
Тема 2. ВІРТУАЛЬНІ ПРИЛАДИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 
В АГРОІНЖЕНЕРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 
Сьогодні у світі відбулася технічна революція в приладовому забезпе-

ченні наукових досліджень. Розвиток інформаційних технологій привів до 
зміни концепцій приладового забезпечення досліджень. Вже десятки років на-
уковий сектор заповняють віртуальні прилади, які забезпечують високу інтен-
сифікацію процесів досліджень. 

Основним приладом у концепції віртуальних приладів (крім датчиків ін-
формації досліджуваних процесів) є ПК, обладнаний пристроєм оцифрування 
експериментальних даних у режим часу і насичені програмами, які забезпечу-
ють аналітичну обробку інформації. Процес насичення новими програмами, 
що забезпечують розв'язок нових задач, які стоять перед дослідником, отримав 
назву "інтелектуалізація віртуальних приладів". Розглянемо рішення цього пи-
тання та можливості застосування віртуальних приладів. 

2.1. Історія розвитку 
Історично склалося, що тестові системи звичайно складалися з окремих 

приладів, таких як осцилографи, генератори сигналів та ін., які мали обмежені 
функції і застосовувалися лише для певного переліку вимірювань. Серед цих 
обмежень можна виділити три основні: 1) неможливість збору даних з необ-
хідною точністю й швидкістю; 2) обмежений перелік закладених у прилад фу-
нкцій збору й обробки даних; 3) недостатня візуалізація процесу вимірів, яка 
пов'язана з обмеженими можливостями екрану вибору. Якщо хоч одне із цих 
обмежень не вписувалося в технічні характеристики проекту, то було потрібно 
використання додаткового приладу, тому повна вартість системи вимірів сут-
тєво зростала. 

Процедура підготовки експерименту полягала в адаптації зразка с-г ма-
шин (знарядь або енергетичного засобу) до дослідження шляхом встановлення 
датчиків на окремих елементах машини (рис. 2.1), комунікації дротів від дат-
чиків і стикування їх із приладами. Для польових досліджень були створені 
дорогі мобільні тензостанції (рис. 2.2). Повна гарантія вдалого експерименту 
з'являлася лише після обробки отриманої осцилограми, а на це йшло дуже ба-
гато часу. У такий спосіб між часом проведення експерименту і моментом ус-
відомлення результатів досліджень проходив досить великий проміжок часу 
(тижні, місяці). У випадку незадовільних результатів експериментів їх вже не-
можливо було переробити. 

 
Рис. 2.1 – Розміщення кінцевого струмознімача на валу привода робочих 

органів подрібнювача кормозбирального комбайна E 281F «Марал» з метою 
виміру крутного моменту 



 
Рис. 2.2 – Тензостанція 
 
На рис. 2.3 наведені універсальні вимірювальні вузли (датчики), які засто-

совуються під час тензометрування. 
Організація проведення експериментів передбачає наступні етапи: 
– підготовка с.-г. машини до експерименту; 
– проведення експериментів; 
– прояв осцилограм; 
– обробка осцилограм (оцифрування аналогової інформації); 
– обробка отриманих результатів після обробки осцилографом. 
У лабораторних умовах іноді замість осцилографів використовувалися 

прилади-самописці. У цьому випадку виключається етап – проявлення осци-
лограм. З 1990 року почали здійснювати запис сигналів на багатоканальний 
магнітограф (рис. 2.4). Цей етап розвитку тензометрування забезпечив автома-
тизацію оцифрування експериментальних даних (рис. 2.5), але суттєво не ско-
ротив проміжок часу між проведенням експериментів й осмисленням отрима-
них результатів. 

У наступні роки почали з'являтися вбудовані у прилади мікрокомп'ютери 
(процесори), які забезпечують обробку інформації та відображення результа-
тів спостережень. 

 
Рис. 2.5 – Устаткування для розпізнавання магнітних записів 
 



 

 
Рис. 2.3 – Універсальні датчики: а – п’яте колесо (для виміру швидкості й 

шляху); b – тензодинамометр (для визначення тягового опору);  c – датчик рут-
ного моменту; d – датчик для досліджень зусиль розтягу 

 
Рис. 2.4 – Устаткування для запису інформації на багатоканальний магні-

тограф 
 



Сьогодні загальновизнано, що електроніка найшвидше розвивалася серед 
всіх галузей науки і техніки у другій половині ХХ століття, і стала лідером, 
рушійною силою науково-технічного прогресу в цілому. Без різноманітної 
електронної техніки вже практично не здійснюється життєдіяльність людини. 
У розвитку електронної техніки можна виділити наступні два основних функ-
ціональних напрямки: 

– вимірювальну техніку, яка містить електронні компоненти та апаратури, 
а також удосконалювання підходів, методів, структурних і схемотехнічних рі-
шень для перетворення різних фізичних величин в електричну форму, наступ-
ного їхнього перетворення, реєстрації й відображення результатів (в аналого-
вому, а потім і цифровому виді) – напрям вдосконалення датчиків; 

– обчислювальну техніку, що включає створення й вдосконалення апара-
тних, а також програмних засобів введення, обробки, відображення і накопи-
чення цифрових даних, – напрям вдосконалення інтелектуалізації приладів – 
заміна людини у розрахункових і аналітичних процесах. 

Одна з важливих тенденцій розвитку традиційних приладів полягає в 
тому, що засоби обчислювальної техніки займають в них більш вагоме поло-
ження. Спочатку це найпростіші пристрої керування, обробки й відображення 
на дискретних елементах. Пізніше спостерігається активне впровадження й 
вдосконалення різноманітних мікропроцесорних засобів, контролерів. Це не 
втратило своєї актуальності й зараз, особливо для відносно нескладних прила-
дів. 

З 1976 року компанія National Instruments розвиває нову концепцію вимі-
рів. Її суть полягає в поділі стандартного вимірювального устаткування на дві 
функціональні частини: апаратну, необхідну для оцифрування сигналів, і про-
грамну, для обробки даних та подання результатів. У користувача з'явилася 
можливість самому створювати завершений прилад для його специфічного до-
повнення на базі програмного забезпечення з обумовленою їм функціональні-
стю, вдалося зняти наведені раніше обмеження. І в такий спосіб народилася 
концепція віртуальних приладів. 

 
2.2. Можливості віртуальних приладів 
Основу концепції становить орієнтація на створення засобів вимірювання 

високого класу, які максимально пристосовані до сучасних комп'ютерних те-
хнологій, при цьому використовуються останні досягнення світової електро-
ніки. Такі прилади є багатофункціональними приладами широкого призна-
чення, готовими до серійного виробництва, конкурентноздатними як у країні, 
так і за кордоном. У процесі розвитку віртуальних приладів використовуються 
швидкі темпи розвитку обчислювальної техніки, програмування в різних об-
ластях електроніки, що спричиняє перманентну трансформацію концепції. 

Можна виділити основні, у значній мірі взаємозалежні, положення кон-
цепції створення віртуальних систем виміру: 

– створення вимірювального інструменту професійного рівня, конкурен-
тоздатного і придатного до серійного випуску; 

– максимальне використання апаратних засобів комп'ютера; 



– пошук можливостей реалізації нових, або модернізації відомих методів 
вимірів і підходів до структурної організації; 

– оптимізація схемотехнічнихих рішень на основі використання новітньої 
електронної бази; 

– застосування засобів логіки програмування для реалізації цифрових 
схем; 

– максимальна програмованість всіх вузлів апаратної частини; 
– широке використання засобів автоматичного регулювання та калібру-

вання; 
– скорочення аналогових засобів обробки, застосування «цифрових дат-

чиків»; 
– енергозбереження, боротьба з перешкодами; 
– використання комп'ютерного моделювання на всіх стадіях розробки; 
– застосування новітніх засобів і технологій програмування; 
– пріоритетність інтелектуального наповнення програми; 
– тривале ергономічне опрацювання програмного забезпечення. 
Найважливішим елементом гнучкої системи збору даних є комп'ютер. 

Комп'ютер служить не тільки головним елементом системної інтеграції й ав-
томатизації обробки інформації і подання її в будь-якому зручному для дослі-
дження графоаналітичному виді, але також і дуже потужним пристроєм збору 
даних. Хоча комп'ютери не призначені конкретно для збору даних, їх приго-
ломшлива обчислювальна потужність і стандартна архітектура дають можли-
вість додавати стандартні апаратури й програмні продукти для створення та-
ких пристроїв. Стрімкий розвиток технології виробництва комп'ютерів загаль-
ного призначення дозволяє зберігати низькою вартість систем керування та 
збору даних, створених на їхній базі. Витончені програмні засоби й унікальна 
обчислювальна потужність роблять комп'ютери ідеальною базою для розро-
бки систем керування. 

Використовуючи віртуальні прилади ви всього за кілька хвилин можете 
перетворити свій комп'ютер в універсальний вимірювальний прилад з відмін-
ними параметрами. Досить вставити невелику плату у вільний слот комп'ю-
тера або автономну вимірювальну плату при використанні Notebook, устано-
вити з носія програму і у Вашому розпорядженні повноцінний вимірювальний 
прилад з великим кольоровим екраном, наочним користувальницьким інтер-
фейсом; широкими можливостями вимірів, додатковими можливостями обро-
бки отриманої інформації і її збереження. 

Віртуальні прилади (рис. 2.6) завдяки гнучкості побудови усе більше ви-
тісняють дорогі автономні апаратні рішення, такі як осцилографи, спектроана-
лізатори та інші. При цьому користувач не обмежений у виборі засобів для 
аналізу й обробки інформації, що зводиться лише до зміни програмного забез-
печення. Наприклад, ви купили «іміджевий» осцилограф, використаєте його 
до пори до часу, і от настає момент, коли міняється завдання й вам знадобився 
аналіз спектра АЦП. Знову витрати? Віртуальні прилади - це можливість ви-
користання будь-якого комп'ютера з певним програмним забезпеченням, що 
перетворює його як у спекроаналізатор, так і інші прилади. 



Віртуальні прилади на базі портативних комп'ютерів використовують мо-
жливості вимірювальних плат рівня високоякісних приладів й універсальність 
ПЕВМ. Це – новий клас готових до роботи, програмованих вимірювальних 
приладів, що використовують обчислювальні можливості, які постійно збіль-
шуються та гнучкість у використанні настільного або портативного комп'ю-
тера. 

У порівнянні із традиційними цифровими вимірювальними приладами ві-
ртуальні прилади забезпечують не тільки повтор стандартних вимірювальних 
функцій, але володіють рядом істотних переваг і здатні найбільш повно задо-
вольнити вимоги дослідника. 

 

 
Рис. 2.6 – Приклад віртуального приладу 
 
Основними перевагами віртуальних приладів є: 
– обсяг інформації практично необмежений; 
– значні можливості подання та обробки інформації; 
– здатність інтерфейсу користувача до налаштування та розширення; 
– запис часу і коментарів разом з даними; 
– автоматизація процесу вимірів; 
– вбудовані у вимірювальні процедури можливості мультимедіа; 
– доступ до інтернету для поширення даних по всьому світу; 
– взаємодія з базами даних та інформаційними системами. 
 
Автоматизовані засоби розробки прикладних додатків, наприклад, 

LabVIEW або LabWindows/CVI, спрощують процес створення як спеціалізо-
ваних пристроїв, так і універсальних, які комбінують можливості декількох 
приладів. Крім того, ви можете самостійно розробити або використати прак-
тично будь-які алгоритми обробки та аналізу сигналів, що включають у себе 
функції статистки, перетворення типів, аналізу в тимчасовій і частотній обла-
сті та багато іншого. 

У цьому й полягає інтелектуалізація віртуальних приладів. У технології 
віртуальних приладів реалізовані різні вимірювальні пристрої: 

– осцилографи; 



– цифрові мультиметри; 
– генератори сигналів; 
– аналізатори сигналів; 
– прилади для виміру температури; 
– ISDN тестери. 
На рис. 2.7 представлені можливості переносної лабораторії ZetLab на 

базі Notebook.  

 
Рис. 2.7 – Функціональні можливості віртуальної лабораторнії ZetLab 
 
Дослідницька діяльність такої лабораторії може бути пов'язана із пробле-

мами численних вимірів, за результатами яких робиться:  
– зниження витрат на приладове забезпечення; 
– економія місця в лабораторії, практично переносна лабораторія на базі 

Notebook; 
– паралельний аналіз безлічі параметрів; 
– обсяг вимірювальної інформації практично необмежений; 
– більші можливості подання та обробки інформації; 
– запис часу і коментарів разом з даними; 
– автоматизація процесу вимірів; 
– вбудовані у вимірювальні процедури можливості мультимедіа; 
– доступ в інтернет для поширення інформації з усього світу; 



– взаємодія з базами даних та інформаційних систем; 
– автоматичне створення звітів; 
– високоякісні схеми (у тому числі кольорові); 
– самокалібрування; 
– самодіагностика; 
– вбудовані мультимедійні інструкції оператора по процедурі виміру 
(текст, зображення та ін.). 
Необхідно звернути увагу на можливості розширення експериментальних 

досліджень на базі ПК. Це можливість проведення цифрової та швидкісної ві-
деозйомки процесів, що дозволяє розділити безпосередньо відеозйомку і на-
копичення результатів зйомки. Сьогодні існують десятки марок вебкамер (рис. 
2.8), що стикуються із ПК і ноутбуками, які значно дешевші та мають менші 
габарити ніж цифрові відеокамери. Їх практично можна встановити в будь-
якому місці, де немає доступу цифровій відеокамері (рис. 2.9). Випускаються 
сьогодні й швидкісні відеокамери. 

 

 
Рис. 2.8 – Зразки цифрових відеокамер, які синхронізуються з ПК 
 

 
Рис. 2.9 – Лабораторно-польова установка з Web-камерою 
 
Камера швидкісної зйомки «Відеоспринт» (попередня назва – VSFAST) 

призначена для реєстрації швидкоплинних процесів із частотою від 500 до 
5000 кадрів за секунду. Камера може використовуватися в різних областях, у 
тому числі для: 

– зйомки експериментів у різних наукових областях знань; 



– реєстрації швидкоплинних процесів у техніці; 
– налагодження і контролю технологічних процесів у виробництві; 
– зйомки телевізійних спецефектів; 
– біотехнологічних робіт оператора с-г агрегату; 
– вага камери – 2,8 кг. 
У процесі роботи, після підключення камери до комп'ютера, за допомо-

гою програмного забезпечення, яким комплектують камеру можливо: 
- управляти всіма налаштуваннями камери; 
- робити зйомку; 
- переглядати зняте відео, без перекачування його з пам'яті камери; 
- повністю або вибірково зберігати відеозапис у ПК у будь-якому з ві-

деоформатів, які підтримують встановлені кодеки Windows. 
Інше приладове рішення – сполучити мікроскоп із ПК (рис. 2.10). 
USB-мікроскоп має наступні характеристики (DigiMicro 1,3 Мп (2 Мп)): 
- роздільна здатнісь матриці 1,3 Mpx (2 Mpx); 
- зйомка фото з роздільною здатністю 1600х1200 px; 
- збільшення 10х - 200х; 
- сумісність із операційними системами 98SE/ME/2000/XP/Vista; 
- зйомка відео з роздільною здатністю 1600х1200, 1280х1024, 800х600, 

640х480, 320х240, 160х120; 
- частота кадрів 30 fps; 
- формат запису відео AVI; 
- баланс білого - авто; 
- зйомка фото з роздільною здатністю 1600х1200, 1280х1024, 800х600, 

640х480, 320х240, 160х120; 
- кольоровість 24bit RGB; 
- оптика 27х і 100х; 
- фокусування 10мм - нескінченність; 
- підсвічування 4 надяскравими світлодіодами білого кольору, 3 рівні пі-

дсвічування (викл., середня, максимальна); 
- кнопка «зробити знімок»; 
- інтерфейс USB 2.0; 
- живлення 5В від USB; 
- вага 327 г. 

 
Рис. 2.10 – USB мікроскоп 
 



За рівнем складності віртуальні прилади можна розділити на: 
1. Готове рішення певного завдання – орієнтація на простоту викорис-

тання: 
– AKTAKOM компанія «ЭЛИКС» (Росія) 
– ZETScope ЗАТ «ЭТМС» (Росія) 
2. Віртуальна лабораторія – орієнтація на багатофункціональність: 
– Winпос НПП «МІРА» (Росія) 
– ZETLab ЗАТ «ЭТМС» (Росія) 
3. Модулі для побудови вимірювальної системи – орієнтація нагнучкість: 
– LabViev фірми «National Instruments» (США) 
– ZETViev ЗАТ «ЭТМС» (Росія) Готові рішення є еквівалентами тради-

ційних приладів. Інтерфейс таких віртуальних приладів максимально набли-
жений до зовнішнього вигляду їхніх автономних аналогів, тому для роботи з 
ними користувачеві досить уже наявних у нього знань. Недоліком таких сис-
тем є відсутність гнучкості, але вони прості в настроюванні та використанні. 

Принцип модульної побудови вимірювальної системи надає користува-
чеві максимальну гнучкість, припускаючи в нього, при цьому, деяку кваліфі-
кацію в області програмування. Перш ніж приступити до вимірів, необхідно 
ще «зібрати» віртуальний прилад із запропонованих блоків. 

Явною перевагою модульної вимірювальної системи є її повна відповід-
ність потребам користувача. Дані віртуальні прилади використаються для по-
будови складних автоматизованих систем керування й збору даних. 

Перш ніж приступати до побудови власної вимірювальної системи, варто 
звернути увагу на віртуальні лабораторії, які містять у собі більшість необхід-
них приладів, які відповідають прийнятим стандартам. 

Маючи в розпорядженні безліч програм, користувач налаштовує систему 
у відповідності зі своїми потребами. 

Чим же конкретно відрізняються «гнучкі» автоматизовані системи збору 
даних від їх «негнучких» двійників? Насамперед – свободою користувача у 
визначенні функціонального призначення системи. Створює та програмує гну-
чку систему не виробник її компонентів, а користувач, у відповідності зі сво-
їми завданнями. Можливо, на перший погляд, цей підхід здається майже оче-
видним, але в ньому є дуже важливий зміст – створення системи в точній від-
повідності з вимогами завдання замість використання вже готової системи з 
максимально, але не абсолютно придатними для конкретного випадку харак-
теристиками. 

Ключем до створення гнучкої системи керування процесами є об'єднання 
технології виміру та керування з комп'ютерною технологією загального приз-
начення. Вже створені продукти обох цих технологій, які легко інтегруються 
користувачами в системи керування процесами. 

Така інтеграція вимагає деякої кваліфікації в тій частині комп'ютерної 
програми, що працює з апаратурами збору даних і керування. На щастя,за-
вдяки сучасним програмним продуктам, необхідні навички для програмування 
апаратури, збору даних на комп'ютерах, особливо персональних легко здобу-
ваються навіть не програмістами, а, наприклад, технологами. 



Концепція віртуальних приладів застосовується в якості базової в таких 
продуктах, як: 

– LabVIEW фірми National Instruments (США), реалізується на програмній 
архітектурі VISA; 

– DASYLab фірми DATALOG Gmb (Німеччина); 
– DIAdem фірми Gf mb (Німеччина); 
– ZETLab (пх) фірми "Зэт-клаб" (Росія). 
Торговельні марки DASYLab та DiaDem також належать National 

Instruments. В останні роки у вимірювальних технологіях різко позначилися 
дві взаємозалежні тенденції, які спричиняють корінну трансформацію вигляду 
вимірювального приладу. З одного боку, стрімкий розвиток засобів обчислю-
вальних технологій приводить до того, що стає доцільною реалізація все біль-
шого числа функцій вимірювального приладу засобами ПК. Висока продукти-
вність процесора, великий об'єм пам'яті, монітор високої роздільної здатності, 
висока пропускна здатність інтерфейсних каналів передачі даних – ці й інші, 
характеристики сучасного ПК що постійно вдосконалюються значно спрощу-
ють вимоги до попередньої апаратної обробки вимірювальних даних (включа-
ючи роботу в реальному масштабі часу) і призводять до створення цифрових 
датчиків. 

Концепція віртуальних приладів забезпечує максимальне використання 
апаратних засобів комп'ютера. Революційний розвиток індустрії ПК привів до 
різкого збільшення продуктивності й зниженню вартості обчислювальних за-
собів, що кардинально змінило ситуацію при створенні вимірювальних засобів 
високого класу. У розпорядженні розробника з'явилося потужне і дешеве апа-
ратно-програмне обчислювально-керуюче ядро з розвинутою периферією, що 
постійно вдосконалюється. Це обумовило доцільність реалізації засобу вимі-
рювання, максимально орієнтованого на використання апаратних засобів ПК. 
У такому випадку відпадає необхідність розробки власного процесора обробки 
даних, пристрою керування, пам'яті програм і даних, пристрою відображення, 
клавіатури, корпуса, блока живлення. Ці ресурси, а також накопичувачі на тве-
рдих, гнучких магнітних та компакт-дисках, мережні карти, стандартні інтер-
фейси, дешеві, не потребуючі налаштування і виконані на високому техніч-
ному рівні, вже є в складі ПК. Крім того, замовник має можливість вибору оп-
тимальної для себе конфігурації ПК із широкої гами запропонованих модифі-
кацій устаткування, за умови їх апаратної і програмної сумісності, з можливі-
стю подальшої модернізації. 

Віртуальні засоби вимірів, виконані у вигляді плати розширення комп'ю-
тера (або компактного мобільного блоку), відрізняються портативністю та тра-
нспортабельністю. З огляду на широке поширення та уніфікацію комп'ютерної 
техніки, для оперативної організації вимірювального робочого місця досить 
лише плати (блоку) і носія з програмним забезпеченням. Віртуальна система 
виміру має велику гнучкість для вирішення специфічних завдань і легко може 
бути включена до складу конкретної експериментальної або іншої установки 
у якості одного з модулів. 

 



2.3. Сучасні датчики для проведення досліджень 
 
Розвиток віртуальних приладів супроводжується розвитком різних моде-

лей усіляких датчиків. Для сільськогосподарського інженера становлять інте-
рес наступні датчики: 

– тензодинамометри; 
– датчики виміру крутного моменту; 
– датчики виміру кута повороту; 
– датчики виміру швидкості руху; 
– датчики тиску; 
– датчики вібрації; 
– датчики витрати рідини; 
– датчики температур. 
Розглянемо більш детально деякі з них. 
Тензодинамометри 
Датчики – тензодинамометри працюючі на розтягнення та широко вико-

ристовуються для визначення тягового опору сільськогосподарських машин і 
знарядь. 

Сьогодні тензодинамометри випускаються серійно в різних варіантах. S-
подібні датчики марки АЦДР (рис. 2.11) виробляють у декількох виконаннях. 
Цифри за рискою показують гранично досліджуване зусилля в тонах. Так тен-
золанка АЦДР-10 забезпечує вимір зусилля до 10 т. Крім вищевказаного вико-
нання виробляються датчики розтягання в іншому виконанні (рис. 2.12). 

Датчик крутного моменту TRС прямо підключаються до тензометричної 
станції ZET 017-Т8. З тензостанцією поставляється програмне забезпечення 
ZETLad, що дозволяє проводити вимір й аналіз параметрів сигналів, будувати 
осцилограми і графіки залежностей, і т.п. Живлення датчиків крутного моме-
нту здійснюється від вбудованого генератора тензостанції, параметри зада-
ються в програмі Генератор сигналів. Датчик крутного моменту TRC розроб-
лений для додатків, що вимагають високої частоти обертання. Безконтактна 
конструкція робить датчик довговічним і простим в обслуговуванні. 

 
Рис. 2.11 – Конструкції та типорозміври тензоланок 



 
Рис. 2.12 – Конструкції та типорозміри датчиків розтягу 
 
Ця модель найбільше підходить для індустріальних вимірів, зокрема, при 

випробуванні в агроінженерії. Як опція передбачена поставка датчика з інтег-
рованим датчиком частоти обертання індуктивного струму. 

 

 
 



Датчик крутного моменту TRC прямо підключаються до тензометричної 
станції ZET 017-Т8. З тензостанцією поставляється програмне забезпечення 
ZETLad, що дозволяє робити фільтрацію й іншу обробку сигналів, аналіз сиг-
налів, вимір електричних параметрів сигналів, а також будувати графіки зале-
жностей й осцилограми як вихідних даних, так й оброблених сигналів. Жив-
лення датчиків крутного моменту здійснюється від убудованого генератора те-
нзостанції, параметри живлення задаються в програмі Генератор сигналів. 

Модель TRA може вимірювати момент на тривало обертових елементах. 
Платиновані контакти забезпечують стабільність і точність вимірів. Ця модель 
найбільше підходить для індустріальних вимірів. зокрема, при випробуванні 
двигунів і трансмісій автомобілів, тракторів, комбайнів й іншої мобільної сіль-
ськогосподарської техніки. 

Датчики крутного моменту TRA прямо підключаються до тензостанції 
ZET 017-Т8. З тензостанцією поставляється програмне забезпечення ZETLad, 
що дозволяє проводити вимір й аналіз параметрів сигналів, будувати осцило-
грами й графіків залежностей, і т.ін. Живлення датчиків крутного моменту 
здійснюється від убудованого генератора тензостанції, параметри живлення 
задаються в програмі Генератор сигналів. 

Датчики кута повороту 
Датчик кута повороту TLE5012 (рис. 2.13) – це розроблений Infineon дат-

чик кута, що вимірює орієнтацію 'магнітного поля в діапазоні до 360°. Для 
цього датчик визначає кутові синусні й косинусні компоненти за допомогою 
монолітних інтегрованих супермагніторезистивних (iGMR) елементів. 

 

 
Рис. 2.13 – Датчик кута повороту TLE-5012B 
 
Внутрішній алгоритм автоматичного калібрування гарантує високу точ-

ність значень кута у всьому діапазоні робочих температур і протягом усього 
терміну служби. Дані передаються по двунаправленному інтерфейсі SSC, су-
місному з SPI. 

Абсолютні значення кута та інша інформація передаються по інтерфейсу 
SSC з використанням протоколу широтно-імпульсної модуляції (ШИМ) або 
по інтерфейсу типу Incremental Interface із шифруванням. Можливо також зчи-
тування неопрацьованих значень синуса й косинуса. Ці значення проходять 



внутрішню цифрову обробку, що дозволяє обчислити кут орієнтації магніт-
ного поля. 

Датчик TLE5012 попередньо відкалібрований. Параметри калібрування 
записуються лазером (Laser fuses). При запуску приладу записані значення, пе-
реносяться в тригери, де вони можуть бути змінені відповідно до параметрів 
додатка. 

TLE5012-E0318 та TLE5012-E0742 головним чином конфігуруються в ре-
жимі емуляції перемикачів Холу для двигунів із трьома або родину парами 
полюсів. Є також функції онлайн-диагностики, що гарантують надійність ро-
боти. 

Особливості: 
– Принцип дії заснований на GMR-ефекті. 
– Інтегрований датчик магнітного поля для виміру кута. 
– Вимір кутів у діапазоні 0 – 360° з повним калібруванням, підрахунком 

числа обертів і визначенням кутової швидкості. 
– Два окремих високоточних одно бітних сігма-дельта-АЦП. 
– 15-бітне подання абсолютного значення кута на виході (з точністю 

0,01°). 
– 16-бітне подання значень синуса/косинуса на виході. 
– Максимальна помилка у вимірі кута 1,0° протягом усього терміну 

служби у всьому діапазоні температур з активованим автоматичним каліб-
руванням. 

– Двунаправленный інтерфейс SSC, до 8 Мбит/с. 
– Підтримка рівня інтегральної безпеки (Safety Integrity Ievel – SIL) з 

діагностичними функціями й інформацією про стан. 
– Відповідність вимогам автомобільних стандартів: від -40°С до 

+150°С (температура p-n-переходу). 
– Відповідність вимогам директиви RoHS (корпус, що не містить сви-

нцю). 
Застосування 
– Зчитування кутових координат в автомобільних додатках 
– Двигуни, що електрично комутирують (наприклад, у системах електро-

підсилювача керма) 
– Поворотні перемикачі 
– Зчитування кута повороту кермового колеса 
– Давачі кута повороту загального призначення 
Виробляється широкий спектр датчиків кута повороту серії ENI, напри-

клад,  ENI22F/28F – датчик кута повороту, версія із фланцем. Фланець забез-
печує зручність установки. 



 
 
Датчики виміру швидкості руху 
Сьогодні використовується безліч датчиків визначення шляху та швидко-

сті руху засновані на системі GPS або з використанням ефекту Доплера. Але 
для сільськогосподарського інженера п'яте колесо-велоколесо поки залиша-
ється основним датчиком шляху до швидкості. В 1895 році Curtis Hussey 
Veeder винайшов вело спідометр. Вело спідометром був простий механічний 
пристрій, що враховує число обертів колеса велосипеда. Успіх вело спідоме-
тра привів до появи інших конструкцій механічних пристроїв. У підсумку, 
вело спідометри мають можливості вимірювати не тільки пройдену відстань, 
але й швидкість. 

Сьогодні датчиком служить геркон або датчик Холу. Існують бездротові 
модифікації датчика. У бездротових варіантах сигнал з геркона передається в 
комп'ютер за допомогою радіосигналів, що дозволяє позбутися проводів. 

Крім даних, отриманих від обертових коліс, може відображати іншу ін-
формацію. Існують більш дорогі моделі велокомп’ютерів, у яких інформація 
про положення, швидкість і висоту визначається за допомогою GPS й альти-
метра. Такі моделі після поїздки можна приєднати до комп'ютера, на якому 
можна подивитися шлях, його швидкість, Останні моделі можуть, як і звичайні 
GPS навігатори, завантажувати й переглядати карти. 

 
2.4. Цифрові датчики до віртуальних приладів 
Прогрес технологій привів до появи датчиків, що мають цифровий вивід 

(з убудованим АЦП). За допомогою таких датчиків значення вимірюваних ве-
личин можна прямо передавати в ПК, що значно зменшує апаратні й програмні 
завдання. 

Датчики тиску із цифровим виходом 
Цифрові датчики тиску газів (або повітря) серії ASDX DO випускаються 

в стандартних DIP корпусах і надають інформацію про чутливість, температу-
рний коефіцієнт і нелінійність у цифровому виді. Цифрові датчики тиску калі-
бровані й, поряд зі спеціальною мікросхемою (ASIC), мають схему температу-



рної компенсації. Цифровий датчик тиску має 12-бітний I2C сумісний прото-
кол передачі даних, що робить його сумісним практично з будь-яким мікроко-
нтролером і мікропроцесором. 

 

 
 

Двопровідна I2C шина має SCL лінію (Serial Clock Line) і послідовний 
цифровий вихід даних. Вихідний формат цифрових датчиків тиску – це інфо-
рмація в шестнадцатеричном форматі з 12-бітним дозволом без прив'язки до 
напруги живлення. Датчики тиску мають точність ± 2,5% повної шкали й при-
значені для використання в корозійно-стійких неіонногенних газових середо-
вищах, наприклад, у повітрі або в сухих газах. 

Датчики серії ASDX DO призначені для вимірів абсолютного, диференці-
ального й відносного тиску в широкому діапазоні до 100 psi, серія датчиків 
надлишкового й диференціального тиску ASDXL DO вимірює малі тиски в 
дюймах водяного стовпа. 

Датчики абсолютного тиску вимірюють тиск щодо внутрішнього опор-
ного значення. Датчики диференціального тиску вимірюють тиск, прикладе-
ний до різних сторін вимірювальної діафрагми й можуть використатися для 
вимірів надлишкового або диференціального тиску. 

 
Датчики вібрації 
Датчики вібрації ДВЦ-301 призначені для контролю вібрації і можуть за-

стосовуватися в системах блокування агрегатів (насосів, компресорів та ін-



шого технологічного устаткування), у хімічній, нафтохімічній, харчовій, ме-
дичній та іншій галузях промисловості в нормальних і вибухонебезпечних 
умовах експлуатації. 

Датчик вібрації підчас роботи перетворює механічні коливання (вібра-
цію) об'єкта в пропорційні їм електричні коливання (сигнали). Ці сигнали на-
дходять на вхід внутрішнього мікроконтролера, де вони фільтруються, підси-
люються і виділяються як сигнали пропорційні прискоренню та віброчастоті 
по кожній із двох взаємно перпендикулярних осей. 

Внутрішній аналогово-цифровий перетворювач (АЦП) мікроконтролера 
здійснює перетворення аналогових сигналів у відповідні їм цифрові сигнали. 
Цифрові сигнали з виходу мікроконтролера через послідовний інтерфейс RS-
485 можуть бути передані ЕОМ верхнього рівня. 

Цифровий вібродатчик ІВД-3 (рис. 2.14) 
Датчик призначений для роботи в системах вібродіагностіки й віброзахи-

сту турбоагрегатів, насосів, електродвигунів й іншого устаткування. Датчик 
робить вимір параметрів вібрації по одному, двом, трьом взаємоперпендику-
лярним напрямках, може працювати як інтелектуальний вимикач устатку-
вання (датчик-релє - 301). 

 

  
Рис. 2.14 – Цифровий вібродатчик ІВД-3  
 
Цифрові датчики витрати рідини, наприклад, SLG1430 (рис. 2.15). Ци-

фрові датчики потоку компанії Sensirion повністю ізольовані від вимірюваного 
середовища й виробляються по унікальній запатентованій технології 
CMOSens. Датчики Sensirion вимірюють самі мінімальні рівні обсягу рідини, 
менш 100 мл/хв. Потік рідини може вимірятися в мілілітрах, мікролітрах або 
нанолітрах. Пристрою мають кращі показники повторюваності, найважливі-
шим параметром для аналітичних вимірів в області рідинної хроматографії. 

Датчики визначають обсяг рідини через стінку трубки за допомогою кон-
вертації обмірюваного тепла потоку, що проходить через кварцову вимірюва-
льну трубку. На мікрочіпі зверху капілярної трубки на термомембрані розта-
шований терморезистор з температурою вище навколишньої. При наявності 
рідини усередині капілярної трубки змінюється температура на вході і виході 
трубки. Дані параметри фіксуються двома температурними датчиками. 



 

 
Рис. 2.15 – Цифровий датчик витрати рідини SLG - 1430 
 
Такий метод вимірів залежить від типу вимірюваної рідини. Датчики 

Sensirion калібровані на воду. Проте, завдяки змінам зрушення, чутливості й 
діапазону вимірів датчики забезпечують високу повторюваність для широкого 
спектра рідких середовищ. На замовлення виробляються датчики, калібровані 
по інших видах рідини. 

Цифрові датчики температури 
Цифрові датчики температури призначені для виміру й моніторингу тем-

ператури власного корпусу й температури вилученого об'єкту. У другому ви-
падку вимір виробляється за допомогою зовнішніх термодатчиков (кремнієвих 
діодів). 

Цифрові датчики поєднують на кристалі кремнієвий термодатчик, АЦП 
(до 14 біт), регістри верхнього й нижнього значення власної температури й те-
мператури вилучених датчиків, регістри конфігурації й гістерезису, аналогові 
компаратори, логіку керування й реалізації протоколів послідовної передачі 
даних (SPI, SMBus, I2C) і стабілізатор живлення. Цифрові датчики темпера-
тури, мають невисокі вартості, компактним виконанням і низьким струмом 
споживання. Вони дозволяють просто та ефективно вирішити завдання відсте-
ження температури важливих компонентів пристрою (силові ПП модулі і тра-
нзистори, процесори, обмотки двигунів та ін.) і при виникненні перегріву сфо-
рмувати сигнал тривоги або переривання. ENS22K/28K – датчик кута повороту 
із цифровим виходом, збірна версія. Програмувальний безконтактний датчик 
кута повороту. 

 
Питання для самоперевірки 
1. В чому процедура підготовки експерименту? 
2.Які етапи передбачає організація проведення експериментів? 
3. Які основні положення концепції створення віртуальних систем виміру 

можна виділити? 
4. Які основні переваги у порівнянні з традиційними цифровими вимірю-

вальними приладами мають віртуальні прилади? 
5. Охарактеризуйте, які можливості може мати переносна лабораторія на 

прикладі лабораторії ZetLab на базі Notebook? 
6. Які сучасні датчики для проведення досліджень становлять інтерес для 

сільськогосподарського інженера? 


