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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 

Тема: Дослідження розгалуженого кола постійного струму 

Мета. Перевірити закони Кірхгофа дослідним шляхом. Закріпити знання 

про перший та другий закони Кірхгофа та їх застосування при розрахунку 

розгалужених кіл постійного струму. 

Обладнання: віртуальна лабораторія Multisim: джерела постійної ЕРС, 

резистори, вольтметри, амперметри. 

Пояснення до роботи 

Закони Кірхгофа, так само як закони Ома, є основними законами теорії 

електричних кіл. Вони дозволяють виконати розрахунок будь-якого 

розгалуженого електричного кола. Цей розрахунок полягає зазвичай у 

визначенні напрямку і величини струму на всіх ділянках кола по заданих ЕРС і 

опорах. 

Перш за все нагадаємо основні терміни. 

Електричним колом називають сукупність пристроїв, призначених для 

отримання, передачі, перетворення та використання електричної енергії. 

Електричне коло складається з окремих пристроїв – елементів 

електричного кола (джерел електричної енергії, її споживачів, пристроїв для 

передачі енергії, перетворення, комутації, вимірювання параметрів і т.ін.). 

Складним називається розгалужене електричне коло, що містить 

довільне число джерел і споживачів, яке неможливо звести до комбінації 

послідовних і паралельних з’єднань. 

Графічне зображення електричного кола називається схемою. 

Частина електричного кола, що з’єднує виділену сукупність її елементів, 

називається ділянкою електричного кола. 

Ділянка, вздовж якої проходить один і той самий струм, утворює гілку, а 

місце з’єднання трьох і більше гілок – вузол. 

Контур – замкнутий шлях, що проходить по декількох гілках так, щоб 

жодна гілка і жоден вузол не зустрічалися більше одного разу. 
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Перший закон Кірхгофа стосується вузлів електричного кола, визначає 

баланс струмів у них і формулюється наступним чином: 

«Алгебраїчна сума струмів, що сходяться у вузлі, дорівнює нулю: 

ΣI =0» 

Струми, направлені до вузла, прийнято вважати позитивними (зі знаком 

«плюс»), а струми, направлені від вузла – від’ємними (зі знаком «мінус»). 

Тому сума струмів, направлених до вузла, дорівнює сумі струмів, направлених 

до від вузла. 

Другий закон Кірхгофа стосується будь-яких замкнутих контурів, які 

можна виділити в розгалуженому електричному колі, і визначає баланс напруг 

у них: 

«Алгебраїчна сума ЕРС у будь-якому контурі електричного кола 

дорівнює алгебраїчній сумі падінь напруг на опорах цього контуру, тобто 

ΣE = ΣIR» 

Для розрахунків складного ланцюга застосовують закони Кірхгофа, при 

цьому необхідно скласти стільки незалежних рівнянь, скільки гілок у схемі. 

Спочатку складають рівняння за першим законом Кірхгофа. Для цього 

довільно задаються напрямками струмів і позначають їх стрілками. При цьому 

якщо схема має n вузлів, те можна скласти тільки n −1 незалежних рівнянь, 

тому що рівняння для останнього вузла буде наслідком попередніх. Тому для 

кожного вузла, крім останнього, записуємо рівняння: у лівій частині - 

алгебраїчна сума струмів (струми, спрямовані до вузла, тобто "втікають" у 

вузол, беруться зі знаком "плюс", а струми, які спрямовані від вузла, тобто 

"випливають" з нього - зі знаком "мінус"), у правій частині - нуль. 

Інші рівняння складають за другим законом Кірхгофа. Тут теж треба 

пам'ятати, що незалежні рівняння можна скласти тільки для тих контурів, які 

не утворюються в результаті накладення вже розглянутих, тобто кожний 

новий контур повинен містити принаймні одну нову гілку, яка не входила в 

рівняння, уже складені для інших контурів. Вибирають напрямок обходу 
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контуру, як правило, за годинниковою стрілкою. Після чого складають 

рівняння, де в лівій частині - алгебраїчна сума напруг на всіх опорах контуру, 

а в правій частині - алгебраїчна сума ЕРС. При цьому позитивними (зі знаком 

"плюс") уважають ті струми й ЕРС, напрямки яких збігаються з напрямком 

обходу контуру, а негативними (зі знаком "мінус") - напрямки яких 

протилежні напрямку обходу. 

Розв'язок отриманої системи лінійних алгебраїчних рівнянь дає значення 

струмів у гілках схеми. 

Так, у схемі на мал. 1 три гілки ( m = 3 , тому що необхідно знайти три 

струми й скласти для цього три рівняння), два вузли ( n = 2). 

Для вузла 1 рівняння, складене за першим законом Кірхгофа, матиме 

вигляд: 

I1+I2−I3=0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Рис. 1.1. Схема складного ланцюга 

Для вузла 2 рівняння становити нема рації. 

     Рівняння, що залишилися, складаємо за другим законом Кірхгофа. 

Виберемо два незалежні контури (на малюнку 1 позначені римськими 

цифрами I, II) і приймемо їхній обхід за годинниковою стрілкою. Тоді за 

другим законом Кірхгофа одержимо: 

                    для контуру І: I1R1 + I3R3 = E1 ; 
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                    для контуру ІІ: −I2R2 − I3R3 = −E2 ; 

Ці рівняння становлять систему незалежних лінійних алгебраїчних 

рівнянь, розв'язок якої дає значення струмів у гілках схеми: 

                  для вузла 1             I1+I2−I3=0 

             для контуру 1             I1R1 + I3R3 = E1 

             для контуру 2            −I2R2 − I3R3 = −E2 

Розв’язавши дану систему рівнянь отримаємо значення для сил струмів у 

гілках. 

Порядок виконання роботи 

1. Запустити програму Multisim 12 і зібрати схему, зазначену на 

малюнку. Установити E1 = 12 В, E2 = 9 В, R1 = 20 Ом, R2 = 6 Ом, R3 = 4 Ом. 

 

Включити режим емуляції, нажавши кнопку  або . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                 Рис. 1.2. Схема ланцюга в програмі MS12 
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2.  Виміряти струми в гілках  I1 , I2 , I3  за допомогою амперметрів PA1, 

PA2, PA3. Показання амперметрів занести в таблицю 1. Знайти алгебраїчну 

суму струмів ΣI відповідно до першого закону Кірхгофа для вузла 1 і 

результат занести в таблицю 1 (струми, спрямовані « до вузла», беруться зі 

знаком «плюс», а спрямовані від вузла – зі знаком «мінус») . Переконатися в 

тому, що перший закон Кірхгофа виконується. 

Таблиця 1.1 

  
Показання амперметрів 

 Результат 

Вузол 
  

розрахунків      

 I1, А  I2, А  I3, А ΣI,А 

1       
 

       3. Виміряти падіння напруг на резисторах першого (лівого) та 

другого (правого) контурів - зняти показання вольтметрів, результати 

занести в таблицю 2. 

Зрівняти ΣU (ΣIR ) з алгебраїчною сумою ЕРС ΣE , які діють у кожному 

контурі (якщо напрямок ЕРС збігається з напрямком обходу контуру, ЕРС 

береться зі знаком «плюс», якщо ні – зі знаком «мінус»). 

Переконатися в справедливості другого закону Кірхгофа. 

Таблиця 1.2 

Контур U1, В U2, В U3, В ΣU 

(ΣIR), В 

E1, В E2, В ΣE, В 

I        

II        
 

4. Порахуйте баланс потужностей у ланцюгу по

 формулі 

                                                          (ΣEI )Г = (ΣEI )П + ΣI 2R . 

 

5. Зробити виводи по роботі. 
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Контрольні питання 

 

1. Сформулюйте закони Ома для ділянки ланцюга й для всього 

ланцюга. 

2. Що таке вузол схеми електричного кола? 

3. Що таке гілка схеми електричного кола? 

4. Що таке контур схеми електричного кола? 

5. Скільки контурів, вузлів і гілок у схемі, яка використовується в 

роботі? 

6. Скільки необхідно знайти струмів у схемі, яка використовується в 

роботі? Скільки для цього треба скласти рівнянь за законами Кірхгофа? 

7. Сформулюйте перший закон Кірхгофа. Для яких елементів схеми 

складають рівняння за першим законом Кірхгофа при розрахунках ланцюга? 

8. Скільки рівнянь складають за першим законом Кірхгофа? Чому 

не складають рівняння для останнього вузла схеми? 

9. Сформулюйте другий закон Кірхгофа. Для яких елементів схеми 

складають рівняння за другим законом Кірхгофа? 

10. Скільки рівнянь складається за другим законом Кірхгофа? 

11. Установити, в якому режимі (генератора або споживача) 

працюють джерела E1 й E2 , поясніть свої виводи. 

12. Що означає, якщо після розв'язку системи який-небудь струм 

буде мати негативне значення? Що треба зробити на схемі? 

13. Що прийняте за умовно позитивні напрямки струму, ЕРС під час 

розрахунку схеми за законами Кірхгофа? 

14. Сформулюйте принцип балансу потужностей. 

15. Як баланс потужностей використовують для перевірки 

розрахунків? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 

        Тема: Дослідження нерозгалуженого кола змінного струму з 

активним опором та індуктивністю. 

         Мета: Закріпити знання про процеси, які відбуваються в однофазних 

електричних колах з активними та реактивними елементами, визначити 

співвідношення між параметрами кола, отримати навички користування 

ватметром та осцилографом. 

          Обладнання: віртуальна лабораторія Multisim: джерела синусоїдальної 

ЕРС, резистор, індуктивна котушка, вольтметри, амперметр, ватметр, 

осцилограф. 

Пояснення до роботи 

Рівняння електричної рівноваги напруг і струмів ланцюгів 

синусоїдального струму можна записати в аналітичній формі й представити 

графічно у вигляді векторних діаграм. 

Порядок побудови векторної діаграми для нерозгалуженого кола з R та L 

Починаємо з вибору зручного масштабу 

для струму і напруги. Задаємося масштабом, 

наприклад, по струму: в 1 см – 0,4 А, по 

напрузі – в 1 см – 2 В. Побудову векторної 

діаграми починаємо з вектору струму. 

 

1. Вектор струму I в масштабі струмів 

відкладаємо в полярній системі координат по 

осі ϕ = 0 (тобто по горизонтальній осі) з 
 

початку координат.                                                                      Мал. 2.1                                                             

2.  Вектор  напруги  UR на  активному 

опорі R у масштабі напруг відкладаємо в 

напрямку вектора струму, бо кут зсуву фаз між 

напругою та струмом у резистивному елементі 

дорівнює нулю. 

 

                                                                                         Мал. 2.2 
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А через те, що струм в індуктивному елементі  

відстає від напруги на 90°, вектор 
 

напруги UL  у масштабі напруг відкладаємо від 

 

кінця вектора UR під кутом +90° до вектора струму. 

Мал. 2.3 
 

Вектор напруги, що прикладена до всього  

кола, є геометричною сумою векторів U  , U R      L 

       

(U = U R +UL ),  тому  на векторній діаграмі 

вектор напруги 

   

U , що прикладена до кола, 

визначається вектором, спрямованим   від 

       

початку вектора UR  до кінця вектора UL . 

Мал. 2.4 
 

Знаходимо кут зсуву фаз між струмом і повною 

напругою ϕ та коефіцієнт потужності cosϕ . Як видно 

з векторної діаграми. 
 
 

 

 

 

 

Мал. 2.5 
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Підготовка до роботи 

В роботі досліджуватиметься схема, зображена на малюнку 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 2.8. Принципова електрична схема досліджуваного кола 

Таблиця 2.2. Розрахункові дані (заповнюється напередодні роботи) 
 

Параметр 

X L , R , 

Z,Ом cosϕ 

I , 

UR, В UL,В P, Вт 

Ом Ом А       

         

Значення         

         

 

Порядок виконання роботи 

1. Запустити програму Multisim і зібрати схему, зазначену на малюнку 12.  

 У роботі досліджується коло однофазного синусоїдального струму, що 

являє собою послідовно з’єднані резистор R та індуктивну котушку L. Коло 

підключене до джерела синусоїдальної ЕРС E1. Напругу джерела контролює 

вольтметр PV1, напругу на резисторі – вольтметр PV2, напругу на 

індуктивності – вольтметр PV3. Струм у колі вимірює амперметр PA1, активну 

потужність P, що споживається колом, - ватметр XWM1. Він же вимірює 

коефіцієнт потужності cosϕ . 
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Мал. 2.9. Схема нерозгалуженого кола однофазного синусоїдального струму з 

індуктивністю в Multisim 

Форму напруг на резисторі і котушці можна спостерігати за допомогою 

двоканального осцилографа XSC1. 

 

5. Після  перевірки  правильності  збирання  схеми  подайте  живлення, 
 

увімкнувши вимикач  або натиснувши кнопку . Перемикач напруг 

живлення S1 знаходиться у нижньому (по схемі) положенні ( f = 50 Гц). 

 

Виміряйте струм у колі I (показання амперметру PA1) і напруги на 

резисторі UR (показання вольтметру PV2), на індуктивності UL (показання 

вольтметру PV3), і повну напругу кола U (показання вольтметру PV1). З 

допомогою ватметра XWM1 виміряйте активну потужність P , яка 

споживається колом, і коефіцієнт потужності cosϕ (косинус кута зсуву фаз 

між струмом і напругою) – для цього двічі клацніть по ватметру лівою 

кнопкою миші. 
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Таблиця 2.3. Покази вимірювальних приладів 
 

Параметр I , А UR, В UL,В U , В P, Вт cosϕ 

Прилад PA1 PV2 PV3 PV1 XWM1 XWM1 

Значення       

       

Порівняйте виміряні величини (таблиця 2.3) з розрахунковими 

значеннями, знайденими аналітичним шляхом при підготовці до роботи 

(таблиця 2.2). 

6. Побудуйте векторну діаграму кола. Позначте на діаграмі кут ϕ зсуву фаз між 
 

струмом і напругою. 
 

Перевірте, чи виконується другий закон Кірхгофа (для кіл змінного 

струму). 

 Подивіться на осцилограму напруг на резисторі (зелена осцилограма) і на 

котушці (червона осцилограма). Для цього двічі клацніть по осцилографу лівою 

кнопкою миші. Як співвідносяться у цих напруг: 

амплітуди;  

частоти;  

фази?  

 у висновках по роботі аргументуйте свої спостереження. 
 

 Перемикачем S1 (перевівши його у верхнє, по схемі, положення) перейдіть 

на джерело живлення частотою вдвічі більшою ( f =100 Гц). Що змінилося на 

осцилограмі напруг? У висновках по роботі поясніть свої спостереження. 

 

 Вимкніть живлення схеми, натиснувши кнопку  або . 

 

 Зробіть висновки по роботі (по кожному пункту порядку виконання). 
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Контрольні питання 

 

1. Чим відрізняються активне та реактивне навантаження, активна та реактивна 

потужність; наведіть відповідні формули. 

2. Чи збігаються по фазі напруги на резисторі й котушці? Як на осцилографі 

відображається взаємне розташування синусоїд напруг на резисторі й на 

котушці? 

3. Як змінюються при подвоєнні частоти джерела живлення напруги на 

резисторі й на котушці і чому? 

4. Чому дорівнює реактивна потужність у досліджуваному колі Q на частоті f = 

50 Гц? 

5. Чому дорівнює повна потужність у досліджуваному колі S на частоті f = 50 

Гц? Чи зміниться і як зміниться вона при частоті f =100 Гц? 

6. На яку частину періоду напруга на котушці випереджає напругу на 

резисторі? 

7. Чи дорівнює діюче значення вхідної напруги U арифметичній сумі 

діючих значень напруг на резисторі UR і на котушці UL ? Чому? 

8. Як співвідносяться між собою амплітуди синусоїдальних напруг на 

резисторі на котушці на частоті f = 50 Гц? 

9. Як співвідносяться між собою фази синусоїдальних напруг на резисторі і на 

котушці на частоті f = 50 Гц? 

10. Чи змінюється (і як) амплітуди синусоїдальних напруг на резисторі і на 

котушці при переході з частоти f = 50 Гц на частоту f =100 Гц? 

11. Побудуйте трикутник опорів для досліджуваної схеми (у масштабі) для 

частоти струму f =100 Гц, позначте на ньому кут зсуву фаз між струмом і 

напругою. 

12. Чи змінюється (і як) фази синусоїдальних напруг на резисторі і на котушці 

при переході з частоти f = 50 Гц на частоту f =100 Гц? 
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13. Чи змінюється (і як) кут зсуву фаз ϕ між струмом та напругою, що 

прикладена до нерозгалуженого кола з резистором і котушкою, при переході з 

частоти f = 50 Гц на частоту f =100 Гц? 

14. Чи зміниться (і як) струм у нерозгалуженому колі з резистором і котушкою, 

при переході з частоти f = 50 Гц на частоту f =100 Гц? 

15. Наведіть порядок побудови векторної діаграми кола змінного струму. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 

 

 Тема: «Дослідження трифазного кола при з’єднанні 

електроспоживачів зіркою» 

Мета. Закріпити знання про трифазні електричні кола змінного струму, 

визначити залежності між лінійними та фазними напругами і струмами у 

трифазному колі, з’єднаному зіркою, з’ясувати призначення нульового 

провідника у чотири провідній схемі. 

Обладнання: віртуальна лабораторія Multisim: джерело трифазної 

синусоїдальної напруги, захисні запобіжники, електроспоживачі у вигляді 

ламп розжарювання, амперметри, вольтметри, вимикачі. 

 

Пояснення до роботи 

 

При з'єднанні обмоток генератора «зіркою» кінці всіх трьох фаз 

з'єднують загальну точку О, а до початків приєднують проводи, що відводять 

енергію в мережу. 

Ці три проводи називаються лінійними, а напруга між будь-якими двома 

лінійними проводами - лінійною напругою Uл. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 3.1. З’єднання фаз «зіркою» 
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Від спільної точки з'єднання кінців трьох фаз (від нульової точки «зірки») 

може бути відведений четвертий провід, називаний нульовим. 
 

Напруга між кожним із трьох лінійних проводів і нульовим проводом 

дорівнює напрузі між початком і кінцем однієї фази, тобто фазній напрузі Uф. 
 

Звичайно всі фази обмотки генератора виконуються однаковими, так що 

діючі значення ЕРС у фазах рівні. 

Якщо в ланцюг кожної фази генератора включити навантаження, то по цих 

ланцюгах будуть проходити струми. 
 

        У випадку однакового по величині й характеру опору всіх трьох фаз 

приймача, тобто при рівномірнім навантаженні, струми у фазах будуть рівні по 

величині й зрушені по фазі щодо своїх напруг на той самий кут. 

Як максимальні, так і діючі значення фазних напруг при рівномірнім 

навантаженні рівні, тобто UA = UB = UС. 

При  з'єднанні  обмоток  симетричного  генератора  «зіркою»  лінійна 

 

напруга в    ≈1,73 разу більше фазної. 

Зі схеми видно, що при з'єднанні обмоток генератора «зіркою» струм у 

лінійнім проводі дорівнює струму у фазах генератора, тобто Iл = Iф. На підставі 

першого закону Кірхгофа струм у нульовім проводі дорівнює геометричній 

сумі струмів у фазах генератора:        I
C

0 = I
C

A + I
C

B + I
C

C . 
 

При рівномірнім навантаженні струми у фазах генератора рівні між 

собою й зрушені по фазі на 1/3 періоду. Геометрична сума струмів трьох фаз у 

такому випадку дорівнює нулю, тобто в нульовім проводі струму не буде. Тому 

при симетричнім навантаженні нульовий провід може бути відсутнім. 

 

При несиметричнім навантаженні струм у нульовім проводі не дорівнює 

нулю. Його можна визначити графічно, виходячи з векторного рівняння 

I
C

0 = I
C

A + I
C

B + I
C

C . Звичайно нульовий провід має менший поперечний 

переріз, ніж лінійні проводи. 
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Порядок виконання роботи 

        Запустити програму Multisim і зібрати схему, зазначену на малюнку 3.2. 

(Файл lr3.ms12). Ввімкніть режим емуляції (подайте напругу), натиснувши 

кнопку  або . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 3.2. Схема трифазного кола, з’єднаного зіркою. 

 

      При розімкнутих вимикачах SA1 та SA2 маємо трифазну трипровідну 

(без нульового проводу) симетричну схему. Виміряйте фазні струми та 

напруги за допомогою амперметрів PA1, PA2, PA3 та вольтметрів PV1, PV 2 

, PV 3. Показання приладів занесіть до таблиці (рядок 1). 

          Замкніть вимикач SA2, тим самим задіявши нульовий провід і 

перетворивши три провідну «зірку» у чотири провідну. Виміряйте фазні 

струми, струм у нульовому проводі та фазні напруги за допомогою 

амперметрів PA1, PA2, PA3 , PA4 та вольтметрів PV1, PV 2 , PV 3. Показання 

приладів занесіть до таблиці (рядок 2). Порівняйте результати з тими, які 

були отримані в п.2 (рядок 1).  

 У висновках по роботі проаналізуйте значення нульового 

провідника у симетричній трифазній схемі, з’єднаній «зіркою». 

 

/I/LR1/lr1.ms10
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       Розімкніть вимикач SA2 і замкніть вимикач SA1, перетворивши тим 

самим схему на трьохпровідну з несиметричним навантаженням (у фазі А 

увімкнуто 2 лампочки, а в фазах В та С – по 1).  

Виміряйте фазні струми та напруги за допомогою амперметрів PA1, 

PA2, PA3 та вольтметрів PV1, PV 2 , PV 3. Показання приладів занесіть до 

таблиці. Порівняйте результати з тими, які були в п. 2 (рядок 1) та п.3 

(рядок 2). 

 висновках по роботі поясніть, які наслідки має відсутність 

нульового провідника при несиметричному навантаженні. 

 

         Замкніть обидва вимикачі SA2 і SA1, перетворивши тим самим схему 

на чотирьохпровідну (з нульовим проводом) і з несиметричним 

навантаженням (у фазі А увімкнуто 2 лампочки, а в фазах В та С – по 1). 

Виміряйте фазні струми та напруги за допомогою амперметрів PA1, PA2, 

PA3, PA4 та вольтметрів 
 

PV1,  PV 2 , PV 3.  Показання  приладів  занесіть  до таблиці. Порівняйте 

результати з тими, які були в п. 2 (рядок 1), 3 (рядок 2) та 4 (рядок 3). У 

висновках  по роботі  визначте,  яку  роль відіграє нульовий провід  у 
 

чотирьохпровідній схемі при несиметричному навантаженні. 

 

4. Вимкніть живлення схеми, натиснувши кнопку  або . Зробіть 

висновки по роботі. 

 

Питання для підготовки. 

 

 

1. Що називають трифазною електричною системою? 

2. Як з'єднати фази джерела й приймача електроенергії «зіркою»? 

3. Яка напруга називається фазною? 

4. Яка напруга називається лінійною? 

5. Який струм називається лінійним? 

6. Який струм називається фазним? 
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7. Яке з навантажень – силове або освітлювальне – припускає більшу 

необхідність у наявності нейтрального (нульового) проводу? 

8. Які існують залежності між діючими лінійними й фазними 

напругами трифазної чотирипровідної мережі? 

9. При яких умовах трифазна система називається симетричною? 

10. У яких умовах можна обійтися без нейтрального (нульового) 

проводу? 

11. Яке співвідношення між фазними напругами для несиметричного 

навантаження при наявності нейтрального (нульового) проводу? 

12. Як визначити струм у нейтральнім (нульовім) проводі, знаючи 

струми у фазних навантаженнях? 

13. До чого може призвести обрив нейтрального (нульового) проводу 

при несиметричнім навантаженні? 

14. Чому в ланцюг нейтрального (нульового) проводу не можна ставити 

вимикачі й захисні пристрої (автомати захисту, запобіжники)? 

15. Як визначити активну, реактивну, повну потужності трифазної 

системи? 

 

 

 



21 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 

         Тема: «Дослідження електродвигуна постійного струму з 

паралельним збудженням» 

           Мета. По дослідних даних побудувати механічну, швидкісну, робочі 

характеристики двигуна постійного струму з паралельним збудженням. 

Визначити способи регулювання частоти обертання, коефіцієнт корисної дії. 

          Обладнання: віртуальна лабораторія Multisim: двигун постійного струму 

2ПН100L УХЛ4, джерело постійної напруги, пусковий та регулювальний 

реостати, амперметри, механічне навантаження, тахометр. 

 

Пояснення до роботи 

 

Колекторні машини мають властивість оборотності, тобто вони можуть 

працювати як у режимі генератора, так і в режимі двигуна. Тому якщо машину 

постійного струму підключити до джерела енергії постійного струму, то в 

обмотці збудження й в обмотці якоря машини з'являться струми. Взаємодія 

струму якоря з полем збудження створює на якорі електромагнітний момент M , 

який є не гальмуючим, як у генераторі, а обертаючим. 

Під дією електромагнітного моменту якоря машина почне обертатися, 

тобто машина буде працювати в режимі двигуна, споживаючи з мережі 

електричну енергію й перетворюючи її в механічну. У процесі роботи двигуна 

його якір обертається в магнітнім полі. В обмотці якоря індуктується ЕРС Ea . 

По своїй природі вона не відрізняється від ЕРС, що наводиться в обмотці якоря 

генератора. У двигуні ж ЕРС направлена проти струму якоря Ia , і тому її 

називають протиелектрорушійною силою ( проти-ЕРС) якоря (мал. 4.1). 
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Рис. 4.1. Напрямок противо-ЕРС в обмотці якоря двигуна 

          Залежно від способу збудження двигуни постійного струму, так само як і 

генератори, розділяють на двигуни з збудженням від постійних магнітів 

(магнітоелектричні) і з електромагнітним збудженням. Останні у відповідності 

зі схемою включення обмотки збудження щодо обмотки якоря підрозділяють на 

двигуни паралельного (шунтові), послідовного (серієсні) і змішаного 

(компаундні) порушення. 
 

Для двигуна, що працює з постійною частотою обертання, 

 

                                                      U= Ea + I aΣr . 
 

 

Відповідно до формули ЭДС Ea = ce Φn частота обертання двигуна (об/хв) 

 

де Σr - загальний опір ланцюга якоря; Φ - магнітний потік збудження; 
 

тобто частота обертання двигуна прямо пропорційна напрузі й обернено 

пропорційна магнітному потоку збудження. Фізично це пояснюється тим, що 

підвищення напруги U або зменшення потоку Ф спричиняє збільшення різниці 

потенціалів. 

Внаслідок цього зрослий струм підвищує обертаючий момент, і якщо при 

цьому навантажувальний момент залишається незмінним, то частота обертання 

двигуна збільшується. 
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Рис. 4.2. Залежність швидкості обертання (n) двигуна постійного струму на 

холостому ходу від величини магнітного потоку (F) 

Таким чином, регулювати частоту обертання двигуна можна зміною 

або напруги U , що підводиться до двигуна, або основного магнітного потоку 

Ф, або електричного опору в ланцюзі якоря Σr . 
 

Напрямок обертання якоря залежить від напрямків магнітного потоку 

збудження Ф и струму в обмотці якоря. Тому, змінивши напрямок якої-небудь 

із зазначених величин, можна змінити напрямок обертання якоря. Слід мати на 

увазі, що перемикання загальних затискачів рубильника не дає зміни напрямку 

обертання якоря, тому що при цьому одночасно змінюється напрямок струму й 

в обмотці якоря, і в обмотці збудження. 

 

Пуск двигуна. Струм якоря двигуна визначається формулою ( Ia = U − Ea 
Σr 

 

Якщо прийняти U й Σr незмінними, то струм Ia залежить від проти-ЕРС Ea . 

Найбільшого значення струм Ia досягає при пуску двигуна в хід. У початковий 

момент пуску якір двигуна нерухомий ( n = 0) і в його обмотці не індуктується 

ЕРС ( Ea = 0 ). Тому при безпосередньому підключенні двигуна до мережі в 

обмотці його якоря виникає пусковий струм 

 

Ia
′
 = ΣU

r . 
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Звичайний опір Σr невеликий, тому значення пускового струму досягає 

неприпустимо великих значень, що в 10-20 разів перевищують номінальний 

струм двигуна. 

Такий великий пусковий струм досить небезпечний для двигуна. По-

перше, він може спричинити в машині вогонь по колу, а по-друге, при такому 

струмі у двигуні розвивається надмірно великий пусковий момент, який 

спричиняє ударну дію на обертові частини двигуна й може механічно їх 

зруйнувати. І нарешті, цей струм викликає різке спадання напруги в мережі, що 

несприятливо відбивається на роботі інших споживачів, включених у цю 

мережу. Тому пуск двигуна безпосереднім підключенням у мережу 

(безреостатний пуск) звичайно застосовують для двигунів потужністю не більш 

0,7-1,0 кВт. У цих двигунах завдяки підвищеному опору обмотки якоря й 

невеликим обертовим масам значення пускового струму лише в 3-5 раз 

перевищує номінальний, що не представляє небезпеки для двигуна. Що ж 

стосується двигунів більшої потужності, то при їхньому пуску для обмеження 

пускового струму використовують пускові реостати (ПР), що включаються 

послідовно в ланцюг якоря (реостатний пуск). 

 

1) міру розгону якоря двигуна важіль пускового реостата перемикають у 

положення з меншим опором, наприкінці пуску його опір дорівнює нулю 

( Rп = 0). Опір пускового реостата вибирають звичайно таким, щоб найбільший 

пусковий струм перевищував номінальний не більш ніж в 2-3 рази. 

 

Через те, що обертаючий момент двигуна M прямо пропорційний потоку 

Ф, то для полегшення пуску двигуна паралельного й змішаного збудження опір 

реостата в ланцюзі збудження слід повністю вивести ( Rр = 0 ). Потік збудження 

 

 у цьому випадку одержує найбільше значення й двигун розвиває необхідний 

обертаючий момент при меншому струмі якоря.  

Двигун паралельного збудження. Схема включення в мережу двигуна 

паралельного збудження показана на мал. 4.3. Характерною рисою цього 

двигуна є те, що струм в обмотці збудження не залежить від струму 

навантаження (струму якоря). 
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Із збільшенням гальмівного моменту на валу момент обертання 

автоматично збільшується за рахунок струму Iя ( M = c м ΦIя ) доти, доки при 

деякому n не настає рівність гальмівного моменту і моменту обертання. Таким 

чином, кожному навантаженню відповідає деяка частота обертання. 

Експлуатаційні властивості  двигуна  визначаються  його механічною 
 

характеристикою n = f (M ) (мал. 4.4, а) і робочими характеристиками, під 

якими розуміють залежність частоти обертання n , струму якоря  Ia   ( Iя   ), 

моменту M , що обертаєη , ККД від потужності  P2 на  валу двигуна при 

постійних напрузі живлення (U = const) і струмі збудження ( I f = Iв = const) 

(мал. 4.4, б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Схема 

Рис. 4.4. Характеристики двигуна 

включення двигуна з 

паралельного збудження: 

паралельним 

а) механічна; б) робочі 

збудженням  

 

Характерною властивістю двигуна з паралельним збудженням є майже 

постійна частота обертання при зміні навантаження на його валу. Враховуючи 
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невелику зміну частоти обертання, говорять, що двигун паралельного 

збудження має «жорсткі» механічну n = f (M ) й робочу n = f ( P2 ) 

характеристики. 

Електродвигуни постійного струму серії 2ПН призначені для роботи в 

регульованих автоматизованих електроприводах постійного струму. 

Застосовуються в приводах подачі металорізальних верстатів, промислових 

роботах, маніпуляторах і іншому виробничім устаткуванні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5. Електродвигун 2ПН100L УХЛ4. 

 

 

Структура умовної позначки 2ПН ХХ Х4: 
 

2 – порядковий номер серії; 
 

П – електрична машина постійного струму; 
 

y – виконання по роду захисту й способу 

охолодження; Х – висота осі обертання, мм (90;100);  

Х – умовна довжина сердечника якоря ( М-Перша довжина; L-Друга довжина); 

Х4 – кліматичне виконання (УХЛ, ПРО). 
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Таблиця 4.1. Технічні характеристики двигуна 2ПН100L УХЛ4 
 

    Швидкість  

Потужність Номінальний Напруга Струм обертання вала, 

ККД, 

  момент, живлення якоря, об/хв 

% 
Вт Н*м обмоток, В А номіналь максима  

    на льна  
       

1700 7,38 

110 18,75 

2200 4000 

77 

220 9,29 78 
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Порядок виконання роботи 

 

1. Запустити програму Multisim і зібрати схему, зазначену на малюнку 4.6.  

(Файл lr4.ms12). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 4.6. Схема для зняття характеристик 
 

двигуна постійного струму з паралельним збудженням. 

Зібрати електричну схему відповідно малюнку, ввести повністю пусковий 

реостат RП (опір 100%). Регулювальний реостат RP у колі збудження має бути 

виведений (опір 0%). Надати зібрану схему для перевірки викладачу. 

 

2. Побудова графіку залежності швидкості обертання. 
 

Увімкнути живлення, натиснувши кнопку  або . По мірі того, як 

збільшується частота обертання валу, поступово вивести пусковий реостат до 

кінця (опір 0%). Встановити, як змінюється частота обертання якоря при зміні 

опору в колі якорю. 
 

/I/LR1/lr1.ms10
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Встановити, як змінюється частота обертання якоря при зміні опору в колі 

збудження (відповідно, зміні струму збудження і магнітному потоку). Для Rp 0%, 

25%, 50%, 75% і 100% зняти покази струму збудження I f (амперметр 

 

PA1) та швидкості обертання n (тахометр PV1). Результати занести в таблицю 

4.2. 
 

Магнітний потік в обмотці збудження Φ = LОf I f . Індуктивність обмотки 

збудження LОf = 0,042 Гн . Розрахувати для виміряних струмів збудження 

відповідні магнітні потоки, занести в таблицю 1. 

 

Таблиця 1. Дослідження залежності швидкості обертання від магнітного потоку 

 

Опір 

Струм I f  в 

Магнітний потік 

Швидкість n 

 

обмотці обертання валу 

№ регулювального Φ в обмотці 

збудження, (холостий хід),  

реостату, % збудження, Вб  

А 

 

об/хв      

       

1 0      

2 25%      

3 50%      

4 75%      

5 100%      

 

Побудуйте по точках графік залежності швидкості обертання двигуна на 

холостім ході від магнітного потоку збудження (з’єднавши точки плавною 

лінією). 

 



30 

 

Виведіть регулювальний реостат Rp у положення 0%, а пусковий реостат 

Rп введіть у положення 100%. Вимкніть живлення схеми, натиснувши кнопку 

 

 або . 
 

             У висновках по роботі наведіть формулу залежності частоти обертання 

двигуна від величину магнітного потоку обмотки збудження. Проаналізуйте, чи 

відповідає побудований вами графік залежності n = f (Φ) цій формулі; чи 
 

відповідає цій формулі зміна швидкості обертання при зміні опру в колі якорю. 

Чому обрив кола збудження є аварійним режимом для двигунів постійного 

струму з паралельним збудженням? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.7. Графік залежності частоти обертання валу двигуна на 

холостому ходу від величини магнітного потоку 
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Побудова механічної та робочих характеристик. 
 

Увімкнути живлення, натиснувши кнопку  або . По мірі того, як 

збільшується частота обертання валу, поступово вивести пусковий реостат до 

кінця (опір 0%). 

 

Гальмівний момент двигуна можна міняти з допомогою гальмівного 

пристрою. 

 

При незмінній напрузі живлення U = 220B , виведеному пусковому 

реостаті ( Rп = 0% ) та незмінному магнітному потоці збудження ( Rp = 0% ) 

 

гальмівним пристроєм B2 встановити на валу двигуна режим холостого ходу 

(постійний момент 0 Н⋅м). Тахометром PV1 виміряти частоту обертання вала, 

струм якоря Ia , повний струм, що споживається, I , записати покази усіх 

 

приладів у таблицю 4.3. 

 

Пусковий реостат  Rп   введіть у положення 100%. Вимкніть живлення 

 

схеми, натиснувши кнопку  або . Змініть за допомогою гальмівного 

пристрою B2 механічне навантаження на валу, встановивши момент M = 4 Н⋅ 

 

м. Увімкнути живлення, натиснувши кнопку  або . По мірі того, як 

збільшується частота обертання валу, поступово вивести пусковий реостат до 

кінця (опір 0%). Тахометром PV1 виміряти частоту n обертання вала, струм 

якоря IЯ , повний струм, що споживається, I , записати покази усіх приладів у 

таблицю 2. 
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Таблиця 2. Дані для побудови механічної та робочих характеристик 
 

№ 

U , В I f , А 

M , n , 

Ia , А 

 

P2, Вт P1, Вт η , % дослід I , А 

Н⋅м об/хв 

у 

       

         

          

1 220 0,746 12       

2 220 0,746 8       

3 220 0,746 4       

4 220 0,746 0       

 

Аналогічно виміряйте частоту n обертання вала, струм якоря Ia , повний 

 

струм, що споживається, I для моментів навантаження 8 Н⋅м (близький до 

номінального) та 12 Н⋅м (більше номінального). Дані занесіть у таблицю 4.3. 
 

Вимкніть живлення схеми, натиснувши кнопку  або . 
 

По формулі P =Mω=M 
2π n 

= 
Mn 

 находимо потужність, що 
  

  2   

60 9,554 
      

           

віддається (корисну) - P2 ; по формулі  P1 =UI  находимо потужність, що 

підводиться (споживається) - P; по формулі η = 
P2 

находимо коефіцієнт 
 

     1      

P1 

   

              

корисної дії (ККД) двигуна. Отримані результати (для всіх дослідів) заносимо в 

таблицю 4.3. 
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Використовуючи дані таблиці, побудувати графік механічної 

характеристики n = f (M ) та графіки робочих характеристик електродвигуна 

 

n = f ( P2 ) (так  звана  «швидкісна  характеристика»), M = f ( P2 ) , I a = f ( P2 ) , 

 

16. = f ( P2 ) . При побудові графіків точки з’єднувати плавною лінією. 
 

 У висновках по роботі проаналізувати отримані залежності із точки 

зору відповідності їх фізичним принципам і аналітичним залежностям: як 

змінюється частота обертання вала при зменшенні опору в ланцюзі якоря й при 

збільшенні опору в ланцюзі обмотки збудження; який характер має залежність 

частоти обертання вала від моменту на валу й корисної потужності; чому 

графік обертаючого моменту проходить через початок координат, а графік 

струму якоря – ні; чим пояснюється форма графіка ККД. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Мал. 4.10. Робоча характеристика 
 

                                                                     M = f ( P2 ) 

 

Мал. 4.8. Механічна характеристика n = f (M ) 
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Мал. 4.9. Швидкісна характеристика 
 
 

n = f ( P2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 4.11. Робоча характеристика 
 

I a = f ( P2 ) 
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Мал. 4.12. Робоча характеристика η = f ( P2 ) 

 

 

 

Контрольні питання. 

 

1. Як улаштований двигун постійного струму? 

2. На якім явищі заснований принцип дії двигунів постійного струму? 

3. Чому не можна увімкнути двигун постійного струму в мережу без 

пускового реостата? 

4. Як класифікуються двигуни постійного струму по способу 

підключення обмоток якоря й збудження? 

5. Чому для двигуна постійного струму з незалежним (паралельним) 

збудженням небезпечний обрив ланцюга збудження? 

6. Як практично можна регулювати частоту обертання вала двигуна 

паралельного збудження? 

7. Як зміниться частота обертання вала двигуна постійного струму при 

зменшенні опору в ланцюзі якоря? Чому? 

8. Як зміниться частота обертання вала двигуна постійного струму при 

зменшенні опору в ланцюзі обмотки збудження? Чому? 

9. Яким образом можна змінювати напрямок обертання вала двигуна 

постійного струму? 
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10. Як зміниться напрямок обертання вала двигуна постійного струму, 

якщо одночасно змінити полярність джерела живлення якоря й обмотки 

збудження? 

11. Яку залежність виражає механічна характеристика двигуна з 

паралельним збудженням? 

12. Які залежності виражають робочі характеристики двигуна з 

паралельним збудженням? 

13. Чому механічна характеристика двигуна постійного струму з 

паралельним збудженням уважається «жорсткою»? 

14. Чим визначається коефіцієнт корисної дії двигунів постійного 

струму? 

15. Що є характерною властивістю для двигуна постійного струму з 

паралельним збудженням? 
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