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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. 

Висловлюємо подяку інженеру Лещуку Олексію Юрійовичу за допомогу 

у створенні методичних вказівок. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Дослідження характеристик однофазного трансформатора 

Мета: дослідження та побудова характеристик однофазного 

трансформатора.  

Основні теоретичні відомості 

Трансформатором називається статичний електромагнітний пристрій з 

двома або декількома обмотками, що використовує явище електромагнітної 

індукції для перетворення струмів і напруги однієї системи на струми і напругу 

іншої. Особливо важливу роль трансформатори відіграють під час передачі 

електричної енергії на великі відстані, оскільки в цьому випадку до 

надходження її споживачеві вона піддається багаторазовому (3–5 разів) 

перетворенню з низької на високу напругу і навпаки. 

Режим холостого ходу.У режимі холостого ходу струм у вторинному 

ланцюзі дорівнює нулю (навантаження не підключене). Під час подачі на 

первинну обмотку трансформатора синусоїдальної напруги живлення по ній 

протікає струм. В обох обмотках наводиться ЕРС самоіндукції. Режим 

холостого ходу дозволяє визначити важливі параметри трансформатора, такі як 

коефіцієнт трансформації, втрати у феромагнітному сердечнику, індуктивний 

опір контура намагнічування. 

Режим короткого замикання. Вторинна обмотка при цьому замикається 

накоротко, а на первинну обмотку подається напруга U такої величини, за якої 

струм первинної обмотки має номінальне значення. Величина U, навіть для 

трансформаторів малої потужності, не перевищує 10 – 25 %  від номінального 

значення. 

Методичні рекомендації щодо виконання роботи 

Структурна схема математичної моделі лабораторної установки 

зображена на рис. 1.1 [1]. 
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Рисунок 1.1 – Модель для дослідження однофазного трансформатора 

 

Модель містить: 

− джерело змінної напруги E1 з бібліотеки PowerSystemBlockset / 

ElectricalSources; 

− вимірювачі напруги, V2 і вимірювачі струму, I2в первинному і 

вторинному ланцюгах трансформатора з бібліотеки PowerSystemBlockset / 

Measurement; 

− досліджуваний трансформатор (LinearTransformer) і навантаження (R 

Load) з бібліотеки PowerSystemBlockset / Elements; 

− вимірювачі активної та реактивної потужності в первинному і 

вторинному ланцюгах трансформатора (P1,Q1,P2,Q2) з бібліотеки 

PowerSystemBlockset / Extras / Measuremеnt; 

− блок користувача (Powergui), який вимірює значення I2; 

− блокDisplayдля кількісного представлення вимірювальних потужностей 

і блок Scopeдля візуалізації форми кривих струму і напруги у вторинному 

ланцюзі (блок головної бібліотеки Simulink / Sinks). 

Параметри трансформаторів для виконання лабораторної роботи наведені 

в табл. 1.1. 
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Таблиця 1.1 – Параметри трансформаторів 

Варіант 
Тип 

трансформатора 
Sн [кВа] Uк [%] Pк [Вт] 

P10 
[Вт] 

I10 [%] 

0 ТС-10/066 10 4,5 280 90 7 
1 ТС-16/066 16 4,5 400 125 5,8 
2 ТС-25/066 25 4,5 560 180 4,8 
3 ТС-40/066 40 4,5 800 250 4,0 
4 ТС-63/066 63 4,5 1090 355 3,3 
5 ТС-100/066 100 4,5 1500 500 2,7 
6 ТС-160/066 160 4,5 2060 710 2,3 
7 ТС-10/066 10 4,5 280 90 7 
8 ТС-16/066 16 4,5 400 125 5,8 
9 ТС-25/066 25 4,5 560 180 4,8 
 

Базовими значеннями параметрів трансформатора є: розрахункова повна 

потужність S, позначена як P [ВА], номінальна частота f (Гц), діюча номінальна 

напруга U (В) відповідної обмотки. Для кожної обмотки відносні опори і 

індуктивність визначаються виразами: 

 (1.1) 

де    

Розрахунок відносних параметрів трансформатора здійснюється на 

підставі паспортних даних заводу-виробниказа виразами: 

              (1.2) 
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− потужність трансформатора і частота; 

− діюча напруга і відносні параметри схеми заміщення первинної 

обмотки; 

− діюча напруга і відносні параметри схеми заміщення вторинних 

обмоток; 

− відносні параметри гілки намагнічування. 

Оскільки блок Multimeterне використовується, то в полі Measurementз 

меню вибирається опція None. 

У полях вікна настройки параметрів джерела живлення задаються: 

− амплітуда джерела (В); 

− початкова фаза в градусах; 

− частота (Гц); 

− інтервал часу (с); 

− змінні, які вимірюються за допомогою блокуMultimeter. 

Напруга і частота джерела повинні відповідати параметрам 

трансформатора. 

У полях вікна настройки параметрів навантаження задаються R, L, С. Для 

виключення реактивних елементів індуктивність повинна бути задана такою, 

що дорівнює нулю, а ємність – нескінченною(inf). У вікні настройки параметрів 

вимірювальника потужності вказується частота, на якій вимірюється активна і 

реактивна потужності. У полях вікна настройки дисплея вказується формат 

представлення числових результатів, в полі Decimation (розбиття) задається 

число кроків обчислення, через які значення виводяться на дисплей. 

Хід роботи 

Тип трансформатора для виконання роботи задається викладачем. 

Заповнюється вікно настройки параметрів моделювання. 

Визначення параметрів схеми заміщення і порівняння їх із заданими у 

вікні настройки проводиться за допомогою методів холостого ходу і короткого 

замикання. При холостому ході навантаження відключене, трансформатор 

живиться номінальною напругою. Значення напруги і струмів трансформатора, 
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що діють, при холостому ході визначаються у вікні блоку Powergui. 

Активна потужність у режимі холостого ходу дорівнює втратам в 

сердечнику трансформатора. 

Відносні параметри гілки намагнічування розраховуються за виразами 

(1.1–1.4). 

Дослід короткого замикання проводиться у разі короткогозамикання у 

вторинному ланцюзі. При цьому напруга джерела живлення повинна бути 

рівною напрузі короткого замикання трансформатора (Uk = 29,7 В). 

Активна потужність в режимі короткого замиканняу разі первинного 

струму короткого замикання,що дорівнює номінальному, визначає втрати в 

обмотках трансформатора. Після проведення дослідів і розрахунку параметрів 

слід порівняти їх з тими, які були введені у вікно параметрів. 

Зняття навантажувальної і робочих характеристик трансформатора 

проводиться на моделі (рис. 1.1) у разі зміни опору навантаження (0,2 – 1,2) 

Rном. При цьому для кожного значення опору навантаження здійснюється 

моделювання. Номінальний опір навантаження розраховується за формулою: 

S

U
Rном

2
1       (1.5) 

Під час проведення досліджень заповнюється табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 – Виміряні та розраховані значення 

Нав. Вимірювання Обчислення 

Rн, 
[Ом] 

Р1, 
[Вт] 

Q1, 
[ВА] 

U1, 
[B] 

I1, 
[A] 

P2, 
[Вт] 

Q2, 
[ВА] 

U2, 
[B] 

I2, 

[A] 
, 

[град] 

, 

[град] 
 

 

Обчислення проводяться за виразами: 

      (1.6) 

За даними табл. 1.2 будується характеристика навантаження 

трансформатора і на окремому рисунку – робочі характеристики.  

Форми напруги і струму на вторинній обмотці трансформатора, отримані 

за допомогою осцилоскопа Scope, виводяться в окремих вікнах. 

1 1cos
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Рисунок 1.2 – Приклад побудови графіків напруги та струму в режимі 

холостого ходу трансформатора 

 

Рисунок 1.3 – Приклад побудови робочих характеристик трансформатора 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета та короткі теоретичні відомості. 

3. Схема моделі й опис віртуальних блоків. 

4. Порівняльна таблиця заданих і визначених з дослідів холостого ходу і 

короткого замкнення параметрів трансформатора. 

5. Характеристика навантаження трансформатора U2=f(I2). 

6. Робочі характеристики трансформатора,  I1, U2 =f(I2). , ,cos
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7. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Які основні характеристики трансформатора? 

2. Якіскладові втрат у трансформаторі та джерела? 

3. Які основні блоки моделідля дослідження однофазного 

трансформатора? 

4. Дайте визначення досліду короткого замикання трансформатора. 

5. Дайте визначення досліду холостого ходу трансформатора. 

Література: [6, с. 3–8]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Дослідження характеристик двигуна постійного струму 

незалежного збудженняу рушійному режимі 

Мета:дослідження та побудова за експериментальними даними 

характеристик двигуна постійного струму незалежного збудження (ДПС НЗ) у 

рушійному режимі.  

Основні теоретичні відомості 

Рівняння швидкісної характеристики двигуна має вигляд: 


 

k

RIU я
 , (2.1) 

де U – напруга мережі, В; яI – струм якірного кола двигуна, А; R – сумарний 

опір якірного кола, що містить у собі опір якоря яR , Ом; k – конструктивний 

коефіцієнт двигуна;  – магнітний потік двигуна, Вб. 

У загальному вигляді рівняння швидкісної та механічної характеристик 

двигуна можна записати так: 

  0 , (2.2) 

де 0  – частота обертання ідеального х.х., 



k

U
 ;  – спад частоти 

обертання відносно 0 , зумовлений наявністю навантаження на валу двигуна, 
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k

RI я – для швидкісних характеристик; 
 2k

MR


  – для механічних 

характеристик. 

При constU  , const  і constR   залежності  ШIf  і 

 Mf  графічно зображуються прямими лініями (рис. 2.1).  
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Рисунок 2.1 – Електромеханічні характеристики ДПС НЗ 

 

Двигунному режиму відповідають ланки характеристик, що лежать у тих 

квадрантах, де знаки струму (моменту) і частоти обертання збігаються; 

гальмівним режимам – з протилежними знаками струму (моменту) і частоти 

обертання. 

Електромагнітний момент в усталеному режимі: 

хве MM=M  , (2.3) 

де вM  – момент на валу двигуна, Нм; хM – момент холостого ходу, що 

передбачає момент, зумовлений силами тертя терM , вентиляційних втрат 

в.в.M , втрат у сталі стM . 

У виразі (2.1) знаки моментів визначаються режимом роботи двигуна: 

а) у двигунному режимі вM  і хM – знак «+»; 
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б) у режимі рекуперативного гальмування вM – знак «–», хM – знак «+»; 

в) у режимі противмикання вM – знак «+», хM – знак «–». 

Методичні рекомендації щодо виконання роботи 

Машинний агрегат лабораторної роботи містить два жорстко з’єднаних 

двигуни постійного струму незалежного збудження. Один з них є 

досліджуваним двигуном (Д), інший–навантажувальною машиною (НМ). 

Двигуни мають однакові номінальні параметри, тому за призначенням вони 

взаємозамінні. На передній панелі стенда встановлено вимірювальні прилади, 

ручки й кнопки керування двигунами, мнемонічна електрична схема (рис. 2.2). 

Автоматичним вимикачем АВ1 подається живлення на лабораторний 

стенд та обмотку збудження двигуна, автоматом АВ2– на обмотку збудження 

навантажувальної машини. 

Кнопками керування контакторів Л1 або Л2, ЛЗ або Л4 подається напруга 

до якірного кола, відповідно двигуна чи навантажувальної машини. 

Із розімкнутими контакторами Л1 і Л2 досліджуваний двигун можна 

перевести у режим динамічного гальмування за допомогою автоматичного 

вимикача АВЗ або універсального перемикача УП1. Навантажувальна машина з 

розімкнутими контакторами ЛЗ і Л4 переводиться у режим динамічного 

гальмування замиканням АВ4. 

У якірних колах машин установлено пускові резистори RД й Rнм, кожен з 

яких складається з чотирьох секцій. Секції шунтуються перемикачами (типу 

УП): секції резистора RД– перемикачем УП2, аналогічно секції резистора Rнм– 

перемикачем УПЗ. 
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Рисунок 2.2 – Схема лабораторної установки 

 

Шунтування обмотки якоря двигуна здійснюється перемикачем УПІ. 

Струм в обмотці збудження двигуна та струм в обмотці збудження 

навантажувальної машини регулюються резисторами в чотири ступені за 

допомогою тумблерів з надписами відповідно: РЗД– регулювання струму в 

обмотці збудження двигуна; РЗНМ– регулювання струму в обмотці збудження 

навантажувальної машини. 

Вольтметрами V1 та V2 за допомогою тумблерів можна виміряти напругу 

джерела живлення і напругу якірного кола. Напруга живлення досліджуваного 
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двигуна може бути вибраною 127 В або 220 В за допомогою перемикача УП4, 

рукоятка якого встановлюється відповідно в позицію « » і « ». 

УВАГА! 

Переконайтеся, що: 

АВ 1–АВ4– вимкнуті; 

УПІ–УПЗ– у крайній лівій позиції; 

РВД, РВНМ– увімкнуті праворуч; 

УП4 – «робочий 127 В»; 

«Uпит.д/Uяк.ц.д» і « Uпит.нм/Uяк.ц.д» – у положенні «Uпит.». 

 

Хід роботи 

1. Ознайомитися з лабораторним стендом. 

2. Зняти і побудувати характеристики  досліджуваного двигуна в рушійному 

режимі: 

– зняти експериментально природну характеристику; 

– зняти та побудувати такі регулювальні характеристики: 

– зі зменшенням магнітного потоку; 

– зі зміною підведеної до якоря досліджуваного двигуна напруги; 

–зі зміною опору якоря двигуна. 

3. За експериментальними даними визначити , kФд, Мд. 

Експериментальні та розраховані дані занести до таблиці 2.1. 

4. Побудувати електромеханічні й механічні характеристики 

досліджуваного двигуна.  

5. Повторити пункти 1-4 з віртуальним лабораторним стендом (додаток Б) 

та з занесенням даних до таблиці 2.2. 

 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Назва і мета роботи. 

В127

Робочий

В220

Робочий
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3. Схема фізичної та віртуальної лабораторної установки. 

4. Таблиця експериментальних та розрахункових даних. 

 

Таблиця 2.1 – Дані експериментів та розрахунків 

С
п

ос
іб

  

ре
гу

лю
ва

н
н

я 

Характе- 

ристика 

Дані експериментів 
Дані 

розрахунків 

А1, 

А 

А2, 

А 

V1, 

В 

n, 

об/хв 

V2, 

В 

А3, 

А 

А4, 

А 

, 

с-1 

кФд, 

Вб 

Мд, 

Нм 

U=var 

U=U1           

U=U1           

U=U2 

… 

U=U4 

          

кФ=vаr 

кФ=кФ1           

кФ=кФ1           

кФ=кФ2 

… 

кФ=кФ4 

          

Rд=vаr 

Rд=R1           

Rд=R1           

Rд=R2 

… 

Rд=R4 

          

 

5. Графічні побудови характеристик електромеханічних та механічних 

характеристики досліджуваного двигуна. 

6. Таблиця експериментальних та розрахункових даних віртуального 

лабораторного стенда. 

7. Порівняння результатів експериментів на фізичному та віртуальному 

лабораторних стендах. 

8. Висновки щодо роботи. 
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Таблиця 2.2 – Дані експериментів та розрахунків 

Спосіб  
регулювання 

Характе- 
ристика 

Дані експериментів Дані розрахунків 

А1, 
А 

А2, 
А 

V2, 
В 

n, 
об/хв 

V3, 
В 

А3, 
А 

А4, 
А 

, 
с-1 

Мдм, 
Нм 

Мнм, 
Нм 

кФдм, 
Вб 

кФнм, 
Вб 

U=var 

U=U1             
U=U1             
U=U2 

… 
U=U4 

            

кФ=vаr 

кФ=кФ1             
кФ=кФ1             
кФ=кФ2 

… 
кФ=кФ4 

            

Rд=vаr 

Rд=R1             
Rд=R1             
Rд=R2 

… 
Rд=R4 

            

 

Контрольні питання 

1. У якій послідовності виконується пуск лабораторного стенда? 

2. Дайте визначення активного (реактивного моменту). Від яких 

параметрів НМ залежить величина моменту двигуна ДМ? 

3. У чому полягає різниця між електромагнітним моментом двигуна та 

моментом, діючим на валу? 

4. Дайте характеристику відомим способом регулювання швидкості 

двигуна постійного струму незалежного збудження.  

5. Наведіть вигляд механічної характеристики ДПС НЗ під час введення 

додаткового опору Rд.  

6. Чим визначається жорсткість механічної характеристики? 

7. Наведіть вигляд механічної характеристики ДПС НЗ під час зміни 

напруги живлення.  

8. Наведіть вигляд механічної характеристики ДПС НЗ під час зміни 

магнітного потоку. 

Література: [7, с. 48-58; 8, с. 10-32; 1, с. 18-53; 3, с. 13-20]. 
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Лабораторна робота № 3 

Тема. Дослідження характеристик двигуна постійного струму 

незалежного збудженняу гальмівному режимі 

Мета: дослідження та побудова за експериментальними даними 

характеристик двигуна постійного струму незалежного збудження (ДПС НЗ) у 

гальмівному режимі.  

Основні теоретичні відомості 

Режими гальмування є нормальними режимами роботи двигуна. Вони 

широко застосовуються для ефективного керування рухом механізму. У 

гальмівних режимах момент двигуна не співпадає за напрямком із швидкістю. 

Двигун може знаходитись під час гальмування в статичному режимі чи в 

перехідному процесі. Це залежить від типу статичного моменту, який створює 

механізм, та режиму роботи двигуна. ДПС із незалежним збудженням 

забезпечує такі режими гальмування: 

1) Рекуперативне (генераторне) гальмування; 

2) Гальмування противмиканням; 

3) Динамічне гальмування. 

Двигун переходить у режим рекуперативного гальмування, якщо його 

ЕРС більша за напругу живлення якоря E >U. При цьому струм якоря  

0



яR

EU
I                                           (3.1) 

і відповідно момент двигунаМ=kФ·Ія  змінюють свій напрямок, тому швидкість 

двигуна у режимі рекуперативного гальмування більша за швидкість ідеального 

холостого ходу>0, так як >0. Рівняння механічної характеристики двигуна 

для режиму рекуперативного гальмування приймає вигляд: 

М
)kФ(

R

kФ

U я
2

  .                                       (3.2) 

Якщо механізм створює активний момент (сили тяжіння, вітру тощо), то 

він може розігнати двигун вище швидкості ідеального холостого ходу, 

перетворюючи двигун на генератор, який працює паралельно з мережею. При 



 

цьому двигун знаходиться в статичному режимі в робочій точці 

із швидкістю 1(рис. 3.1).  

Рисунок 3.1 – Механічна характеристика двигуна постійного струму 

Двигун може переходити в режим рекуперативного гальмування в 

перехідному процесі, наприклад, 

значення U1до U2(рис. 3.2

інерції. До перехідного процесу двигун знаходи

швидкість 1. Після зниження напруги до рівня 

робочу точку 4 на новій штучній характеристиці, обертаючись із швидкістю 

Так як швидкість миттєво змінитися не може, то двигун із точки 

переходить у точку 2, а потім по новій штучній характеристиці сповільнюється 

до швидкості 4. 

Рисунок 3.2 – Механічні характеристики двигуна постійного струму 

незалежного збудження п
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цьому двигун знаходиться в статичному режимі в робочій точці 

 

 

Механічна характеристика двигуна постійного струму 

незалежного збудження 

 

Двигун може переходити в режим рекуперативного гальмування в 

перехідному процесі, наприклад, у разі зменшення стрибком напруги якоря від 

3.2). При цьому активний момент створюється силами 

інерції. До перехідного процесу двигун знаходиться в робочій точці 

. Після зниження напруги до рівня U2 двигун повинен перейти в 

на новій штучній характеристиці, обертаючись із швидкістю 

Так як швидкість миттєво змінитися не може, то двигун із точки 

, а потім по новій штучній характеристиці сповільнюється 

 

Механічні характеристики двигуна постійного струму 

незалежного збудження під час переходу в режим рекуперативного 

гальмування 

цьому двигун знаходиться в статичному режимі в робочій точці 1, обертаючись 

 

Механічна характеристика двигуна постійного струму 

Двигун може переходити в режим рекуперативного гальмування в 

стрибком напруги якоря від 

. При цьому активний момент створюється силами 

ться в робочій точці 1, маючи 

двигун повинен перейти в 

на новій штучній характеристиці, обертаючись із швидкістю 4. 

Так як швидкість миттєво змінитися не може, то двигун із точки 1 спочатку 

, а потім по новій штучній характеристиці сповільнюється 

Механічні характеристики двигуна постійного струму 

в режим рекуперативного 



 

На ділянці 2–3 механічної характеристики двигун сповільнюється в 

режимі рекуперативного гальмування, бо його швидкість більша за швидкість 

ідеального холостого ходу 

продовжується в рушійному режимі. Так як найчастіше напруга якоря

змінюється за допомогою силового перетворювача, то для реалізації 

гальмування його схема повинна забезпечувати роботу двигуна в І і ІІ 

квадрантах для нереверсивного ЕП  та у всіх чотирьох квадрантах для 

реверсивного.  

У режимі рекуперативного гальмування механічна енергія від механізму, 

за винятком втрат, перетворюється 

повернена в мережу. Цим визначається висока економічність 

гальмування. Окрім того, перевагою є можливість

швидкостях близьких до швидкості ідеального холостого ходу двигуна. В 

основному режим рекуперативного гальмування застосовується для потужних 

електроприводів. 

Гальмування противмиканням

якщо механізм створює активний статичний момент, наприклад, сила тяжіння у 

підйомному механізмі (рис. 3.3).

Рисунок 3.3 – Гальмування противмиканням двигуна постійного струму 
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3 механічної характеристики двигун сповільнюється в 

режимі рекуперативного гальмування, бо його швидкість більша за швидкість 

ідеального холостого ходу 02, а вже на ділянці 3

продовжується в рушійному режимі. Так як найчастіше напруга якоря

змінюється за допомогою силового перетворювача, то для реалізації 

гальмування його схема повинна забезпечувати роботу двигуна в І і ІІ 

квадрантах для нереверсивного ЕП  та у всіх чотирьох квадрантах для 

режимі рекуперативного гальмування механічна енергія від механізму, 

за винятком втрат, перетворюється на електричну енергію і може бути 

повернена в мережу. Цим визначається висока економічність 

рім того, перевагою є можливість гальмування механізмів на 

швидкостях близьких до швидкості ідеального холостого ходу двигуна. В 

основному режим рекуперативного гальмування застосовується для потужних 

Гальмування противмиканням у статичному режимі можна отримати, 

ханізм створює активний статичний момент, наприклад, сила тяжіння у 

підйомному механізмі (рис. 3.3). 

 

Гальмування противмиканням двигуна постійного струму 

незалежного збудження 

3 механічної характеристики двигун сповільнюється в 

режимі рекуперативного гальмування, бо його швидкість більша за швидкість 

, а вже на ділянці 3–4 сповільнення 

продовжується в рушійному режимі. Так як найчастіше напруга якоря 

змінюється за допомогою силового перетворювача, то для реалізації 

гальмування його схема повинна забезпечувати роботу двигуна в І і ІІ 

квадрантах для нереверсивного ЕП  та у всіх чотирьох квадрантах для 

режимі рекуперативного гальмування механічна енергія від механізму, 

електричну енергію і може бути 

повернена в мережу. Цим визначається висока економічність цього способу 

гальмування механізмів на 

швидкостях близьких до швидкості ідеального холостого ходу двигуна. В 

основному режим рекуперативного гальмування застосовується для потужних 

у статичному режимі можна отримати, 

ханізм створює активний статичний момент, наприклад, сила тяжіння у 

Гальмування противмиканням двигуна постійного струму 



 

 

Для цього в коло якоря вмикається додатковий резистор 

величини, що двигун із робочої точки 

гальмівного квадранта ІV, тобто падіння швидкості стає більшим за швидкість 

ідеального холостого ходу 

Рисунок 3.4 – Механічні характеристики двигуна постійного 

незалежного збудження 

 

Рівняння механічно

урахуванням величини 

У точці 3 двигун працює в режимі гальмування противмиканням, 

опускаючи вантаж з усталеною швидкістю 

величиною додаткового опору. Наприклад, за величини

знаходиться на осі абсцис і  швидкість дорівнює нулю, тобто двигун

моментом втримує вантаж у нерухомому стані. 

Режим гальмування противмиканням можна отримати і в перехідному 

процесі, якщо здійснити реверс працюючого двигуна. При цьому струм якоря 
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Для цього в коло якоря вмикається додатковий резистор 

величини, що двигун із робочої точки 1 в І квадранті переходить  у точку 

гальмівного квадранта ІV, тобто падіння швидкості стає більшим за швидкість 

ідеального холостого ходу >0(рис. 3.4). 

Механічні характеристики двигуна постійного 

незалежного збудження під час гальмуванняпротивмиканням

Рівняння механічної характеристики має звичний вигляд

 швидкість двигуна змінює знак 
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двигун працює в режимі гальмування противмиканням, 

опускаючи вантаж з усталеною швидкістю 3, значення якої задається 

одаткового опору. Наприклад, за величини Rд=R

знаходиться на осі абсцис і  швидкість дорівнює нулю, тобто двигун

моментом втримує вантаж у нерухомому стані.  

Режим гальмування противмиканням можна отримати і в перехідному 

процесі, якщо здійснити реверс працюючого двигуна. При цьому струм якоря 

Для цього в коло якоря вмикається додатковий резистор Rд такої 

в І квадранті переходить  у точку 3 

гальмівного квадранта ІV, тобто падіння швидкості стає більшим за швидкість 

 

Механічні характеристики двигуна постійного струму 

противмиканням 

ї характеристики має звичний вигляд, проте з 

0 .                   (3.3) 

двигун працює в режимі гальмування противмиканням, 

, значення якої задається 

=R2 робоча точка 

знаходиться на осі абсцис і  швидкість дорівнює нулю, тобто двигун своїм 

Режим гальмування противмиканням можна отримати і в перехідному 

процесі, якщо здійснити реверс працюючого двигуна. При цьому струм якоря 



 

може досягти небезпечних значень, так як напруга якоря та ЕРС діють

напрямку 

тому для обмеження струму в коло якоря на час гальмування вмикається 

додатковий резистор, щоб збільшити знаменник (

У разі реактивного статичного моменту

двигун працює в робочій точці 

Рисунок 3.5 – Механічні характеристики двигуна постійного струму 

незалежного збудження 

 

Для гальмування механізму здійснюється реверс двигуна з додатковим 

опором у колі якоря Rд=R

двигун переходить у точку 

у ІІ гальмівному квадранті, і починає сповільнюватися. На ділянці 

характеристики 2–3 двигун працює в режимі гальмування противмиканням. 

Максимальний гальмувальний момент 
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може досягти небезпечних значень, так як напруга якоря та ЕРС діють

,                                              (

тому для обмеження струму в коло якоря на час гальмування вмикається 

додатковий резистор, щоб збільшити знаменник (3.4), тоді 
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У разі реактивного статичного моментуМс до початку гальмування 

двигун працює в робочій точці 1 із швидкістю 1 (рис. 3.5). 

Механічні характеристики двигуна постійного струму 

незалежного збудження під час гальмуванняпротивмиканням з реактивним 

статичним моментом 

Для гальмування механізму здійснюється реверс двигуна з додатковим 

=R1. Так як швидкість змінитися миттєво не може, то 

двигун переходить у точку 2 на новій штучній характеристиці, яка зн

у ІІ гальмівному квадранті, і починає сповільнюватися. На ділянці 

3 двигун працює в режимі гальмування противмиканням. 

Максимальний гальмувальний момент Мmax задається величиною опору 
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може досягти небезпечних значень, так як напруга якоря та ЕРС діють в одному 

,                                              (3.4) 

тому для обмеження струму в коло якоря на час гальмування вмикається 

.                                          (3.5) 

до початку гальмування 

 

Механічні характеристики двигуна постійного струму 

противмиканням з реактивним 

Для гальмування механізму здійснюється реверс двигуна з додатковим 

. Так як швидкість змінитися миттєво не може, то 

на новій штучній характеристиці, яка знаходиться 

у ІІ гальмівному квадранті, і починає сповільнюватися. На ділянці 

3 двигун працює в режимі гальмування противмиканням. 

задається величиною опору Rд, 



 

впливаючи на жорсткість характеристики. Я

в точці 3 його момент буде менше статичного моменту 

зупиниться. Якщо ж М3

напрямку. В обох випадках у точці 

За умови активногостатичного

двигун працює в робочій точці 

двигун із робочої точки 

характеристиці, так як швидкість змінитися миттєво не 

характеристики 2–3 двигун буде сповільнюватися в режимі гальмування 

противмиканням, прагнучи до нової робочої точки 

зупиниться і його потрібно від

розганятися у зворотному напрямку

ділянці 4–5 у режимі рекуперативного гальмування. 

У режимі гальмування противмиканням двигун споживає електричну 

енергію від мережі та механічну енергію від механізму.

Рисунок 3.6 – Механічні характеристики 

незалежного збудження п
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впливаючи на жорсткість характеристики. Якщо за нульової швидкості двигуна 

його момент буде менше статичного моменту М3

>Мс, то двигун почне розганятися у зворотному 

напрямку. В обох випадках у точці 3 двигун потрібно відключити від мережі.

умови активногостатичного моментуМс до початку гальмування 

двигун працює в робочій точці 1 із швидкістю 1(рис. 3.6). П

двигун із робочої точки 1 переходить у точку 2 на новій штучній 

характеристиці, так як швидкість змінитися миттєво не може. На ділянці 

3 двигун буде сповільнюватися в режимі гальмування 

противмиканням, прагнучи до нової робочої точки 5. У

зупиниться і його потрібно відключити від мережі, інакше двигун почне 

розганятися у зворотному напрямку на ділянці 3–4 у рушійному режимі, а на 

5 у режимі рекуперативного гальмування.  

режимі гальмування противмиканням двигун споживає електричну 

енергію від мережі та механічну енергію від механізму. 

Механічні характеристики двигуна постійного струму 

незалежного збудження під час гальмуванняпротивмиканням з активним 

статичним моментом 

швидкості двигуна 

Мс, то двигун 

, то двигун почне розганятися у зворотному 

двигун потрібно відключити від мережі. 

до початку гальмування 

. Під час реверсу 

на новій штучній 

може. На ділянці 

3 двигун буде сповільнюватися в режимі гальмування 

У точці 3 двигун 

від мережі, інакше двигун почне 

4 у рушійному режимі, а на 

режимі гальмування противмиканням двигун споживає електричну 

 

двигуна постійного струму 

противмиканням з активним 



 

Усі вони перетворюються 

тому з точки зору енергетики цей режим найменш ефективний, проте з точки 

зору керування рухом цей режим дуже ефективний, бо дозволяє створювати 

значні моменти гальмування,

гальмування противмиканням широко використовується в механізмах із 

частими пусками та зупинками.

Для організації ре

відключається від мережі та

Обмотка збудження обов’язково повинна залишатися увімкненою у мережу.

Рисунок 3.7 – Динамічне гальмування двигуна постійного струму 

 

Рівняння механічної характеристики для режиму динамічного 

гальмування знаходиться із загального рівняння характеристики, якщо до нього 

підставити U=0  

Так як 0=0, то механічні характеристики проходять через початок 

координат. Нахил характеристик, тобто жорсткість, визначається величиною 

Rд, а також величиною магнітного потоку k

У разі реактивногостатичного

працює в робочій точці 1 із швидкістю 

здійснюється перемикання обмотки якоря на додатковий опір R

швидкість змінитися миттєво не може, то двигун переходить у точку 
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Усі вони перетворюються на тепло у двигуні та додатковому резисторі, 

тому з точки зору енергетики цей режим найменш ефективний, проте з точки 

ру керування рухом цей режим дуже ефективний, бо дозволяє створювати 

значні моменти гальмування, у тому числі й за низьких швидкост

гальмування противмиканням широко використовується в механізмах із 

частими пусками та зупинками. 

Для організації режиму динамічного гальмування 

відключається від мережі та замикається на додатковий резистор 

Обмотка збудження обов’язково повинна залишатися увімкненою у мережу.

 

Динамічне гальмування двигуна постійного струму 

незалежного збудження  

Рівняння механічної характеристики для режиму динамічного 

гальмування знаходиться із загального рівняння характеристики, якщо до нього 
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=0, то механічні характеристики проходять через початок 

координат. Нахил характеристик, тобто жорсткість, визначається величиною 

, а також величиною магнітного потоку kФ. 

У разі реактивногостатичного моментуМс до початку гальмування двигун 

із швидкістю 1 (рис. 3.8). Для гальмування механізму 

здійснюється перемикання обмотки якоря на додатковий опір R

швидкість змінитися миттєво не може, то двигун переходить у точку 

тепло у двигуні та додатковому резисторі, 

тому з точки зору енергетики цей режим найменш ефективний, проте з точки 

ру керування рухом цей режим дуже ефективний, бо дозволяє створювати 

низьких швидкостей. Режим 

гальмування противмиканням широко використовується в механізмах із 

 обмотка якоря 

замикається на додатковий резистор Rд (рис. 3.7). 

Обмотка збудження обов’язково повинна залишатися увімкненою у мережу. 

Динамічне гальмування двигуна постійного струму 

Рівняння механічної характеристики для режиму динамічного 

гальмування знаходиться із загального рівняння характеристики, якщо до нього 

.                                          (3.6) 

=0, то механічні характеристики проходять через початок 

координат. Нахил характеристик, тобто жорсткість, визначається величиною 

до початку гальмування двигун 

(рис. 3.8). Для гальмування механізму 

здійснюється перемикання обмотки якоря на додатковий опір Rд=R1. Так як 

швидкість змінитися миттєво не може, то двигун переходить у точку 2на новій 



 

штучній характеристиці, яка знаходиться у І

сповільнюється в режимі динамічного гальмування на ділянці характеристики 

2-3 і обов’язково зупиняється в початку координат. Максимальний гальм

момент Мmax задається величиною опору 

Рисунок 3.8 – Механічні 

незалежного збудження п

 

У разі активногостатичного

працює в робочій точці 1 із швидкістю 

із робочої точки 1 переходить у точку 

визначається величиною додаткового опору R

Рисунок 3.9 – Механічні характеристики двигуна постійного струму 

незалежного збудження під часдинамічного 
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штучній характеристиці, яка знаходиться у ІІ гальмівному квадранті. Двигун 

сповільнюється в режимі динамічного гальмування на ділянці характеристики 

3 і обов’язково зупиняється в початку координат. Максимальний гальм

задається величиною опору Rд.  

Механічні характеристики двигуна постійного струму 

незалежного збудження під час динамічного гальмування 

статичним моментом 

У разі активногостатичного моментуМс до початку гальмування двигун 

із швидкістю 1 (рис. 3.9). Під часгальмування

переходить у точку 2 на новій штучній характеристиці, яка 

визначається величиною додаткового опору Rд=R2.  

Механічні характеристики двигуна постійного струму 

ід часдинамічного гальмування з активним статичним 

моментом 

І гальмівному квадранті. Двигун 

сповільнюється в режимі динамічного гальмування на ділянці характеристики 

3 і обов’язково зупиняється в початку координат. Максимальний гальмівний 

 

характеристики двигуна постійного струму 

 з реактивним 

до початку гальмування двигун 

альмування двигун 

на новій штучній характеристиці, яка 

 

Механічні характеристики двигуна постійного струму 

з активним статичним 
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Максимальний гальмівний момент дорівнює Мmax2. На ділянці 

характеристики 2–0 двигун буде сповільнюватися, а на ділянці 0–5 розганятися 

в режимі динамічного гальмування до робочої точки 5, у якій двигун буде 

працювати в статичному режимі з усталеною швидкістю 5. Якщо увімкнути 

резистор із меншим опором R1<R2, то максимальний гальмівний момент буде 

більше Мmax3>Мmax2, а усталена швидкість менше 4<5. 

У режимі динамічного гальмування механічна енергія, яка поступає від 

механізму, перетворюється у двигуні та додатковому резисторі на тепло. Цей 

режим гальмування достатньо ефективний з точки зору енергетики й керування 

рухом, тому він найбільш розповсюджений. Недоліком є незначний гальмівний 

момент на низьких швидкостях. 

 

Методичні рекомендації щодо виконання роботи 

Машинний агрегат лабораторної роботи містить два жорстко з’єднаних 

двигуни постійного струму незалежного збудження. Один з них є 

досліджуваним двигуном (Д), інший–навантажувальною машиною (НМ). 

Двигуни мають однакові номінальні параметри, тому за призначенням вони 

взаємозамінні. На передній панелі стенда встановлено вимірювальні прилади, 

ручки й кнопки керування двигунами, мнемонічна електрична схема (рис. 3.10). 

Автоматичним вимикачем АВ1 подається живлення на лабораторний 

стенд та обмотку збудження двигуна, автоматом АВ2– на обмотку збудження 

навантажувальної машини. 

Кнопками керування контакторів Л1 або Л2, ЛЗ або Л4 подається напруга 

до якірного кола, відповідно двигуна чи навантажувальної машини. 

Із розімкнутими контакторами Л1 і Л2 досліджуваний двигун можна 

перевести у режим динамічного гальмування за допомогою автоматичного 

вимикача АВЗ або універсального перемикача УП1. Навантажувальна машина з 

розімкнутими контакторами ЛЗ і Л4 переводиться у режим динамічного 

гальмування замиканням АВ4. 
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Рисунок 3.10 – Схема лабораторної установки 

 

У якірних колах машин установлено пускові резистори RД й Rнм, кожен з 

яких складається з чотирьох секцій. Секції шунтуються перемикачами (типу 

УП): секції резистора RД– перемикачем УП2, аналогічно секції резистора Rнм– 

перемикачем УПЗ. 

Шунтування обмотки якоря двигуна здійснюється перемикачем УПІ. 

Струм в обмотці збудження двигуна та струм в обмотці збудження 

навантажувальної машини регулюються резисторами в чотири ступені за 

допомогою тумблерів з надписами відповідно: РЗД– регулювання струму в 

обмотці збудження двигуна; РЗНМ– регулювання струму в обмотці збудження 

навантажувальної машини. 

Вольтметрами V1 та V2 за допомогою тумблерів можна виміряти напругу 

джерела живлення і напругу якірного кола. Напруга живлення досліджуваного 
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двигуна може бути вибраною 127 В або 220 В за допомогою перемикача УП4, 

рукоятка якого встановлюється відповідно в позицію « » і « ». 

УВАГА! 

Переконайтеся, що: 

АВ 1–АВ4– вимкнуті; 

УПІ–УПЗ– у крайній лівій позиції; 

РВД, РВНМ– увімкнуті праворуч; 

УП4 – «робочий 127 В»; 

«Uпит.д/Uяк.ц.д» і « Uпит.нм/Uяк.ц.д» – у положенні «Uпит.». 

Хід роботи 

1. Ознайомитися з лабораторним стендом. 

2. Зняти та побудувати характеристики досліджуваного двигуна в 

гальмівних режимах: 

– режим динамічного гальмування. 

− гальмування противмиканням: 

− гальмування у разі активного статичного моменту;  

− гальмування з реактивними моментом на валу. 

3. За експериментальними даними визначити , kФд, Мд. 

Експериментальні та розраховані дані занести до таблиці 3.1. 

4. Побудувати електромеханічні й механічні характеристики 

досліджуваного двигуна.  

5. Повторити пункти 1–4 з віртуальним лабораторним стендом (додаток 

Б) та із занесенням даних до таблиці 3.2. 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Назва і мета роботи. 

3. Схема фізичної та віртуальної лабораторної установки. 

4. Таблиці експериментальних та розрахункових даних. 

 

В127

Робочий

В220

Робочий
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Таблиця 3.1 – Дані експериментів та розрахунків 

Р
еж

и
м

 
ро

б
от

и
 

Характе- 
ристика 

Дані експериментів 
Дані 

розрахунків 

А1, 
А 

А2, 
А 

V1, 
В 

n, 
об/хв 

V2, 
В 

А3, 
А 

А4, 
А 

, 
с-1 

кФд, 
Вб 

Мд, 
Нм 

ДГ 

Rдг=0           
Rдг=0           

Rдг= Rдг1 
… 

Rдг= Rдг3 
          

ГП з 
активним 
моментом 

Rд=R1           
Rд=R1           
Rд=R2 

… 
Rд=R4 

          

ГП з 
реактивним 
моментом 

Rд=R1           
Rд=R1           
Rд=R2 

… 
Rд=R4 

          

 

5. Графічні побудови характеристик електромеханічних та механічних 

характеристики досліджуваного двигуна. 

Таблиця 3.2 – Дані експериментів та розрахунків 

Режим 
роботи 

Характе- 
ристика 

Дані експериментів Дані розрахунків 

А1, 
А 

А2, 
А 

V2, 
В 

n, 
об/хв 

V3, 
В 

А3, 
А 

А4, 
А 

, 
с-1 

Мдм, 
Нм 

Мнм, 
Нм 

кФдм,  
Вб 

кФнм, 
Вб 

ДГ 

Rдг=0             
Rдг=0             

Rдг= Rдг1 
… 

Rдг= Rдг3 
            

ГП з 
активним 
моментом 

Rд=R1             
Rд=R1             
Rд=R2 

… 
Rд=R4 

            

ГП з 
реактивним 
моментом 

Rд=R1             
Rд=R1             
Rд=R2 

… 
Rд=R4 
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6. Таблиця експериментальних та розрахункових даних віртуального 

лабораторного стенда. 

7. Порівняння результатів експериментів на фізичному та віртуальному 

лабораторних стендах. 

8. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. У якій послідовності виконується пуск лабораторного стенда? 

2. Дайте визначення активного (реактивного моменту). Від яких 

параметрів НМ залежить величина моменту двигуна ДМ? 

3. У чому полягає різниця між електромагнітним моментом двигуна та 

моментом, діючим на валу? 

4. Перерахуйте можливі способи гальмування ДПС з НЗ та дайте 

порівняльну техніко-економічну характеристику цим режимам. 

5. Наведіть вигляд механічної характеристики ДПС НЗ у разі введення 

додаткового опору Rд.  

6. Чим визначається жорсткість механічної характеристики? 

7. Як реалізується на практиці режим проти вмикання електродвигуна під 

час його роботи з допоміжним механізмом, який має у першому випадку – 

активний, у другому – реактивний статичний момент? 

Література: [7, с. 58–65; 8, с. 21–47;1, с. 29–35; 3, с. 13–20]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Дослідження  характеристик  двигуна  постійного  струму  

послідовного  збудження 

Мета:дослідження та побудова за експериментальними даними 

характеристик двигуна постійного струму послідовного збудження у 

рушійному та гальмівному режимах. 

Основні теоретичні відомості 

Рівняння швидкісної характеристики двигуна з послідовним збудженням 

має вигляд, аналогічний двигуну з незалежним збудженням. 
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Механічна характеристика  Mf  двигуна послідовного збудження не 

має точного аналітичного виразу, тому що залежність магнітного потоку від 

струму якоря  яIf=  аналітично не виражається. Тому заводом для серії 

двигунів, що випускається, даються так звані універсальні характеристики 

залежності частоти обертання і моменту від струму (рис. 4.1). 

Найпростішим способом регулювання частоти обертання є зміна опору 

якірного кола. Відповідні характеристики для різних значень RД показані на 

рис. 4.2. На цьому самому рисунку зображені характеристики для режиму 

електродинамічного гальмування із самозбудженням. Цей вид робочого 

аварійного гальмування використовується для зупинки підйомного обладнання 

і для обмеження швидкості опускання вантажу з відмовою в роботі гальма. 

0 0.5 1 1.5 2

0.5

1

1.5

2

 





I  

Рисунок 4.1 – Універсальні характеристики 

M
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Рисунок 4.2 – Характеристики ДПТ ПВ зі зміною Rд  та під час 

електродинамічного гальмування 
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Для одержання жорстких характеристик і можливості стійкої роботи 

двигуна з невеликими статичними моментами застосовується шунтування 

якоря. Завдяки наявності шунтувального контуру є можливість протікання 

струму в обмотці збудження за відсутності останнього в колі якоря. 

Частота обертання холостого ходу: 

)R+R+R(k

UR

дозшя

шя
0 

  . 

Магнітний потік  з ідеальним холостим ходом визначається за кривою 

намагнічування для струму: 

)RRR(

U
I

озшяд
0


 . 

Шунтування обмотки збудження призводить до зменшення магнітного 

потоку машини, а отже, із заданим моментом навантаження – до збільшення 

частоти обертання двигуна (рис. 4.3). 

+
Rя
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-

 

Рисунок 4.3 – Характеристики ДПТ ПВ під час шунтування обмотки 

збудження 

 

Залежність частоти обертання двигуна від струму якоря: 
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Значення магнітного потоку визначається з кривої намагнічування для 

струму збудження: 

озшз

шзя
з

RR

RI
=I


. 

Методичні рекомендації щодо виконання роботи 

Лабораторний стенд (рис. 4.4 ) складається з двох електричних машин 

постійного струму послідовного збудження з жорстким з’єднанням валів. 

Двигуни мають однакові номінальні параметри, тому вони взаємозамінні. 

Навантаження  може здійснюватись як однією з машин, так і механічним 

гальмом. 
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Рисунок 4.4 – Схема лабораторного стенда 

 

Автоматом АВ1 подається живлення напругою 220В, а автоматом АВ2 – 

живлення від трансформатора, що регулюється.  

Умикання і вимикання двигунів здійснюється реверсивними пускачами 

Л1 і Л2 за допомогою кнопок «Вперед – Стоп – Назад». 
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Автоматом АВ1 подається живлення напругою 220В, а автоматом АВ2 – 

живлення від трансформатора, що регулюється.  

Умикання і вимикання двигунів здійснюється реверсивними пускачами 

Л1 і Л2 за допомогою кнопок «Вперед – Стоп – Назад». 

Автоматами АВ3 і АВ4 подається напруга через випрямні мости і через 

пускачі Л1 і Л2 на обмотки двигунів. 

 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5

0.5

1

1.5

kФ

Із,А  

Рисунок 4.5 – Крива намагнічування машини постійного струму серії ПК 

 

Щоб запобігти великих пускових струмів, двигуни запускаються з  

уведеними всіма наявними додатковими опорами. Для виходу на природну 

характеристику опори східчасто  виводяться універсальними  перемикачами 

УП1 (Д1) і УП4 (Д2). 

За необхідності динамічного гальмування використовуються УП2 (Д1) і 

УП3 (Д2), (опір динамічного гальмування для Д2 можна східчасто змінювати 

перемикачем S4). 

Для зміни шунтувального опору збудження і якоря, використовуються 

трьохпозиційні вимикачі S5 (Д2) і S6 (Д2) відповідно. 

Після закінчення роботи всі автомати розімкнути.  
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Хід роботи 

1. Записати паспортні дані електричних машин, що належать до 

експериментальної установки. 

2. Зняти природну і дві–три реостатні характеристики для заданих 

викладачем значень додаткового опору ( Rд ) в якірному колі. 

3. Зняти декілька характеристик у режимі електродинамічного 

гальмування з самозбудженням для заданих викладачем значень Rд . 

4. Зняти штучні характеристики під час шунтування якоря (значення дR  і 

яшR  задаються викладачем). 

5. Зняти штучні характеристики під час шунтування обмотки збудження 

для заданих викладачем значень Rшз  і Rд =0. 

6. Результати замірів і розрахунків занести до таблиці4.1. 

 

Таблиця 4.1 – Дані експериментів та розрахунків 

Режим 

роботи 
Дослідні дані 

Розрахун- 

кові дані 

 Іяд1, 

А 

Іяд2, 

А 

Ізд2, 

А 

U, 

В 

n, 

об/хв 
Rд Rшя Rшз 

, 

с-1 

kФ, 

Вс 

M, 

Нм 

            

 

7. За даними таблиці 4.1 побудувати характеристики    f I я , 

   f M . 

Зміст звіту 

1. Титульнасторінка. 

2. Назва і мета роботи. 

3. Схема експериментальної установки. 

4. Таблиця даних замірів і необхідні розрахункові дані. 

5. Графічні побудови характеристик    f I я ,    f M . 
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Для побудови механічних характеристик необхідно розрахувати і 

побудувати перехідну характеристику  k f I  я . За наявності залежності 

 k f I  я  значення моменту легко визначається за формулою M k I  я , 

6 Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Особливості роботи двигуна послідовного збудження. 

2. Розрахунок механічних характеристик двигуна послідовного 

збудження. 

3. Особливості роботи двигуна під час шунтування якоря, обмотки 

збудження. Розрахунок характеристик у цих режимах роботи. 

4. Особливості електродинамічного гальмування двигуна із 

самозбудженням. 

5. Які характеристики називаються робочими і універсальними робочими 

характеристиками двигунів з послідовним збудженням? Як їх досягають? 

6. Викладіть методику побудови природньої механічної характеристики 

двигуна з послідовним збудженням за універсальними робочими 

характеристиками. 

Література: [7, с. 65–73; 1, с. 53–69; 3, с. 20–27]. 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Дослідження характеристик асинхронного двигуна з фазним 

ротором 

Мета:дослідження механічних і електромеханічних характеристик 

трифазних асинхронних двигунів з фазним ротором у рушійному та 

гальмівному режимах. 

Основні теоретичні відомості 

Механічна характеристика асинхронного двигуна визначається за 

формулою Клосса: 
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  , (5.1) 

де kM – критичний (максимальний) момент двигуна; ks – критичне ковзання, 

за якого момент набуває найбільшого значення; 
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 ; 

0

0s


 
 ; 21 R,R  – 

відповідно активний опір обмотки статора і активний опір ротора, зведений до 

обмотки статора; 0 – синхронна частота обертання, 
30

n
0





 . 

Значення критичного моменту і ковзання через параметри двигуна 

визначаються так: 
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де ™U – фазна напруга мережі; 21k xxx  – реактивний опір к.з.; 21 x,x  – 

відповідно реактивний опір статора і зведений ротора. 

Струм ротора pI   є основною величиною для оцінювання режиму роботи 

двигуна. Зручним для розрахунків залежності  fI p   є вираз: 
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, (5.2) 

де  – перевантажувальна здатність двигуна. 

Для розрахунку швидкісної характеристики  cIf  можна 

скористатися виразом: 

   2
k

22
р

2
c s121III   , (5.3) 

де I – струм намагнічування;  – коефіцієнт кратності струму намагнічування  

відносно  найбільшого струму ротора,  1150130 ,,  . 
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На рис. 5.1 і 5.2 показані швидкісні характеристики  sIc  і  sI p , 

побудовані відповідно за наведеними раніше формулами для двох значень 

опору роторного кола.  

На рис. 5.3 зображені природна і штучна механічні характеристики  sM  

у двигунному режимі. 

У режимі електродинамічного гальмування розрахунок характеристик 

можна робити за виразом (5.1), у якому  
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де эквI – еквівалентний струм збудження; x – реактивний опір контура 

намагнічування двигуна; 
p

f2
0





 – синхронна кутова швидкість обертання 

двигуна; рx  –  реактивний опір ротора із частотою, яку має мережа. 

Характеристики  sfM   у режимі електродинамічного гальмування 

показані на рис. 5.4. 
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Рисунок 5.4 

 

Методичні рекомендації щодо виконання роботи 

Лабораторний стенд (рис. 5.5.) включає в себе два двомашинних каскади, 

кожен з яких складається з механічно з’єднаних машин змінного і постійного 

струмів АД1 і Г, АД2 і Д. Машини постійного струму увімкнуті за схемою 

«генератор – двигун», що дозволяє плавно здійснювати зміни моменту опору на 

валу досліджуваного двигуна і забезпечує стійку його роботу на всіх точках 

механічної характеристики. 

Порядок вмикання агрегатів для проведення експериментів. 

 

Універсальний перемикач УП2 з написом перевести  

праворуч у позицію РР – рушійний режим. 

УПЗ з написом  перевести в крайню ліву  

позицію. 

 

УП1 з написом перевести в позицію 

«вперед». 

 

УП4 з написом поставити в позицію «вперед». 

0RRRR

АД2 фр коліу  R     

1234 

ОЗГ

вперед      назад

ОЗД

вперед      назад
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Увімкнути АВ1 і АВ2, потім кнопки «Пуск – АД1 – Стоп» й «Пуск – АД2 

– Стоп»; запустити привідний АД1 і досліджуваний АД2 двигуни. 

Керування струмом збудження двигунів Г і Д здійснюється регуляторами 

РВГ й РВД. 
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Рисунок 5.5 – Мнемонічна схема електроприводу установки 

 

ЕРС якірного кола машин виміряють вольтметром VI за допомогою 

перемикача « »із замкнутим АВ4. Струм у якірному колі 

системи Г–Д пропорційний алгебраїчній сумі ЕРС: 

R

EE
II дг

яцз


 , 

де Ег й Ед– ЕРС відповідно генератора і двигуна; 

ядяг RRR  – активнийопір якірного кола. 

Змінюючи за величиною і знаком одну або дві ЕРС, можназмінювати 

Д
вольтметра

положення
Г
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величину і знак струму в якірному колі, отже здійснювати переведення АД2 у 

будь-який режим роботи. Цього досягають регулюванням збудження Г і Д. 

Зміна напрямку струму збудження генератора здійснюється перемиканням УП1 

з позиції «Вперед» у позицію «Назад», а напрямок струму збудження двигуна – 

перемиканням УП4. 

Розглянемо роботу схеми в усіх режимах. Для зменшення розкиду 

дослідних точок повну механічну характеристику АД2 доцільно знімати, 

починаючи з режиму рекуперації, а потім переходити до рушійного режиму і, 

нарешті, до режиму гальмування противмиканням. 

Рекуперативний режим. Якірне коло Г–Д розімкнуте. ЕРС машини 

постійного струму напрямлені зустрічно (напрямок ЕРС перевіряється 

вольтметром V1). Із узгодженим напрямком ЕРС Ег й Ед й змінити напрямок 

збудження генератора за допомогою перемикача УП1. Збільшуючи струм 

збудження машин, довести ЕРС й до 20–40 В, увімкнути АВ4. 

Струм якірного кола: 

як

дг
якз

R

EE
II


 , 

з однаковими ЕРС машин дорівнює 0. Досліджувальний двигун працює у 

режимі, наближеному до реального холостого ходу. Зі збільшенням струму 

збудження генератора:Ег>Ед і струм Iз змінює свій знак. АД2 і Г працюють у 

генераторному, АД1 і Д – у рушійному режимах. Першу точку характеристики 

знімають з максимальною швидкістю АД2 (не більше 1.3n0). Поступово 

зменшуючи струм в обмотці збудження генератора, зняти точки механічної 

характеристики АД2 у режимі рекуперативного гальмування до швидкості 

холостого ходу. 

Рушійний режим. Під час переходу з генераторного режиму 

занотовуються показания приладів у режимі холостого ходу, і далі, повільно 

ослаблюючи (зменшуючи) струм в ОЗГ, збільшувати навантаження на валу 

АД2, отримуючи дані для побудови природньої та реостатних механічних 

(елекромеханічних) характеристик (занотовуються показники 6–7 точок). 
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АД2 й Г працюють у рушійному, Д і АД1 – у генераторному режимах. 

Якщо зі знятою з обмотки збудження генератора напругою (рукоятка РЗГ 

– у крайній лівій позиції) не вдається повністю навантажити досліджуваний 

двигун для отримання заданої кількості точок, то подальше збільшення 

навантаження можна робити перемикачем УП1. При цьому ЕРС генератора 

буде вже не відніматися, а додаватися до ЕРС двигуна; отже, струм кола їхніх 

якорів буде збільшуватися зі збільшенням струму в ОЗГ, що дозволить зняти 

ще кілька точок цього режиму. 

Режим гальмування противмиканням. Із нульовим струмом в обмотці 

збудження генератора змінити його напрямок напруги збудження за допомогою 

УП1 таким чином, щоб вони були напрямлені узгоджено. Струм якірного кола 

уцьому випадку: 

як

дг
якз

R

EE
II


 . 

Із деяким значеннямІзг швидкість АД2 зменшуєгься до нуля. Подальше 

збільшення струму збудження Г перевело АД2 у режим ГП; при цьому він 

змінить напрямок обертання. Не допускаючи збільшення швидкості, знімають 

4–5 точок для побудови штучних механічних і електромеханічних 

характеристик (Rдод≠0) АД1 і Д працюють у рушійному, Г– у генераторному 

режимах. 

Динамічне гальмування. Коло статора АД2 вимикається з мережі 

змінного струму і збуджується постійним струмом, а ротор обертається 

машиною Д. АД2 і Г працюють у генераторному, АД1 і Д у рушійному 

режимах. Переведення АД2 у режим динамічного гальмування виконується у 

такій послідовності. Із розімкнутим АВ4 вимкнути з мережі статорне коло АД2 

за допомогою кнопок «Пуск – АД2 – Стоп», увімкнути АВЗ, установити задане 

значення струму у статорному колі досліджуваного двигуна (за допомогою 

трансформатора, розташованого праворуч біля стенда №4, чорна рукоятка; 

трансформатор вмикається вимикачем АВ2 стенда №4). Значення і струму ДГ 

контролюється відповідно вольтметром V2 і амперметром А2. 
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Коли потрібне значення струму динамічного гальмування встановлено, 

необхідно струм в ОЗГ зменшити до нуля, а в ОЗД – довести до номінального 

значення. Замкнути якірне коло машин постійного струму і, поступово 

збільшуючи збудження Г, зрушити досліджуваний двигун. Із збільшенням 

струму збудження генератора стежити, щоб не зашкалювали амперметри А3 і 

А6, і швидкість не перевищувала номінального значення. Через те, що дослідні 

точки розкидані, характеристику рекомендуємо знімати у прямому і 

зворотньому порядках, записуючи показники для 5–7 точок. 

Зупинка агрегатів стенда. Розімкнути АВ4. Зменшити до нуля струми 

збудження машин постійного струму; зупинити АД1, АД2, вимкнути усі 

автомати в порядку зменшення їх номерів; перевести універсальні перемикачі 

УП1 й УП4 у середню позицію, УПЗ у крайню ліву позицію. Необхідні вимоги 

під час виконання лабораторної роботи: 

– пуск АД1 і АД2 виконуються з розімкнутим вимикачем АВ4; 

– вмикання АВ4 можливе лише із зустрічним вмиканням ЕРС; 

–Ег й Едвідрізняються за величиною не більш ніж на 10 В; 

– допустимі навантаження машин: у межах шкал приладів, розташованих 

на лицьовому боці стенда; 

– допустима швидкістъ АД1 не більше 2000 об/хв; АД2 не більше 1; 

– 1750 об/хв. 

Хід роботи 

1. Ознайомитися з лабораторним стендом. 

2. Вибрати режим роботи АД2. 

3. Вибрати напрямок струму в ОЗГ й ОЗД (увести всі ступені пускового 

реостата).  

4. Запустити АДІ та АД2. 

5. Вивести з роторного АД2 усі додаткові опори.  

6. Отримати дані для побудови природних (Rдод=0)і штучних (Rдод0) 

механічних та електромеханічних характеристик АД2 у режимах: 

рекуперативному, рушійному, противмикання. Дані вимірювань записати до 
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табл. 5.1. 

Таблиця 5.1 

Режим 

роботи 
Rдод 

А2,

А 

А6, 

А 

n, 

об/хв 

А3,

А 

А4, 

А 

А5, 

А 

V1, 

В 

W1, 

кВт 

W2, 

кВт 

А1, 

А 

V2, 

В 

             

 

7. Зняти механічні та електромеханічні характеристики у режимі 

динамічного гальмування.  

Обробка експериментальних даних виконується у такому порядку: 

1. За результатами експериментів визначити момент АД2 для різних 

режимів роботи, навантаженні та швидкості обертання MАД2 = сдIз 

2. Для двигуна Д побудувати криву намагнічування Ф=f(Iзд), 

використовуючи співвідношення 

здзпiWF  , (5.4) 

де Wзп– кількість витків незалежної (паралельної) обмотки збудження на полюс. 

Результат обчислень занести до табл. 5.2.  

Таблиця 5.2 

Ф·10-6, мкВб        

F, вит на полюс        

Iзд        

3. Номінальне значення струму збудження і конструктивної сталої дви-

гуна визначаються з паспортних даних: 

з

н
зн

R

U
I  , (5.5) 

нн

н
дн

I

P
с


 . (5.6) 

4. Конструктивна стала сддвигуна для магнітного потоку, що 

відрізняється від Фном., визначається таким чином: 
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н

i
дндi

Ф

Ф
сс  , (5.7) 

де Фi й Фн– значення магнітного потоку, що відповідають струмам ізд та іздi й 

узяті з графіка Ф = f(ізд). 

5. За результатами розрахунків заповнюють табл. 5.3. 

6. За даними табл. 5.3 будують механічні характеристики 

n=f(М)досліджуваного двигуна для різних режимів роботи. 

Таблиця 5.3 

Режим роботи 
АД2 

Iздi, 
А 

Фi, 
Вб 

Сдi, 
Вб 

Iя, 
А 

Мi,  
Нм 

nАД2, 
об/хв Rдод 

        

 
7. Побудувати електромеханічні s = f(I1), s = f(I2) характеристики АД2.  

8. 3аповнити табл. 5.4. 

Значення ковзання для різних навантажень: 

0

i0
i

n

nn
s


 . (5.8) 

Таблиця 5.4 

Режим роботи Rдод 
I1, 
А 

I2, 
А 

ni, 
об/хв 

si cos2 

       
 

У табл. 5.4: 

I1– фазний струм статорного кола АД2;  

І2– фазний струм роторного кола АД2. 

9. За даними табл.6.3 побудуємо залежності s = f(I1), s = f(I2). 

10. Побудувати залежність сos2 = f(s) для рушійного та рекуперативного 

режимів.  

11. Розрахувати cos2. 

Ф1Ф1

2W
2

IU3

P
cos  , (5.9) 

або 
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Ф1Ф1

ii
2

IU3

M
cos


  . (5.10) 

 

12. За результатами розрахунків заповнити останню колонку табл. 5.4 і 

побудувати залежність сos2 = f(s). 

13. Зняти і побудувати характеристики асинхронного двигуна з фазним 

ротором в рушійному режимі на віртуальному лабораторному стенді (додаток 

В). Під час проведення експерименту необхідно симетрично змінювати 

значення опорів фаз ротора Rд1, Rд2, Rд3 від 0 до 100 (декілька значень). 

Навантаження змінюється за допомогою механічного гальма (від 0 до 100 Нм). 

Експериментальні та розраховані дані занести до таблиці 5.5. 

 

Таблиця 5.5 – Експериментальні та розрахункові дані характеристик 

асинхронного двигуна з фазним ротором в рушійному режимі 

Режим 
роботи 

Характе- 
ристика 

Дані експериментів Дані 
розрахунків А2, 

А 
Мт, 
Нм 

n, 
об/хв 

, 
с-1 

0, 
с-1 

s 

Рушійний 

Rд =0       
Rд =0       

…       
Rд=Rд1       
Rд=Rд1       

…       
Rд=Rд2       
Rд=Rд2       

…       
 

Зміст звіту 

1. Титульнасторінка.  

2. Назва і мета роботи.  

3. Схема фізичної та віртуальної лабораторної установки. 

4. Таблиці 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. 

5. Графіки сos2 = f(s), s = f(I1), s = f(I2), Ф = f(iз),s=f(Mд). 
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6. Таблиця експериментальних та розрахункових даних віртуального 

лабораторного стенда. 

7. Графічні побудови характеристик електромеханічних та механічних 

характеристики досліджуваного двигуна. 

8. Порівняння результатів експериментів на фізичному та віртуальному 

лабораторних стендах. 

9. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Поясніть призначення електричних машин та апаратів, які є у 

лабораторній установці. 

2. У яких позиціях мають бути рубильники та реостати перед подачею 

напруги у схему? 

3. Поясніть порядок вмикань для знімання різних характеристик. Як 

змінити навантаження на валу АД2?  

4. Які умови мають виконуватися у разі замикання автомата АВ4?  

5. Чи можна перевести АД2 у режим противмиканняпід час його роботи 

на природній характеристиці? Поясніть свою відповідь.  

6. Як визначити сд експериментально? Проаналізуйте, який метод 

(розрахунковий чи запропонований вами) є менш трудомістким у даному 

випадку. 

7. У яких режимах будуть працювати машини на навантажувальній 

установці під час роботи досліджуваного двигуна:  

а) у режимі рекуперативного гальмування;  

б) на різних ділянках (відрізках) механічної характеристики у рушійному 

режимі; 

в) у режимі противмикання? 

Література: [7, с. 74–82; 8, с. 35–63; 1, с. 113–131; 3, с. 27–37]. 
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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 – 1 бал за заняття; 

 підготовка до лабораторних занять – 10 балів за семестр; 

 виконання лабораторних робіт – 5 балів за семестр; 

 захист лабораторних робіт – 6 балів за роботу. 
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Додаток  А 

Графіки кривих намагнічування 
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Рисунок А1 – Криві намагнічування машин постійного струму серії П  

(П12, П31, П32) 
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Додаток  Б 

Віртуальний лабораторний стенд для дослідження характеристик двигуна 

постійного струму незалежного збудження у рушійному та гальмівному 

режимах 

 

Система електроприводу містить у собі два жорстко з’єднаних двигуни 

постійного струму незалежного збудження. Один з них є 

досліджуваноюмашиною (ДМ), іншийнавантажувальною машиною (НМ). 

Двигуни мають однакові номінальні параметри, тому за призначенням вони 

взаємозамінні. Схема лабораторного стенда (рис. Б1) містить вимірювальні 

прилади й перемикачі управління двигунами. 

Автоматичним вимикачем QF подається живлення на лабораторний 

стенд, вимикачами QF1 та QF2 – на якірний ланцюг двигуна НМ та ДМ 

відповідно. Через автоматичні вимикачі QF4 та QF5 напруга подається на 

обмотку збудження двигуна НМ, а автоматичним вимикачем QF3 – на обмотку 

збудження двигуна ДМ. Подача напруги на якір двигунів відбувається тільки 

після подачі напруги на обмотки збудження. 

Регулювання напруги живлення якірних ланцюгів двигунів та обмотки 

збудження двигуна ДМ виконується відповідними регуляторами напруги (РН1, 

РН2, РН3). Регулювання напруги має двонаправлений характер, що необхідно 

для реалізації реверсу електричних двигунів. 

В якірному ланцюзі двигуна ДМ встановлено реостат для зміни величини 

додаткового опору Rдоб(діапазон зміни опору від 0 до 100 Ом). 

Схема лабораторного стенда дозволяє реалізовувати режим динамічного 

гальмування двигуна ДМ. Для здійснення цього режиму необхідно під час 

живлення якірного ланцюга двигуна ДМ вимкнути вимикач QF2 або QF7 та 

увімкнути вимикач QF6. При цьому якірне коло двигунаДМ буде замкнуте 

через опір динамічного гальмування Rдг (діапазон зміни опору від 0 до 100 Ом). 

Під час реалізації динамічного гальмування обмотка збудження ОЗдм 

продовжує отримувати живлення. 
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Контроль напруги живлення якірних ланцюгів двигунів НМ та ДМ 

здійснюється вольтметрами V2 та V3 (контроль струму – амперметрами А2 та 

А3), контроль напруги на обмотках збудження двигунів НМ та ДМ − 

вольтметрами V1 та V4 (контроль струму – амперметрами А1 та А4). 

 

Рисунок Б1 Схема віртуального лабораторного стенда для дослідження 

характеристик двигуна постійного струму незалежного збудження 
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Додаток  В 

Віртуальний лабораторний стенд для дослідження характеристик асинхронного 

двигуна з фазним ротором 

 

Схема віртуального лабораторного стенда містить у собі асинхронний 

двигун з фазним ротором (АД) та двигун постійного струму незалежного 

збудження (ДПС), які жорстко з’єднані між собою. Один з них є досліджуваним 

двигуном (АД), інший  навантажувальною машиною (ДПС). 

Схема лабораторного стенда (рис. В1) містить вимірювальні прилади й 

перемикачі управління двигунами. Автоматичним вимикачем QF подається 

живлення на лабораторний стенд. Через автоматичний вимикач QF1 подається 

напруга на статор асинхронного двигуна (АД), а через автоматичні вимикачі 

QF3 та QF4 відбувається живлення якірного ланцюга та обмотки збудження 

двигуна постійного струму (ДПС).  

У разі переведення асинхронного двигуна (АД) в режим динамічного 

гальмування необхідно розімкнути автоматичний вимикач QF1 та замкнути 

автоматичні вимикачі QF2 та QF5, при цьому зміна напруги здійснюється за 

допомогою регулятора напруги РН1. Контроль напруги статора в режим 

динамічного гальмування здійснюється вольтметром V1, струму – амперметром 

А1. 

Зміна характеристик асинхронного двигуна (АД) в двигунному та 

гальмівному режимах здійснюється за допомогою симетричної зміни значень 

опорів фаз ротора Rд1, Rд2, Rд3. Зміну струму ротора контролюють за 

допомогою амперметра А2. 

Регулювання напруги живлення якірного ланцюга та обмотки збудження 

двигуна постійного струму (ДПС) виконується відповідними регуляторами 

напруги (РН2, РН3). Регулювання напруги має двонаправлений характер, що 

необхідно для реалізації реверсу електричної машини. 

Схема лабораторного стенда дозволяє реалізовувати режим динамічного 

гальмування двигуна постійного струму незалежного збудження (ДПС). Для 
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здійснення цього режиму необхідно під час живлення якірного ланцюга 

двигуна (ДПС) вимкнути вимикач QF6 та увімкнути вимикач QF7. При цьому 

якірне коло дигуна буде замкнуте через опір динамічного гальмування Rдг 

(діапазон зміни опору від 0 до 100 Ом). 

 

Рисунок В1 Схема віртуального лабораторного стенда для дослідження 

характеристик асинхронного двигуна з фазним ротором 

 

У разі реалізації динамічного гальмування обмотка збудження ОЗ 

продовжує отримувати живлення. Контроль напруги на обмотці збудження 

двигуна постійного струму незалежного збудження (ДПТ) здійснюється 

вольтметром V4, а струму – амперметром А4. Вольтметром V3 здійснюється 

контроль зміни ЕРС двигуна, а амперметром А3 – струму якірного ланцюга. 
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