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РЕФЕРАТ

     Калінін Д.П. Комп’ютерна система для дослідження
електромеханічних систем в лабораторному практикумі з функціями
поточного контролю. – Магістерська робота. – Кременчук, 2019. – 132 с.,
77 рис., 5 табл., 3 додат., 25 джерел.
    Метою даної роботи є підвищення рівня ефективності підготовки
фахівців електромеханічного профілю шляхом створення віртуального
лабораторного стенду.
    В роботі проведений аналіз літератури щодо розробки віртуальних
стендів. Синтезовано і записано до бібліотечного модулю математичні
моделі електричних машин. Реалізовано можливість дослідження динамічних
і статичних характеристик. Програмне забезпечення створене у середовищі
LabView. Розроблено методичне забезпечення до віртуального обладнання:
настанова користувача, приклад виконання роботи на стенді.
   У роботі розглянуто:
− аналізування літератури щодо розробки віртуальних лабораторних
стендів;
− технічна характеристика фізичного стенду;
− математичне моделювання елементів електроприводу;
− розроблення віртуального моделі.
   Розроблений віртуальний стенд лабораторних робіт призначений для проведення
та науково-дослідних експериментів з дисципліни «Теорія електроприводу», а 
також для використання в якості тренажера для набуття професійних навичок та 
умінь. Віртуальний стенд придатний для широкого застосування під час виконання 
курсового і дипломного проектування, проведення дослідницької роботи студентів.
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ABSTRACT

Kalinin D. P. Computer system for the study of electromechanical systems
in a laboratory with current monitoring functions. – Master thesis. – Kremenchuk,
2019. – 132 pages, 77 figures, 5 tables, 3 applications, 25 sources.
The purpose of this work is to increase the level of training of
electromechanical profile specialists by creating a virtual laboratory stand.
This paper analyzes the literature on the development of virtual stands.
Mathematical models of electric machines have been synthesized and written to the



library module. An opportunity to study dynamic and static characteristics is
realized. Software created in LabView. Methodical support for virtual equipment
has been developed: user guide, example of work on the stand.
The paper deals with:

− analysis of literature on the development of virtual laboratory stands;
− technical characteristics of the physical stand;
− mathematical modeling of electric drive elements;
− development of a virtual model.
The developed virtual stand is intended for carrying out laboratory works
and research experiments in the discipline "Electric Drive Theory", as well as for
use as a simulator for the acquisition of professional skills and abilities. The virtual
stand is suitable for widespread use in coursework and diploma design, student
research work.

KEY WORDS: VIRTUAL STAND,LABVIEW,AUTOMATED CONTROL,
  ELECTRICAL   MACHINERY, STATIC  AND DYNAMIC
CHARACTERISTICS, MEMOSCHEM.


