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МОДЕЛЮВАННЯ ПОЛІВИМІРЮВАЛЬНИХ 
П’ЄЗОКЕРАМІЧНИХ КОМПЮ’ТЕРИЗОВАНИХ 
СИСТЕМ З АВТОНОМНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ 

ЖИВЛЕННЯ 
 
 

У статті приведені результати дослідження полівимірювальної п’єзокерамічної 
комп’ютеризованої системи з автономними джерелами живлення за допомогою 
пакету програм LABVIEW. Приведена отримана схемо-функціональна модель для 
дослідження системи в цілому. 

Ключові слова: полівимірювальна п’єзокерамічна комп’ютеризована системи, 
автономнине джерело живлення, схемо-функціональна модель. 

 
В статье приведены результаты исследования полиизмерительной пьезоке-

рамической компьютеризированной системы с автономными источниками питания 
с помощью пакета программ LabVIEW. Приведена полученная схемо-функциональная 
модель для исследования системы в целом. 

Ключевые слова: полиизмерительная пьезокерамическая компьютеризированная 
система, автономный источник питания, схемо-функциональная модель. 

 
In the article researches of multidimensional piezoceramical of the computer-controlled 

system are resulted with the autonomous sources of feed by the package of the programs 
of LABVIEW. Skhemo-functional model is got for research of the system on the whole. 

Key words: multidimensional computer-controlled piezoceramical system, autonomous 
source of feed, schema-functional model. 

 
 
Аналіз проблеми і постановка завдання 
В світі інформаційних технологій стає усе більш актуальною необхідність полівимірювальних 

комп’ютеризованих систем оскільки це спрощує і полегшує, доступ до необхідної інформації, здійснює 
регулювання і контроль складних технологічних процесів тощо. 

Полівимірювальні комп’ютеризовані системи знаходять застосування скрізь, де необхідне автоматичне 
отримання дослідним шляхом кількісної інформації про стан об’єктів дослідження. Це здійснюється 
виконанням масових операцій і (або) здійсненням вимірювань в складній формі, недоступній локальним 
вимірювальним приладам [1]. 

Для полівимірювальних комп’ютеризованих систем важливим завданням є забезпечення тривалої 
роботи окремих компонент від автономних джерел живлення. Також важливим є вибір первинних 
перетворювачів, для дослідження стану об’єктів, який є визначальним для задоволення необхідних 
метрологічних характеристик даної системи в цілому. 

З безлічі видів первинних перетворювачів можна виділити п’єзокерамічні, оскільки такі перетворювачі 
дозволяють вирішувати різноманітні завдання: для вимірювання механічних параметрів (зусилля, тиску, 
прискорень, маси, кутових швидкостей, моментів, деформацій і т. п.), теплових приладів (термодатчиків, 
датчиків витрат, вакууму, вимірників електричних параметрів, датчиків теплових потоків), пристроїв для 
контролю складу, концентрацій газів, вологості, мікромас [2]. По роздільній здатності і точності ці 
пристрої у багатьох випадках перевершують перетворювачі, виконані на інших фізичних принципах. 

Серед вимірювальних фізичних величин існують величини, які мають достатню кількість енергії. Для 
здобуття цієї енергії використовують генеруючі або первинні перетворюючі пристрої. 

Для отримання достатньої кількості енергії використовують декілька первинних п’єзокерамічних 
перетворювачів. При застосуванні мультисенсорного п’єзокерамічного перетворювача відпадає 
необхідність використовувати декілька перетворювачів. 

Тому дослідження полівимірювальних п’єзокерамічних систем з автономними джерелами живлення є 
актуальним. 

Метою роботи є створення достовірної і зручної моделі полівимірювальної п’єзокерамічної системи з 
автономними джерелами живлення в цілому, з використанням оптимального пакету прикладних програм 
для дослідження і обробки отриманих результатів. 
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