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ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН 

Вид на занятията: Хорариум-
брой седмици: 

Хорариум-часа/ 
седмично: 

Хорариум-часа 
Общо: 

Лекции 8 4 32 

Практически 
упражнения 

8 2 16 

Общо часа: 8  6 48 

А. АНОТАЦИЯ 
Курсът представлява увод в средата за програмиране LabVIEW, нейните 
особености и възможности за автоматизиране на физични експерименти. Той цели 
да запознае студентите с основните концепции за програмиране на средата, 
нейните възможности за управление на различни устройства и основни 
инструменти за реализиране на тестови измервания, събиране обработка и анализ 
на експериментални данни. Курсът предполага базисни умения за работа с 
Windows OS и общи познания по програмиране (работа с алгоритми  във вид на 
блокови диаграми, поток на информацията).  
 
Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 
 
Лекции 
№ Тема Брой 

часове 
1. Запознаване с потребителският интерфейс на средата – създаване на 

работен проект и прости „виртуални инструменти” (VIs) 
6 

2. Намиране, проследяване и отстраняване на грешки - техники за 
поправяне на „повредени” виртуални инструменти 

6 

3. Създаване на „виртуални инструменти” – видове данни, функции,  
условни оператори, оператори за циклични повторения и работа с тях  

6 



4. Модулно програмиране с LabVIEW – създаване и извикване на 
„виртуални инструменти” като под-функции (модули) за изпълнение 
на еднотипни задачи  

6 

5. Създаване и използване на информация в структури от данни (масиви 
и клъстери) 

6 

6. Управление на файлове и ресурси за работа с външни устройства - 
функции за работа с файлове на високо и ниско ниво, четене и запис 
на данни, управление на външни измервателни уреди  

6 

7. Използвана на алгоритми - последователно програмиране,  събитийно 
програмиране (State machine – шаблони за събитийно програмиране) 

6 

8. Паралелно изпълнение на задачи - обмен на данни с помощта на 
локални, глобални и споделени променливи. Проблеми при 
използване на променлив в LabVIEW 

6 
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