
ВСТУП 

Однією з основних завдань інженерної освіти є розвиток у студентів 

навичок і вмінь роботи з сучасним технічним обладнанням. Ці навички і 

вміння здобуваються в ході виконання лабораторних занять. Використання 

лабораторних стендів з встановленими на них сучасними апаратами, широко 

використовуються в системах електропостачання, що дозволяє більш наочно 

показати досліджуваний на лекціях матеріал і принцип роботи електричних 

апаратів, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу. При виконанні 

лабораторних робіт на таких стендах студент може сам робити підключення 

промислового обладнання, що може стати в нагоді в подальшому житті, при 

проходженні виробничої практики або при роботі в електромонтажних 

компаніях. 

При вивченні та дослідженні електроприводів необхідно приділяти 

увагу їхньому електричному захисту та керуванню. Надійна та безперебійна 

робота електродвигунів забезпечується в першу чергу належним вибором їх за 

номінальною потужністю та моментом, режимом роботи і формою виконання 

[1]. Не менше значення має також дотримання необхідних вимог і правил при 

складанні електричної схеми, виборі пускорегулювальної та захисної 

апаратури, проводів та кабелів, монтажі та експлуатації електроприводу. 

Навіть для електроприводів, які правильно спроектовані та експлуатуються з 

дотриманням всіх вимог, при їх роботі завжди залишається ймовірність 

виникнення аварійних режимів. Для захисту електроприводів в таких режимах 

використовуються різноманітні електричні апарати та елементи захисту. Ці 

пристрої постійно модернізуються, тому актуальним питанням є 

ознайомлення майбутніх інженерів-електромеханіків з новими та актуальними 

пристроями захисту електроприводів. 

Метою магістерської роботи є створення концепції для дослідження 

електричних апаратів та елементів захисту електроприводів, а також розробка 

лабораторних стендів та методики виконання лабораторних робіт на них. 



Для досягнення зазначеної мети в роботі необхідно вирішити наступні 

задачі: 

 виконати огляд сучасних апаратів захисту, розглянути їх 

характеристики та ознайомитись з принципом роботи; 

 розробити схеми електричні принципові трьох стендів для 

дослідження електричних апаратів та елементів захисту електроприводів; 

 виконати дослідження на створених стендах кожного електричного 

апарату та пристрою відповідно до правил експлуатації та безпеки; 

 розробити методику експериментальних досліджень з дотриманням 

вимог до електричних апаратів та пристроїв. 

Об'єктом дослідження магістерської роботи є сучасні апарарати та 

елементи захисту електромеханічних систем. 

Предметом дослідження є характеристики електричних апаратів та 

методи їх дослідження. 

Методи досліджень. Для вирішення поставлених в роботі завдань 

використовувались: методи узагальненої теорії електричних апаратів та 

елементів електромеханічних систем. Встановлені аналітичні залежності 

верифіковані методом математичного моделювання і лабораторними 

випробуваннями. 

Наукова новизна роботи полягає в розробці методики досліджень 

апаратів та елементів захисту електромеханічних систем. 

Практична цінність. При виконанні магістерської роботи отримано 

наступні практичні результати: 

1. Розроблено три лабораторних установки для дослідження електричних 

апаратів та елементів захисту електроприводів, які дають можливість 

досліджувати характеристики автоматичних вимикачів, теплових реле та 

дифреле, отримувати навики проектування електричних схем підключеннь 

електродвигунів. 

2. Розроблено методики виконання лабораторних робіт, що в подальшому 

дозволить легко ввести в експлуатацію спроектовані лабораторні установки. 



Результати магістерської роботи будуть використані в навчальному 

процесі на кафедрі автоматизації електромеханічних систем та 

електропривода Національного технічного університету України «КПІ ім. І. 

Сікорського» при вивченні дисципліни «Електричні апарати та елементи 

електромеханічних систем». 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

були представлені на науковій конференції «Сучасні проблеми 

електроенерготехніки та автоматики». 

Публікації. Результати розробки магістерської роботи викладено в 

науковій публікації.  
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