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1 Есептеу-сызба жұмысы № 1 (1 бөлім). Виртуалды аспапты жасап 

шығару, редакциялау және дұрыстау 

 

Тапсырма 1.1.  °С - ты  °F - қа түрлендіру. 

Төменде виртуалды бағдарламада °С - тағы  температура мәнін  °F - ке 

түрлендіретін бағдарлама  құруды іске асыру тізбекті түрде берілген [1,3] 

 

Көрініс панелі: 

1)  Басты мәзірден жаңа көрініс панелін ашу File → New → VI 

пункттерін таңдаңыз. 

2)  Цифрлық басқару элементтін көрініс панеліне орнықтыру. Басқару 

элементінің арнайы аймағына «Град. С» деп жазыңыз. 

3) Мәліметтерді бейнелеу элементін көрініс панеліне орнықтыру. Ол 

°F-тегі температура мәнін көрсету үшін қолданылады. Басқару элементінің 

арнайы аймағына «Град. F» деп жазып және көрініс панелінің бос аймағына 

тінтуірді басыңыз немесе Enter пернесін басыңыз. 

 

 
 

 LabVIEW блок-диаграммасында басқару және бейнелеу элементтеріне 

сәйкес  мәліметтер терминалы құрылады.  

 Мәліметтер терминалы сәйкес мәліметтер типін көрсетеді. Мысалы: 

DBL мәліметтер терминалы  жылжымалы үтірлі екілік дәлдікпен берілген 

сандық мәліметтер типін көрсетеді.  

 Ескерту -   Басқару элементтеріне сәйкес келетін мәліметтер терминалы 

бейнелеу элементтеріне сәйкес келетін мәліметтер терминалына қарағанда кең 

айналма контурға ие. 

 

Блок-диаграмма. 

4) Басты мәзірден Window → Show Diagram пункттерін таңдап, блок-

диаграммаға өтіңіз. 

5) Төменде көрсетілгендей блок-диаграмманы құрыңыз. 

 
 

6) Functions → Numeric (Арифметикалық функциялар) бөлімінің 

функциялар палитрасынан Multiply (Көбейту) функциясын таңдаңыз. Оны 
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блок-диаграммаға орнықтырыңыз. 

 7) Functions → Numeric (Арифметикалық функциялар) бөлімінің 

функциялар палитрасынан Add (Қосу) функциясын таңдау. Оны блок-

диаграммаға орнықтырыңыз. 

8) Functions → Numeric (Арифметикалық функциялар) бөлімінің 

функциялар палитрасынан сандық константаны таңдаңыз. 

Екі сандық константаны блок-диаграммаға орнықтырыңыз. Сандық 

константаны енгізгеннен кейін блок-диаграммада оның мәні жазылатын 

аймағы жарықтанады және редакциялауға дайын. Бір константада 1,8, 

басқасында 32,0-ді меншіктейміз.  

Блок-диаграммадағы объектілерді «ЖАЛҒАУ» құрылғысымен 

жалғаңыз. 

Басты мәзірден Window → Show Panel пункттерін таңдау арқылы көрініс 

панеліне өтіңіз.  

Виртуалды бағдарламаны (ВА) сақтаңыз, ол кейінірек қолданылады. 

 

ВА-ны жіберу. 

1. Басқару элементіне санды енгізіп, ВА-ны жіберіңіз. 

а)  басқару элементіне санды енгізгенде «БАСҚАРУ» құрылғысын 

немесе «МӘТІН ЕНГІЗУ» құрылғысын қолдану; 

б) ВА-ны жіберу үшін Run пернесін басыңыз; 

в) температураның әртүрлі мәнін енгізіп, ВА-ны жіберіңіз. 

2. Басты мәзірден File → Close пункттерін таңдап  ВА-ны жабыңыз. 

 

Тапсырма 1.2  - Виртуалды бағдарламаны нұсқа бойынша құру. 

 

Нұсқа №  Тапсырма мазмұны 

1 ВА градус Цельсий-дегі температура мәнін Кельвин шкаласы 

бойынша түрлендіреді (°К = °С + 273°) 

2 ВА градус Цельсий-дегі температура мәнін Реомюр шкаласы 

бойынша түрлендіріледі (°R= °С·4/5) 

3 ВА Кельвин шкаласы бойынша температура мәнін градус 

Цельсийге түрлендіреді (°С = ° К – 273°) 

4 ВА Реомюр шкаласы бойынша температура мәнін градус 

Цельсийге түрлендіреді (°С = °R ·5/4) 

5 ВА  Фаренгейт шкаласы бойынша температура мәнін градус 

Цельсийге түрлендіреді (°F=9/5 ·°С+32°) 

6 ВА Реомюр шкаласы бойынша температура мәнін Фаренгейт 

бойынша түрлендіреді (°F=9/4 ·°R +32°) 

7 ВА кернеу мен ток күші мәнін Ом заңы бойынша кедергіге 

түрлендіреді (R = U/I) 

8 ВА Кельвин шкаласы бойынша температура мәнін Реомюр 

шкаласы бойынша түрлендіреді (°R =(°К-273°) ·4/5) 

9 ВА кернеу мен кедергі мәнін Ом заңы бойынша ток күшіне 
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түрлендіреді (I = U/R) 

10 ВА μ динамикалық үйкеліс мәнін ν кинематикалық үйкеліске 

түрлендіреді  (ν = –μ/ρ) 

11 ВА кернеу (мВ) мен ток күші (мкА) мәнін қуатқа (Вт)  

түрлендіреді (Р = I· U) 

12 ВА кернеу (В) мен ток күші (А) мәнін қуатқа (Вт)  түрлендіреді 

(Р = I· U) 

13 ВА масса (кг) мен уақыт (с) мәнін массалық шығынға (кг/с)  

түрлендіреді  (G = m/t) 

14 ВА масса (кг) мен көлем(м
3
)  мәнін тығыздыққа (кг/м

3
) 

түрлендіреді (ρ = m/V) 

15 ВА көлем (м
3
) мен уақыт (с) мәнін көлемдік шығынға (м

3
/с)  

түрлендіреді (G = V/t) 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Виртуалды бағдарламаңыз қандай негізгі компонеттерден тұрады? 

2. ВА-дағы блок-диаграммадан ұандай түйіндерді білесіз? 

3. Мәліметтер терминалы қалай бейнеленеді және олар қандай 

функциялар орындайды? 

4. Мәліметтер жетекшісі деген не? 

5. Қандай мәлімет жетекшілерінің түрлерін білесіз? 

6. Қандай мәліметтер типін білесіз? 

7. Объект мәліметтер жетекшілерімен қалай байланысады? 

8. Controls (элементтер) палитрасы қандай палитралардан тұрады? 

9. Functions (функций) палитрасы қандай палитралардан тұрады? 

10.  Жасап шығарылған ВА қалай жіберіледі? 

11.  Блок-диаграммадағы басқару құрылғыларын атап шығыңыз.  

12.  Көрініс панеліндегі басқару құрылғыларын атап шығыңыз. 

13.  Басқару және бейнелеу терезесіның тағайындалуын атап бересіз бе? 

14.  Негізгі мәліметтер типін ерте алмай жүрміз. 

15.  Басқару құрылғысына санды қалай енгіземіз? 

 

2 Есептеу-сызба жұмысы № 1 (2 бөлім). Виртуалды аспаптың кіші 

бағдарламасын құру 

 

Тапсырма 1.3. ВА °С - ты  °F - қа түрлендіру. 

Төменде құрылған градус Цельцийдегі температура мәнін Фаренгейт 

бойынша түрлендіретін виртуалды бағдарламада жалғау панелін баптау және 

иконка құрудың іске асырылуы тізбекті түрде берілген [1,3,6]. 

 

 

Көрініс панелі. 

Алдыңғы құрылған ВА да °С - ты  °F - қа түрлендіру файлын ашыңыз. 
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Иконка және жалғау панелі. 

1. ВА иконкасында тінтуірдің оң жақ батырмасын басу және контекстті 

мәзірде Edit Icon (иконканы редактрлеу) пунктін таңдау. Icon Editor 
иконкасының диалогты терезесі пайда болады. 

2. «ТАҢДАУ» құрылғысын тінтуірдің  оң жақ батырмасымен екі рет 

шертіңіз.  

3. <Delete> батырмасын басып, иконканы редактрлеу аймағын 

тазалаңыз. 

4. Редакциялау аймағының шекарасын таңдалған түске келтіру үшін 

«ТІКТӨРТБҰРЫШ»     құрылғысына шертіңіз. 

5. Келесі иконканы тұрғызыңыз: 

 

 
 

а) «МӘТІН ЕНГІЗУ» құрылғысымен текстті енгізіңіз; 

б) «С» және «F» жазыңыз; 

в) қаріптің өлшемін өзгерту үшін «МӘТІН ЕНГІЗУ» құрылғысының сол 

жақ батырмасын шертіңіз; 

г) бағдарды салу үшін «КАРАНДАШ»  құрылғысын қолданыңыз; 

Ескерту - Вертикаль, горизонталь және диагональді сызықтарды салу 

үшін сурет салу кезінде <Shift>  батырмасын басып және ұстап тұру қажет. 

д) өріс бойымен мәтін мен бағдарды жылжыту үшін «ТАҢДАУ» 

құрылғысын және перне тақтадағы бағдар қолданылады  

е) ақ-қара түсті иконка жасау үшін Copy from (Көшіру) бөлімінен 

LabVIEW түсті принтер жоқ кезде қолданылатын В & W (черно-белую) 

иконкасын және 256 Colors (256 түсті режим) таңдау; 

ж) Copy from (Көшіру) бөлімінен 16 Colors и 256 Colors-ты таңдау; 

и) иконканы редакциялауды аяқтағаннан кейін ОК батырмасын басыңыз 

және Icon Editor терезесін жабыңыз. Жаңа терезе екі панелдің жоғары оң 

жағында пайда болады.  

6. Көрініс панеліне өтіңіз, иконкада тінтуірдің оң жақ батырмасына 

шертіңіз және контекстті мәзірден Show Connector (Енгізу-шығару аймағын 

көрсету)  пунктінін таңдаңыз.  LabVIEW мәліметтерді енгізу-шығару 

аймағындағы бейнелер саны көрініс панеліндегі элементтерге сәйкес келеді. 



 

 
 

7 
 

Мысалы ВА-ның көрініс панелі екі элементтен тұрады Град С мен Град F 

және де  LabVIEW жалғау панелінде екі өріс шығарады. 

7. Мәліметтерді басқару және бейнелеу элементтеріне сәйкес енгізу-

шығару өрістерін белгілеңіз: 

а) басты мәзірдің Help (Көмек) пунктінен Show Context Help (контексттік 

анықтаманы көрсету) таңдап, жалғауларды көрсету үшін Context Help 

(контексттік анықтама) терезесін экранға шығарыңыз; 

б) жалғау панелінің сол жақ өрісінде тінтуірдің сол жақ батырмасын 

шертіңіз. «БАСҚАРУ» құрылғысы автоматты түрде «ЖАЛҒАУ» 

құрылғысына айналады, ал таңдалған өріс қара түске боялады; 

в) Град С элементіне тінтуірдің сол жақ батырмасын шертіңіз. Сол жақ 

өрісі сарғылт түске боялады және маркермен ерекшеленеді; 

г) курсормен бос аймаққа шертіңіз. Маркер жоғалады және өріс басқару 

элементіне сай мәліметтер түсіне боялады; 

д)  жалғау панелінің оң жақ өрісінде және Град. F элементтіне тінтуірдің 

сол жақ батырмасын шертіңіз. Оң жақ өріс сарғылт түске боялады; 

е) курсормен бос аймаққа шертіңіз. Екі өріс те сарғылт болып қала 

береді; 

ж) курсорды мәліметтерді енгізу-шығару өрісіне апарыңыз. Context Help 

(контексттік анықтама) терезесі  екі өріс те жылжымалы үтірлі екілік 

дәлдікпен берілген сандық мәліметтер типін сәйкес келетіндігін көрсетеді. 

8. Басты мәзірден File → Save пунктін таңдаңыз. ВА-ны С-ны F-қа 

түрлендіру.vi. деп сақтаңыз. 

9. Басты мәзірден File → Close пунктін таңдаңыз. ВА-ны жабыңыз. 

 

 Тапсырма 1.4. ВА-да термометр жасау. 

 Төменде температура мәнін өлшейтін және градус Цельцийдегі 

температура мәнін Фаренгейт бойынша түрлендіретін виртуалды 

бағдарламаны құрудың іске асырылуы тізбекті түрде берілген. 

 

Көрініс панелі.  

1. Төменде көрсетілгендей температура туралы мәліметтер 

көрсетілетін элементті құру: 

 

 
 

а) Numeric  (Сандық элементтер) бөліміндегі Controls палитрасында 

орналасқан мәліметтерді бейнелеу элементін таңдаңыз; 
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б) құрылғы панелінде арнайы белгі ішіне «Температура» деп жазыңыз 

және Enter батырмасын басыңыз; 

в) элементті тінтуірдің оң жақ батырмасымен шертіп және контекстті 

мәзірден  Visible Items (Бейнеленген элементтер) Digital Display (Цифрлы 

индикатор) пунктін таңдаңыз. 

2. Вертикальды айырып-қосқыш түрінде басқару элементін құрыңыз 

. 

а) Controls палитрасының Boolean (Логикалық элементтер) бөлімінен 

вертикальді айырып-қосқышты таңдаңыз; 

б) құрылғы панелінде арнайы белгі ішіне шкала масштабын енгізіңіз 

және Enter батырмасын басыңыз; 

в) мәтінді енгізу өрісінде келесілерді теріңіз: 

Бұл ВА температураны Demo Read Voltage VI бағдарламасын қолдану 

арқылы өлшейді. 

4. Курсорды енгізгенде Context Help контекстті анықтама терезесінде 

мәліметтерді бейнелеу және басқару элементтерін суреттеуді құру: 

а) бейнелеу элементін тінтуірдің оң жақ батырмасымен басыңыз және 

контекстті мәзірден Description and Tip (Суреттеу және ескерту) пунктін 

таңдаңыз; 

б) мәтінді енгізу өрісіне келесілерді жазыңыз: өлшенген температура 

мәнін экранға шығарыңыз; 

в) Тip өрісіне температура мәнін енгізіңіз; 

г) ОК батырмасын басыңыз; 

д) басқару элементін тінтуірдің оң жақ батырмасымен басыңыз және 

контекстті мәзірден Description and Tip (Суреттеу және ескерту) пунктін 

таңдаңыз; 

е) мәтінді енгізу өрісіне келесілерді жазыңыз: температураны өлшеуге 

қолданылған шкаланы анықтайды (Фарингейт немесе Цельсий); 

5. Басты мәзірден Help → Show Context Help таңдау арқылы Context Help 

конекстті терезесін шығарыңыз; 

6. Context Help терезесінде қандай да бір оъбектінің суреттемесін көру 

үшін курсорды жүргізіңіз. 

 

 Блок-диаграмма. 

 7. Window → Show Diagram-ды таңдай отырып, келесі блок-диаграммаға 

өтіңіз. 

8. Төменде көрсетілген блок-схеманы жинаңыз 
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 Температураға пропорционал кернеуді, мысалы егер температура 

20 °С құраса, онда датчиктің шығысындағы кернеу 20 В болады, имитациялық 

түрде оқу үшін қызмет атқаратын I:\Texts\AICiI\for_LabVIEW 

анықтамалығында орналасқан ВА Demo Read Voltage VI блог-диаграммасына 

орналастыру. 

  Functions → Express → Signal Manipulation палитрасындағы ВА 

Convert from Dynamic Data (динамикалық деректерді түрлендірігіш) блог-

диаграммасына орналастыру. Бұл ВА динамикалық типтегі деректерді 

түрлендіреді. Конфигурациялық диалогтық терезедегі Resulting data type 

тізіміндегі Single Scalar пунктін таңдаймыз. 

  Functions → Numeric палитрасында орналасқан Multiply (Көбейту) 

функциясын таңдаңыз. Бұл функция температураны Цельсий градуспен беру 

үшін  есептелінген ВА Read Voltage VI кернеуін 100.0-ге көбейтеді. 

  Multiply (Көбейту) функциясының деректерді беру өрісінде 

тінтуірдің оң жақ батырмасын басып, мәтіндік мәзірден Create → Constant 

(Константаны құру) пунктін таңдаңыз. Константаға «100» мәнін енгізіп, 

<Enter> пернесін басыңыз. 

  3.1 тапсырмада құрастырылған Select a VI (ВА-ны таңдау) 

бөліміндегі Functions (Функциялар) палитрасындағы °С-ды °F-ке  ВА 

Түрлендіруді таңдаңыз. Бұл ВА Цельсий градусты Фаренгейт градусқа 

ауыстырады. 

  Functions → Comparison палитрасында орналасқан Select (Таңдау) 

функциясын таңдаңыз. Бұл функция Масштаб шкаласы қосқышының күйіне 

тәуелді  °С немесе °F шамасын береді. 

  

Беткі панель. 

 9. Беткі панельге өтіңіз. 

10. Сол жақта көрсетілген үздіксіз іске қосу түймесіне басыңыз. 
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11. ВА-ны тоқтату үшін тағы да үздіксіз іске қосу түймесін басыңыз. 

 

 Белгіше және қосу панелі. 

 12. ВА-ны еншілес бағдарлама ретінде қолдану үшін төменде 

көрсетілген белгіше құрастырыңыз. 

 

 
 

13. Тінтуірдің оң жақ батырмасын белгішені басу арқылы мәтіндік 

мәзірдегі Show Connector (деректерді енгізу/шығару өрісін көрсету) 

пунктіндегі деректерді басқару және көрсету элементін деректерді енгізу және 

шығару өрісімен сәйкесінше қойыңыз. 

14. ВА-ны Термометр деген атпен сақтаңыз, оны жайрақ қолданатын 

боламыз.  

15. Басты мәзірдегі File → Close пунктін таңдап, ВА-ны жабыңыз. 

 

Тапсырма 1.5 тапсырма 1.4-ге ұқсайды: 1.2 тапсырмада құрастырылған 

құрылғыны кіші бағдарлама ретінде қолдану арқылы ВА құрастыру. 

 

Нұсқа № Тапсырма мазмұны 

1 ВА температураны өлшейді және температураның мәнін Кельвин 

шкаласымен немесе Целсий градуспен көрсетеді 

2 ВА температураны өлшейді және температураның мәнін Реомюр 

шкаласымен немесе Целсий градуспен көрсетеді 

3 ВА температураны өлшейді және температураның мәнін Целсий 

градуспен немесе Кельвин шкаласымен көрсетеді 

4 ВА температураны өлшейді және температураның мәнін Целсий 

градуспен немесе Реомюр шкаласымен көрсетеді 

5 ВА температураны өлшейді және температураның мәнін Целсий 

градуспен немесе Фаренгейт шкаласымен көрсетеді 

6 ВА температураны өлшейді және температураның мәнін Реомюр 

бойынша немесе Фаренгейт шкаласымен көрсетеді 

7 ВА кернеуді өлшейді; шығысында – қосқыштың күйіне 

байланысты кернеудің немесе кедергінің мәнін (Ом заңы 

бойынша есептелген) 

8 ВА температураны өлшейді және температураның мәнін 

Кельвинмен немесе Реомюр шкаласымен көрсетеді 
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9 ВА кернеуді өлшейді; шығысында – қосқыштың күйіне 

байланысты кернеудің немесе ток күшінің мәнін (Ом заңы 

бойынша есептелген) 

10 ВА тұтқырлықты өлшейді және динамикалық μ немесе 

динамикалық тұтқырлықты ν көрсетеді 

11 ВА кернеу мен ток күшін өлшейді және кернеу (мВ) немесе 

қуаттың (Вт) мәнін көрсетеді 

12 ВА кернеу мен ток күшін өлшейді және кернеу (В) немесе 

қуаттың (Вт) мәнін көрсетеді 

13 ВА масса мен көлемнің мәнін есептейді және масса (кг) немесе 

шығынды (кг/с) көрсетеді 

14 ВА көлем мен массаны есептейді және көлем (м
3
) немесе 

тығыздықты (кг/м
3
) көрсетеді  

15 ВА көлем мен уақытты есептейді және көлем (м
3
) немесе 

көлемдік шығынды (м
3
/с) есептейді 

 

Е с к е р т у 

1 № 1 – 9, 11, 12 нұсқаларындағы температураға пропорционал кернеуді 

имитациялық есептеу үшін i:\Text\AICI\for_LabVIEW каталогында орналасқан 

ВА Demo Read Voltage VI-ны қолдану қажет. 

2 № 10, 13 – 15 нұсқаларындағы тұтқырлықтың, массаның, көлемнің, 

уақыттың және ток күшінің мәнін имитациялық есептеу үшін Functions → 

Numeric палитрасында орналасқан Random Number (0-1) функциясын қолдану 

керек. Бұл функция 0 мен 1 аралығындағы кездейсоқ сандарды 

генерациялайды. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Сіздің  ВА қандай компоненттерден құралған? 

2. ВА белгішесі дегеніміз не? 

3. ВА белгішесін қалай құрамыз? 

4. ВА -дағы қосу панелі дегеніміз не? 

5. ВА -ның қосу панелін қалай баптауға болады? 

6. ВА белгішесі қалай өңделеді? 

7. ВА -ның кіші бағдарламасын блок-диаграммаға қалай ауыстыруға 

болады? 

8. Select функциясы не үшін қажет? 

9. ВА -дағы үзіліссіз іск қосу қалай жүзеге асады? 

10. Icon Editor (Өңдеу белгішесі) өңдеуге арналған белгішесіндегі әрбір 

құралдың не үшін тағайындалғанын түсіндіріңіз? 
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3 Есептеу – сызба жұмыс № 2 (1 бөлім). LabVIEW  ортасында жиі 

қайталанулар және виртуалды құрылғыларды құрастырудағы циклдер 

 

Тапсырма 2.1. ВА -ны құрастыру: «Уақыт бойынша температураны 

өлшеу». 

Бір минут аралығында температураны секундына 1 рет өлшеу үшін ВА 

«Термометр» құрылғысын қолдану үшін төменде ВА-ны құрастыру үшін іс-

әрекеттер тізбегі келтірілген. 

 

Беткі панель. 

Төмендегі суретте көрсетілгендей жаңа ВА ашып, беткі панельді 

құрастырыңыз. 

 

 
 

 Экрандағы температураның өзгерісін көрсету үшін Controls → → 

Numeric палитрасында орналасқан Термометр-ді блок-диаграммаға 

ауыстырыңыз. 

ControIs → Numeric палитрасындағы деректерді көрсету үшін цифрлық 

элементті беткі панельге ауыстырыңыз. 

Оны Секунд деп атаймыз. 

 

Блок-диаграмма. 

2. Төменде көрсетілген блок-диаграмманы құрастырыңыз. 
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 ВА Термометр-ді блок-диаграммаға жылжытыңыз. Ол үшін 

Functions → Select a VI-ы таңдап, 3.2 тапсырмада жасалынған құрылғы 

сақталынған құжатты таңдаңыз. 

Temp Scale (Температура шкаласы) деректерді енгізу өрісінде тінтуірдің 

оң жақ батырмасын басыңыз және мәтіндік мәзірден Create → → Constant 

пунктін таңдаңыз. Фаренгейт градусы үшін FALSE мәнін, Цельсий градус 

үшін TRUE мәнін енгізіңіз. 

Functions → Time and Dialog палитрасында орналасқан Wait Until Next 

ms Multiple функциясын блок-диаграммаға енгізіңіз. 

Сол жақта көрсетілген Wait Until Next ms Multiple (қысқа мәнді күту) 

функцисы итерация арасындағы милисекундтық санауыш қолданушы енгізген 

қысқа уақыт интервалына тең интервалды қамтамасыз етеді. Деректерді енгізу 

өрісінде тінтуірдің оң жақ батырмасын басып, Create → Constant пунктін 

таңдаңыз. Пайда болған константаға 1000 мәнін енгізіңіз. Енді циклдің әрбір 

итерациясы 1000 мс (секундына 1 рет) уақыт интервалымен орындалады.  

Functions → Numeric палитрасында орналасқан Increment (өсу) 

функциясын блок-диаграммаға енгізіңіз. Циклдің орындалуы біткеннен кейін 

бұл функция санауыштың итерация мәніне 1-ді қосады.  

3. ВА-ны температураны уақыт бойынша өлшеу деген атпен сақтаңыз.  

4. ВА-ны іске қосыңыз. 

5. ВА-ны жабыңыз. 

 

Тапсырма 2.2. Нұсқа бойынша ВА құрастырыңыз. 

 

Нұсқа № Тапсырма мазмұны 

1 Бір While циклдің кездейсоқ сандарды жасайтын ВА жасаңыз. ВА 

алдыңғы панеліндегі батырмасын басу арқылы цикл шығу 

ұйымдастыру 

2 Functions → Arith/Compare (арифметика/салыстыру) 

палитрасында орналасқан Formula Node және Formula Express 

блоктарының көмегімен Y = X
2
  + Z

3
 – XZ + 10 өрнегін есептеңіз 
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3 Егер Y >= 0, Z = sqrt(Y). Formula Node көмегімен Y = x + cos (x) – 

10 өрнегін есептейтін ВП-ны құрастырыңыз  

4 Егер у – оң сан, онда z = y + A немесе z = y – A. Formula Node 

көмегімен y = sin (x) өрнегін есептейтін ВА ны құрастырыңыз 

5 Case құрылымын пайдалана отырып, 2 сандар арасындағы 

айырмашылықты қарайтын ВА жасау, егер нәтижесінде бірқатар 

≥ 0, тамыры есептік құны, әйтпесе қате туралы хабарды алу 

6 ВА беткі панельде индикаторды кезекпен іске қосуды жүзеге 

асырады; индикаторды іске қосу аралығы, сәйкесінше, 2, 3 және 7 

с. Functions → Time and Dialog палитрасында орналасқан 

Sequence Structure және Time Delay функциясын қолданыңыз 

7 3.2 тапсырмада құрастырылған термометр көмегімен 1 минут 

уақыт аралығында температураны өлшейтін және 

температураның орта мәнін өлшейтін ВА құрастырыңыз. 

Санауды жылжыма регистр көмегімен іске асыру  

8 Functions → Arith/Compare (арифметика/салыстыру) 

палитрасында орналасқан Formula Node және Formula Express 

көмегімен Y = X 5 + cos2(Z) – XZ + 10 өрнегінің мәнін есептеңіз 

9 Case құрылымын пайдалана отырып, = const өрнек у = Ax + 14, 

қарайтын ВА жасауға және тамыры есептелген мәні, 0 ≥ у болса, 

әйтпесе қате туралы хабар береді 

10 70 кездейсоқ санды түрлендіретін және орта мәнін есептейтін ВА 

құрастырыңыз. Орта мәнін есептеуді жылжыма регистрі арқылы 

жүзеге асыру 

11 FOR циклында 70 кездейсоқ санды түрлендіретін ВА 

құрастырыңыз 

12 ВА беткі панельде индикаторды кезекпен іске қосуды жүзеге 

асырады; индикаторды іске қосу аралығы, сәйкесінше, 5, 8 және 

12 с. Functions → Time and Dialog палитрасында орналасқан 

Sequence Structure және Time Delay функциясын қолданыңыз 

13 Functions → Arith/Compare (арифметика/салыстыру) 

палитрасында орналасқан Formula Node және Formula Express 

көмегімен Y = 10X+5 + sin2(Z) – XZV өрнегінің мәнін есептеңіз 

14 Бір While циклдің кездейсоқ сандарды жасайтын ВА жасаңыз. ВА 

алдыңғы панеліндегі батырмасын басу арқылы цикл шығу 

ұйымдастыру 

15 Басқару элементіне енгізілген мәнге тең болғанша, кездейсоқ 

сандарды тудыратын ВА құрастырыңыз 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Сіздің ВА қандай негізгі компоненттерден құрастырылған? 

2. Sequence Structurе құрылымдық тізбегі неге арналған? Sequence 

Structurе-ге фреймді қалай қосуға болады? 
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3. While циклы пайдаланудың қандай шарттарын қолданды? 

4. 30 с интервалымен 2 мин аралығында температураны қалай өлшеуге 

болады? 

5. ВА-да жылжыма регистрі қалай және не үшін қолданылады? 

6. Кері байланыс түйіні не үшін қажет? 

7. Цикл орындалып болған соң итерация санауышының мәніне 1-ді 

қалай қосуға болады. 

8. Case таңдау құрылымы не үшін қажет?  

9. Formula Node формалық блогы не үшін қажет? Блоктың 

шекарасында терминалды қалай құрастыруға болады? 

10.  For циклындағы терминалдың тағайындауын айтыңыз. 

 

4  Есептеу – сызба жұмыс № 2 (2 бөлім).  LabVIEW ортасындағы 

массивтермен жұмыс 

 

Тапсырма 2.2. ВА Массивтармен  жұмыс. 

  ВА құру үшін келесі қадамдарды орындаңыз, кездейсоқ сандардың 

массивін жасау, алынған массивті таразылау және ішкі жиыннан бөліп 

алу[1,3,6]. 

 

Беттік панель. 

1. Жаңа ВА ашыңыз және төменде көрсетілгендей беттік панельді 

құрыңыз: 

а) ControIs → Array & Cluster палитрасында массив үлгісін таңдаңыз; 

б) құрылған массивке кездейоқ сандардың массиві атын беріңіз; 

в) Controls → Numeric палитрасында орналасқан, массив үлгісінің ішіне 

цифрлық элемент кескінін орналастырыңыз; 

г) орын ауыстыру құралы көмегімен массив өлшемін 10 элементтен 

құралатындай етіп өзгертіңіз; 

д) <CtrI> пернесін басып ұстап тұрыңыз және кездейсоқ сандардың 

массивінің орнын ауыстырып оның 2 көшірмесін жасаңыз; 

е) Көшірмелерге «Соңғы» массив және «Ішкі» жиын массив атын 

беріңіз; 

ж) үш басқару цифрлық элементін құрыңыз және оларға «Масштабтық 

коэффициент», «Ішкі жиын бастамасы», «Ішкі жиын элементтерінің саны» 

атын беріңіз; 

и) «Ішкі жиын бастамасы» және «Ішкі  жиын элементтерінің саны» 

бойынша тінтуірдің оң жақ батырмасын басыңыз, мәтінді мәзірден 

Representation пунктын таңдаңыз, кейін 132 пунктын; 

к) берілген басқару элементтерінің мағынасын әзірше өзгертпеңіз. 

 

 



 

 

16 

 
 

Блок-диаграмма. 

2. Төменде көрсетілгендей блок-диаграммасын тұрғызыңыз. 

 

 

 Functions → Numeric палитрасында орналасқан Random Number (0-

1) функциясын таңдаңыз. Бұл функция 0 мен 1 арасындағы кездейсоқ санды 

түрлендіреді. 

 Functions → → Structures палитрасында орналасқан For циклін 

таңдаңыз. Бұл цикл терминалдың шығысында 10 кездейсоқ сандардың 

массивтерін жинақтайды. Терминалға қайталама санның 10 мағынасын 

беріңіз. 

 Functions → Array палитрасында орналасқан Array Subset 

функциясын таңдаңыз. Бұл функция ішкі жиын массивін береді, Ішкі жиын 

бастамасы элементінде енгізілген және элементтер санын құрайтын, ішкі 

жиын элементтер санының элементінде көрсетілген мағынасынан бастап. 

3. ВА –ты «Массивтермен жұмыс» деген атымен сақтаңыз. 
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ВА іске қосу. 

4. Беттік панелге өтіңіз, басқару элементтерінің мағынасын өзгертіңіз 

және ВП іске қосыңыз.  

For циклы 10 қайталаманы іске асырады. Әрбір қайталама кездейсоқ 

санды құрады және оны циклдан шығу терминалында сақтайды. Кездейсоқ 

сандар массив элементінде 10 кездейсоқ сандар массиві кескінделеді. ВА бұл 

массивтің әрбір мағынасын санға көбейтеді, Масштабтық коэффициент 

басқару элементінде енгізілген , соңғы массив көрсеткішінде кескінделген 

массивті құру үшін беріледі. ВА алынған массивтен ішкі жиынды бөледі, Ішкі 

жиын бастамасы элементінде ұзындығымен, ішкі жиын сандар элементінде 

көрсетілген және ішкі жиын  көрсеткішінде кескінделеді.  

5. ВА жабыңыз. 

 

 Тапсырма 2.3. Өз нұсқаңыз бойынша ВА құру. 

 

Нұсқа № Тапсырма мазмұны 

1 Массивтегі элементтер қатарын толығымен өзгертетін, 10 

кездейсоқ сандардан құралатын ВА құрыңыз. Мысалы, индексі 0 

массив элементінің индексі 9 болады, ал индексі 1 массив 

элементінің  индексі  8 болады және т.б. Массивтегі мәліметтер 

қатарын өзгерту үшін  Functions → Array палитрасында 

орналасқан Reverse ID Array функциясын қолдану қажет  

2 0 және 1 индекстерінің элементтерінен бастап, бірөлшемді 

массивті түрлендіретін, кейін элементтерді екі-екіден ұлғайтатын 

және т.б., ал  кейін мәліметтердің бейнесін массив элементіне 

нәтижелерін шығаратын ВА құрыңыз. Мысалы, кіріс массив {1, 

23, 10, 5,7, 11} мағынасын береді, ал нәтижесінде {23, 50,77} 

массивтері пайда болады. Functions → Array палитрасында 

орналасқан Decimate ID Array функциясын қолданыңыз 

3 Бірөлшемді массивті түрлендіретін, 80 кездейсоқ сандардан 

құралатын және  15-тен 60-қа дейінгі индекстен бастап массивтің 

бір бөлігін беретін ВА құрыңыз. Беттік панельге кездейсоқ 

сандар массивін және алынған массивті шығару  

4 Беттік панельдегі батырманы басқанға дейін, кездейсоқ 

сандардың бірөлшемді массивін түрлендіретін  ВА құрыңыз. 

Беттік панельге алынған массивті және оның өлшемін 

шығарыңыз. 

5 3 қатардан және 10 бағанадан тұратын, кездейсоқ сандардың 

екіөлшемді массивін түрлендіретін ВА құрыңыз  
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6 Кездейсоқ сандардың бірөлшемді массивін түрлендіретін және 

өсу реті бойынша алынған массивті сұрыптайтын ВА құрыңыз. 

Беттік панельге кездейсоқ сандар  мен сұрыпталған массивті 

шығару. Массивтегі элементтердің сұрыпталуы үшін келесі 

Functions → Array палитрасында орналасқан Sort 1D Array 

функциясын қолдану қажет 

7 Кездейсоқ сандардың бірөлшемді массивін түрлендіретін және 

алынған массивтің ең жоғарғы мәнін және оның реттік нөмерін 

шығаратын  ВА құрыңыз. Functions → Array палитрасында 

орналасқан Array Max & Min функциясын қолдану қажет 

8 Кездейсоқ сандардың бірөлшемді массивін түрлендіретін және 

алынған массивтің ең төменгі мәнін және оның реттік нөмерін 

шығаратын  ВА құрыңыз. Functions → Array палитрасында 

орналасқан Array Max & Min функциясын қолдану қажет 

9 4 қатардан және 5 бағанадан тұратын, кездейсоқ сандардың 

екіөлшемді массивін түрлендіретін  ВА құрыңыз 

10 Кездейсоқ сандардың екі бірөлшемді массивін түрлендіретін 

және осы массивтерді екіөлшемді массив сандарына біріктіретін 

ВА құрыңыз. Беттік панельге бастапқы екі кездейсоқ сандар 

массивін және бастапқы элементтер массивінен тұратын 

екіөлшемді массивті шығару 

11 5 . 6   өлшемнен тұратын кездейсоқ сандардың екіөлшемді 

массивін түрлендіретін және 4 . 5 өлшемін беретін осы массивтің 

бір бөлігін шығаратын ВА құрыңыз. Беттік панельге кездейсоқ 

сандардың бастапқы массивін және алынған массивін шығару 

12 Кездейсоқ сандардың екіқлшемді массивін түрлендіретін және 

алынған массивтің ауыстырылуын жүзеге асыратын  ВА 

құрыңыз. Беттік панельге кездейсоқ сандардың массивін және 

ауыстырылған массивті шығару. Массивтің ауыстырылуы үшін 

Functions → → Array палитрасында орналасқан Transpose 2D 

Array функциясын қолданыңыз 

13 20 кездейсоқ саннан тұратын, массивтегі элементтердің ретін 

толығымен өзгертетін ВА құрыңыз. Мысалы, индексі 0 массив 

элементінің индексі 9 болады, ал индексі 1 массив элементінің  

индексі  8 болады және т.б. Массивтегі мәліметтер қатарын 

өзгерту үшін  Functions → Array палитрасында орналасқан 

Reverse ID Array функциясын қолдану қажет  

14 Ең төменгі массив элементі белгілі бір санға тең болмайынша 

кездейсоқ сандардың бірөлшемді массивін түрлендіретін, , беттік 

панельдегі басқару элементіне енгізілген ВА құрыңыз 

15 Functions → Array палитрасында орналасқан Initialize Array 

функциясы көмегімен 5 × 10 өлшемін құрайтын екіөлшемді 

массив сандарынан тұратын ВА құрыңыз 
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 Бақылау сұрақтары  

 

1. Сіздің ВА қандай маңызды компоненттерден тұрады?  

2. Тұрақты массивті құрудың қандай типтік әдістерін білесіз? 

3. Массивпен жұмыстың қандай функцияларын білесіз?  

4. Полиморфтық  функция дегеніміз не?  

5. Көпөлшемді массивті қалай құруға болады? 

6. Массив құрудың қандай функцияларын білесіз? 

7. For циклында екіөлшемді массивті қалай құруға болады? 

8. Екі бірөлшемді массивті екіөлшемді массивке қалай біріктіруге 

болады? 

9. Екі бірөлшемді массивті сол өлшемдегі ұзындау массивіне қалай 

біріктіруге болады?  

10. ВА-ның ішкі бағдарламасындағы «Старт» элементтінің белгілері 

қандай ? 

11. Қандай функция 0-ден  1-ге дейінгі кездейсоқ сандарды 

түрлендіреді? 

12. ВА-ның ішкі бағдарламасындағы элементтердің саны қалай 

анықталады? 

 

 

5 Есептеу– сызба жұмыс № 2 (3 бөлім).  Басқару элементтерінен 

кластерлердің құрылуы және мәліметтердің бейнеленуі. Кластермен  

жұмыс. Кластерлік масштабтау 

 

Тапсырма  2.4. ВА кластермен жұмыс. 

 

Беттік панель. 

1. Жаңа ВА ашыңыз және төменде көрсетілгендей беттік панель 

құрыңыз:  

а) «Стоп» басқышы мен дөңгелек светодиодты беттік панельге 

орналастырыңыз; 

б) Controls → Array & Cluster палитрасынан кластер үлгісін таңдаңыз; 

в) Беттік панель объектілерін мысалда көрсетілгендей кластер 

шаблонына орналастырыңыз; 

г) кластер элементінің көшірмесін Түрлендіргіш кластер атына өзгертіп, 

оны құрыңыз. Содан кейін тінтуірдің оң жақ батырмасын кластер шаблоны 

шегіндегі Түрлендіргіш кластерге басыңыз және  мәтін мәзірінен Change to 

Indicator пунктін таңдаңыз; 

д) кішкентай кластер элементін құру үшін «г» пунктін қайталаңыз; оны 

суретте көрсетілгендей өзгертіңіз. 
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2. Кластердегі Кластер және кішкентай кластер элементтерінің петтік 

нөмірлерін тексеріңіз. Түрлендірілген кластер және Кластердің реттік 

нөмірлері сәйкес келуі керек.  

а) әр кластер шаблон шегіне тінтуірдің оң жақ батырмасын басыңыз, 

мәтін мәзірінен Reorder Controls in Cluster пунктін таңдаңыз; 

б) элементтердің реттік нөмірлерін төменде көрсетілгендей [1,4,6] 

орнатыңыз. 

 

 
 

 

Блок-диаграмма. 

1. Төменде көрсетілгендей блок-диаграмма құрыңыз. 
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 Functions → Cluster палитрасынан Unbundle функциясын таңдаңыз. 

Бұл функция Кластер атты кластерді айырады. Бұл функцияның өлшемін 

мәліметтерді енгізуін төрт аймағына  дейін өзгертіңіз немесе  берілген 

кластердің терминалын мәліметтерді енгізуге аймақтың автоматты түрде  

қосылуы функциясымен  жалғаңыз 

 Functions → Cluster палитрасынан Bundle функциясын таңдаңыз. 

Бұл функция кластердегі элементтерді Кішкентай кластерге біріктіреді. 

 Functions → Cluster палитрасынан Unbundle by Name 

функциясын таңдаңыз. Бұл функция Кластерден екі элементті бөліп алады. 

Функцияның шығу мәліметтерін екі аймаққа дейінгі өлшемде өзгертіңіз. Егер 

шығу мәліметтерінің аттары аймақта суреттемеде көрсетілгеннен  

айырмашылық болса, онда  элементтің атына тінтуірдің оң жақ батырмасын 

басып және  мәтін мәзірінен Select Item бөліміне кіру керек.  

 Functions → Numeric палитрасынан  Increment функциясын 

таңдаңыз. Бұл функция  Сан элементінің мағынасына 1-ді қосады. 

 Functions → Boolean палитрасынан Not функциясын таңдаңыз. Бұл 

функция Логикалық 1 элементінің логикалық терістеуін береді. 

Functions → Cluster палитрасынан Bundle by Name 

функциясын таңдаңыз. Бұл функция Сан элементінің және Логикалық 1 

элементтерінің мағынасын өзгертеді және Түрлендіру кластерін құрады. Бұл 

функцияның екі енгізу өрістерінде өлшемін өзгертіңіз. Егер аймақта шығу 

мәліметтерінің аттарының суреттемеде көрсетілгеннен  айырмашылығы 

болса, онда  элементтің атына тінтуірдің оң жақ батырмасын басып және  

мәтін мәзірінен Select Item бөліміне кіру керек. 

4. ВА -ны кластермен жұмыс атымен сақтаңыз.  
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5. Беттік панельге өтіңіз және ВА -ны іске қосыңыз. 

6. Кластердегі элементтердің мағынасын ауыстырыңыз және ВА -ны 

іске қосыңыз. 

7. ВА -ны жабыңыз. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Сіздің ВА қандай негізгі компоненттерден тұрады? 

2. «Кластер» термині нені білдіреді? 

3. Кластерлеуге тән қандай әдістерді білесіз? 

4. Кластерді көрсетудің қандай функцияларын білесіз? 

5. Беттік панельде кластерді қалай құруға болады? 

6. Кластерлерді қалай жинап және бұзуға болады? 

7. Кластерлерді қайта өңдеудің қандай функцияларын білесіз? 

8. Кластердегі полиморфизм деген не? 

9. Өзгертілген кластерді қалай құруға болады? 

10. Кластердің массивтен ерекше айырмашылығы қандай? 

11. Кластердегі элементтер орналастыру тәртібі қандай? 

12. Кластердегі орналастырылған объектінің реттік нөмірін қалай көруге 

және өзгертуге болады?  

13. Кластердегі енгізу/шығару өрістер санын қалай өзгертуге болады? 

14. Кластер өлшемін қалай орналастырады? 

15. Кластердің әдепкі мөлшері қандай?  

16.«Кластер» элементінің көшірмесін қалай құруға және атауын 

өзгертуге болады?? 

 

6 Есептеу – сызба жұмыс № 3 (1 бөлім). Деректердің графикалық 

бейнеленуі 

 

Тапсырма  3.1.  ВА Температуралық талдау. 

Төменде әрбір 0,25 с пен 10 с аралығында температураны өлшейтін ВА -

ты құру үшін әрекет реттілігі келтірілген. Өлшеу барысында нақты масштаб 

уақытында ВА мәліметтерді Диаграмм кестесінде бейнелейді. Өлшеу 

аяқталғаннан кейін ВА мәліметтерді Осциллограмм кестесіне шығарады және 

ең төменгі, ең жоғарғы, орташа температураны есептейді. Бұдан басқа, ВА 

осциллограмманың температурасының жуықтамасын бейнелейді.[2,4,6] 

 

Беттік панель. 

1. Жаңа ВА ашыңыз және төмендегі суретте көрсетілгендей беттік 

панель құрыңыз: 
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а) Controls → → Graph палитрасынан Диаграмм (Waveform Chart) 

графигін таңдаңыз және оны беттік панельге орналастырыңыз. Диаграмм 

графигінде температураның нақты масштаб уақытындағы мәні көрсетіледі. 

Температура мәтінін кестенің өзінің таңбалау аясына енгізіңіз.  

(Сhart legend) басқару панелі кестесінде Plot 0 мәтінінің енгізілгеніне 

назар аударыңыз. «ВВОД ТЕКСТА» құралы көмегімен мәтінді Температура 

сөзіне өзгертіңіз.   

Кестенің ордината осінің өзінің таңбалау аясына Градусы F мәтінін 

енгізіңіз. 

Кестенің абцисса осінің өзінің таңбалау аясына Время (с) мәтінін 

енгізіңіз; 

б) кесте бойынша тінуірдің оң жақ батырмасын басып, Properties 

пунктін таңдаңыз. Chart Properties (кесте негіздері) диалогті терезесі пайда 

болады. Format and Precision белгісіне көшіңіз және 2-ге тең Digits of precision 

(нақтылық реттілігі) параметрінің мәнін орнатыңыз; 
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в) Plots белгісін басыңыз және  диаграмм кестесіндегі х түріндегі 

нүктелер стилін орнатыңыз; 

 

 
 

г) Controls → Graph палитрасынан Осциллограмм (Waveform Graph) 

кестесін таңдаңыз және оны беттік панеліне орналастырыңыз. Осциллограмм 

кестесінде ВА жұмысының аяқталуы және олардың жуықтамасы бойынша 

температуралардың мәні бейнеленеді. 

«ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» құралы арқылы plot legend панелінің өлшемін 

өзгертіңіз. «ВВОД ТЕКСТА» құралы арқылы График 0-ді Аралық, ал График 

1 –ді Жуықталған деген атқа өзгертіңіз. 

Беттік панель суретіне сай осциллограмм кестесінің өзінің 
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таңбалауының және осьтерінің атын өзгертіңіз.   

Аралық осциллограммасының нүктелер стилін кішкентай шаршы 

түрінде орнатыңыз. 

Әзірше мәліметтердің орташа, ең томенгі, ең жоғарғы элементерінің 

бейнесін құрмаңыз. 

 

Блок-диаграмма. 

2. Төменде көрсетілгендей блок-диаграмма тұрғызыңыз. 

 

 3.2 тапсырмада құрылған Термометр.VI таңдаңыз  және оны блок-

диаграммаға қойыңыз.  Бұл ВА бір өлшенген температура мәнін қамтамасыз 

етеді. 

  Functions → Time & Dialog палитрасынан Wait Until Next ms 

Multiple функциясын таңдаңыз. Әрбір 0,25 с сайын For циклының 

орындалуын болдыратын, енгізу аясына сандық тұрақты арқылы 250 мәнін 

беріңіз.  

 Functions → Array палитрасынан Array Max & Min функциясын 

таңдаңыз. Бұл функция температураның минимум және максимум күйін 

анықтайды 

 Functions → Analyze → Mathematics → Probability and Statistics 

палитрасынан ВП Mean VI таңдаңыз. Бұл  ВА өлшенген температураның 

орташа мәнін анықтайды. 

Array Max & Min және ВП Mean VI мәліметтерді шығару аясында 

тінтуірдің оң жақ батырмасын басыңыз және Ең жоғарғы, ең төменгі, орташа 

элементтердің құрылуы үшін мәтіндік мәзірде  Create → Indicator пунктін 

таңдаңыз.  

 Functions → Analyze → Mathematics → Curve Fitting (тегістеу) 

палитрасынан ВА General Polynomial Fit (негізгі полиномиалды 
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аппросимация) таңдаңыз. Бұл ВА температура осциллограммасының 

жуықтамасына әкеледі. 

  Functions → Cluster палитрасынан Bundle функциясын таңдаңыз. 

Көшірмесін жасау үшін функцияның ауыстырылуы кезінде <Ctrl> пернесін 

басып тұрыңыз. Бұл функция элементтерді бірөлшемді кластерге біріктіреді.  

Элементтер x0=0 бастапқы мәнін, Дx және у бойынша температураның массив 

мәндерін құрайды. dx = 0,25 мәні, ВА-ның Осциллограмм кестесіне 

температуралардың мәнін әрбір 0,25 секунд сайын шығарып тұру үшін қажет. 

 Functions → Array палитрасынан Build Array функциясын 

таңдаңыз. Бұл функция өлшенген температуралар мен олардың 

жуықтамасының тобынан кластерлер массивін құрайды. 

3. «Анализ температуры» атымен ВА-ны сақтаңыз. 

 

ВА-ны қосу. 

4. Беттік панельге көшіңіз де, ВА -ны қосыңыз. Осциллограмма 

кестесінде бір уақытта берілген температуралардың осциллограммасы және 

олардың жуықтамасы пайда болады.  

5. Блокдиаграммада жуықтаманың реттік тұрақтыларының мәндерін 

ауыстырыңыз да, ВА -ны қайтадан қосыңыз.  

6. Осциллограммның түрін өзгертіңіз: 

а) Plot legend панелінде Аралық жазуына тінтуірдің оң жақ батырмасын 

түртіңіз және мәтіндік мәзірден Common Plots → Scatter Plot 

(экспериментальные точки) таңдаңыз; 

б) Plot legend панелінде Жуықталған жазуына тінтуірдің оң жақ 

батырмасын түртіңіз және Ваr Plots бөліміндегі мәтіндік мәзірден орта 

қатардағы екінші бейнені таңдаңыз. Шыққан осциллограмма кестесі төменде 

суреттелгенмен сәйкес келуі тиіс.  

 

 
 

7. Сақтаңыз және ВА жабыңыз. 

 

 

 

 

          Тапсырма  3.2. Нұсқаға сәйкес ВА құрыңыз. 
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Нұсқа № Тапсырманың мазмұны 

1 5 × 10 өлшемді құрайтын кездейсоқ сандардың екі өлшемді 

массивін тудыратын және графикте алынған массивтің қатарын 

суреттейтін ВА құрыңыз 

2 Кездейсоқ сандардың бірөлшемді массивін түрлендіретін ВА 

құрыңыз және алынған мәліметтерді графикке енгізу қажет  

3 11 × 4 өлшемді құрайтын кездейсоқ сандардың екі өлшемді 

массивін тудыратын және графикте алынған массивтің қатарын 

суреттейтін ВА құрыңыз 

4 0 мен 100 диапазонында кездейсоқ сандардың бірөлшемді 

массивін түрлендіретін, ең төменгі массив элементі санға тең 

болмайынша, беттік панельдегі басқару элементіне енгізілген ВА 

құрыңыз. Беттік панельге алынған массивті, оның графигін, ең 

төменгі элементті және итерация санын шығару  

5 Кездейсоқ сандардың екі бірөлшемді массивін түрлендіретін, 

кейін осы массивтерді екіөлшемді массив сандарына біріктіретін 

және алынған массив қатарларын графикте суреттейтін ВА 

құрыңыз  

6 Беттік панельдегі батырманы басқанға дейін, кездейсоқ сандардың 

бірөлшемді массивін түрлендіретін  ВА құрыңыз. Беттік панельге 

алынған массивті және оның өлшемін шығару  

7 ЛП-да   кластерді құрайтын және массив элементтерін суреттейтін 

ВА құрыңыз (Ішкіжиын массивы). Кластер 2 реттеушіден тұрады 

және сандық мәліметтердің массиві – 1Массиві. Старт элемент 

жиынтығынан бастап, элементтер санын құрайтын, көпшілік 

элементер саны реттегішінен берілген 1 массивінен көпшілігін 

белгілеу және Көпшілік массивіне орналастыру. Осциллограмм 

кестесінде 1 массивінің элементтері және көпшілік массиві 

бейнеленеді  

8 2 мин ішінде әрбір 20  секундта температураны өлшейтін және 

нақты масштаб уақытында температура өлшемін суреттейтін ВА 

құрыңыз  

9 ЛП-да 10 сандық басқару элементтерінен тұратын кластері бар ВА 

құрыңыз. Графикте енгізілген басқару элементтерінің мәнін 

суреттеңіз  

10 ЛП-да 10 сандық басқару элементтерінен тұратын кластері бар ВА 

құрыңыз. Графикте енгізілген басқару элементтерінің мәнін 

суреттеңіз  

11 5. 6   өлшемнен тұратын кездейсоқ сандардың екіөлшемді 

массивін түрлендіретін және 4 . 5 өлшемін беретін осы массивтің 

бір бөлігін шығаратын ВА құрыңыз. Беттік панельге кездейсоқ 

сандардың бастапқы массивін және алынған массивін және оның 

графиктерін шығару 
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12 Сандық басқару элементтері 2 массивтен тұратын,  ЛП-да 

кластерді құрайтын ВА құрыңыз. Бұл массивтің элементтерін 

графикте суреттеңіз 

13 3 × 7 өлшемді құрайтын кездейсоқ сандардың екі өлшемді 

массивін тудыратын және графикте алынған массивтің қатарын 

суреттейтін ВА құрыңыз 

14 0 мен 100 (7элементтен тұратын)  диапазонында кездейсоқ 

сандардың бірөлшемді массивін түрлендіретін, ең төменгі массив 

элементі санға тең болмайынша, беттік панельдегі басқару 

элементіне енгізілген ВА құрыңыз. Беттік панельге алынған 

массивті, оның графигін, ең жоғарғы элементін және қайталау 

санын шығару 

15 Кездейсоқ сандардың бірөлшемді массивін түрлендіретін және өсу 

реті бойынша алынған массивті сұрыптайтын  ВА құрыңыз. Беттік 

панельге кездейсоқ сандар  және сұрыпталған массивті және оның 

графиктерін шығару 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Диаграмма графигінің негізгі элементтерін атаңыз. Ол неге арналған? 

2. Осциллограмм графигінің негізгі элементтерін атаңыз. Ол неге 

арналған? 

3. Диаграмма графигінде көрсетілген қандай режимдерді білесіз? 

4. Көптеген Осцилограмма графигі қандай мәліметтермен жұмыс 

жасайды? 

5. Қандай функция массивтің орта мәнін анықтайды? 

6. Қандай функция массивтің минимальді және максимальді мәнін 

анықтайды? 

7. Сіздің ВА -дағы Осциллограмм графигінің жуықтамасы үшін қандай 

ВА қызмет атқарады? 

8. Графикте белгілі бір нүкте стилін, түсін және желі түрлерін қалай 

орнатуға болады? 

 

7 Есептеу – сызба жұмыс  №3 (2-бөлім) Қатар және кестелер 

 

Тапсырма  3.3. ВА катарды құрастыру. 

1. Төменде  ВА -ты жүзеге асыратын іс-әрекеттер көрсетілген, олар 

сандық мәліметтерді қатарға түрлендіреді және қатарды басқа қатарлармен 

біріктіреді. Содан соң үлгі бойынша іздеуден кейін, экранға,  көрсетілген 

символдан кейін бірінші элементтің индексі шығады. 

Төменгі суретте көрсетілгендей жаңа ВА ашыңыз және алдыңғы 

панельді құрыңыз. Элементке пікірді жазып және қолтаңба қою маңызды 

емес. 
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а) қатар 2 элементіне тінтуірдің оң жақ батырмасын басыңыз және 

мәтінмәндік мәзірінен Codes Display көрсету режимін таңдаңыз. 

б) Жолақ ұзындығы және Ығыстырушы элементтері үшін 132 

мәліметтер типін көрсетуді орнатыңыз.  

Блок – диаграмма 

2. Төменде көрсетілгендей блок-диаграммасын құрыңыз:   

 
 

 

Format Into String функциясын таңдаңыз, политрада орналасқан 

Functions → String. Бұл функция қатар нөмірін түрлендіреді. 

а) тінтуірдің оң жақ батырмасымен Format Into String функциясын 

басыңыз және Edit Format String пунктін диалогтық терезеге сәйкес келетін 

шақыру үшін таңдаңыз; 

б) Use specified precision опциясын таңдаңыз (арнайы нақтылықты 
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қолдану) Қатар нөмірі элементінде үтірден кейін төрт белгіге түрлендіру үшін  

енгізу өрісінен 4 мағынасын көрсетіңіз; 

в) ОК батырмасын басыңыз. LabVIEW   таңдалған опцияны қолдана 

отырып, %.4f  қатар форматын құру; 

г) «ВВОД ТЕКСТА» аспабының көмегімен %.4f  екі жақтан аралық 

тастап және<Shift + Enter>  пернесін басыңыз. 

Осылайша нөмірлік мәліметтер екі жақты аралықтарымен  аралас қатар 

элементінде пайда болады; 

д) тінтуірдің оң жақ батырмасымен тұрақты және ‘\’ Codes Display 

көрсетілім режимін мәтінмәзір мәзірінен таңдаңыз. Жүктелген аралықтар \ 

ауыстырылады. 

     Functions → String палитрасында орналасқан  Concatenate Strings 

функциясын таңдаңыз. Бұл функция оған кіретін қатарды бір жолға енгізеді. 

Functions → String палитрасында оранласқан  String Length функциясын 

таңдаңыз. Бұл функция біріккен қатардағы аралас қатардың символдар 

мөлшерінің мағынасын береді. 

Functions → String палитрасында орналасқан Match Pattern функциясын 

таңдаңыз. Бұл функция үлгі бойынша 2 қатар элементіндегі іздеуді жүзеге 

асырады. : (қоснүкте); 

е) тінтуірдің оң жақ батырмасымен regular expression басыңыз және 

мәтінмәзірдегі Create → Constant пунктін таңтап, пернедегі  <»Shift + Enter>  

басып қоснүктені таңдаңыз. 

 

ВА белгісі және қосу панелі. 

3. Беттік панелге өтіңіз және белгіше жасап басқа ВА сапасында 

жасалған ВА –ны жүзеге асыру үшін қосу панелін қосыңыз. 

4. Ұйымдастыру қатары vi атымен ВА - ны сақтаңыз. Бұл ВА кешірек 

қолданылады.  

ВА жүргізу. 

5. Беттік панельдегі элемент мағынасын өзгертіп, ВА-ны жүргізіңіз. 

        ВА-да элементтерді қосу:  тақырыбы, нөмірі және ұйымдастыру 

қатардың аяқталу  қатарын және қатар ұзындығына мағына беру.  

ВА төмендегі элеметтерді қамтиды: Тақырыбы, нөмірі және 

ұйымдастыру, қатардың аяқталу  қатарын және қатар ұзындығын. 

Сондай-ақ, ВА 2Қатар элементтерінен еншілес орналасу орнын таба 

алады. ВА орындау кезінде экранда тізбектелуді қайталайтын Ығыстыру 

элементінде қос нүктеден кейін бірінші элемент индексі жанады.  

 

Тапсырма  3.4. ВА-ны жасау, өз нұсқаңыз бойынша. 

 

Нұсқа № Тапсырма мазмұны 

1  5х40 көлемінде кез келген нөмірлі екі өлшемді массивті 

тудыратын, кестеге алынған массивті жазатын ВА құрыңыз. 

Кестеде  әр колонна атауы тұру керек 

2 3 × 10 көлемінде кез келген нөмірлі екі өлшемді массивті 
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тудыратын кестеге алынған массивті жазатын ВА құрыңыз.  

Кестеде  әр колонна  атауы тұру керек 

3 3 еркін қатарды бір қатарға қосатын, ЛП –да көрсетілгендей 

қатарда алынған символдар мөлшерін есептеп және қатарасты 

белгілі ұзындығын алатын ВА құрыңыз 

4 5х6  көлемінде кез келген нөмірлі екі өлшемді массивті 

тудыратын, оны ауыстыратын және  кестеге  жазатын ВА 

құрыңыз  

5 2 бірдей өлшемді массивті қатарды бір бөлек қатарға қосатын ВА 

-ны құрыңыз 

6 2 еркін қатарды бір қатарға қосатын және ЛП –да көрсетілгендей  

белгілі бір қатарасты ұзындығын беретін ВА құрыңыз 

7 2 бірөлшемді массивті қатарды бір бөлек қатарға қосатын ВА –ны 

құрыңыз 

8   Қатарда 4 қатарды қосатын,  сандық мәліметтері бар ВА 

құрыңыз 

9 ЛП-да көрсетілгендей қатардың  символдар мөлшерін есептейтін 

ВА құрыңыз 

10  Кез келген санды 2 бірөлшемді массивте тудыратын, бұл 

массивті екіөлшемді және кестеге көшіретін ВА құрыңыз 

11 3 бірөлшемді массивті қатарды бір бөлек қатарға қосатын ВА –ны 

құрыңыз 

12 4 еркін қатарды бір қатарға қосатын және ЛП–да көрсетілгендей  

белгілі бір қатарасты ұзындығын беретін ВА құрыңыз 

13 5х8 көлемінде кез келген нөмірлі екі өлшемді массивті 

тудыратын, кестеге алынған массивті жазатын ВА құрыңыз. 

Кестеде  әр колонна атауы тұру керек 

14 2 қатарды  (1-автоматтандыру өлшемі, 2- басқару және  сынау) 

бір қатарға қосатын және  алынған қатардағы символдар 

мөлшерін есептейтін  ВА құрыңыз 

15 6х8  көлемінде кез келген нөмірлі екі өлшемді массивті 

тудыратын, ауыстырады және  кестеге  жазатын ВА құрыңыз 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Басқарма қатар элементін және мәлімет көрінісін қалай құруға 

болады? 

2. Қатар объектісі көрінісінің түрлерін атаңыз. 

3. Негізгі қатарлармен жұмыс істеу функцияларын атаңыз.  

4. Қандай функцияның көмегімен қатардағы сандық мәліметтерді 

түрлендіруге болады? 

5. Қандай функция қатардағы символдар мөлшерін есептеуге мүмкіндік 

береді? 

6. Қандай функция  қатарларды  және бірөлшемді массивті бір бөлек 



 

 

32 

қатарға  қосуға мүмкіндік береді? 

7. Кестені басқару элементін қалай құрады? Ол неге арналған? 

8. Қандай функция екіөлшемді массивтін мөлшерін екіөлшемді массив 

қатарына ауыстыруға мүмкіндік береді? 

 

8 Есептеу- сызба жұмыс №3 (3 бөлім). Файлдық енгізу/шығару 

 

Тапсырма  3.5. ВА файлды жазу. 

Төменде ВА-ны құрудың реті: жол, сандық ақпарат және жол модулін 

файлға біріктіру тізбегі көрсетілген. 

 

Беттік панель. 

1. Жаңа ВА-ны ашып, беттік панельді төменде көрсетілгендей 

толтырыңыз:  

 

 
 

а) Controls → String & Path палитрасынан бағыт бейнесінің элементін 

танданыз. Бұл элемент құрылған ақпараттар файлына жол сілтейді; 

б) тінтуірдің оң жақ батырмасымен жазбаға арналған Жол элементін 

басыңыз және контекстік мәзірден Visible Items → Scrollbar (айналдыру 

жолағы) пунктін таңдаңыз. 

 

Блок-диаграмма. 

2. Келесі блок-диаграмманы құрыңыз: 
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 8.1 тапсырмада құрылған Functions → Select бөлімінен VI ВА 

Жолдарды жинақтау таңдаңыз  және блок-диаграммаға енгізіңіз. 

Бұл ВА 3 жолды бір жолға біріктіреді. 

 

 Functions → File I/O палитрасында орналасқан, ВА Open/ 

Create/Replace File VI ішкі бағдарламаны блок-диаграммаға енгізіңіз. Файл 

құру үшін  ВА экранға диалогтық терезені шығарады: 

а) тінтуірдің оң жақ батырмасымен prompt (кеңес) басыңыз. Аты-жөнді 

Енгізу  константаны құру үшін контекстік мәзірден Create → Constant пунктін 

таңдаңыз. ВА іске қосқанда,  аты-жөнді Енгізу деп аталатын файл таңдау 

терезесі пайда болады; 

б) тінтуірдің оң жақ батырмасымен function кірісін басыңыз және 

контекст мәзірінен Create → Constant пунктін таңдаңыз. Ашылмалы мәзірдегі 

create or replace пунктін таңдау үшін Басқару құрылғысын қолданыңыз.  

 Functions → File I/O палитрасында орналасқан Write File 

функциясын таңдаңыз. Бұл функция файлға біріктірілген жолды жазады. 

 

 Functions → File I/O палитрасында орналасқан Close File 

функциясын таңдаңыз. Бұл функция файлды жабады. 

 

 Functions → Time & Dialog палитрасында орналасқан ВҚ Simple 

Error Handler VI ішкі бағдарламаны таңдаңыз. 

Бұл ВА кластер қателерін тауып, қате болған жағдайда диалогты 

терезені шығарады. 

3   ВА файлды жазу.VI атымен сақтаңыз. 
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ВА іске қосу. 

4. Беттік панельде орналасқан басқару элементтерінің мәндерін  

өзгертіңіз және ВА іске қосыңыз. Диалогтық терзеде  Енгізу файл аты пайда 

болады. 

5. Диалогтық терезеге файл атын демофайл.txt деп енгізіңіз және Save 

немесе OK түймесін басыңыз. 

ВА жазбаға арналған Жол, Сан, Бірлік өлшем элементтерінен 

ақпараттарды файлға жазады. 

6. ВА жабыңыз. 

 

Тапсырма  3.6. ВА файлды оқу. 

Төменде 9.1 тапсырмада құрылған файлды оқитын және жол элементі 

бейнесінде ақпараттарды шығаратын  ВА-ны құрудың реті көрсетілген. 

 

Беттік панель. 

6.  Жаңа ВА ашыңыз. Controls → String & Path палитрасындағы бағыт 

элемент бейнесі мен басқару элементін қолданып беттік панель құрыңыз. 

 

 
 

Блок-диаграмма. 

8. Келесі блок-диаграмманы құрыңыз. 

 

 
 

 Functions → File I/O палитрасынан Open/Create/Replace File ішкі 

бағдарламаны таңдаңыз. Бұл ВА файлды ашып-жабуда қолданылатын 

диалогтық терезені экранға шығарады: 
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а) тінтуірдің оң жақ батырмасымен function кірісінен басыңыз және аты-

жөн Таңдау константасын  құру үшін контекст мәзірінен Create → Constant 

пунктін таңдаңыз; 

б) тінтуірдің оң жақ батырмасымен function басыңыз және константа 

құру үшін контекст мәзірінен Create → Constant пунктін таңдаңыз. 

Ашылмалы мәзірдегі open пунктін таңдау үшін Басқару құрылғысын 

қолданыңыз. 

 Functions → File I/O палитрасынан Read File функциясын 

таңдаңыз. Бұл функция файл басынан ақпараттың байт санын анықталған 

count мәнімен оқылады. 

 Functions → File I/O палитрасынан Close File функциясын 

таңдаңыз. Бұл функция файлды жабады. 

 Functions → Time& Dialog палитрасынан Simple Error Handler VI 

ішкі бағдарламаны таңдаңыз. Бұл ВА кластер қателерін тауып, қате болған 

жағдайда диалогты терезені экранға шығарады. 

9. ВА файлды оқу .Vi атымен сақтаңыз. 

 

ВА іске қосу. 

10. Беттік панельге көшіңіз. Басқару құрылғысы арқылы файлға бағыт 

басқару  элементінде орналасқан Browse (шолу) түймесін басыңыз. 

11. Демофайл.txt файлын таңдаңыз және Open немесе ОК түймесін 

басыңыз. 

12. ВА іске қосыңыз. Файлдан саналған Жол ВА -ның беттік панелінде 

бейеленеді. 

 

Тапсырма 3.7. Нұсқаға сәйкес ВА құру. 

 

Нұсқа № Тапсырма мазмұны 

1 Өлшемдері 5х40 кездейсоқ сандардың екі өлшемді массивтерін 

генерациялайтын ВА құрыңыз және траспонирленетін 

массивтерін мәтіндік форматтағы файлға жазыңыз 

2 Мәтіндік форматта 3 еркін жолын жазатын ВА құрыңыз. БП 

файлға бағыт бейнелену қажет 

3 Өлшемдері 5х6 кездейсоқ сандардың екі өлшемді массивтерін 

генерациялайтын ВА құрыңыз және траспонирленетін 

массивтерін электрондық кесте форматында  жазыңыз 

4 Кездейсоқ сандардың бір өлшемді массивтерін генерациялайтын 

ВА құрыңыз және траспонирленетін массивтерін кез келген 

форматтағы файлға жазыңыз 

5 БП  қамтылған сандар массивін жазатын ВА құрыңыз. БП файлға 

бағыт бейнеленуі қажет 
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6 Өлшемдері 3х10 кездейсоқ сандардың екі өлшемді массивтерін 

генерациялайтын ВА құрыңыз және алынған массивтерін БП 

кестеге, файлға  жазыңыз 

7 Екі жолды (1-өлшеуді автоматтандыру, 2- бақылау және сынақ) 

бір жолға біріктіретін және осы жолды файлға жазатын ВА 

құрыңыз. БП файлға бағыт бейнеленуі қажет 

8 Кездейсоқ сандардың екі бірөлшемді массивтерін 

генерациялайтын, осы массивтерді екіөлшемді массивті сандарға 

біріктіретін және транспониренетін массивтерді файлға енгізетін 

ВА құрыңыз 

9 Массив сандарын электронды кесте форматында жазатын ВА 

құрыңыз. Файл әрбір бағанда тақырып қамтуы қажет 

10 Екі бірөлшемді массивтерді бір жолға біріктіретін ВА құрыңыз. 

БП файлға бағыт бейнеленеді 

11 Кездейсоқ сандардың массивтерін генерациялайтын және 

электрондық кесте форматында  жазатын ВА құрыңыз.  

Траспонирленетін массивтерін электрондық кесте форматында  

жазыңыз. Файл әрбір бағанда тақырып қамтуы қажет 

12 Кездейсоқ сандардың массивтерін генерациялайтын және 

мәтіндік форматта  жазатын  ВА құрыңыз. Файл әрбір бағанда 

тақырып қамтуы қажет 

13 Мәтіндік форматта 4 еркін жолын жазатын ВА құрыңыз. БП-да 

файлға бағыт бейнеленуі қажет 

14 Екі бірөлшемді массивтерді бір жолға біріктіретін және файлға 

жазатын ВА құрыңыз. БП файлға бағыт бейнеленеді 

15 Кездейсоқ сандардың массивтерін генерациялайтын және 

мәтіндік  форматтағы файлға  жазатын ВА құрыңыз.Файл әрбір 

бағанда тақырып қамтуы қажет 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Файлдық кіріс/шығыс функциясының қызметі неде? Олар қайда 

орналасқан? 

2. Жоғарғы деңгейдегі файлдық кіріс/шығыс функциясының атқаратын 

қызметін атаңыз? 

3. Төмен деңгейдегі файлдық кіріс/шығыс функциясының атқаратын 

қызметін атаңыз? 

4. Файлдармен жұмыс істеуде қосымша функциялар неге арналған? 

5. Format Into File функциясының қызметі неде? 

6. Ақпаратты сақтауда файлды ашатын қандай амалдар бар?  

7. Файлдық кіріс/шығыс функциясымен жұмыс істеуде LabVIEW қандай 

амалдармен қатені түзетеді? 

8. Файлдық кіріс/шығыс функция палитрасы нені көрсетеді? 
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9. Әрбір бағанында тақырып қамтыған сандар массивін мәтіндік файл 

форматында қалай жазуға болады? 
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