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Резюме: В тази статия е представена методическа разработка на лабораторно упражнение за измерване 
на различни видове електрически величини с използването на виртуални инструменти, вградени в работната 
станция NI ELVIS II. В процеса на провеждане на лабораторното упражнение се прилагат различни 
дидактически методи като беседа, демонстрация, самостоятелна работа, обяснение, решаване на проблеми. 
Използват се методи на научното познание като: наблюдение, събиране на данни, анализ, обобщение, 
представяне и интерпретация на резултати.

Ключови думи: виртуален цифров мултимер, виртуален осцилоскоп, виртуален генератор,виртуален 
спектрален анализатор, LabVIEW среда, станция NI ELVIS II, лабораторно упражнение, методическа 
разработка .

1. Въведение
Темата на лабораторното упражнение е от 

дисциплината “Електрически измервания” за 
специалността “Метрология и измервателна 
техника” към Машиностроителен факултет в 
ТУ-София. 

Целта на упражнението е:
• студентите да се запознаят с устройството, 

принципа на действие, начина на рабо- 
та и приложението на виртуалната из- 
мервателна среда на NI ELVIS II;

• да придобият умения, навици и сръчност  
при измервания на различни видове 
електрически величини с виртуалните 
инструменти вградени в работната 
станция;

• да създадат умения за практическо реализи- 
ране на електрически схеми;

• да се възпитат в съобразителност, наблюда- 
телност и акуратност при анализ на получе- 
ните резултати и изчисляване на грешките 
при измерванията и обработка на 
резултатите от измерванията;

• да създадат и изградят навици при работа 
в екип.

По време на упражнението студентите ще се 
запознаят с платформата NI ELVIS II (National 
Instruments Educational Laboratory Virtual 
Instrumentation Suite II). Базовото програмно 
осигуряване е разработено в LabVIEW среда и 

предлага 12 виртуални инструмента (виртуални 
измервателни уреди), съобразени с изискванията 
на добре обзаведено лабораторно ра бот но 
място. Платформата има пълна интеграция с 
графичната програмна среда LabVIEW, с което 
се осигуряват възможности за модифициране 
на съществуващите инструменти или създаване 
на нови такива.

Ход на занятието (Реализация на упражне- 
нието).

След актуализиране на изученото до момента 
по физика и електротехника във връзка с те- 
мата студентите получават допълнителна теоре- 
тична информация за виртуалните инструменти, 
вградени в станцията ELVISI ІІ- цифров мул- 
тимер, функционален генератор, източник на 
постоянни  напрежения, спектра лен анали- 
затор, импедансметър и осцилоскоп. Самостоя- 
телната работа на студентите е организирана 
индивидуално. Целта е всеки студент да има 
възможност да работи активно и да има достъп 
до работната станция ELVISI ІІ и компютър.

Задачи за предварителна подготовка на 
студентите:

1. Да си припомнят кои са параметрина 
електрическивериги при постоянен и промен  
лив ток;

2. Да си припомнят видове електрически 
сигнали и измерване на  период, честота, фазово 
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отместване и фазова разлика.
Актуализирането на изучаваното досега ще 

спомогне за по активно работа на студентите 
по време на занятията.

Предварителната подготовка се основава на 
следните дидактически принципи – съзнател- 
ност, активност, системност, последователност 
и трайност на знанията

За предварителната подготовка е необходима 
следната литература:

1. Електрически измервания, под редакцията 
на проф. Б. Матраков. Изд. на ТУ, С., 1998.

2. Радев Х. и др.,Метрология и измервателна 
техника, Том 1 и 2, Софттрейд, С., 2010.

3. Ръководство за лабораторни упражнения 
по “Електрически измервания”, част-I, Гуров 
И., Гълъбов К., Делийски Р., Държанова Д., 
Панделова А., Славов В., Цветков П., Изд. на 
ТУ, С.,2012.

4. www.ni.com/labview.
5. www.ni.com/nielvis.
Занятието се реализира, чрез използване 

на следните дидактически методи: беседа, 
обяснение, изложение, демонстрация, самостоя- 
телна работа, решаване на проблеми.

По време на обучението се реализира обратна 
връз ка на две нива: външна (преподавател- 
студент) и вътрешна (студент- лабораторна 
постановка). 

След устно изпитване по основните задачи 
от упражнението и теоретичните постановки 
свързани с тях преподавателят получава инфор- 
мация за нивото на подготвеност на всеки 
студент и за мястото му в оценъчната йеархия.

След провеждане на лабораторното упраж- 
нение у всеки студент се формира самооценка 
за нивото на знания и умения, за евентуални 
му пропуски, сравнявайки се с другите и опре- 
деляйки мястото си в групата по критерия- ниво 
на знания.

2. Изложение.
Упражнението се състои от следните части:

Част1. Теоретична постановка. 
Ситуация 1. 
1.1.Описание на работна станция ELVIS.
За организиране на работата се използва 

теоретично описание на ситуацията и алго- 
ритъм на действие. 

На фиг.1 е показана опитната постановка за 
провеждане на упражнението.

 

Фиг. 1. Опитна постановка.

На фиг.2 е показано разположението на 
входно-изходните клеми и терминалите на 
виртуалните инструменти, разположени на 
работния плот, както и плочки с отвори за 
монтаж на електрически и електронни еле- 
менти. Описанието на изводите, терминалите 
и секторите са както следва:

  1. Работна платка с терминали на вир
туални инструменти и работен плот с отвори 
за монтаж на елементи;

  2. Предпазител;
  3. Входни клеми на цифров мултимер;
  4. Входни клеми на осцилоскоп и спект- 

рален анализатор;
  5. Изходна клема на функционалния 

генератор;
  7. Куплунг за свързване на работната 

платка със станцията;
  8. Ключ за включване и изключване на 

захранването на работната платка;
  9. Сектор LED индикация;
10. Сектор за ръчна настройка на регули- 

руем захранващ източник на постоянно напре- 
жение;

11. Сектор за ръчна настройка на честота 
и амплитуда на функционален генератор;

12. Терминали на потребителски програми- 
руеми входове и изходи, аналогови изхо ди, 
изходи на регулируемо и фиксирано захран- 
ване, входове на импедансметър, изход на 
функционален генератор;

13. Входни аналогови терминали;
14. Работен плот с отвори за монтаж на 

електрически и електронни елементи;
15. Входни и изходни цифрови терминали.
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Фиг.2. Разположение на изводи,  
терминали и сектори

1.2. Описание на някои от виртуалните 
инструменти, вградени в станцията ELVIS

• Цифров мултимер (DMM). Той е основният 
инструмент на ELVIS II с изолирани три 
банан клеми. При измерване на постоянно 
и променливо напрежение, съпротивление, 
диоди и тест за наличие на нискоомна връзка се 
използват входовете означени с V, Ω, и COM. В 
режим на измерване на постоянен и променлив 
ток се използват тези означени с А и COM. 
При измерване на индуктивност и капацитет 
се използват терминалите DUT+ и DUT–;

•  Функционален генератор (FGEN).  Изходът 
на функционалният генератор може да бъде 
изведен на FGEN/TRIG BNC накрайник или 
от FGEN терминалите на работния плот. AM и 
FM терминалите осигуряват аналогови входове 
за амплитудна и честотна модулация на изхода 
на функционалния генератор. Уредът може 
да генерира синусоидален, трионообразен и 
правоъгълен сигнал, като позволява да се задава 
честота, амплитуда, отместване и коефициент 
на запълване на правоъгълните импулси;

• Източник на постоянни  напрежения.
Този виртуален източник осигурява постоян

ни фиксирани напрежения +5V, +15V и -15V.  
Регулируемите постоянни напрежения са в 
обхват от 0V до +12V и от 0V до -12V и са 
изведени на терминалите на работния плот;

• Спектрален анализатор. Този уред из - 
вършва честотен спектрален анализ на сигнали. 
Може да се използва за продължителни измер- 
вания или за еднократно измерване. Предоставя 
различни възможности за филтриране на 
сигнала и настройки на параметрите на Фурие 
трансформацията;

• Импедансметър. С този специфичен уред 

се измерват специфичните характеристики на 
импеданса. Измерването се осъществява за 
предварително зададена честота на генератор 
на синусоидално напрежение. Двуполюсникът 
се свързва към терминали DUT+ и DUT–. 
Импедансметърът изчислява и визуализира 
вектора на импеданса, както и активната и 
реактивната му компоненти, модула и ъгъла на 
дефазиране;

• Осцилоскоп (Scope). Този виртуален уред 
притежава функционалността на стандартен 
осцилоскоп. Има два канала (CH0 и CH1) с 
BNC накрайници с възможност за мащабиране 
на изображението на сигналите. Допълнително 
върху екрана му за визуализиране са разполо- 
жени два курсора, чиято позиции се задава 
от оператора за реализиране на по-точни 
измервания. На всеки канал може да се подаде 
променливо или постоянно входно напрежение 
с максимални стойности до ±10V.

Част 2. Методични указания за изпълнение 
на задачите. 

Ход на занятието 
Ситуация 2.
2.1. Измерване на активно съпротивление, 

капацитет, индуктивност.
Измерване се осъществява с виртуален 

мултимер. От All Programs/ National Instruments/ 
NI ELVISmx/ Instruments се извиква виртуалния 
инструмент Digital Multimeter. След отваряне 
на лицевия панел на мултимера (фиг.3) в 
раздела Instrument control се избира Device: 
Dev1(NI ELVIS II), а от раздела Measurement 

 

Фиг.3. Виртуален мултимер.
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settings уреда се превключва в режим на 
измерване на съпротивление, индуктивност или 
конденза-тор. За да се стартира измерването 
е необходимо да се натисне бутона RUN от 
раздела Measurement settings, след което от 
дисплея на уреда се отчита стойността на 
измерваната величина. След приключване на 
измерването работата на виртуалния мултимер 
се прекратява от червения бутон Stop.

2.2. Измерване на постоянно напрежение 
чрез виртуален мултимер.

За изпълнението на тази задача са необходими 
два виртуални инструмента – виртуален 
източник на регулируемо напрежение и 
виртуален мултимер в режим на волтметър. 
Необходимо е да се извика виртуалния източник 
на регулируемо напрежение Variable Power 
Supplies от All Programs/ National Instruments/ 
NI ELVISmx/ Instruments. След отваряне на 
лицевия панел на източника на постоянно 
напрежение (фиг.4) в раздела Supply+ се задава 
стойността на генерираното опорно напрежение 
UREF. То може да се задава и чрез въртящия се 
бутон, или чрез натискане на стрелките нагоре 
или надолу, или чрез директно въвеждане на 
желаната стойност чрез клавиатурата. В раздела 
Instrument control се задава Device: Dev1(NI 
ELVIS II). Виртуалният източник се стартира 
с натискане Start и се спира с бутон Stop.

 

Фиг.4. Виртуален източник.

2.3. Измерване на постоянен ток чрез 
виртуален мултимер.

Реализира се схемата от фиг.5, виртуал-
ният мултимер се превключва в режим на 
амперметър за измерване на постоянен ток.

mA

RD

100Ω
U=5V

R

 
Фиг.5. Електрическа схема за измерване на 

постоянен ток с виртуален мултимер.

При изпълнение на задачите от ситуации 
2.1 до 2.3 резултатите се нанасят в подходящи 
таблици и за всички измервания се изчисляват  

абсолютната  ИЗМ REFU U∆ = −  и относителната 

грешка  %100.
REFU
∆

=γ .

2.4. Измерване на параметрите на последо  
вателна RC и LC верига чрез виртуален 
импедансметър (фиг.6).

За изпълнението на тази задача върху 
работния плот за монтаж на елементи се 
монтира кондензатор със стойност  С=91 nF  
или L=50 mH и последователно на тях чрез 
проводници се свързва резисторна декада. 
Получената RC или LC верига се свързва 
към входовете DUT+ и DUT– на виртуалния 
импедансметър. 

 

Фиг.6. Виртуален импедансметър.

Виртуалният импедансметър Impedance 
Analyzer се извиква от All Programs/ National 
Instruments/ NIELVISmx/ Instruments. От 
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лицевия му панела (фиг.6) се задава честота, 
за която се определя импеданса на веригата. 
Избират се стойности на съпротивлението 
RD=100 W, RD=1000 W,  RD=10000 W  на 
резисторната декада. Натиска се бутона 
RUN и от екрана се отчитат стойностите на  
импеданса, фазовата разлика, активното и реак - 
тив ното съпротивление. Наблюдава се и век- 
торната диаграма на актив ната и реак тивната 
компоненти на импе данса. Измерванията се 
провеждат за различни чес тоти f=500Hz, 1000Hz, 
10000Hz. Резултатите се на насят в таблици и се 
сравняват с теоретично изчислените стойности 
на реактивните съпро тивления на  кондензатора 
XC и бобината XL, комплексно то съпротивление 
Z и фазовия ъгъл  j. 

2.5. Измерване на период, честота, фазово 
отместване и фазова разлика.

За изпълнението на тази задача се използват 
два виртуални инструмента – виртуален функ- 
ционален генератор и виртуален осцилоскоп 
(фиг.7).  

 

Фиг.7. Виртуален функционален генератор и 
виртуален осцилоскоп.

Реализира се схемата от фиг. 8.
За генериране на периодични сигнали се 

използва виртуалният функционален генератор 
Function Generator, който се извиква от All 
Programs/ National Instruments/ NIELVISmx/ 

Instruments. От лицевия му панел (фиг.7) в 
раздела Waveform settings се избира формата на 
сигнала, амплитудата и честота му. В раздела 
Instrument control на панела на виртуалния 
генератор се задават Device: Dev1(NI ELVIS II) 
и Signal Route: Prototyping board. С натискането 
на бутона RUN се стартира генерирането на 
сигнала с конфигурираните параметри. 

RD

C

CH0

CH1

FGen

GROUND

Oscilloscope

 

Фиг.8. Схема за изм ерване на период, честота, 
фазово отместване и фазова разлика

За визуализиране и измерване на параметри 
на сигнали се използва виртуалният осцилоскоп 
Oscilloscope, който се извиква от All Programs/ 
National Instruments/ NIELVISmx/ Instruments. 
В дясната страна на лицевия панел на виртуал- 
ния осцилоскоп (фиг.7) се намират средствата 
за мащабиране на сигналите, които включват 
атенюатори за мащабиране на сигналите по 
амплитуда за двата канала и атенюатор за 
настройка на времеконстантата. За получаване 
на неподвижен образ върху екрана на 
осцилоскопа в раздела Trigger се задава Edge. 
В раздела Device: Dev1(NI ELVIS II) Instrument 
control на панела на виртуалния осцилоскоп се 
задават Device: Dev1(NI ELVIS II) и Acquisition 
Mode: Run Continiously. В долната част на 
екрана се изписват ефективните стойности на 
напреженията и честотата, както и размаха на 
сигнала. За измерване на времеви параметри на 
сигналите се използват двата курсора C1 и C2, 
разположени на екрана на осцилоскопа, които 
може да се преместват с помощта на мишката. 
Двата курсора се поставят на подходящи 
позиции за измерване на период или времеви 
интервал, например времево отместване на 
сигнали. В долната част на екрана се из- 
писва продължителността по времевата ос на 
интервала dT между двата курсора. 

За измерване на период, времево отместване, 
честота и фазова разлика върху работния плот 
за монтаж на елементи се реализира схемата 
от фиг.8, като се използва резисторната дека- 
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да за задаване на съпротивление RD и конден- 
затор с капацитет C=91nF. Изходът на 
виртуалния функционален генератор е изведен 
на терминали FGEN и GROUND от работния 
плот. Входовете на двата канала CH0 и CH1 
на виртуалния осцилоскоп са разположени 
както е показано на фиг.2. Чрез измервателни 
сонди те се включват съответно към точките на 
схемата от фиг.8. Върху екрана на осцилоскопа 
се наблюдават двете напрежения, които имат 
времево отместване tX, което се променя с 
промяна на стойността на съпротивлението 
RD на резисторната декада. Стартират се двата 
виртуални уреда. От панела на виртуалния 
функционален генератор се задава синусоидална 
форма на генерирания сигнал, с честота f=1kHz 
и амплитудна стойност  Um=5 V. 

Върху екрана на виртуалния осцилоскоп 
се появяват синусоидите на двата сигнала 
Извършват се необходимите настройки на 
осцилоскопа, за да може да се отчете лесно 
периода Тизм и времевото отместване tх,изм 
между сигналите. Резултатите от измерванията 
се нанасят в таблици, като честотата  се 
изчислява от  

изм
изм Т

f 1. ,а фазовата разлика от 
 deg,360

xx t
T

=j . 

Всеки студент самостоятелно изготвя про- 
токол на проведеното лабораторно упражнение.

3. Заключение.
Така предложената методическа разработка 

на лабораторно упражнение спомага за зат- 
върждаване на знанията на студентите по елект - 
рически измервания, използвайки съвре- 
менен подход при обучението на студентите, 
различа ващ се от традиционните начини.
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Abstratct: A methodological development of a laboratory exercise for measuring various electrical parameters with 
the use of the virtual instruments that are embedded in the workstation NI ELVIS II is presented in this paper. In the 
process of conducting the laboratory exercise different teaching methods are applied such as lecture, demonstration, 
individual work, explanation, problem solving. We use methods of scientific knowledge such as monitoring, data 
collection, analysis, summary, presentation and interpretation of results.

Keywords: virtual digital multimeter, virtual oscilloscope , virtual generator, virtual spectrum analyzer, LabVIEW 
environment station NI ELVIS II, laboratory exercise, methodological development.
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