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ВСТУП 

 

Метою навчальної дисципліни «Технології ідентифікації, програмування 

та керування» є поглиблення знань з теорії автоматичного керування, вищої 

математики та моделювання; вивчення основ ідентифікації об’єктів 

автоматизації, побудови фізичних, математичних та імітаційних моделей цих 

об’єктів, вивчення основ програмної інженерії для розробки  систем керування. 

Завданням проведення практичних занять є набуття навиків застосування 

методів ідентифікації та прикладного програмного забезпечення для 

ідентифікації об’єктів та систем керування; забезпечення практичної підготовки 

студентів з питань розробки програмного забезпечення контрольно-

вимірювальних систем та систем автоматичного керування засобами 

програмного середовища LabVIEW. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

− принципи роботи у програмному середовищі LabVIEW та правила 

побудови віртуальних приладів;                                                                                                       

− основні конструкції програмування на мові LabVIEW;                                      

− комунікаційні можливості LabVIEW; 

уміти: 

– створювати, редагувати та налаштовувати віртуальні прилади у 

програмному середовищі LabVIEW;                                                                   

– використовувати стандартні та розширені структури для керування 

послідовністю виконання програми; 

– виконувати різні операції з даними, що подані у масивах і кластерах; 

– відображувати вихідні дані на графічних індикаторах; 

– записувати та зчитувати дані з файлів; 

– використовувати локальні змінні; 

– створювати та налаштовувати вузол властивостей елементів ВП; 

– розробляти програми керування об’єктів автоматизації.  
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема.Організація програмного середовища LabVIEW 

Мета: ознайомитися з принципами роботи в LabVIEW і набути навичок 

створення найпростіших віртуальних приладів. 

Короткі теоретичні відомості 

Програмний комплекс LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering 

Workbench) призначений для розроблення програмно-апаратних систем збору 

даних, оброблення даних і керування різними об’єктами й процесами. На 

відміну від текстових мов, таких як C, Pascal та ін., де програми складаються у 

вигляді рядків тексту, в LabVIEW програми створюються у вигляді графічних 

діаграм, подібних до звичайних блок–схем.Будь-яка програма, створена в 

системі LabVIEW, називається віртуальний прилад (ВП) або віртуальний 

інструмент (VI – Virtual Instrument).  

Компонентами, або складовими, ВП є передня панель (Front Panel), яку 

ще називають лицьовою панеллю, блок–діаграма (Block Diagram) і 

піктограма/коннектор (Icon/Connector) – квадратна ділянка, що знаходиться у 

верхньому правому кутку вікон Front Panel та Block Diagram (рис.1.1).  

 

Рисунок 1.1 – Основні частини ВП 
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Передньою панеллю  називається вікно, через яке користувач взаємодіє 

з програмою. Під час роботи віртуального приладу лицьова панель має бути 

відкрита для введення даних у програму та переглядання результатів виконання 

ВП. Передня панель в основному складається із сукупності елементів 

керування – регуляторів, (controls) і елементів відображення – індикаторів 

(indicators). Елементи керування дозволяють користувачеві ввести дані та 

передати їх до блок-діаграми віртуального приладу. Індикатори відображають 

вихідні дані, результати виконання програми.  

Розмістити елементи керуванняй індикатори на лицьовій панелі можна, 

вибравши їх у меню «Елементи керування» (Controls), а потім розмістивши в 

потрібному місці (рис. 1.2). Після появи об'єкта на лицьовій панелі можна 

легко змінити його розмір, форму, положення, колір та інші атрибути.  

 

Рисунок 1.2 – Передня панель ВП та меню бібліотек елементів 

Функціональні можливості ВП визначаються його блок-діаграмою, яка є 

графічною реалізацією алгоритму, блок-схеми. Блок-діаграма складається з 

терміналів, вузлів, провідників і констант, а також може містити необхідні 

текстові або графічні коментарі (рис. 1.3).  

Щоб задати потік даних, тобто встановити зв’язок між певними 

об’єктами блок-діаграми, необхідно провести провідники (wires). 
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Блок-діаграма будь-якого ВП може бути довільного розміру і складності.  

Проте вважають, що якщо блок-діаграма не вміщується на одному-двох екранах 

монітора, то або алгоритм ВП недостатньо продуманий, або окремі частини 

коду такого ВП можна оформити як підпрограми. 

Піктограма/коннектор – це частина ВП, призначенням якої є 

використання даного ВП як підпрограми  (SubVi, віртуальний підприлад) під 

час побудови модульних ієрархічних програм. За замовчуванням піктограма та 

коннектор ВП мають стандартне зображення. Щоб змінити графічне 

зображення ВП, необхідно подвійним клацанням миші на зображенні 

піктограми викликати графічний редактор та змінити схематичне зображення. 

З’єднувальна панель – конвектор, являє собою механізм обміну даними ВП з 

іншою блок-діаграмоюу разі його використанні як підпрограми. Щоб настроїти 

вхідні та вихідні дані підпрограми, необхідно в контекстному меню коннектора 

на передній панелі вибрати команду Show Connector. Після чого вибрати вид 

з’єднувальної панелі в меню patterns, відповідно до кількості входів і виходів. 

 

Рисунок 1.3 – Блок-діаграма ВП та меню бібліотек функцій 

Кожному елементу лицьової панелі відповідає один термінал на блок-

діаграмі. Термінали створюються на блок-діаграмі автоматично, як тільки який-

небудь елемент розміщується на передній панелі. Колір і зовнішній вигляд 
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терміналу відповідає зіставленому типу даних, а назва (Label) терміналу – назві 

елементу на передній панелі.  

Термінал регулятора дозволяє прочитати введені на передній панелі дані 

та передати їх до програми для подальшої обробки; він має рамку у вигляді 

товстої лінії та маленьку стрілку справа, яка вказує, що дані «виходять з 

терміналу»до блок-діаграми.  

Термінал індикатора дозволяє відобразити результати роботи ВП на 

лицьовій панелі; він має тонку рамку і стрілку зліва – дані надходять з блок-

діаграми до терміналу.  

Вузол – це аналог поняття  «оператор»у текстовій мові програмування. 

Вузли – все те, що виконується під час роботи ВП: вбудовані функції LabVIEW, 

підпрограми. Вузли бувають прості (оператори додавання z=x+y; функції 

a=cos(b)) і складні (умови (оператори if, switch, case of),  цикли (оператори for, 

do-while) і т. д. 

Провідники – це різнокольорові лінії на блок-діаграмі, що визначають 

передачу даних від джерела до приймача під час роботи ВП.Колір і зовнішній 

вигляд провідникавідповідає типу даних, що передаються провідником. У будь-

якого провідника має бути єдине джерело даних і може бути декілька 

приймачів. Провідник завжди має бути приєднаним до необхідного контакту 

вузла, терміналу, константи або до іншого провідника. У місці приєднання 

одного провідника до іншого автоматично ставиться точка (якщо ввімкнений 

цей режим у меню настройок LabVIEW, меню Tools → Options, вкладка Block 

Diagram, пункт «Show dots at wire junction»). Провідник може мати 

необмеженукількість точок повороту, може бути будь-якої довжини – 

ефективність виконання програми від цього не залежить. 

Інструментальна панель, що розміщується у верхній частині вікон, 

містить кнопки, призначені для керування виконанням програми, а також опції 

керування текстом і команди для вирівнювання і розміщення об’єктів (рис. 1.4).  

Призначення кнопок інструментальної панелі: 
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1 – кнопка Пуск(Run) у формі стрілки запускає програму. Вона змінює 

вигляд під час роботи програми. Якщо ВП не можна скомпілювати, то стрілка 

кнопки пуску стане пошкодженою; 

2 – кнопка Безперервний пуск(Continuous Run) змушує програму 

безперервно виконуватися, поки не натиснута кнопка Стоп (Stop); 

3 – кнопка Перервати (Abort) активізується на початку роботи програми і 

призначена для її зупинки; 

4 – Пауза (Pause) тимчасово зупиняє процес виконання програми, якщо є 

необхідність у покрокових операціях налагодження; 

5 – кнопка Індикація виконання (Execution Highlightning) дозволяє 

візуально прослідкувати за потоком даних, що проходить через блок-діаграму; 

6, 7, 8 – кнопки однокрокових операцій – Крок усередину (Step Into), 

Крок через (Step Over), Крок із (Step Out); 

9 – кнопка Налаштування тексту (Text Settings) для редагування 

шрифту, розміру, стилю і кольору тексту; 

10, 11 – кнопки для вирівнювання та раціонального розміщення об’єктів – 

Вирівняти об’єкти (Align Objects)та Розмістити об’єкти(Distribute Objects); 

12 – кнопка Встановити порядок об’єктів (Reorder Objects) дозволяє 

згрупувати об’єкти та визначити план їх розміщення; 

13 – кнопка Вирівняти все (Clean Up Diagram); 

14 – кнопка Вікно контекстної довідки (Show Context Help Window). 

 

Рисунок 1.4 –Інструментальна панель 

У LabVIEW є два типи меню: основне і контекстне. Основне меню 

розміщується у верхній частині вікна, а доступ до контекстного меню 
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здійснюється натисканням правої кнопки миші. Основне меню містить набір 

універсальних команд,  а команди контекстного меню діють лише на 

конкретний об’єкт. 

Типи даних та провідники даних. У LabVIEW використовуються 

різноманітні типи даних. Деякі з них відповідають текстовим системам 

програмування (ціле число, логічні дані, рядок та ін.), інші типи даних 

реалізовані тільки в LabVIEW.  

До простих скалярних типів даних належать:  

 цілі числа зі знаком (Integer) – сині термінали і провідники; 

 дійсні числа (Double Precision) – оранжеві термінали і провідники; 

 комплексні числа (Complex) – оранжеві термінали і провідники; 

 логічні дані (Boolean) – зелені термінали і провідники, мають одне з 

двох можливих значень –True/false;  

 рядкові дані (String) – рожеві термінали і провідники. 

Динамічні дані (Dynamic Data) – темно-сині термінали і провідники, 

зберігають інформацію, створену або отриману експрес-ВП.  

До складених типів даних належать масиви (Array) і кластери (Cluster). 

 

Рисунок 1.5 – Типи даних у LabVIEW 
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Послідовність обробки даних. Помилково вважати, що графічний код 

LabVIEW виконується зліва направо або згори вниз рядок за рядком, як 

текстові програми. Принцип, що керує виконанням програми LabVIEW, 

називається потоком даних (dataflow). Це означає, що код вузла виконується 

тільки тоді, коли дані надійшли на всі його входи; після закінчення роботи 

вузол передає дані на свої виходи і вони відразу надходять на входи наступних 

вузлів.  

Порядок виконання роботи 

1. Відкрити LabVIEW. Розглянути головне вікно програми.  

2. Відкрити бібліотеку прикладів NI Example Finder, натиснувши справа 

внизу Find Examples. Відповідно до варіанта (табл. 1.1) знайти та відкрити ВП. 

Таблиця 1.1 – Варіанти завдань 

№ вар. Бібліотека Назва ВП 

1 
Analyzing and Processing Signals → 

Mathematics 

Express Comparison.vi 

2 
Analyzing and Processing Signals → 

Mathematics 

Express Scaling.vi 

3 
Analyzing and Processing Signals → 

Signal and Noise Generation 

Function Waveform 

Generation.vi 

4 Fundamentals → Graphs and Charts Temperature Analysis.vi 

5 Fundamentals → Strings Build String.vi 

6 
Analyzing and Processing Signals → 

Mathematics 

Express Comparison.vi 

7 Fundamentals → Strings Build String.vi 

8 Fundamentals → Graphs and Charts Temperature Analysis.vi 

3. Розглянути передню панель, блок-діаграму та піктограму/коннектор. 

4. Запустити ВП на виконання. Прослідкувати за роботою програми у 

покроковому режимі та із ввімкненою індикацією потоків даних. 
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5. Записати до звіту призначення та особливості роботи даного ВП. 

6. Занести до звіту перелік елементів передньої панелі та вказати їх 

призначення. Описати функції, що використовуються на блок-діаграмі. 

7. Створити новий ВП з аналогічною або подібною функціональністю, 

використовуючи різні елементи оформлення передньої панелі. Розглянути 

можливості редагування розмірів та кольору елементів і написів.  

8. Відкрити вікно редагування піктограми. Змінити стандартне 

зображення відповідно до призначення ВП. 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета практичногозаняття. 

3. Опис та результати виконання практичнихзавдань. 

4. Висновки з роботи. 

Контрольні питання 

1. Яке призначення програмного комплексу LabVIEW? 

2. На що схожа програма LabVIEW? Як вона називається? 

3. Яке призначення передньої панелі? Що на ній розміщується? 

4. Яке призначення блок-діаграми? Що на ній розміщується? 

5. Де розміщуються та для чого призначені піктограма та коннектор? 

6. Що таке термінал об’єкта лицьової панелі? 

7. Як розрізнити на блок-діаграмі термінали регулятора та індикатора? 

8. Як задати потік даних, тобто встановити зв’язок між об’єктами блок-

діаграми? 

9. Що називають вузлом у LabVIEW? 

10. Яке призначення інструментальної панелі? 

11. З якими типами даних працює LabVIEW? 

12. За яким принципом здійснюється виконання програми? 

Література: [1–7]. 
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Практичне заняття № 2 

Тема.Масиви і кластери у LabVIEW. Поліморфізм функцій 

Мета: вивчити вбудовані функції для роботи з масивами і кластерами та 

концепцію поліморфізму. 

Короткі теоретичні відомості 

Масивом називається впорядкована послідовність елементів одного типу. 

Основним параметром масиву є його розмірність. Масиви можуть мати 

розмірність від 1 і вище. При цьому кількість елементів у кожній розмірності 

може досягати (231-1), залежно від об’єму пам’яті.  

На передній панелі створюються масиви у вигляді приладів (контролерів 

або індикаторів), а на функціональній панелі здійснюються різні операції з 

масивами, а також створюються масиви-константи. 

Під час створення масиву в LabVIEW з інструментального набору 

Controls на передню панель викликається рамка масиву, до якої мишею треба 

внести елемент масиву (рис. 2.1). Рамка масиву при цьому змінить розмір, що 

свідчить про узгодження типу даних. Тип даних внесеного елемента визначає 

тип даних масиву.  

 

Рисунок 2.1 – Створення масиву на передній панелі  

Елементом масиву може бути будь-який тип даних, окрім масиву, таблиці 

або графіка. Якщо елементом масиву є регулятор, то й масив буде відповідно 

регулятором. У разі заміни статусу елемента масиву змінюється й статус 

масиву. 
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Доступ до елементів масиву здійснюється за їх індексами. Індекс (index) 

кожного елемента знаходиться в діапазоні від 0 до N-1, де N – кількість 

елементів масиву. 

Після створення масиву-регулятора необхідно ввести значення його 

елементів. Для зручності можна мишею розтягнути область відображення 

масиву на необхідну кількість елементів униз або вбік, а також змінити розмір 

комірки елемента масиву. 

У контекстному меню масиву можна вибрати опції видалення або 

додавання елементів до масиву (Data Operations → Delete Element / Insert 

Element Before), відображення лінії прокручування (Visible Items  → Vertical 

Scrollbar / Horizontal Scrollbar). 

Двовимірний масив зберігає елементи у структурі, що схожа на таблицю. 

Для визначення місця розташування елемента необхідно два індекси: індекс по 

вертикалі й індекс по горизонталі, кожен з яких починається з нуля. 

Створюється двовимірний масив шляхом вибору опції Add Dimension (Додати 

розмірність) у контекстному меню одновимірного масиву. 

Широкий набір функцій для роботи з масивами знаходиться у 

функціональному меню у палітрі Array (Масив) (рис. 2.2). Найбільш 

розповсюджені з них:  

Initialize Array(Ініціалізація масиву) – створює і заповнює всі елементи 

n-вимірного масиву вказаним значенням. 

Array Size(Розмір масиву) – повертає число елементів вхідного масиву.  

Build Array(Створити масив) – комбінує або об’єднує два масиви або 

додає до масиву додаткові елементи. Ця функція має два типи вхідних даних – 

для  масиву і для елемента, що дозволяє створювати масив одночасно з масиву 

даних і зі скалярних величин. 

Array Subset(Підмножина масиву) – повертає частину масиву, що 

містить кількість елементів length(довжина), починаючи з index(індексу). 
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Index Array(Вибірка з масиву) – здійснює доступ до будь-якого елементу 

масиву. Ця функція часто використовується для отримання із двовимірного 

масиву рядка, стовпця або скалярного елемента.  

Delete From Array (Видалити з масиву) – видаляє частину масиву, 

починаючи з указаного індексу і вказаної довжини.  

 

Рисунок 2.2 – Набір функцій для роботи з масивами 

Однією з корисних властивостей LabVIEW є поліморфізм(polymorphism) 

арифметичних функцій: Add(Додавання), Multiply(Множення),Divide(Ділення) і 

т. д. Поліморфізм – це назва принципу: вхідні дані функцій можуть мати різні 

розмірності та види. Наприклад, використовуючи одну і ту саму функцію, 

можна додати скалярну величину і масив або додати два масиви.  

У разі додавання двох цифрових масивів результуючий масив складається 

із суми елементів з однаковими індексами. Якщо розміри масивів різні, то 

розмір результуючого масиву обмежиться розміром масиву з меншим числом 

елементів. Під час додавання скалярної величини до масиву в результаті 

отримаємо масив, кожен елемент якого буде збільшено на дане скалярне число. 

Окрім цифрових, поліморфними є також деякі логічні та рядкові функції.  
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Кластер(cluster) є структурою, що групує дані. Проте, на відміну від  

масиву, кластер може групувати дані різних типів (числові, логічні й т. д.). 

Механізм дії кластера можна зобразити як з’єднані вихідні провідники 

окремих різнотипних реальних приладів у загальний джгут (саме його імітує 

кластер), по якому інформація передається в будь-який інший пристрій, де цей 

джгут розділяється на окремі провідники, а вже з них зчитується інформація. 

На блок-діаграмі кластер має тільки один провідник (хоча по ньому передається 

множина даних різних типів), що суттєво зменшує скупчення провідників і 

кількість терміналів.  

На передній панелі всі елементи, зібрані в кластер, як і елементи масиву, 

розташовуються в рамці. Рамку кластера можна викликати з інструментального 

набору Controls. Далі послідовність створення кластера така ж сама, як при 

створенні масиву. Об’єктами всередині кластера можуть бути тільки елементи 

керування або тільки елементи відображення. Не можна розміщувати 

регулятори та індикатори в одному кластері, оскільки сам кластер має бути або 

першого, або другого типу. 

Елементи кластера мають логічний порядок незалежно від їх 

місцезнаходження. Перший об’єкт, внесений у кластер, стає нульовим 

елементом, другий – першим і т. д. У разі видалення одного елемента порядок 

автоматично змінюється. 

На блок-діаграмі можна з’єднати термінали кластерів тільки у тому 

випадку, якщо вони мають однаковий тип, тобто обидва кластери мають 

однакову кількість елементів, і відповідні елементи збігаються як за типом 

даних, так і за їх порядком.  

Для встановлення оптимальних розмірів кластера, відповідно до його 

вмісту, у контекстному меню (клацнути мишею на межі кластера) є опція 

Autosizing → Size to fit (Автоматичне встановлення розміру). У цьому ж меню 

є опція Reorder Controls in Cluster (Змінити порядок елементів кластера). 
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Математичні операції, які є поліморфними, можуть працювати з 

кластерами так само, як із цифровими змінними, причому кластери на входах 

операцій мають містити тільки цифрові елементи й бути однотипними. Їх 

можна додавати, віднімати, множити й ділити, узявши елементи з однаковими 

індексами або окремими цифровими змінними. У функціональному меню є 

набір операцій з кластерами (рис. 2.3).  

 

Рисунок 2.3 – Набір функцій для роботи з кластерами 

Доступ до елементів кластера можна отримати за допомогою функції 

Unbundle (Розділити). А для того, щоб об’єднати окремі компоненти у кластер 

або замінити елементи в існуючому, використовується функція Bundle 

(Об’єднати). Якщо є необхідність програмно керувати індексами елементів 

кластера або виконати певні операції, характерні для масивів, є функції 

конвертування кластера у масив і навпаки – Cluster To Array і Array To 

Cluster, у такому разі всі елементи кластера мають мати один тип даних. 

Разом із кластерами даних під час створення складних програм широко 

використовуються спеціальні елементи Error In та Error Out – кластери 

помилок. Вони знаходяться в меню Modern → Array, Matrix & Cluster та є 

стандартними вхідними і вихідними даними багатьох ВП і функцій (рис. 2.4).  
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Рисунок 2.4 – Вхідний та вихідний кластери помилок 

Кластер помилок – це спеціальний тип даних, який використовується для 

передачі інформації про помилки, що з’являються під час виконання програми. 

Це надасть можливості зрозуміти причини появи помилок, шляхи їх виявлення 

та ліквідації. Помилкою називається неможливість виконання функцією 

необхідної операції з причини некоректних вхідних параметрів або 

недоступності ресурсів. 

Кластер помилок складається з трьох елементів: 

 status Boolean (логічний елемент статус) – оповіщає про наявність 

помилки (True) або її відсутність (False); 

 code I32 (довге ціле код) – кодовий номер помилки: додатний код – 

помилка, від’ємний код – попередження, нуль – відсутність помилки; 

 source string (рядкова змінна джерело) – опис помилки та причин її 

виникнення. Як правило, містить ланцюг викликів – список ВП, починаючи з 

функції, яка викликала помилку, до ВП верхнього рівня. 

Більш детально роботу з кластерами помилок слід вивчати після 

оволодіння всіма базовими конструкціями мови LabVIEW. 

Порядок виконання роботи 

1. Визначити вхідні дані до роботи із табл. 2.1 відповідно до варіанта. 

2. Відкрити програмний пакет  LabVIEW. Створити новий документ – 

New VI.  

3. На передній панелі створити два числових масиви-регулятори Array_1 і 

Array_2 завдовжки відповідно N і M елементів. Задати довільні значення 

елементів. 
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4. Створити масив-індикатор Array_1.1 і вивести на нього результат 

попарного добутку елементів масиву Array_1. Знайти і записати у змінну Size 

довжину масиву Array_1.1. Порівняти значення Size і N/2, якщо вони не рівні, 

засвітити логічний індикатор Error. 

5. Створити масив-індикатор Array_2.1 і вивести на нього результат 

сортування за зростанням масиву Array_2. Знайти  і записати у змінну Middle 

середній елемент масиву Array_2. Розділити вихідний масив Array_2 на дві 

частини – до і після елемента Middle та записати їх у масиви Array_2.2 і 

Array_2.3. Із масиву Array_2.3 видалити перший елемент, записавши результат 

у масив Array_2.4. Зменшити кожен елемент масиву Array_2.4 у k разів, а 

результат відобразити на індикаторі Array_2.5. 

6. Створити кластер типу індикатор Cluster_1 для об’єднання елементів 

Array_1.1, Size, Error. Установити автоматичний розмір кластера. Замінити у 

вихідному кластері елемент Array_1.1 на Array_1, записавши результат у 

кластер Cluster_2. 

Таблиця 2.1 – Варіанти завдань 

№ вар. N M k № вар. N M k 

1 18 13 0,5 5 16 15 4 

2 22 9 2 6 10 21 1,5 

3 20 11 3 7 8 7 2,5 

4 14 17 0,1 8 12 19 3,2 

 
Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета практичногозаняття. 

3. Опис та результати виконання практичнихзавдань. 

4. Висновки з роботи. 

Контрольні питання 

1. Що таке масив? 

2. Який основний параметр масиву? 
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3. Як побудувати масив у LabVIEW? 

4. Який тип даних і статус може мати масив? 

5. Як здійснити доступ до елементів масиву? 

6. Які опції можна вибрати у контекстному меню масиву? 

7. Як створити двовимірний масив? 

8. Які є функції для роботи з масивами? 

9. Що таке поліморфізм функцій?  

10. Якими будуть результати додавання та множення двох масивів різної 

довжини? 

11. Чи можна помножити масив на число? 

12. Що таке кластер? Чим він відрізняється від масиву? 

13. З якою метою використовують кластери на передній панелі та на 

блок-діаграмі? 

14. Як побудувати кластер у LabVIEW? 

15. Які є функції для роботи з кластерами? 

16. Як отримати програмно доступ до елементів кластера? 

Література [17].  

 

Практичне заняття № 3 

Тема.Керування виконанням програми за допомогою циклічних 

структур While Loop та For Loop 

Мета: навчитись використовувати циклічні структури за умовою та із 

фіксованим числом ітерацій, вивчити механізм передачі даних між ітераціями 

за допомогою регістрів зсуву. 

Короткі теоретичні відомості 

У LabVIEW є дві основні структури циклів: цикл з фіксованим числом 

ітерацій (For Loop) і цикл за умовою (While Loop) для керування операціями, 

що повторюються, у віртуальному приладі. Дані циклічні структури 

знаходяться в меню Programming→ Structures. 
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Цикл із фіксованим числом ітерацій For Loop (рис. 3.1) виконує код, 

розміщений у його межах, деяке число ітерацій (count). Це число дорівнює 

величині, яка введена у термінал числа ітерацій (count terminal), що позначений 

як N.  

Цикл за умовою While Loop (рис. 3.2) виконуєкод, розміщений у його 

межах, доти, доки логічне значення (Boolean value), підключене до терміналу 

умови виходу із циклу (conditional terminal), не перейде в стан True (Зупинити, 

якщо істина). LabVIEW перевіряє термінал умови виходу після закінчення 

кожної ітерації. Якщо значення відповідає False, то виконується наступна 

ітерація. Тобто цикл буде завершено натисканням на кнопку stop. Стан 

терміналу виходу із циклу можна змінити на протилежний, тобто цикл 

виконується, поки логічне значення не стане false. Для цього у контекстному 

меню терміналу треба вибрати опцію Continue if True (Продовжити, якщо 

істина). 

Термінали лічильника ітерацій (iteration terminal) обох циклів містять 

поточну кількість пройдених ітерацій, тобто значення 0 – під час першої 

ітерації, 1 – під час другої і.т.д. до N-1, де N – задана кількість ітерацій циклу. 

  

Рисунок 3.1 – Цикл з фіксованим 

числом ітерацій For Loop 

Рисунок 3.2 – Цикл за умовою 

While Loop 

Цикл з фіксованим числом ітерацій також можна завершити за виконання 

певної умови. Для цього необхідно у контекстному менювибрати опцію 

conditional terminal (термінал умови виходу з циклу).  

Дані надходять до циклу і виходять із нього через маленьке вікно на межі 

циклу, що називається точкою входу/виходу до структури – тунель (tunnel).  
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Оскільки LabVIEW працює відповідно до принципу потоку даних, то, 

перш ніж цикл почне виконуватися, вхідні точки мають передати до нього свої 

дані. Вихідні тунелі циклу виводять дані лише після завершення всіх ітерацій. 

Також для того, щоб термінал оновлював своє значення на кожній 

ітерації циклу, його необхідно помістити всередину циклу. Наприклад, цикл за 

умовою (рис. 3.2) перевіряє стан логічного елемента на кожній ітерації; якщо 

значення false, то цикл завершує роботу. Якщо розмістити термінал керування 

за межами циклу While Loop (рис. 3.3), то цикл матиме або нескінчену кількість 

ітерацій, або виконається однократно, залежно від початкового значення 

логічного елемента. Логічне значення зчитується до того, як воно потрапить у 

цикл, а не у процесі виконання циклу чи після його завершення. 

Числовий індикатор Digital Indicator_1, що розміщений у циклі, буде 

оновлюватись під час кожної ітерації, а числовий індикатор Digital Indicator_2, 

розміщений поза межами циклу, оновиться лише один раз після завершення 

циклу і буде містити випадкове число, отримане на останній ітерації (рис. 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Розміщення терміналів елементів усередині та поза циклом 

Режими роботи тунелів структур. Вхідні й вихідні тунелі циклів можуть 

працювати у звичайному режимі та в режимі індексування (Enable Indexing), 

який активується у контекстному меню тунелю. Режим індексування широко 

використовується під час роботи з масивами. У загальному випадку діє 

правило: вхідний тунель урежимі індексування зменшує на одиницю 

розмірність даних, тобто якщо ззовні циклу багатовимірний масив, то в тілі 

циклу тунель на кожній ітерації буде вибирати окремий рядок. Якщо ззовні 

циклу одновимірний масив, то в тілі циклу тунель на кожній ітерації буде 
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послідовно перебирати окремі елементи. Вихідний тунель, що працює в режимі 

індексування, збільшує на одиницю розмірність даних.  

Автоматичне індексування – це читання даних з масиву або запис до 

масиву кожного елемента у структурі циклу. На рис. 3.4 показано приклади 

роботи із тунелями у циклі For Loop. 

  

Рисунок 3.4 – Приклади роботи з тунелями у циклі For Loop 

 
Перший ВП працює так: кожні 0,1 секунди (значення затримки Time 

Delay) на індикаторі, розташованому всередині контуру циклу, відображається 

нове випадкове число. Але на виходах за межами циклу не будуть доступні дані 

до закінчення всіх ітерацій циклу. На тунелі із ввімкненою індексацією 

утвориться масив з 10 елементів, а на тунелі з відключеною індексацією 

з’явиться тільки один, останній елемент. Кількість ітерацій циклу визначена 

програмно – 5 ітерацій. 

У другому ВП реалізована автоматична індексація масивів. Кількість 

ітерацій циклу визначається довжиною вхідного масиву N. У циклі на 

числовому індикаторі відображаються елементи вхідного масиву з індексами, 

що відповідають номеру ітерації. Індикатор масиву Array 2 відображує 

незмінений вхідний масив. Отже, на кожній ітерації елементи вхідного масиву 

будуть збільшуватись на елемент цього самого масиву, що має поточний 

індекс. На вихідних тунелях буде сформовано результат додавання типу масив. 

На індикаторі Array 3 отримаємо матрицю NЧN , у рядки якої буде записано 

результат після кожної ітерації, а на індикаторі Array 4 з’явиться останній 

масив. 
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Регістри зсуву (shift registers) використовуються в циклах за умовою та з 

фіксованим числом ітерацій і є особливим типом змінної для передачі величин 

з однієї ітерації в наступну. Регістр зсуву створюється натисканням правої 

кнопки миші на лівій або правій межі циклу й вибором опції «Додати регістр 

зсуву» (Add Shift Registers) у контекстному меню. 

Регістр зсуву (рис. 3.5) складається з пари терміналів, розташованих один 

напроти одного на вертикальних межах циклу. У правому терміналі 

зберігаються дані, отримані під час завершення ітерації циклу. Ці дані 

«пересуваються» наприкінці ітерації й з’являються в лівому терміналі на 

початку наступної ітерації. Регістр зсуву може містити будь-який тип даних і 

автоматично настроюється на тип даних першого об’єкта, до якого він буде 

приєднаний.  

Для запобігання непередбачуваної або неправильної роботи циклів 

завжди необхідно проводити ініціалізацію регістрів зсуву. Ініціалізація регістру 

зсуву – це запис у нього конкретного значення (0, 1.., true тощо). Якщо цього не 

зробити, під час повторних запусків на нульовій ітерації регістр міститиме дані, 

що залишилися з попередніх запусків програми. 

Щоб забезпечити доступ до даних від попередніх ітерацій, можна 

створити додаткові термінали, клацнувши правою кнопкою миші на терміналі 

регістра й вибравши опцію «Додати елемент» (Add Element). На рис. 3.5 

показано, що значення поточної ітерації i 0...4  підключене до правого 

терміналу регістру зсуву, а у лівих терміналах доступні попередні значення.  

Одним із найпростіших прикладів використання регістрів зсуву є 

знаходження суми ряду. Блок-діаграма, що наведена на рис. 3.6, реалізує суму 

квадратів натуральних чисел. 

В одному циклі, за необхідності, можна створювати велику кількість 

регістрів зсуву різних типів, що зберігають змінні під час ітерацій. Регістри 

зсуву додаються парами – лівий і правий, що розташовані завжди на одному 

рівні. 
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Рисунок 3.5 – Ініціалізація та 

використання регістрів зсуву 

Рисунок 3.6 –Знаходження суми 

квадратів натуральних чисел 

 
У LabVIEW неможливо зациклити провідник, тобто вихідні дані з вузла 

подати на його вхід (рис. 3.7), це суперечить принципу потоку даних. Для 

передачі даних із виходу на вхід використовується вузол зворотного зв’язку 

Feedback Node, що є аналогом регістрів зсуву. Вузол зворотного зв’язку також 

потребує ініціалізації, термінал якої може знаходитись біля стрілки або на 

межах циклу, залежно від вибраної опції у контекстному меню. На рис. 3.8 

показано блок-діаграму для знаходження факторіалу числа. Лічильник ітерацій 

видає значення від 0 до N-1, тому ці значення інкрементуються та надходять на 

вхід функції множення. На другому вході буде значення добутку, отриманого 

на попередній ітерації.  

  

Рисунок 3.7 – Помилка під час спроби 

зациклити провідник для знаходження 

факторіалу числа 

Рисунок 3.8 – Знаходження факторіалу 

числа з використанням вузла 

зворотного зв’язку 

 
Як правило, вузли зворотного зв’язку використовуються у великих 

циклах для зменшення кількості провідників та зручності написання програми.  
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Порядок виконання роботи 

1. Відкрити програмний пакет  LabVIEW.  

2. Створити новий документ – New VI. Реалізувати ВП, блок-діаграми 

яких зображені на рис. 3.2–3.4, задати вхідні дані та вивчити роботу із циклами, 

режими роботи тунелів та автоматичну індексацію. 

3. Створити новий документ – New VI. Реалізувати ВП для знаходження 

суми чисел від 0 до N з використанням вузла зворотного зв’язку. 

4. Створити новий документ – New VI. Реалізувати ВП для знаходження 

факторіалу числа N! з використанням регістрів зсуву. 

5. Відповідно до варіанта (табл. 3.1) реалізувати віртуальний прилад для 

обчислення виразу з використанням циклів, регістрів зсуву або вузла 

зворотного зв’язку. 

Таблиця 3.1 – Варіанти завдань 

№ 

вар. 
Завдання 

№ 

вар. 
Завдання 

1 Знайти суму 



n

k k

nk
S

1

)*cos(
 5 Знайти суму

220

0

1
(2 )!

n

n

x
S

n

   

2 

Знайти суму 

2 n

1 2 n
A ...

x x x
     

6 
Знайти добуток 

( 1)( 2)...( )A n n n n m     

3 

Знайти суму 



20

1 !

20

i n
Y

2 n

1 2 n
A ...

x x x
     

Знайти значення суми при і = 5 

7 

Знайти 2 n

1
A

x x ... x


  

Записати до масиву значення 

виразу на кожній ітерації 

4 

Знайти суму  

S k 2k ... ik     

Знайти і, за якого сума 

перевищить число 100. 

8 

Знайти суму 

2 nS k k ... k     

За якогоn сума перевищить деяке 

число Y? 
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Примітка: для піднесення числа до степеня використовувати функцію 

Power Of X з палітри Mathematics → Elementary & Special Functions → 

Exponential Functions: 

 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета практичногозаняття. 

3. Опис та результати виконання практичнихзавдань. 

4. Висновки з роботи. 

Контрольні питання 

1. Як у LabVIEW  керувати операціями, що повторюються? 

2. Що спільного і відмінного у циклів While Loop та For Loop? 

3. Як організувати цикл із заданою кількістю ітерацій та можливістю 

екстреної зупинки кнопкою СТОП? 

4. Як передати дані у цикл та вивести їх після закінчення ітерацій? 

5. Для чого використовується режим автоматичного індексування 

тунелю циклу? 

6. Що таке автоматичне індексування? Наведіть приклади. 

7. Що таке регістри зсуву? З якою метою вони використовуються? 

8. Навіщо необхідно проводити ініціалізацію регістрів зсуву? Яких 

помилок це допоможе уникнути? 

9. З якими типами даних працюють регістри зсуву? 

10. Наведіть приклади використання регістрів зсуву. 

11. З якою метою використовується вузол зворотного зв’язку? Чим він 

відрізняється від регістрів зсуву? 

12. У яких випадках використання вузла зворотного зв’язку має значні 

переваги над регістрами зсуву? 

Література [1, 3, 67].  
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Практичне заняття № 4 

Тема.Реалізація розгалужених алгоритмів у LabVIEW та керування 

потоком даних 

Мета: вивчити роботу функції Select та структури варіанта Case Structure 

під час роботи з різними типами даних; навчитисявизначати порядок виконання 

програми за допомогою структури послідовності. 

Короткі теоретичні відомості 

Функція Select (Вибір), що знаходиться в палітрі Comparison 

(Порівняння), повертає значення t, якщо вхідне логічне значення істинне, і 

значення f, якщо на логічний вхід подається хибне значення (рис. 4.1).  

Одним із прикладів використання цієї функції є знаходження квадратного 

кореня числа. Якщо число більше або дорівнює нулю, на індикатор виводиться 

значення квадратного кореня, коли число менше нуля і корінь обчислити 

неможливо, на індикатор виводиться константа –99999, що свідчить про 

помилку вхідних даних (рис. 4.2).  

  

Рисунок 4.1 – Функція 

вибору Select 

Рисунок 4.2 – Знаходження 

квадратного кореня 

 
Функція Select є поліморфною, вона працює також із рядковими, 

логічними, динамічними даними, масивами і кластерами. 

Структура варіанта (Case Structure) є методом виконання тексту, що 

містить умову, тобто аналогом оператора імплікації (if-then-else). Структура 

варіанта (рис. 4.3) має два або більше варіантів. Лише один з них виконується 

залежно від логічного, рядкового або числового значення, що подається на 

термінал селектора структури варіанта. 

Під час розміщення на блок-діаграмі структура варіанта спочатку 

зображена в логічній формі й має два варіанти. Щоб змінити тип даних, 
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достатньо подати значення відповідного типу на селектор. Варіанти можна 

додавати і видаляти за необхідності, також можна вибрати варіант «За 

замовчанням» (Default), який буде виконуватися, якщо величина, що подається 

на термінал селектора структури, не відповідає ніякому іншому варіанту.  

Одночасно можна бачити тільки один варіант (на рис. 4.3 навмисно 

показані всі варіанти одночасно). Клацнувши мишею по лівій або правій стрілці 

заголовка варіанта, здійснюється програмування попередніх та наступних 

варіантів.  

Для рядкових типів даних потрібно точно визначати величини, що 

порівнюються, тому значення варіанта беруть у лапки, виключенням є лише 

слово Default. 

 

Рисунок 4.3 – Приклади використання структури варіанта для роботи з 

різними типами даних 

Дані у всіх вхідних тунелях і в терміналі селектора доступні для всіх 

варіантів. Під час роботи з варіантами не обов’язково використовувати вхідні 

дані або виводити дані зі структури, але якщо в одному варіанті дані 

виводяться, то всі варіанти повинні видавати дані. У разі виведення даних з 

одного варіанта структури у всіх варіантах з’являється незафарбована точка в 

одному й тому самому місці. Компілятор буде видавати помилку, доки ця точка 

не буде підключена до даних у всіх варіантах. Це зумовлено тим, що структура 

має передавати значення в наступний вузол незалежно від того, який варіант 

виконується. 
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Під час роботи зі структурою варіанта зручно використовувати кільцеві 

списки (rings), що є спеціальними числовими об’єктами, які ставлять у 

відповідність цілим числам без знака рядки (Text Ring, Menu Ring), рисунки 

(Pict Ring) та рисунки із текстом (Text & Pict Ring). Знаходяться кільцеві списки 

у меню передньої панелі Ring & Enum. Вони особливо корисні при створенні 

меню із взаємовиключних опцій, наприклад вибір функції для обчислення. У 

разі створення кільцевого списку на передню панель виноситься необхідний 

елемент із меню і у контекстному меню вибирається опція  Edit Items 

(редагувати елементи). У вікні редагування вводяться елементи списку, яким 

присвоюються номери, починаючи з нуля.  

  

Рисунок 4.4 – Кільцеві списки Рисунок 4.5 – Вікно редагування 

елементів списку 

З’єднавши термінал кільцевого списку із селектором структури варіанта, 

яка матиме числовий тип даних, отримуємо визначену кількість розгалужень 

алгоритму. 

Аналогічним до кільцевих списків елементом є комбінований рядок 

Combo Box, що знаходиться в меню String & Path. Відмінність полягає в тому, 

що цей елемент передає сам рядок, а не зв’язане з ним число. Користувач може 

вибрати один з рядків, як у кільцевому списку, або почати вводити перші 

символи –  LabVIEW продовжить найбільш подібним зі списку. Опція Allow 
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Undefined Strings (Дозволити незареєстровані рядки) надає можливості вводити 

рядки, яких немає у списку. 

Структура послідовності Sequence Structureвикористовується для 

визначення порядку виконання програми шляхом організації її елементів у 

певну послідовність, іншими словами, для керуванням потоком даних. 

Структура послідовності виконує кадр 0, за яким іде кадр 1, потім кадр 2 і т. д., 

поки не виконається останній. І лише після цього дані залишають структуру.  

Є два різновиди структури послідовності: відкрита і компактна (Flat 

Sequence Structure і Stacked Sequence Structure), як показано на рис. 4.6 і 4.7 

відповідно. Ці два типи практично однакові, кадри мають вигляд кіноплівки. 

Відмінність полягає в тому, що у відкритій структурі кадри розміщені поруч, а 

у компактній вони знаходяться один під одним, аналогічно структурі варіанта. 

Незалежно від зовнішнього виду код виконується однаково – з паузою 1 с 

подаються два звукові сигнали. 

  

Рисунок 4.6 – Відкрита структура 

послідовності 

Рисунок 4.6 – Компактна структура 

послідовності 

У разі розміщенняструктури послідовності на блок-діаграмі вперше вона 

має один кадр. Щоб додати кадри після даного або перед ним, у контекстному 

меню слід вибрати опції Add Frame After або Add Frame Before.  

У компактній структурі послідовності передача даних з одного кадру в 

будь-який наступний здійснюється через термінал локальної змінної (sequence 

local). На блок–діаграмі він являє собою маленький жовтий прямокутник. Під 

час підключення до нього джерела даних у ньому з’являється стрілка, 

спрямована назовні (джерело даних), а в терміналах наступних кадрів – стрілка 

всередину (термінал є джерелом даних для кадрів). Незважаючи на економію 



32 
 

місця на блок-діаграмі, використання компактної структури послідовності з 

передачею даних між кадрами недоцільне через заплутаність коду.  

Порядок виконання роботи 

1. Визначити вхідні дані до роботи із табл. 4.1 відповідно до варіанта. 

2. Відкрити програмний пакет  LabVIEW.  

3. Створити новий документ – New VI. Реалізувати ВП для обчислення 

коренів квадратного рівняння виду 2ax bx c   з використанням функції Select. 

Таблиця 3.1 – Варіанти завдань 

№ вар. a b с k h m 

1 0,6 3,2 1 2 4 1 

2 0,2 2,1 1,7 10 2 2 

3 0,35 1,2 2,6 5 1 3 

4 0,65 3,1 1,1 3 7 2 

5 0,27 1,2 2,5 6 3 1 

6 0,37 1,15 2,3 1 2 2 

7 0,04 0,47 1,1 4 10 3 

8 0,11 0,8 1,45 20 4 2 

 

4. Створити новий документ – New VI. Реалізувати ВП для знаходження 

суми, різниці, добутку та частки двох чисел з використанням кільцевого списку 

для вибору функції та структури варіанта Case Structure. 

5. Створити новий документ – New VI.Використовуючи структуру 

послідовності, згенерувати випадкове число, збільшити його у k разів, поділити 

на h. Початкове значення, проміжні та кінцевий результати відобразити на 

індикаторі з інтервалом m секунд. Реалізувати індикацію завершення 

кожної дії. 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета практичногозаняття. 

3. Опис та результати виконання практичнихзавдань. 

4. Висновки з роботи. 
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Контрольні питання 

1. За допомогою яких структур можна керувати потоком даних? 

2. Для чого використовується та як працює функція Select? 

3. Яке призначення структури варіанта Case Structure? 

4. З якими типами даних працює Case Structure? 

5. Які особливості роботи Case Structure із рядковими даними? 

6. Чи можна виводити дані лише з одного варіанта Case Structure? 

7. Що таке кільцевий список? Які є його різновиди? 

8. З якою метою використовують кільцеві списки? 

9. Яка відмінність між кільцевим списком і комбінованим рядком? 

10. Для чого використовується та як працює Sequence Structure? 

11. Які є різновиди Sequence Structure? 

Література [1, 2, 57].  

 

Практичне заняття № 5 

Тема.Графічне відображення інформації, спеціальні типи даних, 

експрес-віртуальні прилади і динамічні дані 

Мета: вивчити елементи графічного відображення інформації та 

можливості зміни їх стилю, вивчити типи даних «інтервал» та «осцилограма», 

навчитись користуватись експрес-ВП, визначити зв’язок динамічних даних з 

осцилограмами. 

Короткі теоретичні відомості 

Розгортка осцилограми  Waveform Chart відображає дані безперервно, 

додаючи нові дані у міру їх надходження. Осцилограма є графічним 

відображенням залежності величини Y від величини X. Часто величина Y являє 

собою значення даних, а величина Х являє собою час. Розгортка осцилограми 

найчастіше використовується всередині циклу та може відображати одну або 

кілька кривих. Розгортка осцилограми має три режими поновлення: панорамне 

(strip chart mode), часове (scope chart mode) і часове з маркером (sweep chart 
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mode). Режим поновлення можна змінити, вибравши в контекстному меню 

опцію Advanced → Update Mode. 

Під час роботи розгортки в панорамному режимі на осцилограмі 

з’являється зображення, що прокручується подібно до паперової стрічкової 

діаграми. Осцилограми в режимах часового поновлення й часового поновлення 

з маркером мають зображення зі зворотним ходом, як в осцилографі. У режимі 

часової розгортки крива, досягнувши правої межі, стирається й знову починає 

прорисовуватися з лівої межі. Режим часової розгортки з маркером працює 

аналогічно, але зображення не зникає у разі досягнення правої межі: початок 

надходження нових даних визначає вертикальна лінія – маркер. 

Найпростіший спосіб використання розгортки осцилограми – це 

підключення скалярної величини до її терміналу в циклі (рис. 5.1). При цьому 

на кожній ітерації циклу на розгортці рисується одна точка. Під час 

підключення на вхід масиву на кожній ітерації на розгортку буде надходити 

така кількість точок, яка відповідає його довжині (рис. 5.2).  

  

Рисунок 5.1 – Побудова випадкової 

функції з обчисленням одного 

значення за ітерацію 

Рисунок 5.2 – Побудова випадкової 

функції з обчисленням п’яти значень 

за ітерацію 

 
Для побудови багатопроменевих розгорток дані необхідно об’єднати 

функцією Bundle. Для зручного перегляду даних можна додати смугу 

прокручування або використати кілька шкал Х та Y, вибравши відповідні опції 

у контекстному меню.  

На відміну від розгорток, графіки відразу відображають сформовані 

масиви даних. Вони не можуть додавати нові значення до вже існуючих. 
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LabVIEW пропонує кілька видів графіків: графіки осцилограм (Waveform 

Graph), двокоординатні графіки (ХY Graph), графіки інтенсивності (Intensity 

Graphs), тривимірні графіки (3D Graph), графіки цифрових осцилограм (Digital 

Waveform Graph) і деякі особливі види графіків. Для відображення й аналізу 

цифрових сигналів («істинно» або «хибно», 0 або 5В, «ввімкнено» або 

«вимкнено») у LabVIEW використовується спеціальний тип графіка – графік 

цифрової осцилограми (Digital Waveform Graph).  

Графік осцилограми Waveform Graph відображає тільки однозначні 

функції (одне значення Y відповідає одному значенню Х) з однорідно-

розташованими точками. На рис. 5.3зображено використання графіка 

осцилограми для побудови однопроменевої та багатопроменевої осцилограм. 

Функція Build Array формує двовимірний масив 100Ч2 . 

 

 

Рисунок 5.3 – Побудова однопроменевої й багатопроменевої осцилограм 

 
Двокоординатний графік ХY Graph являє собою декартовий графік, що 

використовується для відображення даних зі змінними інтервалами, або 

неоднозначних функцій (коли декілька значень Y відповідають одному 

значенню Х). На вхід ХY Graph подаються об’єднані у кластер два масиви, які 

відповідають даним по координатах Х та Y (рис. 5.4). 

Опції Автомасштабування X (AutoScale X) і АвтомасштабуванняY 

(AutoScale Y) на вкладках Шкала X (X Scale) або Шкала Y (Y Scale) 

контекстного меню об’єкта дозволяють масштабам осей самим настроюватися 

для відображення всіх точок на графіку з максимально можливою роздільною 

здатністю.  
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Рисунок 5.4 – Відображення неоднозначної функції на ХY Graph 

Опція Властивості (Properties) відкриває діалогове вікно, яке дозволяє 

настроювати властивості графіка. У вкладці Масштаби (Scales) можна змінити 

такі параметри: Name (заголовок) – заголовок осі; Show scale label (відобразити 

заголовок) – сховати або показати заголовок осі; Log – логарифмічний або 

лінійний масштаб осі; Inverted (Інвертована) – зміна напрямку осі; AutoScale 

(Автомасштабування) – якщо опція вимкнена, можна задати межі шкали 

вручну; Scale Style and Colors (стиль і колір шкали); Grid Style and Colors (стиль 

і колір сітки). 

Для зміни однотипного стилю графічних індикаторів, що встановлений за 

замовчанням, та при відображенні багатопроменевих осцилограм зручно 

користуватись панеллю редагування графіка Plot Legend (рис. 5.5).  Кожен 

промінь на графіку має номер, починаючи з 0, та особисте меню для зміни 

стилю, ліній, кольору та типу точок.  

Опція Шаблони графіків (Common Plots) дозволяє вибрати один із 

шести розповсюджених стилів. Опція Колір (Color) дає можливість вибрати 

колір лінії. Опції Тип линії (Line Style) і Товщина лінії (Line Width) 

пропонують різноманітні типи і розміри ліній. Опція Згладжування (Anti-

Aliased) робить лінії графіків більш гладкими, але знижує швидкодію. Опція 

Діаграми (Bar Plots) дає можливість створювати графіки у вигляді смуг із 100, 

75 та 1 % заповнення ширини у горизонтальному або вертикальному напрямку. 

Опція Заповнення (Fill Baseline) керує базисною лінією смуг. Графіки можуть 

не мати заповнення або бути заповненими до ±∞. Опція Інтерполяція 
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(Interpolation) визначає спосіб проведення лінії між точками даних. Опція Тип 

точки (Point Style) відображає різні типи точок (без точки, круглі, квадратні, 

пусті тощо). Опції Шкала X і Шкала Y необхідні для визначення 

відповідності певного променя шкалі X або Y, коли на графіку є велика 

кількість шкал. 

 
 

Рисунок 5.5 – Настроювання графіка за допомогою панелі редагування 

Часто виникає потреба в аналізі даних залежно від часу, наприклад зміна 

температури упродовж доби. Для простоти обробки таких даних у LabVIEW 

передбачені особливі типи даних – інтервал, осцилограма і динамічні дані.  

Тип даних Інтервал використовують для зберігання абсолютних 

моментів часу з дуже високою точністю. Елементи введення Time Stamp Control 

та індикації Time Stamp Indicator (рис. 5.6) знаходяться в меню Numeric. 

Поточне значення часу і дати можна ввести в елемент Time Stamp Control на 

передній панелі за допомогою календаря або визначити програмно функцією 

Get Date/Time In Seconds (меню Timing). Приклад використання типу даних 

«інтервал»зображено на рис. 5.7 – реалізовано підрахунок часу, необхідного на 

виконання середнього кадру структури послідовності. 

Якщо є необхідність отримувати та зберігати не лише основні значення 

даних, а й час отримання першого значення, затримку часу між точками даних і 

коментарі, то доцільно використовувати тип даних Осцилограма. 
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Рисунок 5.6 – 

Елементи введення та 

індикації інтервалів 

Рисунок 5.7 – Приклад підрахунку часу виконання 

середнього кадру структури послідовності за 

допомогою типу даних «інтервал» 

 
Можна створити елементи керування Осцилограма (Waveform) або 

Цифрова осцилограма (Digital Waveform) на передній панелі, узявши їх із 

палітри Введення/Виведення(I/O).  

Тип даних «осцилограма» являє собою особливий тип кластера, який 

складається із чотирьох компонентів – Y, t0, dtі Властивості (Attributes): Y – 

одновимірний масив даних; t0 – скалярна величина, що являє собою час 

отримання першої точки у масиві Y, тобто початковий час; dt – скалярна 

величина, що показує час між точками масиву Y; Властивості – за замовчанням 

цей елемент приховано, для відображення треба вибрати опцію Visible Items → 

attributes. 

На рис. 5.8зображено приклад створення осцилограми, що складається з 

масиву випадкових чисел, отриманих 8 липня 2014 року о 16 год, 49 хв, 34 с, з 

інтервалом 0,005 с. 

 
 

Рисунок 5.8 – Приклад створення осцилограми 
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Експрес–віртуальний прилад – це особливий вид функцій LabVIEW, що 

відрізняється від звичайних наявністю діалогового вікна настроювання. Такі 

ВП допомагають швидко реалізовувати вимірювання та аналіз даних. У разі 

розміщення на блок-діаграмі експрес-ВП LabVIEW автоматично створює код 

низького рівня, який реалізує необхідну функціональність.  

Майже всі експрес-ВП для збору, аналізу, керування і генерації сигналів 

користуються спеціальним типом – динамічними сигналами для передачі 

даних. Динамічні дані – це масив аналогових осцилограм, поєднаних у зручній 

формі. Перевагою динамічних даних є простота роботи з ними, наприклад, 

можна просто з’єднати два провідники динамічних даних, а LabVIEW 

автоматично додасть функцію їх об’єднання (Merge Signals).  

На рис. 5.9зображено приклад роботи з динамічними даними. У разі 

розміщенняна блок-діаграмі експрес-ВП Simulate Signal (Моделювання 

сигналу) із меню Express → Input відкривається діалогове вікно, в якому слід 

указати такі параметри: тип сигналу (Signal Type: sine, square, triangle, sawtooth, 

DC), частоту (Frequency), фазу (Phase), параметри дискретизації (Timig) та ін. 

 
 

Рисунок 5.9 – Приклад роботи з динамічними даними 

Основні функції роботи з динамічними даними розміщені в палітрі 

Express → Signal Manipulation, такі як функції об’єднання, розділення і вибору 

сигналів, а також перетворення традиційних типів LabVIEW (осцилограм, 

масивів і чисел) на динамічні дані та навпаки. 
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Порядок виконання роботи 

1. Відкрити програмний пакет  LabVIEW. Створити новий документ – 

New VI.  

2. Реалізувати ВП для побудови графіка випадкової функції різними 

способами. Визначити особливості різних режимів поновлення розгортки 

осцилограми. 

3. Реалізувати ВП для відображення неоднозначної функції на ХY Graph, 

як показано на рис. 5.4, або за власним бажанням. 

4. Вивчити опції редагування та властивості графічних індикаторів. 

Застосувати свій стиль оформлення для попередніх графіків. 

5. Створити новий документ – New VI. Відповідно до варіанта (табл. 5.1) 

побудувати осцилограму та її графік. Функції осцилограм знаходяться в меню 

Waveform → Analog Waveform → Waveform Generation. Користуючись 

функцією Get Waveform Components для відокремлення масиву з даними, 

визначити його довжину.  

Таблиця 5.1 – Варіанти завдань для побудови осцилограми 

№ вар. Функція Частота, Гц Амплітуда dt, с 

1 Sine Waveform 30 5 0,5 

2 Square Waveform 10 12 0,1 

3 Triangle Waveform 50 10 1 

4 Sawtooth Waveform 100 30 0,2 

5 Sine Waveform 20 4 0,5 

6 Square Waveform 45 15 0,01 

7 Triangle Waveform 60 220 0,1 

8 Sawtooth Waveform 75 50 0,05 

6. За допомогою інтервалів та структури послідовності здійснити 

підрахунок часу, необхідного на виконання попереднього завдання. 

7. Створити новий документ – New VI. Користуючись експрес-ВП 

Simulate Signal, відобразити на графіку два сигнали, відповідно до варіанту 

(табл. 5.2). 

 



41 
 

Таблиця 5.2 – Варіанти завдань для побудови сигналів 

№ вар. Сигнали Частота, Гц Амплітуда Кількість точок 

1 Sine, Square 50 10 150 

2 Square, Triangle 100 30 100 

3 Triangle, Sawtooth 20 4 175 

4 Sawtooth, Sine 45 15 120 

5 Sine, Triangle 60 220 160 

6 Square, Sawtooth 75 50 200 

7 Triangle, Square 30 5 175 

8 Sawtooth, Sine 10 12 150 

 
Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета практичногозаняття. 

3. Опис та результати виконання практичнихзавдань. 

4. Висновки з роботи. 

Контрольні питання 

1. Які можливості має LabVIEW для графічного відображення 

інформації? 

2. Як побудувати багатопроменеву розгортку осцилограми? 

3. Які особливості використання двокоординатного графіка звичайного? 

4. Які є опції редагування та властивості графічних індикаторів? Як 

створити власний стиль оформлення графіка? 

5. Що являє собою тип даних «інтервал»? З якою метою він 

використовується?Якими способами можна задати значення інтервалу? 

6. З яких компонент складається та як використовується тип даних 

«осцилограма»? 

7. Що таке динамічні дані? Чим вони відрізняються від масивів та 

осцилограм? 

8. Які особливості роботи експрес-ВП? 

Література [13, 57].  

 



42 
 

Практичне заняття № 6 

Тема.Робота з рядками і файлами в LabVIEW 

Мета: вивчити опції елементів керування і відображення рядків та 

функції для роботи з рядками, навчитися зберігати дані у файл та зчитувати їх 

із файла. 

Короткі теоретичні відомості 

Рядкові елементи керування та індикатори (strings), що знаходяться у 

меню  String&Path, відображають текстові дані. Рядки часто містять дані у 

форматі ASCII, що є стандартним способом зберігання алфавітно-цифрових 

символів. Під час роботи з рядками зручно користуватись опціями з 

контекстного меню: Enable Wrapping (Дозволити перенос); Visible Items → 

Vertical Scrollbar/Horizontal Scrollbar (Видимі елементи → вертикальна смуга 

прокручування/горизонтальна смуга прокручування); Limit to Single Line 

(Обмежити одним рядком); Update Value While Typing (Оновити значення під 

час набору) – значення елемента, яке зчитується на блок-діаграмі, змінюється 

кожного разу, коли користувач вводить новий символ у рядок.  

Рядки також мають опцію Password Display (приховане зображення). 

Коли вона активна, рядковий елемент відображує інформацію у вигляді 

зірочок. Опції  Hex Display'\' Codes Display подають рядок відповідно у 

вигляді шістнадцяткових символів та кодованого відображення з прихованими 

символами (повернення на один символ, повернення каретки, мітка табуляції). 

Подібно до числових масивів, у LabVIEW є спеціальна структура Table 

Control, яка відображує двовимірний масив рядків, що знаходиться в меню  

Lists&Tables.  

Ще одним варіантом організації рядкових даних є вікно-список (Listbox) 

та вікно-список з кількома стовпцями (Multi-column Listbox). У режимі 

редагування у вікно-список вводиться текст, а після запуску ВП воно працює як 

елемент вибору з множини, тобто користувач має клацнути мишею на 
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необхідному рядку. У програму передається не сам рядок, а його номер у 

списку, починаючи із 0. 

Для роботи з рядковими даними є велика кількість функцій. Деякі 

спеціальні функції зображені на рис. 6.1. String Length (Довжина рядка) – 

повертає кількість символів у рядку; Concatenate Strings(Об’єднання рядків) – 

об’єднує всі вхідні рядки і рядкові масиви в один вихідний рядок; Format Into 

String(Перетворити на рядок) – перетворює рядкові та числові дані на рядок; 

String Subset(Виділити частину рядка)– повертає частину рядка вказаної 

довжини, починаючи з указаного номера символу;Match Pattern(Шаблон 

рядка) – використовується для пошуку в рядку заданої структури символів; 

Scan from String(Перегляд рядка) – перетворює рядок на числові дані. 

Вхід «рядок формату» визначає, як необхідно перетворювати вхідний 

рядок на вихідний. За замовчанням таке перетворення здійснюється відповідно 

до типу вхідних даних. Для визначення формату рядка необхідно у 

контекстному меню вибрати опцію Edit Format String (рис. 6.2), де вибрати одну 

чи кілька операцій форматування. 

 
 

  

  

Рисунок 6.1 – Функції для роботи із рядковими даними 

До складу палітри функцій файлового введення/виведення (File I/O) 

входять файлові функції високого рівня, файлові функції низького рівня, 

додаткові  файлові функції (Advanced File Functions) та експрес-ВП.  
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Рисунок 6.2 – Вікно вибору операцій форматування рядкових даних 

Функції високого рівня використовуються для виконання загальних 

операцій введення/виведення текстової та числової інформації. Виконання 

таких операцій, як правило, включає три етапи: відкриття вже існуючих або 

створення нових файлів; запис до файла або читання з файла; закриття файла.  

Функції низького рівня слугують для виконання окремих розділів 

функцій високого рівня та виконання таких файлових операцій, як створення 

каталогів, переміщення, копіювання та видалення файлів, виведення змісту 

каталогів, зміна файлових характеристик і маніпуляції з адресами. 

Для функцій, що працюють з файлами, необхідно вводити шлях до 

розміщення файла. Для цього в LabVIEW є спеціальні елементи керування та 

індикатори: шляхи (paths). Шляхи є окремими типами даних, їх термінали і 

провідники мають блакитно-зелений колір.  

Для швидкого та інтерактивного запису у файл даних у LabVIEW є 

експрес-ВП Write To Measurement File (записати у файл)і Read From 

Measurement File (прочитати із файла), зображені на рис. 6.3, 6.4.Для 

настроювання даних ВП після їх розміщення на блок-діаграмі потрібно 

відкрити діалогове вікно, де вибрати необхідні опції. 

Діалогове вікно ВП Write To Measurement Fileмає такі опції: 

Ім’я файлу (File name) відображає повний шлях до файла, в який 

записуються дані.  
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Рисунок 6.3 – ВП Write To Measurement File 

 

Рисунок 6.4 – ВП Read From Measurement File 

Дія (Action) містить такі опції: зберегти в один файл (Save to one file); 

запит вибору файла (Ask user to choose file); одноразовий запит вибору файла 

(Ask only once); запит вибору файла за кожною ітерацією (Ask each iteration); 

зберегти в серії файлів (Save to series files (multiple files)). 

Якщо файл уже існує (If а file already exists) має такі опції: перейменувати 

існуючий файл (Rename existing file); використовувати наступне доступне ім’я 

файла (Use next available name); додати до файла (Append to file); переписати 

файл (Overwrite file). 

Заголовки сегментів (Segment Headers) містять такі опції: один заголовок 

на сегмент (One header реr segment); тільки один заголовок (One header only); 

без заголовків (No headers). 

Колонки значень X (X Value Columns) містять такі опції: одна колонка на 

канал (One column реr channel); тільки одна колонка (One column only); порожня 

колонка відліків часу (Empty time column). 
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Роздільник полів (Delimiter) містить такі опції: табуляція (Tab) та кома 

(Comma). 

Опис файла (File Description) містить опис файла, LabVIEW 

додаєвведений у це вікно текст до заголовка файла. 

Діалогове вікно ВП Read From Measurement File для зчитування даних 

із файлуа має такі опції: 

Ім’я файла (File name) відображає повний шлях до файла, з якого 

зчитуються дані.  

Дія (Action) містить опцію «просити користувача вибрати файл» (Ask user 

to choose file). Установлення опції викликає відображення діалогового вікна, у 

якому користувачеві пропонується вибрати файл з розширенням .Ivm.  

Розмір сегмента (Segment Size) задає початковий розмір сегментів 

сигналу (Retrieve segments original size) або визначає його відповідний розмір 

(Samples) (Retrieve segments specified size). 

Інтервали часу (Time Stamps) встановлюються відносно початку 

вимірювання (Relative to start measurement) або задається абсолютне значення 

дати і часу (Absolute (date and time)). 

Загальні опції (Generic Text File) визначає номер рядка, з якого 

починаються дані (Start row numeric data);  визначає перший рядок як назву 

каналу (First row is channel names); визначає перший стовпець як час каналу 

(First column is time channel).  

Порядок виконання роботи 

1. Визначити вхідні дані до роботи із табл. 6.1 відповідно до варіанта. 

2. Відкрити програмний пакет  LabVIEW. Створити новий документ – 

New VI.  

3. Створити ВП, який здійснює вимірювання N значень фізичної 

величини – одне значення кожні t1 с і відображує їх на графіку. Закон зміни 

значень реалізувати за допомогою математичних функцій залежно від фізичної 

величини (лінійний, квадратичний, випадковий, синусоїдальний тощо). 
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4. Здійснити перетворення кожного виміряного значення на рядковий 

тип даних та об’єднати його із символом табуляції, відліком часу і символом 

кінця рядка.  

5. Увімкнути індикацію після закінчення вимірювання останнього 

значення. Реалізувати опитування кнопки «Записати значення у файл» кожні 

t2 с. Після натискання на кнопку записати дані у файл. 

6. Створити новий документ – New VI. Виконати запит паролю та за 

умови введення правильного тексту виконати зчитування значень із файла, 

створеного у попередньому пункті. Побудувати графік зміни температури. 

Якщо буде введено неправильний пароль, повідомити про це відповідним 

написом. 

Таблиця 6.1 – Варіанти завдань для побудови осцилограми 

№ вар. Фізична величина N t1 t2 

1 температура 20 1 0,5 

2 напруга 30 0,5 0,4 

3 швидкість 45 0,25 0,1 

4 тиск 10 2 0,2 

5 переміщення 60 0,2 0,4 

6 частота 50 0,5 0,3 

7 струм 75 0,25 0,5 

8 об’єм 70 0,1 0,7 

 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета практичногозаняття. 

3. Опис та результати виконання практичнихзавдань. 

4. Висновки з роботи. 

Контрольні питання 

1. Які можливості має LabVIEW для обробки текстових даних? 

2. Які опції мають елементи введення і відображення рядкових даних?  

3. Як можна організувати або згрупувати рядкові дані? 
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4. Які є функції для роботи з рядковими даними? 

5. Чи можна числові значення зобразити рядковим типом даних? 

6. Що таке формат рядка? Які є його різновиди? 

7. Які є функції для роботи з файлами? 

8. Як вказати шлях до розміщення файла? 

Література [13, 57].  

 

Практичне заняття № 7 

Тема. Використання локальних, глобальних і мережевих змінних 

LabVIEW та програмне керування об’єктами 

Мета: вивчити особливості використання локальних, глобальних і 

мережевих змінних, навчитись настроювати зовнішній вигляд та поведінку 

об’єктів на лицьовій панелі, використовуючи вузол властивостей Property Node, 

та вивчити вузол методів Invoke Node. 

Короткі теоретичні відомості 

У найпростіших програмах зчитування/запис даних здійснюється через 

відповідний термінал на блок-діаграмі. Для розширення можливостей 

використовуються локальні та глобальні змінні – структури LabVIEW. 

Локальні змінні (Local Variable)дають можливість доступу до об’єктів на 

лицьовій панелі із декількох місць на блок-діаграмі, якщо немає можливості 

з’єднати провідник даних із терміналом об’єкта. Локальні змінні – це вбудовані 

об’єкти, які доступні у меню Programming → Structures. При розміщенні на 

блок-діаграмі  локальної змінної з’являється значок ≪?≫, що означає її 

невизначеність. Вибравши у контекстному меню опцію Select Item, отримаємо 

список усіх елементів, для яких може бути створена локальна змінна. Ще одним 

способом створення локальної змінної для конкретного об’єкта є вибір опції 

Create → Local Variable у контекстному меню відповідного терміналу. 

Локальна змінна може працювати у режимі зчитування або запису, який 

вибирається у контекстному меню (Change to Read/Write). 
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Одним із прикладів використання локальних змінних є можливість 

контролю виконання двох паралельних циклів (рис. 7.1). Але є одна умова 

використання локальної змінної логічного типу – кнопка на лицьовій панелі не 

може бути в режимі застібки(Latch). Щоб змінити цей режим, необхідно 

вибрати опцію механічних дій Mechanical Action у контекстному меню. Ще 

одним прикладом використання локальних змінних є зчитування даних з 

індикаторів та програмна зміна значень елементів керування. Наприклад, 

необхідно реалізувати таймер зворотного відліку (рис. 7.2). 

 

Рисунок 7.1 – Керування двома паралельними циклами 

 

 

Рисунок 7.2 – Реалізація таймера зворотного відліку   

Під час використання локальних змінних не можна допускати ситуацій, 

коли дві або більше копій локальної змінної можуть бути записані в один і той 

самий час. А також слід уникати їх надмірного використання, оскільки кожна 

змінна створює копію даних в оперативній пам’яті.  

Глобальні змінні (Global Variable) доступні в меню Programming → 

Structures та використовуються для передачі даних між незалежними ВП. Якщо 

один ВП передає дані у глобальну змінну, то всі інші працюючі ВП або ВПП 

можуть відразу зчитувати її оновлене значення. Під час розміщення глобальної 
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змінної на блок-діаграмі з’являється її термінал, подвійненатискання на якому 

відкриває лицьову панель, ідентичну лицьовій панелі ВП. Тобто глобальна 

змінна – це спеціальний тип ВП, який не має блок-діаграми та може містити 

дані в будь-якій кількості та будь-яких типів на лицьовій панелі. Глобальні 

змінні зберігають дані та не виконують ніяких дій над ними.  

 
 

Рисунок 7.3 –Використання глобальних змінних 

У контекстному меню термінала глобальної змінної є опція Find → Global 

Definition, яка вказує місце на лицьовій панелі, де створюється глобальна 

змінна.  Опція Find → Global References показує список усіх ВП, що містять цю 

глобальну змінну.  

Мережева змінна (Shared Variable) – структура LabVIEW, яка також 

знаходиться у меню Programming → Structures, дозволяє відокремити дані двох 

та більше додатків, що працюють на одному або різних ПК, які об’єднуються 

локальною мережею. 

Вузол властивостей (Property Node) надає можливості програмно 

контролювати параметри елементів лицьової панелі, такі як колір, видимість, 

розміщення, числовий формат тощо. Наприклад, можна змінювати колір 

цифрового регулятора від зеленого до жовтого і червоного в міру збільшення 

введеного значення. Елементи введення можна зробити неактивними або 

невидимими доти, поки не буде натиснута певна кнопка. Можна навіть 

здійснювати анімацію, змінюючи положення елемента.  
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Для створення вузла властивостей необхідно у контекстному меню 

об’єкта вибрати опцію Create → Property Node. На блок-діаграмі з’явиться 

термінал з тим самим ім’ям, у контекстному меню якого є опція Property для 

вибору та зміни параметрів об’єкта.  

Так само як локальні та глобальні змінні, властивості об’єкта можуть 

бути прочитані або встановлені. Один термінал вузла властивостей може 

містити декілька властивостей, незалежно від їх режимів – зчитування або 

запису.Вузол властивостей має такі базові опції: 

Visible – встановлення або зчитування параметрів видимості об’єкта. 

Об’єкт буде невидимим, якщо у даний термінал буде записано значення     

FALSE, і видимим, якщо TRUE.  

Disabled – встановлення або зчитування параметрів доступу користувача 

до об’єкта. Значення 0 робить об’єкт доступним для користувача; значення 1 

забороняє доступ до об’єкта без будь-яких видимих змін; значення 2 забороняє 

доступ і затінює об’єкт сірим кольором. 

Key Focus. Якщо значення цього вузла істинне, то об’єкт готовий до 

роботи з клавіатурою, у ньому з’являється курсор. 

Position – кластер з двох чисел, які визначають положення верхнього 

лівого кутка об’єкта на лицьовій панелі у пікселях. 

Bounds – кластер з двох чисел, які у пікселях визначають висоту і 

ширину об’єкта на лицьовій панелі. 

Blinking. Якщо значення цього вузла істинне, то об’єкт на лицьовій 

панелі починає миготіти. 

Format and Precision –  кластер з двох чисел, які визначають формат і 

точність для числових елементів.  

Color. Залежно від типу об’єкта може встановлювати колір тексту, фону. 

Tip Strip – встановлення тексту, який з’являтиметься під часнаведення 

мишею на об’єкт. 

На рис. 7.4 зображений ВП, у якому використані вузли властивостей 

елементів Gauge і Thermometer для встановлення кольору фону BGColor та 
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кольору заповнення FillColor залежно від значеннь, що відображують ці 

елементи. Встановлення кольору здійснюється за допомогою елемента Color 

Box із меню Numeric. 

Під час роботи з вузлами властивостей зручно користуватись довідкою, у 

вікні якої можна побачити список усіх компонент вузла з описом їх значень та 

вхідних даних. Для більш зручної роботи з вузлами властивостей доцільно 

створювати для них вхідні та вихідні термінали за допомогою опції Create → 

Constant/Control/Indicator. 

 

  

Рисунок 7.4 – Використаннявузла властивостей для зміни кольору елементів 

 

Вузол методів (Invoke node) надає можливості програмно виконувати 

певні дії над об’єктом, а не лише змінювати його властивості. Для створення 

вузла методів для певного об’єкта необхідно у його контекстному меню 

вибрати опцію Create → Invoke node. На блок-діаграмі є термінал із назвою 

вибраного методу та аргументами вузла методів. Кожен об’єкт має як базові, 

так і специфічні методи. Наприклад, базовим методом для усіх елементів 

керування є Reinitialize to Default (перевизначити як значення за замовчанням). 

Цей метод не має аргументів і використовується для встановлення початкового 

значення елемента керування.  
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Для графічних елементів є метод Export lmage, що дозволяє зберегти 

побудований графік у графічному форматі. На рис. 7.5 зображена блок-діаграма 

ВП, у якому реалізовано збереження побудованої на графіку функції у файл з 

розширенням .bmp. Відкривши цей файл, побачимо рис. 7.6 як результат роботи 

методу Export lmage. 

 

Рисунок 7.5 – Блок-діаграма ВП, що використовує метод Export lmage 

 

Рисунок 7.6 – Вміст файла, створеного методом Export lmage 

Під час роботи даного методу обов’язковими є такі аргументи: тип файла 

(BMP, EPS, EMF, PICT), цільове призначення (буфер обміну або файл) та шлях 

до файла. Необов’язковими є аргументи HideGrid – логічна змінна, що 

відповідає за відображення сітки на рисунку та Always Overwrite – логічна 

змінна, що відповідає за перезапис зображення. 
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Порядок виконання роботи 

1. Визначити вхідні дані до роботи із табл. 4.1 відповідно до варіанта. 

2. Створити новий документ – New VI. Використовуючи структуру 

послідовності та локальні змінні, реалізувати сигнал світлофора із затримкою 

5 с та відображати на рядковому індикаторі поточний колір. 

3. Створити новий документ – New VI. Відповідно до варіанта (табл. 7.1), 

реалізувати зміну властивостей елементів, використовуючи Property Node. 

Таблиця 7.1 – Варіанти завдань 

№ вар. Завдання 

1 

Реалізувати вибір властивостей елемента String Control зі 

створених меню: зробити активним, неактивним або невидимим; 

додати чи приховати прокручування 

2 
Відобразити на графіку Waveform Graph функції sin і cos. Зробити 

невидимим вибраний канал 

3 

Розмістити два елементи Numeric Control. Перевірити, чи було 

змінене значення першого, перш ніж буде введено значення у 

другий. Реалізувати миготіння першого Numeric Control, якщо не 

виконується задана умова 

4 
Відобразити на Waveform Chart випадкове число у діапазоні 

20…50. Змінити колір, стиль та товщину ліній 

5 

Відобразити на String Indicator комбінований рядок, що 

складається із введених в окремі String Control значень ПІБ. 

Змінити формат відображення (Normal, Codes, Password, Hex), 

вирівнювання (Left, Right, Center), колір тексту 

6 

Реалізувати введення даних у три елементи Numeric Control у 

чіткій послідовності, роблячи кожен наступний видимим після 

введення значення у попередній 

7 

Відобразити на Waveform Chart періодичну функцію та 

реалізувати вибір режиму оновлення розгортки за допомогою 

меню 

8 

Здійснити запит паролю за допомогою рядкового елемента 

введення. Під час наведення на елемент показати повідомлення 

про необхідну кількість символів. Після введення останнього 

символу зробити елемент неактивним та повідомити про 

правильність уведеного паролю 
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4. Вивчити роботу з вузлом властивостей на прикладі ВП, описаного у 

теоретичних відомостях. 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета практичногозаняття. 

3. Опис та результати виконання практичнихзавдань. 

4. Висновки з роботи. 

Контрольні питання 

1. Що являють собою локальні, глобальні та мережеві зміннів LabVIEW? 

2. З якою метою використовуються локальні змінні? 

3. Яких ситуацій слід уникати під час використання локальних змінних? 

4. З якою метою використовуються глобальні змінні? 

5. Які можливості надає вузол властивостей Property Node? 

6. Як створити вузол Property Node властивостей? 

7. Які базові опції має вузол властивостей Property Node? 

8. Як можна зчитати з елемента певну його властивість? 

9. Чи можна зчитувати і встановлювати властивості для одного елемента 

одночасно? 

10. Які можливості надає вузол методів Invoke node? 

11. Що спільного і відмінного у вузлів Property Node та Invoke node? 

12. Які базові методи має вузол методів Invoke node? 

13. Для яких елементів і з якою метою створюється метод Export lmage? 

14. Що називають аргументами вузла методів? 

15. Які аргументи необхідно вказати під час створення методу Export 

lmage? 

Література [13, 57].  

 

 

Практичне заняття № 8 
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Тема. Реалізація алгоритмів керування мобільним колісним роботом 

Lego NXT у LabVIEW 

Мета:розглянути типові завдання керування рухом робота Lego NXT: рух 

уздовж стіни, рух по чорній лінії, рух по заданій складній траєкторії та 

реалізувати відповідні програми керування у LabVIEW 

Короткі теоретичні відомості 

Компанія LEGO® реалізує базовий робототехнічний набір, що містить усі 

основні деталі системи NXT. Мікрокомп’ютер NXT є «мозком» робота 

Mindstorms®. Він має сім основних портів, два з яких використовуються для 

завантаження програм. Є можливість підключити кабель USB до порту USB та 

завантажувати програми c комп'ютера на NXT (або передавати дані від робота 

на комп'ютер). Для завантаження та обміну даними можна також 

використовувати безпровідний канал Bluetooth. 

NXT оснащений трьома портами виходу для підключення моторів. 

Мотори NXT є сервомоторами із вбудованими датчиками обертання, що 

вимірюють кількість оборотів у градусах або повних оборотах. Є чотири порти 

входу для підключення сенсорів. У стандартній схемі NXT є чотири види 

датчиків: датчик дотику (Touch Sensor), звуку (Sound Sensor), освітленості 

(Light Sensor) та ультразвуковий датчик (Ultrasonic Sensor). У датчиків дотику є 

кнопка, чутлива до дотику. Цей датчик може використовуватися для роботів, 

які мають ідентифікувати перешкоди. Датчик звуку контролює гучність звуку 

навколишнього середовища і може використовуватися для реагування на 

голосові команди. Датчики освітленості виявляють інтенсивність світла 

навколо них, а також обладнані червоним світлодіодом для визначення 

інтенсивності відбитого світла. Ультразвуковий датчик вимірює час, за який 

звукова хвиля відіб’ється від об’єкта і повернеться, тому може 

використовуватися для вимірювання відстаней, картографування 

навколишнього середовища, виявлення перешкод, передбачення зіткнень, 

виявлення руху тощо. 
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Конструкція робота, що імітує транспортний засіб, зображена на рис. 8.1. 

Для його створення необхідно мати один блок NXT, два сервомотори, датчик 

освітленості та деталі Lego.  

 

Рисунок 8.1 – Конструкція робота, що імітує транспортний засіб 

Розробка алгоритмів керування рухом мобільного робота за типовими 

траєкторіями 

Рух уздовж стіни. Робот повинен рухатися вздовж стінки на заданій 

відстані L. Припустимо, що ліве колесо робота керується мотором B, праве – 

мотором С, а датчик відстані, підключений до порту 1, закріплений попереду 

корпусу візка і спрямований на стіну праворуч по ходу руху (рис. 8.2). 

  

а) б) 

Рисунок 8.2 – Постановка завдання руху робота уздовж стіни: 

а – рух з П-регулятором; б – рух з ПД-регулятором 

Відстань до стінки (в сантиметрах) уцей момент, яку показує датчик, 

позначимо S1. 
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Мотори рухаються із середньою швидкістю 50% від максимуму, але у 

разі відхилення від заданого курсу на них подається керуючий вплив u (на 

мотор В – 50 + u, на мотор С – 50-u): 

 u = k (S1–L),  (8.1) 

де k – коефіцієнт підсилення регулятора. 

При S1 = L робот не змінює курсу й їде прямо. У разі відхилення його 

курс коригується. Для робота NXT середніх розмірів коефіцієнт k може 

коливатися від 1 до 10 залежно від багатьох чинників. Алгоритм руху уздовж 

стіни з П-регулятором зображено на рис. 8.3. 

Утакому разі П-регулятор буде ефективно працювати маючи малі кути 

відхилення. Крім того, рух завжди відбуватиметься по хвилеподібній 

траєкторії. Зробити регулювання більш точним і плавним дозволить уведення 

нових принципів, які враховують відхилення робота від курсу. 

Наприклад, якщо робот спрямований від стінки, але знаходиться відносно 

неї ближче заданої відстані, на мотори надійде команда ще сильніше повернути 

від стінки, в результаті чого з нею може бути втрачено контакт (датчик відстані 

отримує відбитий сигнал практично тільки від перпендикулярної поверхні). 

Для захисту від подібних ситуацій необхідно додати в регулятор 

диференціальну складову, яка буде стежити за напрямком руху робота. 

 u = k1 (S –L) + k2 (s1–Sold), (8.2) 

де Sold – відстань на попередньому кроці. 

Необхідно підібрати відповідні значення коефіцієнтів k1 і k2. Зазвичай 

підбір починається з пропорційного коефіцієнта (k1) у разі нульового 

диференціального (k2 = 0). Коли досягнута певна стабільність на невеликих 

відхиленнях, додається диференціальна складова. Алгоритм руху уздовж стіни 

з ПД-регулятором зображено на рис. 8.4. 
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Рисунок 8.3 – Алгоритм руху вздовж стіни з П-регулятором 
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Рисунок 8.4 – Алгоритм руху вздовж стіни з ПД-регулятором 
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Рух по чорній лінії.Завдання руху по лінії на кордоні чорного і білого з 

одним датчиком освітленості в найпростішому випадку може бути вирішене за 

допомогою двопозиційного регулятора. Алгоритм руху заснований на тому, 

щоб задавати рух по дузі в сторону білого, поки робот на чорному, і в сторону 

чорного, поки робот на білому. Алгоритм руху надано на рис. 8.5. 

 

Рисунок 8.5 – Алгоритм руху по чорній лінії з одним датчиком освітленості 

 

У константі grey закладено значення, реєстроване датчиком освітленості 

на кордоні чорного і білого. 
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Керований такою програмою робот рухається уздовж лінії кордону по 

ламаній кривій, періодично наїжджаючи то на чорне, то на біле. Швидкість, як 

правило, низька, оскільки відбувається повна зупинка одного з коліс. 

Стабільність такого робота також дуже низька.Завдання руху по лінії на 

кордоні чорного і білого з одним датчиком освітленості оптимально 

вирішується саме за допомогою ПД-регулятора. Однак ефект від нього 

відбувається тільки на великих швидкостях, коли робота починає зносити з 

лінії. Для робота NXTдоцільно як середнє чорне взяти число 48, базову 

швидкість моторів установити як 80;пропорційний коефіцієнт k1 = 3, 

диференціальний k2 = 10. 

Під час підбору коефіцієнтів спочатку необхідно стабілізувати рух, 

маючи нульовий диференціальний коефіцієнт. Коли робот починає їхати по 

лінії на одному П-регуляторі, втрачаючи її тільки на крутих поворотах, 

поступово збільшуємо диференціальну складову. Її дія виражатиметься в 

різкому стримуванні робота під час спроби відхилитися від курсу. В ідеалі 

робот має йти по лінії як по рейках.Алгоритм руху по лінії з одним датчиком 

освітленості надано на рис. 8.6. 

Різновидом задачі руху по лінії є наявність перехресть. Правильно 

проїхати перехрестя з одним датчиком освітленості досить складно. Якщо 

потрібно зробити це з високою швидкістю, мають бути хоча б два датчика, 

поставлені на відстані у дві ширини лінії (або ширше).Для цього можна 

використовувати релейний регулятор, за допомогою якого можна обробити 

чотири можливих стани датчиків:обидва на білому – рух прямо;лівий (s1) на 

чорному, правий (s2) на білому – рух наліво;лівий на білому, правий на 

чорному – рух направо;обидва на чорному – рух прямо. 

Якщо показання датчика рівні(обидва білі або обидва чорні), робот їде 

прямо. Коефіцієнт k може змінюватися в досить широкому діапазоні (від 1 до 

20 і більше), залежно від кривизни лінії, маневреності робота і різниці між 

чорним і білим на полі. 
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Рисунок 8.6 – Алгоритм руху по чорній лінії з одним датчиком освітленості 

за допомогою ПД-регулятора 
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Основними недоліками розглянутих алгоритмів керування є жорстке 

задавання коефіцієнтів і значень сірого. Датчик освітленості за різними 

умовами, наприклад, зміні освітлення в приміщенні, кольору і типу поверхні, 

також може змінювати свої значення в досить широкому діапазоні. 

Поворот робота на заданий кут.Під час подачі керуючого впливу на одне 

колесо робота здійснюється розворот на місці (рис. 8.7). Довжина дуги 

обчислюється залежновід відстані між колесами: 

 
360

W
s

 
 , (8.3) 

де  – необхідний кут повороту робота; W  – відстань між колесами. 

 

Рисунок 8.7 – Схема повороту робота 

 

Щоб пройти визначену відстань дуги колесо робота має обернутися на 

кут: 

 
360s

D
 


, (8.4) 

де D  – діаметр колеса. 

Алгоритм програми керування поворотом робота зображено на рис.8.8. 
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Рисунок 8.8 – Алгоритм керування поворотом робота на вказаний кут 
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Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися із конструкцією робота LegoNXT та методикою його 

програмування, використовуючи теоретичні відомості та довідкову літературу. 

2. Відкрити програмний пакет  LabVIEW. Переконатися, що встановлено 

пакет розширення NI LabVIEW 2012 LEGO Mindstorms NXT Module. 

3. Створити новий документ – New VI.Відповідно до варіанта (табл. 8.1), 

розробити програму керування колісним роботом. 

4. Скомпілювати та запустити програму на виконання. Зробити висновки 

щодо правильності її виконання. 

Таблиця 8.1 – Варіанти завдань 

№ вар. Завдання 

1 
Розробити програму керування колісним роботом для руху вздовж 

безперервної чорної лінії 

2 
Розробити програму керування колісним роботом для підрахунку 

перехресть  

3 
Розробити програму керування колісним роботом для руху вздовж 

стіни  

4 
Розробити програму керування колісним роботом для руху за 

об’єктом, що переміщується із постійною швидкістю 

5 
Розробити програму керування колісним роботом для руху  на 

джерело звуку 

6 
Розробити програму керування колісним роботом для руху  по 

замкненій ламаній (прямокутник) 

7 
Розробити програму керування колісним роботом для повороту за 

зовнішній кут 

8 
Розробити програму керування колісним роботом для руху на столі 

без падіння 
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Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета практичногозаняття. 

3. Опис та результати виконання практичнихзавдань. 

4. Висновки з роботи. 

Контрольні питання 

1. Що являє собою робот NXT? 

2. Які можливості для програмування має LabVIEW? 

3. Опишіть основні принципи написання програм керування для робота 

NXT на мові LabVIEW. 

4. Опишіть пропорційний та пропорційно-диференціальний закони 

керування рухом робота вздовж стіни. 

5. Опишіть алгоритм руху робота по чорній лінії.  

6. Як досягається точність та плавність руху робота? 

7. Як обчислити кут повороту робота? Від чого залежить цей параметр? 

8. Опишіть алгоритм керування поворотом робота на вказаний кут. 

9. Як обчислити кут повороту робота під час одночасного руху обох коліс 

з різною швидкістю? 

Література [8, 9].   
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Для оцінювання роботи студентів на практичних заняттяхураховується 

їх присутність та активність у процесі виконання завдання. Під час захисту 

виконаної практичної роботи враховується якість оформлення звіту (наявність 

теми, мети, висновків, графіків, пояснень тощо), своєчасність здачі та 

володіння матеріалом. 

Для студентів денної форми навчання навчальним планом передбачено 

30 занять та 8практичних робіт різної складності. Частка балів за відвідування 

та захист практичних робіт складає 60 % від загальної кількості. Розподіл балів 

наданов таблиці: 

Практичні роботи Бали за відвідування Бали за захист 

№№ 1–7  1 6 

№ 8 2 9 

Всього 9 51 
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«Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» за освітньою 

програмою «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» освітнього 
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