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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

ВП – віртуальний прилад. шт. – штук. 

г – грам. І/О – Input/Output – Вхід/Вихід. 

ДКПП – державний класифікатор. Tools Pallet – палітра інструментів. 

продуктів та послуг. SubVI – віртуальний підприлад. 

ДСТУ – державний стандарт України. VI – віртуальний прилад. 

інв. – інвентарний номер.  

К. – Київ.  

КП – код продукції.  

ЛКМ – ліва клавіша миші.  

м – метр.  

м. – місто.  

мг – міліграм.  

мм – міліметр.  

НКТ – насосно-компресорна труба.  

ОП – операційний підсилювач.  

ОФХ – осцилограф форми хвилі.  

ПКМ – права клавіша миші.  

ПЕ – п’єзоелектрик.  

р. – рік.  

рис. – рисунок.  

с. – сторінка.  

табл. – таблиця.  

УДК – універсальний десятковий  

класифікатор  
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ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ 

РОБІТ 

 

Дисципліна – Віртуальні прилади інженерних досліджень 

 

Загальна мета виконання практичних робіт з дисципліни «Віртуальні 

прилади інженерних досліджень» полягає у забезпеченні підготовки студентів 

по комплексу питань теорії функціонування, дослідження основних параметрів, 

комп’ютерного моделювання, проектування та експлуатації 

електромеханічного обладнання, яке використовується в промисловості, на 

транспорті та будівництві. 

Загальне завдання практичних робіт полягає у формуванні в студентів 

системи знань: 

 фізичних основ, теорії та принципів дії електромеханічного обладнання; 

 особливостей конструктивного влаштування установок та машин; 

 правил технічної експлуатації електромеханічного обладнання; 

 основ проектування установок; 

 вимог правил безпеки та устрою промислових об’єктів; 

 науково-технічних напрямків та шляхів зниження частини ручної праці, 

охорони довкілля та охорони праці. 

З вивченням дисципліни, студенти повинні вміти: 

 технічно вірно та економічно обґрунтовано обирати установки і 

вимірювати їх основні робочі параметри; 

 проводити розрахунки та аналіз оптимальних параметрів установок; 

 виконувати вимірювання і аналіз режимів роботи машин відповідно до 

існуючих ДСТУ, затверджених методик та інших нормативних 

документів. 
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В результаті виконання практичних робіт, студенти повинні 

орієнтуватися у правилах: 

 виконання розрахунків по проектуванню установок, вибору основного та 

допоміжного обладнання, створення віртуальних приладів для 

вимірювання їх основних робочих параметрів; 

 визначення фактичного режиму роботи і показників функціонування 

обладнання; 

 дослідження та визначення ефективності режимів роботи установок. 

Студент повинен засвоїти основні питання курсу «Віртуальні прилади 

інженерних досліджень» та знати принципи роботи в програмній оболонці 

LabView. При виконанні практичних робіт, студенти використовують 

електронний конспекти лекцій та методичні вказівки. 

Об’єктом дослідження практичних робіт є конкретні процеси, що 

протікають при експлуатації електромеханічного обладнання, яке 

використовується в промисловості, на транспорті та будівництві. 

Методика вирішення експериментального завдання спирається на 

загальні теоретичні концепції, які повинні бути наведені у перших підрозділах 

звіту з кожної практичної роботи. Ці теоретичні положення повинні сприяти 

повному усвідомленню кожним студентом суті та технології 

експериментальних досліджень, що проводилися. 

Устаткування, прилади та матеріали, які використовуються при 

виконанні практичних робіт обираються та обґрунтовуються індивідуально 

кожним студентом. Для кожного стенду готується його опис відповідно до будь 

якої із вказаних далі схем: принципової, електричної, монтажної, технологічної, 

гідравлічної тощо. Опис стенду необхідно проводити в наступній 

послідовності: 

 призначення та область використання; 

 склад і принцип дії; 

 технічні характеристики; 
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 переваги і недоліки у порівнянні із вже існуючими. 

Заходи безпеки. Оскільки виконання робіт пов’язане із використанням 

приладів, апаратури та різного устаткування, перед початком необхідно 

ознайомитись із загальними правилами техніки безпеки на робочому місці 

учбової аудиторії. Ознайомлення з правилами підтверджується особистим 

підписом у Журналі з техніки безпеки із обов’язковим зазначенням дати 

проведення і особи, що проводила інструктаж з техніки безпеки. 

Оформлення звіту та порядок його подання повинні відповідати 

вимогам ДСТУ 3.008-95 «Документація. Звіти в сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення», який гармонізований з міжнародним 

стандартом ISO 5966: 1982 “Documentation – Presentation of scientific and 

technical report”, що використовують у своїй роботі фахівці таких найбільш 

передових і розвинених країн, як США, Японія, Франція, Німеччина, Канада, 

Нідерланди, Бельгія та інших.. Звіт з практичної роботи повинен містити 

таблиці з результатами експерименту, графіки, гістограми тощо, із детальним їх 

аналізом та поясненням. Із звіту мають бути вилучена загальновідома 

інформація, що призводить до втрати часу. За необхідності, вона наводиться у 

додатках. 

Особливо підкреслюється необхідність складання висновків та 

практичних рекомендацій за результатами роботи. Доцільно вказати де надалі 

може бути використаний матеріал звіту студентом (при підготовці до заліку, 

екзамену, курсової роботи тощо). Оформлення переліку посилань готується у 

відповідності до ДСТУ 7.1 -2006. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №5 

ФІЛЬТРАЦІЯ ЧАСТОТНИХ СИГНАЛІВ ВІД ШУМІВ 

 

Вступ (готується самостійно відповідно до ДСТУ 3.008-95) 

 

Мета – створити віртуальний прилад для фільтрації за допомогою 

вибірки, що складається з ВЧ шумів і синусоїдального сигналу. 

Задачі: 

1. Задати вхідний синусоїдальний сигнал змінного струму з 

додатковим шумом в межах від -1 до 1. 

2. Визначити і пояснити фізичний сенс зміни тангенсу кута нахилу на 

кожній характерній дільниці. 

3. Розробити програму і методику експерименту із створеним 

приладом. 

 

5.1. Теоретичні відомості 

Для створення віртуального приладу для фільтрації сигналів шуму 

знадобяться, заздалегідь підготовані фахівцями, експрес прилади: Генератор 

рівномірно розподіленого синусоїдального сигналу - Sine pattern.vi; 

Стандартний генератор білого шуму - The Uniform White Noise VI та фільтр 

Баттерворта - Butterworth Filter.vi. 

Генератор рівномірно розподіленого синусоїдального сигналу - Sine 

pattern.vi призначений для генерації синусоїдального сигналу. [1]  

Стандартний генератор білого шуму - The Uniform White Noise VI 

генерує послідовність псевдовипадкових амплітуд використовуючи 

модифіковану версію Very-Long-Cycle циклу алгоритму генерації випадкових 

чисел [2]. Генератор псевдовипадкових чисел реалізує потрійний-seeded 

лінійний вбудований алгоритм. Враховуючи, що функції щільності ймовірності 

f(х), рівномірно розподілена білий шум також має рівномірний характер. 
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Наступне рівняння визначає очікувану середню величину, μ, і очікуване 

значення середньоквадратичного відхилення [3]: 

µ = E{x} = 0 

Послідовність псевдовипадкових чисел виробляє близько 290 зразків, 

перш ніж картина повторюється. 

Можливо використовувати білий шум в якості єталону для вимірювання 

АЧХ підсилювачів і електронних фільтрів. 

Білий шум —сигнал, спектральні складові якого рівномірно розподілені 

по всьому діапазону частот. Прикладами білого є шум водоспаду або шум 

Шоткі на клемах великого опору. Назву одержав від білого світла, яке включає 

електромагнітні хвилі частот усього видимого діапазону електромагнітного 

випромінювання [4]. 

У природі й техніці ідеальний білий шум (тобто білий шум, що має 

однакову спектральну потужність на всіх частотах) не зустрічається, оскільки 

такий сигнал мав би нескінченну потужність, проте білим шумом можна 

вважати будь-який шум, спектральна щільність якого однакова (або майже 

однакова) у даному діапазоні частот. 

Фільтр Баттерворта - Butterworth Filter.vi - один з типів електронних 

фільтрів [5]. Фільтри цього класу відрізняються від інших методом 

проектування. Фільтр Баттерворта проектується так, щоб його амплітудно-

частотна характеристика була максимально гладкою на частотах смуги 

пропускання. 

Подібні фільтри були вперше описані британським інженером Стефаном 

Баттерворт (англ.) у статті «Про теорії фільтруючих підсилювачів» (англ. On 

the Theory of Filter Amplifiers), в журналі Wireless Engineer в 1930 році. 

Амплітудно-частотна характеристика (АЧХ) фільтра Баттерворта 

максимально гладка на частотах смуги пропускання і знижується практично до 

нуля на частотах смуги придушення. При відображенні частотного відгуку 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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фільтра Баттерворта на логарифмічною амплітудно-фазово-частотна 

характеристикою (АФЧХ), амплітуда знижується до мінус нескінченності на 

частотах смуги придушення. У разі фільтра першого порядку АЧХ загасає зі 

швидкістю -6 децибел на октаву (-20 децибел на декаду) (насправді всі фільтри 

першого порядку незалежно від типу ідентичні і мають однаковий частотний 

відгук). Для фільтру Баттерворта другого порядку АЧХ загасає на -12 дБ на 

октаву, для фільтра третього порядку - на -18 дБ і так далі. АЧХ фільтра 

Баттерворта - монотонно спадна функція частоти. Фільтр Баттерворта - єдиний 

з фільтрів, що зберігає форму АЧХ для більш високих порядків (за винятком 

більш крутого спаду характеристики на смузі придушення) тоді як багато інші 

різновиди фільтрів (фільтр Бесселя, фільтр Чебишева, еліптичний фільтр) 

мають різні форми АЧХ при різних порядках. 

У порівнянні з фільтрами Чебишева I і II типів або еліптичним фільтром, 

фільтр Баттерворта має більш пологий спад характеристики і тому повинен 

мати більший порядок (що більш важко в реалізації) для того, щоб забезпечити 

потрібні характеристики на частотах смуги придушення. Однак фільтр 

Баттерворта має більш лінійну фазо-частотну характеристику на частотах смуги  

 

5.1.2. Шлях до цього віртуального приладу в оболонці LabView 2013:  

C:\Program Files\National Instrument\LabView 2013\vi.lib\Analysis\1siggen.lib\Uniform 

White Noise.vi 

 

5.2. Збирання віртуального приладу фільтрації сигналу від шуму 

5.2.1. Контрольну панель віртуального приладу фільтрації сигналу від 

шуму показано на рисунку 5.1. 
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Рисунок 5.1 - Контрольна панель віртуального приладу фільтрації 

сигналу від шуму 

 

5.2.2. Блок - схему віртуального приладу фільтрації сигналу від шуму на 

панелі  функцій показано на рисунку 5.2. 

 

 

Рисунок 5.2 – Блок- схема віртуального приладу фільтрації сигналу від 

шуму на панелі функцій 
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5.2.3. Створення контрольної панелі віртуального приладу фільтрації 

сигналу від шуму не викликає труднощів. На контрольній панелі слід, згідно 

рисунку 6.1, розмістити: 

 задавач – Numeric Control - Напруга, 1,00 V; 

 вертикальний повзунковий регулятор –Vertical Pointer Side - Частота 

звуку, 0-50 Гц; 

 вертикальний повзунковий регулятор – Vertical Pointer Side – Порядок 

фільтру, 0-10; 

 осцилограф графічний – Waveform Graph – фіксація Сигналу шуму; 

 осцилограф графічний – Waveform Graph – фіксація корисного сигналу. 

Одночасно всі виведені на контрольну панель елементи автоматично 

з’являться на панелі функцій у вигляді піктограм цих функцій. 

5.2.4. Провести налаштування виведених на контрольну панель елементів 

 

5.3. Створення контрольної блок – схеми віртуального приладу 

фільтрації сигналу від шуму на панелі функцій 

 

5.3.1 Генератор рівномірно розподіленого синусоїдального сигналу - 

Sine pattern.vi  

Для побудови віртуального приладу для фільтрації сигналу від шумів 

необхідний Генератор рівномірно розподіленого синусоїдального сигналу - 

Sine pattern.vi, рисунок 5.3. Значення його сигналу знаходяться в діапазоні [-a; 

а], де а абсолютне значення амплітуди 

 

Рисунок 5.3 - Генератор рівномірно розподіленого синусоїдального 

сигналу - Sine pattern.vi 
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5.3.2. Пояснення його входів генератора рівномірно розподіленого 

синусоїдального сигналу - Sine pattern.vi: 

samples - це кількість зразків синусоїдальної форми. Зразки повинні бути 

більше або дорівнювати 0. За замовчуванням 128. Якщо зразки менше нуля, то 

ВП встановлює синусоїдальну форму в порожній масив і повертає помилку; 

amplitude – амплітуда рівномірного білого шуму. За замовчуванням 1.0; 

phase - фаза, в синусоїдальної хвилі без скидання повинна бути в градусах а не 

радіанах. Якщо фаза в радіанах, переконайтеся, що Ви перетворити її в градуси 

перед використанням. За замовчуванням фаза 0.0; 

seed - визначає, як генерувати внутрішній стан seed при ініціалізації? Є 

ПРАВДА. Якщо seed більше 0, цей ВП використовує seed, щоб генерувати 

внутрішній стан безпосередньо. Якщо насіння менше або дорівнює 0, цей ВП 

використовує випадкове число, щоб генерувати внутрішній стан. Якщо 

ініціалізувати? Є Не ПРАВДА, тоді цей ВП ігнорує seed. За замовчуванням -1; 

рівномірний білий шум містить рівномірно розподілений шаблон 

псевдовипадкових чисел; 

error - Повертає будь-яку помилку або попередження від VI. Ви можете 

підключити помилку в кластер помилку з код помилки VI, щоб перетворити 

код помилки або попередження в кластері помилок. 

5.3.3. Шлях до генератора рівномірно розподіленого синусоїдального 

сигналу - Sine pattern.vi. На вільному місці панелі функцій натиснути ПКМ, 

виникає меню Functions, в ньому обрати рядок Signal Processing, відкривається 

меню Signal Processing. В цьому меню обрати піктограму Sig Generation (2,1) і 

у меню Sig Generation обрати піктограму Sine Pattern (3,1). 

5.3.4. Не відпускаючи ЛКМ перетягнути Sine Pattern на панель функцій, 

розмістивши його як показано на рисунку 5.2. 

5.3.5. Для виклику під приладу Butterworth Filter.vi На вільному місці 

панелі функцій натиснути ПКМ, виникає меню Functions, в ньому обрати 

рядок Signal Processing, відкривається меню Signal Processing. В цьому меню 
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обрати піктограму Filters (3,1) відкривається меню Filters, В якому слід обрати 

Butterworth Filter.vi (1,1)  

5.3.6. Не відпускаючи ЛКМ перетягнути Butterworth Filter.vi на панель 

функцій, розмістивши його як показано на рисунку 5.2. 

5.3.7. Навести мишку на верхню частину Butterworth Filter.vi і 

натиснути ПКМ, відкривається меню, в якому слід обрати Відкрити – Create, 

відкриється меню в якому оберіть рядок Константа - Constant, рисунок 5.4. 

 

Рисунок 5.4 – Встановлення Константи – Constant для Butterworth 

Filter.vi 

 

5.3.8. До Butterworth Filter.vi додається тип фільтру НЧ – Lowpass, 

рисунок 5.5. 

 

Рисунок 5.5 - Butterworth Filter.vi з типом фільтру НЧ – Lowpass 

 

5.3.9. До додається Для зміни типу фільтру НЧ – Lowpass  у Butterworth 

Filter.vi на ВЧ – Highpass слід обрати з Tools Palette піктограму Палець - 

Operate Value, навести його на піктограму типу фільтру НЧ – Lowpass. 
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5.3.10. Натиснути праву кнопку Палець - Operate Value на піктограму 

типу фільтру НЧ – Lowpass, при цьому виникає вікно, рисунок 5.6. в якому 

треба відмітити рядок Highpass. 

 

Рисунок 5.6 – Зміна типу фільтру в Butterworth Filter.vi 

 

5.3.11. Після цього типу фільтру в Butterworth Filter.vi буде ВЧ – 

Highpass, рисунок 5.7.  

 

Рисунок 5.7. - Butterworth Filter.vi з типом фільтру ВЧ – Highpass 

 

5.3.12. Стандартний генератор білого шуму - The Uniform White Noise 

VI 

 

5.3.12.1. Піктограму Стандартний генератор білого шуму - The 

Uniform White Noise VI показано на рисунку 5.8. 

 

Рисунок 5.8 - Стандартний генератор білого шуму - The Uniform White 

Noise VI 
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5.3.12.2. Пояснення його входів Стандартного генератора білого шуму - 

The Uniform White Noise VI 

 

Initialize контролює заповнення зразка генератора шуму. LabVIEW 

підтримує внутрішній seed стан цього ВП. Якщо ініціалізувати? ІСТИНА - 

TRUE, цей ВП оновлює внутрішній стан seed залежно від величини seed. Якщо 

ініціалізувати? НЕ ПРАВДА - FALSE, цей ВП відновлює виробництво зразків 

шуму як продовження попередньої шумової послідовності. За замовчуванням 

має значення ІСТИНА - - TRUE. 

 samples - Зразки це кількість зразків рівномірного білого шуму. Зразки 

повинні бути більше 0. За умовчанням це 128. 

amplitude - амплітуда однорідного білого шуму. За замовчуванням 1.0. 

seed визначає, як генерувати внутрішній стан seed при ініціалізації? ПРАВДА. 

Якщо seed більше 0, цей ВП використовує seed, щоб генерувати внутрішній 

стан безпосередньо. Якщо seed менше або дорівнює 0, цей ВП використовує 

випадкове число, щоб генерувати внутрішній стан. Якщо ініціалізувати? НЕ 

ПРАВДА, цей ВП ігнорує seed. За замовчуванням -1. 

uniform white noise - рівномірний білий шум містить рівномірно розподілений, 

шаблон псевдовипадкових чисел. 

error - помилка повертається будь-яку помилку або попередження від VI. Ви 

можете підключити помилку в кластер помилку з код помилки VI, щоб 

перетворити код помилки або попередження в кластері помилок. 

5.3.12.3. Шлях до Стандартного генератора білого шуму - The Uniform 

White Noise VI. На вільному місці панелі функцій натиснути ПКМ, виникає 

меню Functions, в ньому обрати рядок в ньому обрати рядок Signal Processing, 

відкривається меню Signal Processing. В цьому меню обрати піктограму Sig 

Generation (2,1) і у меню Sig Generation обрати піктограму Стандартного 

генератора білого шуму (5,1) - The Uniform White Noise VI (5,1). 
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5.3.12.4. Не відпускаючи ЛКМ перетягнути Стандартного генератора 

білого шуму (5,1) - The Uniform White Noise VI (5,1) на панель функцій, 

розмістивши його як показано на рисунку 5.2. 

 

5.3.13. Функція Пакет - Bundle 

5.3.13.1. На вільному місці панелі функцій натиснути ПКМ, виникає 

меню Functions. В ньому обрати піктограму Кластер, Клас і Варіант – 

Cluster, Class &Variant (1,3). Відкривається меню Кластер, Клас і Варіант - 

Cluster, Class &Variant, в ньому обрати піктограму Пакет(1,4) – Bundle (1,4), 

рисунок 5.9. 

 

Рисунок 5.9 - Піктограма Пакет – Bundle 

 

5.3.13.2. Не відпускаючи ЛКМ перетягнути Пакет – Bundle на панель 

функцій, розмістивши його як показано на рисунку 5.2. 

 

5.4. Хід виконання роботи 

 

5.4.1. Після збирання і перевірки схеми приладу збережіть файл під 

назвою Практ роб № 5 Фільтрація сигналів від шумів.vi, і збережіть його у 

місце на комп’ютері, яке вказано викладачем. 

5.4.3. Розробіть Програму і методику проведення експерименту зі щойно 

створеним віртуальним приладом. 

5.4.4. Натисніть клавішу Виконувати – Run, Рисунок 5.10, з верхньої 

горизонтальної лінійки піктограм для того щоб запустити прилад у роботу. 

 

Рисунок 5.10 - Клавіша Виконувати – Run 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6 

ВИДІЛЕННЯ ЧАСТИНИ СИГНАЛУ СПЕКТРУ 

 

Вступ (готується самостійно відповідно до ДСТУ 3.008-95) 

 

Мета – дослідження частини сигналу спектру у реальному часі з 

використанням програмного забезпечення оболонок Microsoft Word та 

LabView. 

Задачі: 

1. Створити віртуальний прилад виділення частини сигналу спектру. 

2. Визначити і пояснити фізичний сенс зміни тангенсу кута нахилу на 

кожній характерній дільниці. 

3. Розробити програму і методику експерименту із створеним приладом. 

 

6.1. Теоретичні відомості 

Будь-який складний періодичний сигнал може бути поданий за 

допомогою ряду Фур'є як сума простих гармонічних коливань. Сукупність 

простих гармонічних коливань, на які може бути розкладений складний 

періодичний сигнал, називається його спектром. Розподіл амплітуд гармонік за 

частотою називають амплітудно-частотним спектром або скорочено 

амплітудним спектром, а розподіл їхніх початкових фаз за частотою – 

фазочастотним спектром або фазовим спектром [6]. 

Лінії дискретного спектра мають розмірність амплітуди сигналу. 

Безперервний спектр указує на розподіл амплітуд по всьому спектрі й має 

розмірність щільності амплітуд сигналу. Якщо спектр сигналу є необмеженим, 

то при визначенні ширини нехтують гармоніками, амплітуди яких невеликі й не 

перевищують певного (заданого) рівня. Найбільш часто користуються рівнем 

0,707 за амплітудою або 0,5 за потужністю від максимального значення [6]. 
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Перетворення Фур'є – інтегральне перетворення однієї комплексно-

значної функції дійсної змінної на іншу, тісно пов'язане з перетворенням 

Лапласа та аналогічне розкладу у ряд Фур'є для неперіодичних функцій. Це 

перетворення розкладає дану функцію на осциляторні функції. 

Використовується для того, щоби розрахувати спектр частот для сигналів 

змінних у часі (таких як мова або електрична напруга). Перетворення названо 

на честь французького математика Жана Батиста Жозефа Фур'є, який ввів це 

поняття в 1822 році [6]. 

 

6.2. Створення контрольної панелі приладу 

Контрольна панель віртуального приладу Виділення частини сигналу 

спектру, показана на рисунку 6.1. а блок-схема на панель функцій наведена на 

рисунку 6.2. 

 

Рисунок 6.1 - Контрольна панель віртуального приладу Виділення 

частини сигналу спектру 
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Рисунок 6.2 – Блок-схема віртуального приладу Виділення частини 

сигналу спектру на панелі функцій 

 

6.2.1. Виведемо на панель функцій Горизонтальний повзунковий 

регулятор частоти – Horizontal Pointer Slide з Цифровим дисплеєм - Digital 

Display, рисунок 6.3. 

 

 

Рисунок 6.3 - Горизонтальний повзунковий регулятор частоти – 

Horizontal Pointer Slide з Цифровим дисплеєм - Digital Display 

 

6.2.2. Виведемо на панель функцій булеву кнопку «Стоп» 

6.2.3. Розмістити на контрольній панелі чотири графічні осцилографи – 

Waveform Graph для відображення ШПФ (швидке перетворення Фур’є) - FFT 

(Fast Fourier Transform): 

 Сигналу; 

 швидке перетворення Фур’є (збільшення) - FFT Results (ZOOM); 

 швидке перетворення Фур’є (логарифмічний) - FFT Results (Log); 

 швидке перетворення Фур’є (лінійний) - FFT Results (Lin). 
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6.2.4. Якщо потрібно, слід провести налаштування осцилографів через 

меню їх властивостей. 

 

6.3. Створення блок-схеми приладу на панелі функцій 

 

6.3.1. Виведемо на панель функцій Генератор сигналів - Simulate Signal 

Рисунок 6.4. 

 

Рисунок 6.4. - Express.Vi Генератор сигналів - Simulate Signal 

 

6.3.2. В функції Simulate Signal через меню Властивості – Properties, 

рисунок 6.5 вибрати тип сигналу Змінний струм (DC). 

 

Рисунок 6.5 - Меню Властивості – Properties функції Simulate Signal 
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6.3.5. Шлях виклику на панель функцій Express.VІ - Simulate Signal. 

Відкрити меню Functions в ньому обрати рядок Signal Processing. Відкриється 

меню Signal Processing, в ньому обрати піктограму Wmf. Generator (1,1), 

відкривається меню Wmf. Generator в ньому обрати Waveform Generator (1,1) 

– меню Waveform Generator обирають піктограму Simulate Signal (6,1), 

рисунок 6.6, і на відпускаючи ЛКМ перетягують її н панель функцій, 

6.3.6. Навести мишку на нижнє ребро піктограми Simulate Signal і не 

відпускаючи ЛКМ розтягнути донизу, так, щоб з’явився другий рядок, рисунок 

6.7.  

 

Рисунок 6.6 – Шлях виклику на панель функцій Express.Vi Генератора 

сигналів - Simulate Signal 

 

Рисунок 6.7 – Перетворення другого рядка Генератора сигналів - 

Simulate Signal 
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6.3.7. Для зміни другого рядка Генератора сигналів - Simulate Signal 

слід навести мишку на другий рядок і натиснути ПКМ. 

6.3.8.Виникає спадаюче меню, в якому слід знайти рядок Обрати 

Вхід/Вихід - Select Input/Output відкриється додаткове меню, рисунок 6.8, в 

якому обирають рядок Частота – Frequency. Після натискання ЛКМ другій 

рядок змінює назва і стає входом – задавачем частоти. 

 

Рисунок 6.8 – Додавання і зміна призначення другого рядка Генератора 

сигналів - Simulate Signal 

 

6.3.9. Після проведених маніпуляцій піктограма Генератор сигналів - 

Simulate Signal приймає вигляд, який показано на рисунку 6.9. 

 

Рисунок 6.9 – Кінцевий вигляд Генератора сигналів - Simulate Signal 

 

6.3.10. Цей Express.Vi Генератора сигналів - Simulate Signal містить 

наступні параметри: 

 Величина середнього квадратичного відхилення – Magnitude (RMS*) 

- Вимірює спектр і відображає результати у часі середнє квадратичне 



 

24 

 

відхилення (RMS). Для вимірювань, які вимагають визначення величини і фаза 

сигналів. Величина спектра вимірюється в ефективних значеннях. Наприклад, 

синусоїдальна тон амплітуди А дає величину спектрального значення 0,707 * A 

на синусоїдальної частоти тону. Ви можете розгорнути фазовий спектр або 

перетворити його з радіан в градуси, встановивши фазу, щоб розгорнути фазу 

або конвертувати в ступені, відповідно. Якщо ви помістіть галочку в прапорець 

усереднення, фаза спектра дорівнює нулю для усереднення. 

*Середнє квадратичне відхилення - (RMS) root mean square 

 Величина (пік) - Magnitude (peak) - Вимірює спектр і відображає 

результати у вигляді пікової амплітуди.  

 Потужність спектра - Power spectrum - Вимірювання спектру і 

відображення результатів в одиницях потужності. Всі інформація про фазу 

втрачається в процесі обчислень. Ці вимірювання виконують, щоб дослідити 

різні частотні компоненти сигналу. Обчислення спектру потужності не знижує 

небажаний шум в системі, усереднення корисно, тому що забезпечує надійну 

статистичну оцінку рівня випадкових сигналів виміряного. 

6.3.11. Меню Конфігурація Симулятора сигналів - Configure Simulate 

Signal для налаштування властивостей, рисунок 6.10. 

 

Рисунок 6.10 - Меню Конфігурація Симулятора сигналів - Configure 

Simulate Signal для налаштування властивостей  
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6.3.12. Надалі виведіть на панель функцій Express.VI для здійснення 

швидкого перетворення Фур’є - FFT (Fast Fourier Transform), рисунок 6.11. За 

його допомогою проводять основі вимірювання складових спектру сигналів, 

такі як середня величина спектра, потужності спектра і фазового спектру 

сигналу 

 

Рисунок 6.11 - Express.VI для здійснення швидкого перетворення Фур’є - 

FFT (Fast Fourier Transform) 

 

6.3.13. Для виведення на панель функцій Express.VI для здійснення 

швидкого перетворення Фур’є - FFT (Fast Fourier Transform) треба відкрити  

меню Функції – Functions в ньому обрати рядок Експрес - Express. 

Відкриється меню Експрес - Express в ньому обрати піктограму Аналіз 

сигналів (1,2) - Signal Analysis (1,2).  

6.3.14. У меню Аналіз сигналів – Signal Analysis, що відкрилося обрати 

піктограму Вимірювання Спектру (1,1) – Spectrum Measurement (1,1), 

рисунок 6.12, і на відпускаючи мишку перенести піктограму на панель функцій 

 

Рисунок 6.12 - Піктограма Вимірювання Спектру – Spectrum 

Measurement 

 

6.3.15. При налаштуванні Піктограми Вимірювання Спектру – Spectrum 

Measurement спочатку треба видалити зайвий третій рядок Фаза – Phase, 
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натисканням на ньому ПКМ мишки і обранням у меню що відкрилося рядка 

Видалити Вихід – Remove Input. Залишаться два рядки – Сигнал - Signal, як 

вхід та Пік – Peak. 

6.3.16. За допомогою текстового редактора змінити назву піктограми з 

Вимірювання Спектру – Spectrum Measurement на Нема Вікна-No Window. 

6.3.17. Обрати рядок Властивості - Properties у меню Конфігурація 

вимірювання спектру – Configure Spectral Measurement відмітити крапкою 

рядок Пік - Peak, рисунок 6.13. 

 

Рисунок 6.13 - меню Конфігурація вимірювання спектру – Configure 

Spectral Measurement з вікном Відсутнє - None  

 

6.3.18. Аналогічно витягнути на панель функцій другій Експрес ВП 

Spectral Measurement. За допомогою текстового редактора змінити назву 

піктограми з Вимірювання Спектру – Spectrum Measurement на фільтр 

Хеніннг- Hanning. Видалити з нього третій рядок Фаза – Phase 

6.3.19. Обрати рядок Властивості - Properties у меню Конфігурація 

вимірювання спектру – Configure Spectral Measurement відмітити крапкою 

рядок Пік - Peak, рисунок 6.14. 
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Рисунок 6.14 - Конфігурація вимірювання спектру – Configure 

Spectral Measurement з вікном фільтр Хеніннг- Hanning 

 

6.3.20. Аналогічно витягнути на панель функцій третій Експрес ВП 

Spectral Measurement. За допомогою текстового редактора змінити назву 

піктограми з Вимірювання Спектру – Spectrum Measurement на фільтр 

Плоска вершина – Flat Top. Видалити з нього третій рядок Фаза – Phase 

6.3.20. Обрати рядок Властивості - Properties у меню Конфігурація 

вимірювання спектру – Configure Spectral Measurement відмітити крапкою 

рядок Пік - Peak, рисунок 6.15. 

 

Рисунок 6.15 - Конфігурація вимірювання спектру – Configure 

Spectral Measurement з вікном фільтр Плоска вершина – Flat Top 
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6.3.21. Для виведення Експрес ВП Statistics на панель функцій необхідно 

в меню Функцій - Functions обрати рядок Математика – Mathematic 

відкривається меню Математика, в ньому обрати піктограму Prob & Stat (3,1), 

відкривається меню Ймовірність і статистика  – Probability and Statistics, в 

якому слід вибрати піктограму Статистика (4,4) – Statistics (4,4), рисунок 6.16. 

Не відпускаючи ЛКМ перетягнути цю піктограму на панель функцій. 

 

Рисунок 6.16 – Піктограма Експрес ВП Statistics на панелі функцій 

 

6.3.22. Після натискання ПКМ на будь якому вільному місці піктограми 

Статистика – Statistics. Відкривається спадаюче меню, в якому обрати рядок 

Властивості – Properties. Відкривається вікно Конфігурація Статистики 

(Статистика) – Configure Statistics (Statistics), рисунок 6.17. В ньому 

відмітити галочкою віконці Максимальний індекс - Index of maximum  в 

закладці Внутрішні значення - Extern Values. 

 

Рисунок 6.17 - Вікно Конфігурація Статистики (Статистика) – 

Configure Statistics (Statistics) 
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6.3.23. Не відпускаючи ЛКМ з піктограми Statistics слід перетягнути 

піктограму, рисунок 8.18, на панель функцій.  

 

Рисунок 6.18 - Піктограма Експрес ВП Statistics з налаштованими 

властивостями на панелі функцій 

6.3.24. Щоб знайти і вивести на панель функцій Експрес ВП Формула - 

Express VI Formula необхідно в меню Функцій - Functions обрати рядок 

Математика – Mathematic відкривається меню Математика, в ньому обрати 

піктограму Скріпт і Формули (3,4) - Script & Formula (3,4) відкривається 

меню Скріпт і Формули - Script & Formulas, якому обирають піктограму 

Формула (2,1) – Formula (2,1), рисунок 6.19.  

 

Рисунок 6.19 – Шлях вибору піктограми Експрес ВП Формула - Express 

VI Formula 
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6.3.25. Не відпускаючи ЛКМ перетягнути піктограму Експрес ВП 

Формула - Express VI Formula на панель функцій. Вигляд цієї піктограми на 

панелі функцій показано на рисунку 6.20. 

 

Рисунок 6.20 - Піктограма Експрес ВП Формула - Express VI Formula 

на панелі функцій 

 

6.3.26. Експрес ВП Формула - Express VI Formula використовує 

інтерфейс калькулятора щоб створити математичні формули. Можливо 

використовувати цей експрес ВП для виконання більшості математичних 

функцій, що може обчислювати основний науковий калькулятор  

6.3.27. Для налаштування формул одночасно з виведенням піктограми 

Експрес ВП Формула - Express VI Formula на панель функцій, відкривається 

меню Конфігурація Формул – Configure Formula, рисунок 6.21.  

 

Рисунок 6.21 - Меню Конфігурація Формул – Configure Formula  
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6.3.28. За допомогою текстового редактора занести в меню Конфігурація 

Формул – Configure Formula у вікно Х1 значення MaxIndex у інших вікнах 

будуть Х2…Х8. А вікно у правому верхньому куті має бути зеленим. 

6.3.29. Щоб знайти і вивести на панель функцій Експрес ВП Виділення 

порції сигналу - Extract Portion of Signal необхідно в меню Функцій - 

Functions обрати рядок Експрес, відкривається меню Експрес - Express, в 

ньому слід обрати піктограму Сіг Манір (1,4) – Sig Manip (1,4) відкривається 

меню  Маніпулювання сигналами – Signal Manipulation, якому обирають 

піктограму Виділити частину сигналу (4,2) – Extract Portion (4,2), рисунок 

6.22. Не відпускаючи ЛКМ перетягнути піктограму на панель функцій.  

 

Рисунок 6.22 – Шлях вибору Експрес ВП Виділити частину сигналу 

(4,2) – Extract Portion (4,2) 
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6.3.30. Віртуальний прилад Виділення порції сигналу - Extract Portion 

of Signal, рисунок 6.23, виділяє частину даних з вхідного сигналу і повертає 

виділенні дані. Ви можете витягти сигнальну точку або діапазон даних, і ви 

можете ви ділити дані за часом або індексом. Ви також можете знайти час і 

індекс першого виникаючого значення. 

 

Рисунок 6.23 – Піктограма віртуального приладу Виділення порції 

сигналу - Extract Portion of Signal на панелі функцій 

 

6.3.31 Для налаштування Віртуального приладу Виділення порції 

сигналу - Extract Portion of Signal слід натиснути ПКМ на його піктограмі. 

Відкривається спадаюче меню, в якому оберіть рядок Властивості – Properties 

і на тисніть ОК. Відкривається меню для налаштування Властивостей ВП, 

рисунок 6.24. 

 

Рисунок 6.24 - Меню для налаштування Властивостей ВП Extract Portion 

of Signal 
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6.3.32. Для встановлення затримки наступного сигналу слугує Express VI 

- Time Delay, рисунок 8.25. Він викликає необхідну затримку спрацювання 

функції даного віртуального приладу, наприклад на 0.010 с. 

 

Рисунок 6.25 - Затримка часу - Time Delay на функціональній панелі 

 

6.3.33. Викликати Затримка часу - Time Delay на функціональну панель 

можливо за таким шляхом: меню Functions обрати піктограму Timing(3.2), 

відкривається меню Timing, в якому обирають піктограму Time Delay(3,1), 

рисунок 6.26. 

6.3.34. Не відпускаючи ЛКМ перетягнути Затримка часу - Time Delay на 

функціональну панель, да відразу виникає вікно Конфігурація Затримки часу 

– Configure Time Delay, рисунок 6.27, в якому встановлюється необхідне 

значення затримки, наприклад 10 с. 

 

Рисунок 6.26 – Шлях виклику Затримка часу - Time Delay на 

функціональну панель 
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Рисунок 6.27 - вікно Конфігурація Затримки часу – Configure Time 

Delay 

 

6.3.35. Функція Злиття сигналів – Merge Signals ,рисунок 6.28, об'єднує 

два або більше сигналів в один вихідний. Ця функція на блок-схемі з'являється 

автоматично, коли ви з’єднуєте вихідний сигнал дротом до додаткового іншого 

сигналу. Можлива зміна розміру функції для додавання входів. 

 

Рисунок 6.28 – Функція Злиття сигналів – Merge Signals на 

функціональній панелі 

 

6.3.36. Шлях до функції Злиття сигналів – Merge Signals: Відкриваємо 

меню функцій на панелі функцій. В ньому обираємо рядок Express, 

відкривається меню Express. В ньому обираємо піктограму Sg Manip, і у меню 

Signal Manipulation(1,4), що відкрилося обираємо піктограму Злиття сигналів 

(4,1) – Merge Signals (4,1), рисунок 6.22.  

6.3.37. Не відпускаючи ЛКМ перетягніть її на панель функцій і розмісіть 

як показано на рисунку 6.2. 

6.3.38. З меню Палітра інструментів - Tools Palette функціональної 

панелі обрати піктограму Котушка - Connect Wire і з’єднати елементи 

функціональної панелі як показано на рисунку 6.2. 
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6.4. Хід виконання роботи 

 

6.4.1. Після збирання і перевірки схеми приладу збережіть файл під 

назвою Практ роб № 6 Виділення частини сигналу.vi, і збережіть його у 

місце на комп’ютері, яке вказано викладачем. 

6.4.2. Розробіть Програму і методику проведення експерименту зі щойно 

створеним віртуальним приладом. 

6.4.3. Натисніть клавішу „Стрілка” – Run, Рисунок 6.29, з верхньої 

горизонтальної лінійки піктограм для того щоб запустити прилад у роботу. 

 

 

Рисунок 6.29 - Клавіша „Стрілка” – Run 
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