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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:  

− види та методи ідентифікації систем; 

− методи побудови математичних моделей; 

− основні алгоритми ідентифікації; 

− історію розвитку технології програмування як галузі науки і техніки;             

− етапи розробки програмного забезпечення;                                                        

− основні поняття про автоматизовані системи керування 

технологічними процесами та їх програмне забезпечення; 

− основи тестування та супроводу програмного забезпечення; 

− принципи роботи у програмному середовищі LabVIEW та правила 

побудови віртуальних приладів;                                                                                                       

− основні конструкції програмування на мові LabVIEW;                                      

− комунікаційні можливості LabVIEW. 

уміти: 

– виконувати структурну, параметричну та алгоритмічну ідентифікацію 

об’єктів; 
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– використовувати сучасні програмні засоби для ідентифікації об’єктів; 

– 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 в 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; 

– створювати виконувані додатки (з розширенням .exe); 

− здійснювати послідовну передачу даних; 

− реалізовувати математичні моделі систем та об’єктів керування 

вLabVIEW; 

− виконувати візуалізацію динамічних процесів систем та об’єктів 

керування засобами LabVIEW. 

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Технології ідентифікації, програмування та керування» містять 

перелік тем, контрольні запитання та вказівки для користування літературними 

джерелами. 

Самостійна робота студентів передбачає додаткове вивчення 

теоретичного матеріалу, підготовку до практичних занять, поточного та 

підсумкового контролю. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД АУДИТОРНОЇ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

№ 

пор 
Тема 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

аудит СРС аудит СРС 

1 
Технологіяпрограмуванняйосновніета

пиїїрозвитку 
1 2 – 4 

2 
Життєвий цикл 

програмногозабезпечення 2 6 – 6 

3 
Процесрозробкипрограмногозабезпеч

ення 
2 6 1 10 

4 Тестування та супровід 1 6 1 10 

5 
Основнівідомості про мовуLabVIEW 

2 10 1 20 

6 
Основніконструкціїпрограмування на 

мовіLabVIEW 
12 10 2 15 

7 
Розширені структури і функції 

LabVIEW 
6 10 2 15 

8 Комунікаційні можливості LabVIEW 4 10 1 10 

9 
Основні відомості про ідентифікацію 

об’єктів керування 
6 15 – 25 

10 

Підготовка та 

проведенняекспериментальнихдослід

женьоб’єктівкерування 

6 20 – 20 

11 

Математична модель 

гідравлічноїємності. 

Аналітичнедослідженнясистеми 

10 10 6 15 

12 
Система керуванняшвидкістю 

транспортера сушильноїкамери 
6 10 4 15 

13 Системирелейної автоматики 2 5 2 15 

Усього годин  60 120 20 180 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1Технологія програмування та основні етапи її розвитку 

Програмування як галузь науки і техніки. Класифікація програмного 

забезпечення. Фундаментальні методи програмної інженерії. 

Питання для самоперевірки 

1. Які є основні етапи розвитку програмування як науки? 

2. Що характерне для етапу «стихійного програмування»? 

3. З чим пов’язане становлення програмної інженерії на ранніх етапах? 

4. З чим була пов’язана «криза програмування» 60-х рр. ХХ століття? 

5. Дайте визначення програмної інженерії як сучасної технології 

програмування 

6. У чому суть структурного підходу до програмування як наступного 

етапу розвитку технології програмування? 

7. Що стало передумовою виникнення модульного програмування? 

8. Що характерно для етапу об’єктного підходу до програмування? 

9. Назвіть три принципи об’єктно-орієнтованого програмування. 

10. Які підходи і принципи побудови програмних продуктів 

використовуються на сьогодні? 

11. Які фундаментальні методи використовує програмна інженерія? 

12.  Як поділяють програмні продукти залежно від замовника та ринку 

збуту? 

13. Укажіть ризики під час розробкиgenericproducts. Хто за них 

відповідальний? 

14.  Вкажіть ризики під час розробкиbespokeproducts. Хто за них 

відповідальний? 

15.  Чи є можливість упроваджувати у програмну інженерію досвід з 

інших інженерій? 

16.  Як програмна інженерія пов’язана з інформатикою та комп’ютерними 

науками? 
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17.  Які характеристики інженерної дисципліни властиві програмній 

інженерії? 

Література:[4, с. 8–16]. 

 

Тема 2Життєвий цикл програмного забезпечення 

Основні стадії життєвого циклу програмного процесу. Модель життєвого 

циклу ПЗ. Найпоширеніші моделі життєвого циклу Waterfall, каскадна модель,  

інкрементна модель, спіральна модель, еволюційна модель. Стандарти 

управління життєвим циклом ПЗ (ISO12207, ISO15504). 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке життєвий цикл програмного процесу? 

2. Які основні стадії життєвого циклу програмного процесу? 

3. Що таке модель життєвого циклу ПЗ? 

4. Назвіть найпоширеніші моделі ЖЦ ПЗ. 

5. Яка з моделей ЖЦ ПЗ стала використовуватись найпершою? 

6. Що характерно для моделі Waterfall? 

7. Які переваги має каскадна модель ЖЦ? 

8. Які недоліки та фактори ризику має каскадна модель ЖЦ? 

9. Що покладено в основу інкрементної моделі ЖЦ? 

10. Які фактори ризику має інкрементна модель ЖЦ? 

11. У яких випадках доцільно використовувати інкрементну модель? 

12. Які відмінності спіральної моделі від каскадної? 

13. Які переваги та недоліки має спіральна модель? 

14. Що характерно для еволюційної моделі? 

15. Що характерно для моделі швидкої розробки додатків 

(RapidApplicationDevelopment)? 

16. Які переваги використання моделі RAD? 

17. Які характеристики описують сучасний стан сфери розробки ПЗ? 
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Тема 3Процес розробки програмного забезпечення 

Проектування та програмування програмних засобів. Модульність 

програм.Сучасні підходи до розробки програмного забезпечення. Проектування 

та розробка інтерфейсів користувача. Computer-Aided SoftwareEngineering. 

Класифікація та функції CASE-засобів. Функціональні та нефункціональні 

вимоги до програмного забезпечення. Формалізація вимог. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке архітектурне проектування програмного забезпечення? 

2. Які є типи архітектури програмного забезпечення? 

3. Що є ключовими питаннями проектування програмного забезпечення? 

4. Що таке патерн? Які є його різновиди? 

5. Які є стратегіїтаметодипроектування програмного забезпечення? 

6. Що таке модуль програми? 

7. Які основні вимоги до модуля програми? 

8. Що таке зчеплення модулів? Які є його типи? 

9. Що таке зв’язаність модулів? Які є види зв’язаності? 

10. Що таке Computer-Aided SoftwareEngineering?  

11. Як класифікують CASE-засоби за рівнем їх використання? 

12. Які є спеціалізовані CASE-засоби? 

13. Що вирізняє інтегровані CASE-засоби серед інших? 

14. Які функції покладені на CASE-засоби? 

15. Наведіть приклади CASE-засобів. 

Література:[4, с. 31–37; 6, с. 38–44; 7, с. 30–32; 10, с. 203–264]. 

 

Тема 4. Тестування та супровід 

Поняттятестування, атестації, верифікації. Інструментитестування. 

Критеріїтестування. Видитестування. Робота зпомилками. 

Основисупроводупрограмногозабезпечення, ключовіпитаннясупроводу ПЗ, 

процесу проводу, технікисупроводу. 

1. Сформулюйте основні завдання верифікації програм. 
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2. Дайте визначення процесу тестування. 

3. Які методи тестування ви знаєте? 

4. У чому полягає статичне тестування? 

5. Що таке програмна помилка? 

6. Які помилки виникають у процесі формування вимог? 

7. Які помилки виникають у процесі проектування? 

8. Які помилки виникають у процесі кодування? 

9. Які є джерела програмних помилок? 

10. Який відсоток у загальних витратах становлять витрати на 

тестування? 

11. Яку класифікацію помилок ви знаєте? 

12. Яка кількість помилок може бути у ПЗ? Від чого вона залежить? 

13. З чим пов’язані помилки, що виникають на ранніх етапах життєвого 

циклу? 

14. Порівняйте вартість виправлення помилок на різних етапах життєвого 

циклу 

15. Які види програмних документів необхідно розробити? 

16. Охарактеризуйте зміст пояснювальної записки як частини 

програмного проекту. 

17. Що містить керівництво користувача? 

18. Що містить керівництво системного програміста? 

Література:[4, с. 38–51; 6, с. 62–64; 7, с. 32–40; 10, с. 265–287]. 

 

Тема 5Основні відомості про мову LabVIEW 

Бібліотека прикладів NIExampleFinder та довідка LabVIEW. Графічна 

ідентифікація підпрограм. Основи збору даних та керування приладами 

вLabVIEW. Основні поняття і правила побудови віртуальних приладів. Лицева 

панель та її елементи. Блок-діаграма та меню функцій. Поняття потоку даних. 

Підпрограми. Основні типи даних. 
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Питання для самоперевірки 

1. Як здійснюється маркування? 

2. Що спільного і відмінного між міткою та заголовком об’єкта? З якою 

метою вони використовуються? 

3. Як можна редагувати шрифт, стиль, колір та розмір тексту? 

4. Які є методи редагування об’єктів лицьової панелі? 

5. Як відкрити бібліотеку прикладів NIExampleFinder? 

6. Якзгруповані демонстраційні приклади в бібліотеці NIExampleFinder? 

7. Як здійснити пошук прикладу реалізації необхідної програми? 

8. Як викликати вікно контекстної допомоги? 

9. Що відображується у вікні контекстної допомоги? 

10.  Як викликати розширену гіпертекстову довідку? 

11.  Який елемент ВП забезпечує його графічну ідентифікацію? 

12.  Що називають збором даних? Як LabVIEW використовується для 

збору даних? 

13.  Які апаратні засоби збору даних підтримуються LabVIEW? 

14.  Яке програмне забезпечення NationalInstruments використовується 

для настроювання та тестування апаратної частини? 

Література:[13, с. 133–147; с. 41–49; 4, с. 54–65; с. 453–462]. 

 

Тема 6Основні конструкції програмування мовою LabVIEW 

Використання формульного вузла для програмування аналітичних 

виразів. Тривимірні графіки, графіки інтенсивності, цифрові осцилограми. 

Методика налагодження програм.Циклічні структури. Масиви і кластери. 

Графічне відображення інформації. Реалізація послідовних та розгалужених 

алгоритмів. Робота з рядками і таблицями. Зчитування та збереження даних у 

файли. 

Питання для самоперевірки 

1. Що являє собою формульний вузол? 
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2. У яких випадках доцільно використовувати формульний вузол? 

3. Де знайти інформацію про операції та функції, що можуть 

використовуватися всередині формульного вузла? 

4. Які дані відображаються на розгортках і графіках інтенсивності? 

5. Як побудувати розгортку та графік інтенсивності? 

6. Які типи тривимірних графіків можна побудувати вLabVIEW? 

7. Як побудувати тривимірний графік? 

8. За допомогою якої функції здійснюється об’єднання даних для 

формування тривимірної кривої? 

9. Які функції має LabVIEW для роботи з цифровими осцилограмами і 

даними? 

10. Чим відрізняється цифрова осцилограма від аналогової? 

11. Як перетворити дані різних типів на цифрові? 

12. Як графічно відобразити цифрові дані? 

13. Що є індикатором того, що ВП має помилки? 

14. Як визначити причини, з яких ВП не працює? 

15. Які опції доступні для налагодження програми? 

16. Як запустити покрокове виконання програми? 

17. Які є способи покрокового виконання програми? 

18. Як використовувати режим підсвічування виконання програми? 

19. З якою метою використовуються точки зупинки виконання програми? 

20. Як у LabVIEW  керувати операціями, що повторюються? 

21. Що спільного і відмінного у циклів WhileLoop та ForLoop? 

22. Як організувати цикл із заданою кількістю ітерацій та можливістю 

екстреної зупинки кнопкою СТОП? 

23. Як передати дані у цикл та вивести їх по закінченні ітерацій? 

24. Для чого використовується режим автоматичного індексування 

тунелю циклу? 

25. Що таке автоматичне індексування? Наведіть приклади. 

26. Що таке регістри зсуву? З якою метою вони використовуються? 
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27. Навіщо необхідно проводити ініціалізацію регістрів зсуву? Яких 

помилок це допоможе уникнути? 

28. З якими типами даних працюють регістри зсуву? 

29. Наведіть приклади використання регістрів зсуву. 

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

відрізняється від регістрів зсуву? 

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

переваги над регістрами зсуву? 

32. За допомогою яких структур можна керувати потоком даних? 

33. Для чого використовується та як працює функція Select? 

34. Яке призначення структури варіанта CaseStructure? 

35. З якими типами даних працює CaseStructure? 

36. Які особливості роботиCaseStructureз рядковими даними? 

37. Чи можна виводити дані лише з одного варіанта CaseStructure? 

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

39. З якою метою використовують кільцеві списки? 

40. Яка відмінність між кільцевим списком і комбінованим рядком? 

41. Для чого використовується та як працює структура послідовності 

SequenceStructure? 

42. Які є різновиди SequenceStructure? 

43. Які можливості має LabVIEW для графічного відображення 

інформації? 

44. Як побудувати багатопроменеву розгортку осцилограми? 

45. Які відмінності використання двокоординатного графіка від 

звичайного? 

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

створити власний стиль оформлення графіка? 

47. Що являє собою тип даних Інтервал? З якою метою він 

використовується? Якими способами можна задати значення інтервалу? 
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48. З яких компонент складається та як використовується тип даних 

осцилограма? 

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

осцилограм? 

50. Які особливості роботи експрес-ВП? 

51. Які можливості має LabVIEW для обробки текстових даних? 

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

53. Як можна організувати або згрупувати рядкові дані? 

54. Які є функції для роботи з рядковими даними? 

55. Чи можна числові значення зобразити рядковим типом даних? 

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

57. Які є функції для роботи з файлами? 

58. Як вказати шлях до розміщення файла? 

Література:[13, с. 255–259; с. 359–378; 182–193]. 

 

Тема 7. Розширені структури і функції LabVIEW 

Локальні та глобальні змінні. Вузли властивостей та вузли методів. 

Програмування на основі подій. Опції для створення зручних інтерфейсів 

користувача 

Питання для самоперевірки 

1. Що являють собою локальні, глобальні та мережеві змінні  вLabVIEW? 

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 PropertyNode? 

6. Як створити вузол PropertyNode властивостей? 

7. Які базові опції має вузол властивостей PropertyNode? 

8. Як можна зчитати з елемента певну його властивість? 

9. Чи можна зчитувати і встановлювати властивості для одного елемента 

одночасно? 



 15

10. Які можливості надає вузол методів Invokenode? 

11. Що спільного і відмінного у вузлів PropertyNode та Invokenode? 

12. Які базові методи має вузол методів Invokenode? 

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

14. Що називають аргументами вузла методів? 

15. Які аргументи необхідно вказати під час створення методу 

Exportlmage? 

16. Які можливості надає структура подій? 

17. Що вLabVIEW можна віднести до подій? 

18. Що таке подія за збігом часу? Які конфігурації вона може мати? 

19. Як визначити значення часу очікування події? 

20. Як налаштувати структуру подій для обробки подій елементів 

керування на лицьовій панелі? 

21. Як використовувати структуру подій для зчитування зміни значення 

даних? 

22. Що таке графічний інтерфейс користувача? З яких компонент він 

складається? 

23. Що таке системні елементи керування та системні кольори? У чому 

особливість їх використання? 

24. Які є функції для керування деревом об’єктів?  

Література:[13, с. 570–585; с. 629–646]. 

 

Тема 8Комунікаційні можливості LabVIEW 

Web-сервер LabVIEW. Обмін даними в мережі. Керування приладами в 

LabVIEW.Створення та робота з проектами вLabVIEW 

Питання для самоперевірки 

1. Якіможливості надає Web-серверLabVIEW?  

2. Поясніть призначення компоненти LabVIEWWebPublishingTool. 

3. З якою метою створюються проекти LabVIEW? 

4. Що таке менеджер проектів LabVIEW? 
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5. З яких елементів складається проект? 

6. Як створити проект незалежного додатка, пакета інсталяцій, 

динамічноїбібліотеки? 

Література:[13, с. 79–86]. 

 

Тема 9 Основні відомості про ідентифікацію об’єктів керування 

Постановка задачі ідентифікації. Структурна, параметрична та 

алгоритмічна ідентифікація об’єктів. Використання сучасних програмних 

засобів для ідентифікації об’єктів. 

Питання для самоперевірки 

1. Що є об’єктом моделювання та ідентифікації? 

2. Для чого буде використовуватися модель? 

3. Які властивості об’єкта має відображати модель? 

4. За допомогою яких засобів буде здійснюватися отримання результатів з 

моделі? 

5. Сформулюйтезадачу ідентифікації. 

6. Дайте визначенняструктурної ідентифікації об’єкта. 

7. Дайте визначенняпараметричної ідентифікації об’єкта. 

8. Який зв’язок між параметричною і структурною ідентифікацією? 

9. Що передбачає алгоритмічна ідентифікація об’єкта? 

10. Який метод параметричної ідентифікації є найпоширенішим? 

11. Опишіть основні елементи графічного інтерфейсу 

SystemIdentificationToolbox. 

12. Як завантажити випадковий масив експериментальних даних для 

проведення ідентифікації? 

13. Опишіть основні елементи і функції форми ImportData. 

14. Що таке кореляція? 

15. З якою метою виконують обчислення кореляції під час складання 

нової моделі об’єкта? 
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16. Навіщо необхідно видаляти постійну складову з вхідного сигналу? 

Як це зробити за допомогою функцій пакета  SystemIdentificationToolbox? 

17. Як оцінити якість отриманої моделі в результаті ідентифікації? 

18. У чому полягає результат ідентифікації? У якій формі може бути 

надана модель? 

Література:[14, с. 163–167; 15, с. 29–98]. 

 

Тема 10 Підготовка та проведення експериментальних досліджень 

об’єктів керування 

Пасивна ідентифікація. Активна ідентифікація. Статистична 

ідентифікація. Кореляційний, факторний та регресійний аналіз. 

Питання для самоперевірки 

1. Що називають ідентифікаційним експериментом? 

2. Які два види дослідів розрізняють? 

3. Які переваги та недоліки має пасивний метод ідентифікації? 

4. Якими методами здійснюється обробка результатів 

пасивногоексперименту? 

5. Чому найпоширенішим методом параметричної ідентифікації є 

апроксимація за методом найменших квадратів? 

6. Які методи використовуються для визначення моделей динаміки 

об’єкта на основі пасивного експерименту? 

7. Що передбачає активний експеримент? 

8. Які є методи визначення динамічних характеристик об’єктів за 

перехідною характеристикою? 

9. Що є основою частотних методів визначення динамічних 

характеристик? 

10.  Які тестові сигнали використовуються під час проведення активного 

експерименту? 

11.  У яких випадках доцільно проводити статистичну ідентифікацію? Що 

є її основою? 
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12.  Яких умов необхідно дотримуватисядля успішного проведення 

активного експерименту пристатистичній ідентифікації? 

13.  Які можливості для виявлення залежностей між параметрами системи 

дає кореляційний аналіз? 

14.  Як розраховується та на що вказує коефіцієнт кореляції? 

15.  Яка мета проведення факторного аналізу? 

16.  Що є кінцевою метою регресійного аналізу? 

Література:[14, с. 167–185]. 

 

Тема 11 Математична модель гідравлічної ємності. Аналітичне 

дослідження системи 

Рівняння балансу. Перехідна характеристика системи. Задача стабілізації 

рівня рідини. Візуалізація роботи системи у LabVIEW. 

Питання для самоперевірки 

1. Що є основою аналітичних методів дослідження об’єктів? 

2. Що характеризують рівняння балансу мас та енергій для об’єктів 

автоматизації? 

3. Що таке швидкість розгону об’єкта автоматичного керування? 

4. Які параметри входять до рівняння Стодоли, що використовується для 

визначення передавальниххарактеристикоб’єктів? 

5. Що визначає коефіцієнт самовирівнювання? 

6. Як класифікують об’єкти автоматизації залежно від значення 

коефіцієнту самовирівнювання? 

7. Які типові перехідні процеси, як правило, реалізуютьна практиці? 

8. На чому ґрунтується вибір закону керування для об’єкта? 

9. Охарактеризуйте П, І, ПІ, ПД, ПІД алгоритмикерування. Які недоліки і 

переваги вони мають? 

Література:[16, с. 14–23]. 
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Тема 12Система керування швидкістю транспортера сушильної 

камери 

Математична модель та принципи керування швидкістю двигуна 

змінного струму. Завдання зміни швидкості обертання приводного двигуна 

транспортера залежно від температури у сушильній камері. Візуалізація роботи 

системи у LabVIEW. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясність будову та принцип роботи промислових сушильних камер. 

2. Які параметри сушильної камери необхідно контролювати? 

3. Опишіть двигун змінного струму як об’єкт керування в 

автоматизованій системі.  

4. Як здійснюється керування швидкістю обертання асинхронного 

двигуна? 

5. Як пов’язані лінійна швидкість транспортера сушильної камери та 

кутової швидкості приводного двигуна? 

Література:[16, с. 14–23; 17]. 

 

Тема 13Системи релейної автоматики.  

Системавідкачування пароконденсату. Задача вмикання резервного 

насосу. Аналіз роботи системи релейної автоматики у LabVIEW. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте типові вузли релейно-контактного керування пуском 

двигунів змінного струму.  

2. Поясність технологічну схему станції  відкачування пароконденсату. 

3. Як реалізована автоматична система керування насосами? 

4. З яких елементів складається інтерфейс користувача віртуального 

стенду з дослідження системи диспетчерського керування насосної установки? 

Література:[16, с. 14–23; 17]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

Змістовий модуль 1 

1. Які є основні етапи розвитку програмування як науки?З чим пов’язане 

становлення програмної інженерії на ранніх етапах? 

2. З чим була пов’язана «криза програмування» 60-х рр. ХХ століття? 

3. Дайте визначення програмної інженерії як сучасної технології 

програмування 

4. У чому суть структурного підходу до програмування як наступного 

етапу розвитку технології програмування? 

5. Що стало передумовою виникнення модульного програмування? 

6. Що характерно для етапу об’єктного підходу до програмування? 

7. Назвіть три принципи об’єктно-орієнтованого програмування. 

8. Щотакежиттєвий цикл програмногопроцесу?Якійого основністадії? 

9. Назвітьнайпоширенішімоделі ЖЦ ПЗ.Яка з моделей ЖЦ ПЗ стала 

використовуватисянайпершою? 

10. Що характерно для Waterfall, каскадної та інкрементноїмоделі ЖЦ? 

11. Якіпереваги та недолікимаютьспіральні таеволюційнімоделі? 

12. Сформулюйтеосновнізавданняверифікаціїпрограм. 

13. Дайте визначенняпроцесутестування.Якіметодитестуваннявизнаєте? 

14. Щотакепрограмнапомилка?Якіпомилкивиникають у 

процесіформуваннявимог? 

15. Якіпомилкивиникають у процесіпроектування та кодування? 

16. Які є джерелапрограмнихпомилок?Якийвідсоток у 

загальнихвитратахстановлятьвитрати на тестування? 

17. Яківидипрограмнихдокументівнеобхіднорозробити? 

18. Охарактеризуйте змістпояснювальної записки як частинипрограмного 

проекту. 

 

Змістовий модуль 2 
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1. Як відкрити бібліотеку прикладів NIExampleFinder? Як 

здійснитипошук прикладу реалізаціїнеобхідноїпрограми? 

2. Як викликативікноконтекстноїдопомоги? Як 

викликатирозширенугіпертекстовудовідку? 

3. Щоявляє собою формульнийвузол? У 

якихвипадкахйогодоцільновикористовувати? 

4. Якіопціїдоступні для налагодженняпрограми? Як 

запуститипокроковевиконанняпрограми? 

5. Як у LabVIEWкеруватиопераціями, щоповторюються? Щоспільного і 

відмінногоуциклівWhileLoop та ForLoop? 

6. Щотакерегістризсуву? Зякою метою вони використовуються? 

7. Навіщонеобхіднопроводитиініціалізаціюрегістрівзсуву? 

Якихпомилокцедопоможеуникнути? 

8. За допомогоюяких структур можнакерувати потоком даних? 

9. Для чоговикористовується та як працюєфункціяSelect? 

10. ЯкепризначенняструктуриваріантаCaseStructure? 

11. Зякими типами данихпрацюєCaseStructure? 

ЯкіособливостіроботиCaseStructureізрядковимиданими? 

12. Щотакекільцевий список? Які є йогорізновиди? Зякою метою 

використовуютькільцеві списки? 

13. Для чоговикористовується та як працює структура 

послідовностіSequenceStructure? Які є різновидиSequenceStructure? 

14. ЯкіможливостімаєLabVIEW для графічноговідображенняінформації? 

15. Які є опціїредагування та властивостіграфічнихіндикаторів? 

Якстворитивласний стиль оформленняграфіка? 

16. Щоявляєсобою тип данихІнтервал? Зякою метою 

вінвикористовується? Якими способами можназадатизначенняінтервалу? 

17. Зяких компонент складається та як використовується тип 

данихОсцилограма? 
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18. Щотакединамічнідані? Чим вони відрізняютьсявідмасивів та 

осцилограм? 

19. ЯкіможливостімаєLabVIEW для обробкитекстовихданих? 

Якіопціїмають елементивведення і відображеннярядковихданих? 

20. Які є функції для роботи з рядковимиданими? 

21. Які є функції для роботи з файлами? 

22. Щоявляють собою локальні, глобальні та мережевізміннівLabVIEW? 

23. ЯкіможливостінадаєвузолвластивостейPropertyNode? 

24. ЯкібазовіопціїмаєвузолвластивостейPropertyNode? 

25. ЯкіможливостінадаєвузолметодівInvokenode? Щоспільного і 

відмінного у вузлівPropertyNode та Invokenode? 

26. Щотакеграфічнийінтерфейскористувача? Зяких компонент 

вінскладається? 

27. Які можливості надає Web-сервер LabVIEW?  

28. Поясніть призначення компоненти LabVIEWWebPublishingTool. 

29. З якою метою створюються проекти LabVIEW?Що таке менеджер 

проектів LabVIEW? 

30. Як створити проект незалежного додатка, пакета інсталяцій, 

динамічноїбібліотеки? 

Змістовий модуль 3 

1. Що є об’єктом моделювання та ідентифікації?Які властивості об’єкта 

повинна відображати модель? 

2. Дайте визначення структурної, параметричної та алгоритмічної 

ідентифікації об’єкта. 

3. Опишіть основні елементи графічного інтерфейсу 

SystemIdentificationToolbox. 

4. Що таке кореляція? З якою метою виконують обчислення кореляції 

під час складання нової моделі об’єкта? 

5. У чомуполягає результат ідентифікації? Як 

оцінитиякістьотриманоїмоделі в результатіідентифікації? 
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6. Що називають ідентифікаційним експериментом?Які два види дослідів 

розрізняють? 

7. Чому найпоширенішим методом параметричної ідентифікації є 

апроксимація за методом найменших квадратів? 

8. Які методи використовуються для визначення моделей динаміки 

об’єкта на основі пасивного експерименту? 

9. Які є методи визначення динамічних характеристик об’єктів за 

перехідною характеристикою? 

10. Що є основою частотних методів визначення динамічних 

характеристик? 

11. Які тестові сигнали використовуються під час проведення активного 

експерименту? 

12. У яких випадках доцільно проводити статистичну ідентифікацію? Що 

є її основою? 

13. Яких умов необхідно дотримуватися для успішного проведення 

активного експерименту під час статистичної ідентифікації? 

14. Які можливості для виявлення залежностей між параметрами системи 

дає кореляційний аналіз? 

15. Як розраховується та на що вказує коефіцієнт кореляції? 

 

Змістовий модуль 4 

1. Що є основою аналітичних методів дослідження об’єктів? 

2. Що характеризують рівняння балансу мас та енергій для об’єктів 

автоматизації? 

3. Що таке швидкість розгону об’єкта автоматичного керування?  

4. Які параметри входять до рівняння Стодоли, що використовується для 

визначення передавальних характеристик об’єктів? 

5. Як класифікують об’єкти автоматизації залежно від значення 

коефіцієнту самовирівнювання? 

6. Які типові перехідні процеси, як правило, реалізують на практиці? 
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7. На чому ґрунтується вибір закону керування для об’єкта? 

8. Охарактеризуйте П, І, ПІ, ПД, ПІД алгоритми керування. Які недоліки і 

переваги вони мають? 

9. Поясність будову та принцип роботи промислових сушильних 

камер.Які параметри сушильної камери необхідно контролювати? 

10. Опишіть двигун змінного струму як об’єкт керування в 

автоматизованій системі.  

11. Як пов’язані лінійна швидкість транспортера сушильної камери та 

кутової швидкості приводного двигуна? 

12. Охарактеризуйте типові вузли релейно-контактного керування пуском 

двигунів змінного струму.  

13. Поясність технологічну схему станції  відкачування пароконденсату. 

14. Як реалізована автоматична система керування насосами? 

15. З яких елементів складається інтерфейс користувача віртуального 

стенду з дослідження системи диспетчерського керування насосної установки? 
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