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Анотація 
Розроблено віртуальний тренажерний комплекс для дослідження електропривода постійного струму типу 

ТП-Д на базі програмного середовища LabVIEW, а також необхідні інструкції для роботи з ним. 
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Abstract 
The virtual training complex for research of electric drive DC type TP-D software environment based on LabVIEW 

and the necessary instructions to work with him are developed. 
Keywords: electric drive DC, virtual training complex, LabVIEW. 

 
 

Вступ 

З розвитком сучасного програмного забезпечення з’явилася можливість здійснювати експеримен-
тальні дослідження електромеханічних систем без їх фізичної наявності за рахунок створених віртуа-
льних моделей, які певним чином поєднуються у віртуальних тренажерних комплексах (ВТК). Такий 
підхід дає можливість зменшити собівартість підготовки або перепідготовки інженерних кадрів, уне-
можливлює виникнення аварійних ситуації на працюючому обладнанні, реалізує мобільність устано-
вки. Тому створення таких ВТК є задачею актуальною. 

Приклади реалізації ВТК можна переглянути в роботах [1-4]. 
В даній роботі розглядається електропривод постійного струму типу ТП-Д підпорядкованого ке-

рування, для якого потрібно розробити ВТК, аналог реальної системи електропривода, що і є метою 
роботи. 

 
Результати дослідження 

Для побудови ВТК були розглянуті існуючі програмні засоби, що дозволяють реалізувати постав-
лену мету. Аналізу були піддані такі програмні продукти:  

– ANSYS; 
– ELCUT; 
– PSpice; 
– Electronics Workbench; 
– Micro-Cap; 
– MatLab; 
– Mathcad; 
– LabVIEW; 
– ElectronicsWorkbench. 
За результатами порівняльних характеристик для створення ВТК було обрано програмне середо-

вище LabVIEW, що дозволяє побудувати зручну систему, яку можна досліджувати на комп’ютері у 
вигляді певного симулятора, а також за допомогою спеціальних модулів підключатися до реального 
об’єкта і безпосередньо керувати процесами, які виконує електропривод, що досліджується. 

Розроблено інтерфейс ВТК для дослідження системи ТП-Д, який подано на рис. 1, а також схему 
моделювання (рис. 2). 
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Рис. 1. Зовнішній вигляд інтерфейсу ВТК для дослідження системи ТП-Д 

 
 
 

 
Рис. 2. Схема моделювання 

 
Розроблено програму (рис. 3), яка дозволяє розраховувати параметри силового кола та кола керу-

вання системи електропривода.  
Розроблений інтерфейс для введення початкових даних та виведення розрахункових значень, а та-

кож інструкції для робот из ВТК. 
 

Висновки 

ВТК є альтернативою фізичним об’єктам, які мають ряд переваг, що зумовлюють їх широке вико-
ристання.  

В роботі розроблено ВТК для дослідження електропривода постійного струму типу ТП-Д. В якості 
програмного середовища використано LabVIEW. Розроблено також інтерфейс на основі математич-
них моделей, що дозволяє розраховувати всі необхідні дані для конкретного електропривода. 



  

3 

 
Рис. 3. Стурктурна сехма програми 
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