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Розробка віртуального лабораторного стенда для проведення 
лабораторної роботи «Вимірювання опору розтікання струму 

заземлюючих пристроїв, питомого опору грунту, ізоляції мереж 
та електроустановок» 
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Анотація. В роботі розглянуто перспективи використання віртуального лабораторного стенда для 

виконання лабораторної роботи “Вимірювання опору розтікання струму заземлюючих пристроїв, питомого 
опору грунту, ізоляції мереж та електроустановок” з дисципліни “Охорона праці в галузі”. Наведено 
загальний вигляд та настанову щодо використання розробленої комп’ютерної програми віртуального 
лабораторного стенда.  
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Development of vir tual laboratory stand for  conducting a laboratory work " Measurement of 
current spreading resistance of grounding devices, soil resistivity, insulation of networks and 

electr ical installations"  
 

Abstract. The use perspective of virtual laboratory stand for implementation of laboratory work "Measurement 
of current spreading resistance of grounding devices, soil resistivity, insulation of networks and electrical installations" 
from discipline “Labor guard in industry” in work are considers. The general type and setting in relation of the develop 
computer programs of virtual laboratory stand are leads.  

Keywords: labor guard in industry; laboratory work; virtual laboratory stand.  
 

Нормативна дисципліна «Охорона праці в галузі» вивчається студентами ВУЗів для набуття 
знань, умінь та компетенцій з метою забезпечення ефективного управління охороною праці та 
поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного 
досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим 
дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі [1, 2]. 

Кращому засвоєнню теоретичного матеріалу та отримання практичних навичок з дисципліни 
«Охорона праці в галузі» сприяє виконання студентами ряду лабораторних робіт із вищевказаної 
дисципліни, в тому числі лабораторну роботу №8 «Вимірювання опору розтікання струму 
заземлюючих пристроїв, питомого опору грунту, ізоляції мереж та електроустановок». Під час 
виконання цієї лабораторної роботи студент повинен оволодіти методикою вимірювання опору 
розтікання струму заземлюючих пристроїв, питомого опору грунту та ізоляції мереж і 
електроустановок з використанням приладів, а також ознайомитись із нормуванням допустимих 
значень опору розтікання струму заземлюючих пристроїв і опору ізоляції, встановлених 
допустимими нормами [3]. 

Поміж традиційних форм виконання лабораторних робіт на макетних лабораторних стендах все 
більшого розповсюдження набуває застосовування віртуальних лабораторних стендів на 
персональних комп’ютерах для розв'язання питання раціоналізації та інтенсифікації навчання. Такий 
підхід суттєво поглиблює доступ студентів до отримання якісної вищої освіти, оскільки застосування 
віртуальних технологій під час навчання допомагає забезпечити можливість виконання роботи з 
лабораторним стендом великій кількості користувачів одночасно [4]. В роботах [5-8] описано 
використання віртуальних лабораторних стендів для проведення лабораторних робіт з дисципліни 
“Основи охорони праці”. 

На рис. 1 показано загальний вигляд діалогового вікна запропонованої комп’ютерної програми 
віртуального лабораторного стенда «Вимірювання опору розтікання струму заземлюючих пристроїв, 
питомого опору грунту, ізоляції мереж та електроустановок», захищеної свідоцтвом на твір – 
комп’ютерну програму [9], яка характеризується детальним відтворенням в графічному інтерфейсі 
віртуального стенда елементів керування та зовнішнього вигляду реальної установки, використання 
математичної моделі залежностей між початковими та вихідними фізичними величинами.  
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Настанова щодо використання комп'ютерної програми: 
1. Вибрати пункт "Теоретичні відомості" із меню "Файл" для ознайомлення з теоретичними 

відомостями щодо виконання лабораторної роботи. 
2. Звернути або закрити вікно з теоретичними відомостями.  
3. Вибрати пункт "Виконання роботи" із меню "Файл". Після чого з'явиться зображення 

загального вигляду стенда. 
4. Натиснути кнопку "Вимірювання опору".  
5. За допомогою віртуального омметра зняти покази опору заземлення для діапазону 

вимірювання ×1. Записати в таблицю виміряне значення. 
6. Натиснути кнопку ► для перемикання омметра в діапазон вимірювання ×0,1. 
7. За допомогою віртуального омметра зняти покази опору заземлення для діапазону 

вимірювання ×0,1. Записати в таблицю виміряне значення. 
8. Натиснути кнопку ► для перемикання омметра в діапазон вимірювання ×0,01. 
9. За допомогою віртуального омметра зняти покази опору заземлення для діапазону 

вимірювання ×0,01. Записати в таблицю виміряне значення. 
10. Знайти середнє значення опору заземлення за результатами, отриманими в пп. 5, 7, 9. 
11. Натиснути кнопку ► для переходу до вимірювання опору грунту в діапазоні 

вимірювання ×1. 
12. За допомогою віртуального омметра зняти покази опору грунту для діапазону вимірювання 

×1. Записати в таблицю виміряне значення. 
13. Натиснути кнопку ► для перемикання омметра в діапазон вимірювання ×0,1. 
14. За допомогою віртуального омметра зняти покази опору грунту для діапазону вимірювання 

×0,1. Записати в таблицю виміряне значення. 
15. Знайти середнє значення опору грунту за результатами, отриманими в пп. 12, 14. 
16. Натиснути кнопку "Вимірювання опору ізоляції". 
17. За допомогою віртуального мегомметра зняти покази опору ізоляції між фазами BC. 

Записати в таблицю виміряне значення. 
18. Натиснути кнопку ► для переходу до вимірювання опору ізоляції між фазами AB. 
19. Послідовно повторити пп. 17, 18 для опорів ізоляції AB, AC, C0, B0, A0. 
20. За допомогою натиснення кнопок ◄ та ► можна повернутись до будь-якого етапу 

виконання лабораторної роботи, а також подовжити її виконання також з будь-якого етапу. 
21. Зберегти таблицю результатів у файл текстового формату з метою подальшого оформлення 

звіту, натиснувши кнопку  або вибравши пункт "Зберегти результати" меню "Файл". 
Перед початком виконання лабораторної роботи «Вимірювання опору розтікання струму 

заземлюючих пристроїв, питомого опору грунту, ізоляції мереж та електроустановок» студенти 
проходять за допомогою комп’ютерів тестову перевірку рівня знань [10-12]. 

 

Висновки 
 

Таким чином, навчання за допомогою запропонованого віртуального лабораторного стенда, 
комп’ютерної тестової оцінки та перевірки знань студентів є прогресивним, новітнім методом, який 
створює раціональні умови для перевірки знань та навчання студентів і заслуговує на її широке 
запровадження в навчальний процес, що наблизить нашу країну до інтеграції в систему вищої освіти 
світового та Європейського співтовариства. 

Рис. 1. Загальний вигляд 
діалогового вікна розробленої 
комп’ютерної програми віртуального 
лабораторного стенда для проведення 
лабораторної роботи “Вимірювання 
опору розтікання струму заземлюючих 
пристроїв, питомого опору грунту, 
ізоляції мереж та електроустановок” 
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