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1 Зертханалық жұмыс №1. LabVIEW графикалық программалау 

ортасымен танысу 

 

 

Жұмыстың мақсаты: LabVIEW ортасында зертханалық виртуалды 

құралдармен және графикалық программалау принциптерімен танысу. 

 

1.1 Тапсырмалар 

 

1. LabVIEW ортасындағы программалаудың негізгі түсініктерімен 

танысу. 

2. Инструменталды панель және оның тағайындалуымен танысу. 

3. Виртуалды құрал құру. 

4. ВА сыртқы бетін өзгеру. 

5. Қорытынды жасау. Есеп толтыру. 

 

1.2 Жұмысты орындау реті  

 

1.2.1 Негізгі түсініктер. 

LabVIEW -  G  графикалық программалау қолданылатын, құрал-

жабдықтардың барлығын қамтып және  текстерді жазуды қажет етпейтін, 

қолданбалы программаларды құрастыру  ортасы.  

LabVIEW-да құрылған программалар виртуалды өлшейтін аспап болып 

табылады және олардың сыртқы беті мен функционалдауы нақты өлшеуіш 

аспаптарға ұқсас болғандықтан ВА(VI) аталады. 

- FrontPanl немесе сыртқы панелі, қолданушылардың интерфейсі және 

басқару элементтері мен индикаторлар орналасатын  басқару пультінің 

панелінен тұрады. Басқару элементтері – бұл қаламдар, регуляторлар, 

жөндегіштер, батырмалы құрылғылар, батырмалар және тағы да басқа енгізу 

құрылдары. Индикаторлар – бұл шығару/график тұрғызу, шам сияқты 

сигналдарды тарататын құрылғылар; 

- Block-diagram немесе блок-схема, ВА әрекеттер алгоритмдерді 

көрсетеді және G программалау тілі арқылы кодтың өңделуін басқаратын 

функция. 

ВА проектілеу кезінде әрекеттердің көбі сол жақ батырмасының 

қолданылуымен жасалады. Қасиеттердің контексті менюін шақыру және 

өлшеу аспаптары үшін оң жақ батырмасы қолданылады. 

Тізбек құру үшін келесі әрекет жасау керек: 

- керек элементтерді тауып, таңдау; 

- схема терезесінің бас бетінде элементтерді орналастыру; 

- элементтерді сымдармен байланыстыру; 

- элементтердің параметрлерінің мәндерін енгізу. 
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1.1 сурет – ВА сыртқы және фунцкционалды панельдері  

 

Элементтерді іздеу және таңдау тінтуір арқылы орындалады. 

Қателіктерді азайту үшін радиоэлементтерді таңдау кезінде контексті көмек 

қолдану және қысқаша түсініктемен қолдану  жөн.  

Терминал (Terminal) – алдыңғы панельдің әрбір элементіне жүйеде 

автоматты түрде құрылатын блок-диаграмманың бір терминалы сәйкес келеді. 

Түйін (Node) – программалау тілінің «оператор»  түсініктемесінің 

аналогы, ВА орындалу барысында жасалатының барлығы: LabView  енгізілген 

функциялар, подпрограммалар( виртуады «құралдар», SubVI). 

Сымдар (Wire) – блок-диаграммадағы әртүрлі түсті линиялар, 

деректердің табысталуы үшін жауап береді. 

 

1.2.2 ВА құрылуы. 

Жұмыс столында LabVIEW-ді екі рет басып немесе ПУСК 

>>Программы>>NationalInstruments>>LabVIEW арқылы қосыңыз. Ашылған 

терезеде BlankVI таңдап, жаңа ВА құрыңыз. Фронт-панель және блок-

диаграмма ашылады. ВА өз атыңыз бойынша сақтаңыз (FirstVI_ФИО). 

Сыртқы панелінің үстіндегі келесі құрал-жабдықтар панелі орналасады. 

1.2 - Сурет 

 

 
 

1.2 сурет –  ВА іске қосу үшін қолданылатын панель   

 

Панель батырмалары: 

  Run батырмасы программаның іске қосылуын тағайындайды.  

 Егер  Run батырмасы солай белгіленіп тұрса, ол VI-да қателердің бар 

екенін көрсетеді.  

Батырманы басқанда қателер тізімі шығады және оларды 

Errorlistwindow  арқылы жөндеуге болады.  
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  RunContinuously батырмасы арқылы, ВА қайта орындалады. Осы 

режимді тоқтату екі рет шертумен орындалады.  

 AbortExecution батырмасы арқылы   программаның орындалуы 

тоқтатылады. 

  Pause батырмасын программаның уақытша тоқтатылуы үшін 

басыңыз.  Осы кезде LabVIEW қай жерде тоқтатылғанын жарықпен 

белгілейді, ал батырма қызыл түсті болады.  

  TextSettings батырмасы шрифттерді өзгерту үшін 

қолданылады.   

, , ,   батырмалары түгендеу, обьектердің сыртқы 

панельде орналасуы  үшін қолданылады. 

 ShowContextHelpWindow батырмасы терезенің шығуы үшін 

қолданылады және сонда обьект туралы қысқаша мәлімет шығады.  

Сыртқы панельдің үстінен тінтуірдің оң жақ батырмасымен шертсеңіз, 

Controls  құрал-жабдықтардың палитрасы шығады. Панельді тұрақтандыру 

үшін  осы батырмаға басыңыз. 

 

1.3 -суреттегідей сыртқы панельге келесі элементтерді орналастырыңыз: 

 екі Numeric Control и  Numeric Indicator, Knob, Tank, Controls 

Modern>>Numeric; 

 - 1.3-суреті бойынша блок-диаграммаға өтіп, элементтерді қосыңыз.  

элементті Functions>>Programming>>Numeric палитрасында орналасқан. 

Functions  палитрасын шақыру үшін блок-диаграммада тінтуірдің оң жақ 

батырмасын шертіңіз. 

 Кодты көрсету үшін блок-диаграммада тінтуірдің оң жақ батырмасын 

шертіп, ViewAsIcon таңдаңыз. 

 

 
 

1.3 сурет – ВА First VI алдыңғы және функционалды панелі  
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RunContinuously батырмасын шертіп, программаны іске қосыңыз. 

Программа жұмысымен танысып, Numeric және Numeric 2 жазықтығында 

сандық мәндерді енгізіндер, Numeric 3 жазықтығында амалдың нәтижесі 

шығу керек. 

Knob қаламының позициясын өзгерту үшін тінтуірді қолданып, Tank 

индикаторын басқарыңыз; Тумблердің позициясын өзгертіп жарықдиодты 

өшіріп, қайта іске қосыңыз.  

 

1.2.3 ВА дайындау. 

Tools (1.4 сурет) панелінің көмегімен алдыңғы панелдің  және 

элементтердің түстерін өзгертіңіз, Shift батырмасын басып, осы панелін 

шақыра аласыз. 

Кисть құралын таңдап, тінтуірдің оң жақ батырмасын шертіп, керек 

түсті таңдаңыз. 

Алдыңғы панельдің элементтердің атын өзгерту үшін, олардың 

аттарынан екі рет шертіңіз. TextSettings мәзірі арқылы элемент атауларының 

шрифтін өзгертіңіз. 

 
 

1.4 сурет –   Tools панелі 

 

1.3 Бақылау сұрақтары 

 

1. LabVIEW дегеніміз не? 

2. Виртуалды аспап дегеніміз не?  

3. ВА қалай іске қосуға болады? 

4. Программада қателіктерді қалай табуға болады? 

5. Controls құралдар панелі не үшін керек? 

6. ВА аттарының шрифтін өзгертуге болады ма? 

 

2 Зертханалық жұмыс №2. Программалардың іске қосуын 

құрылымдар арқылы басқару 

 

Жұмыстың мақсаты: LabVIEW негізгі құрылыдары мен олардың 

қолданылуымен танысу. 

 

2.1 Тапсырмалар 
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1. LabVIEW құрылымдарымен танысу. 

2. Тұрақты итерация санының циклімен танысу. 

3. Шартты циклімен танысу. 

4. Жылжымалы регистрмен танысу. 

5. Нұсқа құрылымен танысу. 

6. Құрылымдарды қолданып, ВА құру. 

7. Қорытынды жасау. Есеп толтыру. 

 

2.2 Орындау тәртібі 

 

2.2.1 Негізгі түсініктер. 

Құрылымдар – мәліметтер түйіндерінің маңызды түрі, программалау 

тілдерін қолданып, ВА орындалуын басқарады.  

Functions>>Programming>>Structures палитрасында орналасқан. 

Functions  палитрасын шақыру үшін блок-диаграммада тінтуірдің оң 

жағымен шертіңіз.  

Мәліметтер құрылым арқылы өтіп, кішкентай терезесінде  циклдың 

шекарасы арқылы шығады (tunnel). 

LabVIEW мәліметтер ағыны принципі бойынша жұмыс істейді, 

сондықтан цикл орындалуын бастап, мәліметтер ағыны арқылы өтуі керек. 

Циклдің шығу нүктелері мәліметтерді барлық қайталанулардың іске 

асуынан ғана шығарады. Терминал әр циклдің қайталануларында өз мәндерін  

жаңарту үшін, терминал циклдің ішінде болуы қажет. 

Кодтың қайта орындалу үшін LabVIEW-да екі циклдік құрылымдар бар: 

тұрақты итерация санының циклі (ForLoop) мен шартты цикл (WhileLoop) (2.1 

сурет). 

Тұрақты итерация санының циклі (ForLoop) итерация санының (count) 

ішіндегі кодты орындайды. Итерация санының терминалы арқылы 

(countterminal ) итерация саны анықталады. 

Осы терминалға 0 мәнін енгізсек, цикл орындалмайды. 

 

 
 

2.1 сурет –ForLoop и WhileLoop құрылымдары 

 

Итерация санының терминалы арқылы (countterminal ) орындалған 

итерация циклдарынан тұрады. 

Шартты цикл (WhileLoop) шекаралардағы кодты, логикалық мән 

(Booleanvalue) шарт терминалына қосқанда орындайды. Яғни, орындалмаса 
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жалған (False). LabVIEW әрбір итерация орындалғанша, шарт терминалын 

тексеріп отырады. Егер мән сәйкес болса, онда «ШЫНДЫҚ» (True), яғни 

келесі итерация орындала береді. Үнсіз режимде шарт терминалы 

«ЖАЛҒАН» жағдайында тұрады.  

Тұрақты итерация санының циклінің терминалы санау терминалына 

ұқсас. 

Шартты және тұрақты итерация санының циклінде жылжымалы 

регистрлер (shiftregisers) қолданылады және олар ерекше айнымалылар деп 

саналады. 

Жылжымалы регистр циклдің шекарасында  тінтуірдің оң жағында 

шертілумен және (AddShiftRegister)  опциясымен  құрылады. 

Нұсқа құрылымы (CaseStructure) тексті орындау методы болып 

табылады және (if-then-else) импликациясымен ұқсас. 

Нұсқа құрылымы екі немесе одан да көп қосалқы программадан тұрады. 

Логикалық, сандық, жолдық мәніне байланысты олардың тек біреуі 

орындалады. 

Құрылым селекторының терминалына логикалық мәні қосылса, он 

құрылым екі нұсқадан тұрады: «ЖАЛҒАН» және «ШЫНДЫҚ». 

Құрылым селекторының терминалына мәндік немесе жолдық 

мәліметтер қосылса, онда құрылым шексіз нұсқалардан тұруы мүмкін. 

Нұсқаларды қосу үшін нұсқа құрылымының шекарасында тінтуірдің оң 

жағымен шертіп, шыққан мәзірде AddCaseAfter опциясын таңдау керек. Осы 

жол арқылы керек нұсқаны өшіру де мүмкін.  

Егер құрылым селекторының терминалының биіктігі ешқандай нұсқаға 

сәйкес келмесе, үнсіз режим бойынша (Default ) нұсқасын енгізу мүмкін.  

  

Блок-диаграммаға алгебралық формуларды енгізу үшін түйін 

формуласын енгізу керек. Түйін формуланы ұзақ формулаларды қолдану 

кезінде аса тиімді. 

 

2.2.2 Құрылымдар қолданып ВА құру. 

1) Шартты цикл мен жылжымалы регистр қолданып ВА құру. 

LabVIEW  іске қосып, жаңа ВА құрыңыз. ВА өз атыңызбен сақтаңыз 

(WhileLoopVI_ФИО). 2.2 суреті бойынша алдыңғы панельге келесі 

элементтерді орналастырыңыз: 4 NumericIndicator(Modern>>Numeric), STOP 

батырмасын (Modern>>Boolean). 

Блок-диаграммасының терезесіне көшіп: 

- Functions>>Programming>>Structures  палитрасында орналасқан 

WhileLoop құрылымын блок-диаграммаға орналастырыңыз. Functions 

палитрасын шақыру үшін блок-диаграммада тінтуірдің оң жақ батырмасын 

шертіңіз; 

- Functions>>Programming>>Numeric палитрасында орналасқан 

тұрақтыны құрып, циклдың сыртында орналастырыңыз; 

- тұрақтыны циклмен қосқанда, кіру нүктесі tunnel құрылымында 
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пайда болады, тінтуірдің оң жақ батырмасын шертіп ReplaceWithShiftRegister 

таңдаңыз; 

  

 
 

2.2 сурет –  ВА Алдыңға және функционалды WhileLoopVI панелі 

 

 ауысым тізіліміне тінтуірдің оң жақ түймешігін басыңыз және тағы 

екі элементтерін қосыңыз; 

 Wait Until Nextms Multiple Элементі 

Functions>>Programming>>Timing панелінде орналасқан итерациялар 

арасында тоқтау үшін керек. Кіріс элементі және пайда болатын мәзірден 

тінтуірдің оң жақ түймешігімен шертіңіз, тұрақты жасау мен нөмірін енгізіп 

таңдаңыз (мс); 

2.2 суреті бойынша элементтерді байланыстырыңыз. 

ВА қосыңыз. Жылжымалы регистрлердің жұмысын ұлғайту үшін блок-

диаммаграмаға көшіп,  «лампочка»  батырмасына көшіңіз. 

Осы функция ақпарат ағымдарды көрсетіп, олардың программада 

қозғалуы үшін жауап береді. 

STOP батырмасын басып, ВА тоқтатыңыз. Циклдің, жылжымалы 

регистрдің жұмысы жөнінде қорытынды жасаңыз. 

2) Тұрықты итерация мәнін қолданып ВА құру. 

LabVIEW құрып, жаңа ВА құрыңыз. ВА өз атыңыз бойынша сақтаңыз 

(ForLoopwithFormulaVI_ФИО). 

Алдыңғы панельге  Controls қосалқы панельде Modern>>Graph 

панелінде WaveformChart элементін орналастырыңыз. 

Блок-диаграммасының терезесіне көшіп, 2.3 суреті бойынша 

программаның кодын құрастырыңыз, ол үшін: 

 блок-диаграммаға Functions>>Programming>>Structures 

палитрасындағы ForLoop және FormulaNode құрылымдарын 

орналастырыңыз; 

 Functions палитрасын шақыру үшін тінтуірдің оң жақ батырмасына 

шертіңіз;  

 FormulaNode шекарасында тінтуірдің оң жақ батырмасын 

шертіп,пайда болған мәзірде AddInput (x) и AddOutput (y) таңдаңыз; 

 FormulaNode шекарасында тышқанның оң жақ батырмасын шертіп, 
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y = sin(x) формуласын жазып алыңыз; 

 LoopCount кіру терминалында тінтуірдің оң жақ батырмасын шертіп, 

ForLoop циклын таңдап, 100 қайталануды орындап, тұрақтыны құрыңыз; 

 2.3 суреті бойынша элементтерді өзара қосыңыз. 

 
2.3 сурет –  ВА Блок-диаграммасы ForLoop with FormulaVI 

 

Панельдің алдыңғы бетіне көшіп, ВА іске қосыңыз, графикте екі 

синусоид болуы тиіс. 

3) Нұсқа құрылымын қолданып ВА құру.  

LabVIEW құрып, жаңа ВА құрыңыз. ВА өз атыңыз бойынша сақтаңыз 

(ForLoopwithFormulaVI_ФИО). 

Алдыңғы панельге  Controls қосалқы панельде Modern>>Graph 

панелінде WaveformChart элементін орналастырыңыз. 

 

 
 

2.4 сурет–  ВА Алдыңға беті Case StructureVI 

 

Блок-диаграмманың тересіне көшіп, 2.5 суреті бойынша программаның 

кодын құрыныз, ол үшін: 

- Functions>>Programming>>Structures палитрасында орналасқан 

CaseStructure құрылымын блок-диаграммаға орналастырыңыз. Functions 

палитрасын шақыру үшін тінтуірдің  оң жақ батырмасын шертіңіз; 

- Көп немесе тең, түбір элементтері Controls панелінде, 

Modern>>Numeric орналасқан; 

 2.5 суреті бойынша элементтерді өзара қосыңыз. 
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а) False- жалған 

 
б) True–шындық 

 

2.5 сурет –  ВА Блок-диаграммасы CaseStructureVI 

 

Алдыңғы панельге өтіп,  ВА іске қосыңыз. Алдымен оң, содан кейін 

теріс мәндерді енгізіп, программа жұмысын тексеріңіз.  

ВА тоқтатып, программа жұмысының принципін талдаңыз. 

4) Өздік жұмыс. 

Калькулятор түріндегі ВА құрыңыз. Алдынғы панель цифрлік басқару 

элементтерінен және сандық индикатордан (2.6 сурет) тұру керек. Осы 

операция үшін жылжымалы басқару элементін қолданыңыз, ВА атын 

Calculator.vi деп қойыңыз. 

 

 

 
 2.6 сурет –  ВА Алдыңғы панельі CalculatorVI 

 

2.3 Бақылау сұрақтары 

 

1. Құрылым дегеніміз не ? LabVIEWда қандай құрылымдар бар? 

2. LabVIEW қандай принцип бойынша жұмыс жасайды? 
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3. Шартты циклдің жұмыс істеу принципі. 

4. Жылжымалы регистрлердің қолданылуы. 

5. Шартты циклдің тұрақты итерация мәнінің циклынан 

айырмашылығы?  

6. Нұсқа құрылымының жұмыс істеу принципі 

 

3  Зертханалық жұмыс №3. ВА қосалқы программаларын 

LabVIEW ортасында құру 

 

Жұмыстың мақсаты: в  LabVIEW ортасында қосалқы программаларды 

құру процесімен қолданылуымен танысу. 

 

3.1 Тапсырмалар 

 

1. LabVIEW  қосалқы программаларымен танысу  

2. ВА қосалқы программасын құру. 

3. ВА қосалқы программаның иконкасын құру. 

4. Қосалқы программаны қолданып ВА құру. 

5. Қорытынды жасау. Есеп толтыру. 

 

 

3.2 Жұмысты орындау тәртібі 

 

3.2.1 Негізгі түсініктер. 

LabVIEW программалары модульдік принцип негізінде жазылып, 

әзірлеушілерге үлкен мүмкіндіктер береді.  

Аспаптарды қолданып ВА модульдерін бірінен соң бірін жасай беруге 

мүмкіндік бар 

Осы құралдың иконкасы мен байланыстырушы панель жасалуы туралы 

шарты кезінде басқа ВА блок-диаграммасындағы ВЕА сияқты кез-келген 

виртуалды құралды қолдануға мүмкіндік бар.  

3.2.2 ВА қосалқы программасының құрылуы.  

Келесі теңдеуді шешу үшін келесі ВА құру керек: 

= ((X∙Y)/(X+Y))^2 +(X+Y)+ ((Z∙C)/(Z+C))^2 + (Z+C). 

Теңдеуден, біз қайталанатын әрекеттер бар екенін байқап, 

((Число1∙Число2)/(Число1+ Число2))^2 + (Число1+ Число2) теңдеуін қосалқы 

программа ретінде өңдеу керек. 

LabVIEW құрып, жаңа ВА құрыңыз. ВА өз атыңыз бойынша сақтаңыз 

(ForLoopwithFormulaVI_ФИО). 

Алдыңғы панельге  Controls қосалқы панельде Modern>>Graph 

панелінде WaveformChart элементін орналастырыңыз. 

3.1 сурет бойынша блок-диаграмманың терезесіне өтіп, блок-

диаграмманы құрыңыз. 
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3.1 сурет– ВА Блок-диаграммасы  FormulaSubVI 

 

ВА сақтап қойыңыз. Беттік  панельде тышқанның оң жағын VI 

иконкасына апарып, ShowConnector  пунктін таңдаңыз (3.2 сурет). 
 

 
 

3.2 сурет – Иконка құру мәзірі 

 

Бұл белгіше бірнеше төртбұрышқа бөлінеді және қалқымалы мәзір 

белгішесін пайдаланып редакцияланған болуы мүмкін пікір ортақ жиынтығы 

болып табылады. Содан бері БӨ FormulaSubVIdva бақылау және дисплей 

элементінде орналасады, белгішесінің түрін таңдаңыз, белгішені тінтуірдің оң 

жақ түймешігімен басып, мәтін мәндік мәзірден сіз Patterns таңдауыңыз 

керек. Ол алдыңғы панельге сай келетін болсын. 

Келесі, сіз содан кейін қалаған терминалында, нақты деректермен осы 

тінтуірдің сол жақ батырманы басып, әр терминалын сәйкестендіруіңіз 

қажет. Бұл терминал көрсетілген бақылау, көрсету немесе деректер түріне 

сәйкес келетін түске боялған болады. Нәтижесінде, барлық терминалдарға (3.3 

сурет) белгілі бір кіріс немесе шығыс деректер қосылады. 

 

 
 

3.3 сурет – Терминалдарды қосқандағы пикторамма 

Блок диаграммада көрсетілетін subVIs белгішелерін жасау үшін, 
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белгішесін таңдаңыз EditIcon тінтуірдің оң жағымен басыңыз. 

Ашылған терезеде (3.4 сурет) сіздің ВА үшін суретті құрыңыз. 

 

 
 

3.4 сурет – ВА белгішесін редакторлау терезесі 

 

ВА сақтап, жабыңыз. 

 

3.2.3 Қосалқы бағдарламаны қолданып ВА құру.  

LabVIEW құрып, жаңа ВА құрыңыз. ВА өз атыңыз бойынша сақтаңыз 

(ForLoopwithFormulaVI_ФИО). 

Блок-диаграмманың терезесін ашып, тінтуірдің оң жағын шертіп, 

контексті мәзірді шақырыңыз, SelectVI пунктін таңдаңыз. Ашылған терезеде 

ВА FormulaSubVI-ға жолды белгілеңіз. 

3.5 суреті бойынша блок-диаграмманы құрыңыз. ВА іске қосып, оның 

жұмысын талдаңыз. 

 

 

 
 

3.5 сурет –  ВАFormulaVI Блок-диаграммасы  

 

3.3 Бақылау сұрақтары 

 

1. ВА аспабы деген не? 

2. Қосалқы программа ретінде қандай ВА қолдана алады? 

3. ВА аспаптарын қолданудағы артықшылық неде? 
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4. ВА белгішесін құрудың мақсаты. 

5. ВА белгішесін қалай құруға болады? 

 

4 Зертханалық жұмыс №4. LabVIEW ортасында массивтермен 

жұмыс жасау 

 

Жұмыстың мақсаты: LabVIEW ортасындағы массивтер, олардың құру 

тәсілдерімен танысу. 

 

4.1 Тапсырмалар 

 

1. LabVIEW ортасындағы массивтермен танысу.   

2. Бір өлшемді массив құру. 

3. Екі өлшемді массив құру. 

4. Массивтерді графикте шығару. 

5. Қорытында жасап, отчет толтыру. 

 

4.2 Жұмысты орындау тәртібі 

 

4.2.1 Негізгі түсініктеме. 

LabVIEW Массивтің бір скаляр түрі жад мөлшеріне байланысты скаляр 

мән бірегей мәні бар деректер түрін білдіреді, сондай-ақ дәстүрлі 

бағдарламалау тілдерінде таңдау болып табылады. Elementom массиві кесте 

немесе графиктің қоспағанда келген деректер түрі болуы мүмкін, яғни бір 

өлшемді немесе көп өлшемді болуы және өлшем бір дейін 231 элементтерін 

қамтуы, бір немесе бірнеше өлшемдері болуы мүмкін. Массив элементтерінің, 

олардың көрсеткіштерінің көмегімен жүзеге асырылады. Элементтердің 

жалпы саны - әрбір элементтің индексі 0-ден N-1, N дейін. 1, т.б. - алаптың 

бірінші элементі 0 индексі. 

Массивтер кескінін және басқару элементтерін құру үшін массив 

шаблонын (arrayshell)  мәліметтер қорымен біріктіру қажет, олар сандық, 

логикалық, тасымалдық немесе жолақтық болуы мүмкін. Массив шаблонын 

мына адрестен табуға болады  Controls>>Modern>>Array,Matrix&Cluster. 

Массив құру үшін мәліметтер қорын элементтерді кескіндеу терезесіне 

ығыстыру керек.  

Элементтерді кескіндеу терезесі мәліметтер қоры типтеріне сәйкес 

өлшемдерімен өзгеріп отырады. Массивтің барлық элементтері бір типті 

немесе басқару элементтері немесе индикатолары болуы керек.  (4.1 сурет). 
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4.1 сурет  - LabVIEW Массивтері 

 

4.2.1 ВАмен Массивтерді құру. 

1) Бірөлшемді массив құру. 

LabVIEW  іске қосып жаңа ВА құрыңыз. ВА өз атыңыздан сақтаңыз 

(ArrayVI_ФИО).  

4.2 сурет бойынша блок-диаграмманы құрыңыз. 

 
4.2 сурет - Бірөлшемді массив блок-диаграммасы  

 

RandomNumber (0-1) элементі Controls панелінде, қосалқы панелінде 

Modern>>Numeric орналасқан. ВА іске қосыңыз. Әрбір цикл итерациясы 

массивтің бір элементіне сәйкес келуі керек. Шыққан массивті зерттеңіз. 

ВА тоқтатып, 4.3 суреттегідей блок-диаграммадағы Array белгішесіне 

басып, контексті мәзірде ChangetoControl таңдаңыз, яғни осы  массив типін 

өзгертіңіз. Енді, ВА массивті құрмай, әрбір цикл қайталануында 

NumericControlс бір массив элементінен шығарады. 
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4.3 сурет–  Алдыңғы және функционалды ВА панелі Array VI 

 

2) Екі өлшемді массив құру. 

LabVIEW  іске қосып жаңа ВА құрыңыз. ВА өз атыңыздан сақтаңыз 

(Array2DVI_ФИО).  

4.4 сурет бойынша блок-диаграмманы құрыңыз. 

 

 
 

4.4 сурет –  Алдыңғы және функционалды ВА панелі 2D Array VI 

 

3) Массивтермен жұмыс. 

LabVIEW құрып, жаңа ВА құрыңыз. ВА өз атыңыз бойынша сақтаңыз 

(ForLoopwithFormulaVI_ФИО). 

Графикте 4 массив орналасқаннан кейін, алдыңғы панельге  Controls 

подпанельде Modern>>Graph панелінде WaveformChart элементін 

орналастырыңыз.  

Ол үшін тінтуір жүгірткісін PlotLegend облысына тақап, көк нүктелер 

байқалғанда, жоғарыға тартып, элементтің өлшемін арттырыңыз. 

Содан кейін тінтуірдің  оң жақ бетінен PlotLegend шертіп, Properties 

(Свойства) басыңыз, Plots беттешесінде барлық графиктерге ат беріп 

шығыңыз (4.5 сурет). 
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4.5 сурет –  ВА Алдыңғы панелі Work With Array VI 

 

Блок-диаграмманың терезесіне көшіп, 4.6 суреттегідей блок-

диаграмманы құрыңыз.  

 
4.6 сурет–  ВА Блок-диаграммасы Work With Array VI 

 

Build Array элементі  Function>>Programming>>Array палитрасында 

орналасқан. 

 ВА іске қосып, оның жұмыс істеу принципін талдаңыз. 

 

4.3 Бақылау сұрақтары 

 

1. Массив дегеніміз не? 

2. Массивтің түрлері қандай болады? 

3. Бір өлшемді массивті қалай құруға болады? 

4. Екі өлшемді массивті қалай құруға болады? 

5. RandomNumber (0-1) функциясы не үшін қолданылады? 

6. BuildArray элементі не үшін қолданылады? 
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5   Зертханалық жұмыс №5. LabVIEW ортасында кластерлермен 

жұмыс істеу 

 

Жұмыс мақсаты: LabVIEW ортасында кластерлер мен оларды құру 

тәсілдерімен танысу. 

 

5.1 Тапсырмалар 

 

1. LabVIEW ортасындағы кластерлермен танысу.   

2. ВА кластер құру. 

3. Кластердегі элементтерді нумерациялау.  

4. Кластерлік басқару құру. 

5. Қорытынды жасау. Есеп толтыру. 

 

5.2 Жұмысты орындау тәртібі 

 

5.2.1 Негізгі түсініктер. 

Кластер (cluster) мәліметтер біріктіретін құрылым болып табылады, 

бірақ массивтен айырмашылығы –мәліметтер әртүрлі типтерді (сандық, 

логикалық) біріктіре алатындығында. 

Кластерлік блок диаграммада бір ғана «сым» бар әртүрлі кластерлік 

көптеген деректер болғанымен, кластерлер төмендейді және қада сымдар саны 

ескі үшін қажетті терминалдарын қосады. Қарқынды кластерлерді өлшемін 

өзгерте аласыз, торларда айырмашылығы тіркелген мөлшер бар.  

Массивтерге қарағанда кластерлерде динамикалық түрде өзгеріп 

тұратын тұрақты өлшем болады. Кластерлердің терминалдарын екі 

кластердің элементтер санына ғана және сәйкес элементтері мәліметтер 

типіне бірдей болған жағдайда ғана біріктіруге болады.  

Кластер ішіндегі объектілер ғана басқару элементтері немесе 

индикаторлар болуы мүмкін. Кластерлік өзі бірінші немесе екінші түрі болуы 

керек, өйткені ол сол кластердегі басқару элементтері мен көрсеткіштері 

орналастыру мүмкін емес.  Кластерде жеке компоненттерді біріктіретін 

немесе қолда бар кластерін элементтерін алмастырады.    

Оның бос терезесіндегі әрбір кіріс функциясы қосылған бұрышы 

функциясы құралын тартып, бума функциясын ұлғайтылуы мүмкін қосылған 

деректер түрін көрсете отырып, пайда болады.  Кластердің элементтеріне 

қатынау кластерлік компоненттерін бөлісті палитрасынан олардың толық 

бөлу (бөлу) арқылы алынған немесе бөлу индексі болып табылады. Бөлу 

функциясы (Split) болады. Output компоненттері кластер сияқты төменде 

орналасқан. Компоненттері бір типті болса, кластердегі элементтер реті, 

оларды ажырату жалғыз жолы болып табылады. 

 

5.2.2 ВА  кластермен құру. 

LabVIEW  іске қосып жаңа ВА құрыңыз. ВА өз атыңыздан сақтаңыз 
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(СlasterVI_ФИО).  

Алдыңғы панельге кластердің шаблонын орналастырыңыз. Кластердің 

шаблоны Controls>>Modern>>Array,Matrix&Cluster орналасақан.  

Кластердің ішіне екі элементті орналастырыңыз: NumericControl , 

Bollean батырмасын,  екі Bollean тумблерін, String& Path баған элементін (5.1 

сурет).  

 

а) б)  

 

а) кластер; б) кластер элементтерінің нумерациясы. 

 

5.1 сурет –  Кластер 

Кластер элементтеріне ену үшін және бір типті элементтерді 

шатастырып алмау үшін барлыұ элементтерді нөмірлеу керек. Ол үшін 

тышқанның оң тетігін басып, кластердің контексті мәзірін шақырып, мәзірден  

ReoderControlsinCluster пунктін таңдаңыз (кластер элементтерінің ретін 

өзгерту). Құралдық панелде жаңа тетіктер жиынтығы пайда болады, 

кластердің ішкі түрі өзгереді (5.1,б сурет). 

Элементтердің ақ терезесі олардың ағымдық реттік нөмірін, ал қара 

терезе жаңа нөмірді көрсетеді. Элементтің үстінен басу арқылы оған 

құралдық панельде кескінделген нөмір белгілейміз. Объект бойынша баспас 

бұрын, осы жерге жаңа нөмір енгізуге болады.  

ВА алдыңғы панелі 5.2 суретінде көрсетілген. 
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 5.2 сурет –  ВА Алдыңғы панелі Cluster VI 

 

Блок-диаграмманың терезесіне өтіп, кластер мәліметтерін бөліп алу 

үшін Unbundle функциясын орналастырып, 

Functions>>Programming>>Cluster,Class&Variant палитрасынан Bundle жаңа 

кластерін құрыңыз. 

 5.3 суретте блок - диаграмма көрсетілген. 

 

 
 

5.3 сурет –  ВА Блок – диаграммасы Cluster VI 

 

 ВА іске қосып, оның жұмысын талдаңыз. 

 

5.4 Бақылау сұрақтары 

 

1. Кластер дегеніміз не?  

2. Кластерді қалай құруға болады? 

3. Кластер элементтерін нумерациялау не үшін керек? 

4. Кластер элементтерін нумерациялау қалай болады? 

5. Bundle функциясы? 

6. Unbundle функциясы? 
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6   Зертханалық жұмыс №6. LabVIEW ортасында мәліметтерді 

графикалық түрде көрсету 

 

Жұмыстың мақсаты: LabVIEW ортасында мәліметтерді графикалық 

түрде көрсету тәсілдерімен танысу. 

 

6.1 Тапсырмалар 

 

1. LabVIEW ортасында осциллограмманың ұңғылауы мен 

осциллограмның графигімен танысу.   

2.  Осциллограммның көпсәулелі ұңғылау ВА құру. 

3. Бірсәулелі осциллограммның ВА құру. 

4. Екі координатты графиктің ВА құру. 

5. Қорытында жасау. Есеп толтыру. 

  

6.2 Жұмысты орындау тәртібі 

 

6.2.1 Негізгі түсініктер. 

Осциллограммның ұңғылауы (Waveformchart), Graph подпалитрасында, 

Controls палитрасында орналасатын, ерекше мәнді көрсету элементі болып 

табылады және ол графиктік түрде тек қана бір немесе бірнеше қисықты 

көрсете алады. Осциллограммның ұңғылауы көбінесе циклдің ішінде 

қолданылады. Олардың ішінде, дисплейде мәліметтер сақталып, көрсетіледі. 

Олардың түсу мерзіміне байланысты бөлінеді. Осциллограммның 

ұңғылауында Ү биіктігі жаңа мәліметтер білдірсе, X-уақытты (көбінесе, У- 

бір циклдің орындалуын көрсететін уақыт) көрсетеді. 

LabVIEW-де осциллограммалардың бұрмалануының тек бір түрі бар, 

бірақ интерактивті мәліметтерді көрсету үшін бұрмалауды жағартудың үш 

түрлі режимі бар: панорамалық бұрмалау (stripchartmode), уақыттық 

бұрмалау (scopechartmode) және маркерлі уақыттық бұрмалау 

(sweepchartmode). Жағарту режимін осциллограманың бұрмалауы бойынша 

тышқанның оң тетігіне басу арқылы, мына мәзірді таңдау арқылы 

Advanced>>UpdateMode. өзгертуге болады..  

Осциллограмманың бірсәулелі бұрмалауы блок-диаграммадағы 

терминал бұрмалануына сколярлы шамасына қосылу кезінде жүзеге асады. 

Циклдің әрбір итерациясында осцилограмманың бұрмалануында тағы бір 

нүкте пайда болады. Осциллограмманың бұрмалауында бірнеше сәуле болуы 

мүмкін. 

Осциллограмма графиктері бұрмалауларға қарағанда мәліметтерді 

интерактивті түрде суреттейтін массив мәліметтерін қалыптастыруды лезде 

жүзеге асырады. Осциллограмма графиктерінің жаңа мәндер қосуға 

қабілеттілігі жоқ.  

ВА көпсәулелі осциллограммның ұңғылауын құру 

LabVIEW іске қосып, жаңа ВА құрыңыз. ВА өз атыңызбен сақтаңыз 
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(ChartVI_ФИО).  

Алдыңғы панельге Controls панеліндегі Modern>>Graph ВА қосалқы 

панеліндегі WaveformChart орналастырыңыз. 

Блок-диаграмманың терезесіне өтіп, 6.1 суреттегідей  блок-

диаграммасын құрыңыз. 

 

 
 

6.1 сурет– ВА Блок – диаграммасы Chart VI 

 

 Bundle функциясы блок-диаграммада бірнеше дереккөздер мен график 

терминалын біріктіру үшін қолданылады. 

 Көбірек график құру үшін кіру терминалының Bundle функциясын 

көмегімен өзгерту керек. 

 Алдыңғы панельге өтіп, WaveformChart-та тінтуірдің оң жағымен 

шертіп, контексті мәзірде  StackPlots (Набор графиков) көрсету пунктін  

таңдаңыз (6.2,а сурет). ВА іске қосып, оның жұмысын талдаңыз. 
 

6.2.2 Бір сәулелі осциллограммның ВА құру.  

LabVIEW  іске қосып жаңа ВА құрыңыз. ВА өз атыңыздан сақтаңыз 

(WaveformGraphVI_ФИО).  

Алдыңғы панельге Controls панеліндегі, Modern>>Graph қосалқы 

панеліндегі WaveformGraph  орналастырыңыз. 

Блок-диаграмманың терезесіне өтіп, 6.3 суреті бойынша жаңа блок-

диаграмманы құрыңыз. 

Бір сәулелі осциллограмм құру үшін осциллограммның график 

терминалына У мәнді массивті қосуға болады. Осы жағдайда Х осі бойынша 

бастапқы мәні 0-ге тең, ∆Х 1-ге тең. График терминалы блок-диаграммада 

көрсету массив элементі ретінде көрсетіледі. 
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а) график теру (StackPlots); б) қиылысқан графиктер 

(OverlayPlots). 

6.2 сурет –  ВА Chart VI графиктерін көрсету типтері 

 

6.3 суретінде стандартты ∆Х = 1 тең емес арақашықтық болғандағы 

көрсетілген жағдай. Уақытша параметрлерді өзгерту үшін Х0, ∆Х мәндерін 

және кластерге мәндер массивін біріктіріп, содан кейін графикті кластермен 

біріктіріңіз. Осы жағдайда график терминалы кластер индикаторына 

айналады. 

ВА іске қосып, жұмысын талдаңыз. ∆t және t0 мәндерін өзгертіңіз. 
 

6.2.4 ВА екі координатты графигі. 

Жаңа ВА құрыңыз. ВА өз атыңызбен сақтаңыз (XYGraphVI_ФИО).  

Controls панелінде, Modern>>Graph қосалқы панелінде орналасқан  

XYGraph алдыңғы панельге орналастырыңыз. 

Екі координатты графиктер (XY Graphs) Х үшін бірнеше  Y мәндерінен 

тұратын математикалық функциялар құру үшін қолданылады, ол үшін мәндер 

сиректелген интервалдар арқылы алынуы керек. 
 

 
 

6.3 сурет–  ВА Waveform GraphVI алдыңғы және функционалды панельдері 
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 Блок-диаграмманың терезесіне өтіп, 6.4 суреті бойынша блок-

диаграмманы құрыңыз. 

 

 

 
 

6.4   сурет –  ВА XY GraphVI Блок-диаграммасы 

  

Functions>>Mathematics>>Elementary&SpecialFunctions>>Trigonometric

Functions палитрасында орнасқан Sin және Cos элементтері. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.5 сурет–  ВА XY GraphVI Алдыңғы панелі 

 

Екі координатты графикке Х массивтер (жоғары) және У массивтерін 

(төменгі) беріледі және олар кластермен біріктіріледі. 

Bundle Функциясы Х және У екі координатты графикке қосылған 

массивтерді кластерге біріктіреді. Екі координатты графиктің  терминалы 

кластерді көрсету элементі сияқты болады. 

ВА іске қосып, оның жұмысын талдаңыз. 

 

6.3 Бақылау сұрақтары 

 

1. Осциллограммның ұңғылауы дегеніміз не?  

2.  Осциллограмм ұңғылауы осциллограмм графигінен 

айырмашылықтары?  

3.  Осциллограмм ұңғылауының қандай режимдері бар? 

4. Осциллограммның бірсәулелі ұңғылауы дегеніміз не? 

5. Осциллограмм графигінің терминалы қай кезде массив сияқты 
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болады? 

6. Осциллограмм графигінің терминалы қай кезде кластер сияқты 

болады? 

7. Екі координатты графиктердің қажеттігі? 

 

7   Зертханалық жұмыс №7. LabVIEW ортасында жолдар мен 

жолдар элементтері 

 

Жұмыстың мақсаты: LabVIEW ортасында мәліметтердің текстік көрсету 

мүмкіндіктері. 

 

7.1 Тапсырмалар 

 

1. LabVIEW ортасында жолдар түсінігімен танысу.   

2. ВА жолдар басқару элементтерін құру; 

2.1 ВА бірнеше жолдардың біріктіруі; 

2.2 ВА сандық мәнді жолаққа өзгерту; 

2.3 ВА құпият сөзді енгізу. 

3. Қорытынды жасау. Есеп толтыру. 

 

7.2 Жұмысты орындау тәртібі. 

 

7.2.1 Жұмысты орындау тәртібі. 

 Жолдар бақылау элементтер мен индикаторлар (strings) текстік 

мәндерді көрсетеді. Жолдар көбінесе мәндерді ASCII форматында сақтайды. 

Осы формат алфавитті-сандық символдарды сақтаудың стандартты әдісі 

болып табылады. 

Жолдар терминалдар мен өткізгіштер арқылы күлгін түске боялынған 

жол мәлімттер өтеді. Терминалдар «аbс» әріптерінен тұрады.  

Жолдар элементтері Control палитрасында, String&Path 

подпалитрасында орналасқан. 

Жолдар бақылау элементтер мен индикаторлар (strings) сандық 

символдарынан тұруы мүмкін, бірақ сандық мәліметтерден құрылуы мүмкін 

емес, яғни жолдар мәліметтері арқылы сандық операциялар жасауға 

болмайды. Жолда орналасқан сандық ақпаратты қолдану керек болса, оны 

қажет функциялар арқылы өңдеу керек. 

 

7.2.2 Жолдар басқару элементтер арқылы ВА құру 

 LabVIEW іске қосып, жаңа ВА құрыңыз. ВА өз атыңызбен сақтаңыз 

(StringVI_ФИО). 

 Алдыңғы панельге Controls панелінде, Modern>>List, Table&Tree 

қосалқы панелінде орналасқан Listbox элементін орналастырыңыз. Осы 

элемент жолдарды таңдау әрекетінің функция мәзірін орындайды. 

 Listbox элементіне келесі пунктерді енгізіңіз: 
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 жолдардың біріктірілуі; 

 санның жолға өңделіп өзгертілуі; 

 құпия сөздің енгізілуі. 

 Блок-диаграмманың терезесіне өтіңіз. Listbox терминалын коннектерге 

қосыңыз (CaseStructure). 

 Коннектор жасыл түстен көк түске өзгертеді. Тышқанның  оң жағымен 

таңдау терезесіне шертіп (SelectorLabel), контексті мәзірде Addcaseafter 

таңдаңыз, яғни нұсқалар санын үшке дейін көбейтіңіз (Listbox). 

 CaseStructure  терезіснде «0» нұсқасын таңдап, 7.1 суреті бойынша 

блок-диаграм құрыңыз. 

 Concatenate Strings (Жолдардың біріктірілуі) және String Length 

(Жолдың ұзындығы) элементтері Functions>>Programming>>String-та 

орналасқан. 

 StringControl (1-4)   элементтерін құру үшін тышқанның оң жағымен 

шертіп, панелінде Control>>Modern>>String&Path CreateControl таңдаңыз. 

String Indicator да солай құрылады. 

 CaseStructure терезесінде «1» нұсқасын таңдап, 7.2 суреті бойынша 

блок-диаграмманы құрыңыз. 

 Format Into String (жолға өңдеп өзгерту) және Space Constant (пробел) 

Functions>>Programming>>String-та орналасқан. 

 %.4 Форматы, сандық мәннің жолдық мәнге өңдеп өзгертілетін 

білдіреді. 

 CaseStructure терезесінде «2» таңдап, 7.3 суреті бойынша блок-

диаграмманы құрыңыз. 

Match Pattern (шаблонстроки) элементтері 

Functions>>Programming>>String-те орналасқан.  

Функция MatchPattern функциясы қолданушының  құпия-сөз жолын 

терген құпия-сөзбен тексереді. Салыстырғанда айырмашылық болмаған 

жағдайда жол көрсетіледі, егер айырмашылықтар болса бос жол көрсетіледі. 
 

 
 

 7.1 сурет–  ВА String VI жолдарын блок-диаграммада біріктіру 
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7.2 сурет –  Блок-диаграммада ВА String VI жолына 

мәндерді қалыптасыру 

 

Empty String/Path? (Пустая строка/путь?) функциясы 

Functions>>Programming>>Comparison-да орналақсан. 

Осы функция MatchPattern функцясында бос жолды тапса, ШЫН 

логикалық мәнін қайтарады 

ВА Алдыңғы панелі 7.4 суретінде көрсетілген. ВА іске қосып, оның 

жұмысын талдаңыз. 

 

 
 

 7.3 сурет –  ВА String VI блок-диаграммасындағы құпия сөзі 
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7.4 сурет –  String VI Алдыңғы панелі 

 

 

7.3  Бақылау сұрақтары 

 

1. Жолдар басқару элементері мен индикаторлар не үшін керек? 

2. Жолдар элементтеріде арифметикалық операциялар жасауға болады 

ма? 

3. Жолдар элементтер мен өткізгіштер қай түске боялған? 

4. List box элементі не үшін керек? 

5. Concatenate Strings не үшін керек? 

6. String Length элементінің маңызы. 

7. Санды жолға қалай өңдеп, өзгертуге болады? 

8. Жол шаблонының функциясы не істейді? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

Әдебиеттер тізімі 

 

1 Бутырин П. А., Васьковская Т. Ф., Каратаев В. В., Материкин С. В. 

Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные 

измерения и виртуальные приборы на основе LabVIEW 7 (30 лекций) / Под 

ред. П. А. Бутырина. – М.: ДМК Пресс, 2014. – 265 с. (2 экз.) 

2 Трэвис Д., Кринг Д. LabVIEW для всех – М.: ДМК Пресс, 2011. – 904 

с.  

3 Суранов А. Я. LabVIEW 7: справочник по функциям. – М., ДМК 

Пресс, 2005. – 512 с. (2 экз.). 

4 Евдокимов Ю. К., Линдваль В. Р., Щербаков Г. И. LabVIEW для 

радиоинженера: от виртуальной модели до реального прибора. Практическое 

руководство для работы в программной среде LabVIEW. – М.: ДМК Пресс, 

2007. - 400 с. 

5 Замолодчиков В.Н. Моделирование радиотехнических устройств в 

среде LabVIEW:методическое пособие по курсам «Информационные 

технологии», «Компьютерные методы анализа цепей».- М.: Издательский дом 

МЭИ, 2008.  

 

 

Мазмұны 

 

1 Зертханалық жұмыс №1. LabVIEW графикалық программалау 

ортасымен танысу................................................................................................ 

 

3 

2 Зертханалық жұмыс №2. Программалардың іске қосуын құрылымдар 

арқылы басқару..................................................................................................  

 

6 

3  Зертханалық жұмыс №3. ВА қосалқы программаларын LabVIEW 

ортасында құру.................................................................................................... 

 

12 

4 Зертханалық жұмыс №4. LabVIEW ортасында массивтермен жұмыс 

жасау..................................................................................................................... 

 

15 

5   Зертханалық жұмыс №5. LabVIEW ортасында кластерлермен жұмыс 

істеу....................................................................................................................... 

 

19 

6  Зертханалық жұмыс №6. LabVIEW ортасында мәліметтерді графикалық 

түрде көрсету.................................................................................. 

 

22 

7 Зертханалық жұмыс №7. LabVIEW ортасында жолдар мен жолдар 

элементтері........................................................................................................... 

 

26 

Әдебиеттер тізімі…………………………………………………..................... 31 



 

 

 

2016 ж. жиынтық жоспары, реті 168 

 

 

 

Арайлым Бекжановна Нусибалиева 

Зарина Варисовна Абдулина 

 

 

 

 

LABVIEW – ДЕГІ ҚҰРАЛДАРДЫ МОДЕЛЬДЕУДІҢ НЕГІЗДЕРІ   

 

5В071600 – Аспап жасау 

мамандығы студенттері үшін зертханалық жұмыстарды 

 орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор Қ.С. Телғожаева 

Стандарт бойынша маман  Н.Қ. Молдабекова 

 

 

 

Басуға __.__.__.қол қойылды 

Таралымы 100 дана.     

Көлемі 1,9 есептік-баспа табақ 

Пішімі 60х84 1/16 

Баспаханалық қағаз № 1 

Тапсырыс ___. Бағасы 950 тг. 

  

  

 

 

 

 

 

«Алматы энергетика және байланыс университеті» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамының 

көшірмелі-көбейткіш бюросы 

050013, Алматы, Байтұрсынұлы көшесі, 126 


