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Анотація 
Здійснено модернізацію лабораторного стенду для дослідження двигуна постійного струму з використан-

ням сучасної інформаційно вимірювальної системи. Розроблено віртуальний лабораторний стенд в програмно-
му середовищі LabVIEW. 
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Abstract 
Was done laboratory stand for the study of a DC motor with using modern information and measuring system. De-

veloped a virtual laboratory stand in the software environment LabVIEW. 
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Вступ  

Обладнання лабораторних установок з часом стає застарілим: крім зношення, що супроводжується 
зменшенням його надійності, не відповідає сучасним вимогам до експериментальних досліджень. 
Існуючий стенд для дослідження двигуна постійного струму змішаного збудження побудований на 
аналогових приладах, що мають низьку точність та невисоку надійність. Використання інформаційно 
вимірювальних систем нового зразка на базі мікроконтролерів та мікропроцесорів дають більш точні 
значення при дослідженні обладнання. Крім того паралельне використання з експериментальними 
дослідженнями віртуальних лабораторних комплексів (ВЛК), які є аналогами промислових об’єктів, 
вже стали незамінним інструментом для проведення досліджень в реальному масштабі часу, імітації 
досліджуваних модельованих об'єктів з високим ступенем реалізму, можливістю інтерактивної дії на 
досліджувані модельовані процеси. Приклади реалізації таких ВЛК можна переглянути в  
роботах [1-3]. 

Метою роботи є модернізація існуючого стенду для дослідження двигуна постійного струму шля-
хом заміни аналогових вимірювальних приладів вимірювальними системами на базі мікроконтролера 
та розробки ВЛК. 

 
Результати дослідження 

На модернізованому лабораторному стенді з’явилась можливість проводити експериментальні до-
слідження двигунів постійного струму всіх типів збудження. 
Нова система ідентифікації дозволяє більш точно знімати експе-
риментальні дані дослідних характеристик машини. Розширився 
діапазон досліджень роботи машини постійного струму в режи-
мах двигуна, рекуперації та перекидання двигуна. 

Інформаційна частина стенда виконана на базі мікроконтроле-
ра ATMEGA8, реалізованого за технологією CMOS (8-
розрядний), заснованого на AVR-архітектурі RISC. 

Розроблена система регулювання струму збудження машини 
постійного струму (рис. 1) та його ідентифікація на базі мікрос-
хеми ІR2110. Розроблена також система ідентифікації напруги 
машини. 

Рис. 1. Блок для регулювання  
струму збудження
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Здійснено моделювання роботи цифрового амперметра в середовищі Proteus (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Моделювання роботи цифрового амперметра 

 
Розроблена методика проведення експериментальних досліджень. 
Для розробки ВЛК використано програмний пакет LabVIEW, який має достатньо зручний для ко-

ристувача інтерфейс і потужні засоби графічного програмування. 
Зовнішній вигляд розробленого ВЛК роботи двигуна постійного струму, навантаженого генерато-

ром зображено на рис. 3, а його структура – на рис. 4. 
 

 
Рис. 3. Зовнішній вигляд ВЛК 
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Рис. 4. Структурна схема ВЛК 

 
Висновки 

Здійснено модернізацію стенда для дослідження двигуна постійного струму за рахунок чого під-
вищилась точність експериментальних досліджень та розширився діапазон їх проведення, а також 
підвищилась надійність установки.  

Розроблений ВЛК в програмному середовищі LabVIEW, що дозволяє розширити горизонти енер-
гоефективної експлуатації промислових електромеханічних систем, а також у структурі професійної 
освіти підготовки фахівців інженерних спеціальностей, виробничого персоналу при проведенні пере-
підготовки або підвищенні кваліфікації зі значним економічним ефектом. 
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