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ВСТУП 

 

Виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Монтаж, 

налагодження та випробування електромеханічного обладнання» є важливою 

частиною вивчення всього курсу, сприяє закріпленню студентами теоретичного 

матеріалу, розвиває навички практичної роботи, знайомить з методами 

налагодження та експлуатації електрообладнання. Теми лабораторних робіт 

відповідають основним розділам курсу «Монтаж, налагодження та 

випробування електромеханічного обладнання». 

Послідовність виконання кожної лабораторної роботи визначається її 

змістом та вказана за окремими роботами. 

Перед початком виконання лабораторної роботи студенти 

ознайомлюються з правилами техніки безпеки, про що робиться відповідний 

запис у журналі. 

Під час виконання лабораторних робіт необхідно: 

– ознайомитися з методами роботи, конструкцією та технічними 

характеристиками електрообладнання, використовуваного в цій роботі. Тільки 

після перевірки знань та основних положень студента допускають до виконання 

роботи; 

– ознайомитися зі стендом, приладами та пристроями, які будуть 

використані в роботі; 

– скласти електричну схему для виконання роботи та перевірити 

правильність виконаних з’єднань. Умикати установку чи подавати напругу на 

складену схему можна тільки з дозволу викладача; 

– після проведення роботи та перевірки викладачем отриманих 

результатів вимкнути установку, схему розібрати та привести робоче місце в 

порядок; 

– оформити звіт з виконаної роботи. Схеми, графіки, таблиці мають бути 

акуратно накреслені. Звіт з виконаної роботи кожний студент складає окремо та 

подає викладачеві до початку наступної роботи. Студентів, які не підготували 

звітів, до наступної роботи не допускають. 
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ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

 

Тема. Вивчення принципу дії електровимірювальних приладів, що 

використовуються під час монтажу та налагоджування електротехнічного 

обладнання 

Мета: набуття вмінь і навичок роботи з електровимірювальними 

приладами. 

Короткі теоретичні відомості 

Мета вимірювань – установлення числового значення величини, що 

характеризує властивості фізичного об’єкта. 

Вимірювання – отримання числового еквівалента (значення) величини, що 

характеризує властивості фізичного об’єкта (предмета, процесу, явища). 

Метрологічна характеристика – це властивість засобу вимірювання 

впливати на результат вимірювання або його похибку. До основних 

метрологічних характеристик належать діапазон вимірювання та різні складові 

похибки засобу вимірювання.  

Показання засобу вимірювання – це число, відмітка або сиґнал на 

відліковому пристрої, які відповідають значенню фізичної величини на момент 

відліку. Різниця показань приладу в одній і тій же самій точці діапазону 

вимірювання під час плавного підходу «зліва» до цієї точки називається 

варіацією показання. Під діапазоном показань розуміють область значень 

шкали приладу, яка обмежена кінцевим чи початковим значеннями шкали. Слід 

відрізняти діапазон показання від діапазону вимірювання, під яким беруть 

область значень величини, у межах якої нормовані допустимі межі похибки 

засобу вимірювання. 

У загальному випадку метод вимірювання – це  захід або сукупність 

заходів порівняння вимірювальної фізичної величини з її одиницею  відповідно 

до реалізованого принципу вимірювання. До основних методів вимірювання 

належать: метод безпосереднього оцінювання, метод порівняння з мірою, 
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диференціальний або різницевий, нульовий, контактний і безконтактний . 

Метод вимірювання, у якому вимірювальну величину порівнюють з 

величиною, яка відтворюється мірою, називається методом порівняння з мірою. 

Нульовим називається метод порівняння з мірою, у якому результуючий ефект 

дії вимірювальної величини та міри на засіб вимірювання зводять до нуля. 

Якщо вимірювальна величина порівнюється з її однорідною, яка має відоме 

значення, яке незначно відрізняється від значення вимірювальної величини, за 

яким вимірюється різниця між цими двома значеннями, то такий метод 

називається диференціальним. 

Чутливий елемент приладу може мати або не мати контакту з об’єктом 

вимірювання. У першому випадку метод вимірювання називається 

контактним, а в другому – безконтактним.  

Різниця між показаннями засобу вимірювання та істинним (дійсним) 

значенням вимірювальної фізичної величини називається абсолютною 

похибкою засобу вимірювання. Оскільки істинне значення зазвичай невідоме, 

то на практиці використовують її дійсне значення. Для робочого засобу 

вимірювання за дійсне значення беруть показання зразкового засобу, для 

зразкового  значення фізичної величини, яке одержане за допомогою еталону. 

Зразковий прилад має значно меншу похибку, якою під час вставлення 

нерідко нехтують. Тому під час визначення абсолютної похибки приладу 

користуються формулою 

зnn XXX   (1.1) 

де nX – похибка приладу, що перевіряють; зX  – значення величини, яке 

одержане за допомогою зразкового засобу вимірювання (або еталоном), яке 

беруть за дійсне значення;  Хп – показання перевіряльного приладу. 

Основною метрологічною характеристикою кожного приладу є клас  

точності – узагальнювальна характеристика, яка виражається межами основної 

та додаткових похибок приладу, а також іншими характеристиками, які 

визначають його точність. Найбільше значення похибки приладу, яке 

встановлене нормативно-технічною документацією за яким він придатний до 
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використання, називається межею його допустимої похибки. У разі пе-

ревищення цієї встановленої межі похибки прилад визнається непридатним до 

використання.  

Під час монтажу, налагоджування та ремонту електроустановок та 

електрообладнання електровимірювальні прилади слугують для визначення 

стану окремих видів електрообладнання та правильності з’єднання елементів 

електрообладнання. Незамінними приладами у цих випадках є: 

– мегомметр; 

– омметр; 

– комбіновані вимірювальні прилади; 

– кліщі електровимірювальні; 

– електронно-променевий осцилограф; 

– щуп або пробник. 

Мегомметр – пристрій, який застосовується для вимірювання опору 

ізоляції електроустаткування, проводів і кабелів постійному струму. 

Мегомметр складається з ґенератора постійного струму та 

вимірювального приладу, що міститься в одному корпусі. 

Омметр працює на базі вбудованого елемента живлення та слугує для 

вимірювання порівняно невеликих опорів в омах. Він може застосовуватися для 

перевірки цілості електричних кіл. 

Технічні дані мегомметра та омметра наведені в таблиці 1.1. 

Схема вимірювання мегомметром опору ізоляції електродвигуна 

зображена на рис. 1.1, а. У цьому випадку застосовано мегомметр М4100/4. На 

корпусі мегомметра зображена схема приєднання дротів під час вимірювання в 

мегомах і кілоомах. У разі вимірювання в кілоомах між двома лівими 

затискачами ставиться перемичка, що входить до комплекту дротів, один дріт 

приєднується до цієї перемички, а другий – до правого затискача, а інші кінці 

дротів приєднуються до об’єкта, що вимірюється. 
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Таблиця 1.1 – Технічні дані мегомметра та омметра 

Найменування приладу 
Діапазон вимірювань Вихідна напруга, 

В кОм Мом 

Модифікація мегомметра:    

М4100/1 0…200 0…20 100 ± 10 

М4100/2 0…500 0…50 250 ± 25 

М4100/3 0…1000 0…100 500 ± 50 

М4100/4 0…1000 0…200 1000 ± 100 

Омметр М57 0…5000 Ом 4,5 

 

У разі вимірювання в мегомах дроти приєднуються до двох лівих 

затискачів. 

У цьому випадку вимірювання проводиться в кілоомах, електродвигун 

від’єднано від мережі. Його можна не від’єднувати, а тільки відключити 

вимикач. Звичайно зручніше виміряти опір ізоляції двигуна з боку вмикаючого 

пристрою через кабель живлення двигуна. Але в цьому випадку прилад урахує 

й опір ізоляції кабелю, а виміряний опір ізоляції буде менше, ніж опір ізоляції 

двигуна. Якщо воно не нижче за допустиме (500 кОм), то кабель можна не 

від’єднувати, а якщо нижче, то електродвигун потрібно перевірити окремо. 

 

МОм

кОм

PR

M

кОм
Л

 

а 

PR

 

б 

Рисунок 1.1 – Схема застосування мегомметра М4100/4: 

а – вимірювання опору ізоляції двигуна відносно його корпусу; 

б – визначення кінців жил кабелю 
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За допомогою мегомметра можна перевірити цілісність кожної фазної 

обмотки двигуна та місця їх з’єднання, вимірявши опір між початками фаз, 

якщо обмотки двигуна з’єднані  в зірку. У разі з’єднання трикутником кінці та 

початки обмоток потрібно роз’єднати. 

Оскільки на виході мегомметра під час вимірювання висока напруга, то 

цього часу не можна торкатися  неізольованих частин об’єкта вимірювання та 

дротів приладу. 

Коло, що виміряється, може заряджатися від мегомметра під час 

вимірювання, тому після вимірювання його потрібно розрядити за 

допомогою провідника занулення (заземлення) електроустановки, 

дотримуючись обережності. 

На рис. 1.1, б зображено визначення кінців жили кабелю у разі 

відсутності забарвлення за допомогою мегомметра. Дальній кінець жили 

кабелю та один затискач приладу приєднуються до заземлених частин 

конструкцій, а за допомогою дроту від іншого затискача приладу проводиться 

пошук другого кінця жили кабелю. 

Слід зазначити ще деякі особливості під час роботи з мегомметром. 

Мегомметр виробляє високу напругу, та якщо в установці, де 

проводиться вимірювання, є елементи, які можуть бути пошкоджені цією 

напругою, наприклад, конденсатори, напівпровідникові прилади, то вони мають 

бути від’єднані або короткозамкнені дротом. 

Не припускається користуватися приладом, забрудненим і покритим 

вологою, оскільки це може спотворити показники вимірювань. 

Перед вимірюванням прилад має бути перевірений з’єднанням кінців 

його дротів під час обертання рукоятки, при цьому стрілка приладу має 

продемонструвати «нуль», а у разі роз’єднання дротів – «безмежність». 

Щоб прилад дав потрібне значення напруги, його рукоятку потрібно 

обертати з частотою, не меншю, ніж указано на щиті зі шкалою. 
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Під час вимірювання в розгалуженому колі прилад може спочатку 

продемонструвати малий опір ізоляції, поки коло не зарядиться від напруги, що 

виробляється ними, оскільки ізоляція кола має ємність.  

Комбіновані вимірювальні прилади. Більшість елементів електронних 

схем легко перевірити та налагодити за допомогою декількох простих 

електронних вимірювальних приладів. Один з необхідних приладів – це 

мультиметр. Усі вони призначені для вимірювання напруги постійного та 

змінного струмів, величини струму та опору постійному струму. Деякі прилади 

призначені для вимірювань ємності, параметрів транзисторів, температури 

тощо. 

Точність мультиметрів визначається якістю та похибкою масштабних 

резисторів, які застосовуються для вибору різних діапазонів. Відмінності у 

вартості між дешевими аматорськими приладами, професійними 

мультиметрами та лабораторними вимірювальними приладами  значною мірою 

визначаються різницею в ціні між стандартними та прецизійними 

компонентами. Багато недорогих мультиметрів забезпечують точність 

вимірювань від 2 до 10 %. Професійні прилади мають точність від 1,5 до 2  % 

на постійному струмі та від 3 до 5  % – на змінному. Більшість вимірювань, які 

доведеться проводити під час роботи зі схемами, не вимагають такої точності, 

якою не міг би забезпечити недорогий мультиметр. 

Під час роботи з мультиметром  потрібно завжди уважно вибирати межу 

вимірювань. Наприклад, якщо схема працює від батареї 9 В, то можна не 

сумніватися в тому, що робота на межі 10 В вимірювання безпечна. Проте якщо 

максимальна напруга або струм у колі  наперед не відомий, то потрібно 

починати вимірювання з найбільшої межі вимірювань мультиметра. 

Побачивши значення приладу, ви отримаєте уявлення про величину, що 

вимірюється, та зможете вибрати правильну межу вимірювань. 

Коли мультиметр установлений у режим вимірювання струму (в амперах, 

міліамперах або мікроамперах), будьте дуже уважні у разі ввімкнення щупів у 

схему, оскільки під час вимірювання струму прилад яляє собою майже 
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короткозамкнене коло.  

У таблицях 1.2–1.4 наведені технічні дані низки комбінованих 

вимірювальних приладів. 

 

Таблиця 1.2  –  Технічні дані цифрового мультиметра DT 890В+ 

Діапазон вимірювань:  

 струм постійний 2 мА – 20 А 

 струм змінний 20 мА – 20 А 

 напруга постійна 200 мВ – 1000 В 

 напруга змінна 2 В – 750 В 

 опір 200 Ом – 200 Мом 

 ємність 2000 пФ – 20 мкФ 

 

Таблиця 1.3 –  Технічні дані цифрового мультиметра DT 9808 

Діапазон вимірювань:  

 струм постійний 20 мкА – 20 А 

 струм змінний 20 мА – 20 А 

 напруга постійна 200 мВ – 1000 В 

 напруга змінна 20 В – 750 В 

 опір 200 Ом – 200 Мом 

 частота 2 К –  20 К 

 ємність 2 нФ – 20 мкФ 

 

Таблиця 1.4 –  Технічні дані цифрового мультиметра DT 832 

Діапазон вимірювань:  

 струм постійний 2000 мкА – 10 А 

 напруга постійна 200 мВ – 1000 В 

 напруга змінна 200 В  – 750 В 

 опір 200 Ом – 2000 кОм 

 



 12 

Кліщі електровимірювальні. Цей прилад призначений для вимірювань 

сили струму в провіднику без його роз’єднання, а також напруги та опору. 

Базою приладу є рознімний магнітопровід з обмоткою, яка є вторинною 

обмоткою трансформатора струму, а первинною обмоткою є провід з 

вимірюваним струмом. 

Під час вимірювання сили струму магнітопровід розмикається та 

надівається на провід, потім змикається і проводиться вимірювання. 

 

Таблиця 1.5 –  Технічні дані кліщів електровимірювальних 266  

Діапазон вимірювань:  

 струм змінний 750 А 

 напруга постійна 1000 В 

 напруга змінна 750 В 

 опір 200 Ом – 2000 Мом 

 

Прилад працює на змінному та постійному струмах у широкому діапазоні 

вимірювальних величин. Завдяки використанню спеціальних щупів прилад мо-

же працювати  як вольтметр. Отже, він є універсальним вимірювальним 

пристроєм. Струмовимірювальні кліщі можуть застосовуватися для швидкого 

вимірювання струму в місцях, де доступні окремі виводи фаз. Однак вони не 

можуть вимірювати струм у багатожильних силових кабелях, де в один кабель 

укладають провідники всіх трьох фаз. Під час використання 

струмовимірювальних кліщів необхідно стежити за тим, щоб вони затискались 

без найменшого повітряного зазору, інакше показання можуть бути далекими 

від істинних значень. 

Застосовуються електровимірювальні кліщі різних типів.  

Електронно-променевий осцилограф. Прилад отримав значне поширення. 

Він відображає досліджуваний електричний сиґнал на екрані, надає інформацію 

про частоту та тривалість імпульсів і їх форму. Осцилограф можна 

використовувати для вимірювання напруги (змінної та постійнної). 
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Щуп, пробник. Для перевірки кіл також може застосовуватися щуп або 

пробник, що складається з корпусу, до  якого поміщаються батарея та лампа. 

Для торкання точок кіл прилад має штир і дріт. 

Приєднавши проводок щупа до потрібної точки кола і торкаючись 

штирем інших її точок, можна перевірити цілість ділянок кола. 

Потрібно не забувати, що вимірювання опорів в електроустановках 

потрібно проводити, зробивши необхідні відключення напруги, перевіривши її 

відсутність перед приєднанням до приладу. 

Правила для перевірки працездатності електронних компонентів 

Перевірка діодів і випрямлячів. 

Діод – це напівпровідниковий елемент, що проводить струм тільки в 

одному напрямку. 

Прямий опір діодів і випрямлячів перевіряється підключенням 

позитивного та негативного полюсів мультиметра (рис. 1.2), заздалегідь 

установленого на режим перевірки діодів, відповідно до позитивного (анода) і 

неґативного (катода) виводів. Виміряний опір має складати від 500 до 600 Ом  

для звичайних кремнієвих діодів і від 200 до 300 Ом – для германієвих діодів, а 

для діодних мостів (германієвих або кремнієвих) через їх великий розмір опір 

нижче, ніж у відповідних звичайних діодів. Високовольтні діоди складаються з 

декількох діодів, сполучених послідовно, тому під час вимірювання їх опір 

виявляється більш високим. Описаний прийом придатний для швидкого 

визначення працездатності діода. 

Щоб перевірити діод на коротке замикання або витік, потрібно 

перемкнути мультиметр на більшу  шкалу та поміняти місцями його виводи. 

Низький опір укаже на коротке замикання або підвищений витік діода. У 

германієвих діодів зворотний опір складає від 100 кОм до 1 МОм. Кремнієві 

діоди мають більш високий зворотний опір, який може досягати 1000 МОм. 

Проте деякі діоди можуть мати і більш низький зворотний опір, але 

нормально працювати в деяких схемах. У діодних мостів, які мають  

pn-переходи великої площі, струми витоку більше.  
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Рисунок 1.2 – Перевірка діода мультиметром 

 

Стабілітрони. Щоб швидко визначити обрив, коротке замикання або 

підвищений витік стабілітрона, підключіть мультиметр у прямому напрямку, як 

для звичайного діода. Проте така перевірка, хоча вона і корисна, не дає 

головної інформації про стабілітрон, а саме – чи стабілізує він напругу на 

заданому рівні. Перевірка стабілізуючої функції стабілітрона проводиться за 

допомогою реґульованого джерела живлення, забезпеченого вимірювальним 

приладом, який дозволяє виміряти напругу та струм. 

Приєднайте до виходу джерела живлення випробовуваний стабілітрон 

послідовно з резистором, що обмежує струм, і поволі збільшуйте вихідну 

напругу, поки через стабілітрон не потече заданий струм (рис. 1.3). Тепер 

підключіть вольтметр паралельно стабілітрону, щоб виміряти напругу 

стабілізації. Змінюйте струм через стабілітрон у  той і в інший бік від заданого 

значення. Якщо стабілітрон працює нормально, то напруга має залишатися 

постійною. 

Перевірка тиристорів і семісторів 

Тиристор – це діод з додатковим електродом керування. Тиристор 

починає проводити струм тільки тоді, коли зсунутий у прямому напрямку,  і 

при цьому на електрод керування подається відкриваючий імпульс. Тому 
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тиристор можна перевірити так само, як і звичайний діод, використовуючи 

мультиметр з функцією перевірки діодів або звичайний омметр. 

 

Вольтметр постійного 

струму

Струмообмежувальний 

резистор

Стабілітрон

Реґулятор напруги

Реґулятор струму

Реґульоване джерело 

живлення постійного струму

+ -

 

 

Рисунок 1.3 – Схема перевірки стабілітрона 

 

Позитивний щуп вимірювального приладу підключають до анода 

тиристора, а неґативний – до катода (рис. 1.4). Прилад має продемонструвати 

«безмежно» високий опір. Для відмикання тиристора використовують 

перемичку, якою електрод керування тиристора сполучають з позитивним 

щупом, не відключаючи при цьому вимірювальний прилад. 

Продемонстрований на вимірювальному приладі опір тиристора має різко 

знизитися. 

Після від’єднання перемички тиристор продовжує проводити або 

повертається у закритий стан. Це залежить від властивостей тиристора та 

вимірювального приладу. Якщо тиристор володіє малим струмом утримання, то 

омметр зможе утримати його у відкритому стані. Якщо ж струм утримання 

тиристора високий, то у разі від’єднання перемички він закриється. 

Деякі потужні тиристори можуть мати внутрішній резистор, увімкнутий 

між катодом і електродом керування. Цей резистор запобігає відмиканню 

тиристора невеликими перешкодами. Інженер, що не знає про існування цього 
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резистора, може помилково вважати його за витік між катодом і електродом 

керування. Величину його опору можна виміряти омметром. 
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Рисунок 1.4 – Схема перевірки тиристора 

 

Семістор конструктивно складається з двох тиристорів, увімкнених  

паралельно в протилежних напрямках, тому процес перевірки семістора схожий 

на перевірку тиристора. Позитивний щуп вимірювального приладу 

підключається до виводу МТ2, а неґативний щуп – до виводу МТ1 (рис. 1.5). З 

від’єднаним електродом керівника омметр має продемонструвати «безмежний» 

опір. Потім, як і під час перевірки тиристора, електрод керування сполучають 

перемичкою з виводом МТ2 (подається позитивний відмикльний імпульс). Опір 

семістора, продемонстрований на вимірювальному приладі, має різко 

знизитися. Це означає, що один з пари тиристорів справний. 

Потім щупи омметра змінюють місцями. Знову, якщо електрод керування 

від’єднаний, омметр має демонструвати «безмежний» опір. Електрод керування 

сполучають перемичкою з виводом МТ2 (подається неґативний відмикальний 

імпульс). Опір семістора «падає», що означає справність другого тиристора.  
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Рисунок 1.5 – Схема перевірки семістора 

 

Перевірка біполярних транзисторів 

Біполярні транзистори складаються з трьох шарів напівпровідникового 

матеріалу та можуть бути або р-п-р, або п-р-п-типу. Кожний транзистор можна 

зобразити у вигляді двох діодів, увімкнених назустріч один одному з виводом 

від точки з’єднання, як зображено на рис. 1.6. Еквівалентом бази  

р-п-р-транзистора можуть бути сполучені разом катоди двох діодів. Якщо ж 

транзистор п-р-п-типу, то еквівалентом бази є сполучені разом аноди. Два 

виводи діодів, що залишилися, являють собою емітер і колектор. Оба р-п-

переходи транзистора перевіряють окремо, як два незалежні діоди. Якщо 

обидва діоди справні, то і транзистор справний. 

Функцію мультиметра для перевірки діодів можна використовувати для 

перевірки транзисторів. Візьмемо для перевірки транзистор р-п-р-типу. 

«Неґативний щуп» (чорний) мультиметра сполучаємо з виводом бази 

транзистора. «Позитивний щуп» (червоний) прикладаємо спочатку до емітера, а 

потім до колектора. При цьому обидва переходи будуть під час перевірки 

«зсунуті в прямому напрямку». Мультиметр має демонструвати низький опір в 

обох переходах. Потім замість «неґативного щупа» підключаємо до бази 

«позитивний щуп». Процедура повторюється. Обидва р-п-переходи у разі 

перевірки «зсунуті у зворотному напрямку». Мультиметр демонструє високий 
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опір обох переходів. Процедура перевірки п-р-п-транзистора ідентична. Різниця 

тільки в тому, що, коли до бази прикладається «неґативний щуп», мультиметр 

демонструє високий опір, а коли «позитивний» – низький. 
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Рисунок 1.6 – Транзистор, що зображено двома діодами 

 

Якщо використовувати мультиметр, у якого відсутній режим перевірки 

діодів, транзистор перевіряється в режимі вимірювання опору – «Ом» («Ω»). 

Процес перевірки такий самий, як і під час перевірки діода. Важливо зазначити, 

що показання від декількох сотень до декількох тисяч Ом у разі прямого зсуву 

не є обов’язковою ознакою несправності транзистора. Це всього лише ознака 

того, що напруги внутрішнього джерела живлення вимірювального приладу не 

вистачає для повного «зсуву» р-п-переходу. Показання «безмежного» опору у 

разі зворотного «зсуву» того ж транзистора свідчить про те, що елемент 

справний. Ураховувати потрібно тільки різницю двох показань, а не їх дійсні 

значення. 

Несправний же транзистор, якщо обидва р-п-переходи мають однаковий 

опір в обох напрямках. Так само, як і діоди, р-п-переходи несправного 

транзистора можуть володіти дуже високими опорами в обох напрямках 

(внутрішній обрив) або нульовим опором в обох напрямках (внутрішній 

пробій). Іноді несправний р-п-переход володіє невеликим опором, однаковим в 

обох напрямках.  

Більшість мультиметрів мають можливість виміряти коефіцієнт 

підсилення транзистора за струму hFE. Виводи транзистора вставляють у 

спеціальні розніми, позначені Е (Е), Б (В) і К (С) відповідно. На базу 
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транзистора подається струм відомої величини і вимірюється відповідний 

струм колектора. Як відомо, коефіцієнт підсилення за струмом дорівнює 

відношенню струму колектора до струму бази. Незважаючи на зручність і 

швидкість такого способу перевірки транзистора, потрібно мати на увазі, що 

деякі мультиметри виміряють hFE з низькою точністю. Перевірте технічні 

характеристики мультиметра, перш ніж довіряти виміряному значенню 

коефіцієнта підсилення за струмом. 

Деякі тестери володіють корисною функцією внутрішньосхемної 

перевірки hFE. При цьому не виникає потреби від’єднувати «підозрілий» 

транзистор від кола схеми, а перевіряти його безпосередньо на платі. 

Перевірка польових транзисторів 

Польові транзистори перевіряти складніше, ніж біполярні. Перед 

перевіркою польового транзистора потрібно встановити, є він транзистором з 

керованим р-п-переходом, або це МОП-транзистор Після цього необхідно 

з’ясувати, чи є транзистор р-канальним або п-канальним. (Не слід забувати, що 

МОП-транзистори – це дуже великий клас транзисторів зі своїми 

особливостями. Найбільш часто зустрічаються  МОП-транзистори з 

індукованим каналом і МОП-транзистори зі вбудованим каналом). 

Польовий транзистор з керованим р-п-переходом можна перевірити 

звичайним омметром. 

Еквівалентну схему заміщення польового транзистора з керованим  

р-п-переходом зображено на рис. 1.7. Вона являє собою два діоди, послідовно 

сполучені між стоком і витоком. Полярність діодів протилежна. Із середньої 

точки між ними виведено затвор. Для п-канального транзистора затвор 

підключений до анодів діодів, а для р-канального – до катодів. Ізолювальний 

шар оксиду кремнію подано високоомним резистором, увімкненим між стоком 

і витоком паралельно діодам. 

Таким чином, транзистор можна перевірити за допомогою омметра, 

вимірявши опори р-n-переходів між затвором і стоком і між затвором і 

витоком. Якщо транзистор справний, обидва переходи мають поводитися як 



 20 

звичайні діоди, володіючи високим опором в одному напрямку і низьким – в 

іншому. Потім виміряють опір між стоком і витоком. Омметр має 

продемонструвати  деяке значення опору, залежне від параметрів транзистора. 

 

С

І

З

С

І

З

n-канальний p-канальний  

Рисунок 1.7 –  Польовий транзистор з керованим р-п-переходом, що зображено 

у вигляді двох діодів і резистора 

 

Перевірка омметром МОП-транзистора навіть у разі найбільшого збігу 

обставин являє собою надзвичайно складну задачу. Це пов’язано з тим, що 

затвор ізольований від каналу тонким шаром оксиду кремнію. Цим 

забезпечується дуже високий вхідний опір МОП-транзистора, але робить його 

вразливим навіть для невеликої статичної напруги, що виявилась на виводах 

транзистора. Фактично МОП-транзистор легко можна винести з ладу легким 

дотиком. Із цієї причини МОП-транзистор упаковують так, щоб усі його виводи 

були електрично сполучені, що запобігає виникненню статичних напруг між 

його електродами. 

МОП-транзистори потрібно перевіряти низьковольтним омметром з 

граничною обережністю, установивши найвищу межу шкали вимірювань. 

Справний МОП-транзистор зі вбудованим каналом володіє деякою провідністю 

між витоком і стоком. Проте між затвором і стоком, а також між затвором і 

витоком опір гранично високий. У справному МОП-транзисторі з індукованим 

каналом провідність між виводами в будь-якому їх поєднанні практично 

відсутня. 



 21 

Опис монтажного обладнання 

 

 Під час виконання лабораторної роботи знадобиться такий монтажний 

інструмент: 

– ніж монтажний; 

– кусачки бокові; 

– плоскогубці; 

– викрутка. 

Порядок виконання роботи 

 

1. За допомогою мегомметра визначити опір ізоляції 

електроустаткування, проводів і кабелів. 

2. Застосовуючи мультиметр, визначити: опір резисторів; перевірити 

діоди, транзистори, тиристори на працездатність; виміряти величину ємності та 

виміряти величину постійного й змінного струмів та напруги. 

3. Розібратися з принципом дії кліщів електровимірювальних. 

Зміст звіту 

 

1. Титульна сторінка із зазначенням теми лабораторної роботи. 

2. Мета, короткі теоретичні відомості. 

3. Опис виконання лабораторної роботи. 

4. Висновки з роботи. 

Контрольні питання 

 

1. Що таке вимірювання? 

2. Мета вимірювання електричних величин. 

3. Які застосовуються прилади для вимірювання електричних 

вимірювань? 

4. Розкрити принцип роботи мегомметра. 

5. Які величини можна вимірювати за допомогою цифрового 

мультиметра. 

Література: [1, 4, 7, 9, 10]. 
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Лабораторна робота № 2 

 

Тема. Монтаж кінцевих муфт зовнішньої установки марки КНтп 

для кабелів з паперовою ізоляцією та напругою 6, 10 кВ, частотою  

50 Гц 

Мета: набуття вмінь і навичок з монтажу кінцевих муфт зовнішньої 

установки марки КНтп для кабелів з паперовою ізоляцією. 

Короткі теоретичні відомості 

Перед приєднанням кабелів до електричних машин і апаратів, повітряних 

ліній електропередачі або з’єднанням кабелів між собою кінці кабелів 

обробляються. Наприклад, для броньованого кабелю на певній ділянці кінця 

кабелю знімаються захисні покриви, броня, захисні оболонки, загальна ізоляція 

(поясна) жил і жили кабелю розділяються в потрібному ступені. 

Не можна відразу приєднувати або сполучати жили кабелю, оскільки 

через деякий час стан їхньої ізоляції погіршується і відбувається пробій кабелю 

в місці розбіжності жил або в місці їхнього торкання один до одної або з 

корпусом електроустаткування. Відразу ж починає погіршуватися стан 

паперової ізоляції загальної та окремих жил кабелів через стікання 

просочувальних мас і механічне пошкодження ізоляції. 

Стан будь-якої ізоляції погіршується  через вплив вологи і хімічних 

домішок у повітрі, від потрапляння бризок і крапель вологи, дощу та снігу. 

Тому оброблені кінці кабелю відразу ж уміщують у спеціальні пристрої – 

кінцеві закладення, кінцеві муфти для приєднання кабелів або в кабельні 

сполучні муфти для з’єднання кабелів. Для цього наперед готуються потрібні 

види закладень або муфт, матеріали, уживані в них, необхідні інструменти та 

пристосування. 

Усі інструменти очищаються від бруду й протираються ганчіркою, 

змоченою в бензині. Руки працюючого мають бути чистими та періодично 

витиратися чистою ганчіркою. 

Основні терміни і визначення 
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Кінцеве кабельне закладення – пристрій, призначений для приєднання 

кабелів до електричних машин і апаратів внутрішньої установки. 

Кабельна муфта – пристрій, призначений для з’єднання, відгалуження 

кабелів і для приєднання їх до електричних апаратів або повітряних ліній 

електропередачі. 

Сполучна кабельна муфта – пристрій, призначений для з’єднання кабелів. 

Кінцеві муфти зовнішньої установки марки КНтп застосовують для 

кабелів з паперовою ізоляцією та напругою 6, 10 кВ частотою 50 Гц. 

Вибір типорозмірів муфт залежить від перерізу жил кабелю, наведеного в 

табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Типорозмір муфт марки КНтп  

Типорозмір муфт Перетин жил кабелю, мм2 

КНтп 10 – 35/50 35, 50 

КНтп 10 – 70/120 70, 95, 120 

КНтп 10 – 150/240 150, 185, 240 

 

Монтаж муфт має виконуватись з дотриманням загальних правил техніки 

безпеки й протипожежної безпеки згідно з «Правилами техніки безпеки і 

протипожежної безпеки при експлуатації електроустановок споживачами»; 

«Технічною документацією на муфти для силових кабелів з паперовою і 

пластмасовою ізоляцією до 35 кВ» і переліку правил та інструкцій, діючих на 

підприємстві, що застосовує ці кінцеві муфти. 

Усі операції потрібно виконувати  відповідно до інструкції, не 

припускаючи змін у технології монтажу.  

Перед початком монтажу: 

 – перевірити за відомістю комплектації наявність деталей у комплекті, 

відповідність комплекту перерізу кабелю, що сполучається; 

 – підготувати робоче місце та необхідні інструменти і пристосування; 

 – перевірити паперову ізоляцію на вогкість. 
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Монтаж муфти на кабелі зі зволоженою ізоляцією категорично 

забороняється! 

Процес монтажу має бути безперервним до повного його закінчення. У 

процесі монтажу дотримуватись чистоти рук та інструменту й виконувати всі 

заходи, щоб запобігти потраплянню пилу і вологи до муфти. Поверхні 

металевих оболонок, бронестрічок або шланга кабелю, призначені для контакту 

з герметиком, мають бути знежирені, зачищені (оболонка та бронестрічка – до 

металевого блиску) напилком або шкуркою і ще раз знежирені. 

Усадку термоусаджувальних виробів проводити переважно гасовим 

пальником. Припускає застосування паяльної лампи.  

Для усадки пальник відрегулювати так, щоб полум’я йоо було синє, 

розмите, із жовтим прошарком. Загострене синє полум’я не припускається.  

У разі усадки термоусаджувальних рукавичок, трубок і манжет пальник 

тримати у напрямку усадки виробів, рівномірно переміщаючи пальник по колу 

кабелю. Перш ніж продовжити усадку уздовж кабелю, трубка має рівномірно 

усісти по всьому колу. 

Поверхні усаджених трубок або рукавичок мають бути гладкими, без 

зморшок і здуття. 

Стрічку клею-розплаву  намотувати на прогріті до 70–80 °С поверхні 

(стрічка клею-розплаву  у разі дотику прилипає). Намотування виконувати в 

один шар з перекриттям без натягу 50 %. Для запобігання розкручування кінець 

стрічки клею-розплаву під час накладення останнього витка підплавити 

полум’ям пальника.  

У разі намотування стрічки герметика «В-10» необхідно витягати не 

менш ніж на 30 % за шириною. З таким витяганням стрічки після намотування 

герметика перетворюється на моноліт, герметично сполучений з елементами 

муфти. Нанесення герметика «В-10» при температурі нижче, ніж 0 °С, 

проводиться після нагріву його до плюс 20 °С полум’ям  пальника. 

Перед усадкою термоусаджувальних елементів видалити з них паперове 

маркування. 
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Опис монтажного обладнання 

Під час виконання лабораторної роботи знадобиться такий монтажний 

інструмент: 

– бронерізка; 

– зубила розміром 25х200 і 35х400; 

– ножівка по металу; 

– ніж монтерський складний; 

– ніж для зняття алюмінієвої 

оболонки; 

– кусачки; 

– плоскогубці універсальні; 

– викрутка завдовжки 100 мм; 

– молоток слюсарний; 

– молоток дерев’яний; 

– набір напилків; 

– ключі гайкові; 

– ключі розвідні; 

– метр сталевий; 

– рулетка сталева; 

– термометр зі шкалою до 300 °С; 

– штангенциркуль; 

– розбортовка; 

– шаблони для згинання жил; 

– ванна для парафіну; 

– відро металеве на 10 л; 

– воронка для заливання маси в 

муфту; 

– каструля з кришкою для 

розігрівання кабельної маси; 

– ніж для зняття пластмасової 

оболонки; 

– ножиці; 

– кліщі для зняття гумової та 

пластмасової ізоляції жил кабелю; 

– кисті малярні; 

– килим гумовий з рифленою 

поверхнею; 

– ківш для розігрівання припою; 

– паяльна лампа або пропановий 

пальник з балоном і шлангом; 

– ложка металева; 

– лоток для інструменту; 

– мішалки для розмішування 

припою, епоксидного компаунда і 

кабельної маси; 

– захисні окуляри; 

– рукавички гумові (медичні) – 2 

пари; 

– рукавиці брезентові; 

– підставка для монтажу муфт; 

– підігрівач заливної маси 

(електричний, газовий або 

жаровня); 

– щітка сталева; 

– аптечка медична. 



Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися з інструментом, що є на монтажному столі. 

2. Розпрямити кінець кабелю на довжині 1000–1500 мм. Поверх 

бронестрічок кабелю накласти бандаж з 2–3-х витків дроту на відстані, 

визначуваній за місцем приєднання, але не менш ніж 1000 мм від кінця кабелю. 

У разі захисного покриву типу ШВ виконати кільцевий надріз по шлангу 

кабелю. 

3. Видалити: бронестрічки з кінця кабелю до бандажа, шланг до 

кільцевого надрізу. Очистити ганчір’ям, змоченим бензином, бронестрічки на 

довжині не менш ніж 50 мм, оболонку – на довжині не менш ніж 250 мм від 

бандажа або зрізу шланга у бік кінця кабелю. На відстані 200 мм від зрізу 

бронестрічок або шланга виконати на оболонці кільцевий надріз на половину 

товщини оболонки і на відстані 35 мм від нього – другий кільцевий надріз. 

4. Вилудити ділянки оболонки та  бронестрічок для приєднання дроту 

заземлення. Розпускати кінець дроту заземлення на довжині не менш ніж  

100 мм і закріпити його бандажем з 2–3-х витків дроту на поверхнях 

бронестрічок, що лудили, і оболонки. Провести припаювання дроту заземлення 

до бронестрічки та оболонки. 

5. Надіти на кінець кабелю трубку-екран. Видалити оболонку з кінця 

кабелю до другого кільцевого надрізу по оболонці. 

6. Розвести жили кабелю за шаблоном або вручну через палець. Радіус 

вигину жил не менше 10-кратної висоти сектора або діаметра жили за 

ізоляцією. Закріпити кінці фазної ізоляції бандажем зі стрічки ПВХ. 

Припускається зняття кольорових стрічок за фазною ізоляцією кабелю. 

7. Надіти на кожну жилу масловідштовхувальну трубку до упора в 

«корінець» оброблення кабелю. Усадити кожну трубку, починаючи з «корінця», 

у напрямку кінця жили. Зняти поясок оболонки (35 мм). На  

напівпровідниковий шар паперу поясної ізоляції на відстані 5 мм від оболонки 

накласти бандаж. Зняти напівпровідниковий шар від краю поясної ізоляції до 

бандажа. Бандаж видалити. 
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8. З герметика «В-10» (колір зелений) зробити конусний вкладиш і 

ретельно заштовхати його в «корінець» обробленого кабелю (після ущільнення 

відстань від краю герметика до зрізу оболонки не має перевищувати 70 мм). 

Потім зробити три бічні вкладиші, установити кожний з них у проміжку між 

жилами і ретельно ущільнити. Герметиком «В-10» виконати підмотку поверх 

вкладишів і поясної ізоляції із заходом на оболонку на 20 мм. Потім від краю 

попередньої підмотки обмотати оболонку на довжині  40 мм (не більше) 

стрічкою клею – розплаву (колір голубий). 

 

Таблиця 2.2  – Витрати герметика «В-10» 

Витрати герметика «В-10» 
Переріз,  

мм2 

Довжина,  

см 

Кількість, 

шт. 

– на вкладиші в корінці муфти 
35–240 7 

10 

3 

1 

– для герметизації «корінця» муфти 

35–50 

70–120 

150–240 

100 

125 

175 

1 

1 

1 

 

9. Насувати трубку-екран на підмотку в «корінці» оброблення кабелю. 

Трубку-екран  розташувати на підмотці. Нижній кінець її має заходити не менш 

ніж на 30 мм на чисту поверхню оболонки кабелю. Усадити трубку-екран, 

починаючи з верху. Після усадки трубка-екран має мати вигляд конуса з 

розтрубом угору. 

10. Знежирити ділянки оболонки та бронестрічки (з припаяним дротом 

заземлення) і підмотати їх стрічкою герметика «С» так, щоб герметик 

перекривав місце паяння на 10 мм. 
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Таблиця 2.3  – Витрати герметика «С» 

Витрати герметика «С» на 

герметизацію оболонки та заземлення 

Переріз, мм2 Довжина, 

см 

Кількість, 

шт 

35 – 50 

70 – 120 

150 – 240 

50 

75 

100 

1 

1 

1 

 

11. Надіти трубку для герметизації за оболонкою та заземлення на 

підмотку клею-розплаву. Усадити, починаючи з верху, а потім переміщаючи 

пальник униз. 

12. Поверх усадженої трубки намотати стрічку клею-розплаву на всю 

довжину корпусу рукавички, відступивши 10 мм від «корінця» кабелю. 

13. Надіти на кінець обробленого кабелю рукавичку до упора в 

ізольований «корінець» оброблення кабелю. Усадити рукавичку від «корінця» 

вниз по кабелю, а потім по жилах угору. 

14. Намотати стрічку клею-розплаву (колір голубий) на «пальці» 

рукавички з напусканням на 20 мм на трубку по жилі. 

15. Надіти на кожну жилу кабелю трекингстійку трубку для ізолювання 

жили до упора в основу «пальців» рукавички. Усадити кожну трубку, 

починаючи з основи «пальців» рукавички. 

16. На відстані 300 мм від початку пальців рукавички обмотати кожну 

жилу двома-трьома  шарами стрічкою клею-розплаву  на відстані 30 мм. Таке ж 

намотування провести на кожній жилі на відстані 60 мм від першого 

намотування. На місця намотування клею-розплаву одягнути юбки-ізолятора  

(по дві на кожну жилу) і усадити шийки спідниць. Під час усадки стежити, щоб 

юбки розташовувалися симетрично відносно жил кабелю. 

17. Після охолодження юбок зняти з кожної жили фазну ізоляцію на 

довжині рівної трубчастої частини наконечника. Зачистити поверхні оголених 

ділянок жил і провести окінцювання жил наконечниками під опресовування або 

з гвинтами з головками, що зриваються. Знежирити на кожній жилі циліндрову 
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частину наконечника і трубку по жилі на довжині 50–60 мм. Надіти на кожну 

жилу манжету для герметизації наконечника та усадити її. 

18. Монтаж муфти закінчений. Дати муфті остигнути, перш ніж піддати 

її будь-якій механічній дії. 

19. Під час підключення кабелю зі змонтованою кінцевою муфтою 

згинати жили можна тільки на відстані не менш ніж 100 мм від початку пальців 

рукавички. Радіус вигину жили при цьому має дорівнювати не менш  ніж 10 

діаметрам жили. 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка із зазначенням теми лабораторної роботи. 

2. Мета, короткі теоретичні відомості. 

3. Опис виконання лабораторної роботи. 

4. Висновки з роботи. 

Контрольні питання 

1. Надати визначення основних термінів і визначень: кінцеве кабельне 

закладення, кабельна муфта, сполучна кабельна муфта.  

2. Навести порядок виконання робіт з монтажу кінцевої муфти. 

3. Який інструмент застосовується для монтажу кінцевої муфти? 

4. З якою метою застосовується герметик під час монтажу муфти? 

5. Які існують типорозміри муфт та їх застосування? 

Література: [1, 7, 9, 10]. 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  №3 

 

Тема. Перевірка трансформаторів струму та напруги 

Мета: Ознайомитись зі способами перевірки трансформаторів напруги. 

Короткі теоретичні відомості 

Трансформатором називається статичний електромагнітний апарат, у 

якому змінний струм однієї напруги перетвориться в змінний струм іншої 

напруги (частота при цьому залишається незмінною). Процес подібного 
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перетворення енергії називають трансформацією. Слід зазначити, що всякий 

трансформатор є апаратом оборотним і може слугувати як для підвищення, так 

і пониження напруги. Якщо трансформатор призначений для підвищення 

напруги, то він називається підвищувальним, а якщо для пониження, то 

знижувальним. 

За кількістю фаз розрізняють трансформатори однофазні й багатофазні 

(звичайно трифазні). Трансформатори містять первинні та вторинні обмотки. 

Первинною обмоткою називається та обмотка, до якої електрична енергія 

підводиться, а вторинною обмоткою називається та обмотка, від якої 

електрична енергія відводиться. Обмоткою вищої напруги (ВН) називається 

обмотка, що приєднана до мережі з більшим значенням напруги, а обмотка, що 

ввімкнута до мережі з меншою напругою, називається обмоткою низької 

напруги (НН). 

Згідно з ДУСТ 401-41, трансформатори великих потужностей 

комплектуються щитом, на якому зазначається: 1) найменування міністерства; 

2) найменування та адреса заводу-виробника; 3) позначення типу; 4) ДУСТ 401-

41; 5) заводський номер; 6) рік випуску; 7) число фаз; 8) частота в герцах; 9) род 

установки (внутрішнє чи зовнішня); 10) номінальна потужність у кВА;  

11) схема та група з’єднання обмоток; 12) напруги  номінальні та напруги 

відгалужених обмоток у В або кВ та номінальні струми в А; 13) напруги 

короткого замикання в %; 14) спосіб охолоджування; 15) повна вага 

трансформатора в кг або т; 16) вага масла в кг або т**; 17) вага виймальної 

частини в кг або т; 18) положення перемикача, позначені на його приводі. 

Дослід неробочого ходу трансформатора. Неробочим ходом 

трансформатора називається такий режим його роботи, коли до затисків 

первинної обмотки підводиться номінальна напруга з номінальною частотою, а 

вторинна обмотка розімкнена. Під дією прикладеної напруги за первинною 

обмоткою буде проходити струм неробочого ходу Іх, який створить змінний 

магнітний потік Ф у сердечнику трансформатора і потік розсіяння Ф, 

первинної обмотки. Потік Ф, що зчіплюється з обома обмотками, індукує в 
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первинній обмотці ЕРС самоіндукції: 

 mfE 11 44,4 , (3.1) 

а у вторинній обмотці ЕРС взаємоіндукції: 

 mfE 22 44,4 , (3.2) 

де 1E  – ЕРС, що індукована в первинній обмотці, В; 2E  – ЕРС, що індукована у 

вторинній обмотці, В; 21 ,  – числа витків первинної та вторинної обмоток;  

f  –  частота змінного струму, Гц; m  –  амплітуда магнітного потоку, Вб.  

Розділивши одне рівняння на інше, отримаємо коефіцієнт трансформації 

ЕРС або просто коефіцієнт трансформації трансформатора: 

 

2

1

2

1






E

E
k . (3.3) 

Оскільки струм холостого ходу Іх складає тільки від 10 до 2,2 % від 

номінального струму, то падіння напруги в первинній обмотці трансформатора 

незначне, тому їм можна знехтувати, тоді ЕРС, що індукована в первинній 

обмотці, буде приблизно дорівнювати напрузі 11 UE  , а xUE 22  . У цьому 

випадку: 
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. (3.4) 

Згідно з ДУСТ 401-41, коефіцієнтом трансформації трансформатора 

називається відношення номінальних напруг, тобто відношення напруг на 

затискачах обмоток трансформатора під час неробочого ходу. Звичайно 

береться співвідношення вищої напруги до низької. 

Слід зазначити, що під час визначення коефіцієнта трансформації 

необов’язково встановлювати номінальну напругу на затискачах первинної 

обмотки. Згідно з ДУСТ 3484-55, напруга, що підводиться, не має 

перевищувати номінальну напругу трансформатора, але й не має бути надмірно 

малою. Вона може бути від одного до декількох десятків відсотків номінальної 

напруги. Причому менші значення належать до трансформаторів більшої 

потужності, а великі значення – до трансформаторів меншої потужності. 
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Потужність неробочого ходу трансформатора витрачається на втрати в 

сталі сердечника трансформатора (магнітні втрати) та втрати в міді первинної 

обмотки (електричні втрати): 

 
2

11 r xñòìñòx IPÐPP  , (3.5) 

де стP  – втрати опір у сталі сердечника трансформатора, Вт; 
2

1 x1м IrР   – 

втрати в міді первинній обмотці, Вт; 1r  –  активний опір первинної обмотки, 

Ом. 

Оскільки під час неробочого ходу трансформатора втрати 
2

x1Ir  у міді 

первинної обмотки дуже малі  порівняно з потужністю неробочого ходу xP , то 

ними можна знехтувати і вважати, що потужність неробочого ходу 

витрачається на втрати в сталі, що складаються з втрат на гістерезис гP  та втрат 

на вихрові струми свP . : 

 свгстx PРPP . . (3.6) 

Коефіцієнт потужності під час неробочого ходу трансформатора 

дорівнює: 
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 . (3.7) 

Отже, дослід неробочого ходу трансформатора дає можливість визначити 

коефіцієнт трансформації k  та втрати 
ст

P  у сталі сердечника трансформатора. 

Дослідом короткого замикання називається такий режим роботи, коли до 

затискачів первинної обмотки підводиться номінальна напруга з номінальною 

частотою, а вторинна обмотка замкнена накоротко. За допомогою досліду 

короткого замикання трансформатора можна визначити опори обмоток, 

напругу короткого замикання та втрати в міді обмоток трансформатора.  

Якщо дослід короткого замикання здійснюється не під час номінального 

струму, а трохи меншому (але не менш ніж 1/4 номінального струму 

трансформатора), то втрати короткого замикання та напругу короткого 

замикання приводять до номінального струму трансформатора за формулами: 
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де 


KP , 


KU1  – втрати та напруга короткого замикання, що заміряні під час 

проведення досліду; I   – струм, за яким здійснювався дослід. 

Оскільки напруга короткого замикання складає (5,5–10,5 %) від 

номінальної напруги, то магнітний потік малий ( K1U ) і втрати в сталі, 

пропорційні квадрату потоку (магнітної індукції), є незначними і ними можна 

знехтувати. У цьому випадку можна вважати, що потужність короткого 

замикання (або просто втрати короткого замикання) витрачається на втрати в 

міді обмоток трансформатора: 

 
2

11 KKK IrР  , (3.9) 

звідки 
2

1

1

K

K
K

I

P
r  , 

де 2
2

1 rkrrK   – активний опір короткого замикання трансформатора; 

1r  – активний опір первинної обмотки; k  – коефіцієнт трансформації;  

2r  – активний опір вторинної обмотки.  

Повний опір короткого замикання трансформатора: 
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Знаючи Kr  та Kz , можна знайти індуктивний опір короткого замикання 

трансформатора: 

 
22

KKK rzx  , (3.11) 

де 2
2

1 xkxxK  ; 1x  – індуктивний опір розсіяння  первинної обмотки;  

2x  – індуктивний опір розсіяння вторинної обмотки.  

Коефіцієнт потужності під час досліду короткого замикання: 
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 . (3.12) 

Якщо дослід короткого замикання трансформатора проводиться в 
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холодному стані, то, згідно з ДУСТ 3484-65, опори короткого замикання 

трансформатора необхідно привести до номінальної температури 
H  обмотки. 

Звичайно цю температуру приймають такою, що дорівнює 75° (ДУСТ 401-41). 

Отже, активний опір короткого замикання буде: 

 1krr KK H



, (3.13) 

де 
235

235
1







Hk ;   – температура обмоток під час досліді короткого 

замикання. Повний опір короткого замикання трансформатора: 

 
22

KKK xrz
HH


 , (3.14) 

оскільки можна вважати, що 
Kx  від температури не залежить. 

Номінальна напруга короткого замикання: 

 HKK IzU
H 1 . (3.15) 

Звичайно напруга короткого замикання KU  виражається у відсотках від 

номінальної напруги тієї обмотки, з боку якої проводилися вимірювання під час 

досліду короткого замикання: 
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Активна та реактивна складові напруги короткого замикання 

визначаються за формулами: 
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де KK PkP 11  – втрати короткого замикання трансформатора за номінальної 

температури обмоток, Вт; K1P  – втрати короткого замикання трансформатора за 

температури, за якої здійснювався дослід, Вт; HS  – номінальна  повна 

потужність трансформатора, ВА. 

Зовнішня характеристика однофазного трансформатора являє собою 
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залежність напруги U2 на затискачах вторинної обмотки від струму І2 

вторинного ланцюга у разі незмінної номінальної напруги U1Н на затискачах 

первинної обмотки, незмінної номінальної частоти f  і незмінного коефіцієнта 

потужності 
2cos  навантаження: 

 22 IfU   при constUU H  11 , constf   і const2cos . 

Зняття зовнішньої характеристики для активно-індуктивного 

навантаження ( 8,0cos 2  ) здійснювався так само, як і для чисто активного 

навантаження, але відрізняються від останньої тільки тим, що під час досліду 

коефіцієнт потужності 2cos  підтримується постійним і визначається за 

формулою 

 
22
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 . (3.19) 

На підставі отриманих даних досліду будуємо зовнішні характеристики. 

За допомогою зовнішньої характеристики можна визначити процентну зміну 

напруги за формулою 
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 , (3.20) 

де xU 2  – напруга на затискачах вторинної обмотки трансформатора під час 

неробочого ходу; 2U  – напруга на затискачах вторинної обмотки під час 

навантаження. 

Коефіцієнт корисної дії трансформатора можна визначити за формулою 

 %
P

P
100

1

2 , (3.21) 

де 1P  – потужність, що підводиться до трансформатора; 2P  – потужність, що 

віддається трансформатором. 

Щоб визначити коефіцієнт корисної дії (ККД) за цим методом, необхідно 

здійснити два досліди: дослід неробочого ходу та дослід короткого замикання. 

Під час досліду неробочого ходу визначаємо втрати xñò PP   у сталі сердечника 

трансформатора для номінальної напруги HU1 , які залишаються постійними під 
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час усіх навантажень трансформатора. Під час досліду короткого замикання 

визначаємо втрати xP  в обмотках трансформатора для номінального 

навантаження. Ці втрати змінюються пропорційно квадрату струму або те ж 

саме, квадрату навантаження трансформатора за умови, що напругу 2U  на 

затискачах вторинної обмотки у разі зміни навантаження практично можно 

вважати постійною ( constU 2 ). Згідно з ДУСТ 401-41, ККД під час 

номінального навантаження визначається непрямим методом за формулою 

 %
PPP

PP
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PPP

P
%

P

P

KxH

Kx

KxH

HH 1001100100
22

2

1
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 ,  (3.22) 

де 22 cosHH SP   – номінальна активна потужність, що віддається 

трансформатором; HS  – номінальна повна потужність трансформатора.  

Коефіцієнт корисної дії для будь-якого навантаження визначається за 

формулою 

%
PPcosS
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 , (3.23) 

де 22 cos HSP   – потужність, що віддається трансформатором;  

HI

I

2

2  – коефіцієнт завантаження трансформатора. 

Опис монтажного обладнання 

 Під час виконання лабораторної роботи знадобиться такий монтажний 

інструмент: 

– паяльник 60–80 Вт; 

– пінцет; 

– кусачки; 

– плоскогубці. 

Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися з паспортними параметрами та будовою 

трансформатора і записати дані з його щита і дані вимірювальних приладів, 

необхідних для виконання роботи. У випадку, коли відсутня схема підключення 
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трансформатора, необхідно визначити первинні та вторинні обмотки 

трансформатора. 

2. Зібрати схему, зображену на рис. 3.1, для визначення коефіцієнта 

трансформації трансформатора. У цій схемі PV1 – вольтметр, що виміряє 

напругу на затискачах первинної обмотки; PV2 – вольтметр, що виміряє 

напругу на затискачах вторинної обмотки.  

Дослід провадиться так. Увімкнувши 1QF , записуємо значення 

вольтметрів PV1 і PV2 в табл. 3.1.  

 

Таблиця 3.1 – Результати дослідження 

№ 

пор. 

Заміряно Розраховано Примітки 

1U , В xU 2 , В 
xU

U
k

2

1  
 

     
 

QF1

PV1

 

PV2

TV1

 

Рисунок 3.1 – Схема для визначення коефіцієнта трансформації однофазного 

трансформатора 

 

Виміряти напруги 2U  та xU 2  на затискачах обмоток трансформатора. 

Визначити коефіцієнт трансформації трансформатора. 

3. Зібрати схему рис. 3.2 для досліду неробочого ходу 

трансформатора. Зі схеми видно, що до первинного ланцюга ввімкнуто 

амперметр РА1 для вимірювання струму неробочого ходу Іх, вольтметр PV1 для 

вимірювання напруги 1U  на затискачах первинної обмотки, ватметр W для 

вимірювання втрат неробочого ходу Рх. 
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QF1

*
*

 

PV1 PV2

TV2

PA1 PW1
TV1

 

Рисунок 3.2 – Схема досліду неробочого ходу однофазного трансформатора 

 

Необхідно використати амперметр і ватметр для струмів   HI%1510 . 

Оскільки під час неробочого ходу трансформатора коефіцієнт потужності 

xcos  невеликий, то для вимірювання втрат неробочого ходу рекомендується 

застосовувати спеціальний ватметр, який призначений для вимірювання 

потужності у разі малих значень коефіцієнта потужності. Значення виміряних 

величин занести до табл. 3.2. 

 

Таблиця 3.2 – Результати дослідження 

№ 

пор. 

Заміряно Розраховано Примітки 

1U , В XI , А XP , Вт 
x1

x

x
IU

P
cos    

      

 

4. Зібрати схему (рис. 3.3) для досліду короткого замикання 

трансформатора. Підвести до первинної обмотки трансформатора таку знижену 

напругу KU1 , щоб HK II 11  . Виміряти KI1 , KU1 , KP1 . Обчислити Kr , Kz , Kx , 

Kcos , Ku , au , pu . Якщо дослід короткого замикання трансформатора 

проводився в холодному стані, то необхідно заміряти температуру 

навколишнього середовища   і привести величини: Kr , Kz , Ku , au  та KP  до 

номінальної температури обмоток трансформатора. 

У схемі амперметр і ватметр мають бути вибрані на номінальний струм 
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первинної обмотки, а вольтметр береться для напруги, що дорівнює 5–11 % від 

номінальної. Дослід короткого замикання може здійснитися або в холодному 

стані трансформатора, коли температура його обмоток практично не 

відрізняється від температури навколишнього середовища, або за температури, 

відповідної нормальним умовам роботи трансформатора.  

 

QF1

*
*

PV1

TV2

PA1 PW1
TV1

 

Рисунок 3.3 – Схема досліду короткого замикання однофазного 

трансформатора 

 

Значення виміряних величин занести до табл. 3.3. 

 

Таблиця 3.3 – Результати дослідження 

№ 

пор. 

Заміряно Розраховано 

K1U , 

В 

K1I , 

А 

K1P , 

Вт 

 , 

град 

Kz , 

Ом 

Kr , 

Ом 

Kx , 

Ом 
Xcos  

HKz  , 

Ом 

H
Kr 

, 

Ом 

Ku , 

% 

au , 

% 

pu , 

% 

KP , 

Вт 

               

 

5. Зібрати схему за рис. 3.4. Зняти зовнішню характеристику 

трансформатора для чисто активного навантаження ( 1cos 2  ). Підтримувати 

незмінним 1U . Виміряти 1U , 1I , 1P , 2U , 2I  та 2P . Обчислити %U , 1cos  та   

для всіх вимірювань. Побудувати зовнішню характеристику  22 IfU  .  

Зняти зовнішню характеристику для активно-індуктивного навантаження. 

Підтримувати незмінними 1U  та 2cos . 

Провести ті ж вимірювання та обчислення, як і для чисто активного 
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навантаження. Побудувати зовнішню характеристику  22 IfU  . 

Зняття зовнішньої характеристики для активного навантаження ( 1cos 2  ) 

проводиться так. Включивши первинну обмотку під номінальну напругу за 

номінальної частоти у разі розімкненої вторинної обмотки (вимикачі QF2 і QF3 

розімкнені), записуємо свідчення приладів в табл. 3.4. Потім вмикаємо QF2 

(при цьому QF3 має бути розімкнений) і поступово збільшуємо навантаження 

(зменшенням опору реостата в зовнішньому ланцюгу або включенням ламп 

розжарювання) від нуля до номінальної або небагато більше за номінальну. Під 

час досліду напруга на затискачах первинної обмотки має бути незмінною. За 

кожної зміни навантаження записуємо значення приладів до табл. 3.4. 

 

QF1
*

*

*

*QF2
QF3

TV1

PA1 PW1

PV1 PV2

TV2

PA2 PW2

 

Рисунок 3.4 – Схема для зняття зовнішньої характеристики  

однофазного трансформатора 

 

Таблиця 3.4 – Результати дослідження 

№ 

пор. 
Заміряно Розраховано 

 
1U , 

В 

1I , 

А 

1P , 

Вт 

2U , 

В 

2I , 

А 

2P , 

Вт 
1cos  2cos    

          

 

6. Визначити коефіцієнт корисної дії за методом неробочого ходу та 

короткого замикання для 1cos 2   та 8,0cos 2  . 

7. Задаючись різними значеннями коефіцієнта завантаження, 

визначити для кожного навантаження коефіцієнт корисної дії трансформатора. 
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На підставі отриманих даних побудувати криву  2Pf . Побудувати криві 

 2Pf  для 1cos 2   та 8,0cos 2  . 

Зміст звіту 

 

1. Титульна сторінка із зазначенням теми лабораторної роботи. 

2. Мета, короткі теоретичні відомості. 

3. Опис виконання лабораторної роботи. 

4. Висновки з роботи. 

Контрольні питання 

 

1. Як класифікують трансформатори? 

2. Для яких потреб застосовують трансформатори напруги та струму? 

3. Чим відрізняється режим роботи трансформаторів струму та напруги? 

4. Які є конструктивні різновиди трансформаторів струму? 

5. Чому для трансформаторів струму небезпечними є режим роботи за 

розімкнутої вторинної обмотки і як треба вимикати прилади, що живляться від 

вторинної обмотки трансформатора струму? 

Література: [1, 4, 7, 9, 10]. 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 

 

Тема. Дослідження правильності виконання з’єднань обмоток 

електричних двигунів. 

Мета: здобути вміння визначати правильність виконання внутрішніх 

з’єднань обмоток статора трифазного асинхронного двигуна й обмоток якоря та 

збудження двигуна постійного струму послідовного збудження. 

Короткі теоретичні відомості 

Усі двигуни після ремонту мають мати такі ж позначення виводів 

обмоток, як і нові. Маркування обмоток статора трифазних асинхронних 

двигунів наведено у табл. 4.1. 
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Таблиця 4.1 – Маркування виводів обмоток статора трифазних 

асинхронних двигунів 

Схема 

з’єднання 

обмоток 

Кількість 

виводів 
Назва виводу 

Позначення виводу 

початок кінець 

Відкрита 

схема 
6 

Перша фаза 

Друга фаза 

Третя фаза 

С1 

С2 

С3 

С4 

С5 

С6 

З’єднання 

зіркою 
3 чи 4 

Перша фаза 

Друга фаза 

Третя фаза 

Нульова точка 

С1 

С2 

С3 

0 

 

З’єднання 

трикутником 
3 

Перший вивід 

Другий вивід 

Третій вивід 

С1 

С2 

С3 

 

Позначення виводів обмоток нанесені гравіруванням на спеціальних 

бирках, які щільно закріплені на проводах обмоток чи витиснені на ввідній 

колодці поруч з виводами. 

У малих електричних двигунах застосовують позначення виводів 

різнокольоровими проводами, кольори яких наведені у табл. 4.3. 

Після проведення ремонту обмоток двигуна їх потрібно маркувати 

відповідно до табл. 4.1, 4.2, 4.3. При цьому початки та кінці обмоток можуть 

бути визначені індукційним методом. Спочатку визначають виводи кожної 

обмотки за допомогою мегомметра, мосту чи універсального вимірювального 

приладу. Для перевірки правильності з’єднань виводів використовують 

джерело постійного струму (акумулятор чи лабораторний блок живлення) та 

мілівольтметр. Схеми перевірки виводів обмотки статора трифазного 

асинхронного двигуна наведено на рис. 4.1. 

Маркування обмоток двигунів постійного струму наведено у табл.4.2. 
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Таблиця 4.2 – Маркування виводів обмоток двигунів постійного струму 

Обмотки 

Я
к
о

р
я
 

Д
о

д
ат

к
о

в
и

х
 

п
о

л
ю

сі
в
 

К
о

м
п

ен
са

ц
ій

н
а
 

П
о

сл
ід

о
в
н

о
го

 

зб
у

д
ж

ен
н

я
 

Н
ез

ал
еж

н
о

го
 

зб
у

д
ж

ен
н

я
 

П
ар

ал
ел

ьн
о

го
 

зб
у

д
ж

ен
н

я
 

Початок Я1 Д1 К1 С1 Н1 Ш1 

Кінець Я2 Д2 К2 С2 Н2 Ш2 

 

Таблиця 4.3 – Колір проводів для трифазних асинхронних двигунів 

Схема 

з’єднання 

обмотки 

Кількість 

виводів 

Назва 

виводу 

Колір виводу 

початок кінець 

Відкрита схема 6 Перша фаза 

Друга фаза 

Третя фаза 

Жовтий 

Зелений 

Червоний 

Жовтий з чорним 

Зелений з 

чорним 

Червоний з 

чорним 

З’єднання 

зіркою 

3 чи 4 Перша фаза 

Друга фаза 

Третя фаза 

Нульова 

точка 

Жовтий 

Зелений 

Червоний 

Чорний 

– 

З’єднання 

трикутником 

3 Перший 

вивід 

Другий 

вивід 

Третій вивід 

Жовтий 

Зелений 

Червоний 

 

До однієї з обмоток за допомогою кнопки SВ короткочасно підключають 

джерело постійного струму GВ, а до іншої обмотки вмикають вольтметр PV. 
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Якщо у момент подачі напруги на першу обмотку за допомогою кнопки SВ 

стрілка вольтметра відхиляється вправо (у бік додатних значень напруги), то 

«+» джерела живлення і «–» вольтметра з’єднані з однойменними виводами 

обмоток (П1 та П2 на рис. 4.1, а). Такий же дослід здійснюють і для третьої 

обмотки.  

За результатами дослідів маркують печатки П1, П2, П3 та кінці К1, К2, 

К3 обмоток статора відповідно до вимог табл. 4.1. Для перевірки правильності 

визначення початків та кінців обмоток збирають схему, наведену на рис, 4.1, б. 

Дві обмотки вмикають послідовно і короткочасно підключають до джерела 

постійного струму. До третьої обмотки підключають вольтметр. Під час 

з’єднання перших двох обмоток однойменними виводами у момент натискання 

кнопку SВ стрілка вольтметра не відхиляється. Якщо стрілка відхиляється, то 

перші дві обмотки з’єднані різнойменними виводами. 

 

PV

SB

П1 П2

К1 К2

6В
+

-

+

-
V

SB

П2 П3

К2
К3

6В
+

-
П1

К1

ба  

Рисунок 4.1 – Схеми перевірки виводів обмотки статора трифазного 

асинхронного двигуна 

 

Індукційний метод застосовують також для перевірки відповідності 

полярності вмикання паралельної та послідовної обмоток збудження двигуна 

постійного струму змішаного збудження. Для цього збирають схему, наведену 

на рис. 4.2. 

Якщо «+» джерела живлення GB та «+» вольтметра, РV з’єднані з 

однойменними виводами незалежної LM1 та послідовної LМ2 обмоток 
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збудження, то в момент натискання на кнопку SВ стрілка вольтметра 

відхиляється вправо, а з відпусканням кнопки – вліво. Підключення обмотки 

LM1 до мережі сдід виконувати з тією ж полярністю, що і до джерела GB (Н1 

до «+», Н2 до «–»). Обмотку LМ2 виводом С1 підключають до виводу якоря Я2, 

а на вивід Я1 подають «+» мережі живлення. 

 

PV

SB

Н1 С1

Н2 С2

6В
+

-

+

-
Lm1

 

Рисунок 4.2 – Схема перевірки відповідності полярності вмикання паралельної 

та послідовної обмоток збудження двигуна постійного струму змішаного 

збудження 

 

Опис монтажного обладнання 

Під час виконання лабораторної роботи знадобиться такий монтажний 

інструмент: 

– паяльник 60–80 Вт; 

– пінцет; 

– кусачки; 

– плоскогубці. 

Порядок виконання роботи 

1 Для асинхронного двигуна визначити початки та кінці фазних обмоток 

статора за допомогою індукційного методу, зібрати схеми, наведені на рис. 4.1, 

а, б. Як джерело постійного струму використовувати лабораторний блок 

живлення. 

2 Перевірити відповідність полярності вмикання незалежної та 

послідовної обмоток збудження двигуна постійного струму послідовного 
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збудження, використовуючи схему рис. 4.2.  

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка із зазначенням теми лабораторної роботи. 

2. Мета, короткі теоретичні відомості. 

3. Опис виконання лабораторної роботи. 

4. Висновки з роботи. 

Контрольні питання 

1. Як маркуються виводи обмоток змінного та постійного струму? 

2. Навести та пояснити схеми перевірки виводів обмотки статора 

трифазного асинхронного двигуна. 

3. У яких двигунах застосовують позначення виводів різнокольоровими 

проводами? 

4. Навести та пояснити схему перевірки відповідності полярності 

вмикання паралельної та послідовної обмоток збудження двигуна постійного 

струму змішаного збудження? 

5. Для чого виконують маркування виводів обмоток двигунів? 

Література: [1, 4, 7, 9, 10]. 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 

 

Тема: Налагоджувальні роботи для двигунів постійного і змінного 

струму. 

Мета: здобути вміння визначати кількість пар полюсів асинхронного 

двигуна, напрям обертання двигуна постійного струму, а також здобути 

навички встановлення щіток двигуна на геометричну нейтраль. 

Короткі теоретичні відомості 

Після ремонту двигунів постійного струму щітки мають бути встановлені 

на нейтралі, що забезпечить найменшу реакцію якоря та поменшить комутацію. 

Положення нейтралі визначають індуктивним методом у разі нерухомого 

якоря. До затискачів якоря підключають мілівольтметр РV, а на обмотку 
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збудження LM подають малу напругу постійного струму від джерела живлення 

GВ (рис. 5.1). 

У момент замикання контакту К відмічають напрям відхилення стрілки 

вольтметра. На двигуні відпускають болти закріплення траверси та 

пересувають траверсу зі щітками в обидва боки. Правильним є пересування у 

той бік, у якому відхилення стрілки вольтметра під час подачі напруги на 

обмотку збудження зменшується. Зі встановленням щіток на нейтраль 

замикання контакту К не призводить до відхилення стрілки вольтметра. 

Під час наладки електроприводів за відсутності маркування виводів 

обмоток якоря та збудження двигуна постійного струму передбачуваний 

напрям обертання вала визначають так. Збирають схему рис. 5.1, підключивши 

до якоря двигуна вольтметр зі шкалою 3–7 В. Не подаючи напруги на обмотку 

збудження, повільно обертають якір та відключають максимальну величину 

відхилення стрілки вольтметра. Далі подають напругу 2–4 В на обмотку 

збудження такої полярності, щоб з обертанням якоря відхилення стрілки 

вольтметра збільшувалось. Відмічають, полярність підключення вольтметра до 

обмотки якоря та джерела живлення до обмотки збудження. 

 

M

PV

- +

- +

К
6В

LM

 

Рисунок 5.1 – Схема для визначення нейтралі двигуна постійного струму 

 

Якщо під час підключення обмоток двигуна до мережі дотримуватися цієї 

ж полярності, то його вал буде обертатись у той же бік, у якому його обертали 

вручну під час досліду. 
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За відсутності таблички на асинхронному двигуні його синхронну 

швидкість можна визначити, знаючи кількість пар полюсів. Для 

експериментального визначення кількості пар полюсів проводять такий дослід. 

Мілівольтметр підключають до однієї фази асинхронного двигуна і рукою 

обертають його вал. Під дією залишкового магнетизму в обмотці статора 

виникає ЕРС, що спричиняв періодичне відхилення стрілки вольтметра. 

Кількість відхилень стрілки в один бік за один оберт ротора дорівнює кількості 

пар полюсів. 

Опис монтажного обладнання 

 Під час виконання лабораторної роботи знадобиться такий монтажний 

інструмент: 

– паяльник 60 – 80 Вт; 

– пінцет; 

– кусачки; 

– плоскогубці. 

Порядок виконання роботи 

1. Установити щітки двигуна постійного струму змішаного збудження на 

нейтраль. 

2. Визначити полярність підключення обмоток якоря та збудження до 

мережі для забезпечення заданого напряму обертання вала двигуна постійного 

струму змішаного збудження. 

3. Визначивши експериментально кількість пар полюсів, розрахувати 

синхронну, швидкість асинхронного двигуна.  

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка із зазначенням теми лабораторної роботи. 

2. Мета, короткі теоретичні відомості. 

3. Опис виконання лабораторної роботи. 

4. Висновки з виконання лабораторної роботи. 

Контрольні питання 

1. Що таке нейтраль двигуна змінного та постійного струму? 
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2. Навести та пояснити схему для визначення нейтралі двигуна 

постійного струму. 

3. Як визначають напрям обертання вала за відсутності маркування 

виводів обмоток якоря та збудження двигуна постійного струму? 

4. Як можна визначити кількість пар полюсів у асинхронному та 

синхронному двигуні? 

5. Як визначити синхронну швидкість у асинхронного та синхронного 

двигунів? 

Література: [1, 4, 7, 9, 10]. 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 

 

Тема. Робота трифазного двигуна в однофазній мережі. 

Мета: здобути вміння застосування трифазного двигуна із живленням 

від однофазної мережі. 

Короткі теоретичні відомості 

На практиці може знадобитися застосування трифазного двигуна в 

однофазній мережі, наприклад, у разі виходу з ладу двигуна пральної машини 

або іншої побутової машини, коли не має заміни, а є тільки трифазний двигун 

Одна зі схем такого застосування показана на рис. 6.1, де до двох вершин 

трикутника підводиться напруга мережі живлення, що дорівнює 220 В, а до 

третьої – пускова ємність СП через контакт вимикача, що замикається на час 

пуску двигуна з метою створення пускового моменту, та робочої ємності СР, що 

вмикається на весь час роботи двигуна. З’єднання обмоток двигуна 

трикутником уважається за кращим, ніж у зірку, у цьому випадку до фазної 

обмотки двигуна підводиться напруга мережі живлення більше, ніж зі 

з’єднанням зіркою, тому отримуємо більший момент обертання. 

З напругою живлення 220 В та частотою мережі 50 Гц робоча ємність, 

мкФ: 

HP PC 66 , 
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де HP  – номінальна потужність двигуна, кВт. 

Пускова ємність, мкФ: 

HPП PCC 1322  . 

Якщо двигун запускається без пускової ємності, то її можна не 

використовувати. 

220B

Q

M

CП

CP

 

Рисунок 6.1 – Застосування трифазного двигуна в однофазній мережі: 

Q – вимикач неавтоматичний, який має середній контакт із самоповернення,  

СП, СР – пускова та робоча ємності відповідно 

  

На рис. 6.2, приведені можливі схеми підключення трифазного двигуна 

до однофазної мережі. 

 

а)    б)   в)   г)  

Рисунок 6.2 –с Схеми підключення трифазного двигуна до однофазної 

мережі 
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Опис монтажного обладнання 

 Під час виконання лабораторної роботи знадобиться такий монтажний 

інструмент: 

– паяльник 60–80 Вт; 

– пінцет; 

– кусачки; 

– плоскогубці; 

– викрутка. 

Порядок виконання роботи 

1. Розрахувати пускову та робочі ємності. 

2. Установити на монтажній панелі: трифазний двигун, ємності, автомат, 

пускач. 

3. Зібрати схему рис. 6.1 для пуску трифазного двигуна від однофазної 

мережі.  

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка із зазначенням теми лабораторної роботи. 

2. Мета, короткі теоретичні відомості. 

3. Опис виконання лабораторної роботи. 

4. Висновки з виконання лабораторної роботи. 

Контрольні питання 

1. Навести можливі схеми пуску трифазного двигуна від однофазної 

мережі. 

2. З якою метою застосовують ємності під час пуску трифазного двигуна 

від однофазної мережі? 

3. Як розраховуються пускова та робоча ємність? 

4. З якою метою обмотки двигуна підключаються у трикутник? 

5. Як визначити синхронну швидкість в асинхронному двигуні? 

Література: [1, 4, 7, 9, 10]. 
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Лабораторна робота № 7 

 

Тема. Експрес-діагностика електричних машин. 

Мета: засвоїти принципи експрес-діагностики та основи роботи з 

індикатором дефектів обмоток, пірометром, віброметром та оптичним 

тахометром.   

Короткі теоретичні відомості 

Індикатор дефектів обмоток електричних машин ИДО-05 – це 

портативний прилад, призначений для контролю трифазних обмоток 

електричних машин (рис. 7.1). 

ИДО-05  забезпечує виявлення: 

– міжвиткових замикань; 

– обриву провідників; 

– неправильного з’єднання схеми обмотки; 

– незадовільного стану ізоляції обмоток відносно корпусу машини та між 

обмотками. 

 

Рисунок 7.1 – Зовнішній вигляд індикатора дефектів обмоток 

електричних машин ИДО-05 

 

ИДО-05 дозволяє виявити дефекти трифазної обмотки машини напругою 

до 1000 В – без демонтажу та розбирання останньої. 

http://www.tetra.kharkiv.com/wp-content/uploads/2009/12/ido0555.jpg
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Принцип роботи індикатора: 

– під час перевірки обмотки на наявність міжвиткових замикань, обриву 

провідників та на правильність з’єднання схеми порівнюються повні опори 

двох фаз обмотки у разі підключення до них генератора високочастотного 

стабілізованого струму. За наявності дефектів повні опори фаз обмотки та, 

відповідно струми в них будуть різними; 

– під час перевірки стану ізоляції обмоток відносно корпусу машини та 

між обмотками подається на обмотку напруга постійного струму і 

контролюється струм витіку. 

Технічні дані ИДО-05: 

1) контрольовані параметри: 

– під час перевірки обмотки на наявність міжвиткових замикань, обриву 

провідників та на правильність з’єднання схеми коефіцієнт несиметрії фазних 

струмів (КН); 

– під час перевірки стану ізоляції обмоток відносно корпусу машини та 

між обмотками опір ізоляції (RІ); 

2) діапазон вимірювання КН, 0–99 %; 

3) параметри вихідного змінного струму під час вимірювання КН: 

– діюче значення, 1,5±0,15 мА; 

– частота, 10±1 кГц; 

4) чутливість (величина КН у разі замикання одного витка у фазі), не 

менше 5 %; 

5) вихідна постійна напруга під час перевірки стану ізоляції обмоток 

відносно корпусу машини та між обмотками, 1000±100 В. 

Конструктивно індикатор наданий у вигляді портативного приладу  

(рис. 1.1). На верхній кришці корпусу розташовані віконця світлодіодної 

алфавітно-цифрової індикації та написи, які пояснюють призначення органів 

керування та світлодіодів. 

У верхній торцевій частині корпусу є контактні з’єднання : «-1000 В» та 

« » – для підключення до індикатора сполучних дротів під час перевірки 
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ізоляції обмоток відносно корпусу машини та між обмотками, «КАБЕЛЬ» – для 

підключення до індикатора сполучного кабелю під час вимірювання КН. 

На лівій бічній стінці корпусу знаходяться дві кнопки: «ПИТАНИЕ» – 

для включення – відключення індикатора та «ВЫБОР ФАЗ» – для вибору пари 

фаз під час вимірювання КН. 

На правій бічній стінці корпусу розташовано контактне з’єднання  

«5 В, 1 А» – для підключення до індикатора зовнішнього блоку живлення 

БПИД-2. 

На задній кришці корпусу наведені надписи, що пояснюють призначення 

контактних з’єднаннь індикатора та містять основну інформацію про нього. У 

середині корпусу розташовано дві плати з елементами схеми індикатора та 

акумулятори. 

Принцип роботи індикатора 

Під час перевірки трифазної обмотки на наявність міжвиткових замикань, 

обриву фази та на правильність з’єднання фаз принцип роботи індикатора 

заснований на порівнянні повних опорів двох фаз обмотки під час підключення 

до них генератора високочастотного стабілізованого струму. За наявності 

дефектів повні опори фаз обмотки і відповідно, струми в них будуть різнитися. 

Ступінь цієї відмінності встановлюється величиною коефіцієнта несиметрії 

фазних струмів КН: 
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де IA, IB, IC – діючі значення фазних струмів; I0 – діюче значення 

високочастотного стабілізованого струму, який генерується індикатором  

(I0=IA + IB = IB + IC = IC + IA). 

Під час перевірки стану ізоляції обмоток відносно корпусу машини та 

між обмотками принцип роботи індикатора полягає в подачі на обмотку 

напруги постійного струму та контролі струму витіку. 

Указівка щодо заходів безпеки: 

– перед роботою з індикатором вивчити принципи роботи; 
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– обмотки контрольованої машини мають бути знеструмлені. 

– під час перевірки ізоляції обмоток відносно корпусу машини та між 

обмотками не торкатися до затисків сполучних дротів. Після її завершення 

ємності обмоток мають бути розряджені. 

Підготовка до роботи 

1. Перевірити живлення індикатора. 

2. Включити індикатор натисненням кнопки «ПИТАНИЕ». При цьому 

мають засвітитися світлодіод «RІ» і після автонастройки алфавітна індикація 

«НОР». Якщо свічення світлодіода «RІ» є переривистим, то необхідно провести 

заряд акумуляторів.  

3. Вимкнути індикатор натисненням кнопки «ПИТАНИЕ». 

Порядок роботи 

Під час перевірки трифазної обмотки на наявність міжвиткових замикань, 

обриву фази та на правильність з’єднання фаз необхідно короткочасно 

закоротити обмотку машини на корпус та підключити до індикатора 

з’єднувальний кабель. Підключити з’єднувальний кабель за допомогою 

затисків «А», «В» і «С» до виводів трифазної обмотки машини. При цьому фази 

мають бути з’єднані згідно зі схемою з’єднань для цієї машини (у зірку або в 

трикутник). Включити індикатор. При цьому мають засвітитися світлодіод 

«КН» та після автонастройки алфавітна індикація «АВС». Якщо на місці одного 

з символів «А», «В» або «С» засвічується символ «–», то це вказує на обрив 

відповідної фази та відсутність необхідності виконувати подальші 

рекомендації. Натиснути кнопку «ВЫБОР ФАЗ». При цьому повинні 

засвітитися алфавітний символ «А» та після автонастройки значення КН фаз, до 

яких підключені затискачі «В» і «С» з’єднувального кабелю. Натиснути кнопку 

«ВЫБОР ФАЗ» ще раз. При цьому маютть засвітитися алфавітний символ «В» і 

після автонастройки значення КН фаз, до яких підключені затискачі «А» і «С» 

з’єднувального кабелю. Натиснути повторно кнопку «ВЫБОР ФАЗ». При 

цьому мають засвітитися алфавітний символ «С» і після автонастройки 

значення КН фаз, до яких підключені затискачі «А» і «В» з’єднувального 
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кабелю. За величиною щонайбільшого з виміряних КН установити факт 

наявності або відсутності в обмотці міжвиткових замикань, обриву фази, 

неправильного з’єднання фаз, використовуючи табл. 7.1. Вимкнути індикатор. 

Від’єднати з’єднувальний кабель. 

 

Таблиця 7.1 – Можливі дефекти трифазної обмотки та варіанти їх 

індикації  

Показання індикатора 
Вид дефекту 

Рекомендовані 

додаткові міри для 

визначення виду 

дефекту КН RІ 

А00 – А04 

В00 – В04 

С00 – С04 

 

– Дефект відсутній – 

А05 – А95 

В05 – В95 

С05 – С95 

 

– 

Міжвиткові замикання.  

 

Неправильне з’єднання фаз 

– 

Перевірити 

правильність 

з’єднання фаз 

А96 – А99 

В96 – В99 

С96 – С99 

 

– Коротке замикання фази/фаз – 

 – Обрив фази  

– НОР 

Дефекти відсутні. (Ізоляція 

обмотки відносно корпусу 

машини та між обмотками в 

нормальному стані) 

– 

– УДО 

Дефекти відсутні. (Ізоляція 

обмотки відносно корпусу 

машини та між обмотками в 

задовільному стані) 

– 

– НЕУ 

Незадовільний стан ізоляції 

обмотки відносно корпусу 

машини та між обмотками 

– 

Примітка. Під час вимірювання КН обмотки статора значну погрішність 

може вносити ексцентриситет ротора. Тому для машин у зборі як виміряне 
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значення КН потрібно вибрати мінімальне із значень КН, які показує індикатор у 

разі повільного провертання ротора вручну. 

Під час перевірки стану ізоляції обмоток відносно корпусу машини та 

між обмотками необхідно підключити до індикатора з’єднувальні кабелі. 

Підключити контактне з’єднання «-1000 В» до контрольованої обмотки, а 

контактне з’єднання « » до корпусу машини. Включити індикатор. При 

цьому має засвітитися світлодіод «RІ». По алфавітних свіченнях індикатора 

оцінити стан ізоляції обмотки відносно корпусу машини та між обмотками, 

використовуючи табл. 3.1, алфавітної індикації «НОР» відповідає RІ > RДОД, де 

RДОД  = 500¸600 кОм; «УДО» – RКР < RІ < RДОД, де RКР =50  ̧60 кОм; «НЕУ» –  

RІ  < RКР). Вимкнути індикатор. Від’єднати з’єднувальний кабель. 

Контроль достовірності значень 

1 Підключити до індикатора з’єднувальний кабель. 

2 Замкнути накоротко затиски «А», «В» і «С» з’єднувального кабелю. 

3 Включити індикатор. При цьому мають засвітитися світлодіод «КН» та 

після автонастройки алфавітна індикація «АВС». 

4 Натиснути кнопку «ВЫБОР ФАЗ». При цьому має засвітитися 

алфавітно-цифрова індикація «А00», «А01» або «А02». 

5 Натиснути кнопку «ВЫБОР ФАЗ». При має повинне засвітитися 

алфавітно-цифрова індикація «В00», «В01» або «В02». 

6 Натиснути кнопку «ВЫБОР ФАЗ». При має повинне засвітитися 

алфавітно-цифрова індикація «С00», «С01» або «С02». 

7 Почергово від’єднати кожний із затисків, залишаючи замкнутими пару 

інших. При цьому під час включення-відключення індикатора у разі  

від’єднаного затискача «А» після автонастройки має засвічуватися алфавітна 

індикація «– В С», «А – С», «А В –». 

8 Вимкнути індикатор. Від’єднати з’єднувальний кабель.  

9 Підключити до індикатора з’єднувальні дроти. 

10 Включити індикатор. При цьому мають засвітитися світлодіод «RІ» та 

після автонастройки алфавітна індикація «НОР». 



 58 

11 Вимкнути індикатор. Підключити до затискачів з’єднувальних дротів 

резистор 80 470 кОм. 

12 Включити індикатор. При цьому разом із світлодіодом  «RІ» після 

автонастройки має засвітитися алфавітна індикація «УДО». 

13 Вимкнути індикатор. Замкнути накоротко затискачі з’єднувальних 

дротів. 

14 Включити індикатор. При цьому мають засвітитися світлодіод «RІ» та 

після автонастройки алфавітна індикація «НЕУ». 

15 Вимкнути індикатор. Індикатор справний, якщо виконуються 

вищезазначені вимоги. 

Безконтактний інфрачервоний термометр-пірометр EM-520 дозволяє 

безпомилково та безпечно виміряти температуру (у Фаренгейтах (F) або в 

Цельсіях (С)) гарячих або холодних поверхонь об’єкта. Технічні 

характеристики приладу наведені в табл. 7.2.  

Кожний об’єкт випромінює інфрачервону енергію, якщо його 

температура не близька до абсолютного нуля. Ця енергія розповсюджується із 

швидкістю світла на всіх напрямках. Інфрачервоний термометр фокусує 

інфрачервоне випромінювання на датчик, який перетворить її в напругу, 

пропорційно температурі об’єкта, яка обробляється процесором і виводиться на 

дисплей. Для правильного вимірювання температури об’єкта необхідно, щоб 

об’єкт був більше діаметра зони вимірювання. Взаємозв’язок між відстанню від 

приладу до об’єкта та розміром об’єкта характеризується відношенням відстані 

до діаметра зони вимірювання. Це відношення у приладі EM-520 дорівнює 6:1. 

 

Рисунок 7.2 – Зовнішній вигляд безконтактного інфрачервоного 

термометр-пірометра EM-520 

mhtml:file://D:/Юра/Методички/ДЕО/лб1-Экспресс%20диагностика/пирометр/EM-520A%20.mht!pic/EM-520A.jpg
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Таблиця 7.2 – Характеристики приладу EM-520 

Показник Значення 

Температурний діапазон вимірювання –4 …608 ºF, –20…320 ºC 

Похибка вимірювання ±2ºC (± 3ºF) або 2% показаний 

Час вимірювання 0,5 с 

Коефіцієнт випромінювання 0,95 

Робочий діапазон температур 0…45 ºC 

Відношення відстані до об’єкта та діаметра 

вимірювальної точки 
6:1 

 

Для роботи з приладом необхідно натиснути та утримувати кнопку-

курок, дані про температуру і стан батареї виводяться на дисплеї приладу. 

Після відпускання кнопки-курка дані на дисплеї залишаються протягом 15 с.  

За допомогою приладу можна визначити найгарячішу область об’єкту. 

Для цього потрібно навести термометр на область, яка цікавить. Натиснути 

кнопку-курок та переміщати точки наведення по всій області, знайти область із 

щонайбільшими свідченнями дисплея. Термометр дозволяє прочитувати 

свідчення температури поверхні доти, поки кнопка-курок натиснута. 

Вимірювання відбувається у разі утримання кнопки-курка не меньше 

однієї секунди. 

Під час експлуатації приладу потрібно оберігати термометр від дії 

електромагнітних полів (створюваних зварювальним трансформатором, 

індукційним нагрівачем і т.д.), запобігати тривалої дії на термометр високої 

температури та забороняється направляти лазер в очі як напряму, так і через 

поверхні, що відображають. 

Вимірювач вібрації (віброметр) із смуговим аналізатором ИВПА-07 

призначений для вимірювання СКЗ віброшвидкості в смузі частот, що 

вибирається користувачем. Зовнішній вигляд наведено на рис. 7.3. Прилад 

забезпечує вимірювання СКЗ віброшвидкості:  

– у смузі частот від 10 до 1000 Гц;  
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– в області ВЧ (смуга від 300 до 1000 Гц);  

– у смузі шириною 10 Гц на частотах, кратних 10 Гц у НЧ області  

(10-300 Гц). 

 

Рисунок 7.3 – Зовнішній вигляд вимірювача вібрації (віброметр) із 

смуговим аналізатором ИВПА-07 

Технічні характеристики приладу:  

– робочий діапазон частот від 10 до 1000 Гц;  

– діапазон вимірювання СКЗ віброшвидкості від 0,5 до 20,0 (50,0*) мм / с.  

Правила використання.  

Перед початком роботи з приладом необхідно перевірити його на 

функціонування. Для цього включають прилад, на цифровому табло повинна 

пройти тест-заставка («-х-» модифікація приладу) та встановитися стабільні 

показання або індикація, відповідно до вимірювальної вібрації. Блимання на 

індикаторі значень свідчить, що рівень вібрації вище індикованих значень 

(відбувається обмеження сигналу). Якщо в першому розряді індикатора символ 

«n» (noise – шум) і показання блимають, то це означає, що рівень сигналу 

нижчий рівень шуму. У випадку, коли на індикаторі висвічується напис «Err», 

це свідчить про несправність кабелю зв’язку датчика з приладом. Подальша 

експлуатація приладу неможлива. Якщо в останньому розряді індикатора 

горить децімальна крапка, то це свідчить про те, що напруга живлення 

знаходиться нижче рівня, необхідного для нормальної роботи приладу. Елемент 

живлення вимагає заміни. 

Під час вимірювання вібрації на об’єкті необхідно встановити датчик на 

рівну площадку з магнітного матеріалу. Для вимірювання СКЗ віброшвидкості 
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в смузі частот від 10 до 1000 Гц потрібно вибрати режим «F.00». Для цього 

необхідно провести такі дії: 

– натиснути й утримувати кнопку (◄) або (►) доти, поки в першому 

розряді індикатора не з’явиться символ «F»; 

– короткими натисканнями кнопок (◄) або (►) вибрати режим «F.00». 

Після цього прилад автоматично перейде в режим вимірювання СКЗ 

віброшвидкості в діапазоні частот від 10 до 1000 Гц. 

Для вимірювання СКЗ віброшвидкості в області ВЧ (300–1000 Гц) 

потрібно вибрати режим «F.31». Для цього необхідно провести наступні дії: 

– натиснути й утримувати кнопку (◄) або (►) доти, поки в першому 

розряді індикатора не з’явиться символ «F»; 

– короткими натисканнями кнопок (◄) або (►) вибрати режим «F.31». 

Після цього прилад автоматично перейде в режим вимірювання СКЗ 

віброшвидкості в області ВЧ (300–1000 Гц). 

Вимірювання СКЗ віброшвидкості на частотах, кратних 10 Гц, 

забезпечується в режимах «F.хх», де хх може мати значення від 01 до 30, що 

відповідає частотам від 10 до 300 Гц. Для вибору режиму необхідно провести 

такі дії: 

– натиснути й утримувати кнопку (◄) або (►) доти, поки в першому 

розряді індикатора не з’явиться символ «F»; 

– короткими натисканнями кнопок (◄) або (►) вибрати режим, 

відповідний частоті, на якій необхідно зробити вимірювання. Після цього 

прилад автоматично перейде в режим вимірювання СКЗ віброшвидкості на 

обраній частоті (використовуються смугові фільтри з шириною вікна близько 

10 Гц). 

Додаткові можливості приладу ИВПА-07. 

1 Визначення непрямим способом швидкості обертання валу двигуна. 

Проаналізувавши рівні вібрації на режимах з вузькосмуговими фільтрами (F.01, 

F.02, ...., F.29, F.30) за формулою можна визначити, на яких приблизно обертах 

працює обладнання. 
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XXn  600 (об/хв), (7.1) 

де ХХ – номер режиму, на якому зафіксовано максимальний рівень вібрації. 

2 Оцінка амплітуди вібропереміщення розраховується за виразом 
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 (7.3) 

 

Таблиця 7.3 – Допустимі вібрації електричних машин (ГОСТ 10816-1-97) 

 Класс 1 Класс 2 Класс 3 Класс 4 

0,28 А А А A 

0,45 

0,71 

1,12 В 

1,8 B 

2,8 С B 

4,5 С B 

7,1 D С 

11,2 D C 

18 D 

28 D 

45 

 

Тахометр оптичний ТО-М (рис. 7.4) – забезпечує безконтактне 

вимірювання швидкості обертання частин механізмів і машин оптичним 

способом (випромінювання і прийом світлового променя, відбитого від 

поверхні об’єкта). Вимірювання інтервалів часу здійснюється між фотомітками, 

нанесеними на поверхню об’єкта, або по контрастних елементах механізмів.  
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Рисунок 7.4 – Зовнішній вигляд тахометра оптичного ТО-М 

 

У режимі тахометра прилад дозволяє вимірювати швидкість обертання 

(рис. 7.5, а, б), а також запам’ятовувати мінімальне та максимальне значення. 

Результат вимірювання відображається на чотирьохрозрядному світлодіодному 

індикаторі у форматі RPM (revolutions per minute – оборотів за хвилину) або 

RPS (revolutions per second – оборотів за секунду, частота). Також прилад може 

працювати в режимі лічильника (рис. 7.5, в), що дозволяє підраховувати певні 

події, не обмежуючись часом вимірювання. Налаштування параметрів (колір 

мітки, інтенсивність випромінювання, поріг чутливості й дільник) дозволяє 

адаптувати прилад до певних умов експлуатації.  

Технічні характеристики.  

Режим тахометра: 

– діапазон вимірювання без дільника від 20 до 9999 об/хв (від 0,3 до  

99,99 Гц);  

– з використанням дільника до 60000 об/хв (до 1 кГц); 

– похибка вимірювання ±1 молодшого розряду (± 0,02 % згідно з  

ДСТУ ГОСТ 8.285:2008);  
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а б в 

Рисунок 7.5 – Режим тахометра (а, б) та лічильника (в) 

 

– відстань до об’єкта (зона чутливості) не більше 150 мм (за певних умов 

може бути розширена до 300 мм); 

– тривалість проходження мітки має бути не менше 300 мкс; 

– інтервал між мітками має бути не менше 500 мкс; 

– час вимірювання та індикації 1 с (до 3 с, якщо <60 об/хв). 

Режим лічильника:  

– частота відслідковуваних подій не більше 500 Гц;  

– мінімальна тривалість події (наявність/відсутність об’єкта) не менше 

1мс; 

– лічильник до 9999 * Дільник; 

– дільник від 1 до 255. 

Після включення приладу на цифровому табло відображається серійний 

номер протягом декількох секунд. Потім прилад перейде в режим «H» – режим 

настройки та контролю (на індикаторі «М. X. XX», де Х. ХХ – напруга 

живлення).  

Кнопками (◄) і (►) здійснюється вибір режиму роботи: «C» – режим 

лічильника, «H» - режим настройки та контролю, «T» – режим тахометра, 

«Min» – мінімальне значення, «Max» – максимальне значення. Обраний режим 

підсвічується однойменним світлодіодом. Кнопки необхідно утримувати до 

перемикання режиму. 
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Поверхня, по якій буде ковзати світловий промінь приладу, має мати 

контрастні елементи конструкції або заздалегідь нанесені фотомітки (фарба, 

маркер, липка стрічка тощо), контрастуючі з поверхнею. Розмір фотомітки має 

бути таким, щоб час проходження перед світловим променем (за максимальної 

швидкості обертання або руху) було не менше значення, обумовленого в 

технічних характеристиках. 

Відстань до поверхні вважається оптимальною, коли проекція світлового 

променя знаходиться в межах кордонів нанесеної фотомітки. Якщо проекція 

світлового променя набагато більша за розмір фотомітки, то необхідно 

наблизити прилад до поверхні, але при цьому не забувати про техніку безпеки. 

Достовірність вимірювань складає 5 одиниць. 

Налагодження параметрів. Для адаптації приладу до конкретних умов 

вимірювань користувачеві доступні такі параметри: 1. ХХХ – режим, де ХХХ = 

tAc – режим RPM, ХХХ = FrE – режим RPS; 2. ХХХ – мітка,  

де ХХХ = LiG – світла на темному, ХХХ = dAr – темна на світлому; 

3. ХХХ – дільник, де ХХХ – коефіцієнт розподілу вхідних імпульсів;  

4. ХХХ – поріг лічильника, де ХХХ задає порогове значення освітленості;  

5. ХХХ – випромінювач, де ХХХ задає інтенсивність світлового променя;  

6. ХХХ – приймач, де ХХХ – значення освітленості, отримане від приймача.  

Параметри для редагування можна викликати з режиму настройки та 

контролю «Н», натиснувши кнопку (▼). Значення обраного параметра можна 

змінювати кнопкою (◄) або (►). 

У режимі тахометра «Т» відбувається вимір швидкості обертання і 

відображення результатів на цифровому індикаторі у форматі RPM або RPS 

(залежить від параметра 1. ХХХ). Натискання та утримання кнопки «0» фіксує 

виміряне значення на індикаторі. 

Під час індикації «Min» і «Max» значення процес вимірювання не 

припиняється. Скидання значень здійснюється кнопкою «0». 

Поріг чутливості налаштовується автоматично і постійно в процесі 

вимірювання. Розпізнавання мітки індукується точкою в останньому розряді 
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індикатора. Якщо прилад не зміг визначити наявність мітки протягом 3-х 

секунд, свідчення на індикаторі обнуляються. Прочерки на індикаторі 

означають нестабільність вимірювань (три послідовних виміру відрізняються 

більш ніж на 50 одиниць).  

Параметри, використовувані в режимі тахометра: 1. ХХХ, 2. ХХХ,  

3. ХХХ, 5. ХХХ.  

У режимі лічильника «С» відбувається підрахунок подій. Подією 

вважається зміна контрастності (зміна освітленості щодо порогового значення). 

Межа освітленості задається параметром 4. ХХХ вручну на підставі 

інформації, отриманої з параметра 6. ХХХ (середнє арифметичне двох значень 

освітленості в контрастних точках). 

Обнулення здійснюється кнопкою «0».  

Під час переходу в інші режими і назад значення лічильника не 

змінюється.  

Параметри, використовувані в режимі лічильника: 2. ХХХ, 3. ХХХ,  

4. ХХХ, 5. ХХХ. 

Опис лабораторного обладнання 

Всі діагностичні операції проводяться на експериментальній установці, 

схема  якої приведена на рис. 7.6. Вона включає в себе асинхронний двигун із 

паспортними даними, що приведені в табл. 7.3, і силову схему його пуску. 

Для дослідження на лабораторному стенді реалізована можливість 

штучного створення несиметрії напруги живлення способом зміни напруги 

однієї  фази (підключаються до зажимів обмотки АД з відпайками). 

Виткове замикання в обмотці статора здійснюється за допомогою 

з’єднання між собою відпайок, установлених на статорі.  

З’єднуючи почергово відпайки 3, 1 та 2 між собою та із загальним 

виводом, проводиться експериментальне оцінювання отриманих результатів 

Оскільки кожна з відпайок, установлених на статорі, зафіксована вручну, 

то необхідно врахувати похибки, пов’язані з конструктивними рішеннями. 

Тому перед початком проведення експериментів було виміряне значення опорів 
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на кожній з відпайок. Дані вимірювань занесено до табл. 7.4. 

3
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Рисунок 7.6 – Принципова схема експериментальної установки 

 

Таблиця 7.4 – Результати дослідження 

№ відпайки Опір, Ом Процентне співвідношення, % 

1 4,9 1,36 

2 4,5 2,52 

3 4,3 14 

 

Хід роботи 

1.  Ознайомитися з конструкцією, принципом дії та заходами безпеки під 

час роботи з індикатором дефектів обмоток електричних машин ИДО-05. 

2.  За допомогою приладу ИДО-05 виконати досліди та заповнити табл. 7.5. 

2.1. Перевірка трифазної обмотки АД на наявність дефектів. Підключити 

з’єднувальний кабель приладу за допомогою затисків «А», «В» і «С» до виводів 

трифазної обмотки машини. Натискаючи кнопку «ВЫБОР ФАЗ», отримати 

значення КН для фаз «А», «В» і «С». 



 68 

2.2. Імітація обриву фази. Підключити з’єднувальний кабель приладу за 

допомогою затисків «А», «В» і «С» до будь-яких двох виводів трифазної обмотки 

машини. Провести вимірювання. 

2.3. Імітація міжфазного КЗ. Поставити перемичку між двома виводами 

трифазної обмотки АД.  Далі провести дослід аналогічно пункту 2.1). 

2.4. Імітація міжвиткових замикань. 1) Підключити з’єднувальний кабель 

приладу за допомогою затисків до виводів фаз «А»,»С» і почергово до відпайок  

№ 1, 2, 3 фази «В» провести вимірювання. 2) Підключити з’єднувальний кабель 

приладу за допомогою затисків до виводів фаз «А», «В» і «С», при цьому  

почергово з’єднувати між собою відпайки № 1, 2, 3 фази «В», провести 

вимірювання. 

2.5. Перевірка стану ізоляції. Підключити до індикатора з’єднувальні 

кабелі. Підключити контактне з’єднання «-1000 В» до контрольованої обмотки, а 

контактне з’єднання « » до корпусу машини. Почергово провести вимірювання 

для трьох фаз. 

Таблиця 7.5 – Визначення дефектів обмоток електричних машин 

Тип 
Значення КН 

Примітка 
А В С 

Дефекти фазних обмоток     

Наявність міжвиткових замикань     

Наявність короткого замикання фази/фаз     

Наявність обриву фази     

Тип 
Значення RІ 

Примітка 
А В С 

Стан ізоляції обмоток електричної машини     

 

3.  Ознайомитися з конструкцією, принципом дії та мірами безпеки під час 

роботи з безконтактним інфрачервоним термометром-пірометром EM-520. 

4.  За допомогою приладу EM-520 виконати досліди та заповнити табл. 7.6. 
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Таблиця 7.6 – Визначення температури за допомогою приладу EM-520 

Місце виміру температури 
Результат 

Х1 Х2 Х3 Х4 

Температура корпусу 

електричної машини 

    

Температура станини 

електричної машини 

    

 

5.  Ознайомитися з конструкцією, принципом дії та засобами безпеки під 

час роботи з вимірювачем вібрації (віброметром) із смуговим аналізатором  

ИВПА-07. 

6.  За допомогою приладу ИВПА-07 визначити та оцінити рівень вібрації 

електричної машини в режимі F00, розрахувати оберти двигуна та амплітуди 

вібропереміщення. За допомогою приладу ИВПА-07 виконати досліди та 

заповнити табл. 7.7. Використовуючи таблицю, наведену у додатку А, оцінити 

стан АД. 

Таблиця 7.7 – Визначення вібрації за допомогою приладу ИВПА-07 

Місце виміру вібрації 

Результат 

Х1 Х2 Х3 Хср 

Корпус електричної машини     

Кришка вентилятора     

Підшипникова кришка     

 

7.  Ознайомитися з конструкцією, принципом дії та засобами безпеки під 

час роботи з тахометром оптичним ТО-М. За допомогою приладу ТО-М 

визначити швидкість електричної машини та заповнити табл. 7.8. 
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Таблиця 7.8 – Визначення вібрації за допомогою приладу ТО-М 

 

Результат 

Х1 Х2 Х3 Хср 

Вимір швидкості     

 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка із зазначенням теми лабораторної роботи. 

2. Мета, короткі теоретичні відомості. 

3. Опис виконання лабораторної роботи. 

4. Висновки з роботи. 

Питання для підготовки до захисту лабораторної роботи 

1. Укажіть переваги та недоліки експресдіагностики. 

2. Як перевіряється справність фазних обмоток електричних машин під 

час експресдіагностики. 

3. Для чого потрібен інфрачервоний пірометр? 

4. Які параметри визначаються за допомогою смугового аналізатора 

ИВПА-07? 

5. Укажіть галузі застосування оптичного тахометра ТО-М. 

Література: [1, 4, 7, 9, 10]. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

 

Кількість лабораторних занять – 12 годин (6 лабораторних робіт). 

Поточний контроль на лабораторних роботах протягом змістових 

модулів: 

 відвідування лабораторних занять – 0,25 бала за заняття (максимум  

1,5 бала за відвідування всіх лабораторних занять); 

 наявність виконаної лабораторної роботи – 0,25 бала за виконану 

лабораторну роботу до теми попередньої роботи (максимум 1,5 бала за всі 

лабораторні роботи); 

 захист лабораторної роботи – 1,17 бала за лабораторну роботу 

(максимум 7 бала за всі лабораторні роботи); 

 якість оформлення лабораторної роботи – максимум 0,25 бала за 

виконану лабораторну роботу (максимум 1,5 бала за всі лабораторні роботи); 

 опитування під час проведення лабораторних робіт – максимум  

1,17 бала за аудиторне заняття (максимум 7 балів за семестр); 

 своєчасність – максимум 0,25 бала за захист лабораторної роботи до 

початку наступної лабораторної роботи (максимум 1,5 балів за семестр). 



 72 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Бондаренко В. П., Плетник М. И. Справочник электромонтажника. К.: 

Будівельник, 1971. 113 с. 

2. Гемке Р. Г. Неисправности электрических машин. Л.: Энергоатомиздат, 

1989. 335 с. 

3. Гессе Б. А. Эксплуатация тиристорных систем возбуждения  

генераторов. К.: Техніка, 1981. 227 с. 

4. Градиль В. П. Краткий справочник радиомонтажника. Х.: Прапор,  

1974. 355 с. 

5. Елкин Ю. С. Монтаж электрических машин и трансформаторов. М.: 

Энергия, 1979. 327 с. 

6. Жерве Г. К. Промышленные испытания электрических машин. Л.: 

Энергоатомиздат, 1981. 407 с. 

7. Кисаримов Р. А. Справочник электрика. М.: ИП РадиоСофт, 1999. 320 с. 

8. Коваленский И. В. Релейная защита ЭД выше 1000 В. Л.: Энергия,  

1976. 286 с. 

9. Корнилов Ю. В., Крюков В. И. Обслуживание и ремонт 

электрооборудования промышленных предприятий. М.: Высшая школа, 

1986. 300 с. 

10.  Коросташевский Л. В. Монтаж, эксплуатация и ремонт 

электрооборудования гражданских зданий и коммунальных предприятий. 

М.: Высшая школа, 1979. 272 с. 

11.  Лебедев Н. Н., Леви С. С. Электротехника и электрооборудование. М.: 

Высшая школа, 1983. 238 с. 

12.  Ривлин Л. Б. Монтаж крупных электрических машин. М.: Госэнергоиздат, 

1981. 257 с. 

13.  Хмелевский В. С. Наладка электропривода. Москва–Ленинград: 

Государственное энергетическое издательство, 1958. 287 с. 



 73 

Додаток А 

ВИМОГИ ЩОДО НОРМУВАННЯ ВІБРАЦІЙ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН 

(за ГОСТ 10816-1-97) 

 

Критерієм, прийнятим для оцінювання інтенсивності вібрації машин із 

частотою обертання 600 об/хв і вище, є середньоквадратичне значення 

віброшвидкості Vе мм/с. Vе визначають безпосереднім виміром або за результатами 

спектрального аналізу в діапазоні від частоти обертання, на якій проводяться 

вимірювання, до 2000 Гц за формулою 





n

i

eie

1

2 , 

де ei  – середньоквадратичне значення віброшвидкості, отримане під час 

спектрального аналізу для 1-й смуги фільтра; i = 1, 2,..., n,  при цьому перша й n-на 

смуги фільтра мають включати відповідно нижню й верхню граничні частоти 

заданої для вимірювання смуги частот. 

У табл. 1 наведені тільки тимчасові, зразкові критерії, якими можна 

користуватися за відсутності відповідних нормативних документів. За нею можна 

визначити верхні границі зон від А до С, виражені в середньоквадратичних 

значеннях віброшвидкості ei , мм/с для машин різних класів. 

Клас 1. Окремі частини двигунів і машин, з’єднані з агрегатом, що працюють 

у звичайному для них режимі (серійні електричні мотори потужністю до 15 кВт є 

типовими машинами цієї категорії).  

Клас 2. Машини середньої величини (типові електромотори потужністю від 

15 до 875 кВт) без спеціальних фундаментів, жорстко встановлені двигуни або 

машини (до 300 кВт) на спеціальних фундаментах. 

Клас 3. Потужні первинні двигуни й інші потужні машини з обертовими 

масами, встановлені на масивних фундаментах, відносно жорстких у напрямку 

вимірювання вібрації.  

Клас 4. Потужні первинні двигуни й інші потужні машини з обертовими 
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масами, встановлені на фундаменти, відносно піддатливі у напрямку вимірювання 

вібрації (наприклад, турбогенератори й газові турбіни з вихідною потужністю 

більше 10 МВт). 

Якісне оцінювання інтенсивності вібрації машин проводиться за чотирма 

позиціями:  

– добре (зона A);  

– задовільно (зона B, прийнятно);  

– необхідне поліпшення (зона C, ще припустима);  

– неприпустимо (зона D).  

Для щойно розроблювальних машин вібрація має перебувати в зоні А. 

Машини з вібрацією, що перебувають у зоні В, уважаються придатними для 

необмежено тривалої експлуатації. Верхня границя зони В є гранично 

припустимою під час випробувань машин і уведення їх в експлуатацію. 

Машини з вібрацією, що перебувають у зоні С, уважаються такими, що 

потребують поліпшення. Вони можуть працювати в таких умовах обмежений час 

до появи сприятливої можливості виконання ремонтних робіт. 

Вібрація, що попадає в зону D, уважається досить строгою передумовою 

ушкодження машини. 

 

Таблиця 1 – Нормування віброшвидкості для машин різних класів 

V r.m.s., мм/c Клас 1 Клас 2 Клас 3 Клас 4 

0,28 А А А A 

0,45 

0,71 

1,12 В 

1,8 B 

2,8 С B 

4,5 С B 

7,1 D С 

11,2 D C 

18 D 

28 D 

45 
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Додаток Б 

Зразок оформлення титульної сторінки звіту з лабораторної роботи 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І СИСТЕМ 

УПРАВЛІННЯ 

 

 

КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ І 

ЕЛЕКТРОПРИВОДУ 

 

КУРС «МОНТАЖ, НАЛАГОДЖЕННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ» 

 

 

ЗВІТ 

З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 1 

 

 

Виконав:  

студент групи __________ 

П.І.Б.__________________ 

 

Перевірив: 

_______________________ 

 

 

 

Кременчук 2019 
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Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Монтаж, налагодження та випробування електромеханічного 

обладнання» для студентів усіх форм навчання зі спеціальності  

141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

 

 

 

Укладач  к. т. н., ст. викл.  Д. В. Рєзнік  

Відповідальний за випуск зав. кафедри САУЕ Д. Й. Родькін 

 

 

 

 

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

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ  

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 
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