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1 Дәріс №1. LabVIEW ортасындағы құрылғыларды модельдеуге 

кіріспе 
 

Дәрістің мазмұны: «Құрылғы құрылымы» мамандығы бойынша 

бакалавр студенттерін дайындаудағы «LabVIEW құрылғыларын модельдеу 

негіздері» пәнінің рөлі; LabVIEW лабораториялық виртуалдық 

құрылғыларын өңдеу ортасы мен оның басымдылықтары. 

  
Дәрістің мақсаты: LabVIEW (LV) бағдарламаландыруының 

графикалық ортасының пайдаланылу себебін, мүмкіндіктерін және жалпы 

принциптерін игеру.  

 

5В071600 – Аспап жасау мамандығы бойынша өлшемдерді 

автоматтандыруға, бақылау мен сынауға бакалаврлар мен 

магистаранттарды дайындауда үлкен талап қойылады. Әртүрлі 

компьютердегі бақылау-өлшемді жүйесін (КБӨЖ) автоматикалық жүйеде 

қолдану дағдысын үйрену бұл пәндік саладағы міндетті элементтердің бірі. 

Осы мақсатпен АУЭС «Электроника» кафедрасында LabVIEW графикалық 

ортасын бағдарламаландыруды қолдана отырып кешенді тәжірибелік және 

зертханалық сабақтар жасалды. Бұл дәрістердің мақсаты болып 

студенттердің өлшем құралдарының модельдерін құру дағдысын үйрену, 

бақылау мен өлшем  үрдістерін имитациялық модельдеудің негізін білу, 

сонымен қатар студенттерге объектті-нысаналық бағдарламалық 

жасақтамалармен жұмыс істеуді дағдыландыру табылады.  

Зертханалық жұмыстарды орындау барысындау білім алушылар 

виртуальды құрылғылармен жұмыс істеу дағдысын, өлшеу үрдісін 

автоматтандырудың тәжірибесін, интерфейстер мен стандартты модульдер 

базасында КБӨЖ бөлек кеңістік-бөліп тарату өлшемін жасау дағдыларын 

үйренеді, сонымен қатар  ылғалдылық, температура, жылдамдық, айналым 

мөлшері және т.б. деген сияқты үлгілік технологиялық параметрлерге 

өлшем жүргізеді.  

Студенттер LabVIEW және Интернеттің желілік мүмкіндіктерін 

пайдалана отырып, бақылау, өлшем және қашықтықта автоматтандыру 

объектлеріндегі материалдырдың қасиеттерін сынауды үйренеді.   

Зертханалық жұмыстырды орындау әр дәріс сайын қиындатылады. 

Дәріс конспекті курс соңында студенттер LabVIEW бағдарлау ортасында 

жұмыс істей алатындай және өлшемді автоматтандыру, бақылау және 

сынау бойынша жеткілікті білімге ие болатындай етіп құрылған.  

LabVIEW зертханалық виртуальдық құрылғыларын жасау ортасы 

(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) қолданбалы 

графикалық бағдарлау ортасынан тұрады, ол өлшемді жүргізуге арналған 

стандартты сайман ретінде қолданылатын, олардағы деректерді зерттеу 

және құрылғыларды қолдану мен зерттелініп жатқан объекттерден 
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құралады. LabVIEW Windows, MacOS, Linux, Solaris және HP-UX  

операционды жүйелері бар компьютерлерде қолданылады. LabVIEW және 

өлшемді-бақылаушы аппаратты бөлімімен жабдықталған компьютер 

физикалық зерттеуді жүргізу барысын толық автоматтандыра алады. 

LabVIEW – деп графикалық бағдарламалау тілі G қолданылатын 

және бағдарламаға мәтінді енгізуді қажет етпейтін қолданбалы 

бағдарламаларды жасау ортасын айтады. 

LabVIEW тілі басқа бағдарламалар тілінен ерекшеленеді. Осы тілдің 

көмегімен әдеттегі бағдарлама жазылмайды, керісінше әртүрлі процестерді 

модельдеуге арналған виртуальды құрал, ол аппаратты бақылау тәсілдері 

мен шынайы физикалық объектілерді зерттеу үшін қолданылады.  Образды 

графикалық конструкциялардың қарапайымдылығы, көрнекілігі мен 

оқылымдылығы басқа тілдерге қарағанда LabVIEW тілінің артықшылығын 

көрсетеді. LabVIEW Basic немесе С++ жүйелеріне ұқсас, бірақ олардан 

өзгешелігі код тармақтарымен немесе диаграммалық блоктармен жұмыс 

істейді, ол бағдарламалауды жеңіл және түсінікті етеді.  

LabVIEW-дің даму динамикасын атап көту керек. Бірінші нұсқасы 

1986 жылы LabVIEW-ны National Instruments компаниясы өлшем 

құрылғыларын бағдарламалау жолының уақытын қысқарту мақсатында 

жасап шығарды. LabVIEW-дің екіншіден жетінші нұсқалары  1990, 1992, 

1993, 1996, 2000 және 2003 жылдары пайда болған. Әр жаңа нұсқасы оның 

алдынғы нұсқасына қарағанда мүмкіндігін елеулі түрде арттырған және ең 

алдымен өлшем құрылғыларымен және бағдарламалық өнімдермен жұмыс 

барысында. 

National Instruments компаниясы – революциалық концепциялы 

автоматтандыру жүйесінің әдістемесі мен тәсілдерін жасау және өлшемді 

жүргізу бойынша виртуалды құрылғы технологиясын жасаушы және 

жетекшісі болып есептеледі. Сонымен қатар «National Instruments» 

фирмасы компьютерге салынатын және оның порттарына қосылатын 

әртүрлі интерфейсті құрылғылар, шынайы электрикалық дабылдар 

генерация құрылғыларын, әртүрлі физикалық процестерді тіркеуге 

арналған тетіктерді және т.б. жасап шығарады.  

LabVIEW графикалық ортасы есептеу шығару жұмыстарымен қатар, 

шынайы зертханалық немесе өндірістік қондырғылардағы физикалық 

мөлшерлердің өлшемін жүргізуге және де сол қондырғыларды бақылайтын 

құрылғыларды құрастыру жұмыстарын жүргізу үшін де үлкен мүмкіндік 

береді. 

LabVIEW-де жобаланған бағдарламаларды виртуальды өлшенетін 

құрылғылар немесе ВА (VI) деп атайды, себебі олардың жұмыс істеуі және 

түрі шынайы өлшейтін құрылғыларға ұқсас, мысалы мультиметрлер және  

осциллографтар. LabVIEW ортамында деректерді жинауға, оларды 

өңдеуге, көрсетуге және тіркеуге арналған толық құралдар жинағы бар, 
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сонымен қатар жасалып жатқан бағдарламаларды дұрыстау құралдарымен 

де толық жабдықталған. ВА екі негізгі бөліктен (1.1 сурет): 

 алдыңғы немесе беткі панель (Front Panel), ол индикаторлар мен 

элементтер орналасатын қолданушының интерактивті интерфейсі және 

бақылау пультінің панеліндей болып келеді. Бақылау элементтері – бұл 

түймешіктер, тұтқыштар, реттегіштер, жылжымалы қондырғылар және т.б. 

сияқты енгізуге арналған құралдар. Индикаторлар  -  бұл деректерді 

енгізуге, графиктерді құрастыруға, дабыл беретін қондырғылар (лампалар 

және т.б.);  

 

 
 

1.1 сурет –  ВА-ның беткі және функционалды панельдері  

 

 блок-сұлба немесе функциональды панель (Block-diagram), ол ВА-

ның иллюстрациялы алгоритмді іс-әрекетін білдіреді, бір уақытта ВА-ның 

алғашқы мәтіні болады, ол G тілінің көмегімен әртүрлі іс-әрекеттерді 

орындайтын графикалық пиктограммалар және олардың арасындағы 

байланыс, виртуалды құралдың алғашқы кодын жасау процесі жасалады.  

Алдыңғы панельге орнатылған бақылау панельдері мен 

элементеттері блок-диаграмма терезесінде икон (терминалдар) түрінде 

көрсетіледі, яғни редакциялау терезесінде интерфейс панелінде 

орнатылған элементке бір иконадан. Осы терезеде VI графикалық коды 

жасалады яғни, бағдаралама «жазылады». Интерфейс терезесінде, мысалы, 

қандайда бір бақылаушы элементті жойғанда, диаграммаларды 

редакциялау терезесінде соған сәйкес икон (термианл) жойылады.  

Икона мен қосу панелі ВА ішіндегі басқа ВА-ны қолдануға және 

көруге мүмкіндік береді. Бір ВА-ның ішінде екінші ВА-ны қолдану subVI 

деп аталады және мәтіндік бағдарламалау тілінің іс-әрекетін орындайтын 

аналогы болып келеді. ВА-ны subVI ретінде қолдану үшін оны 

иконалармен және қосу панелімен жабдықтау керек.  
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LabVIEW – бұл икемді және өлшемі ауқымды қосымшаларды жасау 

үшін, бақылауда және тестілеуде уақыт және ақша аз шығындалатын өте 

тиімді графикалық бағдарламалау ортасы. LabVIEW атоматты түрде код 

жасайтын, өлшемнің кескінделу кезінде косымшаларды қолдану, 

қосымшалар шаблондары мен орнатылып жатқан Экспресс ВА-сы бар, 

дәстүрлы бағдарламалау тілінің икемділігі мен Экспресс ВА-ның 

интерактивті технологиясын өзінде үйлестіреді. Осы ерекшеліктері 

LabVIEW-де қосымшаларды жасауға сарапшыларға да, үйренбегендерге де 

мүмкіндік береді. LabVIEW графикалық бағдарламалауда интуитивті 

түсінікті процеске ие, ол бағдарламалауға ғана емес, сонымен қатар  

өлшемдермен және бақылаумен байланысты туындаған мәселелерді 

шешуді алға қоюға мүмкіндік береді.  

LabVIEW тілінің артықшылығы. LabVIEW графикалық 

бағдараламалау ортасының негізгі артықшылығы болып төмендегілер 

келтіріледі: 

 қол жетімділік және салыстырмалы қарапайымдылығы: LabVIEW 

жасаушы мен қолданушыны бағдарламалаудың классикалық тілін 

үйренуден арылтады, себебі LabVIEW тіліндегі бағдарламалар тек 

графикалық сұлба-суреттерден тұрады (бірде-бір мәтін жолығынсыз); 

 көрнектілігі: LabVIEW бағдарламалық ортасында деректердің 

қарапайым универсальды визуализациясы қолданылған; дәлірек айтқанда, 

LabVIEW құралының қабықшасы өлшем құрылғыларымен жақсы 

жабдықталған зертханаға ұқсас;  

 дұрыстауға арналған қарапайым және көрнекі құралдары: 

LabVIEW-де бағдарламалар жұмысын бақылау бір түймешені қосу арқылы 

жасалады; сонымен қатар, дұрыстайтын адам әрбір элемент үшін сұлбада 

кіру және шығу деректерін жазады;  

 өзектілігі және келешегі: қазіргі таңда зертханалық өлшемдермен 

және тәжірибелермен байланысты көптеген бағдарламалар LabVIEW-де 

зерттеушілердің өздерімен жасалуда.  

LabVIEW тілінің артықшылығы келесі мақсаттарды орындауда 

байқалады: 

 өлшем объектісінің параметрлерін өлшем жүйесінің бақылау 

мүмкіншілігін зерттеу берысында; 

 КБӨЖ құрылымының анализі және оңтайландыру; 

 КБӨЖ ме оның компоненттерінің есебі мен статистикалық анализі 

және динамикалық метрологиялық сипаттамасы (МС). 

LabVIEW-де қолданудың арқасында жасалған ұқсастық модельдері, 

зерттелінетін объектілерде болатын, шынайы физикалық процестердің 

мәнін білдіреді.  LabVIEW-де көптеген бағдарламалар түрлері бар, олар 

келесілерді жасауға мүмкіндік береді: 

– стандартты интерфейстер арқылы сыртқы деректерді бақылау қол 

жетімділігі (КОП, RS232, VXI, USB и др.); 
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– өлшем деректерін анализдеу; 

– деректердің архивтелуін және сақталуын жасау.  

LabVIEW-ді оқып үйрені процесі интерактивті оқыту жүйесінің 

болуымен, салалық контексті байланысты көмегі және бағдарламалаудың 

көптеген мысалдарының болуының арқасында елеулі түрде жеңілдетіледі.  

LabVIEW-ді қолдану салалары қарқынды түрде кеңеюде. Білім 

беруде физика, элетротехника және механика пәндері бойынша 

зертханалық тәжірибелік сабақтарда қолданылады. LabVIEW 

фундаментальды ғылымда Lawrence Livermore, CERN (Европода), Batelle, 

Oak Ridge (США), Sandia сияқты алдыңғы қатарлы орталықтар қолданады,   

инженерлік тәжірибеде – өндірістік кәсіпорындар, ғарыштық объектілер, 

су үсті, су асты және әуе флоты объектілерінде және т.б. 

 

2  Дәріс №2. LabVIEW мен ВА бағдарламалық орталарының 

негізгі түсініктері 
 

Дәрістің мазмұны: виртуалды құрылғының негізгі компоненттері; 

Tools Palette, Controls и Functions инструменталды панельдері; блок-

диаграммалар объектілерінің контекстік мәзірі.  

 

Дәрістің мақсаты: ВА компоненттерімен танысу – алдыңғы панель, 

блок-диаграмма, пиктограмма (икона) және біріктіргіш панель. 

Инструментальды алдыңғы панельдердің және блок-диаграммалардың, 

басты және контекстік мәзірдің, саймандар палитрасының, элементтер мен 

функциялардың міндеттерін үйрену.  

 

LabVIEW-ді қосу жұмыс үстелінде орналысқан LabVIEW ярлыгын 

тінтуірді екі рет басу арқылы іске асады немесе Пуск - Программы – 

National Instruments – LabVIEW арқылы.  LabVIEW-ге кіру барысында 

қолданушыға басты мәзірде жаңа виртуалды сайманды жасау (New VI) 

немесе осында бар виртуалды сайманды ашу ұсынылады (Open VI). 

ВА (VI) жасау келесі екі панельде іске асады – алдыңғы және 

функционалды (блок-диаграмма). Алдыңғы панель – қолданушының 

интерфесі Controls  (Элемент палитрасы) палитрасын қолданумен 

жасалады. Бұл элементтер деректерді енгізу құралы ретінде – бақылау 

элементі, және деректерді көрсету құралы ретінде – көрсету элементі 

бола алады. Бақылау элементтеріне – ауыстырып-қосқыштар, түймелер, 

жылжымалы және басқа енгізу элементтері кіреді.  

Көрсету элементтеріне – жарықдиоды, сандық табло, графиктер 

және т.б. жатады.  

Инструменталды панелдер. Блок-диаграммада ВА-ның ашылуынан 

кейін, алдыңғы панельдегі объектілерді бақылауға арналған графикалық 
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фунциялары бар Functions (Функция палитрасы) палитрасын қолдану 

арқылы бағдарламалау жасалады.  

Барлық панельдер бірдей құрылымға ие. Әрбір панель элементтер 

орналасқан тік және көлденең скролингтермен жабдықталған жұмыс 

аймағына ие. Панельдерде жоғарғы мәзір және бақылау түймелер 

жиынтығы бар (2.1 сурет): 

 
 

2.1 сурет- Бақылаушы тұймелер 

 

 «бағыт» түймесі бағдарламаны қосу үшін қажетті; түйме екіге 

бөлінген бағыт бағдарламада қатенің бар болуын анықтауға қажет;  

 «циклдегі нұсқарлар» түймесі бағдарламаны үзіліссіз режимде 

(циклды) қосу үшін қажет; 

 «қызыл дөңгелек» түймесі бағдарламаның жұмысын тоқтатуға 

арналған; 

 «екі тік сызық» түймесі бағдарламаның жұмысын үзіліс жасауға 

арналған. 

Екі панель үшін де Tools Palette (2.2 сурет) панелі қол жетімді, оның 

құрамында редакциялау режимін өзгертуге арналған бақылаушы түймелер 

жиынтығы бар. 

 

 
 

2.2 сурет – Tools панелі 

 

 Солардың кейбіреулерін атап өтейік: 

 «сұқ саусақ» түймесі түймелер мен сөндіргіштердің позициясын 

ауыстыру, виртуалды осциллографтарды баптау, сандық реттеуіштердің 

мәнін басқару және т.б. үшін қолданылады; 

 «нұсқар» түймесі объектілерді бөлу, орын ауыстыру және олардың 

өлшемдерін өзгерту үшін кажет; 
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 «катушка» түймесі блок-диаграммадағы объектілерді қосу үшін 

қолданылады ; 

 «қылқалам» түймесі объектілерді немесе фондарды бояуға 

арналған; 

 «қол» түймесі терезедегі панель жұмыс аймағының орнын 

ауыстыру үшін қолданылады; 

 «тамызғыш» түймесі панельдегі бар түстерден керекті түсті таңдау 

үшін қолданылады.  

 «А» пәрмені мәтіндік терезені ашу мен өзгерту үшін қызмет етеді; 

 «қызыл дөңгелек» пәрмені блок-диаграммада бағдарламаның 

орындалуын тоқтату нүктелерін орналастыру мен шешу үшін қажет; 

 «Р» пәрмені блок-диаграммада бағдарламаны атқару барысында 

жөнелтілетін мағлұматтардың ағымдық мәндерін көрсететін жергілікті 

терезелерді орналастыру үшін қызмет етеді. 

Controls панелі (2.3 сурет) белсенді алдыңғы панель барысында қол 

жетімді болады. Бұл панель алдыңғы панельдің жұмыс кеңістігінде 

тінтуірдің оң жақ пәрменімен шақырылады немесе бас мәзірден 

Window>>Show Controls Palette таңдау қажет. Controls панелі арқылы 

көрсету элементтерін және басқару элементтерін виртуалдық құрылғының 

алдыңғы панеліне визуалдық орналастыру іске асырылады. Панельде бұл 

элементтер кейбір белгілері бойынша бөлек топтарға реттемеленеді: 

логикалық, қатарлы, сандық, массивтер, диалогтық, Internet, ActivX және 

т.б. 

 

 
 

2.3 сурет – Controls панелі 

 

Controls панелінің негізгі еншілес панельдері: 

1) Сандық мәндері (Numeric). Басқару элементтері мен сандық 

мағлұматтарға арналған көрсету элементтерінен тұрады. 
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2) Логикалық мәндері (Boolean). Басқару элементтері мен логикалық 

үлкендіктерге арналған көрсету элементтерінен тұрады. 

3) Қатарлы мәндер мен кестелер (String&Table). Басқару 

элементтері мен кестелер мен ASCII қатарларына арналған көрсету 

элементтерінен тұрады. 

4) Тізімдер мен шығыршықталған тізімдер (List & Ring). Өз 

құрамында қарапайым немесе шығыршықталған тізімдер формасында 

атқарылған мәзірге арналған басқару элементтері мен көрсету 

элементтерінен тұрады. 

5) Массивтер мен кластерлер (Array & Cluster). Өз құрамында 

мағлұматтар түрлерінің жиынтықтарын топтастыруға арналған басқару 

элементтері мен көрсету элементтерінен тұрады. 

6) Жолдар мен сілтемелер (Path & Refnum). Сілтемелер мен 

жолдарға арналған басқару элементтері мен көрсету элементтерінен 

тұрады. 

7) Виртуалдық осциллографтар (Graph). Уақыттың шынайы 

ауқымында диаграммалар немесе кестелерде мағлұматтар кестелерін 

құрастыруға арналған көрсету элементтерінен тұрады. 

8) Рәсімдеу (Decorations). Алдыңғы панель дисплейлерін икемдеуге 

арналған графикалық объектілерді көрсету элементтері мен басқару 

элементтерінен тұрады. 

9) Реттемелеуішті таңдау (Select Control). Басқарудың өздігінен 

жасалған элементтерін жүктеуге арналған диалогтық терезеден тұрады. 

10) Пайдаланушының басқару құралдары (User Controls). 

Пайдаланушының өзімен қалыптастырылған басқарудың арнайы 

құралдарынан тұрады. 

11) ActiveX (ActiveX) объектілері. Алдыңғы панельге ActiveX 

объектілерін енгізуге мүмкіндік беретін басқару құралдарынан тұрады. 

12) Диалогтық панель (Dialog). Пайдаланушымен диалогты 

қалыптастыруға арналған стандартты объектілерінен тұрады. 

13) Суреттерді өңдеу (IMAQ Vision). Суреттерді өңдеу мен 

талдауға арналған құралдардан тұрады. 

14) Internet (Internet Toolkit) жұмыс істеу. ВА Ғаламтор 

желісіндегі жұмысын (telnet, ftp, электрондық пошта, CGI және басқалары) 

ұйымдастыруға мүмкіндік беретін алдыңғы панельде орналастырылған 

басқару құралдарынан тұрады. 

Көрсету немесе басқару  элементтерін фронт панельге 

орналастырудан соң олар графикалық түрде блок-диаграммада 

мағлұматтар терминалдары түрінде көрсетіледі. Терминалда көрсетілетін 

символдар терминалдың мағлұматтар түрін көрсетеді. Мысалы, DBL – 

екілік нақтылығы бар заттық сандардың терминалы, I16 –16-битті тұтас 

терминалы, TF – логикалық терминал және т.б. 
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Functions палитрасы (2.4 сурет) функционалдық панельді 

белсенділендіру барысында қол жетімді болады. Бұл палитра, Controls 

панелі сияқты, бөлек пиктограммалар түріндегі стандарттық элементтердің 

жүйелендірілген жиынтықтарынан тұрады, олардың көмегімен ВА блок-

диаграммаларды құрастыру іске асырылады. 

Functions палитрасы блок-диаграмманың жұмыс кеңістігінде 

тінтуірдің оң жақ пәрменін басумен шақырылады немесе бас мәзірден 

Window>>Show Function Palette таңдау қажет. 

Functions панелінің негізгі еншілес панелдері: 

1) Құрылымдары  (Structures). Бағдарламаның басқарушы 

құрылымдарынан, мысалы, While Loop, For Loop және т.б циклдардан 

тұрады. 

2) Сандық функциялар (Numeric). Өз құрамында тригонометриялық, 

логарифмдік және басқа функциялардан тұрады. 

3) Логикалық функциялар (Boolean). Өз құрамында логикалық 

функциялардан тұрады. 

4) Қатарлы функциялар (String). Өз құрамында қатарлы 

үлкендіктермен жұмыс істеуге арналған функциялардан тұрады. 

5) Массивтер (Array). Өз құрамында массивтерді өңдеуге арналған 

функциялардан тұрады. 

6) Кластерлер (Cluster). Өз құрамында кластерлерді өңдеуге 

арналған функциялардан тұрады. 

7) Салыстыру (Comparison). Өз құрамында құбылмалы салыстыруға 

арналған функциялардан тұрады. 

8) Уақыт пен диалог (Time & Dialog). Өз құрамында диалогтық 

терезелерге, синхронизацияға және қателіктерді өңдеуге арналған 

функциялардан тұрады. 

9) Файлды енгізу/шығару (File I/O). Өз құрамында файлдарды енгізу 

мен шығару бойынша операцияларды іске асыруға арналған 

функциялардан тұрады. 

10) Енгізу/шығару құралдары (Instrument I/O). Өз құрамында түрлі 

архитектура құрылғыларын басқаруға арналған ВА тұрады. 

11) Құрылғылардың драйверлері (Instrument Drivers). Өз 

құрамында сыртқы құрылғыларды, генераторларды, осциллоскоптарды 

және т.б GPIB интерфейсі немесе жалғасушылық порт арқылы басқаруға 

арналған ВА тұрады. 

12) Мағлұматтарды жинау (Data Acquisition). Өз құрамында 

мағлұматтарды жинау жадыларын пайдалануға арналған ВА -тан тұрады. 

13) Дабылдарды өңдеу (Signal Processing). Өз құрамында 

дабылдарды генерациялау мен оларды өңдеу үшін пайдаланылатын ВА -тан 

тұрады. 
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2.4 сурет – Functions панелі 

 

 14) Математикалық (Mathematics). Өз құрамында 

оңтайландырылған, алгебралық, интегралдық, әртараптандырылушылық 

және басқа функциялардан тұрады. 

 15) Кескін мен дыбыс (Graphics & Sound). Өз құрамында 

суреттермен, дыбыспен және үш өлшемді кестемен жұмыс істеуге 

арналған ВА тұрады. 

16) Байланыстар (Communication). Өз құрамында TCP, DDE және 

т.б желілермен жұмыс істеуге арналған виртуалдық құрылғылардан 

тұрады. 

17) Бадғарламаны басқару (Application Control). Өз құрамында 

виртуалдық құрылғыларды басқару үшін пайдаланылатын ВА тұрады. 

18) Кеңейтілген (Advanced). Өз құрамында кітапханалық сұраныс, 

мағлұматтарды басқару түріндегі түрлі функциялардан тұрады. 

19) Есепті генерациялау (Report Generation). Өз құрамында есептік 

құжаттарды дайындауға арналған ВА тұрады. 

20) Оқытушы бағдарламалар (Tutorial). Өз құрамында LabVIEW 

оқыту бағдарламасында пайдаланылатын ВА тұрады. 

21)  Пайдаланушылық кітапханалар (User Libraries). Осы панельдің 

көмегімен қажетті vi жылдам қол жетімділік іске асырылады. 

22) ВА таңдау (Select VI). Өз құрамында ағымдық ВА -тан еншілес 

бағдарламаларды енгізуге арналған диалогтық терезеден тұрады. 
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23) Суреттерді өңдеу (IMAQ Vision). Өз құрамында суреттерді 

өңдеу мен талдауға арналған ВА-тан тұрады. 

24) Суретке ие болу (Image Acquisition). Өз құрамында суреттерді 

қабылдау мен өңдеуге арналған ВА-тан тұрады. 

25) Internet жұмыс істеу (Internet Toolkit). Өз құрамында Ғаламтор 

желісінде жұмыс істеу үшін пайдаланылатын ВА-тан тұрады (CGI, ftp, 

telnet, электрондық пошта, және т.б.). 

26) SQL сұраныстары (SQL). Өз құрамында SQL серверімен және 

сұраныстарды өңдеумен байланысты ұйымдастыру үшін пайдаланылатын 

ВА-тан тұрады. 

Блок-диаграмма объектілері алдыңғы панель элементтерінің, 

функциялардың, операторлардың, ВА еншілес бағдарламаларының, 

құрылымдарының, мағлұматтар өткізгіштерінің графикалық көрінісінен 

тұрады, олар арқылы блок-диаграмма объектілері арасында мағлұматтар 

алмасу іске асырылады. 

Терминалдар арасындағы мағлұматтардың өткізгіштері 

қарапайым тілдердегі құбылмаларға ұқсайды. Мағлұматтар бір 

терминалдан бір немесе бірнеше терминалдарға бір бағытта ғана жүре 

алады. Мағлұматтардың өткізгіштері түрлі түстерге және жуандықтарға ие. 

Қызғылт түс заттық сандарға сәйкес келеді, күлгін түс – қатарлы 

мағлұматтарға, көк түс – толық сандарға, жасыл түс – логикалық 

мағлұматтарға сәйкес келеді. 

Мәнмәтіндік мәзір реттемелеуіште/индикаторда тінтуірдің оң жақ 

пәрменін басу барысында пайда болады (алдыңғы панельде немесе 

функционалдық панельде). Мәнмәтіндік мәзірдің көмегімен келесі 

әрекеттерді іске асыруға болады: 

 басқару/реттемелеу элементін көрсету/индикатор және керісінше 

элементке алмастыру (Change to Indicator, Change to Control); 

 блок-диаграммадағы терминалдарды жылдам іздестіру (Find 

Terminal) және керісінше, алдыңғы панельдегі индикатор/реттемелеуіш 

(Find Indicator,Find Control); 

 реттемелеуішті/индикаторды сипаттауға арналған атауды көрсету 

немесе жасыру (Show >> Label, Show >> Caption); 

 индикатор/реттемелеуіш параметрлерін икемдеу (Data Operations); 

 басқа индикатор/реттемелеуішке алмастыру (Replace); 

 пайдаланылатын функция бойынша анықтамаға ие болу (Online 

Help); 

 функциялар үшін оларға сәйкес келетін индикаторларды, 

реттемелеуіштерді және константтарды құру (Create Constant, Create 

Control, Create Indicator) және т.б. 
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3  Дәріс №3. ВА құру, өзгерту және дұрыстау 
 

Дәрістің мазмұны: мағлұматтардың түйіндері, түрлері және 

өткізгіштері; объектілерді мағлұматтардың өткізгіштерімен автоматты 

және қолданбалы байланыстыру. 

 

Дәрістің мақсаттары: мағлұматтар түрлерін және блок-диаграмма 

элементтерін зерттеу – мағлұматтар терминалдары, мағлұматтар түйіндері 

мен өткізгіштері. Мағлұматтардың өткізгіштері объектілерінің автоматты 

және қолданбалы байланысымен танысу. 

 

Алдыңғы панельде көрсетілген барлық объектілер блок-диаграммада 

мағлұматтар терминалдары түрінде көрсетіледі.  Мағлұматтар 

терминалы – ол әріптік-сандық белгілері бар тік бұрышты формадағы 

графикалық сурет. Мағлұматтар терминалы функционалдық және алдыңғы 

панельдер арасындағы өзара байланысты қамтамасыз етеді. Мағлұматтар 

терминалдары бағдарламаландырудың құбылмалы мәтіндік тілдеріне және 

константтарына ұқсас болып келеді. Мағлұматтар терминалдары келесі 

түрлерге бөлінеді – мағлұматтарды көрсету, басқару элементтерінің 

терминалдары және түйіндер терминалдары. 

Түйін деп мағлұматтарды енгізу/шығарудың бір немесе бірнеше 

өрістеріне ие және виртуалдық құрылғының алгоритмдік операцияларды 

атқаратын блок-диаграммадағы объектіні атайды. Түйіндер 

бағдарламаландырудың мәтіндік тілдеріндегі функцияларға, 

операторларға, еншілес бағдарламаларға ұқсас болып келеді. Түйіндер өз 

құрамына құрылымдарды, ВА еншілес бағдарламаларын және 

функцияларды кіргізеді. ВА еншілес бағдарламасы – басқа ВА блок-

диаграммасында еншілес бағдарлама ретінде пайдалануға болатын 

виртуалдық құрылғы. Құрылым деп үрдісті басқару элементін атайды, 

мысалы шарт бойынша цикл (While циклы) немесе Нұсқа (Case) 

құрылымы және т.б. Функциялар түйіндерінің мысалдарына Add (Қосу) 

және Subtract (Көбейту) түйіндері жатады. 

Мағлұматтардың түрлері мен өткізгіштері. LabVIEW ортасында 

мағлұматтардың бірнеше терминалдарын байланыстыру үшін 

мағлұматтарды өткізгіштері пайдаланылады. Соның өзінде барлық 

енгізу/шығару өрістерінің мағлұматтар түрлерімен сәйкес келуі қажет.  

Мысалы, массивті шығару өрісін сандық түрдегі мағлұматтарды 

енгізу өрісімен байланыстыруға болмайды. Байланыстыру сипаты жөнді 

болуы керек. Өткізгіштер мағлұматтардың бір көзіне ғана, мағлұматтарды 

енгізудің бір өрісіне ғана қосылуы керек. Мысалы, көрсетудің екі 

элементін өз арасында байланыстыруға болмайды. Байланыс сәйкестілігін 

анықтауға болатын компоненттер ретінде есептеледі: енгізу/шығару өрісі 

мағлұматтарының түрлері және көрсету және/немесе басқару 
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мағлұматтарының түрі. 

Мағлұматтардың негізгі түрлері: 

1) Сандық түрі (Numeric). 

2) Жүзбелі үтірлі сан (Floating point) қызғылт түсті терминалды 

көрсетеді және single (32 bit), double (64-bit) немесе extended (128-bit) 

precision (бірлікті, екілікті немесе кеңейтілген нақтылығы) бола алады. 

Жүзбелі үтірлі сан кешенді бола алады. 

3) Толық санды түр (Integer) терең түсті терминалды білдіреді. 

Толық сандарды ұсынудың келесі түрлері мүмкін: 8, 16 және 32 бит. Егер 

сан белгілі толық сан болып табылса, онда сан белгісі үшін бір бит 

пайдаланылуы мүмкін. 

4) Логикалық түр (Boolean) жасыл түсті терминалды білдіреді, ол тек 

екі жағдайды ғана қабылдай алады: FALSE (0) немесе TRUE (1). 

5) Қатарлы түр (String) қызғылт түсті терминалды білдіреді, ол 

ASCII форматындағы мәтіннен тұрады. 

6) Файлға арналған жол (Path) терминалдар түрінде ұсынылады және 

қатарлы түрге ұқсас болып келеді, бірақ LabVIEW оны форматтайды, сол 

арқылы пайдаланылатын платформа үшін стандартты синтаксис 

пайдаланылады. 

7) Массивтер (Array) құрастырушы элементтердің мағлұматтар түрін 

жағады және оларға сәйкес түсті қабылдайды. 

8) Кластерлер (Cluster) өз құрамына мағлұматтардың түрлі 

типтерінен тұрады және егер кластердің барлық элементтері сандық болса, 

онда кластер қоңыр түсті болып көрінеді. Егер кластер түрлі типтердегі 

мағлұматтардан тұратын болса, онда кластер қызғылт түсті болып келеді. 

9) Мағлұматтардың дабылдық түрі (Waveform) мағлұматтардан, 

уақыттың бастапқы интервалынан және өлшемдер арасындағы уақыт 

интервалынан тұратын элементтер кластерінен тұрады. 

10) Динамикалық түр (Dynamic) өзімен қара-көк түсті терминалды 

білдіреді. Динамикалық түр дабылдың мағлұматтарынан ғана емес, 

сонымен қатар қосымша ақпаратқа ие, мысалы дабылды қабылдау уақыты 

мен мерзімі, оның атауы. Динамикалық түрдегі мағлұматтар көптеген 

экспресс-ВА пайдаланылады. 

Блок-диаграммада мағлұматтар объектілер арасында байланыстыру 

желілері арқылы жіберіледі, олар мағлұматтардың өткізгіштері деп 

аталады, олар бағдарламаландырудың мәтіндік тілдеріндегі 

құбылмалылыққа ұқсас болып келеді. Мағлұматтардың өткізгіші 

мағлұматтардың бір көзіне ие болуы, бірақ мағлұматтарды көптеген 

функциялар мен ВА жіберуі мүмкін. Жөнелтілетін мағлұматтар түріне 

мағлұматтар өткізгіші желісінің түсі, стилі және қалыңдығына байланысты 

болып келеді. 

Мағлұматтар өткізгіштері объектілерін байланыстыру. LabVIEW 

объектілерді блок-диаграммаға алмастырудан соң барлық объектілер 
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мағлұматтар өткізгіштерімен байланыстырылады. LabVIEW автоматты 

тәртіпте мағлұматтарды енгізу/шығару өрістерінің әлдеқайда сәйкес 

түрлерін қосады, сәйкес келмейтіндері байланыспаған болып қала береді. 

Өткізгіштердің автоматты қосылуы параметрлерін өзгерту үшін бас 

мәзірден Tools >> Options >> Block Diagram таңдауға болады. 

Объектілерді мағлұматтардың өткізгіштерімен қолданбалы 

байланыстыру «БАЙЛАНЫСТЫРУ» құралының көмегімен іске 

асырылады. «БАЙЛАНЫСТЫРУ» құралын мағлұматтарды енгізу/шығару 

жолына келтіру барысында экранда өткізгішті қосу орнын анықтау үшін 

қажетті ескерту шығарылады. 

 

4  Дәріс №4. ВҚ еншілес бағдарламаларын құру 
 

Дәрістің мазмұны: ВҚ еншілес бағдарламасы; ВҚ иконкасын құру, 

ВҚ еншілес бағдарламаларын пайдалану. 

 

Дәрістің мақсаты: виртуалдық құрылғының еншілес 

бағдарламаларын құру мен түзету үрдісін зерттеу, оларды ары қарай 

пайдалану үшін икемдеу. 

 

Виртуалдық құрылғының алдыңғы панелін қалыптастыру мен блок-

диаграмманы құрудан кейінгі келесі қадам оның иконкасын құру, сонымен 

қатар виртуалдық құрылғыны ВҚ еншілес бағдарламасы ретінде ары қарай 

пайдалануға арналған байланыстыру панелін икемдеу болып табылады. ВҚ 

еншілес бағдарламасы бағдарламаландырудың мәтіндік тілдерінің еншілес 

бағдарламаларына ұқсас болып келеді. ВҚ еншілес бағдарламаларын 

пайдалану блок-диаграммаларды өзгерту мен жөндеуге мүмкіндік береді. 

Кез келген ВҚ басқа виртуалдық құралдарды құру барысында 

еншілес бағдарлама ретінде пайдаланыла алады. Еншілес бағдарламаға 

өңделетін блок-диаграмманың бірнеше функционалдық блоктарын 

біріктіру үшін оларды тінтуірдің көмегімен Shift пернесін басу арқылы 

ерекшелеп, және содан кейін жоғары мәзірден Edit  >> Create SubVI таңдау 

керек. 

Соның өзінде функционалдық блоктар функционалдық панельдегі 

жаңа иконкамен жаңа еншілес бағдарламаға бірігеді. Құрылған еншілес 

бағдарламаны шақыру үшін, оны икемдеу мен тапсырылған атауда сақтау 

үшін ВҚ құрылған иконкасын екі рет басу керек. 

Ары қарай құрылған еншілес бағдарлама түрлі ВҚ көп рет 

пайдаланылуы мүмкін. 

ВҚ иконкасын құру.  иконкасы әрбір виртуалдық құрылғыда 

алдыңғы панельдің жоғары оң жақ бұрышында және блок-диаграмма 

терезесінде көрсетіледі. Иконка құрылғының графикалық үлгісін көрсетеді 
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және суреттен, мәтіннен, басқа да файлдардан бір уақытта құрала алады. 

Егер ВА еншілес бағдарлама ретінде пайдаланылса, онда иконка оны басқа 

ВА блок-диаграммасында идентификациялау үшін қолданады.  

Құрылатын ВҚ және еншілес бағдарламалардың иконкасын өзгерту 

үшін тінтуірдің оң жақ батырмасымен ВҚ пиктограммасының жоғары оң 

жақ бұрышын басып, Edit Icon таңдау керек  (4.1 сурет). 

 

 
 

4.1 сурет - Edit Icon таңдау 

 

Иконканың жеке нұсқасын графикалық редактордың қарапайым 

функциялары көмегімен құруға болады. Еншілес бағдарламалардың 

кіруі/шығуын (терминалдарын) икемдеу үшін тінтуірдің оң жақ 

батырмасын ВҚ оң жақ жоғары бұрышындағы иконкасын басып, Show 

Connector таңдау керек (4.2 сурет). 

Соның өзінде иконка тік бұрыштарға бөлінеді, олардың жалпы түрі 

мен кешенін пиктограмманың шығарылған мәзірі көмегімен жөнге салуға 

болады (терминалды қосу/жою– Add Terminal/Remove Terminal, 90 

градусқа айналдыру – Rotate 90 Degrees, басқа түрі – Patterns… және т.б.). 

Әрбір терминалды белгілі мағлұматтармен сәйкестендіру үшін, тінтуірдің 

сол жақ батырмасымен қажетті терминалды басып, одан кейін алдыңғы 

панельде суреттеу мен басқарудың сәйкес келетін сол элементін басу 

керек. Соның өзінде терминал басқарудың немесе көрсетудің аталған 

мағлұматтық элементіне сәйкес келетін түске ие болады. Нәтижесінде 

әрбір терминал белгілі кіру немесе шығу мағлұматтарына ие болады. 
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4.2 сурет - Show Connector таңдау 

 

ВҚ еншілес бағдарламаларын пайдалану. ВҚ оны құрғаннан соң, 

иконканы рәсімдеп, байланыстыру панелін икемдегеннен соң еншілес 

бағдарлама ретінде пайдаланыла алады. ВҚ еншілес бағдарламасын блок-

диаграммада орналастыру үшін Функциялар (Functions) палитрасынан ВҚ 

таңдау (Select a VI) командасын таңдап, ВҚ көрсетіп, оны блок-

диаграммаға орналастыру керек. 

Ашық ВҚ басқа ВҚ блок-диаграммасына орналастыру үшін Осы ВҚ 

иконкасын блок-диаграммаға «АЛМАСТЫРУ» элементінің көмегімен 

тасымалдау керек. 

 

5  Дәріс №5. ВҚ құру барысындағы көп реттік қайталаулар мен 

циклдар 

 

Дәрістің мазмұны: While циклы; For циклы; кері байланыс түйіндері; 

Case таңдау құрылымы; Formula Node формулалық блогы; Sequence 

Structure жалғасушылық құрылымы. 

 

Дәрістің мақсаты: LabView ортасының негізгі құрылымдарын және 

олардың ерекшеліктерін зерттеу, циклдың алдыңғы итерцияларында 

мәндерге қол жетімділікті ұйымдастыру үшін кері байланыс түйіндері мен 

жылжымалы регистрлерді пайдалану. 

 

Бағдарламалардырудың мәтіндік тілдерінде пайдаланылатын цикл 

операторлары мен Case операторлары (Нұсқа), LabVIEW жүйесінде 

құрылымдар түріндегі графикалық үлгіге ие. 
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Құрылымның блок-диаграммасында мағлұматтар ағымының 

қайталанушы (циклдық) операцияларын атқару үшін операцияларды іске 

асыруға және белгілі тәртіпте операцияларды атқаруға шарттар орнату 

қажет. LabVIEW-нің бес құрылымы бар: шарт бойынша цикл (While), 

итерациялардың бақыланған саны бар цикл (For), Нұсқа (Case) құрылымы, 

Жалғасушылық (Sequence) құрылым, Оқиға (Event) құрылымы, сонымен 

қатар формула түйіні (Formula Node). 

While циклы немесе шарт бойынша цикл. Бұл цикл өзінің жұмысын 

циклдан шығудағы логикалық шартты атқарудан соң жалғастырады. 

Үлгі бойынша шарт терминалы келесі  түріне ие, ол циклдың 

атқарылуының шығу шарты терминалына TRUE мәні келіп түскен кезде 

тоқтатылатынын айтады. Мұндай жағдайда шығу шарты терминалы Stop If 

True терминалы (Шындық жағдайында аялдау) деп аталатын болады. 

Итерациялар есептеуішінің теминалы  атқарылған операциялар 

санын көрсетеді. Осы терминалдың бастапқы мәні әрқашан нөлге тең. 

Циклде шарты бойынша шығу шартын және шығу шарты 

терминалындағы соған сәйкес келетін суретті  өзгерту мүмкіндігі бар. 

Тінтуірдің оң жақ батырмасымен цикл шекарасы бойынша немесе шығу 

шарты терминалы бойынша басып, контекст мәзірінен Continue If True  

таңдау керек (Шындық жағдайында жалғастыру). 

For циклы немесе итерациялардың бақыланған саны бойынша цикл. 

Бұл цикл мағлұматтардың қайталанатын ағымдарымен бірнеше рет 

операциялар өткізуге қызмет етеді. 

For циклы Functions >> Structures палитрасында орналасқан. 

Мағлұматтар ағымымен қайталанатын операциялардың жоғары мөлшері N 

циклы итерациялары санының терминалға тағайындалған мәнімен 

анықталады . 

Атқарылған итерациялардың саны итерацияларды есептеу 

терминалында  болады, олардың бастапқы мәні әрқашан нөлге тең. 

Алдыңғы итерациялары мәндеріне қол жетімділікті ұйымдастыру. 

Циклдармен жұмыс істеу барысында цикл итерацияларының алдыңғы 

мәндеріне қол жетімділік қажеттілігі жиі туындайды. Мысалы, ВҚ 

жағдайында графиктегі температураны өлшеу мен көрсету үшін, 

температураның орта мәнін шығару үшін алдыңғы итерациялардан 

алынған мәндерді пайдалану керек. Ол мағлұматтарға қол жеткізудің екі 

әдісі бар: жылжымалы регистр (Shift Register) және кері байланыс түйіні 

(Feedback Node). 

Жылжымалы регистрлер. Циклдармен жұмыс істеу барысында 

мәндерді циклдың ағымдық итерациясынан келесіге жіберу үшін 

жылжымалы регистрлер пайдаланылады, олар бағдарламаландырудың 

мәтіндік тілдеріндегі статикалық мағлұматтарға ұқсайды. 
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Жылжымалы регистр терминалдар жұбын көрсетеді. Бұл 

терминалдар цикл шекарасының бір біріне қарсы тік қатарларында 

орналасқан. Оң жақ терминалда «жоғары» сызығы көрсетілген. Ағымдық 

интерация аяқталғаннан соң сақталған мағлұматтар циклдың келесі 

итерациясына жіберіледі. 

Жылжымалы регистрді құру үшін тінтуірдің оң жақ пернесін цикл 

шекарасы бойынша басып, мәзірден Add Shift Register таңдау керек 

(Жылжымалы регистрді қосу). 

Жылжымалы регистрді инициализациялау үшін циклдың сыртынан 

оның сол жақ терминалына кез келген мәнді жіберу керек. 

Егер жылжымалы регистрдің инициализациясын өткізбесе, онда ол 

регистрге циклды атқару барысында жазылған немесе мағлұматтардың 

осы түрі үшін үлгілі пайдаланылатын мәнді пайдаланатын болады. 

LabVIEW циклы құрылымында бірнеше жылжымалы регистр құруға 

болады. Бір циклда бірнеше операцияларды атқару барысында циклдың 

түрлі операцияларын атқару нәтижесінде алынған мағлұматтарды сақтауға 

арналған бірнеше терминалдары бар жылжымалы регистрді пайдаланған 

жөн. 5.1 суретінде екі инициализацияланған жылжымалы регистрді 

пайдалану үлгісі көрсетілген. 

 

 
5.1 сурет - For циклында жылжымалы регистрлерді пайдалану 

  

Кері байланыс түйіндері. Кері байланыс түйіндері , 

автоматты түрде For немесе While циклдарында осы функциялардың, ВҚ 

еншілес бағдарламаларын енгізу жолын байланыстыру барысында пайда 

болады. Жылжымалы регистрге ұқсас түрде кері байланыс түйіні ағымдық 

итерация аяқталған кезде кез келген түрдегі мағлұматтарды сақтап, оларды 

келесі итерацияға жібереді. Кері байланыс түйіндерін пайдалану 

өткізгіштік мағлұматтар мен байланыстардың санын азайту мүмкіндігін 

береді. 

Кері байланыс түйінін For циклының немесе While  циклының ішіне 

орналастыру үшін «Кері байланыс түйіні» (Feedback Node) пәрменін 

Құрылымдар  (Structures) палитрасынан таңдау керек.  
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Егер кері байланыс түйінін циклдың шығу терминалына мағлұматтар 

жіберетін мағлұматтардың өткізгіштеріне орналастырса, онда ол барлық 

мәндерді циклдың шығу терминалына жіберетін болады. 

Егер кері байланыс түйінін циклдың шығу терминалына мағлұматтар 

жіберетін мағлұматтардың өткізгіштеріне орналастырса, онда ол барлық 

мәндерді ВҚ мағлұматтар енгізу жолына немесе функцияларға жіберетін 

болады. 

Case таңдау құрылымы. Case таңдау құрылымы екі немесе одан 

артық құрылымдалған блок-диаграммаға ие. Осы құрылымның кірмесіне 

берілген мәндерге тәуелді түрде блок-диаграмма мағлұматтарының 

біреуінің таңдауы жасалады. Case құрылымы өз құрамына енгізеді: 

 -  «?» таңдау терминалы. Таңдау терминалына логикалық, тұтас 

сандық немесе қатарлы мәнді жіберуге болады. 

 - блок-сызбалардың сөндіргіші (True \ False \ және т.б.) бір блок-

сызбадан басқасына өтуді іске асыруға арналған. Үлгі бойынша блок-

сызбалардың сөндіргіші екі терезеге ие - True және False. Таңдау блок-

сызбаларының саны қажет болған жағдайда көбейтіле алады. 

True және False басқа, сөндіргіштің мәндері ретінде қатарлы мәндер 

немесе толық сандар пайдаланыла алады могут. 

Case құрылымын Select функциясының орнына пайдалану мысалы 

ретінде АҚ өзгертілген Термометр блок-диаграммасы келтірілген. TRUE 

логикалық нұсқасы Case құрылымының алдыңғы қатарында көрсетілген 

(5.2, а сурет). 

     а)  

б)     
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в)  

а –TRUE логикалық нұсқа; б – нұсқаны таңдау; 

в –FALSE логикалық нұсқа. 

 

5.2 сурет – ВҚ Термометр Case құрылымын пайдалану 

 

Нұсқаны анықтау үшін ЖАЗУДЫ ЕНГІЗУ құрылғысының көмегімен 

мәндерді енгізіп немесе Case селекторының құрамынан мәндерді таңдау 

қажет. (5.2,б сурет). 

 Таңдалған нұсқа блок сұлбада көрсетілгендей алдыңғы қатарға 

шығады. (5.2,в сурет). 

 Нұсқа селекторы мәндерінің деректер типі және селектор 

терминалына берілетін мәліметтер бір - біріне сәйкес келуі керек.  

 Қызыл түске боялған нұсқа селекторының мәні оны өшіру немесе 

түзету қажет екендігін көрсетеді, әйтпесе ВҚ орындалмайды. Нұсқа 

селекторының терминалына құбылмалы нүктелі сандарды беруге 

болмайды, әйтпесе LabVIEW берілген мәнді ең жақын жұп санға дейін 

жуықтайды. Егер құбылмалы нүктелі санды сонда да енгізетін болсақ, онда 

ол қызыл түске боялып, өшіруді немесе түзетуді қажет ететіндігін 

көрсетеді.  

 Formula Node формулалық блогы. Formula Node формулалық блогы 

мәнді блок сұлбаға тікелей және қарапайым түрде енгізу үшін қажет. 

Формулалық блогты қолданудың ыңғайлылығы өрнек күрделі түрде және 

көптеген айнымалылардан тұрғанда көрінеді. Формулалар қарапайым жазу 

түрінде енгізіледі. Терминалда айнымалылардың аттары блоктың 

шекарасына жазылады. Әрбір өрнек «;» ажыратқышымен аяқталады.  

 Формула түйіні шешімдер қабылдау үшін де қолданылуы мүмкін. If-

then операторларын қолдану тәсілі келес блок диаграммада көрсетілген:  
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5.3 сурет - Formula Node формулалық блогы 

 

Sequence Structure тізбектік құрылымы. Sequence Structure тізбектік 

құрылымы белгілі бір ретте орналасқан блок сұлбалардың тізбектеліп 

орындалуы үшін қажет. Құрылымдағы фреймдер саны енгізілген блок 

сұлбалар санын көрсетеді. Фреймдер санын Add Frame Before, Add Frame 

After қолданып үлкейтуге болады. Айнымалылар мәндерінің бір фреймнен 

басқа фреймге жіберілуі жергілікті айнымалы құрылымдар арқылы жүзеге 

асырылады. Мұндай айнымалылардың деректері келесі фреймдерде 

көрсетілгенімен, өткен фреймдерде көрсетілмейді.  

 

6  Дәріс №6. LabVIEW ортасында массивтермен жұмыс 
 

 Дәрістің мазмұны:  массивтер; басқару және бейнелеу элементті 

массивтер; автоматты индексация; екіөлшемді массивтерді құру; 

массивтермен жұмыс жасау функциясы. 

 

 Дәрістің мақсаты: басқару және бейнелеу элементті массивтерді, 

массивтер функциясын, константа массивін құрудың типтік және 

массивтермен жұмыс жасау әдістерін оқып үйрену.   

 

 Бір типті деректер элементтерін біріктіретін LabVIEW объектісі 

массив деп аталады. Массив қандай да бір өлшемі бар элементтерден 

құралады. Массивті құратын элементтер массив объектісі деп аталады. 

Массивтің өлшемі ондағы бағандар мен жолдардың және массивтің 

тереңдігіне байланысты.  

 Массивтегі деректер келесі типтерден тұруы мүмкін: бүтін сандар, 

логикалық, жолдық. Сонымен қатар массивтер кластерлерді және 

сызбалық элементтерді құрауы мүмкін. Массивтері қолданудың 

ыңғайлығы бір типті мәліметтердің тобымен жұмыс жасағанда, сонымен 

қатар қайталанып есептелінгеннен кейін деректердің жиналуы кезінде 

көрінеді. Массивтер деректерді сақтауда, сызбаларды алуда және жұмыс 

уақытында деректер циклдерінің жиналуында қызмет етуі мүмкін.  
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6.1 сурет – Беткі панельдегі массив түрі 

 

Массивтің әрбір элементі реттелген және массив элементтерімен 

жұмыс жасау жеңілірек болу үшін, әрбір элементке өз индексі берілген. 

Массив элементтерінің нөмірі әрдайым нөлден басталады, яғни массив 

индекстерінің ауқымы 0 және n-1 аралығында жатады, n - массивтегі 

элементтер саны.  

Басқару және бейнелеу элементті массивтерді құру. Басқару және 

бейнелеу элементті массивтерді құру үшін мысалда көрсетілгендей беттік 

панельге Array & Cluster палитрасындағы Controls палитрасын массив 

шаблонын әкеліп орналастыру қажет. Содан кейін массив шаблонына 

басқару немесе бейнелеу элементін әкеліп орнату керек.  

Константа массивін құру. Блок диаграммада константа массивін 

құру үшін Functions палитрасындағы Array палитрасынан Array Constantты 

таңдау керек және оған сандық константаны енгізу керек. Константа 

массиві ВА программасында деректерді жіберу үшін қолданылады.  

 Екіөлшемді массивтер. Екіөлшемді массивте элементтер матрица 

түрінде сақталады. Екіөлшемді массивте элементті орналастыру үшін 

жолдар мен бағандардың индекстерін көрсету керек. Төменде 4 жолдан 

және 6 бағаннан тұратын екіөлшемді массивтің мысалы көрсетілген. 

Массивтегі элементтер саны 24ке тең.  

 

 
6.2 сурет – Екіөлшемді массивтің индексі 
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Массивтің өлшемін ұлғайту үшін тінтуірдің оң жағымен элемент 

индексін басу қажет және мәзірден Add Dimension пунктын таңдау керек. 

Өлшемді ұлғайтуда сонымен қатар «ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» құралын да 

пайдалануға болады, яғни жай ғана элемент өлшемін өзгертіп отыру.  

Автоматты индексация. Автоматты индексация дегеніміз While 

және For циклдарының массивте автоматты түрде жиналуы болып 

табылады және бұл олардың индексациялануына әкеледі.  

Массив деректері терминалы мен циклден шығу терминалының 

пайланысуында әрбір цикл итерациясы массивтің жаңа элементін 

тудырады. Экранда көрініп тұрғандай, массив деректерінің терминалын 

циклден шығу терминалымен қосатын жолсерік жуандады, ал циклдегі 

шығыс терминалдың өзі массив деректерінің терминалының түсіне 

боялды.  

Автоматты индексацияны ажыратыру үшін тінтуірдің оң жағымен 

терминалдың кіріс немесе шығыс циклін басу қажет және мәзірден Disable 

Indexing пунктін таңдау керек. Автоматты индексацияны тек қана соңғы 

нәтижені білу үшін ғана ажыратады.  

 
6.3 сурет –  Массивтің автоматты индексациясының  

блок-диаграммасы 

 

Циклдермен жұмыс жасағанда көп қолданылатын For циклі үшін 

LabVIEWде автоматты индексация қосылған. While циклі үшін автоматты 

индексация ажыратылған. Оның қосылуы үшін тінтуірдің оң жағымен 

терминалдың кіріс немесе шығыс циклін таңдау керек және мәзірден 

Enable Indexing пунктін таңдау қажет.  

Екіөлшемді массивтерді құру. Екіөлшемді массивтерді құру үшін бір 

For циклін басқар бір циклге әкеліп орналастыру қажет. Ішкі цикл 

массивте баған элементтерін тудырады, ал сыртқы цикл  жол элементтерін 

тудырады.  
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6.3 сурет –  Екіөлшемді массивтің блок-диаграммасы 

 

МассиВАен жұмыс жасау функциялары. Массивті құру және оны 

басқару үшін Array палитрасында орналасқан Functions палитрасы 

қолданылады. МассиВАен жұмыс жасауда жиі қолданылатын 

функцияларға мыналар жатады:  

 Array Size (Массивтің өлшемі). Бұл функция әрбір өлшемдегі 

массив элементтерінің санын көрсету үшін қажет. Егер массив n- өлшемді 

болса, онда Array Size функциясының шығысында массив n элементтен 

тұрады. 

Мысалы, Array Size функциясы төменде келтірілген массив бойынша 

үш мән береді.  

 

 Initialize Array (Массивті беру) n-өлшемді массивті құру үшін 

қызмет етеді. Деректерді енгізу өрістерін енгізу массивтің өлшемін 

үлкейтеді.  Мысалы, Initialize Array функциясын беру үшін параметрлердің 

келесі мәндері беріледі: поле element өрісіне төрт мәні, dimension size 

өрісіне үш мәні беріледі және шығысында төменде көрсетілгендей массив 

алынады.  

 
 

 

 Build Array (Массив құру) бірнеше массивтерді біріктіру үшін 

немесе n-өлшемді массивке элемент қосылуы үшін қызмет етеді.  

Қосылатын элементтердің санын ұлғайту үшін функцияның өлшемін 

өзгерту жолы арқылы орындауға болады, яғни деректерді енгізу 
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өрістерінің санын көбейту керек. Мысалы, алдыңғы екі массивті 

біріктіргенде Build Array функциясы келесі массивті береді: 

 
Кіріс деректерді дәл сондай өлшемдегі бірақ ұзын массивке біріктіру 

үшін төменде көрсетілгендей тінтуірдің оң жағымен функцияны басып, 

содан кейін Concatenate Inputs пунктін таңдау керек.  

 Array Subset берілген функциясы индекс өрісіне келіп түскен 

индекстен бастап массивтің бөлігін беру үшін қажет. Мысалы, Array Subset 

функциясының енгізу өрісіне өткен массивті енгізетін болсақ, яғни index 

өрісіне 2 мәнін , ал  көбейту өрісіне 3 мәнін берсек, онда: 

 

 Index Array index енгізу өрісіне берілетін индекске сәйкес 

келетін элементті беру үшін қызмет етеді. Мысалы, алдыңғы массивті 

қолданатын болсақ, егер  index деректерді енгізу өрісіне  0 мәнін беретін 

болсақ, онда Index Array функциясы 2 мәнін береді. 

Index Array функциясы сонымен қатар екіөлшемді массивте жолды 

немесе бағанды белгілеу үшін де қолданылады. Index Array функциясы екі 

index өрісін иелену керек. Төменгі өріс бағандарды көрсетсе, жоғырғысы 

жолды көрсетеді. Екі index өрісі де жеке элементті таңдауда қолданылуы 

мүмкін. Тек қана бір index өрісі қолданылса жол немес баған ғана таңдап 

алынады.  

 
Егер index өрісіне 0 мәнін берсе, онда Index Array функциясы шығыс 

өрісінде келесі массивті береді: 

 
7  Дәріс №7. Кластерлерді құру және олармен жұмыс 

 

Дәрістің мазмұны: кластер түсінігі; кластердегі элемент реті; 

кластерлермен жұмыс жасау функциясы.  

 

Дәрістің мақсаты: кластер түсінігі және кластер элементі, 

кластерлерді құрудың типтік әдістері және кластерлерді беттік панельде 
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көрсету фукнциялары, кластерлердің полиморфизмі секілді түсініктерді 

оқып уйрену.  

 

Массив секілді кластерлер де деректерді жинақтау құрылымына ие. 

Клатерлердің массивтер негізгі ерекшеліктері олар әртүрлі типтегі 

деректерді жинақтап, топтай алады. Бірнеше деректер топтарын 

кластерлерге біріктіру блок диаграммадағы элементтерді реттейді және 

енгізу немесе шығару өрістерінің санын азайтады. Массив секілді 

кластерлер де басқару және бейнелеу элементтері бола алады. Кластер бір 

мезгілде тек басқару немесе тек қана бейнелеу элементін құрай алады.  

Басқару және бейнелеу элементтерінен кластрлер құру. Басқару 

және бейнелеу элементтерінен кластрлер құру үшін беттік панельге 

Controls палитрасындағы Array & Cluster палитрасында орналасқан, 

кластер шаблонын орнату керек. Әрі қарай, кластердің шаблонын 

элементтермен толтыру керек. Кластер өлшемінің өзгеруі меңзердің 

көмегімен жүзеге асырылады.  

7.1 суретте  үш бақылау кластері ұсынылған. 

 

 
 

7.1 сурет - Кластер 

 

Кластердегі элементтер реті. Кластердің элементтерінің 

әрқайсысы үлгісіндегі оның жағдайына байланысты емес өз логикалық 

реттік нөмірі бар. Кластердің элементтерін нөмірлеу нөлден басталады. 

сондықтан  бірінші элементі автоматты түрде 0  нөмірді, екінші элемент 

кластерде 1нөмірін алады. Элементтерінің кластер мүшесінің элементінің 

сериялық нөмірлері кез келген мүшесін  жою жағдайда автоматты түрде 

өзгереді. 

Кластердегі элементтер реті блок сұлба терминалдар бума 

функциясы Bundle (біріктіру)  және  Unbundle (ажырату) бойынша кластер 

мүшелерінің бөлуіне  әсер етеді. 

Кластердегі орналастырылған элементтер сериялық нөмірін көру 

және өзгерту үшін, сіз, кластер шетіне, мәтін мәндік мәзірден тінтуірдің оң 

жағымен басып,  кастердегі ретке келтіру Controls тармағын таңдау керек. 
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Кластерлік және құралдар тақтасы 7.2 суретте  көрсетілгендей  түрге  ие 

болады. 

Ақ терезедегі (1) - ағымдағы реттік кластер мүшесі саны, жаңа 

сериялық нөмірі – қара терезеде (2). элементтің сериялық  нөмірін орнату 

үшін Click to set to терезесінде санды  енгізіп және элементті басу қажет. 

кластердегі элементі сериялық нөмірін өзгерту кезінде, сондай-ақ 

автоматты түрде басқа элементтердің сериялық нөмірі түзетіледі . 

Элементтерінің құралдар тақтасындағы  сериялық нөмірлері бойынша 

өзгерістері  OK (расталған) батырмасын басқан кезде сақталады. 

Тұрақты кластерін құру. Кластерлік функциялары Cluster  

палитрада және Functions палитрада орналасқан блок сұлбасында тұрақты 

кластер қажет үлгіні  құру үшін, сандық, логикалық тұрақты немесе басқа 

деректерді қою қажет. 

Кластерлермен жұмыс істеу функциялары. Функциялар 

бояғыштарында кластерлерді құру және басқару үшін CIuster және 

Functions палитралары орналасқан. Bundle (тағайындау) және  Bundle by 

Name (атау)  функциялары басқару құрастыру және кластерлік мақсатында 

қолданылады. 

 

  

 
7.2 сурет - Кластердегі элементтер реті 

 

Unbundle (бөлу) и Unbundle by Name (аты бойынша бөлу) функциясы  

бөлу кластерлерді бөлшектеу үшін пайдаланылады. Бұл функциялар 

терминал деректер кластерін тінтуірдің оң жақ батырмасын басу арқылы 

ашуға болатын мәтін мәндік мәзір кластерлік құралдар мәзірінде Cluster 

Tools арқылы  іске асырылады. Bundle  және Unbundle  функциялары 

дұрыс мөлшердегі деректерді автоматты түрде  өрістерінде енгізу және 
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шығаруды қамтамасыз еткізеді. Bundle by Name и Unbundle by Name 

өрістері кластердің бірінші элементінің атын қамтиды. 

Кейбір жағдайларда кластерлерді массивтерге ауыстыру керек және 

керісінше, өйткені , LabVIEW  - де кластерге қарағанда массивтермен 

жұмыс істейтін функциялар көбірек. «Масссивтегі кластер» (Cluster to 

Array) функциясы кластерді массивке өзгертеді. «Кластердегі массив» 

(Array to Cluster) кері жұмыс жасайды, массивті кластерге пауыстырады 

деген сөз.  

Бірдей деректер түрлі N санының кластерін деректер бір түрі 

элементтерінің саны N кластеріне түрлендіру үшін «кластері алапта» 

функциясы пайдаланылады. Кластердегі элементтің Сериялық нөмірі  

алаптың элементінің индексіне сәйкес келетін болады және  нөлдік 

сериялық нөмір алаптағы 0 индекспен сәйкес келетін болады. Бұл 

функцияны пайдалану үшін кластердегі барлық элементтері ол сол типті 

болу қажет. элементтердің санымен N бірдей деректер түрі элементтерін 

санына N кластердегі бір өлшемді массив түрлендіруінде функция «массив 

кластерге» қолданылады.. 

Бұл мүмкіндікті қосу үшін,  «массив кластерге» терминалында 

тінтуірдің оң жақ түймешігімен басу қажет және өлшемі автоматты түрде 

таңдалмағандықтан, кластердің шығару өлшемін белгілейді. Әдепкі  

кластер өлшемі 9-ға тең. Егер алаптың кластерінде анықталған мөлшері аз 

элементтер болса, LabVIEW автоматты түрде кластерін деректер түрі үшін 

әдепкі мәндері қосымша кластер мүшелерін жасайды. Бірақ-та, кіріс 

массивтың элементтер саны терезеде орналасқан кластер өлшемінен көп 

болса, кластердің шығысындағы блок-диаграмма жолсерігі оның көлімімен 

түзетілмейтін болады. 

 

8 Дәріс №8. Деректердің графикалық көрінісі 

 

Дәрістің мазмұны: графикалық диаграммалар; осциллограмның XY 

график және сигналдардың графигі. 

 

Дәріс мақсаты: Графикалық диаграммалар және деректер 

режимдердің көрінісі, параметр және редакциялау графика бірнеше 

графиктерді бір диаграммаға біріктіру әдістерін зерттеу. 

 

Диаграммалар графигі. Graph палитры Controls бояғышта орналасқан 

диаграммалар графигі Waveform Chart(ирек сызық)  бір немесе бірнеше 

графиктерге біріктіру көрінісін көрсететін арнайы элементі болып 

табылады.  

График диаграммасы. График диаграммасы немесе Waveform Chart 

(толұын тәрізді график) бір немесе бірнеше графигтерді кескіндейтін 

арнайы элементті көрсететін функция, ол Graph палитры Controls. Еншілес 
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палитрада орналасқан. 8.1 суретте екі графикті График Диаграммасы 

мысалға келтірілген: тәжірибелік мәліметтер және жылжымалы орташа 

мәні. 

Гафиктік диаграмада үш іртүрлі режим мәліметтері кескінделген: 

strip chart (ленталық), scope chart (шектік) и sweep chart (амплитудалық) 

(8.2 сурет). Strip chart. әдепкі режим болып табылады. Режимом по 

умолчанию является strip chart. 

Режимді шығару үшін тышқанның оң тетігін диаграмма бойынша 

басып және Advanced мәзірінен Update Mode пунктін таңдаймыз.   

Strip chart. режимінде экран қағаз лентасы секілді оңға, солға 

айналады. Scope chart режимінде диаграмма сол жағынан бастап 

толықтырылады және оң жақ шегара толған бойда графиг ауданы 

автоматты түрде тазартылады. Sweep chart режимінде scope chart режиміне 

қарағанда айырмашылығы, бұл жерде график ауданы тазартылмайды, ескі 

мәліметтер жаңа мәліметтен маркермен сызылған вертикалды сызықпен 

бөлініп тұрады.  

Диаграмма сызбаларды құру үшін  диаграмма графигі деректерімен 

болатын түскен скаляр шамалардың шығысын жалғау жеткілікті (8.3 

сурет)  

 
 

 
1 – аты (Label); 2 –Y (Y – scal) ауқымы; 3 –  X (X – scale) ауқымы; 4 –  (Scale legend) 

басқару панелінің ауқымы; 5 – (Graph palette) графикпен жұмыс істеу үшін палитра 

құралы; 6 – (Plot legend) графикті басқару панелі. 

 

8.1 сурет – Диаграммалардың графигі 
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8.2 сурет – Мәліметтерді көрсету режимі  

 

 
8.3 сурет – Графиктің деректер терминалымен қосылуының 

 блок диаграммасы 

 

Диаграмма графигі бірнеше графиктерден тұруы мүмкін. Ол үшін  

Functions палитрасында Cuіster палитра астында орналасқан  Bundle 

(біріктіру) функциясының көмегімен көрсетілген деректерді қосу керек, 

Bundle функциясының көмегімен графикте диаграмманы бейнелеу үшін 

ВА программасының 3 шығыс деректері  бірілген, 8.4 суретінде блок – 

диаграмма көрсетілген. 

 

 
 

8.4 сурет – Бірнеше графиктерді бейнелеудің блок-диаграммасы 

 

Диаграммалар графигі бірнеше графиктерді бейнелейді. Ол үшін 

политра түбі Ciusterде орналасқан Functions политрасын бейнеленген 
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көрсеткіштерді Bundle (біріккен) функциясы көмегімен біріктіру қажет. 

8.4. суретте блок-диаграммасы бейнеленген, онда Bundle функциясының 

көмегімен графиктегі диаграмманы бейнелеуге қажетті ВА 

бағдарламашаларының шыққан үш көрсеткіштері біріктірілген.   

 

 
 

8.4 сурет – Бірнеше графиктерді бейнелеуге арналған  

блок-диаграмма  

 

Осциллограмм графигі мен екі координатты график осциллограмм. 

ВА-ғы сілем мәліметтеріне жиналған әдетте  осциллограмм түріндегі 

график көмегімен бейнеленеді. График элементтері 8.5-суретінде 

көрсетілген. Осциллограмм графиги (Waveform Graph) және 

екікоординатты Осциллограмм графигі (XY Graph) Controls 

палитрасындағы Graph палитрашығында орналасқан. Осциллограмм 

графигі тек қана бір қатарлы функцияларды бейнелуге қызмет етеді, y = f 

(x), Х осінде біркелік орналасқан нүктелер. Екінүктелі Осциллограмм 

графигі нүктенің кез-келген жиынтығын бейнелеуге арналған, мейлі ол 

уақыт бойынша біркелкі болса да, болмаса да оған байланысты емес.   

Осциллограмм жеке графигі бірөлшемді массивтермен жұмыс 

жасауға арналған және массивтер көрсеткіштерін графикте нүктелер 

арқылы көрсетеді, бастапқыда x = 0 нүктесінде және Х тең 1 осине 

ауысады. Графиктер сонымен қатар бастапқы белгіленген х0, dх мәндері 

мен у шкаласы бойынша массивті көрсеткіштер арқылы бейнеленуіде 

мүмкін.   

Осциллограмм көрсеткіштерін өзара салыстыру ыңғайлы болу үшін 

панельдің беткі жағындағы кеңістікті үнемдеу үшін көп Осциллограмм 

графигін қолданады.  Бірнеше осциллограммды бейнелуге Plot legend 

(график аңызы) панелінің размерін өзгерту қажет.   

Көптеген Осциллограмм графигі көрсеткіштің екіөлшемді 

сілемдермен жұмыс жасайды, онда әрбір жол жалғыз осциллограмм 

көрсеткіші болып табылады және сілем көрсеткіштері график бойындағы 

нүктелер арқылы белгіленеді, Х осі бойынша 1 тең және нүктенің х = 0 

басы болып белгіленеді.    Көптеген Осциллограмм графигі, сонымен қатар 



 

34 
 

бастапқы мәндер белгіленген х0, dх және кластерде тұратын көрсеткіш 

сілем арқылы көрсетіледі.  Әрбір кластер Ү шкаласы бойынша 

бейнеленген сілем нүктелерінен тұрады. Кластердагі сілемдерді 

біріктіретін Bundle функциясы кластер сілемдерін құрастыруға 

пайдаланылады.   

 

 
 

1 – (Plot legend) осциллограмм қасиеттеріне ие басқару панелі; 2 – (Cursor) 

курсоры); 3 – негізгі өлшем торы (Grid mark); 4 – қосымша өлшем торы (Mini-grid 

mark); 5 – графикті басқару элементтер палитрасы (Graph palette); 6 – курсорды 

ауыстыру панелі (Cursor mover); 7 – курсордың қасиеттерін басқаратын панель (Cursor 

legend); 8 –шкалаларды басқаратын панель (Scale legend); 9 – шкала X (X – scale); 10 – 

шкала Y (Y – scale); 11 – графиктің жеке белгісі (Label). 

 

8.5 сурет - Осциллограмм графигі  

 

Келесі Build Array функциясының көмегімен кластер сілемі 

дайындалады. Build Cluster Array функциясы белгілі өрістердегі 

көрсеткіштер белгіленген кластерлер сілемін жасауға қолданылады. 

Жеке екі координатты осциллограмм графигі. Жеке екікоординатты 

осциллограмм графигі х және у сілемдерінен тұратын кластерлермен 

жұмыс істеуге арналаған. Сонымен қатар екікоординатты осциллограмм х 

және у шкалалар бойынша мағынасын білдіретін әрбір нүкте кластер 

болатын  сілемдер нүктелерін қабылдайды.  

Осциллограммның көптеген екі координатты графигі. 

Осциллограмманың көптеген екі координатты графигі 

осциллограмманың  массивтермен жұмыс істеуі үшін арналған, бұл жерде 

осциллограмма мәліметтері x және y мәнді массивті кластерлер болады.  

Осциллограмманың көптеген екі координатты графигі әрбір 

осциллограмма массив нүктесін көрсететін  көптеген 

осциллограммалардың массивтерін қабылдауы мүмкін. Әрбір нүкте  - х 
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және у бойынша мәндердің мазмұнын көрсететін мәліметтер тобы.  

 

9 Дәріс №9. Жол және кесте   
 

Дәрістің мазмұны: жолдар; басқару элементтерінің жолдарын жасау 

және көрсеткіштерді бейнелеу; жолдармен жұмыс жасайтын функциялар; 

кестелер. 

 

Дәрістер мақсаты: басқару элементтерінің жолдары мен 

көрсеткіштердің бейнеленуін зерттеу, оларды жасау тәсілдері, жолдарды 

өңдеу функциялары, жолдардан құралған сілемдері - кестелер. 

 

Кескінделген және кескінделмеген ASCII символдарының 

тізбектелуі жол деп аталады. Жолдар платформаларға тәуелсіз 

көрсеткіштер алмасу форматын қамтамасыз етуге арналған. Ең көп 

кездесетін жолдық қосымшалардан:  

 қарапайым мәтіндік хабарламалар жасау; 

 сандық көрсеткіштерді символ жолдар түрінде құрлығыға жіберу 

және жолдарды сандық көрсеткіштерге айналдыру; 

 алдын ала жолдарға айналдырып, сандық көрсеткіштерді ASCII  

файл түрінде дискке сақттау; 

 диалогтық терезе қолдану тәртібі мен анықтаманы қолдану. 

Беткі панельдегі жолдар таңба, кесте немесе мәтінді енгізу өрісі 

түрінде берілуі мүмкін. 

Басқарудың жолдық элементін құрастыру және көрсеткіштерді 

бейнелеу. Controls палитрасындағы String & Path палитрашығында тестер 

мен таңбалармен жұмыс жасауға арналған көрсеткіштерді бейнелейтін 

және басқарудың жолдық элементтері орналасқан.  

«БАСҚАРУ» және «МӘТІНДІ ЕНГІЗУ» құралдардың көмегімен 

жолдағы мәтіндерді құрастырып және түзетуге болады. «ОРЫН 

АУЫСТЫРУ» құралы беткі панельдегі жолдық объектіні өзгертуге 

арналған. Айналдыру жолақшасы беткі панельдегі орынды үнемдеуге 

қажет. Оны қосу үшін жолдық объектінің үстіне апарып тінтуірдің оң 

жағын басу қажет және объектік менюдағы контекстік Visible Items → 

Scrollbar (айналдыру жолағы) пунктін таңдау қажет.  

Жолдық объектінің контекстік мәзірде оның бейнелену түрін 

таңдауға болады. 9.1- кестесінде бейнелену түрі мен мәтінді енгізу өрісін 

толтыру мысалы берілген. 

Жолдармен жұмыс жасау функциясы. Functions палитрасындағы 

String палитрашығында жолдарды өңдеу функциялары орналасқан, олар 

блок-диаграммадағы жолдарды басқаруға және тексеруге арналған.  

Жолдармен жұмыс жасайтын кейбір функциялар төменде 

қарастырылған: 
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1) String Length жолдағы символдар саны мен аралықтарды қоса 

алғандағы көрсеткіштерді көрсетуге арналған. Мысалы, String Length 

функциясы төменде берілген мәтіннің: The quick brown fox 19 шешуін 

көрсетеді.  

2) Concatenate Strings (жолдарды байланыстырушы) жолдарды 

біріктіруге, сонымен қатар жеке жолға біртекті сілемдерді біріктіруге 

арналған. Көрсеткішті енгізу функциясының өрісін ұлғайту үшін оның 

мөлшерін өзгерту қажет. Мысалы, алдыңғы жолды келесі жолмен 

біріктіру:  

 
Concatenate Strings функциясы төмендегідей жолды көрсетеді: The 

quick brown fox jumped over the lazy dog. 

 

9 . 1  к е с т е  – Жолдардың бейнелену типі 

Бейнелену типі Сипаттау Мәтін мысалы 

 

Стандартты 

бейнелену режимі 

(Normal Display) 

 

Басқару элементінің 

шрифын қолдана 

отырып стандартты 

ASCII кодын 

бейнелейді. 

 Теруге арналған 

басқару коды экран 

бетіне квадрат ретінде 

шығады 

There are four display 

types 

 

Терілмейтін басқару 

кодтарының кері слэш 

бейнелеу тәртібі (‘\’ 

Codes Display) 

 

Шығарады\барлық 

терілмейтін басқару 

кодтарына арналған 

 

There\sare\sfour\s 

display \stypes 

 

Мәтіннің жасырын 

бейнелену режимі  

(Password Display) 

 

Шығарады * мәтіндік 

кеңістіктің барлық 

кодтарына арналған  

**************** 

**************** 

 

16- ASCII (Hex 

Display) коды  

Әрбір символға арнап 

ASCII кодына 

шығарады  

5468 6572 6520 

6172 6520 666F 
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3) String Subset (подстрока) length белгілі ұзындығындағы offset 

(жылжу) мағынасынан бастап  белгілі бір ішкі жолдың ұзындығы беруге 

арналған. Жолдағы бірінші элементтің жылжуы 0-ге тең. Мысалы, егер 

функцияның көрсеткішті енгізу өрісі алдыңғы жолға түссе, онда offset = 4 

и length = 5 String Subset функциясы: quick мәнін береді.  

4) Match Pattern (ұқсас құрылым) Functions >> Programming >> String 

орналасқан және ол қайталанатын тізбектерді іздеуге қажет,  regular 

expression көрсеткіштерді енгізу өрісі бойынша, жолдағы offset жылжу 

мәнінен бастап, және, егер ұқсастықтар болса жолды үш жолшаларға 

бөледі. Керісінше, ұқсастықтар табылмағанда көрсеткіштер мәнінің өрісі 

match substring бос болады, ал offset past match (жолдағы қайталанатын 

тізбектердің ауысуы) өріс көрсеткіштерінің нәтижесінің мәні – 1 тең. 

Мысалы, regular expression (жол асты шаблоны) regular expression (жол 

асты шаблоны) өрісінде мәні беріледі, ал  жол VOLTS DC: + 1.22863Е + 1 

кіреді. 

Match Pattern функциясы before substring (перед подстрокой) VOLTS 

DC көлемін береді, match substring (шаблон подстроки): және after substring 

(после подстроки) + 1.22863Е + 1, сонымен қатар offset past match  9 тең. 

Сандық көрсеткіштердің жолға айналуы. Format Into String 

функциясы (жолдарды конверттеу) және ВА Build Text Express сандық 

көрсеткіштерді жолдарға айналдыруға арналған. Функция көрсеткіштері 

қатенің кіріс және шығыс көрсетеді.  

Ескерту – Егер блок-диаграммада орын жеткіліксіз болса, оның 

орнына Format Into String функциясын қолданған жөн. 

Экспресс-ВА Build Text Functions >> Express >> Output 

палитрасында орналасқан және кіріс жолдарды біріктіруге арналған. Егер 

кіріс көлемі жолдық типтегі көрсеткіштерді білдірмесе, онда ол осы 

экспресс-ВА келтірілген күйіне сәйкес жолға айналады.  

Format Into String функциясы кез-келген формат параметріне 

айналады, яғни сандық көрсеткіштер жолдарға айналады. Параметрлердің 

санын ұлғайту үшін функцияның мөлшерін өзгерту керек.  

Жолдарды сандық көрсеткіштерге айналдыру үшін Scan From String  

функциясын қолдану керек. 0-9, +, –, е, Е және бөлгіштер шектеулі сандық 

символдардан тұратын, Scan From String функциясы жолға айналады. Іnput 

string көрсеткіштер нәтижесін енгізетін өрістерге берілетін жолдарды 

функция қарастыра бастайды, ол initial search location (жол тәртібінің ішкі 

іздеуі берілген символ нөмірінен бастайды. Функция жолға кіретін әртүрлі 

типтегі көрсеткіштерді қарастыра алады, олар логикалық болсын, сандық 

болсын жол форматына негізделеді. Функцияның мөлшерін өзгертсек, 

сонымен қатар көрсеткіштер нәтижесінің жолдар санын ұлғайтуға болады. 

Кестелер. Controls палитрасындағы List & Table политрашығындағы 

орналасқан Кестені басқару элементі және беттік панельде кесте құруға 
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арналған. Кесте екі өлшемді сілемді жолдан тұрады, онда әрбір кестедегі 

бағана мен ұяшық жолда орналасқан. Кесте мен оны құрайтын бөліктер 

8.1- суретінде көрсетілген.  

«БАСҚАРУ» инструменті немесе «МӘТІНДІ ЕНГІЗУ» кестедегі 

ұяшықтардың мәнін инициализациялауға қолданылады. Құралдық 

көрсеткіштердің көмегімен белгіленген ұяшыққа мәтінді енгізу жеткілікті.  

Кестені көрсеткіштерді бейнелеу ретінде қолдану үшін сілемнің 

екіөлшемдік санын жолдың екіөлшемді сілеміне айналдыру үшін Functions 

>> String >> Number Conversion палитрасында орналасқан Number To 

Fractional String функция көмегімен жүзеге асады.  

 
1 – кесте ұяшығы; 2 – бағана тақырыбы; 3 – айналдырудың тік жолағы; 

 4 – айналдырудың көлденең жолағы; 5 – жолдың тақырыбы; 6 – көлденең 

бойынша индекс; 7 – тік бойынша индекс. 

 

  9.1 сурет 

 

Кестенің жолдар мен бағаналарының аты автоматты түрде 

бейнеленбейді.  Оларды бейнелеу үшін біртекті жолдар сілемін 

құрастырған жөн, онда кесте бағанасы мен жолдарының атауы болады.  

 

10 Дәріс № 10. Енгізу мен шығару файлы 
 

Дәрістің мазмұны: жоғары деңгейдегі енгізу/шығару функциясы; 

төменгі деңгейдегі файылдық енгізу/шығару; символ кестесінің жолдарын 

форматтау. 
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Дәрістің мақсаты: файлдық функциялардың енгізу/шығаруды 

зерттеу, файлдың берілгенін жазу, файлдың көрсеткіштерін есептеу, 

Электронды кестелер мен текстік редакторларға қолайлы көрсеткіштерді 

файлда сақтау. 

 

Көрсеткіштерді есептеу мен жазу операциясы функциялық 

файлдарды енгізу/шығару көмегімен атқарылады. Functions >> File I/O 

палитрасы енгізу/шығару файлдық функциясын қосады және оның 

белгіленуі: 

Жазу операциясы мен деректерді жүктеу файлдық енгізу/шығару 

функциясы арқылы жүзеге асады. Functions >> File I/O палитрасында 

файлдық енгізу/шығару функциясы болады және олардың мағынасы: 

- деректер файлын ашуға және жабу; 

- деректерді файлға(-дан) жазу және жүктеу; 

- деректерді файлға(-дан) кесте түрінде жазу және жүктеу; 

- файл және каталогтың атын өзгерту, орнын ауыстыру; 

- файлдың сипаттамаларын өзгерту; 

- конфигурациялық файлдарды жаңадан кұру, өзгерту және жүктеу. 

Файлдық  енгізу/шығару функциясының палитрасы, 10.1 суретте 

көрсетілген, үш бөлікке бөлінген: жоғарғы деңгейдегі функциялар (high 

level File I/O), төменгі деңгейдегі функциялар (low level File I/O) және 

кеңейтілген мүмкіндіктер палитрасы (advanced File I/O). 

 

 
 

10.1 сурет – Файлдық  енгізу/шығару функциясының палитрасы 

 

Жоғарғы деңгейдегі файлдық  енгізу/шығару функциясы. Functions → 

File I/O палитрасының үстіңгі жолында жоғарғы деңгейдегі файлдық 

енгізу/шығару функциясы орналасқан. Негізгі тағайындалған операциясы 
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ол деректерді жазу және жүктеу кезінде уақытты үнемдеу және 

бағдарламашының жұмысын жеңілдету үшін қолданылады. Жоғарғы 

деңгейдегі файлдық енгізу/шығару функциясы арқылы деректерді жазуға 

және жүктеуге, сонымен қатар файлды ашу және жабу операциясын 

орындауға болады. Егер де жоғарғы деңгейдегі файлдық енгізу/шығару 

функциясында қате болса, онда диалогтік терезеде қатені бейнелейді және 

таңдау жасауға сілтеме болады: жалғастыру немесе тоқтату.  

Жоғарғы деңгейдегі файлдық енгізу/шығару функциясында:  

Write to Spreadsheet File (үлкенформатты файлға жазу) 2D немесе ID 

массивті сандық дерекке нақты дәлдікпен мәтіндік жолға түрлендіру және 

сол жолды жаңа немесе қолданыстағы файлға қосу. Сонымен қатар 

деректерді тасымалдауға болады. ВА файлды жазудың алдында оны ашып 

немесе жаңадан құрады да, кейін барлық операциядан соң оны жауып 

тастайды. Бұл ВА мәтіндік файл құру үшін қолданылады, ол көптеген 

мәтіндік редактор және электрондық кесте редакторында оқыла алады: 

1) Read From Spreadsheet File (ірі масштабты файлды оқу) бастапқы 

ығысудан белгілі бір сан тізбегін жүктеу үшін start of read offset және 

деректерді 2D массивке сандық дерекке нақты дәлдікпен түрлендіру болып 

табылады. ВА файлды оқу алдында ашып барлық операциядан соң оны 

жабады. Кестелік символдар түрі мәтіндік форматта сақтаулы болса, оны 

оқу үшін осы ВА қолданылады. 

2) Write Characters to File - символдар жолын жаңа файлға жазуға 

немесе қолданыстағы файлға қосуға арналған. Сонымен қатар деректерді 

тасымалдауға болады. ВА файлды жазудың алдында оны ашып немесе 

жаңадан құрады да,  барлық операциядан соң оны жауып тастайды. 

3) Read Characters From File символдардың санын жүктеуге 

қолданылады number of characters бастапқы ығысудан start ofread offset.  

ВА файлды оқу алдында ашады да, барлық операциядан соң оны жабады. 

4) Read Lines From File бастапқы ығысудан белгілі бір сан жолын 

мәтіндік немесе бинарлық файлдан жүктеу үшін қоланылады start of read 

offset. ВА файлды оқу алдында ашады да, барлық операциядан соң оны 

жабады. 

5) Binary File файлды бинарлық форматта оқу және жазу үшін 

қолданылады. Деректер бүтінсанды типті немесе сандық жылжымалы 

нүктесі бар сандық дерек болуы мүмкін. 

Бұл функция барлық файлдық процесті бір ВА-пен біріктіреді, 

сондықтан оны белгілі бір шарт бойынша өзгерту қиынға соғады. 

Спецификалық міндет үшін төменгі деңгейдегі файлдық енгізу/шығару 

функциясын қолдану қажет. 

Төменгі деңгейдегі файлдық енгізу/шығару функциясы.Төменгі 

деңгейдегі файлдық енгізу/шығару функциясы Functions >> FiIe I/O 

палитрасының орта жолында орналасады.  

Төменгі деңгейдегі файлдық енгізу/шығару функциясы жаңадан 
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файл құру үшін немесе бұрын құрылған файлға жүгінуге, деректерді жазу 

мен жүктеу үшін және оларды жабу үшін қолданылады. Файлмен жұмыс 

істеу барысында керек операциясының барлығы төменгі деңгейдегі 

файлмен жұмыс істеу функциясынан қолдау алады.  

Төменгі деңгейдегі файлдық  енгізу/шығару функциясында:  

 Open/Create/Replace File (ашу/жаңадан құру/файлдың орнын 

ауыстыру) файлды ашуға, қолданыстағы файлды қайта жазуға немесе 

жаңадан файлды құруға арналған. Егер file path (файлды орналастыру 

жолы) көрсетілмесе, ВА экранға диалогтік терезе шығарады, жаңадан файл 

құру немесе қолданыстағы файлды таңдауын жасау қажет. 

  Read File.  Refnum сілтемесі бойынша деректерді файлдан 

жүктеу үшін қолданылады, және data шығару өрісінде деректерді 

шығарады, count өрісінде жүктеліп жатқан деректердің мәні беріліп 

жатады. Деректерді жүктеу pos mode және pos offset айқындалатын 

элементтерінен басталады, және файлдың форматына тікелей қатысты. 

 Write File.  Refnum сілтемесі бойынша деректерді файлға 

жүктеу үшін қолданылады. Деректерді жазу pos mode және pos offset 

айқындалатын элементтерінен басталады, байттық деректер ағынының 

файлысы үшін және  файл соңының көрсетіліміне протоколдалынған 

деректер файлысы үшін. 

 Close File Refnum сілтемесі бойынша файлды жабуға 

міндеттелген. 

Қателерді өңдеу. Қателер туралы ақпарат ВА программасында және 

төменгі деңгейдегі функциясында болады. Оларды өңдеу үшін кіші 

өңдеуге арналған программалар, айта кетсек Simple Error Handler VI (ВА 

қарапайым қателерді өңдеуші), Functions Time & Dialog палитрасында 

орналасқан. Ақпаратты Еrror in енгізу және error out шығару әр ВА 

орналасады, яғни қателік туралы ақпаратпен ауысуды ВА арасында жүзеге 

асырады. 

ВА LabVIEW жұмыс істеу барысында әр торабтағы қатені тексереді. 

Егер LabVIEW қате таппаса, онда торап қалыпты жағдайда істейді. Егер 

LabVIEW бір тораптан қатені табатын болса, оны жұмысы тоқтатылады да, 

қате туралы ақпарат келесі торапқа беріледі. Келесі торап алдындағыдай 

түседі де, соңында LabVIEW қате туралы мәлімдейді. 

Деректерді жаңа файлда немесе қолданыстағы файлда сақтау. 

Файлдық  енгізу/шығару функциясы арқылы құрылған (немесе ашылған) 

файлға әртүрлі типтегі деректерді жазуға болады. Қажет болған жағдайда 

файлға басқа қолданбалар немесе пайдаланушылардың қолы жететін 

болса, деректерді ASCII символ жолы арқылы жазу керек. 
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Қажетті немесе құрылған файлға қол жеткзізу үшін, бағдарламалық 

жолмен немесе диалогтік терезе арқылы жүзеге асыруға болады. Файлға 

диалогтік терезе арқылы қол жеткізу үшін, ВА Open/Create/Replace File VI 

программасында file path өрісіне деректерді жібермеу керек. Файлға жету 

жолында дисководтың аты болуы керек, қос нүкте, қайтымды слэш, 

директорияны бөлуші, және файлдың аты. Мысалға, H:\Laboratoria\lab1.vi  

Laboratoria папкасында. 

Символдық кесте жолдарының пішімделуі. Деректерді электрондық 

кесте форматында жазу үшін, жолдық деректерді қайтадан жолдық кестеге 

пішімідеу керек, табуляция символы сияқты бөлгіші бар болса. Табуляция 

символы Tab constant бағанды бөлу үшін қызмет етеді, ал end of line 

символы жолдарды бөлу үшін. Бұл екі символ Functions >> String 

палитрасында орналасқан. 

 Format  Into File функциясы жолдарды  өшіру, файлдарға жол, 

мәтіндегі сандық және логикалық  деректер, сонымен қатар файлдарға 

мәтінді жазу үшін қолданылады.  Көбіне бұл функция 2 операцияның 

орнына қолданылады – жолдарды Format Into String немесе ВА Build Text 

Express VI  функциялары көмегімен өшіру және  Write Characters To File 

(файлға жазу) немесе Write File (файлды жазу) функциясы көмегімен 

қорытындыны жазу.  

 Format Into File функциясы деректердң тестілік  файлда жазылатын 

қатарды анықтау үшін қолданылады. 

 Бірақ оны деректерді файлға енгізу үшін және қолданыстағы файлды 

қайта жазу үшін қолдануға болмайды. Бұл мақсатта Format Into String және 

Write File функциялары қолданылады. 

 10.2-ші суретте файлды ашатын  BIT Open/Create/Replace File VI 

программасы  блок-диаграммамен көрсетілген. For циклы 5 рет 

орындалады. Format Into String  функциясы итерация көрсеткішін 

түрлендіру және кездейсоқ санды жолда алу үшін қызмет етеді. Бұдан 

басқа Tab constant (табуляция) және End of Line Constant (жолдың соңы) екі 

қатарлы символ мен  бір жолды кесте символдары көрсетіледі. 

 
10.2  сурет - Файлды ашу үшін арналған блок-диаграмма 
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Берілген мәтіндік файлды экранға шығару үшін кез келген 

электронды кестелі редакторда ашуға болады: 

 

 
 

10.3 сурет-  Мәтіндік файлдың кесте түрінде көрсетілген мысалы 

 

 Файлдармен жұмыс жасайтын қосымша функциялар (Advanced File 

I/O) Functions >> File I/O >> Advanced File  Functions палитрасында 

орналасады және файлдарға орындалатын арнайы операцияларды басқару 

үшін қолданылады. 

 

11 Дәріс № 11. LabVIEW базасында деректерді жинау жүйесі 

 

 Дәрістің мазмұны: деректерді жинау жүйесі; деректерді жинау 

жүйесінің классификациясы; деректерді жинау жүйесі үшін бағдарламалық 

жабдықтау. 

 

 Дәрістің мақсаты:  деректерді жинау жүйесін және оларды LabVIEW  

базасында құру мүмкіншіліктерін оқып, үйрену. 

 

 Деректерді жинау жүйесі (ДЖЖ) немесе DAQ – жеке компьютермен 

біріккен түрде жұмыс жасайтын немесе мамандандырылған ЭВМ  және 

автоматты берілген аналогті  не сандық бастау сигналдарын, сонымен 

қатар, біріншілік деректердің жиналуына жағдай жасайтын өңдеу, жинау, 

ақпаратты беруге арналған құрылғы, қажеттіліктің кешені. 

 LabVIEW  ортасы өзіне DAQ-құрылғысына деректерді жинау, жіберу 

мүмкіндігіне  BIT бағдарламасының жиынтығын қосады. DAQ 

аббревиатурасы Data Acquisition деп жазылады және орыс тіліне 

«деректерді жинау» болып аударылады. DAQ-құрылғысы әртүрлі 

қызметтерді атқара алады: аналогті сандыққа түрлендіру (A/D), сандықты 

аналогтіге түрлендіру (D/A) және сандық енгізу/шығару (I/O), 

санауыш/таймермен басқару. Әрбір құрылғы өзінің жеке мүмкіншілік 

жиынтықтарын қамтиды: әрқайсысында өзіндік деректі өңдеу 

жылдамдығы болады.  

 DAQ-құрылғы  жинақтау және деректерді түрлендіруге мүмкіндік 

береді. Оны бір жағынан компьютерге, ал екінші жағынан – реалды электр 
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ток көзіне қосады. Бұл тізбектен сигналды қабылдай отырып, DAQ-

құрылғы оны өңдейді де компьютерге жібереді. 

 Жеке компьютер базасында DAQ-құрылғысына қосатын толық 

өлшегіш жүйені құруға болады. Бұл жағдайда DAQ-құрылғы  тек кіріс 

сигналды компьютермен оқылатын дискретті формаға түрлендіреді. DAQ-

құрылғы көптеген  әртүрлі бағдарламамен деректерді өңдеп, есептейтін 

әртүрлі өлшеуіштерді жасай алады деген сөз. Мұндай жағымдылық тек бір 

техникалық құрылғыны қолдануға жарай бергенімен, сізге  берілген 

бағдарламаны  өңдеуге біршама уақыт керек болады. Бұл ақауды шешуде 

өзіне  деректі жинау және келесі оңды қорытындылар үшін көп функцияны 

қосатын LabVIEW-дің көмегі зор. 

 DAQ-құрылғысы арқылы компьютер бастапқы мәліметтерді алады. 

Ары қарай олар LabVIEW-дің мүмкіншілігін пайдаланып, өзіңізбен 

жазылатын қосымшада өңделеді. 

 ДЖЖ классификациясы. Компьютермен қатынауы бойынша жинау 

жүйесі келесідей бөлінеді: 

1) ДЖЖ негізіндегі стандартты жүйелік интерфейс (көбіне 

таралғаны – интерфейс PCI) қойылатын деректерді жинау платасы. 

2) ДЖЖ негізіндегі сыртқы интерфейс (RS-232, RS-485, USB) 

деректерді жинау модулі. 

3) Крейт (магистральді-модульді ДЖЖ) түрінде жасалған ДЖЖ. 

4) Сандық өлшегіш аспаптардыңі (СӨА) немесе интеллектуалды 

датчиктердің топтары (олардың ұйымдастыру үшін: GPIB (IEEE-

488), 1-wire, CAN, HART интерфейстері қолданылады). 

Ақпаратты қабылдау тәсілі бойынша ДЖЖ келесідей бөлінеді: 

1) Сканерлі. 

2) Мультиплексті. 

3) Параллельді. 

4) Мультиплицировті. 

 ДЖЖ-нің соңғы типі өзінің әлсіз әсер етуі есебінен көбіне 

қолданылмайды. ДЖЖ-ның бұл типінің негізгі жақсы қасиеті – 

салыстырмалы қарапайымдылығы – интегралды сұлбаның заманауи 

дамыған  технологиямен толықтай жабдықталуы. 

 ДЖЖ-нің сканерлі құрылу принципі жолды жаймалау параметрлері : 

теледидар, УДЗ аппараты, томограф біріншілік ақпаратты алу үшін қажет. 

Параллельді  деректерді жинау жүйесі деп  интеллектуалды датчик (ИД) 

негізіндегі ДЖЖ-ны есептеуге болады, әрбір  ИД –де арнайы 

мамандандырылған интерфейсі бар бір каналды ДЖЖ. Тарихи тұрғыда 

бірінші параллельді ДЖЖ болып әрбір датчигінде «жеке» АЦП-сы бар, ал 

деректерді жинау және өңдеу көппроцессорлы ЭЕМ болды. Параллельді 

жүйелер әзірге  мультиплексорды ысырмайды. Бірақ параллельді принцип 

қызықтырмалы: қымбат емес ИД және қымбат емес байланыс каналы 

болса (Интерфейстегі жүйе 1- Wire). 
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 Мультиплексті (мультиплексорная) ДЖЖ әрбір өлшеуіш канал үшін 

жеке аналогті сигналды өңдейтін  және барлық аналогті – сандық 

түрлендіргіштер орнатады. Қазіргі уақытта көп тараған деректерді жинау  

жүйесі – мультиплексті. 

 Деректерді жинаудың жеке бірі мультиплексті болып, келесі 

түйіншектерді қамтиды: сигналдар, датчиктер, орындалатын механизмдер, 

сигналдардың келісімділігі, деректерді жинау құрылғысы және 

бағдарламалық жабдықтау (11.1 сурет). 

Түрлендіргіш немесе датчик – ол физикалық құбылысты, өлшеуге 

келетін электрлік сигналға түрлендіретін құрал, мысалы кернеу немесе тоқ 

күші. Әртүрлі қосымшалар үшін спецификалық түрлендіргіштер бар, 

температураны өлшеу үшін – термопар, қысымды өлшеу үшін – 

тензодатчик немесе дауысты өлшеу үшін – микрофон.  

 
 

 1 – сигнал, 2 – терминалды тораб, 3 – кабіл,  

4 – деректреді жинау құрылғысы, 5 – компьютер. 

 

11.1 сурет – Деректерді жинаудың стандартты жүйесі 

 

Кей жағдайда түрлендіргіштер тым қауіпті сигналдарды 

генерациялайды, себебі оларды тікелей деректерді жинау құрылғысымен 

өлшеу өте қиынға соғады. Мысалы, жоғары кернеумен жұмыс істегенде, 

шулы ортада, экстремалды жоғары немесе төменгі сигналдармен, 

сигналдың келісімділігі деректерді жинау жүйесі үшін өте маңызды болып 

табылады.  

Сигналдың келісімділігі жүйенің максималды дәлдігіне мүмкіндік 

береді, датчиктердің дұрыс жұмыс істеуіне және жүйенің қауіпсіздігіне 

мүмкіндік береді. Сигналдың келесімділігі кейбір дерек жинайтын құрал-

жабдықтардың ішінде жапсарлас болады, яғни датчик деректерді енгізу 

каналымен жалғанады.  
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Дерек жинайтын құрал-жабдықтар компьютер мен сыртқы әлем 

интерфейсі сияқты жұмыс жасайды. Алдымен ол аспап ретінде кіріс 

аналогты сигналдарды компьютерде интерпретациялай алатындай 

деңгейде сандыққа айналдыратындай  жұмыс атқарады. Дерек жинау 

құрылғысы өзіне басқа да функцияны қосады: аналогты шығыс, цифрлық 

енгізу/шығару, есептегіш/таймер, триггеринг және синхронизация 

кестесін. 

         Деректерді жинау жүйесі үшін бағдарламалық қамтамасыз ету. 

Бағдарламамен қамтамасыз ету ДК тасымалданады және мәліметтерді 

жинаушы құрал мәліметтер қоры, олардың талдаулары және визуализация 

бойынша толық аяқталған механизммен орындалады. Жалпы DAQ 

жүйесіне арналған бағдарламалық қамтамасыз ету құрамына драйверлер 

мен  қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету кіреді.  

Драйвер – бұл белгілі құрылғы үшін немесе құрылғы типі үшін, өзіне 

деректерді қабылдайтын құрылғы командасын камтитын бағдарламалық 

қамтамасыз ету болып табылады. Программалық драйвер өзіне 

қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету мен құрал - жабдық 

арасындағы коммуникация каналын қосады.  

Бағдарламалық қамтамасыз ету әзірлеу ортасы болып табылады, ол 

жақта ол қосымша (приложение) жасап шығарады, клиенттің 

спецификалық талаптарына жауап беретін немесе бағдарламаға 

(программа), берілген құрылғының функционалды көмегімен 

конфигурация механизмдер жүйесіне негізделген. Бағдарламалық 

қамтамасыз ету бағдарламалық драйверге анализ және визуалдық 

мүмкіндіктерді қосады. Бағдарламалық қамтамасыз ету LabVIEW сияқты, 

драйверлік командаларды жібереді, мысалы термопар кернеуінің мәнін алу 

немесе қайтару. Бағдарламалық қамтамасыз ету  сонымен қатар алынған 

деректерді талдайды және оны бейнелейді.  

NI компаниясының өлшеуіш құралдары аспаптық NI-DAQ драйверін 

қосады – виртуалды аспаптар жинағын, баптау үшін қолданылатын, 

деректерді жинап оларды өлшеуіш құралына жіберу. 

Өлшеуіш жүйесі келесідей бағдарламалық қамтамасыз етуді қамтиды:  

1) NI-DAQ – бағдарламалық қамтамасыз ету DAQ құрылғысымен 

басқару үшін. 

2) Өлшеу құралдары мен автоматизация жолсерігі (Measurement & 

Automation Explorer – MAX) – LabVIEW мен NI-DAQ арасында өзара ара 

қатынас үшін бағдарламалық қамтамасыз ету. 

3) LabVIEW – бағдарламалық қамтамасыз ету, көбіне қосымша 

(приложение) жасап шығару үшін, команданы драйверге жібере отырып, 

деректерді талдайды және көрсетеді. 

ЭЕМ арнайы бағдарламалық қамтамасыз етумен біріге отырып, 

деректерді жинау жүйесі, ақпараттық-есептеуіш жүйесін(АЕЖ) құрайды. 

Қысқаша айтқанда – деректерді өңдеу мен талдауда кең мүмкіндікке ие 
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көпарналы өлшеуіш аспап. АЕЖ негізінде әртүрлі автоматты басқару 

жүйелері құрылуы мүмкін (АБЖ), оның ішінде ақпаратты – логикалық 

жиынтық, ақпаратты – есептеу жиынтық (ғылыми-зерттеудің автоматты 

жүйесі - ҒЗАЖ), ақпараттық-диагностикалық жиынтық және ақпаратты –

диагностикалық жүйелер болуы мүмкін.  
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