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Берілген оқу құралының негізігі мақсаты өлшеуіш құралдар мен 

жүйелерді жобалау бойынша алған білімді бекіту және электрлік 

сигналдардың параметрлерін қажетті дәлдікпен өлшеуді практикалық 

жетілдіру үшін  LabView ортасын пайдалану.   

LabVIEW барлық таратылған  операциялық жүйелер: Windows, MacOS, 

Linux, Solaris және  HP-UX жұмыс істейтін компьютерлерде функцияланады. 
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Кіріспе 

 

LabView программалау ортасы National Instruments компаниясының 

өнімі болып табылады және ол өзінің логикалық құрылымы бойынша Си және 

Бейсик тілдерінің конструкцияларына ұқсас бағдарламаларды құру құралы.    

Алайда, LabView оларға қарағанда бағдарламалаудың мәтіндік тілін емес, ал 

графикалық - G тілін пайдаланады. Ол бағдарламаларды блок-сұлба түрінде 

құруға мүмкіндік береді.  

LabView атқаратын қызметінің аумақты кітапханалары түрлі мақсаттың 

шешімі үшін  мынадай сияқты енгізуді/тұжырым, өңдеу, сигналдарды талдау 

және визуализациялау; технологиялық нысандарды тексеру және басқару; 

статистикалық талдау және кешенді есептелімдер; үдерістің әрекеттестігі 

және ActivX және TCP/IP желілік технологиялары; SQL сұраныстың сүйеніші; 

Internet-пен  жұмыс және т.б. 

NI ELVIS жұмыс стансасы National Instruments  енгізу/шығарудың көп 

функциялы платасы арқылы  мәліметтермен алмасуды және LabVIEW 

жасалынған  бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы сигналдарды өлшеу мен 

таратуды қамтамасыз етеді. LabVIEW сияқты National Instruments  

енгізу/шығару құрылғысы басқару сигналдарын генерациялау мен өлшеулер 

жүргізуді орындайтын жүйенің керекті бөлшектері болып саналады.Осы үш 

құрамды бір жүйеге біріктіру барысында  NI ELVIS қуатты және икемді 

басқаратын  өлшеуіш платформа болып табылады. 

 Бұл LabVIEW ортасының басқалардан ерекшелігі- графикалық 

бағдарламалау тілі қолданылады.  LabVIEW ортасында өлшеу құралдарын 

басқару, деректерді жинау және өңдеу үшін қажетті процедуралар мен 

функциялар қоры өте кең.  

Виртуалдық аспаптың (ВА) алдыңғы (беткі) пердесінде баспалар, 

тетіктер, реттегіштер, шкалалар және басқа да басқару мен индикациялау 

органдарының графикалық бейнелеуі келтірілген.     Беткі пердені құру 

мәзірде келтірілген элементтерден сурет құрумен пара- пар.  

Диаграммалар блогы есептің графикалық шешімі болып табылады.  

Виртуалдық құрал құрайтын және компьютерге жалғанған жабдықтық 

пен бағдарламалық құралдардың жиынтығын компьютерлік өлшеуіш 

технологиялардың негізі ретінде қарастыруға болады.  
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1  LabVIEW бағдарламалау ортасы ортасы 

 

1.1 Негізгі ұғымдар және  LabVIEW панельдері 

 

LabVIEW жасалатын бағдарламалық қосымшалар виртуалдық аспаптар 

деп аталады (VI) , оларға екі негізгі панель кіреді:  

1) Алдыңғы  немесе беттік панель – пайдаланушының интерактивті 

интерфейсін іске асыратын және әртүрлі батырмалар, графикалық 

индикаторлар, диалогтық нысандар, басқару және индикация құралдары 

орналасқан басқару пультін білдіретін панель;   

2) функционалдық панель немесе блок-сұлба – G тілі көмегімен 

виртуалдық аспаптың бастапқы кодын әртүрлі функцияларды және де 

олардың арасындағы байланысты іске асыратын жеке графикалық 

пиктограммалар түрінде құру үдерісі орындалады.   

Бұл ретте виртуалдық аспаптар да бағдарламалау тілдерінің атқаратын 

қызметінің аналогтері болып табылады және сатылылық пен модулдіктің 

ұстанымдарына бағынады. Нәтижеде қалыптастырылған VI төменгі деңгейдің 

(subVI) VI аспатарынан құрастырылады, бұл ретте модульдік 

бағдарламалаудың тұжырымдамасы іске асырылады.   

LabVIEW бағдарламалау ортасын LabVIEW белгісін екі реттік басу 

арқылы немесе Программы – National Instruments LabVIEW бөлімдері арқылы 

орындалады. Негізгі LabVIEW мәзірге кіре берісте пайдаланушыға жаңа 

виртуалдық аспап (New VI) құру немесе бұрын құрылғанын ашу (Open VI) 

ұсынылады.  

VI құру екі терезеде орналасқан екі панельдерде іске асырылады – 

алдыңғы және функционалдық. Алдыңғы панельде басқару және индикация 

құралдары орналасады, функционалдықта – блок –сұлба немесе болашақ 

виртуалдық аспаптың (VI) бастапқы коды құрылады. Панельдердің құрылымы 

бірдей. Әрбір панельдің негізгі элементі болып көлденең және тік 

жолақтармен жабдықталған жұмыстық аумақ табылады. Сондай-ақ 

панельдерде жоғарғы мәзір және функционалдық батырмалардың жиынтығы 

бар. Терезелер өлшемін пайдаланушы өзгерте алады. Экранда екі терезені 

бірдей орналастыру  Ctrl+T арқылы орындалады. Панельдердің біреуін іске 

қосу оның аумағына тышқанмен көрсету арқылы немесе Ctrl+E арқылы 

орындалады. Панельдің аты оған жүктелген  VI атына сәйкес келеді. Егер VI 

жаңа болса, онда панель Untitled  деп аталады. VI сақтау кез келген 

панельдердің жоғарғы деңгейі File-Save немесе жаңа атпен сақтау үшін - File-

Save As арқылы іске асырылады.   

Екі панель үшін де түзету тәртібін өзгерту үшін басқару 

батырмаларының жиынтығы бар Tools Palette (1 суретті қара) панелі 

қолжетімді. Олардың кейбіреулерін атап айтсақ: 
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1.1 сурет –Tools, Controls және Functions панельдері 

1.2  
- батырма «сұқ қол» - ажыратқыштар позициясының өзгеруi үшiн 

қызмет етедi және батырмалар, цифрлы реттеуiштердiң мағыналарын басқару, 

виртуалды осциллографтардың күйге келтiруi тағы басқалар; 

- батырма «тiлше» - өлшемдi өзгерiс объектiлердi бөлу, ауысу; 

- батырма «А» - ашу және мәтiндiк терезенiң редакциялауы;  

- батырма «орауыш» - функционалдық панельдегi объектiлердi жалғау 

үшiн қызмет етедi;  

- батырма «қыл қалам» - объектiлердi немесе фон бояу;  

- батырма «қол» - терезеде панельдiң жұмыс аумағының ауысуы; 

- батырма «пипетка» - панельде бар  ағымдағы түсті таңдау;  

- батырма «қызыл шеңбер» - орналастыру  үшiн және функционалдық 

панельдегi бағдарламаның орындалуын тоқтату;  

- батырма «Р» - бағдарлама орындау барысында берiлетiн 

мәлiметтерлердiң ағымдағы мағыналарын бейнелеу  үшiн жергiлiктi 

терезелердiң функционалдық панелде орналастыру үшiн; 

- батырма «сұқ қол» - ажыратқыштар позицияның өзгеруi үшiн қызмет 

етедi және батырмалар, цифрлы реттеуiштердiң мағыналарын басқару, 

виртуалды осциллографтардың күйге келтiруi тағы басқалар; 

- батырма «тiлше» - өлшемдi өзгерiс объектiлердi бөлу, ауысу;  

- батырма «А» - ашу және мәтiндiк терезенiң редакциялауы;  

- батырма «орауыш» - функционалдық панельдегi объектiлердi жалғау 

үшiн қызмет етедi;  



9 
 

- батырма «қыл қалам» - объектiлердi немесе фон бояу;  

- батырма «қол» - терезеде панельдiң жұмыс аумағының ауысуы;  

- батырма «пипетка» - панельде бар  ағымдағы түсті таңдау;  

- батырма «қызыл шеңбер» - орналастыру  үшiн және функционалдық 

панельдегi бағдарламаның орындалуын тоқтату;  

- батырма «Р» - бағдарлама орындау барысында берiлетiн 

мәлiметтерлердiң ағымдағы мағыналарын бейнелеу  үшiн жергiлiктi 

терезелердiң функционалдық панелде орналастыру үшiн. 

Алдыңғы панель белсенді болған кезде Controls (1.1 суретті қара). 

панель қол жетімді болады. Оның көмегімен реттегіштермен индикаторларды 

VI –тың алдыңғы панелде көрнекілік орналастыру іске асырылады. 

Реттегіштер – бағдарламаны орындау барысында ақпаратты енгізуге 

арналған, индикаторлар – шығару үшін. Controls панелінде олар жеке 

топтарға кейбір белгілер бойынша таратылған– сандық, логикалық, жолдық, 

массивтер, диалогтық, ActivX, Internet және т.б.  

Функционалдық панелді іске қосқанда Functions (1.1 суретті қара) 

панелі қолжетімді болады, ол  Controls панелі секілді жеке пиктограммалар 

түріндегі стандарттық элементтердің жүйелік жиынтықтарынан тұрады. Олар 

VI блок-сұлбасын құрастыру үшін қажет.   

Алдыңғы және функционалдық панелдерде сондай-ақ басқарушы 

батырмалар орналасады (1.2 суретті қара), олар: 

 

- «тілше» батырмасы – бағдарламаны орындауды бастау; егер 

бағдарламада қателер болса, онда бұл батырма екі бөлікке бөлінген;  

- «айналымдағы тілше» батырмасы – бағдарламаны циклдік тәртіпте 

орындау;  

- «қызыл шеңбер» батырмасы – бағдарламаны орындауды тоқтату; 

- «екі тік жол»  батырмасы – бағдарламаны орындауда үзіліс. 

VI  құру үдерісіне келесілер кіреді: 

1) Реттегіштер мен индикаторларды VI алдыңғы панелінде 

орналастыру. Ол үшін Controls панелінен қажетті типті және қажетті түрдегі 

нысан таңдап алынады да, алдыңғы панелдің қажетті жеріне 

орналастырылады. Бұл ретте оның өлшемі, түсі, сипаты және атауы келешекте 

өзгертіле алады. 

2) Қолданбалы есептер үшін функционалдық панелде қажетті 

құрылымдар мен функцияларды қосу. Ол үшін Functions панелінен 

пиктограммалары функционалдық панелде орналасқан сәйкесінше 

құрылымдар мен функциялар, таңдап алынады.  

 

1.2 сурет – Басқарушы батырмалар 
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3) Функционалдық панелде реттегіштерді, индикаторларды, 

тұрақтыларды, функцияларды және т.б. сым арқылы жалғау.  

Реттегіштер мен индикаторлар программалаудың мәтіндік тіліндегі 

кіріс және шығыс параметрлері орындайтын қызметтерді орындайды. 

Реттегіш/индикаторды алдыңғы панельде орналастырған кезде LabView блок 

сұлбада сәйкесінше пиктограмманы құрады. Терминалдағы символдар 

терминалдың деректер типіне сәйкес келеді. Мысалы, DBL – терминал 

деректерді қос дәлдігі бар  заттық сандар түрінде көрсетеді, TF – логикалық 

терминал, I16 –16 – биттік бүтін және т.б. сандар терминалы (1.3 суретті қара). 

 
 

1.3 сурет – Реттегіштер және индикаторлар 

 

Реттегіш/индикаторда тышқанның оң жақ батырмасын басу кезінде  

келесі қызметтерді іске асыруға мүмкіндік беретін (алдыңғы және 

функционалдық панельдерде) мәзір шығады:  

- индикаторды реттегішке алмастыру және керісінше (Change to 

Control, Change to Indicator);  

- функционалдық панельде терминалды (Find Terminal) және алдыңғы 

панельде реттегіш/индикаторды (Find Control, Find Indicator) жылдам табу;  

- реттегіш/индикаторды атау  және сипаттау үшін оны көрсету немесе 

одан бас тарту (Show–Label, Show–Caption);  

- реттегіш/индикатор параметрлерін келтіру;  

- басқа реттегіш/индикаторға алмастыру (Replace);  

- қолданылатын функция бойынша анықтама алу (Online Help);  

- функция үшін сәйкесінше тұрақтыларды, индикаторларды және 

реттегіштерді ашу (Create Constant, Create Indicator, Create Control ).  

Терминалдар – ақпарат таратылатын функциялар аумағы.  Олар мәтіндік 

бағдарламалау тілдеріндегі параметрлерге ұқсас. Берілген функция қандай 

терминалдардан тұратындығын білу үшін контекстік мәзірдегі пиктограммада 

тышқанның оң жақ батырмасымен Show–Terminals (4 суретті қара) таңдап алу 

қажет.  
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1.4 сурет – Терминалдар 

 

Сымдар – терминалдар арасындағы деректердің  жолдары. Олар басқа 

тілдердегі айнымалыларға ұқсас (1.3 суретті қара). Деректер тек бір бағытта, 

бастапқы терминалдан бір немесе одан да көп адресат терминалдарға 

бағытталады. Сымдар әртүрлі жуандықта және түсте болады: 

1) көк түс – бүтін сандарға; 

2) сарғыш – заттық сандарға;  

3) жасыл – логикалық сандарға; 

4) сия түсті –жолдық деректерге сәйкес келеді.  

Скалярдан массивке және кластерге өту бойынша сымның жуандығы 

ұлғаяды. 

Терминалдарды жалғау үшін тышқан курсорын бастапқы терминалға 

апарып, оны таңдаған соң, сымның бір ұшы берілген терминалға бекітіледі, 

курсорды жылжыта отырып екінші жалғанатын терминалға апару керек.  Егер 

жалғану мүмкін болса, онда сымның түсі берілетін деректердің типіне сәйкес 

келеді, әйтпесе сым қара пунктирлі болып қалады. Барлық дұрыс емес 

жалғауларды жою Ctrl+B арқылы орындалады.  

Қажет болған жағдайда байланыстың жеке бөліктерін жоюға болады. 

Пиктограмма VI әрбір виртуалдық құралға сәйкес келеді және алдыңғы 

панельдің оң жоғарғы бұрышында орналасады (1.3 суретті қара).   

Пиктограмманы түзету үшін жеке пикселдерін бояу арқылы бейне 

құруға мүмкіндік беретін ықшамдалған графикалық редактор қолданылады. 

Ол үшін беткі панельдің оң жақ жоғарғы бұрышындағы контекстік мәзірді 

шақырып Edit Icon  таңдау қажет. 

Коннектор виртуалдық құралдың программалық интерфейсі болып 

табылады. Алдыңғы панельде деректерді VI-га жіберу үшін  реттегіштер мен 

индикаторларды қолданған кезде бұл нысандардың коннектор панелінде 

терминалдары болуы қажет. 

SubVI кіші бағдарлама аналогы болып табылады. Құрылатын VI 

виртуалдық аспапта коннекторы бар кез келген виртуалдық құрал  қолданыла 

алады.   

Controls Панелі беткі панельге реттегіштер мен индикаторларды қосу 

үшін қажет. Егер Controls панелі экранда көрінбесе, онда оны Windows – Show 

Controls Palette жоғарғы мәзір арқылы ашуға болады. Controls панелінің негізгі 

кіші панелдері:  

- Numeric (сандық мәндер). Сандық деректер үшін реттегіштер мен 

индикаторлардан тұрады.  

- Boolean (Бульдік мәндер). Бульдік шамалар үшін реттегіштер мен 

индикаторлардан тұрады. 

- String&Table (кестелер мен жолдық мәндер). ASCII жолдары мен 

кестелер үшін реттегіштер мен индикаторлардан тұрады.  
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- List & Ring (тізімдер және сақиналы тізімдер). Тізімдер және 

сақиналы тізімдер түріндегі мәзір үшін реттегіштер мен индикаторлардан 

тұрады.  

- Array & Cluster (массивтер мен кластерлер). Деректер типінің 

жиынтығын топтастыру үшін реттегіштер мен индикаторлардан тұрады.  

- Graph (виртуалдық осциллографтар). Шынайы уақыт масштабында 

графтарда немесе диаграммаларда деректер сызбаларын құру үшін  

индикаторлардан тұрады.  

- Path & Refnum (бағыттар мен сілтемелер). Бағыттар мен сілтемелерге 

арналған реттегіштер мен индикаторлардан тұрады.  

- Decorations (безендіру). Алдыңғы панельдің дисплейін жөндеу үшін 

графикалық нысандардан тұрады.  

- Select Control (реттегішті таңдау). Өзіндік басқару элементтерін 

жүктеу үшін диалогтық терезені көрсетеді.  

- User Controls (пайдаланушының басқару құралы). Пайдаланушы өзі 

қалыптастыратын арнайы басқару құралдарынан тұрады.  

- ActiveX (ActiveX нысандары). ActiveX нысандарын алдыңғы панельге 

енгізуге мүмкінідік беретін басқару құралдарынан тұрады.  

- Dialog (диалогтық панель). Пайдаланушымен диалог қалыптастыру 

үшін қажетті стандартты нысандардан тұрады.    

- IMAQ Vision (бейнелерді өңдеу). Бейнелерді талдау және өңдеу 

құралдарынан тұрады.   

- Internet Toolkit (Internet-пен жұмыс). Виртуалдық аспаптардың Internet 

желісінде жұмысын ұйымдастыруға мүмкіндік беретін басқару құралдарынан 

тұрады. 

Functions панелі VI –дың блок-сұлбасын қалыптастыруға арналған. 

Панельдегі әрбір пиктограмма төменгі деңгей пиктограммаларының кіші 

панелін ашады. Егер Functions панелі  экранда көрінбесе, онда оны Windows – 

Show Functions Palette жоғарғы мәзір арқылы ашуға болады.  Functions 

панелінің негізгі кіші панельдері:    

- Structures (құрылымдар). Бағдарламаның басқару құрылымдарынан 

тұрады (For Loop, While Loop циклдары секілді). 

- Numeric (сандық функциялар). Тригонометриялық, логарифмдік және 

басқа да функциялардан тұрады.   

- Boolean (Буль функциялары).  Логикалық функциялардан тұрады.  

- String (жолдық функциялар). Жолдық шамалармен жұмыс жасайтын 

функциялардан тұрады. 

- Array (массивтер). Массивтерді өңдеуге арналған функциялардан 

тұрады.   

- Cluster (кластерлер). Кластерлерді өңдеуге арналған функциялардан 

тұрады.   

- Comparison (салыстыру). Айнымалыларды салыстыру 

функцияларынан тұрады.  
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- Time & Dialog (уақыт және диалог). Қателерді өңдеу, 

синхронизациялау және диалогтық терезелер үшін функциялардан тұрады.    

- File I/O (файлды енгізу/шығару). Файлды енгізу/шығару амалдарын 

орындауға арналған функциялардан тұрады.  

- Instrument I/O (енгізу/шығару жабдықтары). Әртүрлі сәулетті 

аспаптарды басқару үшін және олармен байланыс үшін VI –дан тұрады.   

- Instrument Drivers (аспаптар драйверлері). Сыртқы аспаптарды, 

осциллоскоптарды, генераторларды және т.б. тізбектік порт немесе  GPIB 

интерфейсі арқылы басқара алатын VI-дан тұрады.  

- Data Acquisition (деректерді жинау). Деректерді жинау платаларын 

қолдану үшін  VI –дан тұрады.  

- Signal Processing (сигналдарды өңдеу). Сигналдарды тудыру және 

өңдеу үшін  VI –дан тұрады.    

- Mathematics (математикалық). Алгебралық, интегралдық, 

дифференциалдық және басқа да функциялардан тұрады.   

- Graphics & Sound (графика және дыбыс). Үш өлшемді графика, бейне 

және дыбыспен жұмыс жасайтын VI –дан тұрады.  

- Communication (байланыстар). TCP, DDE және т.б. желілермен жұмыс 

жасауға арналған  VI –дан тұрады.  

- Application Control (қосымшаны басқару). Виртуалдық аспаптарды 

басқаратын VI-дан тұрады.  

- Advanced (кеңейтілген). Деректерді басқару, кітапханалық сұраныс 

функцияларынан тұрады.   

- Report Generation (есептемелерді генерациялау). Есептемелік 

құжаттарды дайындауда қолданылатын  VI-дан тұрады.  

- Tutorial (оқытатын бағдарламалар). LabVIEW оқытатын 

бағдарламасында қолданылатын VI-дан тұрады.   

- User Libraries (пайдаланушы кітапханалары). Оның көмегімен қажетті  

VI –ға жылдам қол жеткізуге болады.  

- Select VI (VI таңдау). Ағымдық виртуалдық аспапқа кіші 

бағдарламаны енгізу үшін қажетті диалогтық терезеден тұрады.  

- IMAQ Vision (бейнені өңдеу). Бейнені талдау және өңдеуге қажетті VI-

дан тұрады.   

- Image Acquisition (бейнені алу). Бейнені алу және өңдеуге қажетті VI-

дан тұрады.   

- Internet Toolkit (Internet-пен жұмыс). Internet желісінде жұмыс жасауға 

мүмкіндік беретін  ұйымдастыруға мүмкіндік беретін VI-дан тұрады.  

- SQL (SQL сұраныстар). SQL сервермен байланысты ұйымдастыру 

үшін және сұраныстарды өңдеу үшін қажетті VI-дан тұрады.  
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1.2 Құрылымдарды қолдану және енгізу графиктерін салу  

 

Алынған деректерді графикалық шығару үшін диаграммалар немесе 

виртуалдық осциллографтар қолданылады. 

Диаграмма (Chart) – бұл виртуалдық осциллограф, оның экраны жаңа 

деректер келіп түскен сайын жаңартылады. Controls-Graph-Waveform Chart 

панелінде орналасады. Диаграмманы пайдаланушы реттейді. Осциллографтың 

экранын тазалау үшін  Data Operations-Clear Chart таңдау қажет.  

 

 
 

1.5 сурет – Chart Диаграммасы 

 

Құрылым виртуалдық құралдарда деректердің өтуін басқару үшін 

қолданылады.  G тілінде  5 құрылым қолданылады:  

1) While Loop – шартты цикл.  

2) For Loop - санау циклы.  

3) Case Structure - таңдау.  

4) Sequence Structure - тізбектік.  

5) Formula Node – формулалық блок. 

        

 
 

1.6 сурет – While Loop, For, Case, Formula Node 

құрылымдары 

 

Шартты және санау (While Loop и For Loop) циклдары G тілінің базалық 

құрылымы болып табылады. 
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Шартты цикл (While Loop) бағдарлама бөлігінің шартпен берілген 

белгілі бір сан рет орындалуын іске асырады. While Loop циклына (1.6 суретті 

қара) келесілер кіреді: 

- Цикл денесі – өзгертілетін өлшемді шектелген тік бұрышты аумақ.  

- Цикл жұмысының аяқталғанын анықтайтын шарт терминалы. VI 

терминалдың мәнін цикл аяқталған соң тексереді, сондықтан мұндай цикл бір 

рет орындалады.   

- Итерациялар терминалы (i) – берілген циклдың орындалу санын 

көрсетеді.  Егер цикл 1-ге тең болса, онда бұл терминалдағы мән 0 болады.   

Санау циклы (For Loop)  цикл денесін белгілі бір рет орындайды. For 

циклын келесілер кіреді:  

- Цикл денесі – өзгертілетін өлшемді шектелген тік бұрышты аумақ.  

- Санауыш терминал. Цикл неше рет(N)  орындалатынын анықтайды.  

- Итерациялар терминалы – орындалған циклдардың ағымдық санын 

көрсетеді.   

Case таңдау құрылымында екі немесе одан да көп блок-сұлбалар 

болады. Олардың біреуін таңдау берілген құрылымның кірісіне берілген 

мәнге тәуелді. Case құрылымына келесілер кіреді:   

- Таңдау терминалы (?). Оған берілетін мән бүтін, логикалық немесе 

жолдық болуы мүмкін.  

- Блок-сұлбалар ауыстырып қосқышы (True \ False \ және т.б.). Бір 

блок-сұлбадан екіншіге өтуге мүмкіндік береді.  

Formula Node формулалық блок формулаларды әдеттегі түрде блок-

сұлбаларға енгізуге мүмкіндік береді.  

 

 

Әсіресе бұл өрнек бірнеше айнымалыдан тұратын болса және күрделі 

болса ыңғайлы.  

 

 

1.7 сурет –Sequence құрылымы 
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1.3 Массивтер және кластерлер 

 

Массив – бір типтің деректер жиынтығы. Массив бір немесе бірнеше 

өлшемді болуы қажет. Массив элементіне индекс арқылы қол жеткізуге 

болады. Индекс- бұл 0-ден n-1-ге дейінгі сан, мұндағы n – массив 

элементтерінің саны. 

 
1.8 сурет – Массивтер және диаграмма Graph 

 

For Loop және While Loop құрылымдары массивтерді автоиндекстеу 

үшін қолданыла алады.   

Автоиндекстеуді қосып ажырату үшін циклдың кіріс/шығыс 

арналарындағы контекстік мәзір қолданылады.  

Кластерлер – әртүрлі типті элементтердің реттелген жиынтығы. 

Кластерді жинау және бұзу Functions-Bundle, Functions-Unbundle 

функцияларымен орындалады. Кластерлер Chart диаграммасында бірнеше 

графиктерді шығару кезінде қолданыла алады.   

Осциллограф Waveform Graph  сигналдардың уақыттық тәуелділіктерін 

бақылауға мүмкіндік береді.   

 

1.4 Жолдар, кестелер, файлдар 

 

Жол  ASCII символдарының жиынтығы болып табылады. VI беткі 

панелінде жолдық индикаторлар мен реттегіште орналасады. (Controls-

String&Table).  Жолдармен жұмыс жасау үшін жолдарды біріктіретін, 

ұзындығын анықтайтын, жолдарды түзететін және т.б. амалдарды 

орындайтын  арнайы функциялар қарастырылған (Functions - String).  

Кестелер – жолдардың екі өлшемді массивтері (Controls-String&Table).   
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1.9 сурет – Жолдар, кестелер, файлдар 

 

2 NI ELVIS виртуалды құралдар технологиясы 

 

2.1 NI ELVIS техникалық құралдарды өлшеу кешенінiң құрамы 

және олардың тағайындалуы 

 

Ең iрi бағдарламалық-жабдықтық құралдарды өңдеушiлердiң бiрi 

виртуалды өлшегiш аспаптарды құрастыруда қолданылатын National 

Instruments өнеркәсiп кәсiпорыны болып табылады. Қойылған есептiң шешiмi 

ретiнде негiзгi жабдықты қамтамасыз ету үшін NI ELVIS өлшеу зертханалық 

орталықтандырылған мекеме таңдалды. 

Қашықтан жұмыс жасау (студенттiң өлшегiш қондырғысының жанында 

тiкелей табылуында) дәстүр бойынша өлшеулерді орталықтандырылған NI 

ELVIS мекемелерінде орындауды, зертханалық жұмыстардың орындалуын 

жергiлiктi және ғаламдық желiмен қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi. NI 

ELVIS орталықтандырылған мекеменiң негізінде автоматты зертхананың 

жұмыс орнының құрылымдық үлгiсi 2.1 суретте көрсетiлген. 

Автоматтандырылған зертханалық жұмыстарды жасауда келесi негiзгi 

мiндеттер ұйғарылады: 

1) өлшемдердiң жергiлiктi деңгейiндегi автоматтандырылуы; 

2) өлшеулiк ақпараттарды математикалық өңдеу; 

3) солқылдақ қолданбалы интерфейстiң жасалуы. 
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1-енгiзу-шығарудың аналогтық және цифрлық өлшегiш арналары; 2 - ISA 

шинасы, PCI; USB порт, COM 

2.1 сурет – Бiр үлгiдегi виртуалды құралдың құрылымдық сұлбасы 

 

NI ELVIS - бұл жабдықты және бағдарламалық қамтамасыз етуі де 

қосылған зертханаға арналған құралдардың толық жиыны. NI ELVIS үлгiсі  

2.2 суретте көрсетiлген. 

 

 
 

1 - LabVIEW бағдарламасы бар компьютер;  2 - DAQ - құрылым; 3 - E 

топтаманың найзаласқан кабелi; 4 - NI ELVIS макет платасы;  5- NI ELVIS 

жұмыс станциясы. 

2.2 сурет – NI ELVIS жиыны 

 

NI ELVIS өлшеу кешеннiң техникалық құралының жиынына көп 

қызметтi DAQ құрылғы, үстелге қоятын жұмыс станциясы, сонымен бiрге 

LabVIEW виртуалды құралдар жиыны және кәдiмгi оқу орындарының 

зертханаларында қолданылатын әртүрлi өлшегiш аспаптар жиыны кiредi. 

Әрбiр құрамды толық қарап шығамыз. 
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2.1.1 DAQ – құрылғы. 

NI ELVIS өлшеу кешеннің техникалық құралы мәлiметтердi жинаудың 

жүйесi болып табылады. Мәлiметтердiң жинау жүйелерi нақты физикалық 

объектілерден ескертпе сигналдарды қабылдап, жұмыстарды талдайды. DAQ 

жүйе өлшей алатын түрлердiң мысалдарына жарық, температура, қысым 

жатады. Деректер жиыны – бұл өңдеуге арналған компьютерге бергiштерден, 

түрлендiргiштерден немесе сенсордан түсетiн және оларды компьютерге 

енгiзетін электрлiк сигналдардың өлшеу процесi. DAQ жүйелер сонымен бiрге 

аналогтық немесе цифрлық сигналдарды  басқарудың шығысынан тұрды. 

Мәлiметтердiң жиын жүйелерiнiң құрамдас бөлiктерi: 

Датчик (түрлендiргiш ) – жарық, температура, қысым немесе электрлік 

сигналды өлшегендегі дыбыс сияқты физикалық құбылысты тоқтататын 

аспап, мысалы электр кернеуi немесе ток. 

Сигнал – түрлендiргiштiң нәтижесi. 

Сигналдың келiсуiнiң жүйелерi – қажетті сигналды тудыру үшiн 

өлшегiш аспаптың өлшеу дәлдiгiн үлкейту немесе шу кiшiрейтуді орындай 

алатын жабдық. Сигналдың келiсуiнiң негiзгi түрлерi – бұл күшейту, қоздыру, 

линеаризация, оқшаулама және фильтрлеу. 

DAQ-құрылғы – мәлiметтердi жинауға және талдауға қолданатын 

жабдықтық құрал. 

Ақпараттық қамтамасыз ету – NI серiктестiктiң басқаруды жобалау және 

қосымшаларды жасауда көмекші ретінде және мәлiметтердiң өлшемі үшiн 

жасалған. 

2.3 суретте мәлiметтердiң типтi жиын жүйесiнiң құрамдас бөлiктерi 

көрсетiлген. 

 

 
 

2.3 сурет – LabVIEW мәліметтердің жиын жүйесi 
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NI ELVIS DAQ жабдықтық және бағдарламалық қамтамасыз етуі 

жүйенiң соңғы екi құрамдас бөлiгiнiң бiр өнiмiне бiрлестiріледi. NI ELVIS 

ақпараттық қамтамасыз етулері LabVIEW болып табылады. 

NI ELVIS National Instruments-те DAQ құрылғылармен жұмысқа 

жобаланған. National Instruments DAQ құрылымдары жоғары өнiмдi, көп 

қызметтi. Олар аналогтық, сандық және енгiзу-шығару синхронизациялан 

құрылғысын компьютердiң PCI слотына қосатын құрылғы. DAQ құрылғысы  

қойылған компьютерлерде NI ELVIS-ті қолдану үшiн – DAQ құрылғы келесi 

ең төменгi кескiндi қолдауы керек : 

1) 16 арналары аналогты сигнал; 

2) аналогты сигналдың 2 шығыс арнасы; 

3) енгiзу-шығарудың 8 сандық сызықтары; 

4) екi есептегіш/таймер. 

DAQ - құрылғы датчик немесе сенсорда  физикалық шаманың қандай 

болмасын түрлендірудің нәтижесi болып саналатын электрлiк сигналды 

тiркейдi. Тiркеуiмен DAQ жүйе бiр уақытта өзі қабiлеттi электр ескертпе 

сигналдарын шығарады. Бұл ескертпе сигналдар механикалық жүйелермен 

басқаруды жүзеге асыруға немесе DAQ жүйесі бір уақытта электрлік 

сигналдарды генерациялауға тапсырма бере алады. Бұл сигналдар 

механикалық жүйені басқаруды жүзеге асыра алады. DAQ құралдарының 

көпшiлiктерi ең қарапайым төрт элементті болады : (AI ) аналогты  кiріс, (AO) 

аналогты шығыс, (DIO) сандық кіріс/шығыс және санауыштар/таймерлер. 

National Instruments серiктестiктiң өндiрiстерiнде өте әйгiлi DAQ құралдары E 

топтаманың көп қызметтi платалары болып табылады. 

 

2.1.2 NI ELVIS  жұмыс стансасы. 

NI ELVIS жұмыс станциясы монтаждық панеліндегі DAQ құрылғымен 

қосылуды қамтамасыз етеді. 

 

 
 

2.4 сурет – Монтаждық платамен NI ELVIS жұмыс станциясы және алдыңғы 

басқару панельдері 

 

Оған тұрақты кернеудiң көздерi ±15 В және +5 В (синусоидалық, 

тікбұрышты, үшбұрышты) мiндеттердiң реттелетiн қорек көздерi және 
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генератор функциясы енгізілген. Сонымен қатар жұмыс станциясы DAQ 

құрылғыны қорғаудың жүйесiмен жабдықталған. 

Жұмыс станциясында жұмыс жасау басқару панелi арқылы iске асады, 

яғни 2.5 суретте көрсетiлген. 

 

 
 

1 - (жүйенiң қоректенуi ) System Power анықтағыш; 2 - (макет платасының 

қоректенуi ) Prototyping Board Power ауыстырып қосқыш; 3 - (байланыс ) 

Communications ауыстырып қосқыш; 4 - реттелетiн қоректендiру блоктарының 

басқаруының ең қарапайым заттары; 5 - функционалдық генераторды 

басқарудың ең қарапайым заттары; 6 – мультиметр клеммалары; 7 - 

осциллограф клеммалары. 

2.5 сурет – NI ELVIS басқару панелi 

Басқарудың келесi ең қарапайым элементтері және анықтағыштары 

болады: 

1) System Power анықтағыш - NI ELVIS қосылғанын көрсетедi. 

2) Prototyping Board Power ауыстырып қосқыш - макет платасының 

қоректенуiн басқарады. 

3) Communications ауыстырып қосқыш - NI ELVIS бағдарламалы 

басқаруды бөлiп тастайды және сандық кіріс/шығыс сызықтарына тiкелей 

енудi қамтамасыз етедi. 

4) Реттелетiн қоректендiру блоктарының басқаруының ең қарапайым 

заттары. 

5) Supply- басқарудың ең қарапайым заттары 

6) Manual ауыстырып қосқыш – шығыс кернеуiнiң терiс мәндеріне 

арналған (қолмен немесе бағдарламалық ) қоректенудi басқаратын режімді 

анықтайды. 

7) Voltage Adjust тұтқа (кернеудi реттеу ) – 12 В тан 0 В дейiн терiс 

шығыс кернеулерiн басқарады. 

8) Supply+ басқарудың ең қарапайым заттары. 

9) Manual ауыстырып қосқыш - шығыс кернеуiнiң оң мәндерге 

арналған (қолмен немесе бағдарламалық) қоректенудi басқаратын режімді 

анықтайды. 

10) Voltage Adjust тұтқа (кернеудi реттеу ) - 0В пен +12В аралығындағы 

оң шығыс кернеулерiн басқарады. 

11) Функционалдық генераторды басқарудың ең қарапайым заттары. 
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12) Manual ауыстырып қосқыш - (қолмен немесе бағдарламалық) 

генераторды басқару тәртiбiн анықтайды. 

13) Мiндеттiң таңдауы - шығаратын сигналдың қалыбын анықтайды. 

NI ELVIS синусоидалық, тiк төртбұрышты және үшбұрыштық ескертпе 

сигнал шығара алады. 

14) Amplitude тұтқасы - шығаратын сигналдың ауытқу шегiн реттейдi. 

15) CoarseFrequency тұтқасы - функционалдық генератордың 

шығысындағы жиiлiк ауқымдарын орнатады. 

16) FineFrequency тұтқасы - функционалдық генератордың шығыс 

жиiлiгiн күйiне келтiредi. 

17) (DMM ) сандық мультиметрінің тiркеуiштерi. 

18) (CURRENT) тоққа арналған штекерлік түрдегі тiркеуiштер. 

19) HI - кернеудi өлшеуден басқа мультиметрдің барлық 

функционалдық мүмкiндiктерге арналған оң полярлықтың кiрiсі. 

20) LO - кернеудi өлшеуден басқа мультиметрдің барлық 

функционалдық мүмкiндiктерге арналған терiс полярлықтың кiрiсі. 

21) (VOLTAGE) кернеуге арналған штекерлік түрдегі тiркеуiштер 

22) HI - кернеудiң оң мәндерiндегі өлшемдерiнің кiрісі. 

23) LO - кернеудiң терiс мәндерiндегі өлшемдерiнің кiрісі. 

24) (SCOPE) осциллографтың тiркеуiштері 

25) CH A BNC тiркеуiш - A осциллограф арнасының кiрiсі. 

26) CH B BNC тiркеуiш - B осциллограф арнасының кiрiсі. 

27) Trigger BNC тiркеуiш - осциллограф синхрондауының кiрiсі. 

 

2.1.3 NI ELVIS  монтаждық панелі. 

Монтаждық панель жұмыс станциясымен PCI-слот арқылы қосылады. 

Сондықтан өз панелiңізді жобалап және орталықтандырылған мекемеде 

жұмыс станциясымен жұмыс iстеуге болады. 

Егер NI ELVIS макет панелiндегi зертханалық жұмысында аналогтық 

және сандық электрлік тізбегін жинай алады деп ескерсек, онда ол жиюлы 

шынжырды қоса алады. 

DAQ құрылғысының аналогты және сандық енгiзу-шығару 

каналдарына: 

1) тұрақты кернеу көздерін  орталықтандырылған жұмыс станциясымен 

кiрiстiрiлгенге; 

2) реттелетiн қорек көздерi; 

3) мiндеттердiң генераторына. 

Сонымен қатар электр тiзбегiнiң макет панелдерiне бұдан басқа 

жиналған D-Sub және BNC тiркеуiштер, банан типті тiркеуiштерi арқылы 

қосуға және сыртқы ескертпе сигналдарды, денелiк құралдарды, күш-қуаттың 

көздерiн қосуға болады. Атап өту керек, аналогтық немесе сандық электр 

тiзбегi макет панелiнде жиналмауы мүмкін. Бұл бiрқатар жағдайда тек қана 

қолайлылығын көрсете алады. Оның NI ELVIS  монтаждық панелге қосылуы 

үшін  ескертiлген тiркеуiштерді пайдалануға болады. 
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2.2 Макет платасы 

 

Макет панелi төрт және бес шығысы бойынша біріккен көлденең 

жолақтың және жиырма бес шығысы бойынша тiк жолақтардың біріккен 

шығысының жиынынан тұрады. 

 
 

1 – аналогтық  енгiзудiң, осциллографтің және бағдарламалайтын 

функционалдық енгізу/шығарудың түйiскен алаңдары; 2 – сандық 

енгізу/шығарудың түйiскен алаңдары; 3 – анықтағыштардың түйіні; 4 – D-Sub 

тiркеуiші; 5 – есептеуiш - таймердің енгізу/шығаруды реттейтін және тұрақты 

токтың көзiне келтiретiн түйiскен алаңдары; 6 – мультиметрдің, аналогты 

шығыстың, функционалдық генератордың реттелетiн қоректендiру блоктары 

және тұрақты токтың көздерiн келтiретiн түйiскен алаңдары; 7 – қоректенудiң 

анықтағыштары; 8 – BNC-тiркеуiштер; 9 – штекерлік типтегі тiркеуiштер. 

2.6 сурет – NI ELVIS макет платасы 

 

Әрбiр жолақтың шығысы өзара тұйықтаған, яғни сұлбаны 

құрастырғанда  олардың iшiнен түйiндердің пайда болуына жағдай жасайды. 

DAQ құрылғының әртүрлi арналарына, монтаждық панелдiң тiркеуiштерiне 

және құрылғыларға төрт шығысы бойынша көлденең жолақтар макет 

панелiнің әрбiр сол жағында және оңнан солға қосылып қойылған. Мұндай 

мән әрбiр  шығыстың қасында жазылған. 1.1 кестеде NI ELVIS монтаждық 

панелдiң шығыстары мен белгiлеріне сипаттама келтірілген. Шығыстар 

өздерінің тағайындалу функциясы бойынша топтастырылған. 

 

1.1 кесте – Сигналдардың сипаттамасы 

Сигналдың 

атауы 
Түрі Сипаттамасы 

ACH<0..5>+ 
Аналогтық кірістің 

жалпы сиаттамасы 

Analog Input Channels 0 through 5 (0 ден 5 

дейінгі кіріс аналогтық арна) 

(+) – аналогтық енгізудің оң 
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дифференциалды кіріс арнасы. 

ACH<0..5>– 
Аналогтық кірістің 

жалпы сиаттамасы 

Analog Input Channels 0 through 5 (0 ден 5 

дейінгі кіріс аналогтық арна)  

(–) – аналогтық енгізудің теріс 

дифференциалды кіріс арнасы. 

AISENSE 
Аналогтық кірістің 

жалпы сиаттамасы 

Analog Input Sense (аналогты кіріс 

деңгей) – ортақ сым режиміндегі соңы 

жерге қосылмаған аналогтық арнаның 

тірек кернеуі. Аналогтық кірістің 

режимдері DAQ құрылғысының 

басшылығында сипатталған. 

AIGND 
Аналогтық кірістің 

жалпы сиаттамасы 

Analog Input Ground –DAQ 

құрылғысының аналогты кірісінің 

«жерленуі».Бұл жерленген сигнал 

NIELVISGROUND сигналымен 

байланысты емес. 

CH<A..B>+ Осциллограф 

Oscilloscope Channels A and B (A және B 

осциллограф арналары ) 

(+) – осциллограф арнасының оң кірісі. 

 

 

 

1.1 кестенің жалғасы 

CH<A..B>– Осциллограф 

Oscilloscope Channels A and B (A және B 

осциллограф арналары) 

(–) – осциллограф арнасының теріс 

кірісі. 

TRIGGER Осциллограф 

Oscilloscope Trigger (осциллографты іске 

қосу) – AIGND қатысты 

осциллографтың енгізу сигналының 

синхронизациясы. 

PFI<1..2>, 

PFI<5..7> 

Енгізу/шығарудың 

бағдарламалық 

функциясы 

Programmable Function Input 1 through 2 

and 5 through 7 (1 ден 2 дейінгі және 5 

тен 7 дейінгі бағдарламалық кіріс 

арналарының функциясы) – DAQ 

аспабы үшін енгізу/шығарудың 

бағдарламалық функциясы. Басқа да PFI 

желісі туралы мәліметтер DAQ 

құрылғысының басшылығында 

сипатталған. 
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SCANCLK 

Енгізу/шығарудың 

бағдарламалық 

функциясы 

Scan Clock (развертка генераторы) –

DAQ құрылғысымен SCANCLK 

контактілері арқылы жалғанған. Басқа 

да SCANCLK сигналдары жайлы 

мәліметтер DAQ құрылғысының 

басшылығында сипатталған.  

RESERVED 

Енгізу/шығарудың 

бағдарламалық 

функциясы 

DAQ құрылғысымен EXTSTROBE* 

контактілері арқылы жалғанған. Басқа 

да EXTSTROBE*  сигналдары жайлы 

мәліметтер DAQ құрылғысының 

басшылығында сипатталған.  

3-WIRE Сандық мультиметр 

Three Wire (үш сымдық) – үш сымдық 

транзистордың параметрлерін өлшейтін 

сандық мультиметрдің қорек көзі 

кернеуі. 

CURRENT

HI 

Сандық 

мультиметр 

Positive Current (оң ток) – кернеудi 

өлшемнен басқа барлық өлшемдерге 

арналған оң полярлықты мультиметрдің 

кiрісі.  

CURRENT 

LO 

Сандық 

мультиметр 

Negative Current (теріс ток) – кернеудi 

өлшемнен басқа барлық өлшемдерге 

арналған теріс полярлықты 

мультиметрдің кiрісі.  

 

 

1.1 кестенің жалғасы 

VOLTAGE

HI 

Сандық 

мультиметр 

Positive Voltage (оң кернеу) –оң 

полярлықты мультиметр вольтметрінің 

кірісі. 

VOLTAGE 

LO 

Сандық 

мультиметр 

Negative Voltage (теріс кернеу) – теріс 

полярлықты мультиметр вольтметрінің 

кірісі. 

DAC<0..1> 

Аналогтық 

шығыстың жалпы 

сиаттамасы 

Analog Channel Output for Channels 0 

through 1 (0 ден 1 дейінгі аналогтық 

шығыс арна) – DAQ құрылғысының 

САТ шығысы. Басқа да DAC0OUT және 

DAC1OUT сигналдары жайлы 

мәліметтер DAQ құрылғысының 

басшылығында сипатталған. 

FUNC_OUT 
Функционалдық 

генератор 

Function Output – функционалдық 

генератордың шығысы. 

SYNC_OUT 
Функционалдық 

генератор 

Synchronization Output 

(синхронизацияланатын шығыс) –
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FUNC_OUT байланысындағы сондай 

жиіліктегі ТТЛ-дабыл. 

AM_IN 
Функционалдық 

генератор 

Amplitude Modulation Input –

функционалдық генераторға арналған 

амплитудалық модулятордың кірісі. 

FM_IN 
Функционалдық  

генератор 

Frequency Modulation Input – 

функционалдық генераторға арналған  

жиіліктік модулятордың кірісі. 

BANANA<

A..D> 

Енгізу/шығаруды 

икемдеу 

Banana Jacks A through D (A дан D 

дейінгі штекерлік түрдегі тіркеуіштер) – 

штекерлік түрдегі тіркеуіштерден 

шығысы. 

BNC<1..2>+ 
Енгізу/шығаруды 

икемдеу 

BNC Connectors 1 and 2 (+) – 1 және 2 

BNC- тіркеуіштерінің шығысы. 

BNC<1..2>– 
Енгізу/шығаруды 

икемдеу 

BNC Connectors 1 and 2 (–) – 1 және 2 

BNC- тіркеуіштерінің шығысы. 

SUPPLY+ 

Реттелетiн 

қоректендiру 

блоктары  

 

0 ден 12 В аралығындағы оң кернеуi бар 

реттелетiн қоректендiру блоктарының 

шығысы. 

SUPPLY– 

Реттелетiн 

қоректендiру 

блоктары 

–12 тен 0 В аралығындағы теріс кернеуi 

бар реттелетiн қоректендiру 

блоктарының шығысы. 

 

 

1.1 кестенің жалғасы 

GROUND 

Реттелетiн 

қоректендiру 

блоктерi, тұрақты 

токтың көздері 

Ground (жерге қосу) – макеттік  платаның 

«жері». Екі «жер» макеттік  платада 

байланысты. 

+15 V 
Тұрақты токтың 

көздері 

Кернеу көздері +15 В – NIELVIS 

GROUND «жеріне» қатысты белгіленген 

+15 В кернеудің шығысы. 

–15 V 
Тұрақты токтың 

көздері 

Кернеу көздері –15 В – NIELVIS 

GROUND «жеріне» қатысты белгіленген 

–15 В кернеудің шығысы. 

+5 V 
Тұрақты токтың 

көздері 

Кернеу көздері +5 В – NIELVIS 

GROUND «жеріне» қатысты белгіленген 

+5 В кернеудің шығысы. 

DO<0..7> 
Сандық 

енгізу/шығару 

Digital Output Lines 0 through 7 (0-ден 7-

ге дейінгі сандық шығарудың 

сызықтары) – жазу шинасының шығысы. 

WR Сандық Write Enable (жазудың қосылуы) – 
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ENABLE енгізу/шығару мәліметтердің жазу шинасына жазылып 

жатқанын көрсететін шығыс. 

LATCH 
Сандық 

енгізу/шығару 

Latch  (бекіткіш) – мәліметтердің жазу 

шинасына жазылып болғандағы шығысқа 

берілетін импульс. 

GLB 

RESET 

Сандық 

енгізу/шығару 

Global Reset (жалпы тастау) – сандық 

енгізу/шығару жүйесінің жалпы тастау 

кезіндегі шығысқа берілетін дабылы. 

RD 

ENABLE 

Сандық 

енгізу/шығару 

Read Enable (оқудың қосылуы) – 

мәліметтердің шинадан салыстырылып 

оқылатынын көрсететін шығыс. 

DI<0..7> 
Сандық 

енгізу/шығару 

Digital Input Lines 0 through 7 (0-ден 7-ге 

дейінгі салыстырылып оқылатынын 

сандық сызықтар) – оқу шинасының 

шығысы. 

ADDRESS 

<0..3> 

Сандық 

енгізу/шығару 

Address Lines 0 through 3 (0-ден 3-ке 

дейінгі мекенжай сызықтар) – мекенжай 

шинаның шығысы. 

CTR0_SOU

RCE 
Есептеуіштер 

Counter 0 Source (0 есептеуішінің кірісі) –

DAQ құрылғысымен GPCTR0_SOURCE 

байланысы арқылы жалғанған. Басқа да 

GPCTR0_SOURCE сигналдары жайлы 

мәліметтер DAQ құрылғысының 

басшылығында сипатталған. 
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1.1 кестенің жалғасы 

CTR0_GA 

TE 
Есептеуіштер 

Counter 0 Gate (0 есептеуішінің 

басқарушы кірісі) –DAQ құрылғысымен 

GPCTR0_GATE байланысы арқылы 

жалғанған. Басқа да GPCTR0_GATE 

сигналдары жайлы мәліметтер DAQ 

құрылғысының басшылығында 

сипатталған.   

CTR0_OUT Есептеуіштер 

Counter 0 Output (0 есептеуішінің 

шығысы) – DAQ құрылғысымен 

GPCTR0_OUT байланысы арқылы 

жалғанған. Басқа да GPCTR0_OUT 

сигналдары жайлы мәліметтер DAQ 

құрылғысының басшылығында 

сипатталған.   

CTR1_GA 

TE 
Есептеуіштер 

Counter 1 Gate (1 есептеуішінің 

басқарушы кірісі) –DAQ құрылғысымен 

GPCTR1_GATE байланысы арқылы 

жалғанған. Басқа да GPCTR1_GATE 

сигналдары жайлы мәліметтер DAQ 

құрылғысының басшылығында 

сипатталған.    

CTR1_OUT Есептеуіштер 

Counter 1 Output (1 есептеуішінің 

шығысы) – DAQ құрылғысымен 

GPCTR1_OUT байланысы арқылы 

жалғанған. Басқа да GPCTR1_OUT 

сигналдары жайлы мәліметтер DAQ 

құрылғысының басшылығында 

сипатталған.   

FREQ_OUT Есептеуіштер 

Frequency  Output (жиіліктің шығысы) – 

DAQ құрылғысымен FREQ_OUT 

байланысы арқылы жалғанған. Басқа да 

FREQ_OUT сигналдары жайлы 

мәліметтер DAQ құрылғысының 

басшылығында сипатталған.   

LED<0..7> 
Енгізу/шығаруды 

икемдеу 

LEDs 0 through 7 (-ден 7-ге дейінгі жарық 

диод) – шығысы жарық диодқа. 

DSUB 

SHIELD 

Енгізу/шығаруды 

икемдеу 

D-SubShield – D-Sub экранының 

шығысы. 

DSUBPIN 

<1..9> 

Енгізу/шығаруды 

икемдеу 

D-SubPins 1 through 9 (1-ден 9-ға дейінгі 

D-Sub байланысы) – D-Sub байланысына 

шығыстары. 
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2.3 Жерге қосу 

 

Аналогтық ескертпе сигналдар дифференциалды болып 

табылатындықтан, олардың берілуіне нөлдiк потенциалы бар нүкте қажет. NI 

ELVIS GROUND байланысулардың қайсыбiрлерінің потенциалы туралы 

ескертпе сигналды өлшеу керек. Сондай-ақ өлшеулер барысында  

тұрақсыздық қорек көзі яғни, аккумуляторлардың екінші жағын NI ELVIS 

GROUND-ке қосқаныңызды көз жеткiзiңiз. NI ELVIS GROUND сигналдың 

тiркеуiштерi макет платасының бiрнеше орындарында орналастырған, бiрақ 

олардың барлығы бiрдей потенциалдарды алады. 

 

2.4 Жалпы аналогтық кіріс 

 

NI ELVIS макет платаларында аналогты енгiзудiң алты 

дифференциалды арналары орналастырған - ACH<0..5>. Бұл арналар тiкелей 

DAQ құралдың кiріс арналарына қосылған. NI ELVIS жерге қосуының екi 

байланысы AISENSE және AIGND бар.Олар  DAQ құралдың жерге қосылу  

байланысына жалғанған. 1.2 кестеде DAQ құралының кiріс арналарына NI 

ELVIS қандай кiріс арналары сәйкес келетiнi көрсетiлген. 

 

1.2 кесте – Аналогтық кірістердің сәйкестiктері 

NI ELVIS кіріс арнасы DAQ құралының кіріс арнасы 

ACH0+ ACH0 

ACH0– ACH8 

ACH1+ ACH1 

ACH1– ACH9 

ACH2+ ACH2 

ACH2– ACH10 

ACH3+ ACH3 

ACH3– ACH11 

ACH4+ ACH4 

ACH4– ACH12 

ACH5+ ACH5 

ACH5– ACH13 

AISENSE AISENSE 

AIGND AIGND 

 

Шығыс аналогтық сигналдарды қосу – бұл NI ELVIS макет платасында 

шығыс аналогтық сигналдарды қосуды сипаттайды. 
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2.5 Жалпы аналогтық шығыс 

 

NI ELVIS DAQ платасына екі САТ кіруін DAC0 және DAC1 терминалы 

арқылы қамтамасыз етедi. Бұл арналар кез келген қалыптағы сигналдардың 

генерациясы кезінде NI ELVIS жабдықтарын қолданады. 

NI ELVIS басқа құралдары мысалы, мультиметр және функционалдық 

генератор iшкi арналар бойынша САТ қаралады, сондықтан да өлшеу 

нәтижелерге олардың ықпалы болуы мүмкiн. Қорлардың даулары 

туындағанда бағдарламалық драйвер қателiк туралы хабарды шығарады. 

Тұрақты ток көзiнiң шығыс кернеуi ±15 В және +5 В құрайды. 

 

2.6 Кiріс аналогтық сигналдарды қосу 

 

2.6.1 Енгізу/шығару сандық сигналдарын қосу. 

Бұл бөлімде макет платасында енгізу/шығару сандық сигналдарын қалай 

қосу керектігі суреттеледi. 

NI ELVIS сандық енгізу/шығарудың  сұлбасы 8 –  битті оқу және жазу 

шинасынан, төрт сигнал басқаруынан және 4-битті мекенжай шинасынан 

тұрады. 

DO<0..7> ескертпе сигналы сандық тізбектің сандық шығысы, ал 

DI<0..7>ескертпе сигналы  сандық кірісі болып есептеледі. WR_ENABLE, 

LATCH, GLB_RESET және RD_ENABLE барлық төрт басқару сызықтары 

төменгi деңгейдегі сигналдар болып табылады. Мәлiметтер жазу шинасына 

жазылған мезетте, WR_ENABLE логикалық нөл беріледі. Мәлiметтер оқу 

шинасынан салыстырылып оқылған мезетте, логикалық нөл RD_ENABLE 

беріледі. Мәлiметтер шинаға жазылған мезетте, LATCH арнасына импульс 

түседі. GLB_RESET iшкi тастау шинасына қосылған, сондықтан да ішкі 

сұлбалар NI ELVIS макет платасына кiрiстiрiлген  бастапқы сандық 

сұлбаларды  лақтырып тастай алады. 

 

2.6.2 Есептеуiш-таймердің сигналдарын қосу. 

Макет платасы DAQ құралдың есептеуіш/таймерінің кiрістеріне рұқсат 

береді, яғни олар бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы түсiнiктi болады. 

Бұл кiрістер ТТЛ сигналдарының есебi және сигналдың фронттарын іздегенде 

қолданылады. Сәйкесiнше DAQ GPCTR0_SOURCE, GPCTR0_GATE, 

GPCTR0_OUT, PCTR1_GATE және GPCTR1_OUT құралдың  баламалы 

байланысулары CTR0_SOURCE, CTR0_GATE, CTR0_OUT, CTR1_GATE 

және CTR1_OUT тiркеуiштермен сәйкес келеді. FREQ_OUT сигналы  DAQ 

құралының  FREQ_OUT сигналына баламалы. 

 

2.6.3 Енгізу/шығаруды икемдеу сигналдарын қосу. 

Макет платасы енгізу/шығаруды икемдеудің бiрнеше әртүрлi 

тiркеуiштерiн ескередi: штекерлік түрдегі төрт тiркеуiш, екi BNC-тіркеуіш 
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және D-Sub тiркеуiш. Бұл тiркеуiштiң әрбiр штырi макет платасында 

үлестiрiлу шиналарымен қатынаста. 

Макет платасында жалпы сипаттағы сандық шығыстың сегiз 

жарықдиодтары  қатысады. Әрбiр жарықдиодтың  аноды үлестiрiлу шинамен 

220 Ом болатын резистор арқылы, ал катоды - жермен тұйықталған. 

 

2.7 Жабдықтық және бағдарламалық - интеграцияланған құралдар 

 

Деректерді жинау типіндегі платаның өзі аналогты енгiзудiң 8 

сызықтарынан тұрады, бiрнеше өлшегiш аспаптар (осциллограф, спектрдi 

талдаушы, сандық мультиметр және тағы басқалары) бiр уақытта параллель 

тәртiбiнде қолдануы мүмкiн. Сонымен қатар NI ELVIS сандық 

осциллографымен сигналдың сандық жылдамдығын көп функциялы платада 

мәліметтерді жинаудың максималды жылдамдығымен анықтауға болады. 

Сигналдардың бұдан басқа барлық талдаушылары сандық iске қосылуға 

мүмкiндiгі бар.  

Сигналдардың генерациясы екi әртүрлi әдiстермен iске аса алады. 

Бiрiншiден, функционалдық генератор жұмыс станциясына енгізілген. Оларды 

тұтқаны және жұмыс станциясының бет жақтауында орналасқан ауыстырып 

қосқыштарды пайдалананып немесе LabVIEW негізінде арнайы игерiлген 

бағдарламалық қамтамасыз етуi көмегiмен басқаруға болады. Деректер 

жиынының көп қызметтi платасының аналогтық шығысының мүмкiндiктерi 

NI ELVIS негізінде жасалған кез келген қалыптағы сигнал генераторының 

негiздерi болып табылады. Платаның бағдарламалайтын аналогтық шығысы 

кез келген қалыптағы сигнал генераторының бар жұмысын жеңiлдетедi. 

Сонымен қатар келесі сигнал генерациясына арналған файлдардан 

мәлiметтердi оқуға мүмкiндiк береді. Бұдан басқа генератор ұлғаймалы 

мүмкiндiктер ие. Олар  жиiлiк бойынша қайта құруды және сигналдың 

AM/FM модуляциясының жүзеге асыруға арналған кiрістер болып табылады. 

Сонымен бiрге импеданс талдаушысы арқылы тізбектің сыйымдылығы мен 

индуктивтіліген, деректерді жинаудың көп функциялы плата негізіндегі 

жүйесін пайдаланып өлшеуді жүргізуге болады. 

Сонымен бiрге NI ELVIS оқу сыныптары және лабораториялық 

жаттықтыру сабақтарын жасауға арналған толық платформада  iстейтiн тағы 

бiр маңызды ерекшелiкке ие болады. NI ELVIS жұмыс станциясында өзін 

бағдарламалайтын қорек көзiне қатар бекiтiлген шаманың кернеу көзінен 

тұрады. Бағдарламалайтын қорек көздерi негiзінен тез алмастырылатын 

сыртқы модуль болып табылады.  

 

2.8 Стандартты жиынның құрамына кiретiн құрамдас бөлiктер 

 

2.8.1 Осциллограф. 

Осциллографқа қосу үшін тіркеуіштер NI ELVIS панелінің алдында 

орналасқан. Виртуалды аспаптың беткі панелі 2.7 суретте көрсетілген. 
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2.7  сурет – Осциллографтың беткі панелі 

 

Осциллографтың басқару элементтерінің мақсаты: 

1 – циклдік өлшемдерін қосу түймесі; 

2 – бір рет өлшеу түймесі; 

3 – ағымдағы нәтижелерге ақпарат: 

а) RMS – сигналдың орташа квадратты мәні;  

б) Freq – жиілік;  

в) Vp-p – кернеу;  

г) dT –С1 и С2 нүктелеріндегі айырмашылық;  

д) С1, С2 – нүктедегі кернеу мәні; 

4, 5 –А арнасы және В арнасы;  

6 – сигналды экранға шығару түймесі;  

7 – өлшемнің мәнін терезеге шығару түймесі (3); 

8 – бастауды таңдау:  

а) BNC/Board CH A – платада А арнасын таңдау;  

б) АСН0 – нөлдік арна;  

в) АСН1, АСН2, АСН5 – бірінші, екінші және бесінші арналар;  

г) FGEN FUNC_OUT – функционалды генератордың шығу сигналы;  

д) DMM Voltage – Сандық мультиметрдің шығу каналы.  

9 –Y осімен жылжуының жөнделуі;  

10 –Y осімен кернеу масштабын өзгерту;   

11 – сигналды бастапқы қалпына келтіру;  

12 –Y осіндегі кернеудің мәні;  

13 – өлшем режімі: АС – айнымалы кернеу; DC –тұрақты кернеу;  

14 – Х осімен жылжуының жөнделуі;  

15 –Х  осінің уақыт бойынша өзгеруі;  

16 –осциллографқа кіру сигналы;  

17 – өлшем нүктелерін қолмен таңдау (С1, С2 нүктелері);  

18 – өлшемдерді сақтау түймесі. 
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Осциллограф оқу зертханаларында қолданатын дәстүрлi 

осциллографтардың барлық функционалдығына ие болады. Осциллографпен 

сигналдың жиiлiк сандауын енгізу/шығарудың көп қызметтi платасының 

мүмкiндiктерiмен анықтайды. Сезгiштiктiң және уақытша айналымның, 

сонымен бiрге қисықтардың экрандағы жағдайын реттеуiне мүмкiндiк береді. 

Қолданушы кернеудi өлшеудiң орта квадраттық мәнін, кiретiн сигналдың 

құлашы және олардың жиiлiгiн анықтай алады. Прецизионды өлшемдердiң 

жүзеге асырулары үшiн мегзегiштердi пайдалана алады. NI ELVIS жүйесі 

бұдан басқа функционалдық генератордың автоматты коммутациялық кiрісін 

және осциллограф кірісіндегі импеданстың талдаушысын жүзеге асыруға 

қабiлеттi.  

 

2.8.2 Функционалдық генератор. 

FUNC_OUT шығыс сигналдарының тiркеуiштерінен басқа 

функционалдық генераторға жататын бiрнеше қосымша тiркеуiштер макет 

платасында бар. SYNC_OUT тiркеуiшке ТТЛ-мен үйлесiмдi шығыс сигналмен 

бірдей жиіліктегі синхронизациялан сигнал беріледі. AM_IN және FM_IN 

ескертпе сигналдары сәйкесiнше амплитудалық және жиiлiктік  

модуляцияларды басқарады. Бұл ескертпе сигналдар жұмыс станциясындағы 

қол тәртiбiндегi жиiлiктiң дәл күйге келтiруiне мүмкiндiк жасайды және 

сигналдың ауытқу шектерiн толықтырады. 

 

 
 

2.9 сурет – Генерератордың беткі панелі 

 

Генератордың басқармасының элементтерінің мақсаты:  

1 – генераторды қосу түймесі;  

2 – функционалды генератордың қол режімінде жұмыс істеу 

индикаторы;  

3 – жиіліктің шегінің талғамының түймесі (тумблер 1 аспаптың беткі 

панелінде);  

4, 5 – жиіліктің мағынасының тиянақты күйде реттеуіші (4 тұтқа 

аспаптың беткі панелінде);  

6 – сигналдың формасын таңдау (тумблер 6 аспаптың беткі панелінде);  
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7, 8 – жиіліктің ең көп мағынасының реттеу (7 тұтқа аспаптың беткі 

панелінде);  

9, 10 – кернеудің жылжуын реттеу;  

11  – жиілікті сандық сигналда реттеу;  

12 – режімді реттеу:  

а) Simple – жай;  

б) UltraFine – нақты. 

NI ELVIS функционалдық генераторы сигналдың түрін (қуыс, 

үшбұрыш, тiк төртбұрыш), оның ауытқу шегi және жиiлiктi таңдауға 

мүмкiндiк бередi.Сигналдың модуляциясы үшiн сыртқы көзді, тұрақты 

кернеудi бағдарламалайтын көздiң шығысын немесе енгізу/шығарудың көп 

қызметтi платасының аналогты шығысын қолдана аламыз. Осы құрылғы 

сигналдың  жиiлiгiнiң тұрақтануға арналған енгізу/шығарудың жабдықтық – 

тактіленген плата сызықтарын қолданады. Қол тәртiбiнде ауыстырып 

қосқыштар арқылы және жұмыс стансасы бет жақтауында орналасқан саптар 

арқылы да, бұдан басқа бағдарлама арқылы да сигналдың жиiлiк, ауытқу 

шегін және түрiн генератордың параметрлерiмен басқару iске асырылады. 

 

2.8.3 Сандық мультиметр. 

Бұл кең қолданылатын құрылымдар тұрақты және айнымалы токты 

және кернеудi өлшеуге қызмет көрсетедi. Тiптi мультиметрдi электр 

тiзбектерiнiң шылдырлауы және диодтар үшiн қолдануға болады. Мультиметр 

кiрісіне рұқсатты жұмыс стансасы бет жақтауындағы және макет платасының 

ұясында орналасқан тiркеуiштер арқылы iске асады. 

 

 
1 – өлшеу диапазонын таңдау;  2 – есептеу режімін таңдау; 3 – циклды және 

бір рет өлшеу; 4 – нолдік коррекция – амперметр және вольтметрмен жұмыс 

істегенде міндетті түрде қосу керек. 

2.10 сурет – Сандық мультиметр 
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2.1 кесте – Сандық мультиметрдің сиппаттамасы 

 Кернеу Тоқ Кедергi Сыйымдылық Индуктив-

тiлiк 

Дәлдiк 1% DC – 0.25%  

± 3 мА 

АC – 0.25%  

± 3 мА 

1% 2% 1% 

Ауқымы DC-±20 

В (4 өрiс)  

АC – ± 

14 В 

 тиiмдi 

кернеуде 

250 мА (2 

өрiс) 

5 Ом – 

3 МОм, 

4 өрiс 

50 пФ-500 

мкФ, 3 өрiс 

 

50 мкГн-

100 мГн 

 

Кiріс 

кедергi 

1 МОм Кернеу 

бойынша 

жүктеме –  

0.5 мВ/мА 

Шунтирлен-

ген кедергi- 

0.5 Ом 

   

Өлшемнi

ң жиiлiгi 

  120 Гц 

 

120 Гц немесе 

950 Гц 

950 Гц 

 

Жұмыс 

кернеуi 

 Синфазалық 

кернеу – ±42 В 

 

1 В 

құлашы 

бар 

синусо

идалы 

толқын 

1 В құлашы 

бар 

синусоидалы 

толқын 

1 В 

 құлашы 

бар 

синусои-

далы 

толқын 

 

2.8.4 Кез келген қалыптағы сигналдың генераторы. 

 

 
 

2.11 сурет – Кез келген қалыптағы сигналдың генераторы 
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Берілген құрылғы арқылы әртүрлi қалыптағы – периодтық, 

гармоникалық, модульделген және тағы басқа сигналдың генерациясын iске 

асыра аламыз. Сонымен бiрге файлдан генерацияға арналған мәлiметтi оқу 

немесе кез келген қалыптағы генерацияға арналған сигналдардың кiрiстiрiлген 

редактордың қолдануы мүмкiндiгi болады. Енгізу/шығару типіндегі плата 

аналогтық шығыстың екі арнасына ие болатындықтан, екi сигналдың 

генерациясын бiр уақытта жүзеге асыруға болады. Бұл виртуалды құрал 

сигналдардың генерациясын үздiксiз де, нүктелік жолмен іске асыра алады. 

Сигналдардың өсiп-өнуiн нүктелік те, виртуалды құрал мәлiметтi жүзеге 

асыруға мүмкiндiк бередi. Генератордың шығысы автоматты түрде  

функционалдық генератордың кіріс модуляторына коммутацияланған болуы 

мүмкін. Кез келген қалыптағы сигналдың генераторы көп қызметтi 

енгізу/шығару платасымен бiрлесiп жұмыс iстей алады, яғни ол сигналдардың 

буферленген аналогтық шығысын қолдайды. 

 

2.9.5 Реттелетiн қоректендiру блоктары. 

 
 

2.12 сурет – Реттелетiн қоректендiру блоктары 

 

Реттелетiн қоректендiру блоктары SUPPLY+  терминалда 0 ден +12 В 

дейiнгі және SUPPLY-терминалда –12 ден  0 В аралығындағы күйiне 

келтiретiн кернеудiң  негізіне қызмет жасайды. GROUND байланысуы жерге 

қосуды қамтамасыз етедi, яғни ол тұрақты токтың көздерiмен ортақ болып 

табылады. 

NI ELVIS платформасының құрамына екi түрдiң қорек көздерi кiредi. 

Бiрiншiден, бұл тұрақтандырылған көздердiң макет платасына кiрiстiрiлген 

тізбектің тұрақты кернеулерi +5 В және ±15 В. Екіншіден бұл тұрақты 

кернеудiң екi бағдарламалайтын реттелетiн көздерiнен тұрады. Мұнда басқару 

NI ELVIS жұмыс стансасының бетінде орналасқан саптар арқылы немесе 

LabVIEW график түрiнде бағдарламалайтын ортада iске асырыла алады. Бұл 

екi тәуелсiз кернеу көздерi әртүрлi полярлықтың ескертпе сигналдарын 

бередi. 
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2.9.6 Спектрдi талдаушы. 

 

 
 

2.13 сурет – Спектрдi талдаушы 

 

Берілген аспап арқылы сигналдың спектрлі құрамын талдауға болады. 

Виртуалды аспаптың панелі 2.13 суретте көрсетілген. 

Анализатордың басқару элементтері:  

1 – кіріс сигналының бастауын таңдау;   

2 – кернеу диапазоны;   

3 – жиіліктің жайылуы;   

4 – орташа мәнін есептеу:  

а) none;  

б) RMS;  

в) vector;  

г) peak hold.  

5 – рұқсат;  

6 – деректердің салмақты өңдеуі:  

а) linear;  

б) exponential.  

7 – терезені жөндеу;  

8 – отраша мәні;  

9 – триггерді жөндеу;  

10, 13 – өлшем бірлігін таңдау;   

11 – қайта қосу түймесі;  

12 – маркер;  

14 – шкаланы жөндеу (қолмен, автоматты);  

15 – масштабпен басқару  түймесі;  

16 – нәтижені сақтау түймесі;  

17 – Х осімен сигналды жылыту түймесі;  

18 – қосу түймесі. 

Спектрдi талдаушы LabVIEW кiрiстiрiлген сигналдар өлшемдердiң 

өткiзуге арналған енгізу/шығарудың көп қызметтi платасының аналогтық 

енгiзуi мiндеттерi арқылы арналарды пайдаланады. Спектрдi талдаушы 
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фильтрлеудiң функциясын және сигналдардың ортақ шамалысын, сонымен 

бiрге (THD және SINAD) сызықты емес бұрмалаулардың еселiктерiнiң 

өлшемiн қолдайды. Бұдан басқа талдаушы жинаған мәлiметтер кесте түрiндегi 

мәтiндiк файлға сақтау мүмкiндiгiне ие бола алады. Ал құрал деректер 

жиынының синхрондауы амалынан және дәл өлшемдердiң өткiзуге арналған 

мегзегiштердiң қолдануынан тұрады. 

 

2.8.7 Импеданс талдаушы. 

 

 
 

2.14 сурет – Импеданс талдаушы 

 

Бұл құрал берілген  жиiлiкте заттардың енжар екісымды белсендi және 

реактивтi кедергiсiн өлшеуге мүмкiндiк беретін және олардың полярлық 

координаталарын бейнелейтiн импеданс талдаушының ең қарапайымы болып 

табылады. Фазалық диаграмма әртүрлi сигналдардың арасындағы сатылардың 

байланысын анықтауға мүмкiндiк бередi. 

 

2.8.8 АЖС/ФЖС талдаушы. 

 

 
 

2.15 сурет – АЖС/ФЖС талдаушы 

 

2.15 суретте көрсетілгендей АЖС/ФЖС талдаушысында біз аспаптың 

жиілігінің мәнін өзгерте аламыз, және де көрсетілім шкаласын белгілей 

аламыз – сызықтық немесе логарифмдік. 

Анализатордың басқару элементтері:  
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1 – жиіліктің бастапқы мәні;   

2 – қадам;   

3 – жиіліктің соңғы мәні;  

4 – амплитуданың ең жоғарғы мәні;   

5 – сигналдың полярлығы (дұрыс жіне кері);   

6 – қосу түймесі;   

7 – нәтиженің сақтау түймесі;   

8 –Y осінің мәнінің диапазонын таңдау;   

9 – курсор (маркер). 

Виртуалды аспаптардың қолдануының артықшылықтары олардың 

көмегiмен, әдетте оқу зертханасында қол жетпейтін жүйені жасай аласыз. Сiз 

АЖС және ФЖС бағалы талдаушысын мәліметтер жиынының көп қызметтi 

платасының аналогты енгізу және функциондық генератор жиiлiгiнiң қайта 

құру мүмкiндiгін қолдана аласыз. Логарифмдiк немесе сызықтық 

масштабтардағы графиктерге мәлiметтердiң жиiлiктердiң өзгерiсiнiң өрiсi 

және бейнесiн берілген құрал арқылы бере аласыз. Сiз бұдан басқа 

графиктердегі мегзегiштердi пайдалануға және файлға мәлiметтерді сақтай 

аласыз. 

 

2.8.9 Екі өткізгіштік және үш өткізгіштік сызықтардың вольт-ампер 

мiнездемелерiнiң талдаушылары. 

 

 
 

2.16 сурет – Екі өткізгіштік және үш өткізгіштік сызықтардың вольт-ампер 

мiнездемелерiнiң талдаушылары 

 

Анализатордың басқару элементтері:  

1 – осьтегі кернеудің диапазонын таңдау (Х осьі);  

2 – қадамды таңдау;  

3 – осьтегі токтың диапазонын таңдау (Y осьі);  

4 – қосу түймесі;  

5 – нәтижені сақтау түймесі;  

6 – автожөндеу;  

7 – масштабтау;  

8 – курсор (маркер). 
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Осы құралдар NI ELVIS тұғырлықтың құрамына кiретiн 

бағдарламалайтын кернеу көздерiнің мүмкiндiктерiн пайдаланады және диод, 

транзисторлар үшiн параметрлiк өлшемдер өткiзiп, сонымен бiрге олардың 

вольтамперлік мiнездемелерiн бақылауға мүмкiндiк бередi. Екі өткізгіштік 

сызық үшiн құрал кернеудiң және токтың өзгерiс шектерiнiң қоюын 

қамтамасыз етеді, сонымен бiрге файлға мәлiметтерді сақтай алады. Бұдан 

басқа, үш өткізгіштік сызық үшiн құрал n-p-n түрдiң транзисторларымен 

өткiзiлетiн өлшемдердегi база тогын өзгертуге мүмкiндiк бередi. Екi 

құралдарға ұқыпты өлшемдеріне мегзегiштердi пайдалануға болады. 

 

2.8.10 Сандық сигналдардың жазу құрылымы. 

 

 
 

2.17 сурет – Сандық сигналдардың жазу құрылымы 

 

Сандық сигналдардың жазу құрылымы басқару және сандық жүйелердi 

талдауға арналған ыңғайлы аспап болып табылады, сонымен бiрге NI ELVIS 

макет платасында құрастырылған үлгiлердiң басқаруына да ыңғайлы. Бұл 

құрал NI ELVIS макет платасында қолданушы нақтылаған TTL сигналдардың 

8-дәрежелiк сандық шинасына жазуды жүзеге асыруға мүмкiндiк бередi. 

Мәлiметтер бұл үлгiде қолданушымен қолдан берiлуге немесе "жүгiретiн 

бiрлiк" тесті, сондай-ақ ара тәрiздi сигнал, логикалық сигнал сияқты 

стандарттардан таңдалуы мүмкін. Қолданушы екілік, сегіздік, он алтылық 

және ондық қалыптарда мәндерді енгізуге, ал құрал жек және үздiксiз тәртiпте 

жазу операциясын өндiре алады. 
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3 Өлшеу негіздері 

 

3.1 Сигналдар туралы мәліметтер жинау  

 

Мәліметтер жинау деп– физикалық шаманы компьютер жұмыс істей 

алатын мәліметтерге түрлендіру процесін түсінетін боламыз. Өлшеу 

физикалық шаманы электр сигналға түрлендіруден басталады. Өлшейтін 

түрлендіргіштер температура, күш, дыбыс, жарық және т.с. секілді шамаларды 

өлшеген кезде электр сигналдар қалыптастырады. 3.1 кестеде 

түрлендіргіштердің (көрсеткіштердің) кейбір таралған типтері келтірілген. 

 

3.1 кесте – Физикалық шамалар және датчиктер 

Физикалық щама Датчик 

Температура  Терможұп 

Кедергі термометрі 

Термисторлар 

Микроэлектрондық датчиктер 

Жарық Электровакуумдық датчиктер 

Фоторезисторлар 

Дыбыс Микрофон 

Күш және қысым Деформация датчиктері 

Пъезоэлектрлік датчиктер 

Тензодатчиктер 

Координата (орын ауыстыру) Потенциометрлер 

Орын ауыстыру оптикалық 

датчиктері 

Сұйықтық шығыны Манометрлік шығын өлшегіштер 

Турбиналық шығын өлшегіштер 

Қышқылдық рН электродтар 

 

3.2 Сигналдардың көздері 

 

3.2.1 Сигналдардың жерге тұйықталған көздері 

Аналогтық сигналдарды компьютерге енгізу құрылғылары жерге 

тұйықталған және «құбылмалы» («плавающий») сигнал көздерімен жұмыс 

істейді. 

Жерге тұйықталған сигнал көзі - бұл шығыс кернеуі жүйенің жерге 

тұйықталуына қатысты, мысалға, нольдік потенциалы бар ортақ шинаға 

немесе ғимаратты жерге тұйықтау шинасына қатысты алынатын сигнал көзі  
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3.1 сурет – Жерге тұйықталған сигнал көзі (Ground – земля) 

 

Осындай сигнал көзі өлшегіш аспаппен ортақ «жерге» ие. Ең кең 

таралған жерге тұйықталған сигнал көздері болып қоректенудің қабырғадағы 

розетка арқылы ғимараттың жерге тұйықталуына қосылатын қондырғылар 

табылады, мысалға, сигнал генераторлары және қоректенудің сигнал көзі. 

Әдетте екі тәуелсіз, жерге тұйықталған сигнал көздерінің ортақ 

тізбектері («жерлері») әртүрлі потенциалдарға ие болып келеді. Дәл сол бір 

ғимараттың жерге тұйықтау жүйесіне қосылған екі аспаптың «жерлерінің» 

арасындағы потенциалдар айырмасы 10 мВ бастап 200 мВ дейін құрайды.  

Егер электр энергиясының жолдары қате орындалған болса, бұл айырма одан 

да көбірек болуы мүмкін. Мұндай жағдайларда жерге тұйықтаудың паразиттік 

контурлары туралы сөз айтылады. 

 

3.2.2 Сигналдың  құбылмалы көздері 

Құбылмалы сигнал көзінде шығатын кернеу жерге тұйықтаудың ортақ 

тізбегімен байланысты емес (3.2 суретті қара). Құбылмалы сигнал көздерінің 

кең таралған мысалдары болып гальваникалық элементтер, терможұптар, 

трансформаторлар және оқшаулайтын күшейткіштер табылады. 3.2 суретте 

бір де бір сигнал көзінің шығысының, 3.1 суреттегі сигнал көзіндей, жерге 

тұйықтаудың шығысына қосылмағандығына назар аударыңыз, сондықтан 

құбылмалы сигнал көзінің шығыс сигналы жерге тұйықтау жүйесіне тәуелді 

емес. 

 
 

3.2 сурет – Құбылмалы сигнал көзі 
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3.3 Сигналдарды  кондициялау 

 

Сигналдарды кондициялау деп өлшеулердің дәлдігін, тізбектердің 

оқшаулануының (шешілуінің), фильтрацияның сапасын және т.с. жақсарту 

мақсатында сигналдарды алдын ала өңдеу процесін түсіну керек. 

Көрсеткіштерден (датчиктерден) сигналдарды өлшеу үшін оларды аналогтық-

сандық түрлендіру қондырғысы қабылдай алатын түрге дейін түрлендіру 

керек. Мысалға, терможұптардың көпшілігінде шығыс кернеу өте аз және 

шумен салыстыруға келетіндей мәнде болады. Демек, осындай сигналды 

цифрлау (оцифровка) алдында, оны күшейту керек болады. Күшейту 

кондициялау түрлерінің бірі болып келеді. Сигналдарды кондициялаудың 

қалған типтік түрлеріне линеаризация, көрсеткішті қоздыру, шешу (развязка) 

жатады. 

 

3.3.1 Күшейту 

Күшейту кедергілердің әсер етуін азайтуға және цифрлаудан кейін 

сигналды беру дәлдігін арттыруға мүмкіндік беретін, сигналдарды 

кондициялаудың ең жиі қолданылатын түрі болып табылады. Сигнал/кедергі 

қатынасын арттыру үшін, төмен деңгейдегі сигналдарды мәліметтер жинау 

құрылғысында (DAQ) немесе кондициялау модулінде (SCXI) күшейту сигнал 

көзіне мүмкін болғанынша жақынырақ жүргізілуге тиіс (3.3 суретте 

күшейткіш сыртқы болып көрсетілген). Бұл кезде, егер күшейтілген кернеуді 

өлшеу диапазоны аналогтық-цифрлық түрлендіргіштің кіріс кернеулерінің 

максималды диапазонына сәйкес келсе, өлшеулердің ең жоғары дәлдігіне қол 

жеткізуге болады. 

 

 
 

(DAQ – мәліметтер жинау қондырғысы, MUX – мультиплексор, ADC – 

аналогтық-сандық түрлендіргіш) 

3.3 сурет – Сигнал/бөгет қатынасын арттыру үшін сигналды күшейту тікелей 

шығу көзінен орындалады 
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Егер сигнал мәліметтер жинау құрылғысында (DAQ) күшейтілетін 

болса, байланыстыратын өткізгіш сымдарға келтірілуі мүмкін сигналдың және 

кедергінің жиынтығы сандық-аналогтық түрлендіруге ұшырайтын болады, 

сондықтан сигнал/бөгет қатынасы азаяды. Алайда, егер сигналды 

кондициялау модулінің (SCXI) көмегімен тікелей сигнал көзінің маңында 

күшейтсе, бөгет сигналды азырақ шамада бұрмалайды және әлсіз сигналдың 

мәндерін ең жақсы сандық түрде көрсетуді алуымызға болады.  

Бөгеттерді азайтудың бірнеше амал-тәсілі бар: 

- экрандалған кабельдерді немесе ирелеңдеген жұп кабельдерді 

пайдалану; 

- келтірілетін кедергілерді минималдандыру үшін, өткізгіш сымдардың 

ұзындығын азайту; 

- 50 немесе 60 Гц бөгетті азайту үшін, сигнал өткізгіштерді күш 

беретін қоректендіргіш кабельдерден және мониторлардан алысырақ 

орналастыру.  

 

3.3.2 Линеаризация 

Терможұптар секілді, көптеген көрсеткіштер шығыс сигналдың 

өлшенетін шамаға сызықтық емес тәуелділігіне ие. LabVIEW көрсеткіштерден 

келіп түсіп жатқан кернеуді линеаризациялауға мүмкіндік береді, сондықтан 

кернеу мәндерін өлшенетін шаманың бірліктерінде оңай масштабтауға 

болады. LabVIEW-де деформация көрсеткіштерден (датчиктерден), 

терморезисторлардан және термисторлардан келген сигналдарды 

масштабтауға мүмкіндік беретін функциялар бар.  

 

3.3.3 Шешу  

Сенімділікті қамтамасыз ету үшін, сигналдарды кондициялаудың 

көрсеткіштің шығыс тізбектерін компьютерден оқшаулау (шешу) секілді түрі 

қолданылады. Егер бақыланып отырған сигналда компьютерді істен шығаруы 

мүмкін немесе оператор үшін қауіпті болатын, кернеудің үлкен лақтырулары 

бар болса, сигнал көзін мәліметтер жинау қондырғысына қандай да болсын 

шешусіз (развязкасыз), тікелей қосуға болмайды. Көрсеткішті компьютерден 

оқшаулауды мәліметтер жинау қондырғысының көмегімен, жерге тұйықтау 

контурларындағы потенциалдар айырмасының өлшеулердің нәтижелеріне 

әсер етуін болдырмау үшін қолдануға болады. Егер мәліметтер жинау 

қондырғысы және сигнал көзі дәл сол бір нүктеде жерге тұйықталмаған болса, 

өлшеулердің қосымша қателіктерінің себебі болып қызмет ететін, паразиттік 

жерге тұйықтау контуры пайда болуы мүмкін. Сигнал көзі және мәліметтер 

жинау қондырғысының жерге тұйықтау нүктелері арасындағы 

потенциалдардың үлкен айырмасы тіптен өлшеу жүйесін қатардан шығарып 

тастауы мүмкін. Жерге тұйықтаудың паразиттік контурларын жою және 

сигналды өлшеу дәлдігін арттыру үшін гальваникалық шешуі бар SCXI 

кондициялау модульдері пайдаланылады. 
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3.4 Өлшегіш жүйелер 

 

3.4.1 Дифференциалды кірістері бар өлшегіш жүйелер 

Дифференциалды кірістері бар өлшегіш жүйелер құбылмалы (жерге 

тұйықталмаған) сигнал көздерімен бірлесе пайдаланылады. Өлшегіш 

жүйелердің дифференциалды кірістерінің бір де бірі ғимараттың жерге 

тұйықталуымен немесе ортақ шинасымен байланыстырылмаған. 

Осындай жүйелердің мысалдары батареядан қоректенетін портативті 

аспаптар және аспаптық (өлшегіш) күшейткіштері бар мәліметтерді жинау 

қондырғылары болып табылады. 

Осында дифференциалдық кірістері бар 8-арналық өлшеу жүйесі жүзеге 

асырылған, National Instruments өндірген типтік қондырғы 3.4 суретте 

көрсетілген. Өлшегіш тізбектердегі аналогтық мультиплексорлар (MUX) 

өлшегіш арналардың санын арттыруға мүмкіндік береді, бұл кезде бір 

аспаптық күшейткіштің өзі-ақ жеткілікті болады.  

3.4 суреттегі AIGND шығаруы (аналогтық енгізу тізбектерінің жерге 

тұйықтауы) өлшегіш жүйенің жерге тұйықталуы болып табылады. 

 

 
 

Instrumentation amplifier – аспапты күшейткіш 

3.4 сурет – Дифференциалдық кірістері бар өлшегіш жүйе 
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Синфазалы бөгет 

Дифференциалдық (симметриялы) кірістері бар мінсіз (идеалды) өлшеу 

жүйесі тек кірістер арасындағы: оң (инверттемейтін + ) және теріс 

(инверттейтін – ) потенциалдар айырмасына жауап береді.   

Синфазалы бөгет (жалпы түрдегі бөгет) аспаптық күшейткіштің екі 

кірісінде де жасалатын, жерге тұйықтаушы өткізгішке қатысты қандай да бір 

кернеу болып келеді. Дифференциалдық кірістері бар мінсіз жүйе, оны 

толығымен басып тастай отырып, кіріс кернеудің синфазалық құрамдас 

бөлігін өлшемейді. Жалпы түрдегі кернеуді басып тастау қажет, өйткені 

бөгеттер бәрінен де жиі жағдайларда синфазалы бөгеттер ретінде 

байланыстырғыш сымдарға дәлденеді. Алайда дифференциалды кірістері бар 

өлшегіш жүйелерде синфазалы кернеуді басып тастау қабілеті іс-тәжірибеде 

синфазалық кернеулердің жол берілетін диапазоны және синфазалы сигналды 

басып тастау коэффициенті (CMRR – Common-Mode Rejection Ratio) секілді 

факторлармен шектеліп отырады.  

Синфазалы сигналдың кернеуі 

Синфазалы кернеулердің диапазоны өлшегіш жүйелердің жерге 

тұйықталуына қатысты әрбір кірістегі жол берілетін кернеудің диапазонымен 

шектеледі. Аталған шектеуді бұзу өлшеулердің қателігінің пайда болуына 

алып келіп қана қоймай, тіптен мәліметтер жинау қондырғысының 

компоненттерін қатардан шығарып тастауы мүмкін. Синфазалы кернеу келесі 

формула бойынша анықталады: 

        (3.1) 

мұнда  V+ және  V- – тиісінше, оның жерге тұйықталуына қатысты 

өлшегіш жүйенің терістелмеген және терістелген кірісіндегі кернеулер. 

Синфазалы сигналды басып тастау коэффициенті 

Синфазалы сигналды басып тастау коэффициенті өлшеу жүйесінің 

жалпы түрдегі бөгетті басып тастауға қабілеттілігін сипаттайды. Бұл 

коэффициент жиілік функциясы болып табылады және әдетте жиіліктің 

өсуімен азаяды. CMRR коэффициенті неғұрлым көбірек болса, күшейткіш 

құрамында синфазалы бөгеті бар сигналдан дифференциалды құрамдас 

бөлікті соғұрлым жақсырақ бөліп шығара алады. Синфазалы сигналды басып 

тастау коэффициентін симметриялау схемаларының көмегімен 

оптималдандыруға болады. Мәліметтер жинау қондырғыларының көпшілігі 

үшін 60 Гц дейінгі жиіліктердегі (қоректендіретін желінің жиіліктері) 

синфазалы сигналды басып тастау коэффициентін көрсетіп отырады. 

Децибелдермен (dB) синфазалы сигналды басып тастау коэффициенті келесі 

формула бойынша анықталады: 

      (3.2) 
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мұнда KD және KCM – тиісінше, айырмалы және синфазалы сигналдарды 

күшейту коэффициенттері. 

3.5 суретте dB-мен төмендегідей анықталатын, синфазалы сигналды 

басып тастау коэффициентін өлшеудің қарапайым схемасы көрсетілген: 

          (3.3) 

мұнда V + +V- = V cm   

 

 
Instrumentation Amplifier – аспаптық күшейткіш. 

3.5 сурет – Синфазалы сигналды басып тастау коэффициенті 

 

3.4.2 Симметриялы емес кірісі бар өлшегіш жүйелерде жерге 

тұйықтауды пайдалану  

Симметриялы емес кірісі бар өлшегіш жүйелер осыларда шығыс сигнал 

жерге қатысты алынатын сигнал көздері тәріздес. Егер симметриялы емес 

кірісі бар өлшегіш жүйе жерге тұйықталған болса (Referenced Single-Ended 

Measurement Systems – RSE), онда кернеу жүйенің өзінің жерге 

тұйықталуымен тікелей байланысқан, AIGND аналогтық енгізудің жерге 

тұйықталуының шығаруына қатысты өлшенеді (Мұндай жүйелерді сонымен 

қатар - сигналдардың «бір сымды» қосылуы және жерге тұйықталған ортақ 

сымы бар жүйелер деп те атайды). 3.6 суретте симметриялы емес кірісі және 

жерге тұйықталған ортақ сымы бар 16-арналы өлшегіш жүйе көрсетілген. 
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Instrumentation Amplifier – аспапты күшейткіш 

3.6 сурет – Симметриялы емес кірістері бар жерге тұйықталған өлшегіш жүйе 

 

Мәліметтер жинау қондырғыларында ортақ сымы жерге тұйықталмаған, 

симметриялы емес кірістері бар өлшеу схемалары (Non-Referenced Single-

Ended Measurement Systems – NRSE) жиі қолданылады. Осындай 

қосылуларды іске асыру схемалары сырттай қарағанда жерге тұйықталған 

симметриялы емес кірістері бар схемаға ұқсас, бірақ симметриялы 

схемалардың кейбір қасиеттеріне ие, сондықтан жерге тұйықталмаған 

симметриялы емес кірістері бар жүйе жалған дифференциалды кірістері бар 

жүйе деп аталады (3.7 суретті қараңыз). 
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Instrumentation Amplifier – аспапты күшейткіш 

3.7 сурет – Жерге тұйықталмаған симметриялы емес кірістері бар жүйе 

(NRSE) 

NRSE типті жүйелерде барлық өлшеулер схеманың аналогтық бөлігінің 

ортақ шығаруына қатысты жүргізіледі (Е сериялы мәліметтер жинау 

қондырғыларында ол AISENSE деп белгіленген), алайда шығарудың 

потенциалы жүйені жерге тұйықтаудың (AIGND) потенциалынан айтарлықтай 

ерекшеленуі мүмкін.  

Жерге тұйықталмаған симметриялы емес кірісі бар бір арналы жүйе бір 

арналы дифференциалды жүйеге ұқсас келеді. 

 

3.5 Жабдықтық немесе бағдарламалық синхрондандыру 

 

Сигналдарды өлшеу немесе генерациялау процесін басқару үшін 

аппараттық немесе бағдарламалық синхрондандыруды пайдалануға болады. 

Жабдықтық синхрондандыру кезінде өлшеулердің жиілігін мәліметтер жинау 

қондырғысының тактылық генераторы белгілейді. Бағдарламалық 

синхрондандыру кезінде мәліметтерді жинау немесе сигналдарды 

генерациялау жылдамдығын өлшеу қондырғысы емес, бағдарлама анықтайды. 

Жабдықтық тактылық генератор бағдарламалық циклға қарағанда анағұрлым 

жылдамырақ болып келеді және дәлірек жұмыс істей алады.  
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Кейбір қондырғылар аппараттық синхрондандыруды қолдамайды. 

Нақты қондырғыға берілетін техникалық құжаттарда жабдықтық тактілеудің 

қолданылатындығы-қолданылмайтындығы туралы ақпарат келтіріледі. 

 

3.6 Дискреттеу жиілігі 

 

Өлшеу жүйесі орындайтын, аналогтық сигналдарды енгізудің немесе 

шығарудың аса маңызды сипаттамаларының бірі - осымен кіріс сигнал 

дискреттелетін немесе шығыс сигнал генерацияланатын жиілік болып 

табылады. NI-DAQmx функциясы үшін белгіленетін Дискреттеу жиілігі 

немесе сұрау салу жиілігі аналогтық-сандық немесе сандық-аналогтық 

түрлендірудің қаншалықты жылдам жүзеге асырылатындығын анықтайды. 

Кіріс сигналын дискреттеудің жоғары жиілігі кезінде уақыттың белгіленген 

аралығы ішінде көбірек есептеулер жиналады және бұл, дискреттеудің төмен 

жиілігі кезіндегіге қарағанда, жақсырақ түсінік (представление) береді. 

Спектрдің қабаттасуы 

Тым аз дискреттеу жиілігі спектрдің қабаттасуы (Aliasing) әсеріне алып 

келеді, осының нәтижесінде аналогтық сигналды көрсету бұрмаланады. Бұл 

кезде сигнал, мысалға, оның жиілігі шын мәнінде болып отырғаннан 

ерекшеленетіндей бейнеленеді.  Спектрдің қабаттасуы әсерін жою үшін 

Дискреттеу жиілігі сигналдың жиілігінен бірнеше есе көбірек болуға тиіс.  

Найквист теоремасына сәйкес, өлшенетін сигналдың жиілік спектрін дәл 

көрсету үшін, Дискреттеу жиілігі оның жоғарғы жиілік компонентасынан екі 

есе көп болуға тиіс. Найквист жиілігі – бұл осы спектрдің қабаттасуынсыз 

көрсетілуі мүмкін, сигналдың максималды жиілік компонентасы. Найквист 

жиілігі Дискреттеу жиілігінен екі есе азырақ. Сигналдың Найквист жиілігінен 

асып түсетін жиіліктік құрамдас бөліктері нольдік жиілік пен Найквист 

жиілігі арасындағы облысқа қабаттасады.  

Дискреттелген сигналдың жалған төмен жиілікті құрамдас бөлігі кіріс 

сигналдың жиілігі мен дискреттеу жиілігіне еселік болып отырған, ең жақын 

жиілік арасындағы айырманың модуліне тең.  

Мысалға, дискреттеу жиілігі S f 100 Гц тең, ал кіріс сигналында 

келесідей: 25 Гц, 70 Гц, 160 Гц және 510 Гц жиіліктік құрамдас бөліктері бар 

делік (3.8 суретті қараңыз). 
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Magnitude - амплитуда, Frequency – жиілік, Nyquist Frequency – Найквист 

жиілігі, Sampling Frequency – Дискреттеу жиілігі 

3.8- сурет – Жиілік компоненттері бұрмаланусыз 

 

3.9 суретте көрсетілгеніндей, сигналдың Найквист жиілігінен (f Гц S 2 = 

50) төменірек жиіліктік құрамдас бөліктері дұрыс жаңғыртылады, ал 

сигналдың Найквист жиілігінен асып түсетін жиіліктік құрамдас бөліктері 

жалған жиілік компоненталарының пайда болуына алып келеді. Мысалға, F 1= 

25 Гц  құрамдас бөлігі дұрыс жаңғыртылады, дәл сол кезде бастапқы 

сигналдың F2=70 Гц, F3=160 Гц, F4=510 Гц жиіліктік құрамдас бөліктері F2=30 

Гц, F2=40 Гц және F4=10 Гц   жалған құрамдас бөліктерді тудырады. 

 

 
Magnitude – амплитуда, Frequency – жиілік, Nyquist Frequency – жиілік 

Найквиста, Sampling Frequency – Дискреттеу жиілігі, 

Solid Arrows – Actual Frequency – тұтас стрелкалар – шын жиіліктік құрамдас 

бөліктер, Dashed Arrows – Alias – пунктир стрелкалар – жалған жиіліктік 

құрамдас бөліктер. 

3.9 сурет – Жалған жиіліктік құрамдас бөліктермен мысал 

 

Жалған жиіліктік құрамдас бөліктерді есептеп шығару үшін өрнек 

қолданылады: 
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Жалған жиілік fa = fnS - fx, мұнда fnS – жиіліктің дискреттеу жиілігіне 

еселік болып келетін ең жақын мәні, fx – өлшенетін сигналдың жиілігі. 

Мысалға, 

F=100 – 70=30 Гц – жалған жиілік 

 

3.7 Іске қосу 

 

Іске қосу сигналы (Trigger) әлдебір әрекетті, мысалға, мәліметтер 

жинауды бастауға түрткі болады. Егер өлшеу уақыттың белгілі бір сәтінде 

басталуға тиіс болса, бұл сигналды пайдалану керек. Мысалға, әлдебір баспа 

платасының импульстық кіріс әсерге жауабын тестілеу керек болып отыр 

дейік. Бұл әсер етуді, мәліметтер жинауды бастау үшін, өлшегіш қондырғыны 

іске қосу сигналы ретінде пайдалануға болады. Іске қосу сигналынсыз 

мәліметтер жинау тесттік импульс бергенге дейін басталар еді.  

Іске қосуды конфигурациялаған кезде екі негізгі мәселені – іске қосу 

сигналының қандай әрекетті бастауы керектігін және бұл сигналды қалайша 

қалыптастыру керектігін шешіп алу қажет. Егер өлшеулердің басталуын 

бастау керек болса, Start Trigger іске қосу режимінің келесі өрнегі 

қолданылады. Егер іске қосу сигналы пайда болғаннан кейін өлшеулерді 

аяқтау керек болса, сонымен қатар Stop Trigger режимі деп те аталатын, 

сілтеме бойынша іске қосу режимі (Reference Trigger) қолданылады. Іске қосу 

сигналы пайда болғанға дейін және пайда болғаннан кейін жүргізілетін 

өлшеулер кезінде бұл сигнал қандай мәліметтердің тиісті оқиға пайда 

болғанға дейін есептелгендігін, қандай мәліметтердің тиісті оқиға пайда 

болғаннан кейін есептелгендігін анықтауға мүмкіндік береді. 

Онымен қоса, сигналды іске қосудың сигнал көзін таңдап алу қажет. 

Егер іске қосу аналогтық сигналмен іске асырылуға тиіс болса, фронт 

бойынша аналогтық іске қосу режимін (Edge Trigger) немесе аймақта 

(терезеде - Window Trigger) аналогтық іске қосу режимін пайдаланады. Егер 

синхрондауды іске қосу сигналы сандық сигнал болса, PFI (Programmable 

Function Input) шығарудағы логикалық сигналдың төмендеуін пайдалануға 

болады. 

 

3.7.1 Аналогтық сигналдың фронты бойынша іске қосу 

Аналогтық сигналдың фронты бойынша іске қосу сигналы сигналдың 

белгіленген деңгейіне жету секілді белгілі бір шарттар, жағдайлар орындалған 

немесе сигналдың белгіленген өзгеруі – артуы немесе кемуі жүрген кезде 

пайда болады. Өлшегіш қондырғы іске қосу шартын, жағдайын 

индентификациялаған кезде, онда іске қосумен ассоциацияланған әрекеттер 

жасалады, мысалға, өлшеулер басталады немесе іске қосу сигналы пайда 

болған кезде алынған есептеуді таңбалау жүргізіледі.  

3.10 суретте мәліметтер арта түскен сигнал 3.2 деңгейге жеткеннен 

кейін тіркеле бастайды – өлшеулерді іске қосу жасалады. 
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3.10 сурет – Фронт бойынша аналогтық синхрондандырудың мысалы 

 

3.7.2 Аймақта аналогтық іске қосу 

Аймақта аналогтық іске қосу аналогтық сигнал кернеулердің екі 

деңгейімен анықталатын аймаққа (терезеге) кірген (Enters) немесе шыққан 

(Leaves) кезде жүзеге асырылады. Мәліметтер жинау терезесін белгілеу 

терезенің жоғарғы (Window Top) және төменгі (Window Bottom) деңгейлерін 

орнатумен жүзеге асырылады. 

3.11 суретте мәліметтер сигнал аймаққа кірген кезде есептеледі. 

 

 
 

3.11 сурет – Терезеге кіру бойынша аналогтық іске қосудың мысалы 

 

3.12 суретте мәліметтерді жинау сигнал аймақтан шыққан кезде жүреді. 
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3.12 сурет – Терезеден шығу бойынша аналогтық іске қосудың мысалы 

 

3.7.3 Фронт бойынша сандық іске қосу 

Әдетте фронт бойынша сандық іске қосу сигналы ретінде екі дискреттік 

деңгейі: жоғары және төмен деңгейі бар ТТЛ сигналды пайдаланады. Жоғары 

деңгейден төмен деңгейге қарай өзгеру теріс фронт, ал төмен деңгейден 

жоғары деңгейге өзгеру оң фронт туғызады. Әлдебір әрекетті бастау сигналы 

іске қосу сигналының оң немесе теріс фронты бойынша қалыптасуы мүмкін. 

3.13 суретте мәліметтер жинау сандық іске қосу сигналының теріс фронты 

(Falling Edge) пайда болғанда басталады. National Instruments өндірген 

өлшегіш қондырғыларда іске қосудың сандық сигналдары әдетте PFI 

шығаруға беріледі. 

 
 

Data Capture Initiated – мәліметтерді жинаудың басталуы 

3.13 сурет – Сандық іске қосу 

 

3.8 Сигналды өңдеу 
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Сигналды өңдеу – бұл оларды түрлендіру, кедергілерді фильтрациялау 

және сигналдың бастапқы өлшенулеріне қарағанда түсініктірек және ыңғайлы 

түрде көрсету арқылы, жиналған мәліметтерден ақпарат алу процесі. 

Сигналдарды өңдеу технологияларына фильтрлеу және салмақтау 

(Windowing) жатады. Сигналдарды өңдеу туралы толығырақ ақпарат 

LabVIEW Analysis Concepts (LabVIEW-де мәліметтерді өңдеу принциптері)  

 

3.8.1 Фильтрлеу 

Фильтрлеу сигналдарды өңдеудің ең кең таралған технологияларының 

бірі болып табылады. Сигналдарды кондициялау жүйелерінде ниет етілмеген 

сигналдарды немесе кедергілерді өлшенетін сигналдан фильтрлеуге болады. 

Баяу өзгеретін сигналдарда, мысалға, температурада бар кедергілерді басып 

тастау фильтрі, осылар өлшеулердің дәлдігін төмендетуі мүмкін жоғары 

жиіліктегі құрамдас бөліктерді жояды. Әдетте, осы тәріздес фильтрлер жиілігі 

50 немесе 60 Гц айнымалы токтың күш беретін желісінен келетін кедергілерді 

басып тастау үшін пайдаланылады. 4 Гц қима жиілігі бар төменгі жиіліктер 

фильтрі (ТЖФ) сигналдарды дискреттеудің төмен жиілігі кезінде 50 немесе 60 

Гц кедергіні жояды. Төменгі жиіліктер фильтрі қима жиілігінен жоғарырақ 

жатқан сигналдың барлық жиіліктік құрамдас бөліктерін басып тастайды. 

Сигналдарды кондициялаудың көптеген модульдерінің құрамына 10 Гц 

бастап 25 кГц дейін бағдарламамен орнатылатын қима жиіліктері бар төменгі 

жиіліктер фильтрі кіреді. Фильтрлеу туралы қосымша мәліметтерді LabVIEW 

Analysis Concepts (LabVIEW-де мәліметтерді өңдеу принциптері) 

нұсқаулығының 4-ші Digital 

Filtering (Сандық Фильтрлеу) бөлімінен табуға болады. 

 

3.8.2 Салмақтау 

Терезелердің көмегімен салмақтауды немесе тегістеуді сигналдарды 

таңдап алудың ақырғы өлшемі себепші болған, спектрдің ағып кетуін 

минималдандыру үшін пайдаланады.  

Спектрдің ағып кетуі 

Спектрдің ағып кетуі – бұл қуаттың өлшенген спектрде бір жиіліктік 

құрамдас бөліктен екіншісіне қайта бөліну әсері. Егер мәліметтерді жинау 

уақыты ішінде алынған дискреттелген сигналдың таңдамасында сигнал 

кезеңдерінің тұтас саны сыймаса, ағып кету пайда болады. Спектрдің ағып 

кетулерін азайту үшін, уақыттық облыстағы спектрді салмақтау функциясына 

(Window Function) көбейтеді. 

Спектрлік анализдің (талдаудың) негізі – бастапқы сигналды 

синусоидалы және косинусоидалы құрамдас бөліктерге бөлу – Фурьенің 

дискреттік түрлендіруінің (Discrete Fourier Transform – DFT) және Фурьенің 

жылдам түрлендіруінің (Fast Fourier Transform – FFT) көмегімен жүргізіледі. 

DFT / FFT сигнал кезеңдерінің тұтас емес санына, мысалға, 7,5 кезең үшін 

пайдалану осында қуат бір жиіліктік құрамдас бөліктен барлық қалған 

жиіліктерге жайылып ағатындай ағып кетулер туындайтын спектр береді. Бұл 
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Фурьенің жылдам түрлендіруінің уақыттың шексіз аралығында сигналдың 

үздіксіздігін және мерзімділігін болжай отырып, сигналдың бір кезеңі үшін 

қолданылатындығынан болады. Сигналды жасанды үзулер (таңдаманың 

ақырғы ұзақтығы) осылар бастапқы сигналда жоқ жоғарғы гармоникалардың 

пайда болуына алып келеді.  

Пайдаланылатын салмақтаушы функцияның (терезенің) типі өлшенетін 

сигналдың түріне және талдаудың мақсатына байланысты болып келеді.  
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4 Типтік өлшегіш қосымша жасау 

 

 

Бұл бөлімде мәліметтерді жинау, өңдеу және көрсету қосымшаларын 

жасап шығару үшін LabVIEW-ді қолдану мүмкіндіктері туралы жалпы 

мәліметтер баяндалады. 

 

4.1 Енгізу-шығаруды басқару элементтері 

 

Өлшегіш аспаптың немесе осымем өзара әрекеттестікті ұйымдастыру 

қажет қондырғыны спецификациялау үшін енгізу-шығару палитрасында 

орналасқан, енгізу-шығаруды басқару элементтері (I/O Control) қолданылады. 

(I/O Control) элементтерін таңдап алу өлшегіш аспаптың немесе қондырғының 

типіне байланысты болып келеді. Блок-диаграммада енгізу/шығару терминалы 

Traditional NI-DAQ, NIDAQmx, IVI, VISA, FieldPoint немесе Motion VI 

функцияларының пиктограммасындағы кіріс арнаға немесе жолдық кіріске 

(терминалға) жалғанады. Енгізу-шығаруды басқару элементтерін 

пайдаланбастан бұрын, барлық қажетті бағдарламалық және аппараттық 

құрамдас бөліктер (драйверлер, енгізу-шығару модульдері, қондырғылар 

немесе аспаптар) орнатылуға және қосылуға тиіс.  

Енгізу-шығару қондырғыларына арналған барлық басқару элементтері 

және константалары  барлық платформаларда қол жетімді. Алайда, 

платформаға байланысты болатын компоненттер бар және оларды 

қолдамайтын платформада, осындай компоненттері бар VI-ны іске қосуға 

әрекет жасаған кезде, қателік туралы хабарландыру пайда болады. 

Қондырғының аты элементі DAQmx (DAQmx Name Control) 

Егер мәліметтер жинау қондырғысын басқару үшін NI-DAQmx 

драйверінің келесі өрнегі қолданылатын болса, MAX немесе DAQ Assistant 

пайдалана отырып конфигурацияланатын есептерге, шкаларға, 

қондырғыларға, глобалды арналарға және коммутаторларға ену үшін, DAQmx 

Name Controls палитрасынан компоненттерді таңдау керек. Конфигурация 

варианттарын фильтрлеу үшін тышқанның оң жақ батырмасымен басқару 

элементін шерту және контексттік мәзірден I/O Name Filtering пунктін таңдап 

алу керек. 

IVI логикалық ат элементі (IVI Logical Name Control) 

MAX көмегімен конфигурацияланған логикалық аттарға ену үшін 

өлшегіш аспаптардың IVI драйверлерімен жұмыс істеген кезде IVI Logical 

Name басқару элементтерін пайдаланады. Логикалық аттар IVI Logical Name 

басқару элементінің шығатын мәзірінде пайда болады және IVI 

драйверлермен жұмыс істейтін аспаптарға сілтемелер болып табылады. IVI 

Logical Name басқару элементі MAX-сыз, спецификацияланған IVI драйверді 

қолдану үшін VISA ресурстың атын да көрсетеді. 

ISA ресурс атының элементі (VISA Resource Name) 
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VISA Resource Name басқару элементі MAX көмегімен 

конфигурацияланған VISA псевдонимдеріне кіру үшін қолданылады. VISA 

псевдонимдері және ресурстардың аттары басқару элементінің шығатын 

мәзірінде пайда болады.  

FieldPoint (FieldPoint I/O Point Control) енгізу-шығару нүктесінің 

элементі 

МАХ-та жасалған және конфигурацияланған, FieldPoint (FieldPoint I/O 

Point Control) енгізу-шығарудың жекелеген нүктелеріне ену үшін FieldPoint 

I/O Point басқару элементі қолданылады. Бұл элементтің шығатын мәзірінде 

МАХ-та конфигурацияланған, барлық қол жетімді арналар пайда болады. 

Motion (Motion Resource Name Control) ресурс атының элементі 

МАХ-тың көмегімен конфигурацияланған, қозғалысты басқару 

ресурстарына ену үшін Motion Resource Name басқару элементі қызмет 

етеді.Тышқанның оң жақ батырмасымен осы элементті шертеу контексттік 

мәзірді ашады, одан Allow Undefined Names пунктін таңдап алған кезде MAX-

ты пайдаланусыз аттарды белгілеуге болады.  

 

4.2 Полиморфты VI 

 

DAQmx палитрасынан көптеген VI полиморфты болып табылады, 

әртүрлі типтердегі мәліметтерді: скалярларды, массивтерді және сигнал 

типіндегі мәліметтерді ала және қайтара алады. Полиморфты VI NI-DAQmx 

вируталды арналар жасау үшін іске қосудың әртүрлі режимдерін және 

мәліметтерді жинауды дискреттеу әдістерін конфигурациялау үшін 

қолданылады.  Үндемеу бойынша VI DAQmx полиморфты таңдау селекторы 

бар блок-диаграммада бейнеленеді. 

Полиморфты VI туралы толық ақпарат LabVIEW User Manual (LabVIEW 

пайдаланушының нұсқаулығы) құжатының 5-ші Building the Block Diagram 

(Блок-диаграммалар жасау) бөлімінде Polymorphic VIs and Functions 

(Полиморфты VI және функциялар) тарауында келтірілген. 

 

4.3 Қасиеттер 

 

Қосымшалардың көпшілігін тек VI NI-DAQmx, NI-VISA және IVI 

Instrument Driver API көмегімен жобалауға болады. Ал салыстырмалы түрде 

сирек қолданылатын ерекшеліктерді қосу және функционалдық 

мүмкіндіктерін кеңейту үшін, осы API функциялардың қасиеттері 

пайдаланылуы мүмкін. Мысалға, бірізді порттың кейбір жиі қолданылатын 

ретке келтірулерін (оның ішінде – бодта беру жылдамдығын) орнату үшін 

VISA сессияда VI VISA Configure Serial Port-ты пайдалануға болады. Алайда, 

егер тек беру жылдамдығын ғана өзгерту қажет болса, Property Node қасиеттер 

торабы жеткілікті болады. NI-DAQmx палитрасындағы Property Node 

қасиеттер торабы NI-DAQmx төмен деңгейлі параметрлердің 

конфигурациялаған кезде қолданылады, VISA Advanced палитрасында VISA 
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қасиеттерін белгілеу үшін, ал Modular Instrument палитрасында және IVI 

Instrument Drivers палитрасында – модульдық аспаптардың және IVI 

драйверлердің  тиісті API функциялары үшін қолданылады.  

 

4.4 Типтік DAQ қосымша жасау 

 

Мәліметтерді жинаудың қолданбалы бағдарламаларын жасап шығару 

5.1 суретте бейнеленген, бағдарлама жасаудың негізгі кезеңдеріне сәйкес NI 

Measurements палитрасынан VI-ны пайдалана отырып орындалады.  

 

 
 

Create Tasks and Channels – есептер және арналар жасау; Set Timing (Optional) 

– тактілеу режимін орнату (міндетті емес); Set Triggering (Optional) – іске қосу 

режимін орнату (міндетті емес); Read or Write Data – мәліметтерді жазу немесе 

оқу; Clear – тазарту. 

4.1 сурет – DAQ-қосымша жасаудың негізгі кезеңдері 

 

Тактілеу және іске қосу режимдерін белгілеудің міндетті болып 

табылмайтындығына назар аудару керек. Тактілеу режимін белгілеу кезеңі 

аппараттық синхрондауды пайдаланған кезде қажет. Егер NI-DAQmx 

қолданылса, синхрондандыру параметрлері есепте DAQ Assistant көмегімен 

анықталуы мүмкін.  

Іске қосу режимін белгілеу егер, белгілі бір шарттарды іске асырған 

кезде, мысалға, кіріс сигнал 4 В деңгейден артып кеткен кезде мәліметтер 

жинауды орындау қажет болған кезде қолданылады. NI-DAQmx жұмыс 

істеген кезде іске қосу режимін конфигурациялау сондай-ақ DAQ Assistant 

есебінің көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін. NI-DAQmx қосымшаларының 
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көпшілігінде есепті іске қосу (Start), тоқтату (Stop) және тазарту (Clear) 

кезеңдері бар. Мысалға, осыларда фронттарды есептеп шығару немесе 

кезеңдерді өлшеулер үшін таймер/есептегіш қолданылатын қосымшаларда 

есептегішті басқару үшін VI Start қолданылады. NI-DAQmx LabVIEW есеппен 

жасалған VI иерархиясының жұмысы аяқталған кезде есепті автоматты түрде 

тазартады. NI-DAQmx палитрасында есептеулерді синхрондандыруға, іске 

қосуға, оқуға және жазуға арналған VI бар. VI NI-DAQmx 

функционалдылығын кеңейту үшін қасиеттерді пайдалануға болады. 

VI NI-DAQmx және олардың қасиеттерін пайлалану туралы толығырақ - 

DAQmx (DAQmx Data Acquisition VIs help) бойынша анықтамалық 

нұсқаулықта айтылған. 

 

4.4.1 Физикалық және виртуалды арналар 

Физикалық арна деп осында өлшенетін немесе генерацияланатын 

аналогтық және саздық сигнал келіп түсетін шығысты немесе түйіспені 

(терминал) түсінеді. NI-DAQmx қолдайтын, қондырғының әрбір физикалық 

арнасының бірегей аты бар. Виртуалды арна – физикалық арнаның атынан, 

кіріс түйіспенің қосқышынан, өлшеулердің немесе генерациялаудың түр 

тармағынан және масштабтау туралы ақпараттан тұруы мүмкін 

атрибуттардың (қасиеттердің) жиынтығы. Traditional NI-DAQ драйверлерін 

немесе ертеректе шыққан версияларды пайдаланған кезде виртуалды 

арналарды конфигурациялау әртүрлі өлшеулерде қандай арналардың 

пайдаланылатындығын тіркеудің қосымша амал-тәсілі болып табылады, 

алайда  NIDAQmx драйверлері үшін виртуалды арналар – кез келген 

қосымшалардың құрамдас бөлігі. 

 

4.4.2 Есептер 

NI-DAQmx – дағы есеп – бұл синхрондандырудың, іске қосудың және 

басқа атрибуттардың параметрлері бар бір немесе бірнеше вируталды 

арналарынан тұратын жинақ. Есеп осыларды орындау қажет болатын өлшеу 

немесе генерациялау процестерін көрсету үшін қызмет етеді. Есепте барлық 

конфигурациялық ақпарат анықталады және сақталады, кейініректе есеп 

қосымшаның құрамында қолданылады.  

NI-DAQmx-те есептің бір бөлігі ретінде, немесе одан бөлек виртуалды 

арналарды конфигурациялауға болады. Есептерді пайдалана отырып өлшеу 

немесе генерациялау үшін келесі әрекеттерді орындау қажет.  

1) Есеп және арналар жасау. 

2) Арнаны конфигурациялау, синхрондандыру және іске қосу 

қасиеттерін анықтау (міндетті емес). 

3) Есептеулерді оқу немесе жазып алу. 

4) Есепті тазарту. 

2 және 3 қадамдар, осыны қосымша қажет еткендей рет қайталанады. 

Мысалға, есептеулерді оқығаннан немесе жазғаннан кейін арнаның, 

синхрондандырудың немесе іске қосудың конфигурациясын өзгертуге және 
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содан соң конфигурацияның жаңа атрибуттары кезіндегі қосымша 

есептеулерді оқуға немесе жазып алуға болады.  

 

4.4.3 Аналогтық және сандық сигналдарды басқару элементтері  

(Waveform Control және Digital Waveform Control) 

Өлшенетін және генерациялайтын аналогтық және сандық сигналдарды 

беру, көрсету үшін Waveform және Digital Waveform басқару элементтері, 

сондай-ақ Waveform және Waveform Graph пен Digital Waveform Graph 

графикалық индикаторлары қолданылады. LabVIEW-де үндемеу бойынша 

аналогтық сигнал, мысалға, синусоида немесе тік бұрышты пішіндегі сигнал 

Waveform типіндегі мәліметтермен көрсетіледі. Бірнеше сигналдардан жинақ 

сигналдардың бір өлшемді массиві (1D Array of Waveform) түрінде беріледі. 

Сандық сигналдар үшін үндемеу бойынша Digital Waveform мәліметтер типі 

қолданылады. Аналогтық және сандық сигналдарды басқару органдары 

уақыттың бастапқы сәті (start time – t0), дискреттеу аралығы (delta t), 

сигналдың мәндерінің өзі секілді компоненттерден, сондай-ақ атрибуттардан 

тұрады. Жекелеген компоненттерге кіру және оларды басқару үшін 

функцияларды және VI Waveform пайдалану қажет.  

Старттың уақыты (Start Time – t0) 

Старттың уақыты t0 – өлшенетін сигналдың бірінші есептелуі осыған 

байланыстырылған уақыттық таңба. Старттың уақыты бір экранда 

бейнеленетін аналогтық және сандық сигналдардың бірнеше графигін 

позцииялау үшін және сигналдар арасындағы кідірістерді анықтау үшін 

қажет. 

Дискреттеу аралығы (Delta t – dt) 

Дискреттеу аралығы dt деп сигналды екі есептеу арасындағы уақыт 

аралығын түсіну керек. 

Сигналдың мәндері (Waveform Data and Digital Waveform Data – Y) 

Аналогтық немесе сандық сигналдың мәндері – бұл осылардың 

көмегімен сигнал көрсетілетін сандық мәндер. Аналогтық сигналды кез келген 

сандық типтегі мәліметтер массивімен көрсетуге болады. Әдетте массив 

элементтерінің саны мәліметтер жинау қондырғысынан оқылған есептеулер 

санына сәйкес келеді. 

Сандық сигнал сандық типтегі мәліметтермен көрсетіледі, ал мәліметтер 

кестелік пішінде бейнеленеді. 

Атрибуттар 

Атрибуттардың құрамында сигналдың аты және мәліметтер жинау 

қондырғысының аты секілді, сигнал туралы ақпарат болады.  NI DAQ кейбір 

атрибуттарды автоматты түрде орнатады. Атрибуттарды орнату үшін Set 

Waveform Attributes функциясы, ал оларды оқу үшін – Get Waveform Attributes 

функциясы қолданылады. 

Сигналдарды бейнелеу 

Аналогтық сигналдарды бет жақ панельде көрсету үшін басқару 

органдары - Waveform Control және бейнелеу органдары – Waveform Graph, ал 
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сандық сигналдар үшін – Digital Waveform Control басқару органдары және 

Digital Waveform Graph бейнелеу органдары қызмет етеді. Сигналдардың t0, dt 

және Y параметрлерін басқару Waveform Control және Digital Waveform 

Control басқару органдарының, ал параметрлердің мәндерін көрсету – тиісті 

индикаторлардың көмегімен іске асырылады. 

Сигнал көзін экранға (graph) қосқан кезде t0 х осінің бастапқы мәні 

ретінде қабылданады. Оқылған есептеулердің саны және dt аралығы х осі 

бойынша t0-ден кейін келетін мәндерді анықтайды. Y мәліметтер элементтері 

графикте бейнеленетін нүктелер болып келеді. 

Егер пайдаланушыға компоненттердің бірін, мысалға dt-ні басқаруға 

рұқсат ету керек болса, бет жақ панельде басқару органын жасайды және оны 

Build Waveform функциясының тиісті компонентімен байланыстырады. 

4.2 суреттегі VI уақыттың 7:00 сәтінен бастап, DAQ-қондырғыдан 

үздіксіз режимде 1 кГц дискреттеу жиілігімен 10000 есептеуді оқиды.  

Графикте (Ү) сигналды есептеулер бейнеленеді. 

Уақыттың (t0) бастапқы сәті 7:00:00 p.m. сәйкес келеді және х осіндегі 

бірінші нүкте болып табылады және dt аралығы 1 мс тең (1000 есептеу/с = 1 

мс/есептеу). Демек, 10000 есептеу 10 с тең, бұл ретте соңғы есептеу 

уақыттың 7:00:10 p.m сәтіне тең. 

 

 
 

DAQ Channel Name – арнаның аты, number of samples – есептеулердің саны, 

sample rate – Дискреттеу жиілігі 

4.2 сурет – Waveform Graph (Сигналдың графигі ) 

 

Waveform басқару органын пайдалану  

Жекелеген VI сигналдарды қабылдайды, өңдейді және қайтарады. 

Онымен қоса, сигнал типіндегі мәліметтер тікелей әртүрлі басқару 
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органдарынан, оның ішінде графиктерден, диаграммалардан, сандарды енгізу 

элементтерінен және сандар массивтерінен келіп түсуі мүмкін. 5-3 суреттегі 

блок-диаграмма мәліметтер жинау қондырғысының әлдебір арнасынан 

сигналды оқиды, сигналды фильтрлейді және өңделген сигналды графикте 

бейнелейді. 

 

 
 

4.3 сурет – Waveform типті мәліметтерді пайдалану 

 

VI AI Acquire Waveform  уақыттың әлдебір аралығы ішінде 

дискреттеудің белгілі бір жиілігімен бір енгізу арнасынан есептеулердің 

белгілі санын таңдауды іске асырады және Waveform типті мәліметтерді 

қайтарады. Сынама [1] мәліметердің сигналдық типінің компоненттерін - 

мәліметтерді жинаудың басталуын (t0), дискреттеу интервалын (dt) және 

өлшенген сигналды (Y) есептеулердің әрқайсысының мәндерін көрсетеді.  

VI Digital IIR Filter сигналдар массивін қабылдайды және сигналдардың 

әрбір таңдамасын фильтрлейді.  Фильтрленген сигналдар графикте 

бейнеленеді. Сондай-ақ мәліметтердің сигналдық типін, 4.4 суретте 

көрсетілгендей, бір мәрте өлшеулер үшін қолдануға болады.  
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4.4 сурет – Waveform типті мәліметтерді бір мәрте өлшеулер кезінде 

пайдалану мысалы. 

 

VI AI Sample Channel арнадан бір есептеу алады және бір нүктеден 

тұратын сигналды қайтарады. Шығыс сигналдың құрамында арнадан 

есептелген сигналдың мәні және осында есептеу орындалған уақыт сәтінің 

мәні болады. Бұл сигнал диаграммада және температураның сандық 

индикаторында көрсетіледі. 

Мәліметтердің сигналдық типі аналогтық шығару кезінде де 

қолданылуы мүмкін. VI Sine Waveform синусоида қалыптастырады, ал VI AO 

Generate Waveform сигналды шығару қондырғысына жібереді. 

 

 
 

4.5 сур. Waveform мәліметтер типін аналогтық шығару үшін пайдалану 

 

Сигналдың компоненттерін алып шығару 

Get Waveform Components функциясы 4.6 суретте көрсетілгеніндей, 

генерацияланатын сигналдың компоненттерін алып шығару және басқару 

үшін қызмет етеді.  

4.6 суретте Negate функциясы сигналдың белгісін қарама-қарсыға 

өзгертеді, ал нәтиже графикте бейнеленеді. 

 

 
 

4.6 сурет – Сигналдың компоненттерін алып шығару 
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Сандық мәліметтерді өңдеу үшін сандық сигналдардың компоненттерін 

алып шығару және редакциялау Digital Waveform палитрасының 

функцияларының және  VI-ң көмегімен жүзеге асырылады. Сандық 

сигналдарды жинау және генерациялау үшін Digital I/O палитрасынан NI-

DAQmx VI пайдаланылады.  

Digital Waveform палитрасының құрамында сандық сигналды үлгі 

бойынша іздестіруді жүзеге асыратын, бір сандық сигналды екіншісімен 

толықтыратын және басқа да міндеттерді шешетін VI да болады,  ал Waveform 

палитрасында аналогтық сигналдарды сандық сигналдарға және керісінше 

түрлендіретін VI болады. 

 

4.5 Типтік VISA қосымша жасау  

 

FieldPoint негізінде типтік қосымша жасау 

Сыртқы өлшегіш аспаптарды басқаруға арналған қосымшалар жасап 

шығарған кезде VISA палитрасынан VI және функциялар қолданылады. VI 

VISA жасап шығару туралы толық ақпарат 16-шы LabVIEW көмегімен 

автономиялы өлшеу аспаптарын басқару бөлімінің LabVIEW-дегі VISA 

тарауында келтірілген. 

FieldPoint қондырғыларының негізінде бөлінген енгізу-шығару 

қосымшаларын жасап шығару үшін FieldPoint палитрасынан VI 

пайдаланылады. FieldPoint қосымшаларының көпшілігінде тек VI FP Read 

және FP Write (ҒР оқу және жазу) қажет. VI FP Read FieldPoint IO Point 

функциясының көмегімен анықталған, енгізу-шығарудың бір арнасынан 

немесе арналар тобынан мәліметтерді қайтарады.  

 

4.6.1 Арналар және элементтер 

FieldPoint модулінде арналар деп аталатын, енгізу-шығарудың 

физикалық нүктелері болады. Арналар немесе арналардың топтары (Items) 

элементтермен көрсетіледі. Элементтерді МАХ-та жасауға болады, ал 

LabVIEW-де оларға енуге рұқсатты FieldPoint I/O Point басқару органдарының 

көмегімен алуға болады. 

 

4.6.2 FieldPoint I/O Point басқару органын пайдалану 

МАХ-та жасалған FieldPoint элементтерімен өзара әрекеттесу үшін 

FieldPoint I/O Point басқару органдары пайдаланылады. FieldPoint I/O Point 

басқару органын бет жақтағы панельге орналастырады. Одан кейін, енгізу 

немесе шығару арналарын таңдап алу үшін, тышқанның оң жақ 

батырмасымен оны шерту және ашылған контексттік мәзірде осылар арқылы 

мәліметтерді оқу (жазы) ойластырылып отырған элементтерді таңдап алу 

қажет. Егер қажет болып отырған FieldPoint элементтері мәзірде 

бейнеленбесе, оларды МАХ-та конфигурациялау керек.  
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5 Тұрақты токтың кернеуін өлшеу 

 

5.1 Тұрақты кернеуді өлшеу әдістерін шолу 

 

Кернеулердің екі түрін: тұрақты токтың кернеуін (DC) және айнымалы 

токтың кернеуін (АС) айырып таниды. Тұрақты ток сигналдары - бұл уақыт 

өте баяу өзгеретін аналогтық сигналдар. Әдетте, тұрақты ток сигналдарына 

тұрақты токтың сигнал көздерінің кернеуін, температураны, қысымды және 

деформацияны жатқызады. Тұрақты ток сигналдарынан ерекшелігі, айнымалы 

токтың сигналдары үздіксіз өзгереді: артады, кемиді, мезгіл-мезгіл 

полярлығын өзгертеді.  

Айнымалы токтың кернеуін өлшеулер туралы толығырақ 7-ші  

Айнымалы токтың кернеуін өлшеу бөлімін қараңыз.  

Тұрақты токпен жұмыс істеуге арналған қосымшалар жоғары вольтты 

электр қуатын дамытудың ерте кезеңінде басым болды. Тұрақты токтың 

сигналдарының өзгермеушілігі кернеуді, токты және қуатты өлшеуді 

жеңілдетті.  

 

5.2 Тұрақты токтың кернеуін өлшеулер үшін VI NI-DAQ  пайдалану  

 

Тұрақты токтың сигналдарын зерттеу барысында уақыттың белгіленген 

сәтінде сигнал деңгейін өлшеудің қаншалықты дәл орындалуы мүмкін 

екендігі қызығушылық тудырады. Өлшеулердің міндеттерінің көпшілігін 

шешкен кезде сигналдарды  кондициялауды пайдалану керек.  

5.1 суретте W жел жылдамдықтарының 0-ден бастап сағатына 200 миль 

(mph) дейінгі диапазонына сәйкес келетін, шығыс кернеулерінің U 0-ден 

бастап 10 В дейінгі диапазоны бар типтік анемометрді қосу схемасы 

көрсетілген.  

5.1 суреттегі қосу схемасында келесі R резисторы қолданылатындығын 

атай кетейік, өйткені әдетте анемометр жерге тұйықталамаған сигнал көзі 

болып табылады. Егер анемометрдің көрсеткіші жерге тұйықталған болса, R-

ы қолдану жерге тұйықтаудың паразиттік контурының пайда болуына және, 

демек, өлшеулердің қателеріне алып келуі мүмкін еді.  
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Anemometer – анемометр, DAQ Device Channel–DAQ-қондырғының арнасы, 

DAQ Device Ground – DAQ-қондырығыны жерге тұйықтау 

5.1 сурет – Анемометрді қосу схемасы 

 

5.2.1 NI-DAQmx көмегімен өлшеулер 

5.2 суреттегі блок-диаграммада  жел жылдамдықтарын өлшеу үшін VI 

NI-DAQmx пайдаланылады. VI DAQmx Create Virtual Channel осының 

шығысындағы кернеу 0-ден бастап 10 В дейінгі диапазондағы мәндерді 

қабылдайтын  Physical Channel физикалық арнасынан Analog Input Voltage 

виртуалды арнасын (аналогтық кіріс кернеу) жасайды. Одан кейін VI DAQmx 

Read бір арнадан бір есептеуді оқиды. Көбейту функциясы (Multiply) алынған 

мәнді 20 миль сағатына/В коэффициентінің көмегімен 0÷10 В кернеулер 

диапазонынан 0÷200 миля/сағ жылдамдықтар диапазонына масштабтайды. 

 

 
 

5.2 сурет – VI DAQmx көмегімен кернеуді бір мәрте есептеу 

 

5.2.2 Есептеулерді орташаландыру 

Сигнал жылдам өзгерген кезде немесе байланыс желілерінде кедергілер 

бар болған кезде есептеулерді орташаландыруды орындаған пайдалы. 6-3 

суретте жел жылдамдығының (Speed) уақытқа тәуелділігі шындығында қалай 

көрінуі мүмкін екендігі көрсетілген – желдің екпіндері жылдамдыққа 

пропорционал сигналда шу жасайды.  Осыны стрелка көрсетіп отырған, 

желдің 29 миля/сағ. жылдамдығын есептеудің сигналдың пиктерінің 

(шарықтау шегінің) біріне жататындығын атай кетейік. Ең жақсы түсінікті 

желдің қысқа уақыт аралығындағы жылдамдығын орташаландыру арқылы 

алуға болады. 
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5.3 сурет – Желдің жылдамдығы 

 

Бағдарламамен орташаландыра отырып, жел жылдамдығын өлшеу 

жүйесі 6-4 суретте бейнеленген. 

 

 
 

5.4 сурет – Орташаландыра отырып, жел жылдамдығын өлшеулер үшін 

мәліметтер жинау жүйесі 

Бұл суреттегі: Transducer (Anemometer) – көрсеткіш (анемометр); 

Analog-to-Digital Conversion (DAQ Device) – аналогтық-сандық 

түрлендіру (мәліметтер жинау қондырғысы); 

Software Signal Conditioning (Averaging, LabVIEW VI) – сигналды 

бағдарламалық өңдеу (кондициялау) (VI көмегімен орташаландыру); 

DC Measurement (Wind Speed) – тұрақты кернеуді өлшеу (желдің 

жылдамдығы).  
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5.3 Тұрақты кернеуді автономиялы өлшегіш аспаптардың 

көмегімен өлшеу 

 

5.5 суретте осында тұрақты кернеуді өлшеуге арналған автономиялы 

аспап қолданылатын өлшегіш жүйе бейнеленген. Автономиялы аспап 

компьютерге тікелей енгізілетін қондырғы секілді, дәл сол функцияларды 

орындауға тиіс.  

 

 
 

Voltage (Sinusoid) – кернеу (синусоида); Analog-to-Digital Conversion 

(Instrument – DMM) – аналогтық-сандық түрлендіру (аспап – сандық 

мультиметр); IVI Driver Software (LabVIEW subVIs) – бағдарламалық драйвер 

IVI (LabVIEW кіші бағдарламалары); DC Measurement (Voltage) – тұрақты 

кернеуді өлшеу. 

5.5 сурет – Автономиялы аспаптың негізінде тұрақты кернеуді өлшеу жүйесі 

 

Блок-диаграммада (5.6 суретті қараңыз) тұрақты кернеуді өлшеулер 

үшін IVI класындағы драйверден VI қолданылады. Сессия жасау және 

аспапты инициализациялау үшін VI IviDmm Initialize логикалық атты 

пайдаланады. VI IviDmm Configure Measurement аспапты тұрақты кернеуді 

өлшеу режиміне ретке келтіреді. VI IviDmm Read өлшеуді орындайды, ал VI 

IviDmm Close сессияны жабады. 

 

 
 

5.6 сурет – IVI класындағы VІ пайдалана отырып, тұрақты кернеуді өлшеу 

 

Есептеулердің тізбектігін жасаудағы есептеудің және 

орташаландырудың әдеттегі, бірақ тиімсіз тәсілі VI IviDmm Read-ты For Loop 

циклының ішіне орналастыру болып табылады. Алайда көптеген сандық 

мультиметрлердің есептеулерді оқуға және орташаландыруға деген қоса 

енгізілген мүмкіндіктерін пайдаланған тиімді. 
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6 Айнымалы токтың кернеуін өлшеу 

 

6.1 Айнымалы токтың кернеуін өлшеу әдістеріне шолу  

 

Қазіргі уақытта электр берілісі желілерінің көпшілігі тұрғын үйлерді, 

зертханаларды және өндірістік кәсіпорындарды айнымалы токтың кернеуімен 

жабдықтайды. Айнымалы ток сигналдары уақытта өзгеріп отыратындықтан, 

кернеудің, токтың және қуаттың мәндері тұрақты болып табылмайды.  

Алайда, бұл кернеулерді, токтарды және қуаттарды 120 В (VAC) 

айнымалы кернеудің сигнал көзіне қосылған жүктемеде 120 В (VDC) тұрақты 

кернеудің сигнал көзіне қосылған жүктемедегідей қуат бөлінетіндей етіп 

өлшеген мақсатқа лайықты болып келеді. Осыған байланысты rms V 

кернеудің орташа квадраттық (қолданылатын) мәні түсінігі енгізілген 

болатын. Кернеудің қолданыстағы мәнін пайдаланған кезде қуатты анықтау 

формуласы тұрақты ток үшін де, айнымалы ток үшін де бірдей әділ.  

 

6.2 Айнымалы токтың кернеуін ішіне енгізілетін мәліметтер жинау 

қондырғыларының көмегімен өлшеу 

 

6.1 суретте кернеудің қолданылып отырған мәнін өлшеуге арналған 

мәліметтерді жинау жүйесі көрсетілген. 

 

 
 

Voltage (Sinusoid) – кернеу (синусоида); Analog-to-Digital Conversion (DAQ 

Device) – аналогтық-сандық түрлендіру (мәліметтер жинау қондырғысы); 

Software Signal Conditioning (Analysis, LabVIEW subVI) – бағдарламалық 

сигналды өңдеу (LabVIEW subVI кіші бағдарламаларының көмегімен өңдеу); 

RMS Measurement (Voltage) – кернеудің қолданылып отырған мәнін өлшеу 

6.1 сурет – Ішіне енгізілетін DAQ-қондырғылардың көмегімен кернеудің 

қолданылып отырған мәнін өлшеу жүйесі 

 

6.2 суреттегі блок-диаграммада айнымалы токтың кернеуін өлшеуге 

арналған VI NI-DAQmx пайдаланылады. VI DAQmx Create Virtual Channel 

кернеуді өлшеуге арналған виртуалды арна жасайды. VI DAQmx Timing 

актылы Sample Clock генераторы үшін есептеулердің ақырғы саны режимін 
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(Finite Sample) орнатады. Samples per Channel және Rate константаларының 

мәндері арна үшін қанша есептеулер және дискреттеудің қандай жиілігімен 

алынатындығын анықтайды. Қарастырылып отырған мысалда 20 000 

есептеу/с дискреттеу жиілігімен 20 000 есептеу таңдап алынатындықтан, 

мәліметтер жинау 1 с ішінде орындалады және тоқтайды. VI DAQmx Read  

кернеу есептеулерін алады және алынған сигналды (Waveform) осының 

көмегімен сигналдың орташа және қолданылатын мәндері бағаланатын Basic 

Averaged DC-RMS VI кірісіне береді. 

 

 
 

6.2 сурет – VI NI-DAQmx көмегімен айнымалы токтың кернеуін өлшеудің 

блок-диаграмасы 

 

Мәліметтер жинаудың ішке енгізілетін қондырғыларының көмегімен 

кернеудің максимумы, минимумы және өрісі мәндерін  өлшеу 

6.3 суретте уақыт өте өзгеріп отыратын сигнал туралы мәліметтер жинау 

жүйесі көрсетілген. 

 

 
 

Waveform (Sinusoid) – сигнал (синусоида); Analog-to-Digital Conversion (DAQ 

Device) – аналогтық-сандық түрлендіру (мәліметтер жинау қондырғысы); 

Software Signal Conditioning (Analysis, LabVIEW subVI) – бағдарламалық 

сигналды өңдеу (LabVIEW subVI шағын бағдарламаларының көмегімен 

өңдеу); Measurements (Voltages) – кернеу параметрлерін өлшеу 

6.3 сурет – Кернеудің минимумын, максимумын және өрісін өлшеу жүйесі 
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Әдетте, мұндай өлшеулер мерзімді сигналдар үшін жүргізіледі, алайда, 

минимумның, максимумның және өрістің (максимум – минимум) мәндерін 

анықтау үшін сигналдың мерзімдік болуы міндетті емес. 

Осы сипаттамалары өлшеу блок-диаграммасы 7.2 суретте келтірілген 

блок-диаграммадан Basic Averaged DC-RMS орташаландыру функциясының 

орнына VI Waveform Min Maх сигналдағы минимумды және максимумды 

табу функциясының қолданылатындығымен, ал өрістің алынған экстремалды 

мәндердің айырмасы ретінде анықталатындығымен ерекшеленеді. 

 

6.3 Айнымалы кернеуді өлшеу үшін автономиялы өлшегіш 

аспаптарды пайдалану 

 

6.4 суретте  осында айнымалы токтың кернеуін өлшеу үшін 

автономиялы аспап қолданылатын жүйе бейнеленген. Автономиялы аспап 

компьютерге тікелей енгізілетін қондырғы секілді функцияларды орындауға 

тиіс. 

 

 
 

Voltage (Sinusoid) – кернеу (синусоида); Analog-to-Digital Conversion 

(Instrument, DMM) – аналогтық-сандық түрлендіру (аспап – сандық 

мультиметр); IVI Driver Software (LabVIEW subVIs) – (LabVIEW subVI кіші 

бағдарламалары); DC Measurement (Voltage) – кернеуді өлшеу. 

6.4 сурет – Автономиялы аспаптың көмегімен Vrms өлшеу жүйесі 

 

Блок-диаграммада (6.5 суретті қараңыз) Vrms өлшеулер үшін IVI 

драйверлер класынан VI қолданылады. VI IviDmm Initialize сессия жасау және 

аспапты инициализациялау үшін логикалық атты қолданады. VI IviDmm 

Configure Measurement аспапты айнымалы токтың кернеуін өлшеу режиміне 

ретке келтіреді.  VI IviDmm Read өлшеу орындайды, ал VI IviDmm Close 

сессияны жабады. 
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6.5 сурет – Автономиялы өлшегіш аспаптың көмегімен rms V өлшеудің блок-

диаграммасы 

 

6.4 Айнымалы токтың кернеуін FieldPoint функциясының 

көмегімен өлшеу  

 

6.6 суретте Vrms –ң FieldPoint мәліметтер жинаудың бөлінген жүйесінің 

модулінің көмегімен қалай өлшенетіндігі көрсетілген. 

 

 
 

Voltage (Sinusoid) – кернеу (синусоида); Analog-to-Digital Conversion 

(FieldPoint System) – аналогтық-сандық түрлендіру (FieldPoint модульдерінің 

негізіндегі жүйе); IVI Driver Software (LabVIEW subVI) –IVI класты драйвер 

(LabVIEW subVI кіші бағдарламасы); RMS Measurement (Voltage) – кернеудің 

қолданылатын мәнін өлшеу 

6.6 сурет – FieldPoint модульдерінің негізіндегі кернеу өлшеуге арналған жүйе 

 

6.7 суреттегі блок-диаграммада Vrms өлшеулер үшін VI FieldPoint 

қолданылады. Қарастырылып отырған мысалда FieldPoint I/O Point басқару 

элементі етіп cFP-AI-102 модулі таңдап алынған. 

 

 
 

6.7 сурет –Vrms -ты VI FieldPoint көмегімен өлшеудің блок-диаграммасы 



74 
 

7 Температураны өлшеу 

 

7.1. Температураны VI NI-DAQ көмегімен өлшеу 

 

Температураны компьютердің ішіне енгізілетін мәліметтер жинау 

қондырғыларының көмегімен өлшеген кезде олардың төмен құнына, қол 

жетімділігіне және пайдаланылуының ыңғайлылығына орай  терможұптар жиі 

қолданылады. 

 

 
 

Sensor (Thermocouple) – көрсеткіш (терможұп ); Signal Conditioning – 

сигналды түрлендіру (кондициялау); Analog-to-Digital Conversion (DAQ 

Device) – аналогтық-сандық түрлендіру (мәліметтер жинау қондырғысы); DC 

Measurement (Temperature) – тұрақты токтың кернеуін (температура) өлшеу 

7.1 сурет – Температураны компьютердің ішіне енгізілетін мәліметтер жинау 

қондырғыларын пайдалана отырып өлшеудің қарапайым сұлбасы 

 

Терможұп екі әртүрлі металдар түйіскен кезде пайда болады,  

терможұптардың шығысында мәні температураға байланысты болатын электр 

қозғаушы күш жасалады. Егер, мысалға, терможұптардың шығыстарының бірі 

жерге тұйықталған болса, R резисторды пайдалану жерге тұйықтаудың 

паразиттік контурының пайда болуына алып келуі мүмкін және өлшеулердің 

нәтижелері бұрмаланатын болады. 

 

 
 

Thermocouple – терможұп; DAQ Device Channel – мәліметтерді жинау 

қондырғысының арнасы; DAQ Device Ground – мәліметтерді жинау 

қондырғысын жерге тұйықтау 

7.2 сурет – Терможұпты қосу 
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Температураны NI-DAQmx көмегімен өлшеу   

7.3 суреттегі блок-диаграммада температураны өлшеу үшін DAQmx 

Task Name константасы пайдаланылған. Қарастырылып отырған мысалда My 

Temperature Task деп аталған өлшеу міндеті DAQ Assistant функциясының 

көмегімен конфигурацияланған. Міндеттің құрамында терможұптар типі, 

суық дәнекерлеу температурасын (CJC) өтеу тәсілі, масштабтаушы 

коэффициенттер және т.с. секілді ақпарат бар.  VI DAQmx Read 

температураның есептеулерін алады және оларды графикке шығарады. NI-

DAQmx есебін қолданған кезде конфигурациялық параметрлерді блок-

диаграмманы өзгертусіз де редакциялауға болады. Есептер туралы толығырақ 

– 5-ші Типтік DAQ-қосымшаны жасау бөлімінің  Есептер тарауында 

баяндалған. 

 

 
 

7.3 сурет – VI NI-DAQmx пайдалана отырып, температураны өлшеу блок-

диаграммасы 

Сондай-ақ VI DAQmx Create Channel көмегімен температураны өлшеу 

процесін бағдарламалық конфигурациялауға да болады. 

 

7.2 Температураны VI FieldPoint көмегімен өлшеу   

 

7.4 суретте FieldPoint модулінің негізінде температура өлшеу жүйесі 

көрсетілген. 

 
 

Transducer (Thermocouple) – түрлендіргіш (терможұп ); Analog-to-Digital 

Conversion (FieldPoint System) – аналогтық-сандық түрлендіру (FieldPoint 
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модульдерінің негізіндегі жүйе); DC Measurement (Temperature) – тұрақты 

токтың кернеуін (температура) өлшеу 

7.4 сурет – FieldPoint модульдерінің негізіндегі температура өлшеуге арналған 

жүйе 

 

7.5 суреттегі блок-диаграммада температура өлшеу үшін VI FiledPoint 

қолданылады. Бұл мысалда FieldPoint I/O Point басқару элементі етіп cFP-TC-

120 модулі таңдап алынған. 

 

 
 

7.5 сурет – FieldPoint модульдерінің көмегімен температура өлшеудің блок-

диаграммасы 
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8 LabVIEW ортасында физикалық шамаларды өлшеу  

 

8.1 LabVIEW ортасында құрылған омметр моделінің көмегімен 

электрлік кедергіні өлшеу 

 

8.1-суретінде аналогтік омметрдің өлшенетін Rx кедергісіне жалғану 

схемасы келтірілген. 

 

 
8.1 сурет – Өлшенетін Rx кедергісі бар омметр сұлбасы 

 

Мысалы, егер реттелетін кедергінің мәні Rg=2 кОм, ал  Rх=0 қысқа 

тұйықталу (ҚТ)  тәртібі  болса, онда вольтметрдің көрсетуі:  
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Rх-тің мәні артқан сайын вольтметрдің көрсеткіші U, Uқт – дан кіші 

болады. Сол кезде омметр шкаласының  теңдеуі: 
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           (8.1) 

мұндағы  – вольтметр көрсетуінің салыстырмалы өзгерісі; 

Uқт= UN=1 В – вольтметр (омметр) шкаласының ең жоғарғы шегі. 

RBX = 3 кОм – омметрдің кіріс кедергісі. (8.1) формуласынан вольтметр 

шкаласы кері (Rх=0, U= Umax; Rх=∞, U=0) және біркелкі емес екендігі 

байқалады.  

Rх= Rкір=3 кОм болған кезде  η=U=0.5, яғни вольтметрдің көрсетуі 

омметр шкалаcы тура жартысын құрайды. Сонымен қатар, омметрдің өлшеу 

дәлдігі вольтметрдің дәлдік классына тәуелді және қоректену көзінің кернеу 

дәлдігіне тәуелсіз.  

 
8.2 сурет – Омметрдің шкаласы 
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Дәлдік класы дегеніміз – мәндері жеке өлшеу құралдарына арналған 

стандарттарда бекітілген, жіберілетін негізгі және қосымша қателіктердің 

шегімен анықталатын жалпыланған метрологиялық сипаттама. Стрелкалы 

аспаптардың дәлдік класы келтірілген қателіктің максималды рұқсат етілген 

мәніне тең  сан С әрпімен белгіленеді.     

,%100 c
x

x

N

ïð 


               (8.2) 

мұндағы хN – аспап шкаласының жоғарғы шегі.  

(8.1) формуладан мына формуланы аламыз: 
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                (8.3) 

Берілген мысал үшін UN = 1B, сондықтан 
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                (8.4) 

(8.2) формуладан вольтметрдің абсолюттік қателігі: 

.
100100

cUc
U N 


               (8.5) 

Егер вольтметрдің дәлдік класы с=1,0 болса, онда ∆U=0,01 B. Шкаланың 

біркелкісіздігін ескере отырып, кедергінің абсолюттік қателігі ∆R вольтметр 

шкаласының жоғарғы бөлігінде анықталады. (8.4) формула бойынша:  

.3,30
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Онда өлшенетін кедергінің шынайы мәні: 
.3,30 ÎìRRRR xx   

 

 
 

8.3 сурет – Омметр моделінің беткі пердесі 
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8.4 сурет – Омметр моделінің диаграммалар блогы 

 

1) LabVIEW бағдарламасын қосып «Косвенный метод.vi» файлын ашу. 

2) «Выбор схемы» ауыстырып-қосқышты 2-ші жағдайға ауыстырсақ, 

омметр сұлбасы келтірілген терезе ашылады. 8.1.3 суреттегідей терезе 

шығады. 

Панельдің беткі жағында 2 вольтметр орналасқан (жоғарғысы - 

жұмыстық V1), омметр сұлбасы, кедергілерді енгізу орындары.  

3) «Напряжение Е» ауыстырып-қосқышты  3В қойып, ал «Rg» 

ауыстырып-қосқышты  2 кОм, Ro = 1кОм қоямыз. 

Бағдарламаның  қосылуы «Running»  пернесімен, ал өшірілуі «STOP» 

пернесімен іске асады.  

4) Сұлбаны іске қосқаннан кейін Rx = 600 Ом қойып, 1 вольтметрдің 

көрсетулерін жазып алу.  

5) Бағдарламаны «STOP» пернесімен өшіру, Rx = 1500 Ом қою. 

Бағдарламаны іске қосып, 1 вольтметрдің көрсетулерін жазып алу. 

 

 

8.2 Электр кедергісін екі вольтметр әдісімен өлшеу 

 

Практикада көбіне кедергіні жанама әдіспен: амперметр және вольтметр 

көмегімен өлшейді. Өлшеу қателігі өлшеу құралдарының аспаптық және 

аспапты іске қосу сұлбасының әдістемелік қателігімен анықталады. Іске 
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қосудың екі сұлбасы бар. Олар кіші және үлкен кедергілерді өлшейтін 

сұлбалар. 

Өлшеу қателігінің аз мәнін өлшеу шегі әртүрлі вольтметр қолданылатын 

сұлбаны береді. 

 

 
8.5 сурет – Екі вольтметрмен (а) кіші кедергіні және  (б) үлкен кедергіні 

өлшеу сұлбасы 

 

1а схемасы үшін  
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1б схемасы үшін  
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     (8.7) 

Бастапқыда 
HUU

3

2
1   болу үшін, Uн вольтметр шегінде U1 кернеуі 

өлшенеді. Содан кейін сол шкалада U2 кернеуі өлшенеді. Егер U2 көрсеткіші 

аз мәнді көрсетсе, онда сол аспаптың вольтмертлік көрсетуінде аз мәнді шегі 

орындалады. 

Егер U 1және   U2  ұзындықтары аспабтың бір шкаласында өлшенсе, 

өлшеу қателігі вольтметр дәлдігін жоғарылатпайды. Ал егер  U 1және   U2 

ұзындықтары бір аспаптың әртүрлі шкаласы арқылы анықталса, онда өлшеу 

қателігі ұлғаймайды. =2v 

Әдіс екі вольтметрден, өлшеу әдісінің сұлбасынан, кедергіні енгізу 

өрісінен және ауыстырып қосқыштардан тұрады. «Выбор схемы» деп 

аталатын қосқыш өлшеу әдісінің схемасын таңдауға мүмкіндік береді, ал 

«Напряжение Е» деген қосқыш қоректену көзі болып табылады. 

 



81 
 

 
 

8.6 сурет – Өлшеу әдісі моделінің беткі пердесі 

 

 
8.7 сурет – Өлшеу әдісі моделінің диаграммалар блогы 
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Бағдарламаны енгізу алдында  кіші кедерегілерді өлшеу үшін «Выбор 

схемы» ауыстырып қосқышын 0 жағдайына қою керек. Е = 3 В, R1 = 300 Ом, 

R2 = 190 Oм, R3 = 100 Ом, Rx = 10 Ом. 

Екі вольтметрдің көрсетулерін жойып және (8.6) формула бойынша  Rx 

мәнін есептеу. «STOP»  батырмасымен программаны тоқтату керек. 

  

8.3 LabVIEW бағдарламасындағы компенсатор сұлбасының  моделі 

 

Компенсациялық сұлбада екі қоректену көзі бар: өзгертілетін кернеу Ux 

және үлгілі кернеу  U0  (8.8 суретті қараңыз).  

 
8.8 сурет – Компенсациялық әдіспен кернеуді өлшеу сұлбасы 

 

Кернеу бөлгішпен өзгертілген өлшенетін кернеу  

,2

21
2 X

X
R UkR

RR

U
U 


  

тең болады,  мұндағы  k – кернеу бөлгіш коэффициенті, k = R2/(R1 + R2). 

Потенциометрден (R) алынатын кернеу 

,0'

0
R

RU
U X

  

мұндағы Rx – потенциометрдің төменгі шығысымен қозғалтқыш 

арасындағы кедергі; R – потенциометрдің толық кедергісі. 

Екі қоректену көзінен шыққан токтар қарама-қарсы бағытталған. 

Сондықтан потенциометрдің Rx кедергісін өзгерте отырып, токтардың тепе-

теңдігін алуға болады, бұл келесі шарт орындалса ғана мүмкін:  

.'02
UUR    .0

kR

RU
U X

X



               (8.8) 

Потенциометр (8.9 суретті қараңыз) меншікті кедергісі жоғары 

материалдан жасалған сым (2) оралған каркастан (1) және оське бекітілген ток 

алынатын қозғалтқыштан (3) тұрады. Қозғалтқыш сымды (2) жанап өтеді. 

Көрсетілген құрылымда қозғалмалы қозғалтқышы бар түйіспе қозғалмайтын 

ток алынатын сақинаның (4) көмегімен іске асырылады.  
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8.9 сурет – Қорабы жоқ потенциометрдің сыртқы түрі 

 

Орама үшін диаметрі кіші сым қолданылады (константан, платина, 

алтын  ерітіндісінен жасалған), себебі диаметр аз болған сайын, статикалық 

сипаттаманың баспалдағы аз болады (8.10 суретті қараңыз).   

 
8.10 сурет – Потенциометрдің шығыс кернеуінің  қозғалтқыштың орын 

ауысуына тәуелділігі 

      

Потенциометрдің қателігі,  қозғалтқыш бір орамнан екіншіге өтуі 

кезінде, ΔR кедергісінің секірмелі өзгерісіне негізделген. Егер түрлендірудің 

номиналдық функциясы ретінде «баспалдақтар» ортасынан өтетін функцияны 

алсақ, онда дискреттілікпен түсіндірілетін келтірілген қателіктің максималдық 

мәні   

δR=±ΔR/(2R),                (8.9) 

мұндағы R – түрлендіргіштің толық кедергісі. 

 

Сұлбада гальванометр шкаласы келтірілген; екі жағдайы бар «грубо» 

(сол жақта) және «точно» (оң жақта) ауыстырып қосқыш; үлгілі кернеу 

реттегіші; R1 және R2 кедергілерінің мәндерін енгізу бөлігі;  «STOP» тетігі. 

«STOP» тетігі виртуалдық құралды ажырату үшін қажет.   

2) Потенциометр кедергісі R = 1 кОм. Келесі мәндерді енгізіңіз: R1 = 500 

Ом және R2 = 500 Ом (к = 0,5); U0 = 5 B және Ux = 4 В. 

3) Ауыстырып қосқышты «грубо» жағдайына қойып, потенциометрдің 

кедергісін (Rx – кедергілер дүкені) өзгерте отырып, гальванометрдің 

көрсеткішін нөлге теңестіру керек. Одан кейін ауыстырып қосқышты «точно» 

жағдайына қойып әрекеттерді қайталау қажет. Егер тепе-теңдік орнаса 

«Верно»  шамы жанады.  
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8.11 сурет – Компенсатор моделінің беткі пердесі 

 

 
8.12 сурет – Компенсатор моделінің диаграммалар блогі 
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8.4 Тұрақты ток көпірі  негізіндегі электрлік термометр  

 

Тұрақты ток көпірі негізіндегі электрлік термометр сұлбасы 4.12 

суретінде келтірілген. Электрлік термометр сұлбасының негізгі элементі 

болып иықтарына тұрақты резисторлар R1,R3, реттеуіш R2 және терморезистор 

Rx қосылған тұрақты ток көпірі табылады. Кернеу «Е қоректену» көзінен іске 

асырылады және көпірдің диагональдарының біріне беріледі.  Екінші 

диагональдан V вольтметрімен өлшенетін шығыс кернеуі алынады.  Көпірдің 

шығыс кернеуі  

,
))((

)(

132

213

X

X

RRRR

RRRRE
U




              (8.10) 

 

R3Rx = R1R2 .             (8.11) 

Шарт орындалса, яғни көпірдің тепе-теңдігі іске асырылса, онда  

Uшығ=0. 

 
8.12 сурет  – Электрлік термометр сұлбасы 

 

Rx ретінде терморезистор орнатылады, ал R2 реттеуіш резистор 

көмегімен көпірдің тепе-теңдігі вольтметрдің нөлдік көрсеткіші бойынша 

бөлменің температурасында жасалады. Егер терморезисторды зерттелетін 

ортаға орнататын болсақ, онда терморезистордың Rx кедергісінің шамасы 

өзгереді, сәйкесінше көпірдің тепе-теңдігі бұзылады, яғни шығысында 

вольтметр өлшенетін температураға пропорционал кернеу көрсетеді. 

Онда (5.2) өрнегінен  
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2
1 Rk

R

R
RRX               (8.12) 

Әдетте көпірлік сұлбадағы құралдарда  R2 = R3 = R және k = 1. 

Онда (5.1) өрнегі келесі түрде болады 
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              (8.13) 

Осыдан өлшенетін кедергі  
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               (8.14) 

Көпірлік сұлба дифференциалдық болып табылады, яғни ондағы 

аддитивтік қателіктер компенсацияланады (8.12 өрнегінің алымы). Егер 
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көпірдің қоректену кернеуі Е тұрақтанбаған болса, онда оның вариациясы 

кезінде мультипликативтік қателіктердің болуы мүмкін. Оны жою үшін 

көпірдің шығыс кернеуін өлшейтін компенсациялық әдіс қолданылады. 

Терморезистор деп активті кедергісі температураның өзгерісі кезінде 

өзгеретін өлшеуіш түрлендіргіш аталады. Терморезистор ретінде металл 

немесе жартылай өткізгіштік резисторды қолдануға болады. 

Терморезисторлары бар температура  кедергі термометрлері деп аталады.   

Терморезисторлардың екі түрі бар: металл және жартылай өткізгіштік. 

Металдардың кедергісі температура жоғарылаған сайын жоғары болатыны 

белгілі. Металл терморезисторларды жасау үшін мыс немесе платина 

қолданылады.    

Мыс терморезисторының түрлендіру функциясы сызықтық:  

Rt = Rо(1 + α ∙ t),             (8.15) 

мұндағы Ro —0 °С кезіндегі кедергі;  

α = 1,17 
о
С

-1
 — мыстың температуралық коэффициенті. 

Терморезистордың кедергісі қоршаған ортаның температурасына ғана 

емес, сондай-ақ өзінен өткен ток мәніне де тәуелді. Мыс термометрдің 

тоғының қызуы 0,4 °С-дан, ал платиналық 0,2°С-дан аспауы қажет. Ол үшін 

ток 10-15 мА –ден аспауы керек. 

Жартылай өткізгіштік терморезистор - термистор - әртүрлі 

металдардың: мыс, кобальт, магний, марганец және т.б. қышқылдарынан 

жасалады. Температура жоғарылаған сайын термисторлардың кедергісі 

төмендейді. Олардың түрлендіру функциясын келесі өрнекпен 

аппроксимациялайды. 

Rt = Ae
-В

/Т,                       (8.16) 

мұндағы Rt — Кельвинде келтірілген Т температурасы кезіндегі 

термистордың кедергісі;  

А және В – Металл мен технологияға тәуелді тұрақтылар.       

Түріне байланысты олар -100-ден +120-600 °С-ге дейінгі 

температураларды өлшеу үшін қолданылады.  Олардың сезімталдығы металл 

терморезистордың сезімталдығынан 6-10 есе көп. 

Жауапкершілік шектелген жағдайларда температураны өлшеу үшін 

қолмен теңестірілетін көпірлер қолданылады. Автоматтық көпірдің 

қысқартылған сұлбасы 8.13 суретінде келтірілген.  
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8.13 сурет – Температураны өлшеуге арналған автоматтық көпір сұлбасы 

 

Өлшеуіш тізбек R1-R3 манганин резисторлардан және Rt 

терморезистордан тұратын көпір болып табылады. Егер көпір теңестірілмеген 

болса, онда өлшеуіш диагональдың кернеуі реверсивтік қозғалтқышқа РД 

беріледі. Қозғалтқыштың валы Rр реохордтың қозғағышымен жалғанған және 

оны тепе теңсіздік кернеуі төмендейтіндей орын ауыстырады.  

Терморезистор көпірге екі немесе үш сымды кәбілдің көмегімен 

қосылады. Екі сымды кәбіл термометрмен тізбектей бір иыққа қосылады, бұл 

өлшеу қателігіне әкеліп соғады. Үш сымды сұлба бойынша (8.13 суретті 

қараңыз) кәбілдің бір тармағымен термометрге қоректену кернеуі Е беріледі, 

ал терморезистор көпірдің іргелес иықтарына жалғанады.  Олардың 

кедергілерінің бірдей өзгерісі көпірдің балансын бұзбайды. Сонымен кәбілдің 

температурасының өзгерісі кезінде болуы мүмкін қателік жойылады.    

1) «Косвенный метод.vi» файлын ашыңыз және «Выбор схемы» 

ауыстырып қосқышын  3 жағдайына қойыңыз. 

2) Көпірдің балансы орындалу үшін келесі мәндерді қою керек: R2 = R3 

= 200 Ом; Rx = R1 = 100 Ом; Е = 5 В. 

3) Вольтметрдің 6 көрсеткішін  Rx мәнін  100 Ом-нан 400 Ом-ға дейін  

∆R = 50 Ом қадаммен жоғарылаған кезде түсіру керек. Көпірдің мәндерін  (R2 

= R3 = 200 Ом; Rx = R2 = 100 Ом; Е = 5 В) берген кезде (8.14) өрнегі 

ықшамдалып келесі түрде болады 
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Осыдан өлшенетін кедергі 
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               (8.17) 

Сұлбада дәлдік класы 0,5 және шкаласы 3В магнитоэлектрлік  

вольтметр қолданылады. 
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8.14 сурет – Термометр моделінің беткі пердесі 

 

 
 

8.15 сурет – Термометр моделінің бдиаграммалар блогі 

 

8.5 Сигнал жиілігін электрондық осциллограф көмегімен өлшеу  

 

8.5.1 Жиілікті синусоидалық айналым көмегімен өлшеу. 

Синусоидалық айналым жиілікті, фазалық ығысуды, модуляцияланған 

тербелістердің параметрлерін өлшеуде қолданылады. Жиілікті 

интерференциялық фигуралар (Лиссажу) арқылы өлшеу тек синусоидалық 
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формадағы сигналдар үшін ғана мүмкін. Өлшенетін сигнал fx вертикаль 

ауытқу каналына беріледі, ал горизонталь ауытқу каналына жиілігі fo үлгілі 

сигнал беріледі (8.16 суретті қараңыз).  

 
 

8.16 сурет – Лиссажу фигуралары бойынша жиілікті өлшеу сұлбасы 

 

Үлгілі генератордан алынған сигналдың жиілігін жаймен өзгерту 

арқылы экранда қарапайым Лиссажу фигурасын аламыз. Өлшеу кезінде 

қарапайым фигура – эллипс алуға тырысады, яғни fx = fo. Эллипстің көлбеулігі 

ауытқытушы кернеулер арасындағы фазалық ығысуды көрсетеді (8.17 суретті 

қараңыз). Салыстырылатын сигналдардың жиіліктерінің қатынасын 

фигураның ойша жүргізілген вертикал және горизонтал сызықтарды кесіп 

өткен нүктелер санымен анықтайды.  

Фигураның тұрақты бейнесі үшін келесі қатынас белгілі  

Nг ∙ fo = Nв ∙ fx, 

мұндағы Nг және  Nв  - вертикал сызықтарды кесіп өткен нүктелер саны. 

Содан өлшенетін сигналдың жиілігі  
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               (8.18) 

Импульстік сигналдардың жиілігін сызықтық айналымдағы бейнелер 

саны бойынша өлшеу өлшенетін сигналды вертикал ауытқу каналына беру 

арқылы іске асырылады.  Үлгілі генератор сигналы айналым құрылу үшін  

горизонтал ауытқу каналына беріледі. ЭО экранында импульстік сигналдың 

бір немесе n бейнесі алу үшін fo жиілігін жай өзгерту керек. Сонда импульстар 

жиілігі   

.0fnfX                 (8.19) 
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8.17 сурет –Лиссажу фигуралары 

 

8.5.2 Дөңгелектік айналым көмегімен жиілікті өлшеу. 

Жиілік пен фазалық ығысуды өлшеу үшін синусоидалық негізінде 

алынған дөңгелектік (эллипстік) айналым қолданылады. Ол үшін 

осциллографтың У және Х кірістеріне RC тізбек көмегімен фаза бойынша 90
о 

ығысқан  үлгілі генератордан гармоникалық сигналдар  беріледі. Экранда 

дөңгелек немесе эллипс – дөңгелектік айналым сызығы  пайда болады (8.18,а 

суретті қараңыз). Айналымдағы кернеу периоды барысында жарық белгі 

дөңгелек бойымен бір айналым жасайды, яғни секунд ішіндегі айналымдар 

саны айналымдағы кернеу жиілігіне тең. Кіріс сигналы ЭО жарық 

модуляторына Z каналы арқылы беріледі.  

 

 
8.18 сурет – Дөңгелектік айналымды алу (а) және экрандағы бейнелерді 

n=1  және n=14 (б) кезінде алу сұлбасы 

 

Кіріс сигналының оң жартылай толқыны кезінде дөңгелектің бейнесі 

жарық болып, ал теріс кезінде жоқ болып кетеді. Жиіліктер сәйкес келгенде 

fx= fo экранда тек дөңгелектің жартысы ғана көрінеді (8.18,б суретті қара). 

Егер жиіліктер сәйкес келмесе, онда дөңгелектегі штрихтар саны зерттелетін 

жиіліктің үлгілі жиіліктен n есе көп екенін білдіреді.  
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8.19 сурет –Зертханалық қабырға тақтаның LabVIEW ортасындағы беткі 

пердесі 

 

 
8.20 сурет –Зертханалық қабырға тақтаның LabVIEW ортасындағы 

диаграммалр блогы 

 

Жиілікті өлшеу келесі ретпен орындалады: 

1) «Измерение частоты.vi» файлын ашу (8.19 суретті қараңыз). 
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2) Бағдарлама бойынша У кірісіне fХ жиілігі берілген. «Умножитель 

частоты»  ауыстырып қосқышын 1 жағдайына қою керек. Х кірісіндегі 

жиілікті жай өзгерте отырып, тұрақты бейне алу қажет.  «STOP» тетігін басу 

қажет. 

3) (8.18)  формуласы бойынша белгісіз  fХ жиілікті есептеңіз.  

4) «Умножитель частоты» ауыстырып қосқышын 2 жағдайына қою 

керек. Х кірісіндегі жиілікті жай өзгерте отырып, тұрақты бейне алу қажет. 

5) (8.18)  формуласы бойынша кіріс сигналының белгісіз  fХ жиілігін 

есептеу. 
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Қорытынды 

 

Қазіргі таңда оқу процесінде дәстүрлі зертханалық стендтердің орнына 

заманауи ақпараттық технологиялар қолданылады. Бұл технологияның мәні 

күрделі және қымбат аспаптар мен олардың эквиваленттерінің орнына нақты 

ақпаратты құралды қолдану болып табылады. Ең iрi программалық - 

аппаратты құралдарды өңдеушiлердiң бiрi виртуалды өлшегiш аспаптарды 

құрастыруда қолданылатын  National Instruments өнеркәсiп кәсiпорыны болып 

табылады. Қорыта келетін болсақ,  физикалық және ақпараттық біріңғай 

кешен құрамын біріктіріп, нақты моделдеудің кең мүмкіндіктерінде толық 

функцияналды зертхананы құру болып табылады.  

Сонымен бiрге NI ELVIS виртуалды аспабында электронды аспаптарға, 

аналогты құрылғыларға және электронды сандық элементтерге есептеулер 

жүргізілді. Олардың сұлбалары мен негізгі параметрлері анықталып зерттелді. 

Берілген оқу құралында басқару және телекоммуникация жүйелерін 

модельдеуде қажетті LabVIEW ортасында жасалған стандартты виртуалдық 

құралдар қарастырылған.   

Виртуалды құралдарының толық стандартты жиынның құрамына 

кiретiн құрамдас бөлiктеріне: осциллограф, сандық мультиметр, 

функционалдық генератор, генератор сигналының қалыпты күйi, тұрақты 

кернеудiң көздерiн қайта келтiретiру, АЖС және ФЖС талдаушысы,спектрдi 

талдаушы, ВАС талдаушысы,сандық сигналдарды жазу мен оқу 

құррылғылары жатады. Виртуалды құрал мәліметтерді Excel, TXT және 

HTML қалыптарында сақтау, LabVIEW аспаптардың түрлендiруiнің 

мүмкiндiгін қамтамасыз етеді. 

 Ол үшін өлшеуіш құралды, өлшеу әдістерін дұрыс таңдай білу қажет. 

Тек дәстүрлі аналогтық немесе цифрлық құралдар мен қатар LabVIEW жүйесі 

секілді виртуалдық кешендерді де пайдалана білу керек.  



94 
 

Әдебиеттер тізімі 

 

1. Боридько С.И. Метрология и электрорадиоизмерения в 

телекоммуникационных системах. /Под ред. Б.Н.Тихонова – М.: Горячая 

линия - Телеком, 2007. – 374 с. 

2. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация. – М.: 

Высшая школа, 2003. – 422 с. 

3. Тартаковский Д.Ф. Метрология, стандартизация и технические 

средства измерений. – М.: Высшая школа, 2001. - 205 с. 

4. Евдокимов Ю.К. LabVIEW для радиоинженера: от виртуальной 

модели до реального прибора. – М.: ДМК Пресс, 2007. – 400 с. 

5. Визильтер Ю.В. Обработка и анализ цифровых изображений с 

примерами на LabView и IMAQ Vision. – М.: ДМК Пресс, 2007. – 464 с. 

6. Загидуллин Р.Ш. LabView в исследованиях и разработках. – М.: 

Горячая линия-Телеком, 2005. – 352 с. 

7. Тревис Дж. LabVIEW для всех / пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2004.  

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

Пресс, 2005.  

9. Бутырин П.А., Васьковская Т.А., Каратаева В.В., Материкин С.В. 

Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные 

измерения и виртуальные приборы на основе LabVIEW 7. – М.: ДМК Пресс, 

2005 

10. Митин И.В., Русаков В.С. Анализ и обработка экспериментальных 

данных. – М.: Физич.ф-т. МГУ, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

Бахытжан Сергеевич Байкенов 

Сандугаш Кудайбергеновна Оразалиева 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

LABVIEW-ДЕ ӨЛШЕУ  

  

Оқу құралы 

  

  

   

  

Редакторы: Кегенбаева А.А. 

2012 ж. жин. тақ. жоспары, 50 реті 

 

 

«__» ___ 2014ж. терілуге берілді 

Пішіні 60х84   1/16 

№ 2 типографиялық қағаз 

Оқу-баспа таб. - 5,0. Таралымы 300 дана. Тапсырыс    . Бағасы 2500 тенге. 

Басуға «__» ___ 2014ж. кол қойылды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Алматы энергетика және байланыс университеті» 

Коммерциялық емес акционерлік қоғамының 

көшірмелі – көбейткіш бюросы 

050013, Алматы, Байтұрсынұлы көшесі, 126 

 


