
СУЧАСНЕ КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ 

385 

регулятором на базе выпрямителя и RC-цепи, что говорит о высокой 

робастности нечеткого регулятора; постоянная ошибка регулирования сводится 

к нулю при использовании нечеткого регулятора.  

Таким образом, применение нечеткого регулятора в системах управления 

синхронными генераторами позволяет повысить качество работы не только 

генератора, но и всех энергозависимых систем, благодаря повышению 

устойчивости и сокращению времени переходных процессов. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРИСТРОЮ З КЕРОВАНИМ ДИСКРЕТНИМ 

КОЕФІЦІЄНТОМ ПІДСИЛЕННЯ  

 

У системах автоматичного керування, автоматики та вимірювальних 

приладах широко використовуються підсилювачі з регульованим коефіцієнтом 

підсилення. 

Проведемо моделювання пристрою з керованим дискретним коефіцієнтом 

підсилення. Отримана модель буде використовуватися для синтезу схеми 

вольтметра з автоматичним перемиканням меж вимірювання. У нашому 

випадку необхідно забезпечити наступні коефіцієнти підсилення: 1, 10, 100, 

1000. 

За базову приймемо схему підсилювача на операційному підсилювачі (ОП) 

з інверсією напруги (рис. 1). Якщо змінювати опір резистора зворотного зв’язку 

R2, можна змінювати коефіцієнт підсилення схеми у широких межах. 
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Рисунок 1 – Підсилювач з інверсією напруги 

 

Класична формула розрахунку коефіцієнта підсилення схеми за напругою 

( 2 / 1Uk R R ) має обмеження: 2 / 1R R . Оскільки реальні операційні 

підсилювачі мають власний коефіцієнт підсилення 4 610 ...10  , то у нашому 

випадку для реалізації 1000Uk   необхідно мати перевищення за μ хоча б у 100 

разів, тобто бажано обирати ОП з 510  .  

Для перемикання резисторів у колі зворотного зв’язку використаємо 

ключі, керовані напругою (аналог ідеального польового транзистора з 

ізольованим затвором). Керування ключами здійснюється мікроконтролером у 

двійковому коді, оскільки чотири можливі комбінації (1, 10, 100, 1000) можуть 

забезпечити всього два розряди двійкового коду. На моделі керуючі виходи 

контролера представлені ключами А та В (рис. 2).  

Перетворювач коду з двійкового до десяткового (мікросхема 7442) 

дозволяє виокремити керуючі впливи контролера у чотири різних канали – для 

підключення відповідних резисторів у колах зворотного зв’язку. 
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Рисунок 2 – Моделювання схеми в програмі EWB 
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