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ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ВЕКТОРНИХ ДІАГРАМ 

У КУРСІ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ 
 

Традиційно у викладанні електротехніки використовується метод векторних 
діаграм, що дає змогу замінити алгебраїчне додавання синусоїдних величин 
геометричними діями над векторами відповідно до правил векторного аналізу. В часи 
становлення електротехніки як навчальної дисципліни причин використання методу 
було дві: практична – спрощення обчислень; дидактична – унаочнення процесів в 
електричному колі. В обох цих випадках основною складністю, з якою дозволяє 
впоратись векторна діаграма, є неодночасність гармонійних процесів у колі змінного 
струму, тобто наявність зсувів фаз. Однак, при сучасних можливостях обчислювальної 
техніки, на перший план виходять саме дидактичні функції даного методу, які ми 
розглянемо з позицій власного педагогічного досвіду і методичних напрацювань.  

Положення методу векторних діаграм наступні: кожній синусоїдній величині 
відповідає вектор цієї величини; напрям вектора визначається початковою фазою; 
модуль вектора синусоїдної величини є пропорційним до діючого або амплітудного 
значення цієї величини; вектори синусоїдних величин однакової частоти можна 
додавати геометрично, як звичайні вектори; додатній напрям фазового кута 
відраховується проти ходу стрілки годинника [1, с. 
32]. 

Особливої цінності цей метод набуває тоді, 
коли потрібно наочно обґрунтувати взаємодію в 
одному колі багатьох процесів, кожен з яких має 
свою фазу і амплітуду, наприклад, у колі 
навантаженого трансформатора (рис. 1). 

Для того, щоб студенти різних рівнів 
успішності та вмотивованості могли легко опанувати 
векторні розрахунки, нами для кожного виду 
електричного кола розроблено алгоритм побудови 
векторної діаграми. Так для пошуку загальної 
напруги і зсуву фаз у нерозгалуженому електричному 
колі послідовність дій наступна (рис. 2):  
1. Обирається єдиний для діаграми масштаб. 
2. Відкладається горизонтально вектор сили струму 

I


, який буде відліком для інших векторів, 
оскільки струм в усіх ділянках такого кола 
єдиний. 

3. Відкладається вектор активної напруги RU


, яка завжди збігається за фазою зі 

струмом, бо причини для зсуву фаз відсутні. 
4. Відкладається вектор напруги на ємності CU


, яка завжди відстає за фазою від 

струму на 900, оскільки накопичений заряд стримує зміну напруги в ємності. 

Рис. 1. Векторна діаграма 
навантаженого трансформатора 
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5. Відкладається вектор напруги на індуктивності 

LU


, яка завжди випереджає за фазою струм на 

900, оскільки самоіндукція затримує зміну 
струму в індуктивності. 

6. Вектор реактивної напруги в колі знаходиться 
додаванням векторів X L CU U U 

  
. 

7. Вектор загальної напруги в колі знаходиться як 

R XU U U 
  

. 

8. Визначається зсув фаз   між I

та U


. 
Наведений алгоритм є універсальним і, як показує досвід, допомагає студентам 

зорієнтуватись у випадках, коли в колі наявні не всі види опорів, тобто певні складові 
напруги дорівнюють нулю. Навчаючись методу за цим алгоритмом, студенти 
одночасно розвивають компетентності: математичні – оскільки метод математичний, 
фізичні – бо наведено пояснення фізичних закономірностей, креслярські – тому що 
вимагаються точні дії з креслярським інструментом, електротехнічні – бо розв’язується 
електротехнічна задача. В межах індивідуального завдання з використанням 
відповідного програмного забезпечення до цього переліку долучаються й 
інформаційно-комунікаційні компетентності.  

Наш методичний підхід до побудови навчального процесу з електротехніки 
передбачає, що метод векторних діаграм виконує наступні дидактичні функції: на 
лекціях – унаочнення при поясненні нового матеріалу (використовується без 
масштабу); на лабораторних заняттях – обрахунки, їх унаочнення, перевірка 
експериментальних даних [2]; у розрахунково-графічних роботах – розв’язування задач 
[3]; під час семестрового контроля – діагностика рівня опанування курсом.  
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Рис. 2. Векторна діаграма для 
нерозгалуженого кола




