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З метою якісного проведення процесу випробування електричних машин необхідно використовувати схемні 

рішення й способи керування, що забезпечують підвищення ефективності випробування електричних машин за 
рахунок формування енергозберігаючих навантажувальних режимів. Актуальним на даний час є питання вико-
ристання віртуальних технологій для розширення можливостей дослідження систем навантаження електричних 
машин шляхом розробки віртуальних стендів або тренажерів. Розроблено графічний інтерфейс віртуального 
тренажеру, який дозволяє за допомогою візуальних графічних елементів створювати технологічні схеми різного 
ступеня складності та конфігурації, задавати параметри віртуальних елементів, моделювати режими статичного 
та динамічного навантаження електричних машин. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Достатній об’єм ін-

формації щодо якості проведення ремонту електри-
чних машин (ЕМ) отримують у ході випробування. 
За умови масового ремонту електричних машин їх 
випробування в повному обсязі вимагають доскона-
лості іспитового устаткування, високої його продук-
тивності й простоти обслуговування. 

Іспитова станція повинна бути обов’язковим 
елементом електроремонтних цехів. Відповідно до 
виду випробувань ЕМ необхідно обирати устатку-
вання випробувальних комплексів, виконувати їх 
оснащення вимірювальними засобами й засобами 
контролю після ремонту [1]. Тому виникає необхід-
ність використання таких схемних рішень і способів 
керування, що забезпечують підвищення ефектив-
ності випробування електричних машин за рахунок 
формування енергозберігаючих навантажувальних 
режимів. 

Так, у роботі [2] запропоновано блок–схему три-
рівневої системи керування процесом випробування 
машин постійного струму з алгоритмом проведення 
випробувань з можливістю його реалізації у програ-
мі верхнього рівня на ЕОМ оператора. 

У роботі [3] проведено аналіз підходів до визна-
чення параметрів керування силовими напівпровід-
никовим перетворювачами енергії у складі комплек-
сів для випробування електричних машин постійно-
го струму. 

У [4] запропоновано використання віртуального 
приладу, який дозволяє досліджувати режими ста-
тичного та динамічного навантаження машин по-
стійного струму у складі наведеної структури сис-
теми взаємного навантаження. 

У разі ж необхідності змінити структуру або час-
тину обладнання системи навантаження користувач 
без знання мови програмування не зможе цього зро-
бити.  

Метою даної роботи є розгляд питання розробки 
віртуального тренажера на базі розробленого вірту-
ального приладу, який надасть можливість вивчення 
та дослідження різного роду систем навантаження. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. На 
даний час випробувальне устаткування має високу 

вартість, складну внутрішню структуру, об’ємну 
технічну документацію, а для його обслуговування 
та налаштування необхідний кваліфікований персо-
нал. До того ж існуючі установки складно модерні-
зувати, змінювати склад і призначення. 

Тому актуальним є питання використання мож-
ливостей комп’ютера для створення віртуальних 
стендів. На віртуальному стенді можна без втрат 
показати результат дій, які в разі роботи з реальним 
обладнанням призвели б до поломки. Такий стенд 
може контролювати, наприклад, процес виконання 
лабораторної роботи й вказувати на похибки. Мож-
на вибрати найбільш ефективну форму подачі дові-
дкової інформації, зробивши її наочною, зрозумі-
лою, легкою для запам’ятовування. 

На сьогодні особливої актуальності набули  
лабораторні практикуми, що ґрунтуються на  
використанні інтелектуальних комп’ютерних  
технологій (ІКТ). У роботі [5] надано типи лабора-
торних практикумів та форми їх реалізації. У науко-
во-методичній літературі наводяться різноманітні 
типи лабораторних практикумів і підходи щодо їх 
організації [6]. Серед них можна виокремити «вірту-
альні лабораторні практикуми» або «віртуальні  
навчальні лабораторії» (ВНЛ), у тому числі – «вір-
туальний тренажер» та «лабораторний практикум із 
віддаленим доступом» [5]. Слово «віртуальний» 
підкреслює той факт, що користувач не працює  
безпосередньо з досліджуваним об’єктом, явищем 
або процесом, а отримує інформацію за допомогою 
деяких, найчастіше комп’ютерних, посередників-
носіїв [6].  

У той же час актуальним є використання віртуа-
льних технологій для розширення можливості до-
слідження систем навантаження електричних машин 
[2, 4]. 

З метою підвищення ефективності вивчення та 
дослідження режимів роботи систем навантаження 
електричних машин розроблено моделі окремих 
елементів системи навантаження: електричних ма-
шин постійного струму, силових тиристорних та 
транзисторних перетворювачів, трансформатора, на 
базі яких створено віртуальний тренажер. 
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Графічний інтерфейс розробленого віртуального 
тренажеру зображений на рис. 1, де цифрами показано: 

1 – робоче поле тренажера; 
2 – параметри обраного елемента системи взаєм-

ного навантаження (СВН); 
3 – вкладка формування блок–схеми системи 

 

взаємного навантаження; 
4 – вкладка відображення зміни контрольованих 

параметрів у СВН з можливістю масштабування; 
5 – кнопка для початку розрахунку; 
6 – кнопка для очистки графіків; 
7 – кнопка для очистки робочого поля програми.  

 

 

Рисунок 1 – Загальний вигляд віртуального приладу системи взаємного навантаження  
машин постійного струму 

 

Для того, щоб зібрати блок–схему системи взає-
много навантаження електричних машин, необхід-
но:  

1) натиснути на блок 1 та вибрати з бібліотеки 
необхідний елемент системи навантаження; 

2) натиснути на блок 2 та задати параметри дано-
го елемента; 

3) натиснути кнопку 5 для запуску моделі на ро-
зрахунок; 

4) перейти на вкладку «Перехідні характеристи-
ки», в якій відображено графічні залежності зміни 
контрольованих параметрів у СВН з можливістю 
масштабування;  

5) за необхідності зібрати іншу схему системи 
навантаження необхідно натиснути кнопки 6, 7, піс-
ля чого перейти на вкладку «Робоче поле». 

Розроблений графічний інтерфейс віртуального 
тренажера дозволяє за допомогою візуальних графі-
чних елементів створювати технологічні схеми різ-
ного ступеня складності та конфігурації, задавати 
параметри віртуальних елементів, моделювати ре-
жими статичного та динамічного навантаження еле-
ктричних машин. 

ВИСНОВКИ. Проведений аналіз використання 
віртуальних тренажерів для навчання студентів тех-
нічних спеціальностей, а також використання віртуа-

льних технологій для розширення можливості дослі-
дження систем навантаження електричних машин.  

На базі запропонованих математичних моделей 
об’єктів розроблено елементи віртуального трена-
жера системи взаємного навантаження, який надасть 
можливість вивчення та дослідження режимів ста-
тичного та динамічного навантаження машин по-
стійного струму у складі різних типів систем наван-
таження випробувальних комплексів. 
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THE USE OF A VIRTUAL SIMULATOR FOR THE STUDY OF SYSTEMS  
OF LOADING ELECTRIC MOTOR  

A. Lomonos 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. Е-mail: ai_lomonos@ukr.net 
In order to test quality of the process of electric motors must use schematics and how to manage that increase effi-

ciency test of electric motors due to the formation of energy-saving exercise regimes. Relevant at this time is the use of 
virtual technologies for enhancing the study load of electric motors by developing virtual booths or equipment. Devel-
oped GUI allows virtual simulator with visual graphics to create flow diagrams of different complexity and configura-
tion settings of virtual set elements simulate modes static and dynamic load electric motors. 

Key words: system of loading, electric motor, virtual instrument, virtual simulator. 
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