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ВСТУП 

 Методичні вказівки до практичних занять пропонуються студентам спеці-

альностей 274 – «Автомобільний транспорт», 131 – «Прикладна механіка», 133 

– «Галузеве машинобудування». 

 Практичні заняття проводяться з метою успішного освоєння студентами 

теоретичного матеріалу й застосування його для розв’язання завдань й аналізу 

отриманих результатів. Завдання до практичних занять охоплюють питання роз-

рахунку кіл постійного струму, однофазного синусоїдного струму, трифазних кіл 

та електричних машин. 

 У методичних вказівках надаються задачі для розв’язання на заняттях, са-

мостійного розв’язання, а також контрольні питання з тем навчального курсу. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

− знати: закони електричних кіл, методи розрахунку кіл змінного струму, 

перехідних процесів, будову електричних машин, їх переваги та недоліки та ос-

новні прилади, які вивчаються в розділі «Мікропроцесорна техніка»; 

− уміти: скласти рівняння для будь-якої схеми за відомими законами, розра-

хувати струми і напруги для будь-якої складної схеми як у статиці, так і в дина-

міці, будувати графіки, розраховувати основні параметри електричних машин та 

будувати їх основні характеристики; 

− мати уявлення про методи розрахунку реальних електричних кіл, про ос-

новні напрями розвитку теорії та практики електричних кіл. 
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Перелік тем практичних занять: 

 

Практичне заняття № 1 Основні елементи електричних кіл. Закон Ома. 

Закони Кірхгофа 

Практичне заняття № 2 Електричні кола з гармонічними струмами та на-

пругами. Резонансні явища 

Практичне заняття № 3 Однофазний синусоїдний струм. Символічний ме-

тод. Побудова векторних діаграм. Потужність 

Практичне заняття № 4 Трифазні кола. З’єднання споживачів «зіркою» 

Практичне заняття № 5 Трансформатори. Асинхронні двигуни 
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Практичне заняття № 1 

Тема. Основні елементи електричних кіл. Закон Ома. Закони Кірхгофа 

Мета: ознайомитись з електричним колом постійного струму. Використо-

вуючи закон Ома та закони Кірхгофа, навчитись розраховувати електричні кола 

постійного струму. 

Задачі до розв’язання 

№1 Знайти струм на ділянці електричного кола 

 

№2 Знайти струми в електричному колі 

 

№3 Скласти систему рівнянь за законами Кірхгофа для визначення стру-

мів у електричному колі 
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Завдання для самоперевірки 

№ 1 Знайти еквівалентний опір схеми 

 

№ 2 Скласти рівняння балансу потужності для електричного кола постій-

ного струму 

 

Питання за темою 

1. Поясніть, з яких елементів складається електричне коло і схема. 

2. Дайте визначення джерела ЕРС та струму. 

3. Поясніть, як записують закон Ома для ділянки кола. 

4. Сформулюйте закони Кірхгофа та поясніть, як проводять розрахунок стру-

мів за законом Кірхгофа. 

5. Поясніть, як складати рівняння балансу потужностей у колах постійного 

струму. 

6. Які методи розрахунку складних електричних кіл ви знаєте? 

7. Наведіть алгоритм розрахунку лінійних кіл постійного струму методом кон-

турних струмів. 

8. Наведіть алгоритм розрахунку кіл постійного струму методом вузлових по-

тенціалів. 
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9. Наведіть алгоритм розрахунку лінійних кіл постійного струму методом ек-

вівалентного генератора. 

Література: [1. с. 40−49; 2. с. 5−42; 6. с. 4−36; 8. с. 5−32; 9. с. 27−56]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Електричні кола з гармонічними струмами та напругами. Резонан-

сні явища 

Мета: ознайомитись з електричними колами синусоїдного струму, його 

основними елементами, законами, які пов’язують струм і напругу на елементах 

електричного кола. 

Задачі до розв’язання 

№ 1 Для заданого електричного кола визначити напругу, що прикладена 

до ділянки кола 

 

№ 2 Скласти систему рівнянь у диференціальній формі за законами Кір-

хгофа для   визначення   миттєвих  значень струмів 
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№ 3 Визначити начальну фазу  синусоїдної напруги 
U

wt
П/2

П

3/2П
-П/2

 

№ 4 Визначити індуктивність, за якої в електричному колі виникає резо-

нанс напруг 

R1 R2
L c

 

Завдання для самоперевірки 

№ 1 Визначити повний опір для схеми. 
R1 R2 L

 

𝑅1 = 4 Ом,   𝑅2 = 8 Ом, 𝑋𝐿 = 8 Ом. 

№ 2 Знайти значення індуктивності, за якої в електричному колі: 

 

№ 3 Визначити повний опір електричного кола і побудувати трикутник 

опорів 

 

Питання за темою 

1. Як математично визначається миттєве значення синусоїдного струму? 

2. Які основні величини характеризують синусоїдний струм? 

3. Які основні елементи електричних кіл синусоїдного струму? 

4. Який закон пов’язує струм і напругу на резисторі? 

5. Який закон пов’язує струм і напругу на котушці індуктивності? 

6. Який закон пов’язує струм і напругу на ємності? 

7. Дати визначення явищу резонансу. 

8. У яких колах виникає резонанс напруг і за якої умови? 
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9. В яких колах виникає резонанс струмів і за якої умови? 

10. Як будуються векторні діаграми в колах з послідовним, паралельним з’єд-

нанням елементів та у разі резонансу. 

Література: [1. с. 52−126; 2. с. 58−86; 6. с. 37−78; 8. с. 32−48; 9. с. 72−80]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. Однофазний синусоїдний струм. Символічний метод. Побудова ве-

кторних діаграм. Потужність 

Мета: навчитися розраховувати електричні кола синусоїдного струму си-

мволічним методом. 

Задачі до розв’язання 

№ 1 Знайти комплексне значення струму 

 

 

№ 2 Визначити повну потужність електричного кола 

i R1 R2
c

e
 

𝑖 = 3√2 sin 𝜔𝑡  А; 

𝑅1 = 𝑅2 = 10 Ом; 

𝑥𝑐 = 20 Ом. 
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Завдання для самоперевірки 

№ 1 Визначити комплексний струм 𝐼 ̇електричного кола 

R1 L c R2

 

𝑢 = 200√2 sin 𝜔𝑡  В 

𝑅1 = 5 Ом 

𝐿 = 0,03 Гн 

С = 500 мкФ 

 

№ 2 Знайти комплексний опір електричного кола 

 
 

№ 3 Який комплексний струм тече в електричному колі? 

 

𝑒 = 100√2 sin(𝜔𝑡 + 30°)  В; 

𝑅 = 20 Ом; 

𝑥𝐿 = 40 Ом 

 

 

Питання за темою 

1. Як зображуються синусоїдні величини на комплексній площині? 

2. Дати визначення комплексній амплітуді синусоїдного струму. 

3. Що називається комплексним опором та як він визначається? 

4. Що називається комплексною провідністю та як вона визначається? 

5. Сформувати закон Ома в комплексній формі. 

6. Сформувати закони Кірхгофа в комплексній формі. 

7. Що називається активною, реактивною та повною потужністю кола синусої-

дного струму? 



 12 

8. Який порядок побудови векторно-топографічної діаграми напруг? 

Література: [1. с. 126−216; 2. с. 86−108; 6. с. 78−104; 8. с. 48−67; 9. с. 

70−96]. 

 

Практичне заняття № 4 
 

Тема: Трифазні кола. З’єднання споживачів зіркою 

Мета: Ознайомитись з трифазними електричними колами та методами їх 

розрахунку 

Задачі до розв’язання 

№1 Визначити струм у нульовому проводі трифазної системи 

 

№ 2 Визначити струм у фазі А трифазної системи під час з’єднання «зір-

кою» без нульового проводу 

 

Завдання для самоперевірки 

№ 1 Знайти повну комплексну потужність трифазної системи під час з’єд-

нання «зіркою» з нульовим проводом 
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Питання за темою 

1. Що називається трифазною системою ЕРС? 

2. Які переваги трифазних систем? 

3. Які співвідношення між лінійними і фазними напругами? 

4. Яке призначення нульового проводу? 

5. Як розраховуються трифазні кола під час з’єднання споживачів «зіркою» з 

нульовим проводом? 

6. Як розраховуються трифазні кола під час з’єднання споживачів «зіркою» 

без нульового проводу? 

7. Як розраховуються трифазні кола під час з’єднання споживачів «трикутни-

ком»? 

8. Як визначаються активна, реактивна та повна потужність трифазного кола? 

9. Який порядок побудови векторних діаграм під час з’єднання споживачів 

«зіркою» та «трикутником»? 

Література: [1. с. 366−408; 2. с. 141−159; 6. с. 104−123; 8. с. 67−82; 9. с. 

99−117]. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Трансформатори. Асинхронні двигуни 

Мета: набути практичних навичок з розрахунку основних характеристик 

трансформаторів та асинхронних двигунів. 

Задачі до розв’язання 
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№ 1 Однофазний трансформатор має такі параметри: номінальна потуж-

ність 𝑆н = 20000 кВА; коефіцієнт потужності cos 𝜑 = 0,8; 𝑈1 = 120 кВ; 𝑈2 =

38,5 кВ; потужність холостого ходу 𝑃0 = 47 кВт; потужність короткого зами-

кання 𝑃к = 129 кВт. Знайти коефіцієнт трансформації 𝐾 та коефіцієнт корисної 

дії 𝜂 при номінальному навантаженні. Побудувати графік залежності коефіцієнта 

корисної дії 𝜂 від навантаження. 

№ 2 Знайти коефіцієнт трансформації та діючого значення ЕРС,  𝐸1,  𝐸2 

обмоток однофазного трансформатора з частотою 𝑓 = 100 Гц, якщо площина пе-

рерізу осердя магнітопроводу 𝑆 = 4 см2. Амплітуда значення магнітної індукції 

в осерді трансформатора 𝐵 = 1 Тл, кількість витків первинної та вторинної об-

моток трансформатора 𝑊1 = 250 та 𝑊2 = 2000. 

№ 3 Трифазний асинхронний двигун має 6 полюсів. Знайти швидкість 

обертання ротора при значенні величини ковзання 𝑆 = 0,05 та частоту струму 

ротора. 

№ 4 Трифазний шестиполюсний двигун споживає потужність  

𝑃1 = 3,42 кВт при напрузі 𝑈1 = 500 В і струмі 𝐼1 = 5,5 А. Знайти швидкість обе-

ртання магнітного поля 𝑛1, швидкість обертання ротора 𝑛2, корисну потужність 

на валу двигуна 𝑃2,  коефіцієнт потужності cos 𝜑, та коефіцієнт корисної дії 𝜂, 

якщо механічний момент на валу двигуна М2 = 2,42 кГм; ковзання 𝑠 = 11,5%;  

частота струму живлення 𝑓 = 50 Гц. 

Завдання для самоперевірки 

№ 1 Визначити кількість витків вторинної обмотки однофазного трансфо-

рматора номінальної потужності 𝑆н = 3 кВА, якщо кількість витків первинної 

обмотки 𝑤1 = 240; напруга 𝑈2 = 44 В. Знайти коефіцієнт трансформації та но-

мінальний струм первинної і вторинної обмоток. Напруга мережі 𝑈1 = 220 В, 

коефіцієнт корисної дії 𝜂 = 0,96. 

№ 2 Асинхронний двигун має 4 полюси та при обертах 𝑛2 = 1435 об/хв 
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споживає потужність 𝑃2 = 27,47 кВт. Знайти ковзання та коефіцієнт корисної 

дії, якщо потужність втрат складає 𝑃вт = 2,47 кВт, частота 𝑓 = 50 Гц. 

Питання за темою 

1. Поясніть призначення та принцип дії трансформатора. 

2. Що називають коефіцієнтом трансформації трансформатора, як його визна-

чити? 

3. З якою метою проводять досліди холостого ходу і короткого замикання 

трансформатора? 

4. Що називається коефіцієнтом корисної дії трансформатора, як його визнача-

ють? 

5. Як виконують магнітопровід асинхронного двигуна? 

6. Як виконують обмотку ротора короткозамкненого двигуна? 

7. Від чого залежить швидкість обертання магнітного поля? 

8. Як визначають ковзання й швидкість обертання ротора і як впливає на АД 

зміна навантаження на валу? 

9. Що розуміють під механічною характеристикою АД? 

10. Які види втрат потужності мають місце в АД? 

11. Від чого залежить обертовий та критичний момент і критичне ковзання? 

Література: [6. с. 96−356; 8. с. 91−192; 9. с. 215−256]. 
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Критерії оцінювання знань студентів 

ВИД КОНТРОЛЮ 

Максимальний бал 

на навчальну дис-

ципліну 

Лекції 10 

– відвідування 5 

– конспект 5 

Поточний  та  підсумковий контроль 70 

– оцінка за захист лабораторних робіт 30 

– оцінка за змістовий модуль № 1 20 

– оцінка за змістовий модуль № 2 20 

Робота студентів на практичних заняттях 20 

– опитування 10 

– самостійна робота (виконання самостійних 

завдань) 
10 

Усього: 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види нав-

чальної діяль-

ності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), прак-

тики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82 – 89 В 

добре  
74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 

незадовільно з можливі-

стю повторного скла-

дання 

не зараховано з мож-

ливістю повторного 

складання 

0 – 34 F 

незадовільно з обов’яз-

ковим повторним ви-

вченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повтор-

ним вивченням дис-

ципліни 
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Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Елек-

тротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальностей: 274 – «Автомобільний транспорт», 131 

– «Прикладна механіка», 133 – «Галузеве машинобудування», освітнього сту-

пеня «Бакалавр». 
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