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ВСТУП 

 

 

LabVIEW (скорочення від Laboratory Virtual Instrumentation Engineering 

Workbench) — це середовище розробки й платформа для виконання програм, 

створених графічною мовою програмування «G» компанії National 

Instruments (США). 

Всі дії зводяться до побудови структурної схеми додатка в інтерактивній 

графічній системі з набором всіх необхідних бібліотечних образів, з яких 

збираються об'єкти, називані Віртуальними Приладами (англ. Virtual 

Instrument). Скорочені назви ВП і VI відповідно. Віртуальні прилади так само 

часто називають Віртуальними інструментами (ВІ). VI являє собою лицьову 

панель (Front Panel), за допомогою якої відбувається керування приладом, і 

блок-діаграму (Block Diagram), у якій закладена логічна (функціональна) 

побудова приладу. 

LabVIEW використовується в системах збору й обробки даних, а також 

для керування технічними об'єктами й технологічними процесами. Ідеологічно 

LabVIEW дуже близька до SCADA-систем, але на відміну від них більшою 

мірою орієнтована на рішення завдань не стільки в області АСУ ТП, скільки в 

області автоматизованих систем наукових досліджень (АСНД). 

Програмне середовище LabVIEW – стандарт для побудови 

вимірювальних систем. 

Систематизований матеріал посібника містить приклади програмної 

реалізації теоретичних положень які відображають методи програмного 

моделювання систем управління та можуть бути використаними при виконанні 

розрахункових частин курсових та дипломних проектів. 
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1. Лабораторна робота №1 

 

Тема: Початок технології графічного програмування. 

Мета роботи: навчитися змінювати й редагувати властивості графічних 

елементів керування й індикації, а також використовувати цикли типу While-

Do і For-Loop у тілі програми, згенерувати масив даних і познайомитися з 

послідовністю дій по організації файлового збереження отриманих даних на 

диску. 

 

Порядок виконання роботи: 

Створіть перший елементарний додаток у середовищі LabVIEW 2014.  

Запустіть програму (рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Запуск програми LabVIEW 
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У вікні, що з'явилося, вибиріть опцію New VI. 

Якщо панель керування неактивна, то її варто викликати через основне 

меню Window>> Show Control Palette. 

Використовуючи покажчик миші у вигляді стрілки  (перемикання 

між інструментами відбувається клавішею Tab), установимо його на 

інтерфейсну панель Digital Control, що перебуває на панелі керування 

(Controls)>> Numeric. 

Підпишіть його, як "Число А". Для цієї мети на панелі інструментів Tools 

(виклик панелі відбувається через Window >> Show Tools Palette), варто 

вибрати інструмент Edit Text , підвести покажчик до мітки, кликнути й 

просто набрати необхідний текст. 

Аналогічно попереднім двом крокам установіть й підпишіть, як "Число 

В" ще один Digital Control. Це будуть поля уведення параметрів. 

Для відображення результату помістіть на інтерфейсну панель Digital 

Indicator, що також перебуває на панелі керування (Controls) >> Numeric. 

Підпишемо його, як "Результат" (рис.1.2).  

 

Рисунок 1.2 - Передня панель керування програмою (Front Panel). 
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Тепер перейдіть до основної частини роботи, а саме до графічного 

програмування. На відмінок від інших мов графічного програмування, таких як, 

наприклад, Borland, Delphi або Microsoft Visual C++, вам не потрібно писати 

ні єдиного рядка текстового коду, що реалізує певний алгоритм. 

Створивши візуальний інтерфейс із двома полями уведення чисел і одним 

цифровим індикатором, поставимо й реалізуємо завдання підсумовування цих 

чисел. Для цього необхідно перейти в так зване вікно побудови діаграм, де ми 

бачимо три іконки (термінала), які відповідають полям уведення чисел і 

індикатору. Реалізація простого або складного алгоритму буде зводиться до 

елементарної послідовності дій, а саме, до установки необхідних іконок, які 

виконують ту або іншу функцію й з'єднання їх між собою. 

Для підсумовування чисел необхідно викликати функціональну панель 

(Functions) і перетягнути трикутну іконку , що відповідає операції 

підсумовування у вікно редагування діаграм. Вона знаходиться в Numeric >> 

Add. 

Тепер тільки залишається з'єднати необхідні контакти сполучною 

котушкою (Wiring Tool)  , що розміщена на панелі інструментів (Tools). 

Підводимо котушку до піктограми першого числа, натискаємо ліву клавішу 

миші, і не відпускаючи її з'єднуємо другий кінець лінії з одним з контактів 

піктограми підсумовування. Для зміни напрямку зв'язку буде потрібне ще одне 

проміжне клацання лівою клавішею миші. 

Повторюємо ці дії й для другого числа. Аналогічно з'єднуємо вихід 

іконки підсумовування із входом цифрового індикатора (рис. 1.3). 

Для того, щоб запустити програму на виконання й переконатися в її 

працездатності, перейдіть на інтерфейсну панель і запустіть програму на 

виконання в циклічному режимі, нажавши лівою клавішею миші на кнопці 

циклічного запуску . 

Міняємо значення полів уведення чисел, використовуючи клавіатуру або 

мишу. 



8 

 

Для зупинки виконання програми варто скористатися кнопкою лінійки 

керування "Abort Executiоn" . 

Збережемо перший елементарний додаток на диску. Збереження 

LabVIEW програми аналогічно запису, наприклад, документа в Microsoft 

Word або Exсel. 

Для першого збереження програми необхідно вибрати в меню File пункт 

Save. 

У діалоговому вікні, що з'явилося, необхідно вибрати або створити 

бажану директорію (папку), увести ім'я файлу й підтвердити уведення. 

Записаний нами файл зберігся з розширенням vi (Virtual Instrument - 

віртуальний інструмент), і буде мати вигляд <ім'я файлу>.vi. 

 

Рисунок 1.3 - Функціональна діаграма програми 

 

Змінимо зовнішній вигляд графічних об'єктів. Для цього підводимо 

покажчик у вигляді стрілки  на об'єкт, що відповідає "числу А", і 

натискаємо праву кнопку миші. 
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У контекстному меню, що з'явився, виберіть опцію заміни (Replace). Далі 

входимо в підменю Numeric і там вибираємо кулясту ручку керування (Knob) 

(рис. 1.4). 

 

Рисунок 1.4 - Контекстне меню 

 

Змініть розмір ручки. Змінюючи положення покажчика, побачимо, що в 

чотирьох точках він змінює вид зі стрілки на окружності. У цей момент, 

нажавши й утримуючи ліву кнопку миші, змінюємо вид ручки. 

Тепер розмістимо мітку "Число А", виділивши й перемістивши її в 

необхідну позицію. 

Змінимо атрибути ручки "Число А". У меню, що випадає (нажавши праву 

клавішу миші) виберемо зміну візуальних властивостей об'єкта (Visible Items), 

а в них Ramp. 
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Для точного позиціювання ручки або відображення значення виберемо 

ще й властивість Digital Display, що також перебуває в Visible Items (рис. 1.5). 

 

Рисунок 1.5 – Меню зміни візуальних властивостей об'єкта (Visible Items) 

 

Розмістіть його на панелі по-вашому розсуду. Проробіть аналогічні кроки 

для інших елементів інтерфейсу. У результаті отримаєте схоже зображення 

передньої панелі з інструментами як на рисунку 1.6. 

 

 

Рисунок 1.6 - Зображення передньої панелі з інструментами 
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Установіть на панель графічний екран, що буде відображати графічну 

залежність значення суми чисел від часу. Для цього на панелі керування 

(Controls) виберіть іконку Graph, а в підменю, що з'явилося, Waveform Chart 

(рис. 1.7). 

 

Рисунок 1.7 - Установка на панель графічного екрана 

 

Установлюємо графічний екран на панель і міняємо його атрибути й 

властивості так, як показано на рисунку 1.8: 

 

Рисунок 1.8 - Атрибути й властивості графічного екрана 
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Розробимо програмний код. 

Встановіть зв'язок між значенням суми й Waveform Chart. Для цього 

перейдіть у вікно діаграм і з'єднайте за допомогою котушки  (Tools 

>>Wiring Tool) необхідний контакт із відповідною іконкою графічного вікна 

(рис. 1.9). 

 

Рисунок 1.9 - З'єднання іконок у графічному вікні 

 

До цього часу ми запускали програму на виконання в циклічному режимі. 

Тепер "помістимо" фрагмент нашої діаграми в цикл, наприклад, що є аналогом 

оператора "While". Умовою виходу із циклу буде натискання на кнопку 

зупинки. Для реалізації поставленого завдання необхідно виконати наступні 

кроки. 

У функціональному меню (Functions) вибрати структури (Structures), а в 

них цикл While - Loop. 

Перетягнути його у вікно редагування діаграм, збільшити до розміру 

трішки більшого вже створеної нами структурної схеми так, як показано на 

рисунку 1.10: 

 

Рисунок 1.10 – Цикл програми While - Loop 

 

Ad

d 
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Помістіть базову структуру в цикл. Для цього покажчиком у вигляді 

стрілки  виділяємо всю схему (утримуючи натиснутю ліву клавішу миші 

виділяємо прямокутну область куди попадають під виділення всі необхідні 

елементи схеми), а потім перетягаємо виділені елементи всередину циклу. 

Дотримуючись вищезгаданих зауважень і поставленому завданню, 

виконаємо наступні дії, щоб усе виконувалося коректно. 

Перейдіть у вікно редагування діаграм. 

Виберіть на панелі інструментів іконку відповідну вказівному пальцю 

 (інструмент Operation Tool). 

Змінимо вид іконки умови виходу із циклу натисканням лівої кнопки 

миші на відповідній піктограмі аналогічно тому, як показано на рисунку 1.11. 

 

Рисунок 1.11 - Зміна виду іконки умови виходу із циклу 

 

Тепер натиснемо на тій же іконці тільки правою кнопкою миші. У меню, 

що випадає, варто вибрати пункт створення керуючого елемента (Create 

Control). У результаті з'явиться піктограма, що відповідає кнопці зупинки  

Щоб зміни значень суми, виведеної у вигляді графіка, виконувалося з 

певною затримкою в часі (для більшої наочності аналізу роботи) установимо з 

функціональної панелі іконку  Functions >> Time & Dialog >> Wait Until 

Next ms Multiple. 

Створіть для неї константу, що відповідає цій затримці. Для цього 

підведіть покажчик у вигляді котушки до лівої частини іконки, натисніть праву 

клавішу миші й виберіть пункт створення константи  (Create >> 

Constant). 
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Уведіть значення із клавіатури, рівне "250". У результаті проробленої 

роботи, діаграма повинна виглядати в такий спосіб (рис. 1.12): 

 

Рисунок 1.12 - Зовнішній вигляд отриманої програми 

 

Тепер залишається бажаним образом сформувати передню інтерфейсну 

панель. Як і для будь-яких візуальних приладів, регуляторів, повзунків, меню й 

т.д., для Waveform Chart також можна міняти різні візуальні параметри й 

властивості. 

Запускаємо програму на виконання . У підсумку, візуально, повинен 

вийти схожий результат (рис.1.13): 

Add 
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Рисунок 1.13 - Результат виконання програми 

 

Нажавши на створену нами кнопку "STOP", ми зупинимо програму. 

Змінимо константу, що визначає затримку, на один з візуальних 

елементів керування. 

Вибираємо на панелі керування регулятор, що сподобався, наприклад, 

Horizontal Pointer Slider. Підписуємо його необхідним образом. Міняємо 

розмір і діапазон значень від 0 до 1000. 

Перейдіть у вікно редагування діаграм. 

Видаляємо відповідну константу й зв'язок, що обірвався, у такий спосіб: 

виділяємо константу й зв'язок і натискаємо на клавіатурі клавішу "Delete". 

З'єднуємо за допомогою котушки контакт для установки затримки й задатчик. 

Перейдіть на панель відображення й зробіть перекомпонування елементів 

на панелі, поміняйте товщину й кольори лінії промальовування графіка. 

Редагування властивостей графічного екрана Waveform Chart (зокрема, 

кольори й товщина лінії) здійснюється через узагальнене меню його 

властивостей, виклик якого відбувається простим натисканням миші  

інструментом Operation Tool в області верхнього напису (рис. 1.14): 
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Рисунок 1.14 - Редагування властивостей графічного екрана 

 

Під час роботи програми спробуйте змінити положення повзунка 

регулятора затримки. Бачимо, що так можна управляти швидкістю 

відображення результату "вручну" (рис. 1.15). 

Проаналізуйте отриманий результат. Модифікуйте цю програму. 

Прийняти значення затримки часу рівним № по списку журналу+10. 

При розробці реальних додатків доводиться вирішувати завдання, 

пов'язані з накопиченням, організацією доступу й подальшою обробкою даних. 

Не існує універсальної і єдиної програми збору й обробки даних, у якій були б 

реалізовані саме Ваші вимоги по збереженню й читанню даних. LabVIEW дає 

можливість реалізувати той або інший алгоритм не прибігаючи до кропіткого 

вивчення процедур і функцій, як, наприклад, в Visual/Borland C++. Все 

зводиться до доступних методів графічної побудови діаграми розв'язуваного 

завдання. 
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         Рисунок 1.15 - Зовнішній вигляд отриманої програми 

 

Реалізуємо елементарне завдання генерації масиву випадкових чисел. 

Ad

d 
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Для її рішення Вам знадобиться скласти діаграму, що показана на 

наведеному нижче рисунку 1.16.  

 

         Рисунок 1.16 - Зовнішній вигляд діаграми генерації масиву випадкових 

чисел 

 

Варто звернути увагу на те, що замість звичного циклу WhileLoop, тут 

використовується цикл ForLoop. Умовою завершення роботи або виходу з 

такого циклу є рівність змінної циклу й числа, що визначає кількість ітерацій. 

Інакше кажучи, в LabVIEW для роботи циклу типу ForLoop необхідно 

з'єднати піктограму N з константою, що вказує кількість повторень. Для 

початку, результат будемо виводити у вигляді графічної залежності випадкових 

чисел від поточного значення числа ітерацій.  

Для реалізації поставленого завдання потрібно виконати наступні кроки: 

- Створити новий VI: File >> New VI;   

- Установити на інтерфейсну панель елемент Waveform Graph: Controls 

>> Graph >> Waveform Сhart. Змінити його зовнішній вигляд і властивості 

можна за своїм розсудом; 

- Перейти у вікно редагування діаграм; 
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- Перетягнути у вікно редагування вищезгаданий цикл: Functions >> 

Structures >> For Loop. Змінити його розміри й місце розташування (якщо 

потрібно), щоб була можливість установлювати додаткові компоненти 

всередину. Варто сказати, що "i"- це змінна циклу; 

- Клацнувши правою кнопкою миші на піктограмі циклу N вибираємо 

створення константи (Create Constant) і вводимо із клавіатури значення, 

наприклад, 50; 

- Створіть найпростіший генератор випадкових чисел. Перетягніть у 

середину циклу піктограму, що дозволяє генерувати випадкові числа в 

діапазоні від 0 до 1: Functions >> Numeric >> Ranom Number (0-1). 

З'єднаємо всі компоненти так, як показано на рисунку 1.16, що зображує 

діаграму.  

Запустіть програму на виконання й проаналізуйте результат, що вийшов 

(рис. 1.17)  

 

Рисунок 1.17 - Результат виконання програми 

 

Виконавши перший крок, пов'язаний з генерацією й візуалізацією 

випадкової послідовності, перейдіть до основного завдання запису даних на 

диск. Спочатку ми використаємо найпростіший підхід для запису 

послідовності. Дослівно він називається "Записом у Великоформатну таблицю" 

(Write to Spreadsheet File). Використовуючи відповідну діаграму (VI - 

віртуальний інструмент), без вказівки додаткових параметрів, наприклад, таких, 
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як формат записуваного числа, створимо файл текстового формату, де через 

пробіл послідовно буде записана згенерирована послідовність. 

Для цього перетягнемо з функціонального меню Functions, піктограму, що 

називається Write to Spreadsheet File.vi: File I/O >> Write to Spreadsheet 

File.vi, і з'єднаємо блоки так, як показано на рисунку 1.18: 

 

Рисунок 1.18 - Програма запису згенерированої послідовності 

 

Так як крім входу "Введення одномірного масиву" (1D data), інші входи  

(формат, шлях і т.п.) нами не приєднувалися, то LabVIEW сформує наступну 

послідовність дій. Спочатку буде створений масив з 50-ти чисел. Результат 

буде відображений у вигляді графіка. З'явиться стандартне діалогове вікно, у 

якому буде запропоновано вибрати директорію й ім'я файлу, для збереження 

даних. Якщо файл до цього не існував, то він буде створений і в нього буде 

записаний масив чисел, а якщо він уже був на диску, то буде запропоновано 

додати дані у файл або замінити вже існуючі. Після запису даних на диск 

програма сама завершить своє виконання. 

Запустіть програму на виконання . 

Уведіть ім'я файлу: random.xls. Розширення імені файлу .xls було обрано 

не випадково, а з метою продемонструвати можливість того, що файл, 

створений в LabVIEW можна з легкістю використати й для роботи з іншими 

Multipl

y 
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додатками, наприклад, з Microsoft Excel. У цьому немає нічого дивного, тому 

що дані були збережені у звичайному текстовому форматі. Тому не важко буде 

побудувати графік в Excel, аналогічний графікові в LabVIEW, використовуючи 

Майстер Діаграм Microsoft Excel. У результаті повинна вийти схожа картинка 

(рис. 1.19): 

 

Рисунок 1.19 – Графік в Excel згенерированої послідовності LabVIEW 

 

Проаналізуйте отриманий результат. Модифікуйте цю програму. 

Прийняти значення змінної циклу рівним № по списку журналу+10. 

До цього часу ми використали високорівневу функцію запису даних на 

диск. Для реалізації більш гнучкого алгоритму можна використати функції 

більш низького рівня. Основні відмінності полягають у тім, що функції 

створення або відкриття файлу, запису або читання даних і закриття файлу 

виконані як окремі функціональні блоки. Складемо діаграму, що буде 

використати віртуальні інструменти низькорівневого уведення/виводу. 

Модифікуємо попередню програму або створюємо новий файл. 

Встановлюємо у вікні редагування діаграм всі необхідні блоки, як 

показано на рисунку: Functions >> File I/O >> Open/Create/ Replace File.vi, 

Write File, Close File. 

Невеликою відмінністю в програмі буде те, що формат записуваних 

даних буде змінений: Functions >> String >> Array To Spreadsheet String. 

З'єднуємо блоки між собою. Для Close File створюємо індикатор повідомлення 

про помилки запису (рис. 1.20).  
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Рисунок 1.20 - Створення індикатора повідомлення про помилки запису 

 

Для цього покажчик миші у вигляді котушки підводимо до контакту 

Error Out, натискаємо праву кнопку миші, вибираємо Create >> Indiсator.  

При цьому на інтерфейсній панелі з'явиться його графічний еквівалент 

(рис. 1.21). 

За аналогією створіть константи й для інших блоків. Для модуля 

перетворення масиву даних у таблицю рядків, використайте константу 

форматування %s (рядок). 

Після запуску програми на виконання дані автоматично запишуться в 

заданий файл. Оскільки файл даних буде вже існувати, після спроби повторного 

запуску програми з'явиться діалогове вікно, де потрібно буде вибрати між 

заміною існуючого файлу на новий або скасуванням запису в цілому. 

Використовуючи текстовий редактор, перегляньте вміст створеного 

файлу й зрівняйте його із змістом файлу, записаного в результаті роботи 

попередньої програми (рис. 1.22). 
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Рисунок 1.21 - Програма і її результат виконання 

 

Рисунок 1.22 - Програма і її результат виконання 

 

Проаналізуйте отриманий результат. Модифікуйте цю програму. 

Прийняти значення затримки часу рівним № по списку журналу+10. 

Multipl

y 
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2. Лабораторна робота №2 

 

Тема: Використання CASE-структури в створюваних додатках, 

застосування циклів типу For-Loop і While-Loop. 

Мета:  Використати CASE-структури в створюваних додатках, 

застосовувати цикли типу For-Do у своїх програмах, змінювати властивості 

графічного елемента керування "Кнопка", обробляти натискання кнопок, 

використати редактор формул для написання коду програми, розробляти 

підпрограми й зберігати їх у вигляді окремого віртуального інструмента, 

оформляти іконку отриманої підпрограми й установлювати зв'язки іконки з 

використовуваними в підпрограмі параметрами, змінювати властивості 

підпрограми й зберігати їх у вигляді окремих файлів або в складі бібліотеки. 

 

Порядок виконання роботи: 

 

Реалізація навіть елементарних алгоритмів, як правило, не обходиться без 

операцій логічного розгалуження програми залежно від певних умов. Для цих 

цілей використаються так називані CASE-структури (рис. 2.1).  

 

Рисунок 2.1 – Панель інструментів CASE-структур 

 

Такі структури дозволяють здійснювати вибір за умовою або за 

значенням параметра-селектора й переходити на виконання відповідних дій.  
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Створимо елементарну програму, що дозволить, залежно від положення 

тумблера, одержувати різний результат обчислень. Якщо тумблер перебуває у 

виключеному стані, то значення вхідного параметра буде множитися на 10 (по 

варіанту), а в противному випадку - мінятися не буде. 

Створіть новий VI. Сформуйте на панелі графічний інтерфейс як 

показаний на рисунку 2.2: 

 

Рисунок 2.2 - Графічний інтерфейс програми 

 

Елементи графічного інтерфейсу, що визначають вхідні параметри 

розміщаємо ліворуч, а вихідні, тобто результат - праворуч. 

Тепер реалізуйте умовний алгоритм. Переходимо у вікно редагування 

діаграм. Установлюємо в це вікно CASE-структуру, що знаходиться в 

Functions>>Structures>>Case. Змінюємо її розміри. За замовчуванням стан 

визначений як True (істина). 

З'єднуємо елементи діаграми  як показано на рисунку 2.3: 
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Рисунок 2.3 – Елементи діаграми CASE-структури True 

 

 Перемикаємо режим CASE-структури на False (Неправда). Для цього 

необхідно підвести покажчик миші до однієї зі стрілок структури 

 (ліва/права) і натиснути ліву кнопку. Стан зміниться. 

Відповідно до завдання реалізуємо алгоритм множення значення вхідного 

параметра на 10. Для цього необхідно встановити необхідні компоненти у вікно 

редагування діаграм і з'єднати їх (рис. 2.4): 

 

Рисунок 2.4 – Елементи діаграми CASE-структури False 
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Переходимо на інтерфейсну панель і запускаємо програму на виконання в 

циклічному режимі . 

Перевірити правильність виконання поставленого завдання. При 

виключеному тумблері значення повинне множитися на 10, а при включеному 

не повинне змінюватися. 

Створимо тепер програму, де будуть використовуватися прийоми й 

навички програмування.  

Завдання полягає в тім, щоб написати програму, яка генерує 

послідовність випадкових чисел і виводить їх у вигляді графіка. Крім того, по 

однократному натисканню на кнопку повинен відбуватися запис вибірки чисел. 

Графічний інтерфейс повинен включати, як необхідний і достатній мінімум, 

три графічних об'єкти: вікно відображення графіка, кнопку запису даних на 

диск і кнопку зупинки виконання програми. У результаті, повинна візуально 

вийти схожа "лицьова" частина програми як на рисунку 2.5: 

 

Рисунок 2.5 - "Лицьова" частина програми 
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У процесі виконання завдання скористаємося додатковими функціями, 

пов'язаними з натисканням на інтерфейсні кнопки/перемикачі. Мова йде про 

реакції (поводження) кнопки на натискання, тобто чи повертається кнопка після 

натискання у вихідний стан або ж залишається в натиснутому стані й т.д.                       

В LabVIEW реалізовано шість варіантів реакцій на натискання кнопки: 

 Switch When Pressed (Реагує на натискання); 

 Switch When Released (Реагує на відтискання); 

 Switch Until Released (Реагує на натискання й відтискання); 

 Latch When Pressed (Змінює кероване значення при натисканні й 

забезпечує автоповернення не раніше, ніж відбудеться читання в програмі); 

 Latch When Released (Змінює кероване значення тільки після 

відпускання кнопки й забезпечує автоповернення); 

 Latch Until Released (Змінює кероване значення при натисканні й 

забезпечує автоповернення не раніше, ніж відбудеться читання в програмі або 

буде відпущена кнопка).  

У програмі потрібно встановити для обох кнопок такі опції реакції на 

натискання, щоб кнопки поверталися в попереднє положення. 

Якщо цього не зробити для першої кнопки (запису даних на диск), то 

після натискання на кнопку під час роботи програми, буде циклічно 

"вискакувати" меню запису файлу на диск, тобто в результаті вийде, що 

здійснити зупинку програми буде неможливо. 

Для реалізації цього невеликого нововведення необхідно підвести 

покажчик миші до однієї із кнопок і нажати праву кнопку миші. У меню, що 

випадає, вибрати Mechanical Action, а в ньому Latch When Released. Таку ж 

операцію можна проробити й для кнопки зупинки (рис. 2.6). 

Для освоєння різних режимів роботи, самостійно проекспериментуйте 

при запуску й виконанні програми. 

З наведених станів програми видно, що генеруються вибірки випадкових 

чисел (по 100 значень у кожній), результат виводиться у вигляді графіка, а 

запис здійснюється за допомогою натискання на кнопку. 
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Рисунок 2.6 - Настроювання кнопок повернення 

 

Тепер залишається реалізувати алгоритм програми. У результаті 

одержимо наступну діаграму (рис. 2.7 - 2.8): 

 

Рисунок 2.7 – Блок діаграма алгоритму програми CASE-структури True 
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Рисунок 2.8 – Блок діаграма алгоритму програми CASE-структури False 

 

Слід зазначити, що реалізація CASE-структури виконана так, що при 

натисканні (тобто коли умова "Тrue"), викликається діалогове меню запису 

файлу на диск і здійснюється запис даних. Якщо ж умова "False", то запис не 

відбувається. У деяких ситуаціях звичайний синтаксичний запис вираження 

набагато більш зручний й виглядає наочніше, ніж еквівалентна графічна 

діаграма. Особливо це актуально при написанні математичних виражень, що 

обчислюють по певній формулі. 

Для цієї мети в LabVIEW існує механізм Formula Node (Формульний 

вузол або Редактор Формул). Formula Node відноситься до ще одного 

різновиду структур. Тому він перебуває в (Functions) >> Structures >> 

Formula Node. Напишемо нову програму, що буде будувати графічну 

залежність амплітуди від поточного значення змінної циклу. Редактор формул 

повинен буде реалізовувати наступну залежність: 

Результат = Амплітуда * SIN (Константа * Поточне значення змінної 

циклу). 
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Установимо Formula Node у вікно редагування діаграм. Для того щоб 

можна було використати цей "чорний квадрат", потрібно підвести покажчик 

миші до лівої сторони прямокутника й нажати праву кнопку 

миші. У меню, що випадає, вибрати опцію Add Input, що додає вхідний 

параметр вузла. Увести ім'я вхідного параметра "Амплітуда" (тільки латинські 

символи), наприклад, Ampl. 

 Рисунок 2.9 – Додавання вхідного параметра в Formula Node 

 

Аналогічно додаємо ще один вхідний параметр, що відповідає змінній 

циклу. Називаємо його «i». Для додавання вихідного параметра необхідно 

нажати правою клавішею миші на правій стороні рамки редактора формул, 

вибрати опцію Add Output і ввести ім'я вихідного параметра «у».

Щоб увести формулу, необхідно спочатку перемкнути в режим редагування 

тексту: Tools >> Edit Text, потім установити курсор усередину вікна редактора 

формул і ввести її. Для розміщення формули в середині вікна редактора формул 

потрібно перед першим символом нажати кілька разів Enter. 

Створюємо діаграму, тобто встановлюємо необхідні компоненти й 

робимо відповідні зв'язки (рис.2.10). 
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Рисунок 2.10 – Діаграма з Formula Node 

 

Графічний інтерфейс складіть за своїм розсудом. Запускаємо програму на 

виконання .  

Проаналізуйте отриманий результат (рис. 2.11). 

 

Рисунок 2.11 - Результат роботи програми. 



33 

 

Засвоївши принципи використання редактора формул, складіть програму 

генерації послідовності випадкових чисел. Синтаксичні конструкції, які 

використаються в таких блоках, запозичені з мови СІ, що спрощує їхнє 

розуміння й  використання. 

З наведеної на рисунку 2.12 графічної діаграми видно, що синтаксис 

запису редактора формул дуже схожий на код мови СІ. У фрагменті програми 

використані коментарі, оголошення змінної й масиву, а також тіло самої 

програми. Результат роботи програми наведений на  рисунку 2.13.  

 

Рисунок 2.12 - Графічна діаграма редактора формул. 

 

Рисунок 2.13 - Результат роботи програми. 
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Варто також звернути увагу на те, що параметрами редактора формул 

можуть бути не тільки змінні або константи, але й інші типи даних, наприклад, 

як у цьому випадку масив. 

Написавши таку програму й запустивши її на виконання, одержимо 

згенеровану послідовність із 100 випадкових чисел. 

Як і в будь-якій іншій мові програмування, в LabVIEW реалізована 

можливість використання підпрограм (SubVI) для часто повторюваних 

фрагментів коду або для функціонально незалежних від головної програми 

блоків.  

У попередній роботі ми вже використали підпрограми, як наприклад, 

коли встановлювали іконку генератора випадкових чисел .  

Інакше кажучи, цю іконку можна розглядати і як підпрограму, тому що 

"усередині" її реалізований алгоритм генерації випадкового числа. Тобто це 

підпрограма, у якій відсутні які-небудь вхідні параметри, однак є один 

вихідний - згенероване випадкове число. 

Із усього вищесказаного можна зробити висновок, що підпрограма 

LabVIEW- це іконізоване подання якого-небудь алгоритму зі своїм графічним 

інтерфейсом або без нього. Створення підпрограми по своїй суті не буде 

відрізнятися від написання тих програм, які ми становили раніше. 

Складемо підпрограму (графічну діаграму й інтерфейс) як показано на 

наведених нижче рисунках 2.14 - 2.15. 

Вхідними параметрами в нашому прикладі є чотири дійсних числа, три з 

яких – основні параметри, а четвертий - множник. Кожне вхідне значення 

множиться на множник, отримані значення усреднюються, тобто підсумуються 

й діляться на три. Далі здійснюється елементарна перевірка. Якщо одержуване 

значення більше чим 0.5, тоді "запалюється" лампочка індикатора (значення 

"true"). 
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Рисунок 2.14 - Інтерфейс програми. 

 

Рисунок 2.15 - Графічна діаграма програми. 
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Тепер створимо унікальну графічну іконку для нашої підпрограми.    

Для реалізації цього необхідно підвести покажчик миші до встановленого 

за замовчуванням іконці  у правому верхньому куті інтерфейсної панелі й 

зробити подвійний клик лівою клавішею миші. З'явиться графічний редактор 

іконок зі стандартним набором інструментів для створення бажаного образа 

(рис.2.16).  

 

Рисунок 2.16 - Стандартний набір інструментів для створення бажаного образа 

іконки. 

Нажавши ОК, побачимо, що іконка в правому верхньому куті зміниться 

на бажану. 

Тепер залишається зробити ще один дуже важливий крок для створення й 

використання підпрограми, а саме - установити відповідності між 

функціональними елементами програми й виводами іконки. Для цього 

необхідно підвести покажчик миші до зображення терміналів іконки  у 

правому верхньому куті інтерфейсної панелі, і нажати праву клавішу миші. У 

меню, що випадає, варто вибрати опцію Patterns - структура термінала, і 

вибрати необхідну кількість вхідних і вихідних виводів іконки.  

Після цієї дії іконка зміниться й з'являться декілька, у нашому випадку 

шість, кліток (клем), які й будуть відповідати нашим шести параметрам 

підпрограми (4-вхідних і 2-вихідних). Щоб установити відповідність 

параметрів підпрограми виводам конекторів, необхідно зробити наступні 

операції. Підвести покажчик миші у вигляді сполучної котушки до першого 

контакту на іконці конектора й нажати ліву клавішу миші. Активна клітинка 



37 

 

підсвітиться. Далі варто підвести покажчик до першого параметра підпрограми, 

а саме до "х", і нажати ліву клавішу миші. Кольори клітинки зміниться . 

Для інших параметрів варто проробити аналогічну операцію, послідовно 

встановлюючи відповідності між графічними елементами й клемами іконки 

конектора. 

Слід зазначити, що кольори клеми залежить від типу даних елемента. Так, 

якщо елемент приймає значення дійсного типу, то клема буде жовтогаряча, 

якщо ж це булевий тип - то зелена. Тобто, якими кольорами відображаються ці 

елементи у вікні редагування діаграм, таких же кольорів і клеми. Установивши 

всі необхідні відповідності, можна зберегти підпрограму. Особливістю 

підпрограм LabVIEW є те, що вони можуть функціонувати як незалежні 

автономні додатки, так і бути частиною основної програми. Наступним кроком 

буде збереження нашої підпрограми в бібліотеці. Бібліотека LabVIEW являє 

собою складений файл, у якому перебувають кілька різних віртуальних 

інструментів (як правило, об'єднаних тематично). 

Вибрати в меню File опцію Save As…У меню, що з'явився, потрібно 

вибрати бажану директорію й нажати кнопку New VI Library. Далі варто 

ввести ім'я бібліотеки, наприклад "ourlib". Потім варто ввести ім'я самої 

підпрограми, наприклад "subsin".  

Тепер перейдіть до створення головної програми, у якій буде 

використовуватися написана нами підпрограма. Є кілька шляхів виклику іконки 

підпрограми у вікно редагування діаграм. 

Перший полягає в простому перетяганні іконки, що перебуває в правому 

верхньому куті відкритого вікна підпрограми у вікно редагування діаграм 

головної програми. Нажавши ліву клавішу миші на цій іконці, і втримуючи її в 

натиснутому стані, перетягніть у вікно редагування діаграм. 

Другий спосіб більш універсальний. Перейшовши у вікно редагування 

діаграм, у функціональній (Functions) панелі необхідно вибрати Select a VI…У 

діалоговому вікні, що з'явилося, вибираємо створену нами раніше бібліотеку 

ourlib (рис. 2.17). У вікні, що з'явилося, виберіть subsin і встановіть іконку в 

довільне місце вікна редагування діаграм. 
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Рисунок 2.17 - Стандартний набір інструментів для створення бажаного образа 

іконки. 

Можливе збереження підпрограми відразу як файлу з розширенням *.vi. 

Однак файли бібліотек (*.llb) дозволяють упорядкувати різні віртуальні 

інструменти по категоріях і уникнути накопичення й плутанини при виборі VI.

Суть наступної програми полягає в тому, що на входи підпрограм 

подаються випадкові числа від чотирьох джерел. Далі вони обробляються й 

аналізуються відповідно до діаграми. Результат виводиться у вигляді графічної 

залежності. Умовою завершення програми є перевищення вихідним 

параметром значення 0,8 (рис. 2.18, 2.19).  

Нехай даний приклад і не вирішує яке-небудь прикладне завдання, однак 

він дозволяє зрозуміти необхідність використання підпрограм і допомагає 

засвоїти ази застосування Sub VI. За аналогією, для головної програми також 

можна створити свою іконку, установити з'єднання й використати її вже як 

підпрограму в інших додатках.  
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Як самостійну роботу необхідно освоїти технологію оформлення 

документів LabVIEW не тільки інтерфейсну панель, але й "вихідний текст" 

програми, тобто діаграма, повинні виглядати красиво. 

 

 

Рисунок 2.18 - Графічна діаграма програми. 

 

 

Рисунок 2.19 - Інтерфейс програми. 
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Лабораторна робота №3 

 

Тема: Cтруктури типу «послідовність», масиви, основні функції для 

роботи з масивами, застосування властивостей поліморфізму при роботі з 

масивами, новий тип даних, кластери. 

Мета роботи: навчитися використовувати в програмах структури типу 

«послідовність», створювати різними способами масиви, використовувати 

основні функцій для роботи з масивами, застосовувати властивості 

поліморфізму при роботі з масивами, використовувати нові типи даних 

кластерів, побудувати кілька залежностей на одному графіку. 

 

Порядок виконання роботи 

 

Структура - Sequence   

При створенні VI послідовність виконання двох незалежних фрагментів 

програми не визначена, що в деяких випадках приводить до неоднозначного 

результату. Для рішення цієї проблеми існує спеціальна структура - Sequence  

(Послідовність). По своєму принципу дії вона нагадує кінострічку, коли 

послідовно виводяться на екран окремі кадри. Таким чином, Sequence визначає 

порядок виконання фрагментів програми. Покажемо принцип роботи такої 

структури. Для цього напишемо програму, що буде підраховувати час 

виконання певного циклу. У програмі будемо використати послідовність із 

трьома кадрами. 

Ініціалізуємо наступні функції: 

- первинна ініціалізація системного часу; 

- фрагмент програми, час виконання якого й підраховується; 

- одержання значення системного часу; 

- підрахунок часу роботи програми; 

- перетворення значення з мілісекунд у секунди.   

  Реалізуємо програму крок за кроком. Перший крок - створення нового 

додатка File>>New VI. Далі варто перемкнутися у вікно редагування діаграм.  

Наступним кроком буде вибір послідовності - структури з функціональної 

палітри: Functions>>Structures>>Sequence і перетягання її в область 

редагування діаграм (рис. 3.1). Для створення кадрів послідовності необхідно 
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підвести покажчик миші на границю області структури й нажати праву кнопку 

миші. У меню, що з'явився, необхідно вибрати Add Frame After (Додати кадр 

після). Таким чином, створимо 3 кадри (0...2). 

      

Рисунок 3.1 - Вибір послідовності Sequence 

 

Змінні, які використаються для передачі даних між кадрами - Локальні 

Змінні Послідовності (Sequence locals). У нашій програмі така змінна буде 

використатися для передачі значення системного часу.  

Створимо "наповнення" для кожного кадру. У початковий (0-й) кадр 

помістимо компонент Tick Count, що зчитує поточне значення системного 

таймера й повертає результат у мілісекундах . 

Ця підпрограма може бути завантажена з меню Functions>>Time & 

Dialog>>Tick Count(ms). Далі створимо згадану вище Локальну Змінну. Для 

цього потрібно підвести покажчик миші до границі структури, нажати праву 

кнопку миші, і в меню, що випадає, вибрати Add Sequence Local (Додати 

Локальну Змінну Послідовності). З'єднуємо вивід Tick Count (ms) з 

терміналом, що з'явився, локальної змінної. У результаті, усередині нього 

з'явиться стрілочка , що вказує на те, що дані надходять із поточного кадру 

(рис 3.2). "Наповнимо" змістом наступний  (1-й) кадр. У ньому реалізуємо 

фрагмент програми, для якого підраховується час роботи (рис 3.2). Це буде, як і 

в попередніх прикладах, генератор випадкових чисел. 
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Рисунок 3.2 - Зміст 0-го й 1-го кадру Блок-діаграми 

 

Програма реалізується у вигляді циклу While-Loop, умовою виходу з 

якого є натискання кнопки зупинки. Графік генерації випадкових чисел 

виводиться на передню панель у вигляді графіка Waveform Chart. В 

останньому (2-му) кадрі скористаємося все тим же Tick Count (ms) і 

підрахуємо різницю в часі (рис. 3.3). Для цього порівняємо поточне значення 

часу зі значенням, отриманим в 0-му кадрі. 

Використати значення, отриманого в першому кадрі, можна з'єднавши 

Локальну Змінну (стрілочку у квадратику) з відповідним виводом. 

Переводимо мілісекунди в секунди шляхом розілення значення на 1000 і 

виводимо результат на цифровий індикатор, попередньо встановивши його на 

інтерфейсну панель. Залишається перевірити програму на працездатність. 

Запускаємо її на виконання. Для зупинки натискаємо кнопку "STOP". У 

результаті одержимо час у секундах, що був витрачений на виконання 

програми. 

    

 Рисунок 3.3 - Зміст 2-го кадру Блок-діаграми й Лицьова панель 
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Масиви 

 

Перейдемо до розгляду масивів, як важливого й часто використовуваного 

елемента програмування завдань збору даних і керування. Масив набір даних 

одного типу. Масив може бути як одномірним, так і багатомірним, і мати до 

231 елементів (обмежується обсягом оперативної пам'яті). Масиви в LabVIEW 

можуть бути будь-якого типу. Доступ до довільного елемента здійснюється 

через його індекс. Індекс належить діапазону чисел 0..n-1, де n - кількість 

елементів масиву. Помітьте, що перший елемент має індекс 0, другий 1, і т.д. 

Структуру одномірного (1D) масиву можна представити як показано на 

рисунку 3.4: 

 

Рисунок 3.4 - Структура одномірного (1D) масиву 

 

Створення масиву, як елемента керування або індикації, здійснюється 

комбінуванням оболонки масиву й об'єкта даних, що буває цифровим, булевим, 

строковим або комбінованим (кластером).  

Створимо масив. Виберіть порожню оболонку масиву (Array) з палітри 

Controls>>Array, Matrix & Cluster>>Array і помістіть її на інтерфейсну           

панель (рис. 3.5). 
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Рисунок 3.5 - Вибір оболонки масиву на функціональній панелі програмування 

 

Для остаточного створення масиву перетягніть об'єкт даних певного типу 

всередину оболонки масиву: Controls>>Numeric>>Numeric Control.  

На відміну від одномірного масиву, двовимірний (2D) масив має два 

індекси для кожного елемента. Перший указує на номер рядка, а другий - номер 

стовпця (рис. 3.6).  

 

Рисунок 3.6 - Параметри двовимірного (2D) масиву 

 

Для створення 2-мірного масиву даних з 1-мірного необхідно підвести до 

нього покажчик миші й нажати праву кнопку.  

Потім, у меню, що випадає, вибрати Add Dimension (Додати розмірність ) 

(рис.3.7). Ви також можете створити масив-константу, наприклад, для завдання 

набору коефіцієнтів. Для цієї мети необхідно вибрати Array Constant у палітрі 

й помістити у вікно редагування діаграм. 
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Рисунок 3.7 - Створення 2-мірного масив 

 

Далі, у створену оболонку масиву необхідно помістити константу 

бажаного типу даних, наприклад, Numeric Constant з Functions>>Numeric  

(рис. 3.8). 

 

Рисунок 3.8 - Варіанти констант в оболонці (2D) масиву 

 

Розглянемо приклад масивів елементів керування й індикаторів, різних 

типів даних. 

У попередніх прикладах уже використали структури типу "цикл" для 

створення масивів (згадайте приклад із записом на диск послідовності 

випадкових чисел). Цикли типу For Loop і While Loop можуть індексувати й 

створювати масиви автоматично. Така особливість називається автоіндексація. 

Наведена нижче діаграма показує як відбувається створення й індексування 

масиву при використанні циклу типу For Loop (рис. 3.9).  
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Рисунок 3.9 – Створення й індексування масиву при використанні циклу типу 

For Loop 

 

Створений масив виводиться на індикатор. Помітимо також, що сполучна 

лінія усередині циклу міняється на стовщену за його межами, що сигналізує 

про те, що ми вже маємо масив. 

Для створення (2D) масиву необхідно створену структуру помістити ще в 

один зовнішній цикл. У результаті на виході першого (внутрішнього) циклу 

буде сформований одномірний масив з п'яти елементів. А на виході 

зовнішнього циклу утвориться двовимірний масив 5х5, де 5 - кількість рядів, а 

5 - кількість стовпців результуючого масиву (рис. 3.10). 

 

Рисунок 3.10 - Створення (2D) масиву 
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В LabVIEW реалізовано досить багато різних функцій для роботи з 

масивами у вікні редагування діаграм. Вони перебувають на функціональній 

панелі (Functions) у розділі масивів (Array). Ми розглянемо тільки деякі з них - 

найбільш важливі функції. 

 Array Size — повертає розмір масиву. Якщо вхідний 

масив N-мірний, то вихідний параметр (size) - це 

одномірний масив з N-елементами, які вказують його 

розмірність. Наприклад, якщо вхідний 2D масив має розмір 4х6, то на виході 

буде сформований одномірний масив із двох чисел, відповідно 4 і 6. 

Initialize Array — створює масив 

розмірності dimension size, всі 

елементи якого приймають значення 

element. Для створення багатомірного масиву необхідно "розтягти" іконку - 

"потягнути" за правий нижній кут униз. 

Build Array — створює масив з масивів або 

елементів, або додає елементи до вже 

існуючого масиву. Ви можете змінити розмір 

піктограми цієї функції для збільшення 

кількості входів. 

Array Subset — "вирізує" підмасив 

відповідно до заданих значень стартового 

індексу (index) і довжині (length).  

Index Array — виділення елемента 

масиву (доступ до елемента масиву). 

Використовуючи цю функцію можна 

виділяти не тільки елементи масиву, але й бажані ряди й стовпці масивів. 

На наведеній діаграмі показано, як з існуючого двовимірного масиву 

виділяється 3-ій рядок (у першому випадку) і 2-ий стовпець (у другому 

випадку). В LabVIEW для роботи з масивами реалізовані такі арифметичні 

функції як додавання, множення, розподіл і інших. Ці функції є поліморфними, 

тому вхідні дані можуть бути різного типу - скалярними або масивами. 

Наприклад, можна підсумувати скаляр з масивом або скласти два масиви разом 

(рис. 3.11). 
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Рисунок 3.11 - Додавання скалярів і масивів 

 

На наведеному прикладі (рис. 3.12) показано, як легко можна помножити 

кожний елемент масиву на задане число. Для цього генерується масив, 

елементи якого - випадкові числа. Далі реалізується множення створеного 

масиву на параметр, що задається - множник.  

 

Рисунок 3.12 - Приклад множення кожного елемента масиву на задане число 

 

Як відомо, найбільш зручною формою подання масиву даних є їхнє 

подання у вигляді графіків. У попередніх прикладах ми вже зустрічалися з 

найпростішим виводом масиву даних на графічний індикатор.  

Розглянемо нижче в прикладі використання графічних індикаторів разом 

з масивами. Як правило, нам необхідно зображувати залежність одного 

параметра від іншого, тобто 2D-графіки. Це можуть бути залежності такого 
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роду як, наприклад, амплітуда сигналу від часу, спектр сигналу, статистичні 

розподіли й т.д.  

 

Кластери 

 

Часто зустрічаються ситуації, коли необхідно задати додаткові 

параметри, такі як початковий зсув "0" і інтервал. Для рішення цієї проблеми в 

LabVIEW існує структура даних, називана Кластером (Cluster).  

Кластер — це зв'язана структура даних, елементи якої можуть бути 

різного типу (аналог struct у мові "С"). Тобто, ви можете сформувати структуру, 

елементами якої будуть, наприклад, ціле число, дійсне число, рядок і ін.  

 

Для зв'язування даних використовується 

функція Bundle (Зв'язати), що перебуває в 

Functions>>Cluster, Class&Variant >>Bundle. 

У нашому випадку будуть компонуватися в кластер масив даних (тобто дані, 

які відкладаються по осі Y), початкове значення по осі Х, і крок по осі dх. 

Розглянемо побудову графічної залежності, використовуючи функцію 

зв'язування Bundle. Для формування кластера потрібно встановити у вікні 

редагування діаграм функцію зв'язування Functions>>Cluster, 

Class&Variant>>Bundle. Додамо ще один вхід Зв'язування. Підводимо 

стрілку миші до піктограми, натискаємо ліву клавішу й, не відпускаючи її, 

тягнемо вниз так, щоб вийшло три входи. Зв'язуємо піктограму з даними від 

генератора випадкових чисел. Далі створимо дві константи (Functions >> 

Numeric >> Numeric Constant), які задають початок відліку по осі Х и крок. 

Для цього встановимо першу константу (рис. 3.13).  

 

Рисунок 3.13 – Побудова графічної залежності з функцією Bundle 
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Змінимо її мітку на Хо, значення з 0 на 3, і з'єднаємо з верхнім входом 

зв'язування. Створимо ще одну константу, що буде задавати крок по осі Х. 

Призначимо ім'я константи dХ, а значення як 0,5 і з'єднаємо з вільним входом 

функції зв'язування. 

Якщо значення інтервалу виводу крапок 

не є цілим числом, то нам необхідно спочатку 

змінити формат константи кроку. Для цього 

потрібно підвести покажчик миші до знову 

створеної константи, нажати праву клавішу 

миші, потім вибрати пункт меню 

Representation, а в підменю вибрати формат 

числа Double Precision (дійсне подвійної 

точності). Змінюємо значення константи й 

мітку.  

Відзначимо, що наведена послідовність створення кластера з 

використанням трьох вхідних параметрів не може бути змінена. Тобто, 

спочатку необхідно формувати Xo, потім dХ, а потім вхідний масив даних. 

Така суворо регламентована послідовність пояснюється синтаксисом самої 

мови. 

І останній крок - установимо Waveform Graph на інтерфейсну панель і 

з'єднаємо з виходом функції Bundle (рис. 3.13). Проаналізуйте роботу схеми й 

отриману діаграму. 

Дуже часто виникає необхідність побудови одночасно декількох 

залежностей на одному графіку - для більшої наочності, при візуальному 

порівнянні виведених даних і т.д. Для того, щоб реалізувати можливість такої 

побудови, необхідно скористатися вже відомою функцією Build Array 

(Functions>>Array>>Build Array). Модифікуємо попередню програму - 

генеруємо другий масив випадкових чисел. "Перетягаємо" у вікно редагування 

діаграм функцію Build Array. Міняємо її розмір так, щоб утворилося два входи 

й робимо з'єднання блоків так, як показано на діаграмі малюнка 3.14. 

Після запуску програми переконуємося, що дійсно на одному графіку 

розміщені дві різні залежності (рис. 3.15). При натисканні правої клавіші миші 

на області побудови залежностей з'являється меню, що випадає, з безліччю 

різних опцій і настроювань. Причому, роблячи натискання на різних 
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компонентах, з'являються унікальні, властиві саме цим елементам, опції 

настроювань. Так якщо зробити візуально видимими всі основні компоненти 

Waveform Graph, те це буде виглядати так, як показано на рисунку 3.16. 

 

 

Рисунок 3.14 - Побудова одночасно декількох залежностей на одному графіку 

 

 

Рисунок 3.15 - Результат роботи програми 
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Рисунок 3.16 – Опції настроювань Waveform Graph 

 

Як видно, є досить багато інструментарію, що дозволяє істотно змінювати 

виведені графіки.  

Plot Legend (настроювання властивостей графіка) — визначає кольори й 

стиль графіка або графіків. Зміна цієї групи параметрів дозволяє індивідуально 

набудовувати властивості кожної виведеної залежності. 

Cursor (курсор) — показує положення курсору для кожної виведеної 

залежності окремо. 

Grid mark — велика сітка.  Mini-grid mark — дрібна сітка. 

Graph palette (палітра графіка) — дозволяє маніпулювати побудовою 

залежності, наприклад масштабом, під час роботи програми. 

Cursor mover — переміщає курсор у задану позицию. 

Cursor legend (тип курсору) — управляє й модифікує опції, пов'язані з 

курсорами.  

Scale legend (тип шкал) — здійснює конфігурацію шкал. 

X-scale — шкала Х. Y-scale — шкала Y. 

Label — мітка (унікальне ім'я індикатора). 

 

Проаналізуйте можливості графічного подання даних. 
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Лабораторна робота №4 

 

Тема: Строкові змінні й індикатори. 

Мета роботи: Освоїти технологію зміни властивостей елементів 

керування й індикаторів, а також створити додаток, у яких будуть застосовані 

функції генерації сигналів, масиви, рядки, а також операції візуальних даних, 

збережених у файлі; ознайомитися з технологією зміни властивостей елементів 

керування й індикаторів. 

  

Порядок виконання роботи 

 

Як і у всіх мовах програмування високого рівня, в LabVIEW також 

реалізована робота зі строками. Строка в LabVIEW - це ще один тип даних, для 

роботи з якими існують свої функції, індикатори й елементи керування. 

Елементи керування й індикатори розміщені на панелі керування 

Controls>>String&Path. А функціональні елементи, відповідно, в 

Functions>>String Length (рис. 4.1).  

 

Рисунок 4.1 - Вибір елементів керування й індикаторів рядка 

 

"Напишемо" елементарну програму, що реалізує конкатенацію (злиття) 

строк. Для цієї мети створюємо новий додаток. Установлюємо на інтерфейсну 

панель поле уведення строки (строк): Controls>> String&Path>> String 

Control. 

Створюємо ще один такий же елемент, повторюючи попередній крок. 

Наступний крок - текстовий індикатор для виводу результату. 

Установлюємо його на панель: Controls>>String&Path>>String Indicator. 

Перейменуємо всі встановлені на панелі елементи, як показано на рисунку 4.2. 
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Рисунок 4.2 - Установка елементів керування й індикаторів строки 

 

Перемикаємося у вікно редагування діаграм і встановлюємо піктограму-

функцію додавання строк: Functions>>String>>Concatenate Strings. 

З'єднуємо відповідні виводи. 

Виконайте тестування написаної програми. Заповніть першу і другу 

строку уведення довільною послідовністю символів, і запускаємо програму на 

виконання. Проаналізувати отриманий результат. 

Якщо Ви хочете вводити не оду строку, а декілька, то необхідно просто 

змінити розміри елемента уведення або індикатора. 

     

Для додавання смуги прокручування 

області уведення тексту натискаємо 

правою клавішею миші на обраному 

об'єкті й вибираємо в меню, що 

з'явилося, властивість: Visible Items 

>>Vertical Scrollbar. 

 

Тепер можна вводити й змінювати уведений текст, як у простому 

текстовому редакторі. Натискаючи клавішу миші на рядку уведення, зверніть 

увагу на опцію Password Display. Ця опція перемикає поле уведення в режим, 

призначений для уведення пароля. При цьому замість символів, що вводяться, 

поле буде заповнюватися зірочками.  

Напишемо просту програму, що при правильному або неправильному 

уведенні пароля інформує про це користувача шляхом зміни кольорів овальної 

"лампочки-індикатора": 
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Установимо поле уведення на інтерфейсну панель: Controls>>String & 

Path >> String Control. Змінимо властивості цього поля. Нажавши правою 

клавішею миші на об'єкті, у меню, що випадає, виберемо опцію Password 

Display.  

Встановіть овальний (виходить із круглого) індикатор на панель Controls 

>> Boolean >> Round Led. У спливаючому меню, у пункті Visible Items 

необхідно забрати галочку з мітки Label, а на Boolean Text, навпаки, її 

встановити. 

Змінюємо розмір індикатора, текст напису - Caption, пасивний і активний 

кольори. Пасивні кольори зробимо червоним, а активний - зеленим. Для зміни 

кольорів необхідно підвести покажчик миші до палітри інструментів і нажати 

на верхньому квадраті. Далі варто вибрати бажані кольори. 

 

Рисунок 4.3 - Установка й настроювання елементів індикатора 

     

Ту ж операцію потрібно проробити й для нижнього квадрата. Потім 

підвести курсор у вигляді кисті до індикатора й нажати ліву клавішу миші. 

Об'єкт змінить свої кольори. Щоб задати кольори для іншого режиму 

індикатора, необхідно в панелі інструментів вибрати покажчик у вигляді 

пальця. Потім нажати їм на індикаторі. Індикатор "перемкнеться". Міняємо 

текст напису й кольори. 

Приступаємо до програмування. Перейдіть у вікно редагування діаграм і 

встановіть знак порівняння – перевірку на рівність уведеного пароля й 

константи, з якої він рівняється: Functions>>Comparison>> Equal? (рис. 4.4). 

З'єднуємо рядок уведення й індикатор з відповідними виводами. Для 

створення константи, з якою буде порівнюватися строка, необхідно підвести 

покажчик миші у вигляді котушки до другого виводу функції порівняння й 

нажати праву клавішу миші. У меню, що випадає, вибрати Creat>>Constant. 

Далі необхідно ввести значення константи - пароля, наприклад "mypass".  
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Рисунок 4.4 - Установка й настроювання елементів індикатора 

 

Усе, можна перевірити програму на працездатність. Для цього, необхідно 

перемкнутися на інтерфейсну панель. Спочатку введіть вірний пароль і 

запустіть на виконання, а потім -  невірний.  

Проаналізуйте результат, що отримали. Спробуйте модифікувати цю 

програму. 

Перетворення чисел у строку 

 

Складіть програму, як показано на рисунку 4.5. 

Причому для додавання рядків використайте вже відому Вам функцію 

конкатенації, а для перетворення числа в рядок - нову функцію з того ж 

функціонального меню: Functions>>String>>Format Into String. Проведіть всі 

необхідні зв'язки, створіть константи, і введіть необхідні значення. 

 

Рисунок 4.5 - Розробка програми перетворення чисел у рядок 

 

Запустіть програму на виконання й проаналізуйте отриманий результат. 
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Варто звернути особливу увагу на константу, що визначає формат числа. 

Так, запис %4f означає, що буде вводитися число, яке буде перетворено в 

рядок, де 4 - це кількість знаків після коми. 

Проаналізуйте результат, що отримали. Спробуйте модифікувати цю 

програму. 

 

Функції генерації сигналів 

 

Створимо програму, що буде генерувати 2-х мірний масив з 128 рядків і 

3-х стовпців. Перший стовпець буде містити дані синусоїдальної хвилі, другий 

- шумову хвилю, а третій - косинусоідальну хвилю. Крім цього, результат 

формування хвиль буде відображатися у вигляді графіків однієї області й у 

табличному виді. 

 Виклик таблиці Controls>>List,Table&Tree. Щоб таблицю перетворити з 

елемента керування в індикатор необхідно при натисканні правої клавіші миші 

на об'єкті вибрати пункт Change to Indicator. Програма може мати, наприклад, 

такий зовнішній вигляд, як наведений на рисунку 4.6.  

Генератори сигналів вибрати з функціональної панелі (рис. 4.7). 

При цьому "лістинг" програми повинен бути аналогічний рисунку 4.8. 

 

Рисунок 4.6 - Лицьова панель програми 
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Рисунок 4.7 - Вибір генераторів сигналів з функціональної панелі інструментів 

 

 

Рисунок 4.8 - Блок-діаграма 
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Самостійно реалізуйте розглянутий приклад, використовуючи для 

генерації сигналів функції, які можна знайти на функціональній панелі: 

-  Build Array (Functions>>Array). У даній програмі ця функція створює 2-

мірний масив з 3-х залежностей: синуса, шуму й косинуса;  

- Transpose 2D Array (Functions>>Array). Ця функція перегруповує масив 

так, що кожний [i, j] елемент стає [j, i]; 

- Write To Spreadsheet File (Functions>>File I/O). Ця функція перетворює 

масив у рядок і записує її у файл; 

- Number To Fractional String (Functions>>String>>String/Number 

Conversation). У цьому прикладі ця функція перетворює масив чисел у масив 

рядків, які відображаються в таблиці. 

Проаналізуйте результат, що отримали. Спробуйте модифікувати цю 

програму. 

 

Читання даних з файлу й подання їх у вигляді графіків і таблиць 

 

Створіть новий додаток. Установіть на інтерфейсну панель таблицю. 

Перетворіть її з елемента керування в індикатор і оформіть її зовнішній вигляд, 

як показано на рисунку 4.9. 

 

 

Рисунок 4.9 - Лицьова панель програми й блок-діаграма 
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Установлюємо елемент Waveform Graph. У вікні редагування діаграм 

установлюємо наступні компоненти Number To Fractional String, Read From 

SpreadSheet File.vi. 

Виконуємо необхідні з'єднання й запускаємо програму. Після запуску, у 

вікні, що з'явилося, необхідно вибрати файл даних (створений у попередньому 

прикладі). Проаналізуйте результат. 

Дещо модифікуємо створену програму, розділимо двовимірний масив на 

три одномірних і побудуємо графіки кожного сигналу окремо. 

 

 

Рисунок 4.10 - Блок-діаграма створеної програми 

 

Для цього скористаємося вже відомою функцією роботи з масивами 

Functions >> Array >> Index Array. З її допомогою будемо виділяти стовпці 

масиву (рис.4.10). 

Додаємо ще три Waveform Graph. У вікно редагування діаграм 

установлюємо три Index Array, з'єднуємо з вихідним масивом і створюємо 

константи (0, 1, 2), що визначають номер стовпця масиву, а значить і тип 

залежності. Коректуємо з'єднання й запускаємо програму. У результаті 

одержуємо нову програму (рис. 4.11). 
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Рисунок 4.11 - Лицьова панель створеної програми 

 

Створимо додаток, що дозволить записувати дані у файл, зчитувати й 

візуалізувати їх, а також коректно завершувати роботу зі створеним додатком. 

Причому кожну з функцій реалізуємо у вигляді окремих віртуальних 

інструментів, які будуть "викликатися" головною програмою. 

Як основні блоки скористаємося вже створеними в попередніх прикладах 

віртуальними інструментами, які необхідно тільки трішки модифікувати. 

Розробимо першу підпрограму. 

Установимо у вікно редагування діаграм структуру "послідовність". 

У нульовий кадр поміщаємо вже існуючу програму генерації сигналів, 

запису у файл і подання їх у таблиці й на графіку.  Створюємо перший кадр, а в 

ньому - порожній цикл WhileLoop, що буде "утримувати" програму активною (у 

запущеному стані), поки не буде натиснута клавіша "Завершення роботи" 

(STOP) на інтерфейсній панелі (рис. 4.12). 
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Рисунок 4.12 - Блок-діаграма "послідовності" 

 

Модифікуємо також іконку програми, двічі клацнувши лівою клавішею 

миші на іконці в правому верхньому куті. 

Аналогічно модифікуємо й підпрограму, що зчитує й візуалізує дані. 

Перейдемо до написання головної програми. 

Для початку, створимо графічний інтерфейс, що складається із трьох 

кнопок з відповідними написами, для яких установлена опція програмної 

реакції по відпусканню клавіші (рис. 4.13). 
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Рисунок 4.13 - Графічний інтерфейс із кнопками 

 

Варто створити діаграму, як показано на рисунку 4.14. Установити дві 

CASE-структури, зв'язати їхні входи із кнопками запису й читання. І все це 

помістити в цикл WhileLoop, умовою завершення роботи якого буде 

натискання на відповідну кнопку. 

Виконаємо установку підпрограм у вікно редагування діаграм Functions 

>> Select VI…;  

Тепер треба сконфігурувати роботу підпрограм так, щоб при виклику 

(натисканні на відповідну клавішу) відкривалася передня панель підпрограми, а 

по завершенню роботи з нею - зникала. Для цієї мети необхідно нажати праву 

клавішу миші на обраній підпрограмі, і в меню, що випадає, вибрати опцію 

конфігурування підпрограми (SubVI Node Setup ) (рис.4.15). 
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Рисунок 4.14 – Блок-діаграма програми CASE - структури 

 

       

Рисунок 4.15 - Конфігурування роботи підпрограм 

 

У вікні, що з'явилося, варто встановити відповідні мітки (рис.4.15). 

Залишається тільки запустити програму на виконання й переконатися в її 

працездатності. Проаналізуйте результат, що отримали. Спробуйте 

модифікувати цю програму. 
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Технологія зміни властивостей елементів керування й індикаторів 

 

Проектам в LabVIEW можна додати привабливий вид. Розглянемо, як це 

можна зробити, використовуючи графічні файли. 

Створимо новий додаток. Як фоновий малюнок, будемо використати 

файл формату bmp із зображенням автомобіля. Для того щоб помістити 

картинку на інтерфейсну панель або у вікно редагування діаграм, необхідно в 

меню Edit вибрати пункт Import Picture from File. 

Обираємо бажаний bmp-файл (у 

нашому випадку redchery.bmp). Далі, у 

тім же меню (Edit), варто вибрати опцію 

вставки (Paste). 

Пишемо програму, що "включає" 

правий або лівий "поворот" автомобіля 

залежно від положення перемикача. 

Першим пунктом буде поміщення 

графічних об'єктів на інтерфейсну 

панель, таких як: (Controls) >> Boolean 

>> Round LED (два об'єкти). (Controls) 

>> Boolean >> Horizontal Toggle Switch. 

Поміщаємо круглі лампочки (Round LED) на місце фар поворотів 

автомобіля, а перемикач - у довільне місце. Змінюємо розмір, активний і 

пасивний кольори цих індикаторів (рис. 4.16). 

Перейдемо у вікно редагування діаграм і реалізуємо заданий алгоритм. 

Створюємо елемент керування властивістю об'єкта, у нашому випадку - 

лампочки лівого повороту. Для цього необхідно нажати правою клавішею миші 

на бажаній іконці та у меню, що випадає, вибрати Create>>Property>>Node. 

Іконка, яка з’явилася, визначає властивість видимості за замовчуванням. 

Потрібно змінити властивість видимості (Visible) на властивість "миготіння" 

(Blinking) (рис. 4.17). 
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Рисунок 4.16 - Картинка на інтерфейсній панелі 

 

  

Рисунок 4.17 - Зміна властивості видимості 

 

Змінити властивість читання на властивість запису - Change To Write. 

Аналогічним способом створюємо елемент керування властивістю 

"миготіння" для другої лампочки-індикатора. 

Створюємо управляючу CASE-структуру, елементом якої буде 

перемикач поворотів (рис. 4.18). 
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Рисунок 4.18 – CASE-структура перемикача поворотів 

 

Поміщаємо CASE-структуру в цикл (Functions) >> Structures >> While 

Loop, умовою виходу з якого буде натискання на кнопку "STOP". 

Зверніть увагу, що функція інвертування використовується для того, щоб 

під час "миготіння" одного повороту, другий був відключений, і навпаки. 

Запускаємо програму на виконання. Перемикаючи покажчик поворотів, 

переконуємося, як мигають відповідні індикатори. Створивши цю програму, 

Ви, насамперед, використали властивості об'єкта, змінюючи їх. В об'єктів є 

загальні властивості, наприклад, властивість видимості об'єкта (Visible). Але 

кожний об'єкт має й особливі індивідуальні властивості, використання яких 

дозволить Вам створювати програми з унікальним інтерфейсом оператора. 

Проаналізуйте результат, що отримали. Спробуйте модифікувати цю програму. 
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Додаток 1 

 

Термінали й зв'язки в LabVIEW 

 

Програмування потоків передачі даних в LabVIEW здійснюється за 

допомогою механізму графічного зв'язування терміналів. Термінали показують 

типи даних елементів керування або індикаторів. LabVIEW оперує різними 

видами терміналів керуючих елементів, індикаторів, вузлів, констант, 

спеціалізованих структур. Розходження в зовнішньому вигляді терміналів 

(кольори й символ) характеризують тип представлених даних (табл. 1.1): 

Таблиця 1.1 - Графічні зв'язки терміналів. 

Елементи 

керування 

Індикатор Тип даних 

1 2 3 

  

Число із плаваючою комою звичайної точності (Single 

- precision floating - point numeric) 

  
Число із плаваючою комою подвійної точності (Double 

- precision floating - point numeric) 

  
Число із плаваючою комою підвищеної точності 

(Extended-precision floating-point numeric) 

  
Комплексне число із плаваючою комою звичайної 

точності (Complex single-precision floating-point numeric 

  

Комплексне число із плаваючою комою подвійної 

точності (Complex double-precision floating-point 

numeric) 

  

Комплексне число із плаваючою комою підвищеної 

точності  (Complex extended precision floating point 

numeric) 

  
Ціле 8-ми бітове число зі знаком (Signed 8 bit integer 

numeric) 

  
Ціле 16-ти бітове число зі знаком 

(Signed 16 bit integer numeric) 

  
Ціле 32-х бітове число зі знаком 

(Signed 32 bit integer numeric) 

  
Ціле 8-ми бітове число без знака 

(Unsigned 8 bit integer numeric) 

  
Ціле 16-ти бітове число без знака 

(Unsigned 16 bit integer numeric) 
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Ціле 32-х бітове число без знака 

(Unsigned 32 bit integer numeric) 

  
Тип, що перераховує, (Enumerated type) 

  Дискретний (Boolean) 

  Рядок (String) 

  
Масиви (Array) 

  Кластери різних типів даних (Cluster) 

 
  

  
Шлях (Path) 

  
Тимчасова діаграма (Waveform) 

  
Номер посилання (Reference number) 

  
Універсальний тип даних (Variant) 

  
Поліморфний (Polymorphic) 

  Ім'я пристрою уведення/виводу (I/O name) 

  
Рисунок (Picture) 

 

Лінії зв'язку між терміналами відображають потоки даних у 

розроблювальному додатку. Дані можуть передаватися тільки в одному 

напрямку: від джерела до приймачів сигналу. Причому кольори й товщина 

ліній зв'язку характеризують типи переданих даних (табл. 1.2): 

Таблиця 1.2 - Графічні зв'язки терміналів. 

Змінна Скалярна величина Одномірний масив Двохмірний масив 

Аналогова 

   

Дискретна 

Строка 
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Додаток 2 

 

Ієрархія віртуального інструмента 

 

Використання вікна ієрархії дозволяє наочно представити, як відбувається 

розрахунок алгоритму програми в цілому і яких підпрограмах 

використовуються. Вікно ієрархії викликається з головного меню LabVIEW 

шляхом вибору пунктів Browse >> Show VI Hierarchy. Воно являє собою 

графічну інтерпретацію дерева використовуваних у додатку підпрограм. 

Причому материнські VI містяться зверху, а викликувані ними дочірні subVI – 

знизу. 

 

Засоби налагодження додатків LabVIEW 

Виявлення помилок 

 

Коли створений віртуальний інструмент містить помилки й 

не може бути виконаний, кнопка запуску в лінійці 

інструментів приймає "зруйнований" вид (Broken Run 

button). Список виявлених помилок видається у відповідь на 

клацання мишею в області індикатора. Після вибору в списку 

помилки й натискаючи кнопки Find програма виділить 

утримуючий помилку об'єкт або зв'язок. 

Виконання з підсвічуванням 

 

Ця функція дозволяє анімувати виконання блок-схеми 

програми при натисканні на кнопку виконання з 

підсвічуванням (Execution highlighting button). Такий режим 

використовується разом з режимом покрокового виконання й 

дозволяє візуалізувати процес передачі даних між 

елементами коду програми, що виконується. 

Покроковий режим 

 

Запуск покрокового режиму виконання програми (послідовне 

виконання від вузла до вузла) відбувається натисканням на 

кнопку Step Into button або Step Over button. При цьому 

починає мигати Step Into перший вузол програми, що означає 

його готовність до виконання. 
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Для виконання кроку досить нажати на кнопку Step Into 

button або Step Over button. Якщо наступний вузол є 

структурою або віртуальним інструментом, то Step Over 

button приводить до виконання всього вузла без реалізації 

покрокового режиму усередині. Для виконання покрокового 

режиму усередині структур або VI необхідно вибирати Step 

Into button. 

 

Натискання на кнопку Step Out button приводить до 

припинення виконання блок-схеми вузла й виходу 

із крокового режиму 

Покроковий режим із входом у підпрограми 

 

При комбінації покрокового режиму й виконання з 

підсвічуванням, коли підпрограма LabVIEW (subVI) 

виконується, вид її іконки на блок-схемі головної програми 

доповнюється зображенням зеленої стрілки. При цьому на 

передній план висувається код підпрограми, що виконується, 

і Ви можете або здійснювати її покрокове налагодження, або 

повернутися назад у тіло головної програми. 

Використання пробника 

 

Використання інструмента Probe tool дозволяє переглядати 

значення змінних при виконанні налаштовуваного додатка у 

необхідному місці блок-схеми. Для цього необхідно вибрати 

"пробник" у панелі інструментів (Tools) і клацнути на лінії 

зв'язку.  

Використання крапок зупинки 

 

У процесі налагодження Вам може знадобитися зупинити 

виконання програми в тім або іншім місці, наприклад, щоб 

зафіксувати дані за допомогою "пробника". Використовуючи 

інструмент Breakpoint tool можна створити крапку зупинки в 

будь-якім місці блок-схеми додатка, що виконується, будь-то 

вузол або лінія зв'язку. 
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Додаток 3 

 

Оформлення документів 

 

Таблиця 1 - Оформлення документів в LabVIEW 

Графічне позначення Призначення 

1 2 

 

Інструменти вирівнювання групи об'єктів. Виділіть 

об'єкти, підмети які підлягають вирівнюванню, потім 

виберіть розташування осі вирівнювання. 

 

Вирівнювання виділених об'єктів по верхньому краю 

самого верхнього об'єкта. 

 

Вирівнювання виділених об'єктів по середині між 

самим верхнім і самим нижнім об'єктом.  

 

Вирівнювання виділених об'єктів по нижньому краю 

самого нижнього об'єкта. 

 

Вирівнювання лівих границь виділених об'єктів по 

краю самого лівого об'єкта. 

 

Вирівнювання виділених об'єктів по середині між 

самим лівим і самим правим об'єктом. 

 

Вирівнювання правих границь виділених об'єктів по 

краю самого правого об'єкта. 
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Графічне позначення Призначення 

1 2 

     

Інструменти керування взаємним накладенням, 

угрупованням і фіксації об'єктів у полі редактора. 

 

Угрупування виділених об'єктів в один. 

 

Розгрупування виділеного об'єкта на складові. 

 

Фіксація просторового положення. 

 

Зняття фіксації просторового положення об'єкта. 

 

Переміщення виділених об'єктів в групі на одну 

позицію нагору. 

 

Переміщення виділених об'єктів в групі на одну 

позицію вниз. 

 

Переміщення виділених об'єктів в групі на верхню 

позицію. 

 

Переміщення виділених об'єктів в групі на нижню 

позицію. 

 

Інструменти керування розподілом групи об'єктів у 

просторі. Виділіть об'єкти, що підлягають 

просторовому переупорядкуванню, а потім виберіть 

розташування осі вирівнювання. 
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Графічне позначення Призначення 

1 2 

 

Переупорядкування виділених об'єктів таким чином, 

щоб їхні центри були взаємно рівномірно розподілені. 

 

Переупорядкування виділених об'єктів так, щоб їхні 

верхні границі були взаємно рівномірно розподілені по 

вертикалі. 

 

Переупорядкування виділених об'єктів таким чином, 

щоб їхні нижні границі були взаємно рівномірно 

розподілені. 

 

Переупорядкування виділених об'єктів таким чином, 

щоб вертикальні проміжки між ними були рівні. 

 

Стиснення виділених об'єктів таким чином, щоб не 

було проміжків між їх верхніми й нижніми границями. 

 

Переупорядкування виділених об'єктів таким чином, 

щоб їхні ліві границі були взаємно рівномірно 

розподілені. 

 

Переупорядкування виділених об'єктів так щоб їхні 

центри були взаємно рівномірно розподілені по 

Горизонталі. 

 

Переупорядкування виділених об'єктів таким чином, 

щоб їхні праві границі були взаємно рівномірно 

розподілені. 
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Графічне позначення Призначення 

1 2 

 

Переупорядкування виділених об'єктів, щоб 

горизонтальні проміжки між ними були рівні. 

 

 

 

Стиснення виділених об'єктів таким чином, щоб не 

було проміжків між їх правими й лівими границями 

 

 

 

 
 

 


