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Анотація. Розвиток вимірювальних приладів вимагає від фахівця знання 

принципів роботи передових вимірювальних систем. У статті розглядаються 
методичні вказівки для створення віртуального приладу в програмному середо-
вищі LabVIEW. LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) — 
середовище прикладного графічного програмування, що використовується як 
стандартний інструмент для проведення вимірювань, аналізу їх даних, 
подальшого управління приладами і досліджуваними об'єктами. Мова LabVIEW 
не схожа на інші мови програмування. За її допомогою створюється не 
програма, а якийсь віртуальний інструмент, призначений не тільки для 
моделювання тих або інших процесів, але і для управління апаратними 
засобами і дослідження реальних фізичних об'єктів. 

У статті розглянуте завдання проектування прикладного програмного 
забезпечення для конкретного інформаційно-вимірювального пристрою, 
проводиться аналіз можливостей засобів середовища LabVIEW для 
спектрального аналізу різних сигналів, викладені основні принципи і прийоми 
програмування в рамках графічного середовища LabVIEW при виконанні 
основних етапів розробки. Описаний порядок створення віртуального 
приладу, що дозволяє оцінювати спектральний склад сигналів, представлені 
графічний код виконання (діаграма) програмі та графічний інструментальний 
інтерфейс віртуального приладу. Описана низка базових елементів, що 
використовуються для розробки програми. 

Простота образних графічних конструкцій, легкість їх установки на полі 
програми, наочність і читаність програми — все це примушує віддати 
перевагу мові LabVIEW перед іншими мовами програмування. У більшості 
випадків експеримент є єдиним джерелом надійної інформації. Причому 
результат досягається набагато швидше, ніж методами «чистої» теорії.  

У статті обґрунтовується ефективність використання засобу розробки, 
що дозволяє одержати програмний продукт та забезпечити виконання всіх 
основних функцій автоматизованої системи. 

Розробка алгоритму побудови програмного забезпечення для розрахунку 
статистичних параметрів зможе допомогти студентам інженерних 
спеціальностей зрозуміти порядок визначення спектральних характеристик 
та їхнє місце в структурі експериментального дослідження. 
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Abstract. The development of measuring instruments requires a specialist to 

know the principles of operation of advanced measuring systems. This article 
describes guidelines for creating a virtual appliance in LabVIEW. LabVIEW 
(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) is a graphical application 
programming environment used as a standard tool for measuring, analyzing their 
data, further managing devices and objects under study. LabVIEW language is not 
like other programming languages. It does not create a program, but a virtual tool, 
designed not only for the simulation of certain processes, but also for the 
management of hardware and the study of real physical objects. 

The article deals with the task of designing application software for a specific 
information-measuring device, analyzes the capabilities of the LabVIEW environment 
for spectral analysis of various signals, outlines the basic principles and techniques of 
programming within the framework of the LabVIEW graphical environment during the 
basic stages of development. The procedure for creating a virtual device is described, 
which allows to evaluate the spectral composition of the signals, presents a graphical 
code of execution (diagram) to the program and a graphical tool interface of the virtual 
device. A number of basic elements used to develop the program are described. 

The simplicity of the graphic designs, the ease of installation on the field of the 
program, the clarity and readability of the program — all of which makes LabVIEW 
preferred over other languages of programming. In most cases, the experiment is the 
only source of reliable information. And the result is achieved much faster than the 
methods of "pure" theory. 

The article substantiates the effectiveness of using a development tool that allows 
to obtain a software product and ensure the fulfillment of all the basic functions of an 
automated system. 

Developing a software algorithm for calculating statistical parameters will help 
engineering students understand the order of determining spectral characteristics and 
their place in the structure of experimental research. 

Keywords: graphic programming language, fast Fourier transform, amplitude 
and phase spectrum, virtual instruments, express-VI, graphic code, dialog window, 
graphical tool interface. 

 
Вступ 
LabVIEW (англ. Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) — 

це середовище розробки і платформа для виконання програм, створених на 
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графічній мові програмування G. LabVIEW — мова графічного програмування, в 
якому для створення додатків використовуються графічні образи (іконки) замість 
традиційного текстового коду. На відміну від текстових мов, таких як C, Pascal та 
ін., де програми складаються у вигляді рядків тексту, в LabVIEW програми ство-
рюються у вигляді графічних діаграм, подібних звичайним блок-схемам. Від ко-
ристувача пакету не вимагається знань мов програмування. Графічна мова про-
грамування G, яка використовується в LabVIEW, заснована на архітектурі потоків 
даних. Послідовність виконання операторів в таких мовах визначається не по-
рядком їх проходження, а наявністю даних на входах цих операторів. Оператори, 
не зв'язані за даними, виконуються паралельно в довільному порядку.  

Всі дії зводяться до побудови структурної схеми додатку в інтерактивній 
графічній системі з набором всіх необхідних бібліотечних образів, з яких 
збираються об'єкти — віртуальні інструменти (VI). Програмні застосування 
включають дві основні панелі: 

– лицьова панель, що здійснює інтерактивний інтерфейс користувача і що 
імітує панель деякого пульта управління з розміщенням на ньому різних кнопок, 
графічних індикаторів, діалогових об'єктів, засобів управління і індикації; 

– функціональна панель або блок-схема, в якій за допомогою мови G здійс-
нюється процес розробки початкового коду віртуального інструменту у вигляді 
окремих графічних піктограм, що здійснюють різні функції, і зв'язків між ними. 
При цьому віртуальні інструменти є також аналогами функцій мов програмуван-
ня і підкоряються принципам ієрархічності і модульності. 

 
Віртуальний прилад «Амплітудний і фазовий спектр»  
Палітра функцій перетворень сигналів у середовищі LabVIEW містить набори 

функцій, що дозволяють виконати прямі і зворотні перетворення Фур'є, Гільберта, 
Хартлі й Уолша-Адамара, а також пряме і зворотне вейвлет-перетворення. 

Методи перетворень сигналів, що спираються на добре розроблений 
математичний апарат перетворень Фур'є, дозволяють знаходити надійні оцінки 
різних характеристик цих сигналів, а також характеристики електричних кіл, 
через які такі сигнали пропускаються. Реалізація подібних методів у середовищі 
LabVIEW представлена рядом приладів високого рівня для оцінки взаємного 
спектра потужності, імпульсної і частотної передатної характеристик кіл, 
частотної функції когерентності і вимірника гармонійних перекручувань сигналу.  

Віртуальний прилад (ВП) розраховує однобічний нормований спектр 
вхідного сигналу (Sіgnal) і представляє його у виді амплітудного і фазового 
спектрів. Для надійної оцінки сигнал повинний містити як мінімум три періоди. 
Блок-діаграма ВП "Амплітудний і фазовий спектр" приведена на рисунку 1. 

При установці на вході приладу розгорнення фази (unwrap phase) значення 
ІСТИНА (True) виробляється розгорнення фази вихідного фазового спектру 
(AmpSpectrumPhase). При установці значення НЕПРАВДА (False) розгорнення 
фази не виробляється.  

Вхід «dt» визначає інтервал дискретизації вхідного сигналу, що, як правило, 
задається в секундах.  
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Вихід «амплітудний спектр» (AmpSpectrumMag) відображає однобічний 
амплітудний спектр, Значення амплітудного спектра розраховується в такий 
спосіб:  

 
амплітудний спектр = |FFT{сигнал}| / N.                             (1) 

 
Рис. 1. Блок-діаграма ВП «Амплітудний і фазовий спектр»  

 
Зв’язок між представленням безупинних сигналів у часовій і частотній 

областях встановлює інтегральне перетворення Фур'є: 

dtetfwF ti )()( .                                            (2) 

Для дискретних за часом сигналів замість інтегрального застосовують 
дискретне перетворення Фур'є — DFT. Обчислення DFT вимагає виконання 
великого числа комплексних операцій. У той же час розроблений ряд алгоритмів 
набагато більш швидкого обчислення DFT, що одержали назву швидкого 
перетворення Фур'є — FFT.  

Якщо для прямого обчислення дискретного перетворення Фур'є з N точок 
даних потрібно  N2 арифметичних операцій, то FFT дозволяє обчислити такий же 
результат, використовуючи N·logN операцій.  

Алгоритм FFT часто використовується для цифрової обробки сигналів для 
перетворення дискретних даних з часового у частотний діапазон. 

Вихід «фазовий спектр» відображає однобічний фазовий спектр, виражений 
у радіанах. Значення вихідного сигналу «фазовий спектр» розраховується 
відповідно до виразу:  

 
фазовий спектр = фаза(FFT{сигнал}).                           (3) 

 
Вихід «df» представляє частотний інтервал [Гц], якщо інтервал dt заданий 

у секундах. 
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У середовищі LabVIEW існує технологія експресних віртуальних приладів 
(експрес-ВП) — технологія, що покликана ще більше спростити процес розробки 
алгоритмів додатку.  

На відміну від звичайних ВП, експрес-ВП являють собою абстрактні 
структури мови, що реалізують прийом програмування, заснований на 
інтерактивному настроюванні компонентів.  

Відрізнити експрес-ВП від звичайного ВП можна по великій піктограмі 
синього кольору. Якщо ви розміщуєте експрес-ВП на блок-діаграмі, то 
з'являється відповідне діалогове вікно настроювання.  

Після того, як настроювання закінчене, середовище LabVIEW автоматично 
створює код на основі створеної конфігурації експрес-ВП. Можна подивитися 
і відредагувати цей код чи змінити настроювання експрес-ВП, повторно 
відкривши діалогове вікно подвійним щигликом миші на піктограмі експрес-ВП.  

Розглянемо задачу введення даних для здійснення їхнього частотного 
аналізу. Середовище LabVIEW дозволяє легко здійснювати взаємодію з різним 
устаткуванням, тому що містить у собі драйвери для тисяч пристроїв.  

Задача збору даних може бути реалізована не тільки конструкцією з декіль-
кох ВП, але і більш простим варіантом — за допомогою експрес-ВП.  

У настроюваннях експрес-ВП необхідно установити параметри сигналу  
(форма сигналу, частота, амплітуда, фаза). Крім того, експрес-ВП надає 
можливість попередньо зібрати дані з пристрою для перевірки правильності 
обраних настроювань збору даних (див. рис. 2).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Рис. 2. Вибір Експрес-ВП Sіmulate Sіgnal (Моделювання сигналу) 
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Незважаючи на усі свої переваги експрес-ВП не надають можливості низь-
корівневого керування і настроювання режиму роботи з пристроєм, що реалізу-
ється за допомогою звичайних віртуальних приладів. Користувачі, що недавно 
познайомилися з середовищем LabVIEW, можуть використовувати убудовану 
функцію, що перетворить раніше набудований експрес-ВП у послідовність зі 
звичайних ВП. Це може допомогти новачкам вивчити низькорівневий код. Досить 
вибрати рядок Open Front Panel у контекстному меню експрес-ВП на блок-
діаграмі. Слід зазначити, що будь-який експрес-ВП може бути замінений комбі-
нацією декількох звичайних ВП (див. рис.1). 

 
Моделювання прикладного ВП для розрахунку спектра сигналу 
Створюємо ВП, що буде генерувати заданий сигнал. Для цього щигликом 

миші переходимо на панель блок-діаграми. Викликаємо з меню функціональної 
палітри експрес-ВП «Simulate Signal» (Моделювання сигналу): Programming > 
Waveform > Analog Waveform > Waveform Generation > Simulate Signal. 

Створюємо ВП, що буде виконувати спектральний аналіз заданого сигналу. 
Для цього щигликом миші переходимо на панель блок-діаграми. Викликаємо з ме-
ню функціональної палітри експрес-ВП «Spectral Measurement» (Спектральний 
аналіз): (Programming > Waveform > Analog Waveform > Waveform Measurement > 
Spectral Measurement. 

Для установки заданих параметрів сигналу поміщаємо з палітри керування на 
інтерфейсну панель чотири числових елементи (Controls > Modern > Numeric > 
Numeric Control). 

Підписуємо числові елементи Numeric Control як «Frequency» (Частота) та 
«Amplitude» (Амплітуда), «Off set» (Зсув осі), «Duty cycle» (Робочий цикл). 

За допомогою покажчика з панелі інструментів Tools у вигляді котушки 
з'єднуємо виходи елементів Numerіc Control до відповідних входів приладу 
Simulate Signal. 

Для індикації заданого сигналу і результатів спектрального аналізу 
поміщаємо з палітри керування на інтерфейсну панель два графічних індикатори 
Waveform Graph за допомогою команди контекстного меню: Controls > Modern > 
Graph > Waveform Graph. Підписуємо графічні індикатори Waveform Graph як 
"Іnput" і "Result". 

Для збереження результатів спектрального аналізу у файлі використовуємо 
метод для запису послідовності "Запис у файл табличного формату" (Wrіte to 
Spreadsheet Fіle). З меню Functіons вибираємо значок «Write to Spreadsheet 
File.vi»: Functions > Programming > File I/O > Write to Spreadsheet File.vi. 

За допомогою покажчика з панелі інструментів Tools у виді котушки з'єднуємо: 
– вихід Square (прямокутний) експрес-приладу Sіmulate Sіgnal до входу Sіg-

nals експрес-приладу Spectral Measurement і до входу графічного індикатора 
"Іnput" ; 

– вихід FFT-(Peak) (швидке перетворення Фур'є) експрес-приладу Sіmulate 
Sіgnal до входу графічного індикатора "Result" і до входу значка Wrіte to 
Spreadsheet Fіle.vі. 
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Поміщаємо фрагмент блок-діаграми в цикл, що є аналогом оператора 
"Whіle". Умовою виходу з циклу буде натискання на кнопку останова. Для 
реалізації поставленої задачі виконуємо наступні кроки: 

– працюючи у вікні блок-діаграми у функціональному меню (Functіons > 
Programmіng), вибираємо палітру "Структури" (Structures), а в ній цикл Whіle 
Loop (Цикл за умовою). Цикл Whіle Loop являє собою умовну циклічну структуру 
з індексною змінною. Діаграма в рамці виконується доти, поки умова — істина;  

– перетягуємо цикл мишкою у вікно редагування діаграм, збільшуємо його до 
розміру небагато більшого вже створеної структурної схеми; 

– поміщаємо базову структуру в цикл. Для цього покажчиком у виді стрілки 
виділяємо всю схему, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, виділяємо 
прямокутну область, куди попадають під виділення всі необхідні елементи; 

– організуємо вихід з циклу по кнопці "STOP".  
Щоб результати розрахунків, виведених у виді графіків, виконувалося з ви-

значеною затримкою в часі (для більшої наочності аналізу роботи) 
установлюємо з функціональної панелі усередину експрес-прилад "Tіme Delay": 
Functіons > Programmіng > Tіmіng > Tіme Delay (Затримка часу) з виставленою 
затримкою 1 с. 

 
 

Рис. 3 — Графічний код виконання (діаграма) програми 
 
У результаті повинний вийти остаточний графічний код-діаграма виконання 

(рис. 3) та графічний інтерфейс програми (рис. 4). 
Кожному елементу передньої панелі відповідає один термінал на блок-діа-

грамі (рис. 3). Термінали створюються системою LabVIEW на блок-діаграмі авто-
матично, як тільки який-небудь елемент програміст створює на передній панелі.  
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Залежно від налаштувань LabVIEW термінали відображаються або як пікто-
грами, відповідні елементам передній панелі, або як кольорові прямокутники 
різного виду.  

На рис. 4 зображена передня панель створеного віртуального пристрою, 
який дає змогу записувати, зберігати, відтворювати сигнали, а також оцінювати 
рівень та спектральний склад цих сигналів. На ній відображаються необхідні 
елементи, що повністю характеризують роботу пристрою. 

 

 
Рис. 4. Графічний інструментальний інтерфейс програми 
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Переходимо на панель блок-діаграми. Правою кнопкою миші на приладі 
Sіmulate Sіgnal викликаємо з меню Propertіes (Властивості) діалогове вікно 
конфігурування експрес-ВП Sіmulate Sіgnal (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Вид діалогового вікна експрес-ВП Configure Simulate Signal 
 
Для завдання необхідної графічної точності установлюємо в діалоговому вік-

ні число вибірок (Number of samples), що дорівнює 500. 
Інші значення установок параметрів сигналу залишаємо за замовчуванням. 
 
Обробка результатів розрахунку спектра сигналу 
Більшість процесів обробки даних можна організувати тільки засобами 

LabVIEW. Але іноді може виникнути необхідність у вивантаженні даних для 
обробки в іншому додатку. Наприклад, щоб забезпечити можливість 
відображення даних в MS Excel, необхідно зберегти їх в спеціальному форматі.  
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Середовище LabVIEW надає можливість передачі даних безпосередньо 
в MS Excel, а використання тулкіту LabVIEW Report Generation дозволяє 
підготувати звіт за результатами роботи програми. 

Запускаємо програму LabVIEW на виконання, натиснувши в меню на кнопку 
Run (Прогін). 

У вікні, що відкрилося, вводимо ім'я файлу, наприклад, rgr.xls. Розширення 
імені файлу .xls вибирається з метою продемонструвати можливість того, що 
файл, створений у середовищі LabVIEW, можна використовувати і для роботи 
з іншими додатками, наприклад, з програмою Mіcrosoft Excel.  

По збереженим у файлі Excel даним будуємо спектральну діаграму, що є 
аналогічною графіку, отриманому в інтерфейсі LabVIEW (див. приклад на рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Приклад побудови амплітудного спектру сигналу  
з файлу Excel (LabVIEW) 

 
Висновки 
В даний час програмне забезпечення National Instruments LabVIEW є стан-

дартом де-факто в системах збору даних. Використання програмного комплексу 
дає незаперечні переваги: простота застосування, наочне графічне програму-
вання, мінімальний час вивчення основ програмування, широкі можливості об-
робки отриманих результатів вимірювань, "кросплатформеність" — робота з різ-
ними операційними системами і платформами. 

Використовуючи технологію віртуальних приладів, можна перетворити 
стандартний персональний комп'ютер і набір довільного контрольно-
вимірювального устаткування на багатофункціональний вимірювально-
обчислювальний комплекс. 

Перераховані вище переваги середовища LabVIEW дають підстави для 
включення цього програмного пакету в курс навчання студентів. Створення про-
грам в середовищі LabVIEW, зазвичай, потребує володіння основними поняття-
ми програмування, але використання графічних елементів дозволяє зробити цю 
задачу більш простою для студентів інженерних спеціальностей. 
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