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Група М182 

Дата 03.04.2020 

 

Тема заняття: 

Тема 1.6 Трифазні електричні кола (закінчення) 
Тема 1.7. Електричні вимірювання 
 

План заняття: 

1. З’єднання споживачів енергії «трикутником». 
2. Потужність трифазної системи.  
3. Загальні відомості про електровимірювальні прилади.  
4. Класифікація електровимірювальних приладів. 

 

Джерела інформації:  

Навчальний посібник 
Левченко Т.В., Хоменко В.В., Оверчук М.П., Стефанішен М.В. 
ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА З ОСНОВАМИ АВТОМАТИКИ 
с.74-75, 77, 79-88 
 

Викладення матеріалу (методичні рекомендації) для опрацювання: 
 

1. З’єднання споживачів енергії «трикутником»  
      

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Властивості при симетричному навантаженні: 

1. Напруги всіх фаз рівні   UAВ = UBС = UCА 

2. Струми в кожній фазі однакові ІАВ=ІВС =ІСА=Іф      Іф= 
𝑈ф

𝑍ф
    

3. Струми в лінійних проводах однакові ІА=ІВ =ІС=Іл    

4. Співвідношення між лінійними і фазними струмами при симетричному 

навнтаженні, з’єднаному в трикутник    

Іл =√𝟑· Іф 
  

ZAB ZCA 

ZBC 

IAB 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

IA 

IC 

IB 

ICA 

IBC 

Рисунок 1 – З’єднання фаз споживача в трикутник 

 
 

Симетричне навантаження  
Симетричне навантаження – це 

навантаження при якому опори всіх 

фаз рівні ZАВ=ZВС=ZСА = Zф 

При підключенні споживача по 

фазним проводам протікають фазні 

струми ІАВ = ІВС = ІСА, а по лінійним 

проводам протікають лінійні струми    

 ІА=ІВ =ІС 
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Таким  чином, у  трифазній  системі,  з'єднаній  трикутником, лінійні струми 

більше фазних у √𝟑 раз, а фазні напруги збігаються з лінійними.  
 

Недоліком з'єднання трикутником є одна напруга. 

Перевага з'єднання трикутником у тому, що навіть при несиметричному навантаженні 

напруги у фазах однакові. 

На  відміну  від  з'єднання  зіркою,  де  в  більшості  випадків  застосовується 

чотирипровідна система, при з’єднанні в трикутник завжди трьохпровідна. 

 

 

2. Потужність трифазної системи 

     При симетричному навантаженні потужності окремих фаз рівні між собою, а 

загальна потужність визначається як: 

активна         Р = 3 Uф·Iф·cosφ       [Вт]  
реактивна     Q = 3 Uф·Iф·sinφ    [вар] 
повна              S = 3 Uф·Iф                       [ВА] 

На  практиці  потужність  трифазної  системи  частіше  виражають  через лінійні, а не 

через фазні струми й напруги.  

При з'єднанні зіркою Uф=
𝑈л

√3
  ,  а ІЛ =ІФ 

При з'єднанні трикутником  UЛ =UФ ,  а Iф=
𝐼л

√3
   

В обох випадках, заміняючи фазні величини  лінійними,  ми  одержимо  те  саме  

вираження  для  потужності трифазної системи при симетричному навантаженні: 

активна         Р = √𝟑 Uл·Iл·cosφ          [Вт]  

реактивна     Q = √𝟑 Uл·Iл·sinφ       [вар] 

повна              S = √𝟑 Uл·Iл                            [ВА] 
 

ПРИКЛАД: Трифазний електродвигун потужністю Р =1 кВт. ввімкнено в мережу з 

номінальною (лінійною) напругою 380 В, коефіцієнт потужності cosφ = 0,75. 

Визначити силу струму в провідниках, що підключають двигун до електромережі Iл 

та стуми в кожній обмотці (фазі) двигуна Iф, при з’єднанні обмоток в трикутник. 

Рішення: З формули потужності Р = √3 Uл·Iл·cosφ визначаємо лінійні струми 

Іл = 
𝑷

√𝟑𝑼л𝒄𝒐𝒔𝝋
 =

𝟏·𝟏𝟎𝟑

𝟏,𝟕𝟑·𝟑𝟖𝟎·𝟎,𝟕𝟓
 = 2,03 A 
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3. Загальні відомості про електровимірювальні прилади 
 

     Вимірювання є основним способом одержання достовірної інформації про 

властивості об’єктів навколишнього матеріального світу. 

     Вимірювання – експериментальне одержання значення фізичної величини за 

допомогою спеціальних технічних засобів шляхом порівняння вихідного сигналу з 

мірою.      

     Електровимірювальні прилади призначені для перетворення різних електричних 

величин (сили струму, напруги, потужності, енергії, коефіцієнта потужності, опору, 

індуктивності, ємності та інших) у візуальну форму, зручну для сприйняття. 

Методи вимірювань. Розрізняють два основні види вимірювань: прямі та непрямі. 

Пряме вимірювання – це вимірювання однієї величини, значення якої знаходять 

безпосередньо (за показом відповідного засобу вимірювань, наприклад, вимірювання 

довжини лінійкою, напруги - вольтметром). 

Непряме вимірювання – це вимірювання, в якому значення однієї чи декількох ви-

мірюваних величин знаходять після обчислення за відомими залежностями їх від 

декількох величин аргументів, що вимірюються прямо.  
 

Похибки вимірювань. Точність вимірювальних приладів - це показник, що 

характеризує ступінь наближення показів приладу до дійсних значень вимірюваної 

величини. Існують основні три види похибок електричних вимірювальних приладів: 

-         абсолютна; 

-         відносна; 

-         зведена. 

Абсолютна похибка визначається за формулою: ΔА = Ав – Ад 

де Ав - чисельне значення величини, отримане при вимірі; 

Ад - дійсне значення величини, що вимірюється. 

Тобто абсолютна похибка – це різниця між показанням приладу і дійсним значенням 

величини, що вимірюється. 

Відносна похибка γо визначається за формулою:   γо = 
𝚫А

Ад
·100% 

Відносна похибка показує точність проведеного виміру на даній ділянці шкали 

приладу. 

Для оцінки похибки приладу за всією його шкалою введене поняття основної 

зведеної похибки - відношення найбільшої абсолютної похибки до номінального 

значення АН величини, на яку розрахований прилад:  

γ = 
𝚫А

Ан
·100% 

Позначенням класу точності служить основна похибка приладів. Приналежність 

приладу до визначеного класу вказує, що зведена похибка приладу на всіх поділках 

шкали не перевищує значення, обумовленого класом точності цього приладу 

(наприклад, у приладі класу 1 основна похибка, що допускається, 1 %). 
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4. Класифікація електровимірювальних приладів 

     Усі електровимірювальні прилади класифікуються за такими ознаками:  

а) за родом вимірювальної величини; 

б) за фізичним принципом дії вимірювального механізму (система приладу); 

в) за родом струму; 

г) за класом точності; 

д) за типом відлікового пристрою тощо. 
 

     За вимірювальною величиною електровимірювальні прилади поділяються на: 

— вольтметри (позначаються літерою V); 

— амперметри (А); 

— ватметри (W); 

— омметри (Ω); 

— лічильники енергії (Wh); 

— фазометри (cosφ); 

— частотоміри (Hz) тощо. 

До умовної літери може бути додано позначення кратності основної одиниці, 

наприклад: міліамперметр — mА; кіловольтметр — kV; мегомметр - MΩ тощо. 
 

     За фізичним принципом дії розрізняють такі системи електровимірювальних 

приладів: 

                                              

 

 

 

 

Умовні позначення на шкалі приладу характеризують класифікацію приладів 

за родом струму: 

            постійний струм; 

змінний (однофазна система); 

 постійний і змінний; 

трифазна система; 

 

За класом точності електровимірювальні прилади класифікуються відповідно до 

стандартів. Клас точності позначається цифрою, котра дорівнює зведеній похибці у 

відсотках, що допускає прилад. Випускають прилади таких класів точності: 0,05; 0,1; 

0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0. 

За типом відлікового пристрою електровимірювальні прилади розрізняються. В 

залежності від призначення прилади можуть бути: 

магнітоелектрична  

 

електромагнітна  

 

електродинамічна 

 

індукційна 
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— показуючі; 

— реєструючі; 

— самопишучі; 

— друкуючі; 

— інтегруючі; 

— підсумовуючі. 

Більш поширені показуючі прилади, тобто прилади безпосередньої оцінки. 

Відліковий пристрій цих приладів складається звичайно з шкали і показника. 

Покажчиком може бути стрілка або світлова пляма з рискою.  

Такі показуючі прилади називаються аналоговими. Показання таких приладів — це 

безперервна функція величини, що вимірюється. 

В цифрових електровимірювальних приладах показання наводяться у цифровому 

вигляді.      
На лицьовій панелі приладу вказують такі основні позначки 
 

 

 

 

 

 

 

горизонтальне) 

Перед початком проведення електричних вимірювань необхідно визначити ціну 

поділки С шкали приладу, тобто, значення вимірюваної електричної величини, що 

викликає відхилення стрілки приладу на одну поділку. 

В загальному випадку ціна поділки є різницею значень вимірюваної величини для 

двох сусідніх поділок шкали.  

Наведена вище шкала амперметра має межу вимірювання 5А (номінальне значення 

приладу АН). На шкалі нанесені позначки через 1А, на один ампер припадає N =5 

поділок. Тоді, ціна поділки визначиться як: 

СА=
І

𝑁
=

1

5
 = 0,2 А/под 

ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ: Який струм протікає через амперметри? 

 

   а) І =_______________                б) І =_______________            в) І =_______________ 

назва приладу - амперметр 

тип приладу  

знак системи приладу-магнітоелектрична  

для кіл постійного струму 

клас точності приладу  

робоче положення приладу-вертикальне  
 

  (        - вертикальне 
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МЕТОДИЧНІ РЕОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ ПО НАПИСАННЮ КОНСПЕКТУ ЛЕКЦІЇ: 

1. По першому питанню записати у конспект: 

- Зарисувати рисунок 1. 

- Властивості при симетричному навантаженні (всі пункти) 

- Співвдношення між лінійним і фазним струмом 

 

2. По другому питанню записати у конспект: 

- Формули потужності трифазного кола за фазними параметрами 

- Формули потужності трифазного кола за лінійними параметрами 

- Записати приклад 

 

3. По третьому питанню записати у конспект: 

- Що таке вимірювання 

- Які є методи вимірювань 

- Абсолютна похибка: поняття і формула 

- Відносна похибка: поняття і формула 

- Зведена похибка: поняття і формула 
 

4. По четвертому питанню записати у конспект: 

- Всі ознаки, за якими характеризуються електровимірювальнв прилади 

- Виконати завдання 

 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. Який зв'язок між лінійними й фазними струмами при з'єднанні споживачів трикутником? 

2. Як обраховуються активна, реактивна та повна потужності трифазної системи  при симетричному 

навантаженні за фазними і за лінійними параметрами?  

3. За якою похибкою визначається клас точності приладу?  

4. Як на схемі позначаються ел.вимірювальні прилади ? 

 

Студенти повинні опрацювати представлений матеріал, зробити конспект, 

виконати завдання і переслати його викладачу для перевірки  

 
Виконані завдання відправляйте 

на електронну адресу: 
Luda251252@ gmail.com 

 

 
 


