Лабораторна робота № 3. Впорядкування послідовності виконання окремих блоків
програми та використання масивів.

Мета роботи: Ознайомлення студентів з методами упорядкування послідовності
виконання операцій в програмі за допомогою використання “Sequence”-структур.
Набутття навичок формування окремих масивів даних та їх обробки.

1. Впорядковування послідовності виконання окремих блоків програми.
При створенні VI в середовищі LabVIEW, послідовність виконання двох незалежних
блоків програми не визначена, що в певних випадках призводить до неоднозначних
результатів. Впорядкувати порядок виконання окремих блоків програми можна за
допомогою структури “Sequence”. В якості приклада використання даної структури,
розглянемо програму, що буде розраховувати час виконання певного циклу.
Для реалізації поставленої задачі, необхідно провести наступні дії:
1. Початкова ініціалізація системного часу
2. Відпрацювання блоку програми, час виконання якої буде розраховано
3. Отримання даних про системний час після відпрацювання програми
4. Розрахунок часу роботи програми та приведення результату до
стандартних одиниць виміру - секунди
Після запуску нового VI, у вікні редагування діаграм формуємо структуру “Stacked
Sequence Structure” (рис. 3.1, а). Для роботи даної структури необхідно задати кількість
необхідних нам кадрів. Підводимо вказівник миші на границю структури, натискаємо
праву кнопку миші та у вікні, що з’явилось, обираємо пункт “Add Frame After” (рис. 3.1,
б). Для вирішення поставленої задачі нам вистачить 3 кадри (0...2).

Рис. 3.1,а – Вибір структури “Stacked

Рис. 3.1,б – Додавання кадрів в структуру

Sequence Structure”
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Наступною задачею буде створення окремої блок-діаграми для кожного кадру, в
яких будуть використані окремо проініціалізовані локальні змінні. Ініціалізація локальних
змінних в кадрах реалізується аналогічно з заданням кількості кадрів структури. Після
появи меню, обираємо вкладку “Add Sequence Local” (рис. 3.2, а). В першому кадрі
структури помістимо компонент “Tick Count” (рис. 3.2, б), що дозволяє зчитувати поточне
значення системного часу та повертає результат в мілісекундах (рис. 3.3, а). В другому
кадрі реалізовано безпосередньо алгоритм програми, що генерує послідовність
випадкових чисел та відображає їх на графіку (рис. 3.3, б). В третьому кадрі зчитуються
поточні значення системного часу та порівнюються з початковими (рис. 3.4, а). В цьому ж
кадрі отриманий результат ділиться на 1000 для переведення розрахованого часу до
секунд. Результат обчислень виводиться на зовнішню панель програми (рис. 3.4, б)
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Рис. 3.3, а – Перший кадр структури
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Рис. 3.4, а – Третій кадр структури “Stacked

Рис. 3.4, б – Зовнішній вигляд програми для
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2. Робота з масивами даних в середовищі LabView.
Одним з важливих елементів при автоматизації та програмуванні задач збору даних
та керування є масиви – набір однотипних компонентів, доступ до яких реалізується по
індексу. Створення масиву як елемента керування чи індикації в середовищі LabView
реалізується комбінуванням оболонки масива та об’єкту даних, що може бути цифровим,
булевим (логічним: наприклад, «так» - «ні»), строковим чи комбінованим.
Для створення нового масиву оберіть пусту оболонку масиву (“Array”) та
перемістіть її на інтерфейсну панель (рис. 3.5, а). Після чого оберіть елемент керування
або індикації, який ви будете використовувати в даному масиві та помістіть його в
створену оболонку (рис. 3.5, б). Регулювання кількості рядків масиву забезпечується
розтяганням

вікна

сформованого

масиву

(рис.

3.6,

а).

При

цьому

елементи

керування/індикації та їх властивості будуть автоматично дублюватись, але номер
елементу буде змінюватись в залежності від його розташування в масиві. Важливо
пам’ятати, що нумерація строк та рядків масиву починається з “0”. Тобто, при зверненні

до першої клітинки масива, її адреса буде наступною: “0, 0”. Для додавання додаткових
строк в масив, натисніть правою кнопкою миші на панелі вибору строки масиву, оберіть
опцію “Add Dimention” стільки раз, скільки строк вам необхідно у масиві (рис. 3.6, б) та
розтягніть масив на вказану кількість рядків.

Рис. 3.5, а – Створення оболонки масиву

Рис. 3.5, б – Формування масиву з елементів
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керування

Рис. 3.6, а – Додавання рядків у масив

Рис. 3.6, б – Додавання строк у масив

Середовище LabView пропонує велику кількість інструментів для роботи з
масивами: зміна їх розмірів, заміна значень заданих елементів, транспонування даних, їх
упорядкування і т.п. Всі ці функції для роботи з масивами виведено на панелі
інструментів “Programming-Array”, опис даних функцій приведено в таблиці 3.1.
Повертає значення кількості елементів в
кожному напрямі масиву
Повертає значення елемента масиву за
його індексом

Змінює значення елементу масиву за
його індексом на нове.

Вводить в масив додатковий елемент у
відповідності до його індексу

Видаляє з масиву елемент у
відповідності до вказаного індексу

Створює масив розміром n, в якому
елементи приймають вказане значення

Створює масив розміру n з n елементів
або масивів

Створює масив певної довжини
(розміру), що починається з елемента n.

Повертає мінімальне та максимальне
значення масиву

Змінює розмірність масиву

Повертає значення одномірного масиву,
в якому елементи розташовані в порядку
зростання їх значень

Повертає значення індексу елемента, що
приймає значення, яке шукається

Розділяє масив на два – до вказаного
індексу елемента та після нього
«Перевертає» масив даних (відповідно,
останнє значення масиву стане першим).
«Перевертає» масив даних починаючи зі
вказаного елементу.
Знаходить інтерпольоване значення з
масиву даних у відповідності до
вказаного індексу елемента у
десятковому вигляді
Знаходить значення індексу елемента у
десятковому вигляді з масиву даних у
відповідності до вказаного значення y.
Формування масиву з n - масивів

Формування n – масивів з одного масиву

Проводить операцію «транспонування»
масиву
Формує в блок-діаграмі масив з
константних значень
Перетворює масив даних у кластер

Перетворює кластер в масив даних

Перетворює масив даних в матрицю

Перетворює матрицю у масив даних

Табл. 3. Опис основних функції панелі інструментів “Programming-Array”
В якості прикладу, розгляньте програму, в якій згенеровані випадкові значення
формуються у вигляді масиву даних розмірністю 3х3 (рис. 3.7 а, б). В даній програмі
реалізовано функцію упорядкування одномірного масиву “Sort 1-D Array”, зміна розміру
масиву “Reshape Array” та заміна елементу масиву“Replace Array Subset”. В результаті, які
б значення регулятора елементу “1-2” не вводились, відповідний індикатор буде
показувати “7”.

Рис. 3.7, а – Блок-схема програми для

Рис. 3.7, б – Зовнішній вигляд програми для

генерації та відображення масивів даних

генерації та відображення масивів даних

Індивідуальні завдання:
1.

Розробити

програму

типу

«еквалайзер»,

що

забезпечить

регулювання

користувачем значень, що приймають відповідні елементи індикації.
2. Розробити програму на основі завдання з лабораторної роботи №1. При цьому
результати роботи програми додатково мають відображатись у вигляді масиву даних
(кількість елементів масиву, що буде відображатись - не менше 5). По завершенню роботи
програми, користувачу має бути запропоновано записати отримані дані на жорсткий диск.
Окремий індикатор має відображати значення елементу масиву у відповідності до
варіанту. По завершенню виконання програми, в окремому індикаторі має виводитись
значення часу, на протязі якого використовувалась програма у секундах.

