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Постановка проблеми. Навчальний план підготовки фахівців 

інженерних напрямків та спеціальностей передбачає поряд із 

теоретичною підготовкою набуття практичних навичок і умінь підчас 

проведення лабораторно-практичних занять. Лабораторно-практичний 

цикл занять є базою для оволодіння навиками виконання 

експериментальних лабораторних досліджень та перевірки 

теоретичних положень, висвітлених на лекційних заняттях. Для цього 

необхідним є застосування різнопланового лабораторного та 

експериментального обладнання. 

Основні матеріали дослідження. Більшість експериментальних 

задач, які мають місце у навчальному процесі передбачають виконання 

різноманітних вимірювань для лабораторного підтвердження 

теоретичних закономірностей, їх взаємозв’язку тощо. Відповідно до 

цього, застосовуване лабораторне обладнання зазвичай не є 

універсальним, за винятком певної групи контрольно-вимірювальних 

приладів, які у більшості випадків не характеризуються широкою 

універсальністю застосування. Більшість з них призначені для 

вимірювання обмеженого виду досліджуваних параметрів та у 

вузькому діапазоні вимірювальних величин. Крім того, більшість з них 

мають високу вартість і тому обмежено використовуються у 

навчальних лабораторних дослідженнях. 

Ще однією із особливостей, які стосуються використання 

лабораторних контрольно-вимірювальних приладів під час виконання 

експериментальних досліджень є утруднення їх використання для 

аналізу динамічних характеристик досліджуваного об’єкта. 

Неможливим також є формування баз даних, які б надали можливість 

більш детально аналізувати досліджувані процеси. Формування 

електричних сигналів для управління технологічним обладнанням та 

процесами необхідно створювати складні апаратно-програмні 

комплекси, які також мають значну вартість. 



Для реалізації широкого кола завдань лабораторно-

експериментальних досліджень доцільним є застосування віртуального 

апаратно-програмного комплексу фірми National Instruments [1-5], який 

базується на використання спеціалізованих пристроїв вводу 

інформаційних сигналів в аналоговій та дискретній формі та 

формування виводу сигналів управління. Невід’ємною частиною 

такого комплексу є персональний комп’ютер. 

Особливістю даного апаратно-програмного комплексу є 

можливість одночасного збору різнопланових даних в режимі 

реального часу, візуалізація результатів поточних вимірювань, а також 

формування файлів баз даних необхідних для синхронної та подальшої 

обробки. 

Апаратною основою експериментальної досліджуваної установки 

може бути використаний, наприклад, малогабаритний пристрій типу 

USB6008 фірми National Instruments, що має функції вводу/виводу 

аналогових і дискретних сигналів, широку номенклатуру віртуальних 

приладів управління, обробки, збереження інформації та формування 

цифрових і текстових файлів даних. Пристрій має резидентний буфер 

пам’яті, програмований підсилювач аналогових сигналів, аналоговий 

мультиплексер і 12-ти розрядний аналогово-цифровий перетворювач. 

Загальний вигляд пристрою поданий на рис.1. 

  

1 – основний блок;  2 – термінали  для  приєднання  провідників; 3 

– шильдики ідентифікації сигналів; 4 – USB - кабель.  

Рис. 1. Загальний вигляд пристрою USB6008 

 

Пристрій дає можливість здійснювати чотириканальний ввід 

аналогових сигналів за диференціальною схемою приєднання давачів, 

або восьмиканальний – за схемою приєднання зі спільною точкою, 

приєднаною до аналогової "землі", два канали виводу інформації в 

аналоговій формі та 12 каналів дискретного вводу/виводу з програмним 

налаштуванням кожного каналу на ввід або вивід. Така універсальність 

пристрою забезпечує можливість здійснення широкого кола науково-

навчальних вимірювань та управління.   



Фірма National Instruments розробила гамму багатоканальних 

апаратних пристроїв, які можуть бути використані для широкого 

спектру експериментальних досліджень. 

Програмна частина вимірювального комплексу являє собою 

програмне середовище LabVIEW цієї ж фірми, з алгоритмічною мовою 

графічного програмування  

G-програмування.  

Управління вводом/виводом сигналів забезпечує драйвер DAQmx 

фірми National Instruments.  

Віртуальна апаратна частина комплексу являє собою екранний 

інтерфейс оператора, а програмна – блок-діаграму зображені на рис. 2. 

На фронтальній панелі встановлюються прилади відображення 

інформації та управління процесом вимірювання і управління, а на 

блок-діаграмі відображено необхідний набір віртуальних приладів 

(ВП) та здійснено з’єднання їх у вимірювальну систему, яка забезпечує 

необхідні функції. 

Для прикладу, вводу інформації у аналоговому вигляді розроблено 

ВП багатоканального вводу, фронтальна панель якого зображена на 

рис. 2,а, а блок-діаграма – на рис. 2,б. 

 

а)          б) 

Рис. 2. Фронтальна панель (а) та блок-діаграма (б) 

вимірювальної системи. 

 

Для узгодження вихідних сигналів первинних перетворювачів 

механічних, теплових та електричних параметрів з вхідними 

аналогово-цифрового перетворювача та покращення співвідношення 

"сигнал–шум" можуть бути використані електронні підсилювачі, 

подільники, шунти та інші допоміжні пристрої. 

Результати та висновки. Поряд із суто вимірювальною функцією 

апаратно-програмного комплексу, можливим є вирішення широкого 

кола завдань з поточної обробки даних без використання додаткових 

програмних засобів. База віртуальних приладів фірми National 

Instruments, що може бути використана для створення вимірювально-

управляючої системи понад 800 інструментів, які перетягуванням за 

допомогою маніпулятора "миша" з широкого набору палітр на 



фронтальну панель та блок-діаграму системи з відповідним з’єднанням 

їх у систему.  
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