. 
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Рисунок 3.2 – Залежності напруги мережі, струму мережі (фаза а) і сумарної 

реактивної потужності трифазної мережі в системі «перетворювач частоти–

асинхронний двигун» 

 

Рисунок 3.3 – Залежності напруги мережі, струму мережі (фаза а) і сумарної 

активної потужності трифазної мережі в системі «перетворювач частоти–

асинхронний двигун» 
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Інструкції щодо проведення роботи 

1. Ознайомитися з функціональним складом лабораторного стенда  та 

визначити на функціональній схемі стенда, які елементи та зв’язки необхідні 

для проведення лабораторної роботи. 

2. Визначити вимірювальні прилади та прилади, необхідні для контролю 

електричних параметрів режиму. 

3. Провести експерименти. 

4. Для кожного експерименту фіксувати показання приладів з одночасним 

вимірюванням параметрів за допомогою комп’ютеризованого комплексу. 

Порядок виконання роботи 

1. Роботу виконують у два етапи. На першому етапі проводять 

вимірювання розподілу основних гармонік активної та реактивної потужностей 

у залежності від впливу керування в такій послідовності. 

1.1. Умикають автоматичні вимикачі QF0, QF2, QF3 QF4, QF5. 

1.2. Умикають вимірювальний комплекс і запускають програму 

контролю параметрів струму та напруги мережі. 

1.3. Кнопкою SB1 під’єднують лабораторний стенд до мережі. У 

результаті отримує живлення випрямляч кола збудження електричної машини 

1.4. Кнопкою SB3 під’єднують перетворювач частоти до мережі 

забезпечуючи можливість живлення статора машини ACM1. 

1.5. Перемикають режим керування «місцевий». 

1.6. Кнопкою SB9 комутують коло динамічного гальмування двигуна 

DCM1, який забезпечує механічне навантаження асинхронної машини. 

1.7. Рукояткою керування перетворювача частоти плавно змінюють 

швидкість обертання двигуна АCM1, здійснюючи контроль струму та напруги 

приладами PA1 та PV1. Швидкість  обертання  задають  із  частотою  

5,10,15..50 Гц. Для кожного значення частоти фіксують з використанням 

вимірювального комплексу активну та реактивну потужності по кожній з фаз. 

Результати вимірювань заносять до табл. 3.1. 

1.8. Знижують вплив керування до нуля, зупиняють електричні машини. 
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2. На другому етапі досліджують гармонійний склад активної та 

реактивної потужностей для декількох значень впливу керування. 

2.1.  Задають частоту керуючого впливу на рівні 10, 30, 50 Гц, проводять 

пуск електричної машини. 

2.2.  Із використанням вимірювального комплексу фіксують струм і 

напругу мережі для сталого режиму роботи машини у кожному з випадків 

завдання впливу керування. 

2.3.  Зберігають отримані результати на локальному диску 

iD :\TEMP\Uabc .mat  та 
iD :\TEMP\ Iabc .mat , де і – номер експерименту. 

2.4.  Знижують швидкість обертання мінімального значення та вимикають 

обладнання в зворотній послідовності 1.6-1.1. 

Таблиця 3.1. – Експериментальні дані 

Зафіксовані показники Розраховані показники  

f, Гц ,P Вт  

А       В      С 

,Q ВАр  

А      В      С 

P ,Вт

 

Q ,ВАр

 

cos  

А      В      С 

cos   

5             

10             

15             

20             

25             

30             

35             

40             

45             

50             

 

Рекомендації щодо оброблення результатів 

1. За даними, отриманими під час першого етапу необхідно побудувати 

залежності активної, реактивної та повної потужностей у функції впливу 

керування. 
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1.1.  Відповідно до рекомендацій, викладених у додатку Б, розраховують 

активну, реактивну та повну потужності для кожного значення впливу 

керування. 

1.2.  Результати розрахунку заносять до табл. 3.1. 

1.3.  На підставі даних табл. 3.1 будують графічні залежності кожної з 

потужностей від впливу керування ( ( ),  ( )кер керP f f Q f f  ) і коефіцієнта 

потужності від впливу керування (cos ( )керf f  ). 

2. Унаслідок виконаних експериментів отримано струми та напруги 

мережі для визначених значень частоти (кута керування). На підставі 

отриманих даних розраховують спектральний склад напруги та струму для 

кожної частоти керування. 

2.1. Відповідно до рекомендацій викладених у додатку Б, визначають 

спектральний склад струмів і напруг для відповідного експерименту, тобто 

окремо за даними, отриманими за частоти 10, 30 та 50 Гц. 

2.2. Розраховують складові активної потужності для відповідних гармонік 

і сумарну потужність для кожної з указаних у пункті 1.1 частот [i] відповідно до 

рекомендацій – додаток В. 

2.3. За отриманими розрахунками будують графіки спектрального складу 

активної, реактивної та повної потужності, які споживалися з мережі в кожному 

з експериментів. 

Зміст звіту 

1. Мета роботи. 

2. Короткі теоретичні відомості щодо принципів будови системи 

«перетворювач частоти–асинхронний двигун». 

3. Функціональна схема досліджуваної системи. 

4. Залежності активної та реактивної потужностей у функції впливу 

керування. 

5. Спектральний склад активної, реактивної та повної потужностей, які 

отримані для кожної з частот впливу керування. 

6. Висновки щодо виконаної роботи та отриманих результатів. 
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Контрольні питання 

1. Пояснити принцип дії перетворювача частоти. 

2. Які основні структурні елементи перетворювачів частоти? 

3. Як відбувається перетворення енергії в автономному інверторі? 

4. Пояснити механізм спотворення мережного струму та напруги 

трифазного випрямляча. 

5. Чи можливий режим передачі енергії в мережу змінного струму 

перетворювачем частоти? 

 Література: [3, с. 30–83; 4, с. 145–152; 6, с. 22–37]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Дослідження енергетичних процесів у електричній системі 

перетворювач частоти–асинхронний двигун в режимах пуску та гальмування 

Мета:  закріплення знань що до особливостей протікання енергетичних 

процесів у мережі живлення перетворювача частоти в режимах пуску та 

гальмування двигуна. 

Короткі теоретичні відомості 

Живлення перетворювача частоти здійснюється від мережі змінного 

струму. Випрямляч (частіше трифазний мостовий) забезпечує напруги 

постійного струму на своєму виході. Для покращення показників якості цієї 

напруги та коректної роботи автономного інвертора на його вході (виході 

випрямляча) установлюють індуктивно-ємнісний фільтр – накопичувач. 

Протікання електричної енергії по вказаному колу супроводжується двома 

етапами її перетворення: змінного струму – на постійний; постійного струму – 

на змінний заданої частоти. 

Для визначення гармонійного складу струму статора його криву 

розкладають у ряд Фур'є. Струм статора АД містить гармоніки порядку: 

 

тобто 1, 5, 7… 

Коефіцієнт Фур'є для струму АД 
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  – амплітуда першої гармоніки струму; Іт – амплітудне 

значення кривої струму. 

На рис. 4.1 зображено криві, 

що ілюструють ступінь згасання 

гармонік струму зі збільшенням 

кута комутації, де 1 – перша 

гармоніка,   2 – п'ята, 3 – сьома, 4 

– одинадцята. 

З рисунка видно, що 

амплітуда першої гармоніки 

майже не залежить від кута 

комутації, а амплітуди вищих 

гармонійних помітно 

зменшуються зі збільшенням 

навантаження, причому ступінь 

згасання збільшується зі зростанням номера гармоніки. У режимі критичних 

перевантажень приводу форма струму наближається до синусоїдальної, і з 

вищих гармонік залишається лише п'ята. Діюче значення струму двигуна 

зменшується зі збільшенням кута комутації та за   =60° визначається 

практично величиною 1-ї гармоніки. 

З урахуванням того, що під час пуску двигуна струм у його обмотках 

змінюється, одночасно змінюється і кут комутації вентилів, отже змінюється 

спектральний склад струму трифазної мережі. 

На підставі наведеної схеми, характеру навантаження, і заданих параметрів 

напруги та частоти, отримані часові залежності параметрів двигуна й інвертора 

 

Рисунок 4.1 – Залежність гармонік струму 

від кута комутації 
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в часі під час пуску системи від нульової частоти обертання до номінальної 

величини. 
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Рисунок 4.2 – Зміна струму фаз статора двигуна при пуску 
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Рисунок 4.3 – Зміна в часі кутової частоти обертання, напруги в ланці 

постійного струму й струму фази статора під час пуску машини 
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Інструкції щодо проведення роботи 

1. Ознайомитися з функціональним складом лабораторного стенда та 

визначити на функціональній схемі стенда, які елементи та зв’язки необхідні 

для проведення лабораторної роботи. 

3. Визначити вимірювальні прилади та прилади, необхідні для контролю 

електричних параметрів режиму. 

4. Провести експерименти. 

5. Для кожного експерименту фіксувати показання приладів з одночасним 

вимірюванням параметрів за допомогою комп’ютеризованого комплексу. 

Порядок виконання роботи 

1. Роботу виконують в два етапи. На першому етапі реалізують 

експеримент з пуском асинхронного двигуна від перетворювача частоти та 

вимірюванням миттєвих струму та напруги кожної з фаз мережі. 

1.1. Умикають автоматичні вимикачі QF0, QF2, QF3 QF4, QF5. 

1.2. Умикають вимірювальний комплекс і запускають програму 

контролю параметрів струму та напруги мережі. 

1.3. Кнопкою SB1 під’єднують лабораторний стенд до мережі. Як 

результат отримує живлення випрямляч кола збудження електричної машини 

DCM1. 

1.4. Кнопкою SB3 під’єднують перетворювач частоти до мережі 

забезпечуючи можливість живлення статора машини ACM1. 

1.5. Перемикають режим керування «місцевий». 

1.6. Кнопкою SB9 комутують коло динамічного гальмування двигуна 

DCM1, який забезпечує механічне навантаження асинхронної машини. 

1.7. Рукояткою керування перетворювача частоти плавно задають 

частоту впливу керування 30 Гц. Виконують пуск двигуна, під час пуску 

вимірювальним комплексом фіксують струм і напругу мережі. 

1.8. Зберігають отримані результати на локальному диску 

iD :\TEMP\Uabc .mat  та iD :\TEMP\ Iabc .mat , де і – номер експерименту. 

1.9. Повторюють п. 1.7 та 1.8 для частоти впливу 40 Гц та 50 Гц. 
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1.10. Знижують вплив керування до нуля, зупиняють електричні машини. 

1.11. Відключають обладнання в зворотній послідовності (п. 1.6-1.3). 

2. На другому етапі реалізують експеримент із прямим пуском 

асинхронного двигуна та вимірюванням миттєвих струму та напруги кожної з 

фаз мережі. 

2.1. Кнопкою SB2 під’єднують до мережі статор машини ACM1, 

одночасно (можливо, трохи раніше) з використанням вимірювального 

комплексу фіксують струм і напругу мережі. 

2.2. Зберігають отримані результати на локальному диску 

iD :\TEMP\Uabc .mat  та 
iD :\TEMP\ Iabc .mat , де і – номер експерименту. 

2.3. Знижують швидкість обертання мінімального значення та вимикають 

обладнання в зворотній послідовності п. 1.6–1.1. 

Рекомендації щодо оброблення результатів 

1. У результаті проведення експериментів та отримання даних необхідно 

побудувати часові залежності активної та реактивної складових потужності під 

час пуску двигуна для кожного з чотирьох експериментів. 

1.1. Відповідно до додатка Б знаходять спектральний склад струмів і 

напруг 10 періодів мережної напруги для інтервалу, коли відбувається розгін 

двигуна (на це вказує змінний за амплітудою струм мережі) для кожного з 

чотирьох експериментів. 

1.2. Розраховують складові активної, реактивної та повної потужностей 

для відповідних гармонік і сумарну потужність для кожного з указаних у пункті 

1.1 періодів [i] мережної напруги (додаток Б) для кожного з чотирьох 

експериментів. 

1.3. Розраховані гармонічні складові потужностей заносять до табл. 4.1, 

гармонійними складовими, амплітуда яких за весь інтервал часу не перевищує 

10 % максимальної потужності, нехтують.  
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Таблиця 4.1 – Результати розрахунку гармонік потужності. 

Складові Номер періоду мережевої напруги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1           

Q1           

S1           

P2           

Q2           

S2           

P3           

Q3           

S3           

P4           

Q4           

S4           

P5           

Q5           

S5           

P6           

Q6           

S6           

P7           

Q7           

S7           

P8           

Q8           

S8           

P9           

Q9           

S9           

P10           

Q10           

S10           
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Рисунок 4.4 – Гармоніки активної потужності під час пуску системи 

«перетворювач частоти – асинхронний двигун» 
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Рисунок 4.5 – Гармоніки реактивної потужності під час пуску системи 

«перетворювач частоти – асинхронний двигун» 

 

1.6. За даними таблиці 4.1 для кожного розрахункового періоду часу 

будують графічну залежність гармонічних складових потужності від часу 

( 1 2 10 1 2 10( ),  ( ).... ( ),  ( ),  ( ).... ( )a a a a a aP f t P f t P f t Q f t Q f t Q f t      ).  
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t
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t
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Як результат отримують два блоки окремих графіків для кожної з фаз: для 

гармонічних складових активної потужності фази, для гармонійних складових 

реактивної потужності фази (зокрема фази а, як наведено на рисунках 4.4, 4.5). 

Зміст звіту 

1. Мета роботи. 

2. Короткі теоретичні відомості щодо перехідних процесів у системі 

«перетворювач частоти–асинхронний двигун». 

3. Функціональна схема досліджуваної системи. 

4. Таблиця даних вимірювань, розрахунки потужності відповідно до 

даних таблиці. 

5. Часові залежності спектральних складових активної та реактивної 

потужностей для декількох варіантів вимірювань. 

6. Висновки щодо виконаної роботи та отриманих результатів. 

Контрольні питання 

1. Який негативний вплив чинить перетворювач частоти на 

електропостачальну мережу? 

2. Пояснити особливості розподілу енергії під час пуску двигуна від 

перетворювача частоти. 

3. Як впливає зміна частоти впливу керування на характер споживання 

електричної енергії? 

4. Які наслідки виникають за умов пуску перетворювача частоти? 

5. Пояснити необхідність узгодження характеристик перетворювача 

частоти з характеристиками мережі. 

 Література: [2, с. 62–85; 3, с. 40–45]. 
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Критерії оцінювання знань  

 

Для оцінювання знань студентів під час виконання лабораторних робіт з 

навчальної дисципліни «Енергоефективна експлуатація електричних машин» 

відводиться 40 балів. Детальний розподіл балів наведено нижче в таблиці. 

 

Вид контролю Бали  

Робота студентів на 

лабораторних заняттях 

Відвідування лабораторного заняття:  

1,5х4 = 6 балів. 

Виконання завдання: 1х4 = 4 бали. 

Усього: 10 балів 

Поточний та 

підсумковий контроль 

Захист лабораторної роботи: 

      «відмінно» – 6 балів; 

      «добре»  –5 бали; 

      «задовільно» – 4 бали. 

Активність студента на лабораторному занятті –  

2 бали. 

Додатково за своєчасний захист лабораторної  

роботи: 1 бал за кожну роботу. 

Усього: 30 балів 

Усього 40 
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Додаток А 

Визначення складових ряду Фур’є – сигналів, отриманих під час 

експерименту 

 

Відомо, що будь-яку несинусоїдальну періодичну функцію )( tf   з 

періодом 2 , що відповідає умові Дирихле, можна зобразити у вигляді 

тригонометричного ряду Фур'є: 

 0

1

m

k k

k

f ( t ) A a cosk t b sink t


        , 

де 0A  – постійна складова; k  – номер гармоніки; ba,  – коефіцієнти ряду Фур’є; 

m  – номер останньої врахованої гармоніки (у загальному випадку m  ). 

Вимірювання датчиками напруги та струму проводиться дискретно в і-й 

момент з часом дискретизації ДT . Період для розкладання в ряд Фур’є 

T вибирається рівним періоду мережної напруги – 0,02 с. Унаслідок 

вимірювань отримують масив з N  значень за кожним параметром з кутовим 

кроком 2 Дp f T   , де 50f Гц  - частота мережі. 

Для визначення постійної складової напруги та струму (середнє значення) 

по кожній фазі розраховують: 





N

i
AiA U

N
AU

0
0

1
; 




N

i
AiA I

N
AI

0
0

1
; 





N

i
BiB U

N
AU

0
0

1
; 




N

i
BiB I

N
AI

0
0

1
; 





N

i
CiC U

N
AU

0
0

1
; 




N

i
CiC I

N
AI

0
0

1
; 

– для синусної складової напруги та струму по кожній фазі 

розраховують: 





N

i
AiAk pikU

N
AU

0

)sin(
2

; 



N

i
AiAk pikI

N
AI

0

)sin(
2

; 





N

i
BiBk pikU

N
AU

0

)sin(
2

; 



N

i
BiBk pikI

N
AI

0

)sin(
2

; 
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N

i
CiCk pikU

N
AU

0

)sin(
2

; 



N

i
CiCk pikI

N
AI

0

)sin(
2

; 

– для косинусної складової напруги та струму по кожній фазі 

розраховують: 





N

i
AiAk pikU

N
BU

0

)cos(
2

; 



N

i
AiAk pikI

N
BI

0

)cos(
2

; 





N

i
BiBk pikU

N
BU

0

)cos(
2

; 



N

i
BiBk pikI

N
BI

0

)cos(
2

; 





N

i
CiCk pikU

N
BU

0

)cos(
2

; 



N

i
CiCk pikI

N
BI

0

)cos(
2

. 

За отриманими складовими значень напруги та струму визначають 

амплітуди напруги AkMU , BkMU , CkMU  і струму AkMI , BkMI , CkMI  k -ї 

гармоніки по кожній фазі, графіки яких зображено на рис. А.1:  

AkAkAk BUjAUMU  ; AkAkAk BIjAIMI  ; 

BkBkBk BUjAUMU  ; BkBkBk BIjAIMI  ; 

CkCkCk BUjAUMU  ; CkCkCk BIjAIMI  ; 

  

а б 

Рисунок А.1 – Амплітуди гармонійних складових напруги (а) і струму (б) 

 

фазовий кут напруги AkU , BkU , CkU  та струму AkI , BkI , CkI  k -ї 

гармоніки по кожній фазі, графіки яких зображено на рис. А.2:  

 AkAkAk BUjAUU  arg ;  AkAkAk ÂIjAII  arg ; 

AkMU AkMI

k k



 40 

 BkBkBk BUjAUU  arg ;  BkBkBk BIjAII  arg ; 

 CkCkCk BUjAUU  arg ;  CkCkCk BIjAII  arg . 

  

а б 

Рисунок А.2 – Фазовий кут гармонік напруги (а) і струму (б) 

 

k k

AkU AkI
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Додаток Б 

Визначення складових потужності електричної енергії 

 

Розрахунок складових потужності виконують після отримання складових 

струму та напруги мережі.  

На підставі отриманих складових значень фазового кута напруги першої 

гармоніки 
AU , 

BU , 
CU  по кожній фазі та фазового кута струму першої 

гармоніки 
AI , 

BI , 
CI  по кожній фазі визначають значення поточного 

зрушення фаз струму відносно напруги по кожній фазі: 

A A AU I   ; 
B B BU I   ; 

C C CU I   . 

Діючі значення напруги та струму визначають як: 

2

0

1
A Ai

i

U U
N 

  , 2

0

1
A Ai

i

I I
N 

  , 

2

0

1
B Bi

i

U U
N 

  , 2

0

1
B Bi

i

I I
N 

  , 

2

0

1
C Ci

i

U U
N 

  , 2

0

1
C Ci

i

I I
N 

  , 

Розрахунок активної потужності виконують для кожної фази з 

урахуванням вищих гармонійних складових: 

0 0 1 1 1

2

m

A A A A A A Ak Ak Ak

k

P U I U I cos U I cos


         ; 

0 0 1 1 1

2

m

B B B B B B Bk Bk Bk

k

P U I U I cos U I cos


         ; 

0 0 1 1 1

2

m

A A A A A A Ak Ak Ak

k

P U I U I cos U I cos


         ; 

A B CP P P P  


. 

Повну потужність визначають як добуток діючих значень напруги та 

струму: 
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A A AS U I  ;  
B B BS U I  ; 

C C CS U I  . 

де A,B,CU , A,B,CI  – діючі значення напруги та струму кожної фази. 

A B CS S S S  


 

Розраховують реактивну потужність 

2 2

A A AQ S P  ; 2 2

B B BQ S P  ; 2 2

C C CQ S P  ; 

A B CQ Q Q Q  


. 

Якщо необхідно розрахувати спектральний склад потужності за умов дії 

впливу керування α, розрахункові вирази перетворюють до наступного вигляду 

для активної потужності: 

Ak Ak Ak AkP U I cos

   ; 

Bk Bk Bk BkP U I cos

   ; 

Ck Ck Ck CkP U I cos

   . 

0

m

A Ak

k

P P


 ; 
0

m

B Bk

k

P P


 ; 
0

m

C Ck

k

P P


 . 

A B CP P P P    . 

Реактивну потужність визначають подібно за виразами : 

Ak Ak Ak AkQ U I sin

   ; 

Bk Bk Bk BkQ U I sin

   ; 

Ck Ck Ck CkQ U I sin

   . 

0

m

A Ak

k

Q Q


 ; 
0

m

B Bk

k

Q Q


 ; 
0

m

C Ck

k

Q Q


 . 

A B CQ Q Q Q    . 
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Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Енергоефективна експлуатація електричних машин» для студентів 

усіх форм навчання зі спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка» освітньо-професійної та освітньо-наукової програм 

«Електричні машини і апарати»  
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