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Abstract. This article is an enhancement of an existing bench by cre-
ating an instrumental tool through LabVIEW for automated mechanical 
characteristics removal of a DC motor on a system generator-motor. 
By using the Arduino microcontroller for analogue-to-digital conver-
sion from the sensor (modules) and for connection to the computer, 
it allows with a relatively small amount of resources to upgrade an 
existing stand. Voltage dividers for voltage measurement and built-in 
virtual instrument and graphical screen for visualizing the system's 
operation processes were built.

Увод
Лабораторният стенд се състои от две групи генера-

тор-двигател (Г-Д), които имат за цел да осигурят регули-
руемо електрическо захранване и променлив момент върху 
изпитвания двигател с цел неговото изследване в работния 
му обхват – фиг. 1. По методиката на упражнението се 
задават ръчно различни захранващи напрежения (посред-
ством реостат, регулиращ напрежението на възбудителната 
намотка) и за всяка точка от статичната механичната ха-
рактеристика се задават ръчно натоварващи моменти (по-
средством реостат, регулиращ напрежението на възбуди-
телната намотка) с цел построяването й [1,2]. Обработката 
на записаните данни включва последователност от изчис-
ления за всяка работна точка по заложения алгоритъм от 
авторите на Ръководството за лабораторни упражнения по 
електромеханични устройства (ЕМУ) [1].

Фиг. 1. Стенд за снемане на механични характеристики 
на ДПТ по система Г-Д

Целта на разработката е да се автоматизира посред-
ством виртуален инструмент LabVIEW снемането на механич-
ни характеристики на стенда за измерване на механичните 
характеристики на двигател за постоянен ток по система Г-Д.

Описание и избор на модули
Виртуалният инструмент за измерване ще бъде изгра-

ден посредством софтуерния продукт LabVIEW, а комуника-
цията между компютъра, в частност LabVIEW и датчиците на 
стенда, ще бъде осъществена посредством входно-изход-
ната платка Arduino UNO, като при комуникацията с компю-
търа ще бъде приложена галванична дигитална изолация.

Една част от измервателните уреди на опитната 
постановка са контролни, а останалите служат за измерва-
не и изчисление в заложения алгоритъм на лабораторното 
упражнение.

На фиг. 1 са оградени измервателните уреди (V1, 
V2, V3, A1, A4), от които се отчитат измерените величини, 
служещи за построяване на механичните характеристики 
[3,4]. Към тези измервателни уреди трябва да се добавят 
необходимите модули (датчици), които да са използват от 
микроконтролера Ардуино и виртуалната среда в LabVIEW, 
като целта е да се добавят допълнителни датчици на ток 
и напрежение и не се премахват останалите измервателни 
уреди, служещи за конвенционалното измерване на лабо-
раторното упражнение. 

На фиг. 2 е показана последователността от стъпки 
за работа в реално време с виртуалния инструмент.

Фиг. 2. Последователност от стъпки за работа в реално време 
с виртуалния инструмент

Петте входни модула (датчик за измерване на ток и 
напрежение) трябва да притежават следните диапазони на Фиг. 1. Стенд за снемане на механични характеристики 
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измерване (съобразени с допустимите стойности на тока, 
напрежението и скоростта на двигателите):

Изпитван двигател 
• Диапазон на напрежение (V1) Ua върху котвената 

намотка: 0-220 V (DC). 
• Диапазон на тока (A4) Ia през котвената намотка: 

17 до 17 А (DC). 
Товарен двигател 
• Диапазон на напрежение (V3) Uт върху котвената 

намотка: 0-220 V (DC). 
• Диапазон на тока (A1) Iт през котвената намотка: 

–17 до 17 А (DC). 
Общ вал 
• Диапазон на оборотите n е: 0-1500 rpm, 0-158 

rad/s. Стендът разполага с тахогенератор, който 
преобразува оборотите в напрежение (V2) в диа-
пазона Uтг 0-40 V. 

За измерване на напрежения се използват израбо-
тени модули на делители на напрежение и диференциално 
измерване, а за ток – готови модули на принципа на ефек-
та на Хол. Сензорите разполагат с филтри, настроени със 
срязваща честота, близка до честотата на дискретизация 
(Т=20 ms) с цел премахване на смущенията от препокри-
ване на честотни спектри.

На фиг. 3 е показана принципната схема на модулите 
на делителя на напрежение, използвани за измерване на 
напрежението.

Фиг. 3. Принципна схема на модулите на делителя  
на напрежение, използвани за измерване на напрежението

На фиг. 4 са показани принципната схема и модулът 
за измерване на ток чрез ефекта на Хол. Предпочетен е по-
ради галваническото разделяне на измерваната величина и 
АЦП-то. Датчикът използва чип с ефект на Хол ACS712 [7].

Фиг. 4. Принципна схема на модулите за измерване на ток  
с ефекта на Хол

В таблицата са поместени характеристиките на мо-
дулите за съответните измерени величини, необходими при 
работа с АЦП (Arduino UNO).

Разделителна способност

Величина Обхват Разделителна способност
Ia, A 40 А 48.9 mA
Ua, V 500 V 488.3 mV
ω, rad/s
об. мин-1

335 rad/s
3200 об.мин-1

0.327 rad/s
3.125 об. мин-1

Ръчно изработените модули са калибрирани и прове-
рени с лабораторно захранване и са измерени максимални 
отклонения по нелинейност 0.9%, което напълно покрива 
нуждите на лабораторното упражнение.

Измерването на величините се осъществява с АЦП 
Arduino UNO, което работи като входно-изходен модул по 
серийна комуникация [6,8]. Платката разполага с шест ана-
логови входа, като честотата на дискретизация на данните е 
50 Hz, а разделителната способност – 10 бита, която опре-
деля и съответните квантувания на измерваните величини.

По USB комуникация е приложено галванично раз-
деляне с цел безопасност на компютърната конфигурация 
и потребителя. USB модулът е сертифициран с изолиращи 
свойства до 1000 V.

На фиг. 5 и фиг. 6 са показани входно-изходни харак-
теристики на напреженовите модули, получени в LabVIEW 
средата.

Фиг. 5. Характеристики на напреженовите модули  
в LabVIEW средата

Фиг. 6. Характеристики на напреженовите модули  
в LabVIEW средата
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Реализация на виртуалния инструмент
На фиг. 7 е показан модулът в LabVIEW средата за 

връзка към външно устройство [3].

Фиг. 7. Модулът за връзка към външно устройство 
в LabVIEW средата

На фиг. 8 е показан модулът в LabVIEW средата за 
прочитането на информация от аналогов вход [3].

Фиг. 8. Модулът за прочитане на аналогов вход 
в LabVIEW средата

На фиг. 9 е показан създаденият модул за обработ-
ката и филтрацията на получените сигнали от аналоговите 
входове.

Фиг. 9. Създаденият модул за обработката и филтрацията 
на сигналите от аналоговите входове

На фиг. 10 е показан общият изглед на всички създа-
дени модули за изчертаване на механична характеристика.

Фиг. 10. Общ изглед на цялата виртуална система

На фиг. 11 е показан създаденият модул за обра-
ботката и филтрацията на данните по време на преходния 
процес.

Фиг. 11. Модул за обработката и филтрацията на данните 
по време на преходния процес

На фиг. 12 е показан създаденият модул за запазване 
на данните в масив.

Фиг. 12. Модул за запазване на данните в масив

На фиг. 13 са показани графичният екран на създаде-
ния виртуален инструмент в LabVIEW и пълен изглед.

Фиг. 13. Графичен екран на създадения виртуален инструмент
в LabVIEW 

Фиг. 14. Пълен изглед на графичния екран на създадения 
виртуален инструмент в LabVIEW

входове.

Фиг. 9. Създаденият модул за обработката и филтрацията 
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На фиг. 15 са показани графично получените механич-
ни характеристики, изчертани чрез виртуалния инструмент 
в LabVIEW. Характеристиките са получени при захранване 
от генератора Ua=90 V (зелена графика); Ua=140 V (синя 
графика); Ua=190 V (жълта графика) и възбудителен ток на 
изпитвания двигател I=0.75 A. Последната графика (лилава-
та) е получена при захранване от генератора Ua=200 V и 
възбудителен ток на изпитвания двигател I=0.70 A.

С цел пълна идентификация на параметрите на двига-
теля се прилага офлайн идентификация на динамичните па-
раметри, като за целта се използва алгоритъм за нелиней-
на оптимизация върху модел, изграден в средата на Matlab, 
Simulink. Параметрите се настройват до минимизиране на 
грешката между симулационните и практическите данни.

Фиг. 15. Графично получените механични характеристики, 
изчертани в LabVIEW

На фиг. 16 е показан математичният модел в Matlab 
и получените резултати от идентификацията на параметри-
те на двигателя. Параметрите, които се получават от на-
правената идентификация, са: инерционен момент J=0.184 
kg·m²·rad-2; котвено съпротивление Ra=0.901 Ω; индуктивно 
съпротивление La=0.0056 H; коефициент по противо е.д.н. 
kF=1.9015 V/rad.s-1.

Фиг. 16. Математичен модел в Matlab 

На фиг. 17 са показани симулационни резултати за 
скоростта (n), напрежението (Ua) и тока (Ia) във времето 
при извършената офлайн параметризация.

Фиг. 17. Симулационни резултати за скоростта, напрежението  
и тока при извършената офлайн параметризация.

Фиг. 18. Виртуалният инструмент по време на снемане  
на механични характеристики

Заключение
Разработен е виртуален инструмент за снемане на 

механични характеристики на двигател за постоянен ток с 
независимо възбуждане в Labview средата, като получени-
те резултати и характеристики от виртуалния инструмент 
са сравнени с реални данни от направени измервания. 
Резултати от направените сравнения съвпадат на 99% с 
конвенционално построените механични характеристики. 
За получаване на параметрите на изпитвания двигател е 
разработена допълнителна методика за идентификация на 
параметрите на електрозадивжането в колаборация между 
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Matlab средата и Labview средата. Разработена е методика 
за внедряването на виртуалния инструмент на съществува-
щия стенд, който не изисква хардуерна промяна, а един-
ствено добавяне на датчици, които не променят по ника-
къв начин конструкцията, функционалните възможности и 
методиката за снемане на механични характеристики. В 
Labview са създадени три основни модула: за обработката 
и филтрацията на сигналите от аналоговите входове; за 
обработката и филтрацията на данните по време на пре-
ходния процес и модул за запазване на данните в масив. 
Снемането чрез виртуалния инструмент спестява време за 
работа на стенда, тъй като при ръчно снемане трябва да 
бъдат отчитани едновременно пет уреда и допълнително 
да са следени още четири контролни уреда, като за всяка 
една характеристика се предвижда снемане и записване 
по 10-на точки, докато с виртуалния инструмент в рамките 
до 1 минута се изчертава една механична характеристика. 
Виртуалният инструмент е внедрен успешно в учебния про-
цес на дисциплината “Електромеханични устройства”.
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