
Завдання для самостійної роботи  

з дисципліни «Методи комп'ютеризації експерименту»  

на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р. 

 

для студентів  

3 курсу 

освітній рівень – бакалавр 

освітня програма «Фізика» 

спеціалізація «Фізика наноструктур в металах та кераміках» 

спеціальність – 102 «Фізика та астрономія» 

напрям підготовки – 10 «Природничі науки» 

викладач: ас. Ісаєв М. В. (електронна пошта – mykola.isaiev@knu.ua) 

 

Види та форми контрольних заходів з перевірки самостійної роботи 

студентів, критерії оцінювання 

Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у 

двох формах: у січні-лютому за допомогою електронних засобів 

(електронною поштою), у березні – шляхом проведення письмової 

контрольної роботи. 

Контроль у січні-лютому 2018 р. відбувається у два етапи. Під час 

першого етапу (24 січня – 6 лютого 2018 р.) студенти мають вивчити 

запропоновані питання визначених тем 1-2 (перелік тем та питань наведено 

нижче). Для підтвердження виконання завдання студенти мають надіслати 

письмові відповіді на 5 контрольних запитань. Відповіді надсилаються у 

вигляді сканів (фотографій) рукописних робіт. Матеріали мають бути 

надіслані на вказану вище електронну адресу не пізніше 6 лютого 2018 р. 

Викладач оцінює виконані завдання в балах. Максимальна кількість балів – 5 

балів зараховується при правильних відповідях всі запропоновані запитання. 

Якщо студент отримає оцінку «нуль» балів, у нього є час до 10 лютого 

переробити завдання та надіслати їх викладачу повторно. 

На другому етапі самостійної роботи (7 лютого – 20 лютого 2018 р.) 

студенти мають виконати запропоновані завдання. Для підтвердження 

виконання завдання студенти мають надіслати програми в програмному 

пакеті LabView та їх письмовий опис в форматі Word не пізніше 20 лютого 

2018 р. Викладач оцінює виконані завдання в балах. Максимальна кількість 

балів може бути зарахована студенту при правильному виконанні завдань без 

зауважень та обґрунтуванні відповіді. Якщо студент отримає оцінку «нуль» 

балів, у нього є час до 27 лютого переробити завдання та надіслати їх 

викладачу повторно. 

Виконання першого етапу самостійної роботи є допуском до другого 

етапу. 

Виконання завдань самостійної роботи є необхідною умовою для 

отримання заліку з дисципліни «Методи комп'ютеризації експерименту». 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання 

самостійної роботи, 10 балів.  
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Теми, контрольні запитання та задачі для самостійного 

опрацювання 

Тема 1. Потоки даних та мова графічного програмування 

Основні уявлення про взаємодію електронно-обчислювальної машини з 

приладами. Цифро-аналоговий перетворювач та аналого-цифровий 

перетворювач. 

Тема 2.Віртуальні прилади. Основи програмування в LabView 

Отримання основних навичок роботи з програмним пакетом LabView. 

Ознайомлення з типами даних. Проведення найпростіших операцій з 

скалярами 

Тема 3. Логічні змінні та основні операції з ними 

Логічні зміні. Операції над логічними змінними Логічне «і», «або», «не». 

Програмна обробка виключень з застосуванням логічних змінних 

Контрольні питання 

1. Наведіть розгорнуті приклади застосування електронно-обчислювальних 

систем для автоматизації експериментів. Опишіть взаємодію комп’ютера з 

вимірювальними приладами у вказаних приладах. 

2. Що таке цифро-аналоговий перетворювач та аналого-цифровий 

перетворювач? Наведіть приклади їх використання при автоматизації 

експериментальних досліджень. 

3. Наведіть декілька прикладів програмних пакетів для автоматизації 

експериментальних досліджень. Недоліки та переваги вказаних 

програмних пакетів. 

4. Інтерфейс програмного пакет LabView. Блок діаграм та панель 

інструментів віртуального приладу. 

5. Які логічні операції та їх об’єднання використовуються в програмному 

пакеті LabView? 

 

Завдання 

1. Ознайомтеся з програмним пакетом LabView. Напишіть програму, в 

якій користувач вводить на панелі інструментів два числа, і як 

результат виводиться їх сума. 

 

2. Напишіть програму, в якій користувач вводить на панелі 

інструментів два числа, і як результат виводиться їх сума, різниця, 

добуток та частка. 
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3. Виконати попередню задачу. Використовуючи логічні операнди 

врахувати, виключити з розрахунку частки випадок коли знаменник 

дорівнює нулю. 

 

4. Використовуючи цикли вивести набір чисел від одного до десяти на 

інстурмент LabView “Waveformgraph” набір зі ста рандомних цілих 

чиселвід одного до десяти. 

 

5. Використовуючи цикли порахувати суму арифметичної та 

геометричної прогресії. Результат порівняти обчислений за 

допомогою аналітичних виразів. 

 

Рекомендована література для виконання самостійної роботи 

 

1. LabVIEW для всех / Джеффри Тревис: Пер. с англ. Клушин Н. А. ~ 

М.: ДМК Пресс; ПриборКомплект, 2005. ~ 544 с. 

2. Блюм П. LabVIEW: стиль программирования. Пер. с англ. под ред. 

Михеева П.– М.: ДМК Пресс, 2008 – 400 с. : ил. 

3. Латышенко, К. П. Автоматизация измерений, контроля и 

испытаний. Практикум : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / К. П. Латышенко, В. В. Головин. — 3-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 190 с.  

2. http://www.labview.ru. 

3. http://www.ni.com/russia 


