
Анотація 

 В роботі виконано розробку та моделювання тензорезистивного 

перетворювача з програмованим інтерфейсом розробленим в середі 

програмування LabView. Виконано підбір апаратної частини для 

вимірювання деформації за домогою тензорезисторів. Встановлено принцип 

вибору основних елементів апаратної частини на основі елементів 

українського виробництва, виконано пошук вдосконалень в порівнянні з 

аналогічними приладами статичного зондування грунтів , встановлено що 

важливим фактором є фінансова сторона забезпечення для надання найбільш 

сприйнятливого співвідношення ціна\якість. Запропоновано використання 

програмного забезпечення LabView як програмної оболонки для збору даних 

за методом статичного зондування грунтів з можливістю конвертування 

данних до таблиць Excel, що дозволяє побудувати графіки порівняльних 

характеристик в геологічних випробуваннях швидше та зручніше. 

Експериментально реалізовано, за допомогою стендової установки, що 

складається з перетворювача m-DAQ12, блока перетворення сигналів 

тензодатчиків БПТ-3, та пружного елемента з тензорезисторами, 

змодульованного в програмній оболонці LabView. В результаті проведеного 

експерименту виведено порівняльні відповідно до ДСТУ 20069-81 

Дана робота включає в себе 3 розділи, 26 ілюстрацій, 15 таблиць і має 

обсяг 69 сторінок. В роботі автор ссилається на 15 літературних джерел і 7 

веб-джерел 

 

 

 

 

 



Annotation 

 The work done to develop and design tensoresistive converter with 

programmable interface developed by programming environment LabView. Was 

done selection of hardware to measure deformation by strain gage. Found the 

principle of choice of basic elements of hardware-based elements of Ukrainian 

origin, made search improvements compared to similar devices static sensing soil, 

found that an important factor is the financial side procuring to provide the most 

susceptible value \ quality. Proposed usage of LabView program environment for 

data collection by static probing the soil with the ability to convert data to a 

spreadsheet Excel, allowing you to build graphics performance comparable to 

geological tests faster and more convenient. 

Realized experimentally, using bench setup that consists of an m-DAQ12, signal 

conversion unit strain gauges BPT-3, and an elastic element with strain gauges, 

modeled program in LabView. As a result of the comparative experiment derived 

in accordance with GOST 20069-81 

 This work comprises three main sections, 26 figures, 5 tables, and has a 

volume of 60 pages. The author swears at 15 literature sources and 1 web source. 
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