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Постановка проблеми.  

В умовах пандемії та карантинних обмеженнях необхідно 

продовжувати навчання студентів. При вивченні дисциплін 

електротехнічного напрямку в умовах дистанційного навчання стають 

корисними сучасні програмні середовища, зокрема програма 

MATLAB/Simulink. Дане середовище забезпечує можливість 

здійснення імітаційного моделювання. 

Основні матеріали дослідження.  

В навчальному плані підготовки фахівців за спеціальністю 141 

«Електроенергетика, електротехніка та елелктромеханіка» є певний 

перелік дисциплін електротехнічного спрямування, а саме: 

«Теоретичні основи електротехніки», «Електричні машини та 

апарати», «Основи електроприводу», «Основи електропостачання» та 

інші. З усіх цих дисциплін виконуються лабораторні роботи. В умовах 

дистанційного навчання  частину лабораторних робіт можна 

виконувати в програмному середовищі MATLAB/Simulink. 

Бібліотека блоків SimPowerSystems є додатковою бібліотекою 

Simulink, зорієнтована на моделювання елементів електроенергетики. 

Бібліотека складається із моделей пасивних і активних 

електротехнічних пристроїв, джерел енергії, електродвигунів, 

трансформаторів, ліній електропередачі та ін. Поєднуючи можливості 

Simulink і SimPowerSystems можна не лише імітувати роботу 

пристроїв в часовій області, але і виконати різні види аналізу таких 

пристроїв. Зокрема є можливість розраховувати в усталеному режимі 

роботи системи  на змінному струмі повний опір ділянки кола, 

отримати частотні характеристики, проаналізувати стійкість та ін. 

При моделюванні складніших електротехнічних систем та 

пристроїв можна поєднувати методи імітаційного та структурного 

моделювання. Бібліотека SimPowerSystems дуже різноманітна. Проте 

якщо якогось блоку в бібліотеці бракує, то є можливість створити 

його з існуючих блоків як підсистему. 

Таким чином, SimPowerSystems в складі Simulink на даний час 

може рахуватись одним з кращих пакетів для моделювання 

електротехнічних пристроїв. 



Для прикладу розглянем лабораторну роботу, яка виконується на 

комп’ютері в курсі «Електричні машини та апарати», а саме  

«Дослідженя трифазної асинхронної машини з короткозамкненим 

ротором». До виконання лабораторної роботи студентам необхідно 

приступати після вивчення теоретичного матеріалу. 

Програма лабораторної роботи передбачає зняття механічної 

характеристики в режимі двигуна і генераторному режимі та зняття 

робочих характеристик машини в режимі двигуна. 

Рисунок 1 – Модель для дослідження асинхронної машини 

Віртуальна лабораторна установка представлена на рис. 1. Вона 

містить: джерело змінної напруги Source з бібліотеки Power System 

Blockset/Extras/Electrical Sources; вимірювач трифазної напруги і 

струму Three-Phase V-I Measurement з бібліотеки Power System 

Blockset/Extras/ Measurement; досліджувану трифазну асинхронну 

машину Asynhronous Machine з бібліотеки Power System Blockset/ 

Machines; вимірювач активної і реактивної потужності P1 i Q1 з 

бібліотеки Power System Blockset/Extras/ Measurement; блок Display 

для кількісного представлення виміряних потужностей і блок Scope 

для спостереження струму ротора і статора, а також швидкості і 

момента асинхронної машини з головної бібліотеки Simulink/Sinks; 

блок Moment для задання механічного моменту на валу машини з 

головної бібліотеки Simulink/Source; блок Machines Measurement з 

бібліотеки Power System Blockset/ Machines; блок Display1 для 

кількісного представлення виміряних електромагнітного моменту 

(Нм) і швидкості (рад/с) машини з головної бібліотеки Simulink/Sinks; 

блок Mux, який об’єднує три сигнали в один векторний з головної 

бібліотеки Simulink/Signal&System. 

Вікно налаштування параметрів асинхронної машини показано на 

рис. 2. В полях вікна послідовно задаються: тип ротора (Rotor Type), в 



випадаючому меню цього поля можна задати або короткозамкнутий, 

або фазний ротор; система відрахунку при аналізі (Reference frame); 

потужність, номінальна діюча напруга і частота; параметри заступної 

схеми статора; параметри заступної схеми  ротора; параметри гілки 

намагнічення; момент інерції, коефіцієнт вязкого тертя, чиисло пар 

полюсів; початкові умови для моделювання (ковзання, положення 

ротора, струми статора і їх початкові фази). 

Рисунок 2 – Вікно налаштування параметрів асинхронної машини 

Всі необхідні параметри студенти беруть з паспортних даних 

двигуна з отриманого завдання, а параметри яких не вистачає 

розраховують за допомогою  заданих формулах. Після побудови 

моделі та введення необхідних параметрів проводять дослідження. 

Процес проведення лабораторної роботи аналогічний реальній 



лабораторні роботі. На рисунку 3 зображено часові залежності 

змінних стану машини при роботі в режимі двигуна. 

 
Рисунок 3 – Часові залежності змінних стану машини при роботі 

в режимі двигуна 

Результати та висновки.  

Після виконання даної віртуальної лабораторної роботи студенти 

мають краще розуміння процесів які відбуваються в двигуні та 

отримують навики керування характеристиками та режимами роботи 

машини. В подальшому при виконанні реальних лабораторних робіт 

студенти з більшим розумінням та впевненістю у власних силах 

виконують поставленні завдання. 
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