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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Системи релейного захисту та керування в 

електроприводі» охоплює широке коло питань схемотехнічного проектування 

функціональних елементів і вузлів сучасних систем керування 

електромеханічним обладнанням. Значна увага при цьому приділяється 

питанням розробки пристроїв захисту і керування, побудованих на сучасній 

елементній базі. Володіння методами проектування сучасних пристроїв 

релейного захисту та керування необхідне майбутньому фахівцю в галузі 

електромеханіки, що спеціалізується на розробці систем автоматизованого 

електропривода. Разом з тим, знайомство з сучасними типами цифрових і 

мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, їх призначенням і 

характеристиками є необхідною умовою успішної діяльності фахівця в будь-

якій, навіть не пов’язаній безпосередньо з питаннями електромеханіки. 

Метою навчальної дисципліни «Системи релейного захисту та керування 

в електроприводі» є поглиблення спеціальної підготовки спеціалістів-

електромеханіків; ознайомлення з класифікацією та функціонуванням сучасних 

пристроїв релейного захисту, вивчення принципів побудови, функціонування та 

проектування засобів систем релейного захисту та керування. 

У результаті проведення лабораторних робіт з навчальної дисципліни 

«Системи релейного захисту та керування в електроприводі» студент повинен 

знати: 

– сучасний стан та можливості елементної бази релейної апаратури, 

зокрема, цифрових і мікропроцесорних реле захисту; 

– типові структури, склад та основні характеристики релейних схем 

захисту і керування електроприводами; 

– особливості організації розробки схемних рішень релейних схем, 

розрахунку і вибору елементів; 

– основні вимоги до релейного захисту; 

– принципи дії, конструкції, та основні метрологічні характеристики 



датчиків інформації для пристроїв релейного захисту та автоматики; 

– основні принципи дії та конструкції реле; 

– принципи та види релейного захисту елементів електромеханічної 

системи; 

– принципи проектування електричних схем релейного захисту 

елементів систем електропривода; 

– методи розрахунку параметрів спрацьовування релейного захисту; 

уміти: 

– вибирати види релейного захисту для елементів електромеханічних 

систем; 

– розраховувати параметри спрацьовування релейного захисту, вміти їх 

виставляти та перевіряти на стендах; 

– розробляти принципові схеми релейного захисту для елементів 

електромеханічної системи. 

Пропоновані методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з 

навчальної дисципліни «Системи релейного захисту та керування в 

електроприводі» містять шість лабораторних робіт для вивчення принципів 

роботи пристроїв релейного захисту та керування і орієнтовані на студентів, які 

вивчили основи устрою електричних апаратів і призначені для оволодіння 

практичною методикою самостійної постановки, підготовки та розв’язання 

інженерних задач проектування систем керування і захисту електромеханічних 

системам з використанням сучасних засобів аналогових та цифрових релейних 

пристроїв. 



1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛАБОРАТОРНИХ  

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 

пор. 

Тема 

Денна форма 

повн./скороч. 

Заочн. форма 

повн./скороч. 

К-сть 

год 

(лб) 

К-сть 

год 

СРС 

К-сть 

год 

(лб) 

К-сть 

год 

СРС 

Змістовий модуль 1 

1 Вивчення програмного середовища 

Electronics workbench і складання схеми 

вимірювального органу реле захисту 

2/2 2/2 – 2 

2 Ознайомлення з інтерфейсом і 

основними можливостями програми 

Electrical Control Techniques Simulator  

2/2 4/4 – 2 

3 Дослідження реверсивного керування 

пуском електродвигуна постійного 

струму за принципом часу 

2/2 4/4 – 4 

Змістовий модуль 2 

4 Дослідження керування пуском 

асинхронного двигуна з фазним 

ротором за принципом часу 

2/2 4/4 0,5 2 

5 Дослідження двоступінчатого пуску 

асинхронного двигуна АД шляхом 

перемикання обмоток статора з «зірки» 

на «трикутник» 

2/2 4/4 0,5 2 

Усього за семестр 12/12 54/22 4 12 



2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Вивчення програмного середовища Electronics workbench і 

складання схеми вимірювального органу реле захисту 

Мета: вивчити електричну схему і принцип дії вимірювального органу 

реле захисту, роботу з програмним середовищем EWB і провести дослідження 

роботи релейної схеми в цьому програмному середовищі. 

Короткі теоретичні відомості 

Поєднання переваг контактних і безконтактних апаратів привело до 

широкого розповсюдження апаратів, що поєднують вимірювальну частину на 

напівпровідникових приладах з електромеханічною виконавчою частиною. Такі 

апарати іноді називають гібридними. Нижче приведена схема на дискретних 

напівпровідникових приладах, яка застосовується в гібридних електричних 

апаратах, що випускаються промисловістю. На базі таких підсилювачів 

будують схеми нуль-індикаторів з потужністю спрацювання декілька десятків 

мікроват, схеми вимірювальних органів реле захисту, що підключаються до 

малопотужних датчиків, і виконавчі елементи з вихідною потужністю до 

декількох кіловат. Релейна дія підсилювача виявляється в тому, що при певній 

зміні величини вхідного сигналу або його знаку підсилювач практично миттєво 

переходить з одного стійкого стану в інший.  

Принципова схема підсилювача наведена на рис. 1.1. Вона містить два 

підсилювальні каскади на транзисторах VТ1 і VТ2, що працюють в ключовому 

режимі. У коло колектора транзистора VT2 включена котушка малогабаритного 

електромагнітного реле KL. Підсилювач живиться від джерела постійного 

струму через параметричний стабілізатор напруги (стабілітрони VD4, VD5, 

резистор R6). 



 

Рисунок 1.1 – Принципова схема двокаскадного підсилювача з релейним 

виходом 

 

Схема працює у такий спосіб. При відсутності вхідного сигналу 

транзистор VT1 відкритий і насичений, а транзистор VT2 закритий, реле KL 

знеструмлене. Відкрите стан транзистора забезпечується струмом в колі бази 

через резистори R1 і R3 від джерела колекторного живлення Е
k

. Поява 

негативного вхідного сигналу (мінус на базі транзистора VТ1) не призводить до 

зміни стану транзисторів підсилювача. При появі позитивного вхідного сигналу 

з’являється вхідний струм, що зменшує струм в колі бази відкритого 

транзистора VT1. При деякому вхідному струмі транзистор VT1 переходить із 

режиму насичення в підсилювальний режим. У підсилювальному режимі 

зменшення струму в колі бази призводить до зменшення струму в колі 

колектора транзистора, що призводить до збільшення негативного потенціалу 

на базі транзистора VT2 і його відмикання. У момент перемикання транзисторів 

діє позитивний зворотний зв’язок (резистор R3). Відмикання транзистора VT2 

призводить до зменшення напруги на його колекторі, отже, зменшується струм 

через резистор RЗ і струм в колі бази транзистора VT1. Цей процес прискорює 

замикання транзистора VT1, що в свою чергу прискорює відмикання 

транзистора VT2. Настає лавиноподібний процес, що призводить до практично 

миттєвого насичення транзистора VT2. Позитивний зворотний зв’язок 

забезпечує релейний ефект. При зменшенні або зникненні вхідного струму 

(сигналу) транзистори підсилювача переключаються в вихідний стан. При 

замиканні транзистор VT2 на котушці реле KL, що має індуктивність, 



наводиться ЕРС самоіндукції, яка, складаючись з напругою колекторного 

живлення, може призвести до пробою транзистора. Для захисту від перенапруг, 

що наводяться, застосовується коло VD3, R4. З’являється перенапруження 

відкриває діод VD3 і струм реле KL при замиканні транзистора VT2 буде 

зменшуватися поступово, замикаючись через коло VD3, R4. Напруга на 

транзисторі VT2 в цьому випадку збільшиться лише на величину падіння 

напруги на цьому колі. Поступове зменшення струму в котушці KL при 

замиканні транзистора VT2 призводить до збільшення часу повернення реле, 

що не завжди прийнятно. Для зменшення часу повернення реле збільшують 

опір резистора R4. 

2. Вивчення програми Electronics Workbench (EWB) 

Як інструмент дослідження рекомендується використовувати програму 

Electronics Workbench (EWB). Розглядається версія 5.0 для операційної системи 

Windows 95/98 / Me / NT / 2000 / XP. 

Для запуску програми слід встановити курсор на ярлик, двічі клацнути 

лівою кнопкою миші (ЛКМ). На екрані монітора з’явиться діалогове вікно (рис. 

1.2). 

Строка меню команд  

Панель инструментов 

Панель библиотеки компонентов 

 

Рисунок 1.2 – Головне вікно програмного додатку Electronics Workbench 

 

Як видно, програма має стандартний віконний інтерфейс програми-

додатки Windows. 



Вгорі робочого вікна під титульної рядком розташована рядок меню 

команд. Нижче рядка меню розташована панель інструментів. Під панеллю 

інструментів розташована панель бібліотеки компонентів і контрольно-

вимірювальних приладів. 

При підведенні курсору до піктограм кнопок панелі бібліотеки спливають 

контекстні підказки з назвою каталогу, а після клацання лівою кнопкою миші 

(ЛКМ) відкривається відповідне каталогу вікно компонентів або контрольно-

вимірювальних приладів. 

Нижче наведено перелік використовуваних каталогів: 

1.  Sources – джерела сигналів. Зміст компонентів даного поля на 

нижчеподаній панелі, в якій: 

 

 – заземлення (мітка); 

 – джерело змінної, синусоїдальної напруги; 

 – джерело змінного синусоїдального струму. 

2.  Basic – поле, в якому зібрані всі пасивні компоненти, а також 

комутаційні пристрої, де: 

 

 – точка з’єднання (вузол); 

 – резистор (активний опір); 

 – індуктивність; 

 – конденсатор (ємність): 



 – ключ. 

3.  Indicators – індикаторні пристрої представлені на наведеній нижче 

панелі, в якій: 

 

 – вольтметр; 

 – амперметр. 

4.  Instruments – контрольно-вимірювальні і функціональні прилади, 

де: 

 

 – функціональний генератор; 

 – осцилограф. 

Схеми складаються з компонентів, які є аналогами реальних з різним 

ступенем ідеалізації. Кожен компонент можна налаштувати, задавши відповідні 

для конкретного пристрою параметри. Роблять це в відповідних даному 

елементу контекстних вікнах налаштування. 

Вікно настройки відкривається після подвійного клацання ЛКМ при 

підведенні курсора до його схемного позначення на робочому полі. 

Вікно настройки джерела синусоїдальної напруги з регульованою 

частотою на рис. 1.3, яке відкривається після подвійного клацання ЛКМ по 

даному компоненту, який можна знайти в каталозі  Sources – джерела 

сигналів. 

Для настройки компонентів кожне вікно настройки має вкладки: 

Label – вкладка введення позначення виділеного компонента; 

Value – вкладка зміни номінального значення параметра виділеного 

компонента; 



Fault – вкладка імітації несправності виділеного компонента шляхом 

введення: Leakade – опору витоку, Short – короткого замикання, Open – обриву, 

None – відсутність несправності (включено за замовчуванням); 

 

Рисунок 1.3 – Вікно настройки джерела синусоїдальної напруги з 

регульованою частотою 

 

Display – вкладка, за допомогою якої задається характер виведення на 

екран позначень компонента; 

Analysis Setup – вкладка, що дозволяє встановити температуру для 

кожного компонента індивідуально або використовувати номінальне значення, 

прийняте для всієї схеми (Use global temperature). 

Параметри, що задаються для віртуальних гармонійних джерел, є діючі 

значення напруги (Voltag – джерело ЕРС) або струму (Current – джерело 

струму), частота (Frequency) і початкова фаза (Phase). 

Діюче значення напруги джерела вимірюється в вольтах (від мікровольт 

до кіловольт). Є можливість встановлення частоти (Frequency) і початкової 

фази (Phase). Набір налаштувань параметрів джерела змінної напруги міститься 

в чотирьох вкладках діалогового вікна. 

Вікно настройки джерела синусоїдального струму відкривається після 

подвійного клацання ЛКМ по даному компоненту, який можна знайти в 

каталозі Sources – джерела сигналів. Регулювання параметрів проводиться за 



аналогією з джерелом синусоїдальної напруги. 

Осцилограф – це прилад, який призначений для віртуального контролю за 

формою електричних сигналів і вимірювання їх амплітуди і часових 

параметрів. 

Лицьова панель осцилографа, показана на рис. 1.9, з’являється після 

подвійного клацання ЛКМ по значку компонента. 

 

Рисунок 1.9 – Вікно лицьової панелі осцилографа 

 

Лицьова панель дозволяє спостерігати форму двох сигналів, що 

надходять на два входи осцилографа: канали (CHANNEL) А і В. Регулювання 

чутливості осцилографа по вертикалі (масштабний множник по осі Y) 

встановлюється в головних вікнах А і В у діапазоні від 10 мкВ / справ до 5 кВ / 

справ. Крім того, можна зміщувати спостережуваний сигнал вгору і вниз 

шляхом установки нульової напруги в вікні Y-position. 

 – вибір режиму по входу. Режим АС призначений тільки для 

спостереження змінного струму. У режимі 0 вхід замикається на землю. У 

режимі DC (включений за замовчуванням) можна проводити дослідження як 

постійного так і змінного струму. 

 – вибір режиму розгортки. Режим Y / T (включений за 

замовчуванням): по вертикалі – напруга сигналу, по горизонталі – час; в режимі 

B / A: по вертикалі – сигнал каналу В, по горизонталі – сигнал каналу А; в 

режимі A / B по вертикалі – сигнал каналу А, по горизонталі – сигнал канал 

каналу В. 



У режимі розгортки Y / T тривалість розгортки (масштабний множник) 

встановлюється у вікні (TIME BASE) і може бути задана в діапазоні від 0,1 нс / 

поділку (ns / div) до 1 с / поділку (s / div) з можливістю зміщення по горизонталі 

у вікні X-position. 

Заземлення осцилографа здійснюється за допомогою клеми GROUND. 

Клацання ЛКМ по клавіші Expand (Розширений) на панелі простої моделі 

відкриває вікно розширеної моделі осцилографа (рис. 1.10). 

 

Рисунок 1.10 – Вікно розширеної моделі осцилографа 

 

Розширена модель осцилографа дозволяє зручніше і точніше проводити 

чисельний аналіз процесів. Панель розширеної моделі осцилографа доповнена 

трьома інформаційними табло, на які виводяться результати вимірів. Крім того, 

безпосередньо під екраном знаходиться лінійка прокрутки. 

Хід роботи 

1. Запустити пакет Electronics Workbench (при цьому на екрані 

з’являється зображення монтажного столу) та ознайомитися з його вмістом. 

2. Ознайомитися з опціями розділів горизонтального меню. 

3. Створити новий документ у форматі «*.ewb», виконавши операцію з 

меню: «File / New», і зберегти його на диску, виконавши операцію з меню: «File 

/ Save as ...» і вказавши ім’я файла та папки, у якій зберігатиметься схема. 



4. Змоделювати електричне коло (рис. 1.12) на робочому полі Electronics 

Workbench. Для цього послідовно вибрати відповідний розділ на панелі 

інструментів і перенести необхідні елементи на робоче поле, клацнувши 

мишею на потрібному елементі і, не відпускаючи кнопки, перенести його в 

потрібне місце схеми. Повернути елементи, якщо їх розташування не 

влаштовує вимогам схеми. 

 

Рисунок 1.12 – Схема моделі вимірювального органу реле захисту в EWB 

 

5. З’єднати контакти елементів для отримання необхідної схеми, 

клацнувши по одному з контактів першого елемента лівою кнопкою миші так, 

щоб з’явилася чорна точка контакту і, не відпускаючи клавіші, довести курсор 

до контакту другого елементу. З появою точки контакту у виводі іншого 

елемента відпустити кнопку миші. Переконатися, що провідник з’явився. 



6. Установити необхідні номінали і властивості для кожному елементу, 

двічі клацнувши мишею по ньому. У результаті з’явиться вікно властивостей 

елемента, у розділі «Value» якого потрібно встановити необхідне значення 

параметра елемента, а в розділі «Label» можна задавати позиційне позначення 

елемента. 

7. Додати в схему осцилограф з панелі приладів. Підключити вхідні 

затиски каналу А і В осцилографа до контрольних точок схеми аналогічно 

іншим з’єднанням у схемі. Призначити червоний колір одному з провідників, 

підключених до його входу. 

Клему заземлення «GROUND» осцилографа з’єднати з шиною нульового 

потенціалу, а вхідний затискач запуску розгортки «TRIGGER» осцилографа не 

використовувати. 

8. Запустити процес моделювання шляхом натискання на кнопку 

вмикання живлення на панелі інструментів. Якщо в схемі допущена серйозна 

помилка (наприклад, коротке замикання елементів, відсутній нульовий 

потенціал у схемі тощо), то буде видано відповідне попередження. 

9. Розгорнути зображення елемента осцилографа подвійним натисканням 

клавіші миші на ньому. Переглянути результати моделювання на екрані 

осцилографа, попередньо виконавши його налаштування. 

10 Вибрати режим роботи осцилографа Y / T за якого по осі Х 

відображується час, а по осі Y – напруга сигналів А і В. У режимах роботи B / 

A і A / B по осі X відображується напруга сигналів А і В відповідно, а по осі Y 

– напруга сигналів В і А. 

11. Підібрати необхідну розгортку осцилографа (масштаб осі Х) за 

допомогою лічильника збоку від поля поточного масштабу «Time base». 

Швидкість розгортки можна змінювати від 0,1 нс до 1 с на одну поділку шкали. 

12. Підібрати відповідний масштаб по осі Y для кожного каналу окремо 

за допомогою лічильника збоку від поля поточного масштабу, який може 

змінюватися від 10 мкВ / поділку до 5 кВ / поділку. 



13. Натисніть на кнопку «Expand» осцилографа. При цьому з’явиться його 

розгорнуте зображення з додатковими інструментами, виберіть потрібну 

ділянку осцилограми. 

14. Зафіксуйте результати зображення на осцилографі, додайте його у 

звіт. 

Зміст звіту 

1. Найменування і мета лабораторної роботи. 

2. Короткі теоретичні відомості. 

3. Отримане у викладача завдання. 

4. Опис виконання кожного пункту завдання. 

5. Письмові відповіді на контрольні питання. 

6. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Поясніть призначення і принцип роботи вимірювального органу реле 

захисту. 

2. Охарактеризуйте склад електричної схеми вимірювального органу реле 

захисту. 

3. Поясніть принцип дії електричної схеми вимірювального органу реле 

захисту за відсутності вхідного сигналу. 

4. Поясніть роботу схеми за наявності вхідного сигналу. 

5. Надайте характеристику рядка команд в програмному середовищі 

EWB. 

6. Охарактеризуйте панель інструментів програмного середовища EWB. 

7. Охарактеризуйте панель бібліотеки компонентів програмного 

середовища EWB. 

6. Дайте характеристику переліку використовуваних каталогів 

програмного середовища EWB. 

7. Пояснити порядок збирання й моделювання схеми в середовищі EWB. 

Література: [1, с. 17–46; 2, с. 8–33; 3, с. 44–56]. 

 



Лабораторна робота № 2 

Тема. Ознайомлення з інтерфейсом і основними можливостями 

програми Electrical Control Techniques Simulator 

Мета: вивчити електричну схему і принцип дії схеми прямого пуску 

асинхронного двигуна, отримати навички роботи з програмним середовищем 

Electrical Control Techniques Simulator (EKTS) і провести симуляцію роботи 

релейної схеми прямого пуску асинхронного двигуна. 

Короткі теоретичні відомості 

1. Особливості керування пуском асинхронного двигуна з 

короткозамкненим ротором. 

В переважній більшості випадків АД з КР використовуються в системах 

електропривода, де не передбачене регулювання частоти обертання, при цьому 

виявляється їх суттєвий недолік – проблема пуску. Для асинхронних двигунів, 

як і для двигунів постійного струму, можливі два способи пуску: прямий і 

непрямий.  

Прямий пуск здійснюють безпосереднім вмиканням обмотки статора на 

повну напругу електричної мережі. Цей спосіб пуску застосовують для 

двигунів з короткозамкненим ротором малих і середніх потужностей. 

Для прямого пуску АД його обмотку статора підключають до трифазної 

мережі за допомогою електромагнітного пускача К2. Схема включення АД 

зображена на рис. 2.1, а. Після натискання на кнопку S7 отримує живлення 

котушка пускача К2. Контакти К2.1, К2.2 і К2.3 підключають обмотки статора 

до трифазної мережі. Контакт К2.5 ставить пускач К2 на саможивлення, 

залишаючи його під напругою після відпускання кнопки S7. Відбувається 

розгін АД. При цьому момент, що розвивається двигуном, М і струм в його 

обмотці статора I змінюються відповідно до графіків, зображених на рис. 2.1, б. 

АД розганяється до сталої частоти обертання, при якій момент, що 

розвивається двигуном, дорівнює моменту сил опору на його валу. При 

натисканні кнопки S6 відбувається відключення напруги живлення від двигуна, 

і він починає гальмування вибігом. 



 

Рисунок 2.1 – Схема прямого пуску АД 

 

Такий спосіб пуску називається прямим пуском. До недоліків прямого 

пуску відносяться: 

а) відносно малий пусковий момент: 

М
п

 = (1,2 ... 1,6)⋅М
н

; 

б) відносно великий пусковий струм: 

I
п

 = (5..8)⋅I
н

. 

Через перший недолік при проектуванні системи електропривода іноді 

доводиться вибирати двигун більшої потужності, ніж це потрібно за умовами 

роботи в сталому режимі, що економічно недоцільно. 

Другий недолік – великий струм в періоди пуску АД може викликати 

значне падіння напруги в мережі малої потужності, що несприятливо 

позначиться на роботі інших споживачів. У малопотужних мережах, перетин 

проводів яких незначний, а протяжність значна, для обмеження пускового 

струму застосовують пуск з активними або індуктивними опорами, 

включеними в коло обмотки статора АД з КЗ ротором, або пуск з 

переключенням обмотки статора із зірки на трикутник. 

2. Вивчення програми Electrical Control Techniques Simulator (EKTS) 



Програмний пакет EKTS (Electrical Control Techniques Simulator) 

використовується для проектування та аналізу електричних схем систем 

управління. Він являє собою програмний симулятор роботи релейних схем. Цей 

симулятор розроблений для проектування електричних схем систем управління 

електроприводами, а також тестування та моніторингу їх функціонування.  

Інтерфейс програмного пакету EKTS складається з двох вікон. Головне 

вікно, що використовується для створення безпосередньо електричної схеми, та 

вікно бібліотек, яке містить елементи схеми (рис. 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Інтерфейс користувача програмного пакету Electrical 

Control Techniques Simulator 

 

У верхній частині головного вікна розташована панель інструментів. На 

панелі інструментів є кнопки для відкриття та збереження файлів, друку 

зображення схеми, її попереднього перегляду, запуску симуляції роботи схеми, 

видалення елементів, відкриття та закриття вікна бібліотек. Під панеллю 

інструментів розташоване робоче поле для проектування електричної схеми. 

У вікні бібліотек розташовані згруповані за призначенням елементи схем 

та панель для перегляду властивостей вибраного елемента Додати елемент до 

головного вікна можна подвійним натисканням ЛКМ на назві елемента. 



Робота з файлами, тобто такі операції, як відкриття нового файлу, 

відкриття існуючого файлу та збереження модифікованого файлу здійснюється 

за допомогою пункту меню File. 

Щоб створити новий файл, необхідно натиснути кнопку  New file, 

розташовану на панелі інструментів або в комбінації меню File -> New. 

Щоб відкрити існуючий файл, слід натиснути кнопку  Open File або 

відкрити діалогове вікно з файлом у меню File -> Open. У діалоговому вікні 

знайдіть файл, який потрібно відкрити, і натисніть кнопку Open. 

Перед відкриттям будь-якої файлової програми пропонується зберегти 

зміни, внесені в існуючий файл, якщо такі мали місце. 

Для збереження файлу натисніть кнопку  Save або клацніть на меню 

File -> Save File. Для збереження файлу з іншим ім’ям клацніть меню File -> 

Save as. У відкритому діалоговому вікні введіть ім’я файлу, яке ви хочете 

надати файлу, і натисніть кнопку «Save». 

Щоб зберегти зображення запланованої схеми у вигляді одного зі 

стандартних графічних форматів, виберіть пункт меню File -> Save as та 

виберіть тип файлу зображеного у діалоговому вікні. 

Додавання елементів до панелі створення схеми. 

Для того, щоб додати елемент до панелі необхідно вибрати елемент у 

вікні бібліотек, двічі клацнути на вибраному елементі ЛКМ. Зображення 

елемента з’явиться на робочому столі проекту. 

Переміщення елементів. 

Натисніть ліву кнопку миші на елементі, перетягніть в пункт 

призначення, а потім відпустіть кнопку. 

Найменування елементів. 

Для створення позначення елементів натисніть на мітку, розташовану 

поверх елемента. Введіть назву в текстовому полі, як показано на рис. 2.3, або 

виберіть ім’я з комбінованого поля. Клацніть за межами текстового поля або 

комбінованого поля. Позначення реле та реле часу мають бути унікальними. 

Контакти мають бути названі відповідно до позначення реле та реле часу, що 



використовуються в даній схемі. Для вказування значень лічильників для реле 

часу використовують аналогічні кроки. 

 

Рисунок 2.3 – Присвоєння позначення реле 

 

Переміщення міток елементів. 

Щоб перемістити мітки елементів виберіть елемент, натиснувши ліву 

кнопку миші. Перетягніть сірувату мітку, натиснувши її, до потрібного місця. 

Коли елементи перенесені, елементи і мітки лічильника переміщуються разом. 

Лічильні мітки часових реле рухаються так само, як мітки з іменами. 

Обертання елементів. 

Щоб повернути елементи клацніть правою кнопкою миші на елементі. 

Виберіть кут повороту з відкритого контекстного меню, як показано на рис. 2.4. 

Сполучні лінії відтворюються при обертанні елементів. 

 



 

Рисунок 2.4 – Контекстне меню, яке використовується для обертання 

елементів 

 

Встановлення кольору сигнальної лампи. 

Щоб вказати колір лампи натисніть праву кнопку миші на лампі. Виберіть 

колір форму підменю кольору відкритого контекстного меню, як показано на 

рис. 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Визначення кольору сигнальної лампи 

 



Видалення елементів. 

Для того, щоб видалити елемент, потрібно вибрати елемент, натиснувши 

ліву кнопку миші на ньому. Далі натиснути кнопку видалення , розташовану 

на панелі інструментів, або натиснути клавішу видалення на клавіатурі. Лінії 

з’єднання видаляються разом з елементами, до яких вони відносяться. 

Створення з’єднань між елементами. 

Щоб здійснити з’єднання елементів, слід виконати наведені нижче дії. 

Перемістіть курсор миші до точки з’єднання елемента, доки з’явиться червона 

точка. Натиснути ліву кнопку миші в маленькому червоному колі та 

перемістіть покажчик миші до іншої точки з’єднання. Наблизьте курсор до 

іншої точки з’єднання елемента, рядка або вузла, доки не з’явиться синя точка. 

(Рис. 2.6). Відпустіть ліву кнопку миші на синій точці. Лінії з’єднання 

прокладаються між вказаними двома точками, як показано на рис. 2.7. 

 

Рисунок 2.6 – Створення зв’язків між елементами схеми  

 

 

Рисунок 2.7 – Прокладення з’єднання здійснюється між точками 

з’єднання двох елементів 

 



Переміщення ліній зв’язку. 

Для переміщення лінії зв’язку просто натисніть на лінію, використовуючи 

ліву кнопку миші і перетягніть лінію до потрібного місця. З’єднувальні лінії 

можна переміщувати горизонтально або вертикально. 

Видалення ліній підключення. 

Щоб видалити лінії з’єднання, виконайте наведені нижче дії. Виберіть 

рядок за допомогою лівої кнопки миші. Вибрана лінія змінить свій колір на 

червоний. Натисніть кнопку видалення  на панелі інструментів або натисніть 

клавішу видалення на клавіатурі. 

Створення вузлів. 

Вузли автоматично створюються, коли з’єднання здійснюється між 

елементом та лінією з’єднання. 

Видалення вузлів 

Щоб видалити вузол виберіть вузол, натиснувши ліву кнопку миші на 

ньому. Вибраний вузол змінює свій колір на червоний. Натисніть кнопку 

видалення  на панелі інструментів або натисніть клавішу видалення на 

клавіатурі. При видаленні вузлів лінії зв’язку, підключені до вузла, що 

видаляється, також будуть видалені. 

Введення тексту. 

Щоб створити текст опису клацніть на пункті меню Edit -> Add Text. 

Текстовий ярлик буде додано до панелі редагування схеми у лівому верхньому 

куті. Перемістіть текстовий ярлик в потрібну позицію, використовуючи ліву 

кнопку миші. 

Редагування тексту опису. 

Для редагування тексту опису клацніть правою кнопкою миші на тексті 

опису. Введіть текст у текстовому полі, що з’явиться, як показано на рис. 2.8. 

Клацніть за межами текстового поля, щоб застосувати зміни. Використовуйте 

нижній кут тексту, щоб змінити його розмір. 



 

Рисунок 2.8 – Текстове поле, яке використовується для редагування 

тексту опису 

 

Видалення тексту опису. 

Щоб видалити текст опису клацніть правою кнопкою миші у тексті опису 

У контекстному меню натисніть опцію Remove Description Text, як показано 

на рис. 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Видалення текстового опису 

 

Список використаних елементів. 

Для створення списку використовуваних елементів клацніть на кнопці  

«List Used Elements» на панелі інструментів або клацніть на опції Windows > 

List Used Elements у головному меню (рис. 2.10). 



 

Рисунок 2.10 – Список використовуваних елементів, що показує кількість 

елементів, а також кількість контактів за типами  

 

Перемістити список можна натиснувши ліву кнопку миші та перетягти до 

бажаного місця призначення. Щоб приховати список використовуваних 

елементів, натисніть повторно кнопку  «List Used Elements». 

Приклад роботи з системою: 

Спроектувати схеми пуску і зупинки 3-фазного асинхронного двигуна. 

Для розробки цієї схеми виконайте наступну послідовність дій:  

– знайдіть в бібліотеці та додайте всі використані елементи схеми; 

– виконайте присвоєння позначень елементів; 

– зробити всі передбачені схемою підключення; 

– додайте текстовий опис, якщо необхідно; 



– запустіть розроблений контур. 

Щоб запустити розроблену схему, потрібно натиснути кнопку  Run, яка 

знаходиться на панелі інструментів. Якщо розроблена схема містить помилки, 

програма сповістить їх наявність. Помилки необхідно виправити для запуску 

схему належним чином. Напрям обертання двигуна позначається зеленою 

точкою на його зображенні. Щоб зупинити схему, потрібно натиснути кнопку 

 «Stop». 

 

Рисунок 2.11 – Запуск симуляції роботи розробленої схеми 

 

Хід роботи 

1. Запустити пакет Electrical Control Techniques Simulator (EKTS) (при 

цьому на екрані з’являється зображення монтажного столу) та ознайомитися з 

його вмістом. 

2. Ознайомитися з опціями розділів горизонтального меню. 

3. Створити новий документ у форматі «*.esc», виконавши операцію з 

меню: «File / New», і зберегти його на диску, виконавши операцію з меню: «File 

/Save as» і вказавши ім’я файла та папки, у якій зберігатиметься схема. 

4. Створити електричну схему управління електроприводом для запуску 3 

3-фазних асинхронних двигунів (рис. 2.12) на робочому полі Electrical Control 

Techniques Simulator. Для цього послідовно вибрати відповідний розділ у 



бібліотеках елементів і розмістити необхідні елементи на робочому полі 

системи, клацнувши мишею на потрібному елементі, а потім перенести його в 

потрібне місце схеми. Повернути елементи, якщо їх розташування не 

влаштовує вимогам схеми. 

 

Рисунок 2.12 – Схема управління пуском трьох 3-фазних двигунів в 

системі EKTS 

 

5. З’єднати контакти елементів для отримання необхідної схеми, 

клацнувши по одному з контактів першого елемента лівою кнопкою миші так, 

щоб з’явилася чорна точка контакту і, не відпускаючи клавіші, довести курсор 

до контакту другого елементу. З появою синьої точки контакту у виводі іншого 

елемента відпустити кнопку миші. Переконатися, що з’єднувальна лінія 

з’явилась. 



6. Алгоритм роботи системи управління має забезпечувати таку 

послідовність роботи схеми: 

– перший двигун починає обертатися відразу після натиснення кнопки 

запуску; 

– через 5 секунд після цього починає обертатися другий двигун; 

– через 5 секунд після того, як запустився другий двигун, запускається 

третій двигун, а перший двигун зупиняється; 

– другий і третій двигуни зупиняться після 5 секунд одночасної роботи; 

– усі двигуни зупиняться, після натискання кнопки зупинки в будь-який 

момент часу. 

8. Запустіть процес симуляції схеми. Через кілька секунд зупинити 

процес моделювання.  

9. Зафіксуйте результати зображення на осцилографі, додайте його у звіт. 

Зміст звіту 

1. Найменування і мета лабораторної роботи. 

2. Короткі теоретичні відомості. 

3. Схема релейно-контакторної системи управління, реалізованої в пакеті 

EKTS. 

4. Опис виконання кожного пункту завдання. 

5. Письмові відповіді на контрольні питання. 

6. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Який вид пуску АД називається прямим пуском? 

2. В чому полягають переваги і недоліки прямого пуску АД? 

3. Які види пуску АД застосовуються для зниження пускового струму? 

4. Чому при реостатному способі пуску АД після закінчення вибігу 

ротора повинні бути зашунтовані додаткові резистори в колі статора? 

5. Яким чином здійснюється пуск АД з перемиканням його обмоток 

статора із зірки на трикутник? 



6. У яких випадках рекомендується застосовувати пуск АД з 

перемиканням його обмоток статора із зірки на трикутник? 

7. Поясніть принцип роботи схеми пуску трьох 3-фазних двигунів, 

розглянуту в лабораторній роботі. 

8. Надайте характеристику рядка команд в програмному середовищі 

EKTS. 

9. Охарактеризуйте панель інструментів програмного середовища EKTS. 

10. Охарактеризуйте панель бібліотеки компонентів програмного 

середовища EKTS. 

11. Дайте характеристику переліку використовуваних елементів 

програмного середовища EKTS. 

12. Пояснити порядок створення й моделювання схеми в середовищі 

EKTS. 

Література: [1, с. 17–46; 2, с. 8–33; 3, с. 44–56]. 

 



Лабораторна робота № 3 

Тема. Дослідження реверсивного керування пуском електродвигуна 

постійного струму за принципом часу 

Мета: вивчити електричну схему і принцип дії схеми автоматичного 

управління двигуном постійного струму в функції часу, створити засобами 

програмного середовища MatLab Simulink структуру моделі і провести 

симуляцію роботи релейної схеми. 

Короткі теоретичні відомості 

1. Управління в функції часу передбачає, що в схемі управління є 

апарати, які контролюють час (тобто реле часу) які настроюються на відлік 

наперед заданих інтервалів часу t
i

. Кожне реле включає відповідний контактор 

прискорення, який закорочує головним контактом потрібну ступінь пускового 

опору. Сучасні реле (електронні, моторні та ін.) можуть забезпечити витримки 

часу від сотих долей секунди до декількох годин. 

Витримка часу для кожного реле визначається на підставі розрахунку 

перехідного процесу двигуна. Для електроприводів, що мають лінійні механічні 

характеристики і при М
с

 = const, час розгону на i-у ступені визначається за 

виразом: 
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інерції ЕП; М
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, М
кін i

 – початкове і кінцеве значення моменту ЕП на i-у 

ступені.  



 

 

а) б) 

Рисунок 3.1 – Схема пуску ЕП в функції часу 

 

  

а) б) 

Рисунок 3.2 – Статичні й динамічні характеристики пуску ЕП функції часу 

 

При визначенні витримки часу необхідно враховувати власний час 

спрацьовування апаратів, які в деяких випадках можуть бути порівнянні з 

витримкою часу реле. 

Принцип дії схеми: після подачі напруги в головні кола і кола управління 

спрацьовує електромагнітне реле К2, яке відкриває свій розмикаючий 



нормально закритий контакт і тим самим не дає можливості передчасно 

ввімкнутися контакторам прискорення К3 і К4. 

Далі натискання на кнопку SB2 призводить до вмикання контактора К1, 

який замикає свій головний контакт в колі якоря двигуна, замикаючим блок-

контактом закорочує пускову кнопку SB2, а другим замикаючим блок-

контактом розмикає коло котушки реле К2. 

Двигун починає розганятися відповідно до першої штучної 

характеристики (рисунок 3.2 а). Реле К5 спрацьовує і відкриває свій 

розмикаючий контакт, магнітний потік в сердечнику К2 після відключення 

котушки від мережі зменшується за експоненціальним законом, в результаті 

створюється витримка часу рівна часу розгону двигуна на 1-й ступені 

прискорення. Після закінчення необхідної витримки часу, реле К2 замикає свій 

контакт і вмикає контактор К3, що закорочує 1-у ступінь опору. 

Починається розгін двигуна згідно 2-ї штучної характеристики і відлік 

витримки часу другим реле прискорення, котушка якого закорочена контактом 

К3, а магнітний потік в сталевому сердечнику зменшується також по 

експоненті. Відрахувавши потрібну витримку часу, реле К5 замкне свій 

замикаючий контакт в колі котушки К4, який ввімкнувшись, закорочує контакт 

кола котушки контакту К4, який ввімкнувшись закорочує 2-й ступінь пускового 

реостата. Двигун починає працювати на своєї природній характеристиці. 

Уставка реле часу К2 визначається, як різниця між часом розгону двигуна 

згідно 1-ї штучної механічної характеристики і власного часу вмикання 

контактора К3: 

t
К2

 = t
1

-t
К3вкл.

 

Аналогічно визначається уставка К4. 

t
К5

 = t
2

-t
К4вкл.

 

В якості реле можна використовувати реле часу різних класів. 



  

а) б) 

Рисунок 3.3 – Схема динамічного гальмування 

 

Хід роботи 

1. Двигун паралельного збудження 25 кВт, 220 В, 420 об/хв., I
я.н 

= 120 А, 

J
я

 = 6 кг⋅м2 запускається раз у зміну при трьохзмінній роботі. Статичний 

момент і момент інерції, приведені до валу двигуна, дорівнюють: М
с

 = 410 Н·м, 

J
м

 = 6,5 кг⋅м2. Двигун управляється за схемою, поданою на рис. 3.4. 

2. Результати розрахунку пускових характеристик і інших параметрів: R
д

 

= 0,1472 Ом; r
1

 = 0,55 Ом; r
2

 = 0,22 Ом; М
н

 = 570 Н⋅м; ω
н

 = 44 1/с; С
е

Ф
н

 = С
М

Ф
н

 

= 4,75; L
д

 = 0,0125 Гн. Розрахунок витримки часу реле 1РУ – 1,35 с; реле 2РУ – 

0,54 с. 

 

Рисунок 3.4 – Схема управління двигуном паралельного збудження 



3. Створити у середовищі додатку Simulink програмного пакета MatLab 

схему моделі автоматичного реостатного пуску в функції часу, яка наведена на 

рис. 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Схема моделі приводу постійного струму з автоматичним 

управлінням у функції часу 

 

4. Оскільки параметри обмотки збудження не наведено, то обмотку 

збудження представити опором 220 Ом з живленням від джерела 220 В. При 

струмі збудження 1 А параметр двигуна Laf дорівнює постійної С
е

Ф
н

 = С
М

Ф
н

, 

значення якої визначено. Блок Step задає реактивний момент опору в 410 Н⋅м. 

Інтерфейсна шина m на чотири виходи дозволяє реєструвати частоту обертання 

W
m

, струм обмотки якоря двигуна I
a

, струм обмотки збудження двигуна I
f

 і 

момент двигуна T
e

. 

5. Ідеальні ключі моделюють роботу контакторів L, T, 2Y і 1Y і 

управляються блоками Breaker Control, в які вноситься програма стану ключа в 

функції часу (рисунок 3.6). 



 

Рисунок 3.6 – Програма управління ключем 1Y 

 

 

Рисунок 3.7 – Реостатний пуск в функції часу і динамічне гальмування 

(L
я.д

 = 0) 

6. Відповідно до рис. 3.6, де показано вікно настройки блоку Breaker 

Control для управління ключем 1Y здійснити налаштування блоків. У проміжку 

часу 0 ... 1,5 с контакт 1Y розімкнутий (0,15 с – час спрацьовування контактора 

Л і плюс час витримки реле 1PY – 1,35 с). У проміжку 1,5 с ... 3,5 с контакт 1Y 

замкнутий, при часі більше 3,5 с контакт розімкнений. Схема моделі забезпечує 

автоматичний пуск в функції часу, так само передбачається динамічне 



гальмування при вимиканні приводу. На часовій діаграмі (рисунок 3.7) 

показаний процес пуску двигуна при нехтуванні індуктивністю обмотки якоря. 

На рис. 3.8 показані механічні динамічні характеристики, побудовані по 

результату пуску двигуна за допомогою графопобудовувача XY Graph. 

 

Рисунок 3.8 – Пускова діаграма (механічні характеристики) ДПС 

 

На рисунках 3.9 і 3.10 представлені результати моделювання пуску і 

гальмування з урахуванням індуктивності обмотки якоря двигуна. 

 

Рисунок 3.9 – Реостатно пуск в функції часу і динамічне гальмування  

(L
я.д 

= 0,0125 Гн) 



 

Рисунок 3.10 – Пускова діаграма (механічні динамічні характеристики) 

при L
я.д

 = 0,0125 Гн 

Зміст звіту 

1. Найменування і мета лабораторної роботи. 

2. Короткі теоретичні відомості. 

3. Схема релейно-контакторної системи управління автоматичним пуском 

ДПС, реалізована в програмному додатку Simulink пакета MatLab. 

4. Опис виконання кожного пункту завдання. 

5. Пускові характеристики з урахуванням індуктивності обмотки якоря 

ДПС. 

6. Письмові відповіді на контрольні питання. 

7. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Які існують способи пуску ДПС НЗ? 

2. Яке електромагнітне реле застосовується в схемі пуску ДПС НЗ в 

функції часу? 

3. Розкрийте принцип дії електромагнітного реле часу. 



4. Розкрийте принцип дії релейно-контакторної схеми пуску ДПС в 

функції часу. 

5. Запропонуйте інше схемне рішення двоступеневого пуску ДПС в 

функції часу. 

6. Як забезпечується витримка часу в електромагнітних реле? 

7. Поясніть роботу схеми управління на статичних характеристиках і 

лінійних діаграмах. 

8. Від чого залежить час розгону двигуна постійного струму? 

9. Як визначаються уставки реле часу при управлінні за принципом часу? 

10. Які способи вмикання реле часу при управлінні двигуном постійного 

струму ви знаєте? Назвіть їх переваги і недоліки. 

11. Назвіть переваги управління пуском і гальмуванням електропривода 

за принципом часу. 

12. Які недоліки притаманні способу управління за принципом часу? 

13. Як впливають на процеси пуску і гальмування зміна статичного 

моменту і моменту інерції? 

14. Як впливають на процеси пуску і гальмування зміни напруги 

живлення (мережі) і температури опорів котушок реле? 

Література: [1, с. 17–46; 2, с. 8–33; 3, с. 44–56]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Дослідження керування пуском асинхронного двигуна з 

фазним ротором за принципом часу 

Мета: вивчити електричну схему і принцип дії схеми автоматичного 

управління асинхронним двигуном з фазним ротором в функції часу, створити 

засобами програмного середовища MatLab Simulink структуру моделі і 

провести симуляцію роботи релейної схеми. 

Короткі теоретичні відомості 

На практиці для нерегульованих електроприводів на базі АД окрім 

прямого пуску досить велике поширення мають прості схеми пуску, які 



передбачають тимчасове введення у кола статора або ротора додаткових 

елементів, що змінюють еквівалентний опір цих кіл. До таких способів пуску 

можна віднести реостатні способи з включенням додаткових опорів в коло 

ротора (для АД з фазним ротором) або в коло статора (для АД з 

короткозамкненим ротором), автотрансформаторний пуск, реакторний пуск, 

тощо. 

Реостатний пуск полягає у ступінчатому виведенні додаткових 

резисторів, включених в коло ротора. Вилучення резисторів може 

здійснюватися у функції швидкості, струму статора та часу. У роботі 

автоматизація пуску асинхронного двигуна здійснена в функції часу (рис. 4.1). 

 

М 

 
 

Рисунок 4.1 – Принципова схема пуску асинхронного двигуна з фазним 

ротором в функції часу 

 

При проектуванні схем управління АД з фазним ротором виходять із 

заданих умов пуску. На рис. 4.2 зображено сімейство механічних характеристик 

АД. 



Для розрахунку пускового реостата вибирають певне співвідношення між 

найбільшим пусковим моментом М1 і найменшим моментом M2. 

 

Рисунок 4.2 – Механічні характеристики асинхронного двигуна 

 

З деяким наближенням характеристики в робочій частині прийняті 

лінійними. Лінеаризація дозволяє застосувати для розрахунку пускового 

реостата графічний метод. Характеристика I відповідає повністю включеному 

реостата (R1 + R2 + RЗ). Якщо за допомогою контактора 1У закоротити першу 

секцію R1, то двигун перейде на роботу, якої відповідає характеристика 2, і т.д. 

Коли буде закорочена остання секція RЗ, двигун перейде на роботу, якої 

відповідає природна характеристика 4. 

За паспортними даними двигуна визначають номінальний момент М
н

, 

Н⋅м: 

 ,
n

P9550
M

H

H

H

⋅

=     (4.1)  

де 
H

P  − номінальна потужність, кВт; 
H

n − номінальна частота обертання, об/хв. 

Максимальний момент двигуна М
max

: 

 ,MM
Hmax

λ⋅=     (4.2)  

де λ  − кратність максимального моменту. 



Задають найбільший пусковий момент М
max

: 

мах1

M9,0M ⋅= ,    (4.3)  

Тоді пусковий момент 
2

M визначають по формулі 

H2

M1,1M ⋅= .    (4.4)  

На підставі заданих умов пуску будують графік для розрахунку пускового 

реостата. На графіці (рис. 4.2) відрізок дг пропорційний номінальному 

ковзанню двигуна і, отже, величині активного опору однієї фази ротора R
2н

 

(Ом): 

 ,
I3

SE
R

H2

HH2

H2

⋅

⋅

=    (4.5)  

де 
H

E
2

 − е.р.с., що наводиться в обмотках нерухомого ротора; 
H

I

2

 − 

номінальний струм ротора; S
н

 − номінальне ковзання 
0

H0

H

n

nn
S

−

= . 

Далі визначають опір кожному ступеню реостата: 

 ,R
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вг
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 ,R
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2R

 ,R
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H2
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H2

⋅=

⋅=

⋅=

     (4.6)  

Ступені реостата вимикають за допомогою реле часу: перший ступінь 

після закінчення часу t
1

; другий ступінь після закінчення часу t
2

 і т.д. 

Для визначення часу розгону двигуна на кожному ступені пускового 

реостата розраховують загальний маховий момент двигуна.
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Динамічні моменти:  
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Електромеханічні постійні часу двигуна при пуску: 
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де 
ж

n ,
з

n , 
и

n – частота обертання двигуна в точках ж, з, і (рис. 4.2); Т
м1

, Т
м2

, Т
м3

 

– електромеханічні постійні часу двигуна при пуску, с. 

Час розгону двигуна на першому ступені пускового реостата: 

 ,
M

M
lnTt

2д

1д

1M1

⋅=    (4.12)  

Час розгону двигуна на другому ступені пускового реостата: 

 ,
M

M
lnTt

2д

1д

2M2

⋅=    (4.13)  

Час розгону двигуна на третьому ступені пускового реостата: 

 ,
M

M
lnTt

2д

1д

3M3

⋅=    (4.14)  

де t
1

, t
2

, t
3

 – час розгону двигуна на першому, другому і третьому ступенях 

пускового реостата, с. 

Хід роботи 

1. При моделюванні АД використовується стандартна модель з бібліотеки 

Simulink з представленням всіх величин в дійсних одиницях (Asynchronous 

Machine SI) подана на рис. 4.3. 

 

Рисунок 4.3 – Стандартна модель АД з бібліотеки Simulink 

2. При налаштуванні параметрів блоку в випадаючому меню необхідно 

визначити наступні основні настройки (рис. 4.4): Configurations, Parameters и 

Advanced. У вкладці Configurations можна вибрати кілька різних моделей за 



замовчуванням Preset model (тільки для АД з КЗ ротором – Squirrel-cage), тип 

механічного завдання Mechanical input (завдання моменту Torque Tm або 

завдання швидкості Speed w), тип ротора (з короткозамунутим ротором – 

Squirrel-cage або з фазним ротором – Wound), прив’язку системи координат 

Reference. 

У наступній вкладці Parameters вказуються паспортні і розраховані 

параметри моделі двигуна. Необхідно звернути увагу: Pn (VA) – це повна 

потужність двигуна, не плутати з P (Вт); Vn – діюче значення лінійної напруги 

статора; 
ls

L  і 
lr

L′  індуктивності розсіювання статора і ротора (
σ1

L і 
σ2

L′ ); p – 

число пар полюсів. 

 

Рисунок 4.4 – Вікно налаштування параметрів асинхронного двигуна у 

середовищі додатку Simulink 

  

3. На рис. 4.5 показано, як можна організувати ступінчату зміну 

параметра R
r

 у функції швидкості (вхідний порт w), струму статора (вхідний 

порт Ise) або часу (формується блоком Clock) при наявності відповідних 

графічних залежностей R
ri

 (ω
i

) , R
ri

 (i), R
ri

 (t
i

) , де і – порядковий номер сходинки 

пускового реостату. Перелічені залежності можна реалізувати блоками 1-D 

Lookup Table, в яких у списку параметрів у поле Breakpoints заноситься вектор 

абсцис, а у поле Table Data – вектор ординат вузлових точок табличної функції. 



При цьому треба враховувати, що вектор абсцис повинен бути монотонно 

зростаючим, тобто не припустимо повторювати двічі однакові значення, щоб 

реалізувати ідеальну ступінчату функцію.  

 

Рисунок 4.5 – Структурна модель підсистеми ступінчатої зміни активного 

опору ротору в функції швидкості, електромагнітного струму статора і часу 

 

В моделі рис. 4.5 блок Multiport Switch підключає один із досліджуваних 

способів керування зміною опорів у колі ротора в залежності від значення 

константи kr. 

 



Рисунок 4.6 – Схема моделі ЕП з АД з ФР з автоматичним управлінням у 

функції часу 

4. Створити у середовищі додатку Simulink програмного пакета MatLab 

схему моделі автоматичного реостатного пуску в функції часу, яка наведена на 

рис. 4.6. 

5. Налаштувати уставки часу, що забезпечують пуск двигуна, таким 

чином, щоб кидки струму, при кожній комутації пускових ступенів були 

однаковими. 

6. Отримати осцилограми зміни частоти обертання, струму статора і 

струму ротора при пуску і гальмуванні двигуна. 

7. Дати відповіді на контрольні питання. 

Зміст звіту 

1. Найменування і мета лабораторної роботи. 

2. Короткі теоретичні відомості. 

3. Схема релейно-контакторної системи управління автоматичним пуском 

АД з ФР, реалізована в програмному додатку Simulink пакета MatLab. 

4. Опис виконання кожного пункту завдання. 

5. Пускові характеристики АД. 

6. Письмові відповіді на контрольні питання. 

7. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Пояснити призначення блок-контакту Т в колі котушки лінійного 

контактора Л (рис. 4.1). 

2. Від чого залежить час пуску і гальмування двигуна? 

3. Як зміниться процес пуску двигуна при збільшенні статичного моменту 

в порівнянні з розрахунковим? 

4. Як зміниться процес пуску двигуна при зменшенні статичного моменту 

в порівнянні з розрахунковим? 

5. Як відіб’ється на процесі пуску двигуна зниження напруги мережі? 

6. Які переваги і недоліки притаманні управлінню за принципом часу? 



7. Як влаштоване і працює маятникове реле часу? 

8. Як здійснюється в схемі нульовий захист? 

9. Як здійснюється вибір опорів пускового реостата? 

10. У чому полягає відмінність різних схем динамічного гальмування 

асинхронних електродвигунів? 

11. Які методи включення контактів контакторів прискорення в коло 

ротора? Порівняйте різні способи. 

12. Пояснити призначення блок-контакту Т в колі котушки контактора Т. 

13. Як здійснюється максимально-струмовий захист у досліджуваній 

схемі? 

14. Як залежать показники процесу динамічного гальмування від значень 

опорів в колі ротора? 

16. Пояснити призначення блок-контакту У3 в ланцюзі котушки 

контактора Т. 

17. Для чого в коло динамічного гальмування включені два контакти 

контактора Т? 

18. Чому для управління пуском і динамічним гальмуванням 

використовуються реле часу різного типу?? 

Література: [1, с. 17–46; 2, с. 8–33; 3, с. 44–56]. 

 



Лабораторна робота № 5 

Тема. Дослідження двоступінчатого пуску асинхронного двигуна АД 

шляхом перемикання обмоток статора з «зірки» на «трикутник» 

Мета: вивчити електричну схему і принцип дії схеми двоступінчатого 

пуску асинхронного двигуна АД шляхом перемикання обмоток статора з 

«зірки» на «трикутник», створити засобами програмного середовища MatLab 

Simulink структуру моделі і провести симуляцію роботи схеми. 

Короткі теоретичні відомості 

На практиці для нерегульованих електроприводів на базі АД окрім 

прямого пуску досить велике поширення мають прості схеми пуску, які 

передбачають переключення обмотки статора з робочої схеми «трикутник» ∆ 

на пускову схему «зірка» Y. При цьому напруга, яка подається на фази обмотки 

статора, зменшується в 3  разів, що обумовлює зменшення фазних струмів у 

3  разів і лінійних струмів у 3 рази. Після закінчення процесу пуску і розгону 

двигуна до номінальної частоти обертання обмотку статора переключають 

назад на робочу схему (рис. 5.1). Механічні характеристики при вмиканні 

обмотки статора АД за схемами Y і ∆ та графіки змінення моменту та струму 

статора при пуску АД шляхом перемикання обмотки статора із Y на ∆ наведені 

на рис. 5.2 та 5.3 відповідно. 

 

Рисунок 5.1 – Схема пуску АД перемиканням обмотки статора з ∆ на Y 



 

Рисунок 5.2 – Механічні характеристики асинхронного двигуна при 

вмиканні обмотки статора АД за схемами Y і ∆ 

 

Рисунок 5.3 – Графіки зміни моменту М та струму І
1

 при пуску АД 

шляхом перемикання обмотки статора із Y на ∆ 

 

Пуск переключенням обмотки статора із «зірки» на «трикутник» можна 

здійснити, якщо:  

1) для номінальної напруги мережі нормальна схема з’єднання обмотки 

статора – «трикутник»;  

2) усі 6 кінців фазних обмоток статора виведено на клемний щиток;  

3) двигун працює з навантаженням не більше ніж 0,3М
ном

.  



Для реалізації цього способу пуску необхідно мати перемикач, який 

дозволяє без зупинки двигуна перемкнути обмотку статора із «зірки» на 

«трикутник». В якості такого перемикача може бути використаний 

триполюсний трипозиційний рубильник або пускач спеціальної конструкції.  

Спочатку цим перемикачем забезпечується з’єднання обмотки в «зірку» і 

здійснюється пуск. Після розгону двигуна до певної швидкості перемикач 

переставляється в положення, при якому забезпечується нормальна схема 

з’єднання обмотки статора – «трикутник». Застосування вказаного способу 

дозволяє знизити пускові струми в лінії у 3 рази.  

Дійсно, пускові струми при з’єднанні «трикутником»: 

а) у фазах обмотки двигуна: 

ф

м

ф

ф

п.ф.

ZZ

UU
I ==

∆

∆ , оскільки 
мф

UU =
∆

; 

б) в лініях мережі: 
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Z
33

U
II ⋅=⋅=
∆∆ . 

Пускові струму при з’єднанні «зіркою»: 

а) у фазах обмотки двигуна: 
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; 

б) в лініях мережі: 
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U
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Відношення пускових струмів в мережі: 
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Оскільки пусковий момент асинхронного двигуна пропорційний квадрату 

фазної напруги, то 
3

п

Y

п

∆

=

M
M , з чого виходить, що цей спосіб застосовується при 

«легких» пусках. Істотним недоліком розглянутого способу пуску є розмикання 

кола обмоток фаз статора при перемиканнях, що служить причиною появи 



комутаційних перенапружень і виключає можливість застосування його для 

двигунів високої напруги через небезпеку пробою ізоляції. 

Хід роботи 

1. Стандартний SPS-блок Asynchronous Machine не може імітувати 

підключення до джерела живлення обох кінців обмоток статора. Тому одним з 

можливих способів створення імітаційної моделі може бути застосування 

блоків Controlled Voltage Source, які перетворюють інформаційний Simulink-

сигнал в еквівалентний «електричний» сигнал напруги, що може бути поданий 

на SPS-модель. Такий підхід дозволяє долучити будь-які засоби Simulink для 

імітації зміни напруги, що підводиться до двигуна. 

2. Створити у середовищі додатку Simulink програмного пакета MatLab 

схему що поєднує в собі можливості бібліотек Simulink та SimPowerSystems, 

яка наведена на рис. 5.4. 

 

Рисунок 5.4 – Структурна схема моделі з переключенням з «зірки» на 

«трикутник» 

 

3. Обмотки статора АД підключити до контрольованого джерела 

синусоїдальної напруги (блоки Controlled Voltage Source) через трифазний 

вимикач (блок Three-Phase Breaker). Момент часу t
0

, в який відбувається 



підключення АД, задається блоком Step. Паралельно двигуну підключений 

трифазний реостат (блок Three-Phase Series RLC Branch) з дуже великим 

внутрішнім опором (у порівнянні з опором статора АД). Наявність цього 

реостату практично не впливає на точність розрахунку перехідних процесів, але 

його присутність в даній схемі є необхідною умовою коректної симуляції, що 

обумовлено особливостями перетворення SPS-моделі в еквівалентну Simulink-

модель. 

4. Сформувати власно напругу джерела живлення засобами Simulink: три 

блоки Sine Wave задають сигнали напруг для випадку з’єднання обмоток 

статора за схемою «зірка». Ці сигнали помножується блоками Product на 

коефіцієнт, що перемикається блоком Step з 1 (параметр Initial Value – для 

схеми з’єднань «зірка») на 3 (параметр Final Value – для схеми «трикутник»). 

Задати час переключення з одного значення на інше параметром Step Time. 

Модель передбачає, що момент навантаження Tm на валу АД є пропорційним 

квадрату швидкості і має реактивний характер (вентиляторне навантаження), 

знакова функція sign(ω), апроксимована послідовним з’єднанням блоку Gain з 

великим коефіцієнтом підсилення (1000) і блоку обмеження Saturation. 

5. Виміряти значення фазної напруги статора блоком Multimeter, в якому 

встановити опцію вимірювання напруги блоку Controlled Voltage Source, що 

відповідає фазі А). 

6. Отримати графіки перехідних процесів при такому способі пуску АД. 

Приблизний вигляд характеристик поданий на рис. 5.5.  



 

 

Рисунок 5.5 – Осцилограми ступінчатого пуску АД переключенням з 

«зірки» на «трикутник» 

 

7. Проаналізувати результати моделювання, оцінити характер динамічних 

перехідних процесів в двигуні, а також правильно підібрати момент часу для 

переключення статорних обмоток без неприпустимих стрибків моменту.  

. 

Зміст звіту 

1. Найменування і мета лабораторної роботи. 

2. Короткі теоретичні відомості. 



3. Структурна схема системи управління ступінчатого пуску АД 

переключенням з «зірки» на «трикутник», реалізована в програмному додатку 

Simulink пакета MatLab. 

4. Опис виконання кожного пункту завдання. 

5. Пускові характеристики АД. 

6. Письмові відповіді на контрольні питання. 

7. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Від яких параметрів асинхронного двигуна залежить пусковий струм.  

2.Чому початковий кидок пускового струму значно перевищує 

номінальний струм?  

3. Як залежить стрибок пускового струму від величини навантаження на 

валу двигуна?  

4. Як впливає стрибок пускового струму двигуна на роботу інших 

споживачів, що живляться від тієї ж мережі?  

5. Чому зменшується пусковий струм в мережі при пуску перемиканням 

із зірки на трикутник і в скільки разів?  

6. Як змінюється пусковий момент при пуску перемиканням із зірки на 

трикутник?  

7. В яких випадках рекомендується використовувати прямий пуск 

двигуна, в яких – пуск двигунів із застосуванням перемикання обмотки статора 

із зірки на трикутник? 

Література: [4 с. 83-121, 169-185, 203-220]. 

 



 3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

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

Поточний контроль на лабораторних заняттях протягом змістових 

модулів: 

– відвідування лабораторних занять – 0,5 бала за заняття (максимум 3 

бали за семестр); 

– виконання лабораторного завдання – 0,5 бала за виконане лабораторне 

завдання (максимум 3 бали за семестр); 

– захист лабораторної роботи – захист на оцінку «відмінно» – 2 бали за 

лабораторну роботу, захист на оцінку «добре» – 1 бал за лабораторну роботу, 

захист на оцінку «задовільно» – 0,5 бала за лабораторну роботу (максимум 12 

балів, 6 балів та 3 бали за семестр); 

– своєчасність захисту усіх лабораторних робіт – 0,25 бала за 

лабораторну роботу (максимум 1,5 бали за семестр). 
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