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РЕАЛІЗАЦІЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ 

ДЛЯ АНАЛІЗУ ЗОВНІШНІХ ПРИСТРОЇВ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ВИКОРИСТАННЯ ЗВУКОВОЇ КАРТИ ПК В ЯКОСТІ ІНТЕРФЕЙСУ 
 

У представленій  роботі поданий опис програмного пакету LabView, вхідні дані для практичного виконання моделі стенда,та 

практично виконана  модель стенда для виводу сигналу з віртуального приладу на зовнішні пристрої у вигляді скріншотів. 
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Програмний пакет LabVIEW надає широкі мож-

ливості для реалізації взаємодії віртуальних приладів 

та стендів із зовнішніми пристроями. Для цього ком-

панія National Instruments пропонує вже готові лабо-

раторні стенди, які включають різні прилади та пос-

тавляються з програмним забезпеченням LabVIEW. 

Вони є потужною базою для створення лаборатор-

них робіт, проте ціна кожного стенда достатньо ви-

сока: від 25 до 100 тис. грн в залежності від 

комплектації. Однак при роботі в низькочастотному 

діапазоні можна уникнути закупівлі дорогих додат-

кових приладів, якщо користуватись вбудованим 

інтерфейсом зв’язку у вигляді звукової карти з 

відповідними драйверами. 

 Для цього методу є деякі обмеження на викорис-

тання, обумовлені властивостями апаратних засобів: 

- обмеження вихідного сигналу на рівні 0,7 В; 

- максимальний рівень вхідного сигналу на  

рівні 0,7 В, перевищення якого призведе до виходу 

звукової карти з ладу; 

- частотний діапазон від 16 – 20 Гц до 18 – 22 кГц; 

- амплітудно-частотна характеристика вихідного 

сигналу може змінюватись в залежності від моделі 

звукової карти. 

Організація виводу низькочастотного сигналу з 

ПК відбувається за допомогою стандартних блоків 

виводу звуку, які можна знайти у Programming -> 

Graphics & Sound -> Sound -> Output. Перш за все 

необхідно сконфігурувати формат виводу за допомо-

гою блока налаштувань Sound Output Configure. Ор-

ганізація початку та зупинки відтворення відбува-

ється за допомогою блоків Sound Output Start і Sound 

Output Stop. Безпосередньо сигнал подається на вихід 

звукової карти через обробку блоком Sound Output 

Write. Найпростіша модель, яка відображає 

можливість взаємодії віртуального приладу із 

зовнішніми пристроями наведено на рис. 1.   
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Рисунок 1 Модель стенда для виводу сигналу з віртуального приладу на зовнішні пристрої 

а – лицьова панель стенда; б – блок-схема стенда 
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Організація введення сигналу з зовнішнього 

пристрою у віртуальний прилад відбувається 

аналогічно діям по організації виводу сигналу. Для 

цього використовуються стандартні елементи з 

Programming -> Graphics & Sound -> Sound -> Intput. 

Отримання даних з вхідного потоку та передача їх 

безпосередньо на обробку відбувається за 

допомогою елемента Sound Input Read. Модель 

стенда для отримання сигнала зі звукової карти та 

відображення його на екрані наведена на рис. 2. 
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Рисунок 2 Модель стенда для отримання сигналу з зовнішніх пристроїв 

а – лицьова панель стенда; б – блок-схема стенда 
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ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗВУКОВОЙ КАРТЫ ПК В КАЧЕСТВЕ 

ИНТЕРФЕЙСА 

В представленной работе дано описание программного пакета LabView, входные данные для практического 

выполнения модели стенда, и практически выполнена модель стенда для вывода сигнала с виртуального прибора на 

внешние устройства в виде скриншотов. 
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REALIZATION OF THE POSSIBILITY OF USING VIRTUAL DEVICES FOR ANALYSIS OF EXTERNAL 

DEVICES BY USING A PC SOUND CARD AS AN INTERFACE. 

In the presented work, the description of the software package LabView, input data for the practical implementation of the stand 

model is presented, and the model of the stand is practically executed to output the signal from the virtual device to the external 

device in the form of screenshots. 

Keywords: LabVIEW, virtual device, amplitude-frequency characteristic, frequency range. 


