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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται μελέτη και περιγραφή του προγράμματος 

LabView της εταιρίας National Instruments. Στόχος αυτής της εργασίας είναι να 
εισάγει σε πρώτο βαθμό τον αναγνώστη- χρήστη στο προγραμματιστικό περιβάλλον 

της γραφικής γλώσσας 'G' που χρησιμοποιεί το LabView (από την έκδοση LabView 
7 και μετά). 

Σε κάθε κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα βασικά χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος LabView και στη συνέχεια ακολουθούν παραδείγματα. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι έχει γίνει λεπτομερής ανάλυση της διαδικασίας δημιουργίας των 

απαραίτητων προγραμμάτων, ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να κατανοήσει και να 

αξιοποιήσει πλήρως τη σχεδίαση που υλοποιήθηκε. 
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Το θέμα αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη και περιγραφή του προγράμματος 

LabView της εταιρίας National Instruments 

Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται μια εισαγωγή και παρουσίαση του προγραμματιστικού 

περιβάλλοντος LabView της National Instruments. Περιγράφονται τα βασικά του 
χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα που το καθιστούν ένα πανίσχυρο λογισμικό 

σχεδίασης. Περιγράφεται η έννοια του Εικονοργάνου και στη συνέχεια 

παρουσιάζεται αναλυτικά το παράθυρο ελέγχου του προγράμματος (Front Panel) με 
όλες τις δυνατότητες που περιλαμβάνει, αλλά και το αντίστοιχο Block Diagram με 
βάση το οποίο εξηγείται αναλυτικά όλη η διαδικασία προγραμματισμού. Στη 

συνέχεια ακολουθεί περιγραφή και ανάλυση των παλετών Εργαλείων, Αντικειμένων 

και Λειτουργιών του περιβάλλοντος LabView. 

Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται αναφορά στης Δομές ελέγχου While Loop, For Loop, 
Case, Sequence, Event Structure καθώς και των μεταβλητών Global, Local, 
Formula Node, και τέλος στα Shift Registers. Ακολουθούν παραδείγματα για την 
κατανόηση της λειτουργίας τους. 

Στο Κεφάλαιο 3 εξετάζονται οι Πίνακες (Μονοδιάστατοι και διδιάστατοι), καθώς 
και η περιγραφή των βασικότερων λειτουργιών επεξεργασία πινάκων. Στη συνέχεια 

ακολουθεί η 'έννοια του Πολυμορφισμού. Ακόμα γίνεται αναφορά στης Συστάδες ( 
Bundle & Unbundle) καθώς και στης λειτουργίες τους. 

Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφονται λεπτομερώς οι Προγραμματιστικές λειτουργίες. 
Όπως οι λειτουργίες χαρακτήρων, οι αριθμητικές, τριγωνομετρικές, λογαριθμηκές, 

λειτουργίες σύγκρισης, γραφημάτων και ήχου καθώς και διαγράμματα και 

γραφήματα και τέλος λειτουργίες αρχείων. 

Στο Κεφάλαιο 5 εξετάζουμε την λειτουργία των Express VIs και πραγματοποιούνται 
κάποια παραδείγματα βημα-βήμα για την καλύτερη κατανόηση τους. 

Στο Κεφάλαιο 6, το οποίο είναι και το τελευταίο της πτυχιακής γίνεται μελέτη και 
σχεδίαση Ψηφιακών Σ.Α.Ε. με χρήση του LABVIEW Control Design and 
Simulation Module. 

Κλείνοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την κα. Α. Βελώνη καθηγήτρια του 

τμήματος Η/Υ Συστημάτων του ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο 

πρόσωπο μας με την ανάθεση της παρούσας πτυχιακής εργασίας, για την πολύτιμη 

καθοδήγηση και για τις συμβουλές που μας προσέφερε. Τέλος οφείλουμε ένα μεγάλο 

ευχαριστώ στους γονείς μας που μας στήριξαν και παρότρυναν την ολοκλήρωση των 

σπουδών μας. 
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1.1 Εισαγωγή στο Labview 

Το Labview (Laboratory Virtual Instrument Engineeήng Workbench) είναι 
μία δυνατή γλώσσα προγραμματισμού μετρήσεων, ελέγχου και ανάλυσης για 

υπολογιστές. 

Αφορά τα λειτουργικά συστήματα Win (3 .1, 9χ, 2000, ΝΤ, ΧΡ), Solaήs, 

Macintosh, HP-UX. Το Labview ξευφεύγει από το παραδοσιακό περιβάλλον των 
γλωσσών προγραμματισμού που κάνουν χρήση λεκτικών εντολών, εισάγοντας 

τον χρήστη σε ένα γραφικό περιβάλλον που περιέχει εργαλεία για συλλογή 

μετρήσεων, έλεγχο αυτόνομων οργάνων, ανάλυση και παρουσίαση των 

μετρήσεων. 

Με αυτή την γραφική γλώσσα προγραμματισμού που καλείται "G", ο χρήστης 
μπορεί να προγραμματίσει με διαγραμματικά μπλοκ (block diagram). Αφού 
δημιουργηθούν τα διαγράμματα, το Labview τα μεταφράζει σε κώδικα 

μηχανής.Το Labview αποτελεί ένα ενιαίο σύστημα συλλογής μετρήσεων, 

ανάλυσης, ελέγχου και παρουσίασης. Για τη συλλογή μετρήσεων και τον έλεγχο 

οργάνων το Labview υποστηρίζει τα πρωτόκολλα RS-232/422/485, 
IEEE488(GPIB), VISA, ΡΧΙ, VXI, καθώς και κάρτες δειγματοληψίας. Μια 
πλήρης βιβλιοθήκη από οδηγούς λογισμικού ( drivers) για όργανα διευκολύνει 
τον έλεγχο αυτόνομων οργάνων. Για την ανάλυση δεδομένων υπάρχουν ρουτίνες 

Επεξεργασίας Σήματος, Φίλτρων, Στατιστικής, Γραμμικής Άλγερβας κ.ο.κ. 

Κλείνοντας, το Labview διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα ως σύστημα 

παρουσίασης αποτελεσμάτων για τον χρήστη καθώς είναι γραφικό από την φύση 

του. 

1.2 Εικονόγρανο (Virtual Instrument) 

Η εικονική ενοργάνωση ορίζεται ως συνδυασμός του υλικού και του 

λογισμικού με τα βιομηχανικά πρότυπα στις τεχνολογίες υπολογιστών για την 

δημιουργία καθορισμένων από τον χρήστη λύσεων ενοργάνωσης. Τα 

προγράμματα εφαρμογών, όπως Labview, LabWindows/CVI, Component 
Works, διαθέτουν δυνατότητες προγραμματιστικού επιπέδου και ανάλυσης 

δεδομένων, στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εικονική ενοργάνωση. Η 

εικονική ενοργάνωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσουμε ένα 

σύστημα μετρήσεων και ελέγχου, επεκτείνοντας το ρόλο τους στον τομέα της 

βιομηχανικής αυτοματοποίησης με συνδυασμό διαφορετικών τμημάτων υλικού 

και λοσμικού. 
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Front panel 

Καλούμε Εικονόγρανο (νirtual Instrument ή όπως θα το λέμε από δω και πέρα 
νι οποιοδήποτε πρόγραμμα έχει γραφεί στη γλώσσα Labview (εικ. 1.1).Κάθε νι 
αποτελείται από: 

1) Το μιμικό παράθυρο ή παράθυρο γραφικών (Front Panel) 
2) Το τμήμα του διαγράμματος (Block Diagram) 
3) Το παράθυρο του Κονέκτορα και της Εικόνας (Icon/Connector) 
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Block 
diagram 

< 

~dit Qρer ate Iools !!_rowse ~indow tf.elp 
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Εικόνα 1.1: Εικόργανο ή VI 

v 
) 

Icon/Conne 
ctor 

Το front panel αποτελεί το τμήμα εκείνο όπου ο χρήστης αναγνωρίζει τις 
εισόδους και εξόδους του προγράμματος του. 

Έστω ότι έχουμε μπροστά μας ένα πραγματικό όργανο, όπου έχουμε στην 

διάθεση μας πλήκτρα, διακόπτες, γράφους, και άλλες ενδείξεις που μας δίνουν 

την δυνατότητα να προγραμματίσουμε το όργανο. Τα ίδια ακριβώς αντικείμενα 

παρέχονται στο front panel του Labview και τα διακρίνουμε σε στοιχεία 

εισόδου και εξόδου. 

Control ονομάζουμε κάθε τύπο στοιχείου προγραμματισμού που εισάγει 

δεδομένα στον κώδικα (εικ. 1.2) 

, 
' _, 

Numeric 

Εικόνα 1.2 Control 
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Indicator ονομάζουμε κάθε τύπο στοιχείου που απεικονίζει δεδομένα εξόδου που 
αποκτά ή παράγει το VI. (εικ . 1 .3) 

Numeric 

4 

Εικόνα J.3:1ndicator 

Παρακάτω θα αναφέρουμε παράδειγμα για την καλύτερη κατανόηση των 

αντικειμένων controls. 

Το Labview επιτρέπει στον χρήστη να μετατρέπει ένα στοιχείο από control σε 
indicator επιλέγοντάς το με τον κέρσορα, όταν βρίσκεται πάνω από το αντίστοιχο 

αντικείμενο πατώντας το δεξί πλήκτρο από το ποντίκι και επιλέγοντας την 

ιδιότητά του όπως φαίνεται στην συνέχεια ( εικ. 1.4) 

Numenc 

Visibl• lt•ms 

F ιnd Τ •rmιnol 

Chang~ to Contιol 
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Create 

R•plac• 

Dat• Op•rotιons 

Adνιncod 

Frt Control to P•n• 

Sc•I• ObJ<ct wrth Pan• 

Representation 

D•t• R•ng• .. . 

Format & Precision ... 

P ropertιos 

NumMc 

Visibl• lt•ms 

Fίnd Τ ermina l 

Chιng• to lndicator 

Oescήption and Τίρ ... 

Create 

R•ploc• 

Data Oρerations 

AdνJnced 

Fit Control to P•ne 

Sc•I• Objtct with Pane 

Reprt!sentation 

D1t1 R•ng• ... 

Format & Precision ... 

Proρ•rtιos 

Εικόνα 1.4: Μετατροπή στοιχείου από lndicator Control και αντίστροφα 

Το front panel ενός νι προσομοιώνει την εικόνα ενός φυσικού οργάνου και είναι 
αυτό που μας συνδέει με τον κώδικα του νι. 

Το front panel διαθέτει διακόπτες,ποτενσιόμετρα (είσοδοι του 

προγράμματος), γραφήματα και δείκτες (έξοδοι του προγράμματος) και πολλά 

άλλα εξαρτήματα ελέγχου. Δίνοντας δεδομένα με το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο 

τα αποτελέσματα προκύπτουν από το πρόγραμμα μας στην οθόνη σε μορφή 

γραφημάτων, αρχείων, χαρακτήρων και αριθμών. 

Με κάθε front panel εμφανίζεται και ένα block diagram το οποίο είναι ο 

κώδικας του νι. 
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Κατασκευάζουμε το διάγραμμα/κώδικα με την βοήθεια την γραφικής γλώσσας 

προγραμματισμού "G" που αναφέραμε παραπάνω. 
Θεωρούμε το διάγραμμα που ακολουθεί (εικ. 1.5) ως τον κώδικα μιας 

οποιασδήποτε γλώσσας προγραμματισμού με αριθμητικές ρουτίνες, κόμβους, 

εισαγωγές και εξαγωγές δεδομένων κ.α., στον οποίο συνδέουμε τα στοιχεία του 

front panel και του block diagram μεταξύ τους προσδιορίζοντας έτσι τη ροή των 
δεδομένων μέσα στο πρόγραμμα. 

[] 

Εικόνα 1.5: Block diagram ενός VI 

~ 
[!!] ·· ~ 

Τα Vls έχουν ιεραρχικό χαρακτήρα. Ο όρος ιεραρχικός θα κατανοηθεί καλύτερα 
παρακάτω, όπου περιγράφεται αναλυτικά η λειτουργία των υπορουτινών νΙs 

(subνls) και ο ρόλος τους στο Labview. Τα Subνls είναι νΙs που 

χρησιμοποιούνται από άλλα νΙs. Τοποθετούνται μόνο στο block diagram με τη 
μορφή εικονιδίου και συμπεριφέρονται όπως τα άλλα αντικείμενα. Ανήκουν στην 

κατηγορία κόμβων διαθέτουν δηλαδή τερματικά σημεία (terminal points) για 
εισόδους και εξόδους και έχουν μια ξεχωριστή λειτουργία μέσα στο νι 

Μπορούμε να τους δώσουμε τη θέση που έχουν οι υπορουτίνες άλλων γλωσσών 

προγραμματισμού. Χρησιμοποιούμε την Εικόνα/Κονέκτορα ώστε να μπορέσουμε 

να μετατρέψουμε το νΙ σε μία υπορουτίνα, έναν subνI, τον οποίο μπορούμε με 

αυτό τον τρόπο να καλέσουμε στο διάγραμμα οποιουδήποτε άλλου 

προγράμματος. Η εικόνα αναπαριστά γραφικά το sub νι στο block diagram 
άλλων νΙs, ενώ οι ακροδέκτες του κοννέκτορα προσδιορίζουν που πρέπει να 

συνδέσουμε τις εισόδους και τις εξόδους (terminals) της εικόνας. Θεωρούμε τους 
ακροδέκτες ως τις παραμέτρους λειτουργίας του subνI, τις οποίες πρέπει να 

προσδιορίσει ο χρήστης όταν καλεί τον subνl από κάποιο άλλο πρόγραμμα. Οι 

ακροδέκτες αντιστοιχούν στα controls και indicators του front panel του νι Ο 
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κονέκτορας είναι συνήθως κρυμμένος κάτω από την εικόνα (μπορούμε να 

επιλέξουμε να τον δούμε με δεξί κλίκ επάνω στην εικόνα) (εικ 1.6) 

Eile ι;_dit Qperate Iools ξ!rowse j!!indow !jelp ~1 

11-----=Ι ~=1 ~=ro.==-' -' _ill]""'•=· '-"Ι =ι3=pt=A=pp=lic=at=io=n F=~=~====-=' ~=. J;;l= ... "'-'''=·Da= ... ='"=':11:=: ... "-'11= ... ==--' ------"~="~="-~- νι Properties .. . 

< 

Time Delay 
(in secs) 

5-

4-

3-

2-

ι- ~ 

ο- 1 

Run Gener~e Nυnbers.vl ~ the same time. 
These two VIs share global variables. 

iter . -

1 

52 

Εικόνα 1.6: Εμφάνιση Connector 

Edit Icon .. . 
Show Connectoι 

F1nd All Inst ances 

0,00 

Κονέκτορας 
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1.3 Ξεκίνημα του Labview 

Κατά την εκκίνηση του Labview, εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα 1.7 για την 
έκδοση 7.1 . 

Eile ς.dit Iools !::!elp 

~NATIONAL 
,.,,ιNSTRUMENΠ' 

[ New ... .. J 

[ Open ... .. ] 
[ Configure .. . .. J 

LabVlew·· 7.1 [ Help .. . .. ] 

Εικόνα 1.7: Οθόνη εκκίνησης Labview 7.1 1 

Στις περισσότερες εκδόσεις οι επιλογές που εμφανίζονται είναι οι ακόλουθες: 

);>- New VI: Δημιουργία καινούργιου VI. 
);>- Open VI: Άνοιγμα ενός υπάρχοντος VI. 
);;> DAQ Solution Wizard: Το Labview μπορεί να κατασκευάσει μια 

εφαρμογη DAQ. 
);;> Configure: Δημιουργία εφαρμογής DAQ με χρήση Measurements & 

Automation Explorer (ΜΑΧ) και καθορισμός ιδιοτήτων των VI. 
);;> Search Examples: Παρουσιάζει λίστα με όλα τα υπάρχοντα διαθέσιμα 

παραδείγματα. 

);>- LabVIEW Tutorial: Δυνατότητα καλύτερης κατανόησης του Labview 
on-line. 

);>- Exit: Έξοδος από το Labview. 
);>- Quick Tip: Γρήγορα παραδειγματάκια προγραμματισμού . 
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1.4 Τα παράθυρα Front Panel και Block Diagram 

Όταν διαλέξουμε την επιλογή New νι από το μενού επιλογών, ανοίγει ένα 

νέο παράθυρο γκρί χρώματος,το οποίο είναι το front panel του νέου μας νι (εικ 
1.8). Το άλλο παράθυρο που ανοίγει μαζί και έχει λευκό χρώμα είναι το παράθυρο 
που θα περιέχει το block diagram,(εικ. 1.9). 

Το front panel διαθέτει ποικίλους τύπους αντικειμένων, καθένα από τα οποία 
αντιστοιχεί σε ένα στοιχείο (terminal) στο block diagram. 

Ede ~dit Qperate Iools ~οννse '11!.indoνν tfelp 

1 ~ 1~1 = illJ l ι3ptAρplicationFσnι .. Jl ~c ΙΙ ·ΙJιι" Ιl ~ΙΙΗ l ~ .. ι 
λ 

< > 

Εικόνα 1.8: Παράθυρο front panel 
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Eile ~dt Qperδte Iools Ιιrowse \!/.indow ttelρ 

1 ~ l@I @] liJ li.ajf!t /~13pt--Aρρ-l-cat_ioo_F-ont-~~ 11 ~c • ll •αa• I ~ 

ν 

< ) 

Εικόνα 1.9: Παράθυρο block dίagram 

Εκτός από διάφορα τερματικά στοιχεία στο block diagram, μπορούμε να 
προγραμματίσουμε και διάφορες σταθερές, ρουτίνες, αλγόριθμους, subVIs και 
καλώδια τα οποία θα μεταφέρουν τα δεδομένα από τον ένα κόμβο στον άλλο, 

δίνοντας πληροφορίες για τη διαγραμματική ροή του προγράμματος μας, όπως 

φαίνεται και στο VI που ακολουθεί ( εικ 1.10) 
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Sδrnρle 
Coιφressιon 

Siιj)nals 

• Erι~bl~ 

Εικόνα 1.10: Συσχετιμός τερματικών 1 

Τ.Σιl 

1.280265 
1.078804 
-1.51 7029 
-0.745864 
1.680723 
0.376998 
-1.763462 
0. 01 0027 
1.761261 
-0 .396568 
-1.674227 
0.764008 
1.506S5.l_ Τ 

... .. 
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1.4.1 Εργαλεία του Front Panel 

Τόσο το f ront panel, όσο κι το block diagram διαθέτουν εργαλεία με τα οποία 
μπορούμε να ελέγξουμε τη λειτουργία των Vls. Η εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζει 
τα εργαλεία που βρίσκουμε στην κορυφή του front panel.( εικ.1.11) 

Eile !;dit Qperate Iools f!rowse ~indow tιelp 

1 <> 1~1 = [ill J 13ptApplicationFont "' Jl :to ll :0-... /1 ~"'1~ 

Εικόνα 1.11: Απεικόνιση εγραλείων στο πάνω μέρος του Front Panel 

1 ς::> J Πλήκτρο Εκκίνησης-Λειτουργίας(Ruη). 
Με το συγκεκριμένο πλήκτρο ξεκινάμε την λειτουργία του VI. 
Όταν το VI εκτελείται, το πλήκτρο αλλάζει σε: 

,,,~ J εάν το VI είναι ο κύριος VI ή 
εάν πρόκειται για έναν sub VI το οποίο καλείται από κάποιο VI σε ανώτερο 
επίπεδο. 

Πλήκτρο Τερματισμού (Stop). 
Με την εκτέλεσει του VI, εμφανίζεται το συγκεκριμένο πλήκτρο. Πατώντας το 
μπορούμε να τερματίσουμε το πρόγραμμα πάραυτα. 

Παρατήρηση: Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε το πλήκτρο τερματισμου (Stop) 
κατά την λειτουργία ενός VI. Είτε αφήνουμε το VI να τρέξει μέχρι να ολοκληρώσει 
την λειτουργία που του έχουμε ορίσει είτε βρίσκουμε μια μέθοδο ώστε να σταματά 

προγραμματιστικά. Και αυτό γιατί είναι καλό να είναι γνωστή η κατάσταση στην 

οποία το πρόγραμμα τερμάτισε τη λειτουργία του. 

Πλήκτρο Σπασμένης Λειτουργίας (Broken-Run) 
Εμφανίζεται όταν το VI έχει παρουσιάσει κάποιο σφάλμα στο διάγραμμα και 
δεν μπορεί να συνεχίσει την λειτουργία του. Αντικαθιστά το πλήκτρο Run. 
Πατώντας το συγκεκριμένο πλήκτρο έχουμε την δυνατότητα να διακρίνουμε 

ποια ακριβώς είναι τα σφάλματα. 

Πλήκτρο Συνεχούς Λειτουργίας (Continuous Run). 
Πατώντας το, το VI εκτελείται συνεχώς. 
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11 
Πλήκτρο Προσωρινής Διακοπής (Pause). 
Πατώντας το, επαναφέρουμε το VI στην κανονική του λειτουργία. 

Με το συγκεκριμένο πλήκτρο έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε τον τύπο, 

το μέγεθος, το στυλ αλλά και το χρώμα της γραμματοσειράς που επιθυμούμε να 

χρησιμοποιήσουμε. 

ι~,, 
.._______. Πλήκτρο ευθυγράμμισης. 

-
Με αυτό το πλήκτρο μπορούμε να επιλέξουμε την μέθοδο ισοστοίχισης των 

αντικειμένων, δηλαδή κάθετα, οριζόντια,κ.ο.κ. 

... -ο. __ Πλήκτρο ισοστοίχιση αντικειμένων. 

Πλήκτρο τοποθέτησης αντικειμένων σε επίπεδα χώρου. 

Επιλέγουμε αυτό το πλήκτρο όταν αντικείμενα επικαλύπτουν το ένα το άλλο 

και θέλουμε να ορίσουμε ποίο θα είναι μπροστά ή πάνω από το άλλο. 

1.4.2 Εργαλεία του Block Diagram 

Σε αυτή την ενότητα θα αναλύσουμε την λειτουργία των εργαλείων που βρίσκονται 

στο block diagram. 

Eile !;.dit Qperate Iools §.rowse ~indow ttelp 

1 ~ J~I ιιι[!!] ~ Ιι.a '~ ~ ,.--1-3p-t A-pp- lic-at-ion_ F_on-t - ... --., , ~ο· 11 :ο.; ... , ~ 

~ 1 Πλήκτρο Αργής Κίνησης (Executίon Hίghlighting). 
Μπορούμε να δούμε τη ροή των δεδομένων μεταξύ των κόμβων, σε αργή 

κίνηση, δίνοντας μας έτσι την δυνατότητα να διαγνώσουμε λάθη στον 

προγραμματισμό του διαγράμματος. Σε περίπτωση που δεν διέρχονται 

δεδομένα από τα καλώδια τότε αυτά αλλάζουν χρώμα όπως και τα VIs. 

rr:f Πλήκτρο εκτροπής (Single Step/Step Over). 

Τρέχουμε το πρόγραμμα από κόμβο σε κόμβο. Φτάνοντας σε έναν κόμβο 

μπορούμε να αποφύγουμε να τον τρέξουμε, για να κερδίσουμε χρόνο 
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πατώντας το πλήκτρο υπέρβασης (Step over) παραδείγματος χάρη ένα Loop 
500 επαναλήψεων. 

ι.a Πλήκτρο Βήματος Μετάβασης (Step Intro). 

Αντίθετα με το πλήκτρο βήματος υπέρβασης (Step Over), μας δίνει την 

δυνατότητα να εισχωρήσουμε στον κόμβο και να παρακολουθήσουμε την 

λειτουργία του. 

~ Πλήκτρο Βήματος Υπέρβασης 

Με το συγκεκριμένο πλήκτρο έχουμε την δυνατότητα, έχοντας εισχωρήσει 

μέσα στον κόμβο να εξέλθουμε από αυτόν. 

1.4.3 Μενού Pop-Up 

Σχεδόν όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή ενός VI έχουν 
Pop- Up μενού. 

Τα Pop-Up μενού εμφανίζονται όταν ο κέρσορας βρίσκεται πάνω από το 
αντίστοιχο αντικείμενο ή παράθυρο και πατήσουμε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού, 

όπως φαίνεται και στις εικόνες που ακολουθούν ( εικ. 1.12) 

Eile ~dit Qperate Iools ~rowse ~indow tfelp lk::I 
1 ~ Ι@Ι - [ill l ι3ρt Aρρlic~tion Font ...- ιι ~zi ... 11 ·o. ιι~ .. ι ~ [jJ 

ιme Delay 
in secs) 

( 

5-

4-

3-

2-

Run Gener ate Numbers. νί at the same tιme . 
These two VIs share 9Ιοb<!Ι νariables. 

iter. 111 J 

1 

52 

.. 
Change to Control 

Description and Tip .. . 

Create .. 
Data Oper ations .. 
Adνanced .. 
Format 8ι. Precis1on . .. 

Properties 

ν 

) 
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i~ Display Numbers. νί Block Diagram ~ίQ)(g) 

< 

---·--···-···----··--- - - - - ----- -~---·-·------

ς:dίt Qperate Iools 

1 ~ l@I @J ~ Ιι.ο Ι~ 1!.11 Β til ιl~ l 3pt Applicatιon Font .. 

: . 

[ter ations J 

l i •Nuπιber to p.3ss ll ~ Visible Jtems 

read global Find Indicator 

write ς 

jlestσp 

Hιde Indicδtor 

Change to Control 
Change to Constant 
Descriptιon and Tip .. . 

Express Numeric Palette • 
Creδte 

Data Oper ations 
Advanced 

View As Icon 

Properties 

• • • 

v 

Εικόνα 1.12: Εμφάνιση Pop-Up μενού στο περιβάλλον του Front Panel & Block diagram 
αντίστοιχα 

Οι εντολές των Pop-Up μενού μπορεί να διαφέρουν στο Front Panel από εκείνες του 
Block Diagram. Κάποια στοιχεία μπορεί να έχουν διαφορετικό μενού με 

περισσότερες εντολές ή και ακόμη διαφορετικές από κάποια άλλα. Η εικόνα 1.13 
παρακάτω μας δείχνει το Pop-Up μενού ενός αριθμητικού στοιχείου . 

Numeήc 

Vίs i ble ltems 

Find Tem11nol 

Ch•nge tσ Indicator 

Desc ήρtιon •nd Τίρ .. . 

Create 

R•pl•co 
D•t" Optrιtιons 

Adν•nced 

Fit Cont rol to Pιnt 

Sco le Ob; oct wrth P•ne 

Reprf"-sentation 

D•t• Range ... 

Fσrmat & Precision ... 

Propertίes 

Εικόνα 1.13: Απεικόνιση Pop-Up μενού αριθμητικού στοιχείου 
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Οι εντολές που ακολουθούν μπορούμε να τις βρούμε είτε σε κάποιο control είτε σε 
κάποιο indicator. 

» Visible Items 
Εμφανίζει μια λίστα αντικειμένων που μπορούν να εμφανιστούν ή να κρυφτούν 

όποτε το επιθυμούμε. Αυτά τα αντικείμενα μπορεί να είναι είτε η ετικέτα είτε η 

επικεφαλίδα. 

» Find Terminal 
Δείχνει σε ποιο στοιχείο του block diagram είναι τοποθετημένο το τερματικό 

στοιχείο του αντικειμένου. 

» Change to lndicator 
Αλλάζει το control σε indicator. Αντίστοιχα όταν το αντικείμενο είναι indicator, η 
εντολή αλλάζει σε Change to control. 

» Description and Trip 
Με αυτή την εντολή μπορούμε να εισάγουμε περιγραφή και σχόλια για ένα 

αντικείμενο μέσω ενός πίνακα. 

» Create 
Εισάγει μεταβλητή ή και στοιχείο control. 

» Replace 
Αντικαθιστά το αντικείμενο με ένα άλλο, χωρίς να χαθούν στοιχεία που έχουμε 

εισάγει όπως ετικέτα ή τιμές. 

» Data Operations 
Δίνει πρόσβαση σε κάποιες εντολές από τα μενού Operate και Edit 

» Advanced: 
• Key Ν avigation 
Ορίζει το πλήκτρο συντόμευσης για την λειτπυργία του control. 

•Customize 
Διαμορφώνει το control στην επιθυμητή μορφή. 

• Hide Control 
Εξαφανίζει το control. Για να το εμφανιστεί ξανά, από το Short Cut μενού 
του τερματικού επιλέγουμε Show control. 

• Enable State 
Ορίζει την κατάσταση του control, η οποία μπορεί να είναι είτε ενεργή είτε 
ανενεργή. 
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Εξειδικευμένες εντολές: 

);;> Representation 
Αλλάζει τον τύπο δεδομένων του control ή του indicator. 

);;> Data Range 
Ορίζει το είδος των τιμών. 

);;> Format & Precision 
Διαμορφώνει τη μορφή των ψηφίων της τιμής. 

);;> Mechanical Action 
Ορίζει τον τρόπο που λειτουργεί ο διακόπτης (εικ 1.14) 

Boolean 

Visible Items • 
Find Τ erminal 

Change to Indicator 

escription and Τίρ ... 

Create • 
Replace • 
Data Operations • 
Adνa nced • 
Scale bject with Pane 

Εικόνα t.14: Απεικόνιση Pop-υp μενού για control Boolean 
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);;- Χ scale Ι Υ scale 
Ρυθμίζει τα χαρακτηριστικά των αξόνων Χ Ι Υ. ( εικ. 1.15) 

WavefOfm Graph Plot ο -10-

Visible lterns • 1 
5- Find Terminal 

-8 Chσnge to Control 
:::ι 
jιj ο- Description and Τ ip. , . c:ι. 
Ε 
<t 

-5- Create • 
Replace • 
Dσta Oper'ations • 

-10-1 1 1 1 1 1 Advanced • 
ο 20 40 60 80 100 

rιme Χ Scale • 
Υ Scale • 

./ Autosize Plot Legend 

Properties 

Εικόνα 1.15: Απεικόνιση Pop-υp μενού για για control Graph 
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1.4.4 Μενού Pull- Down 

Στο πάνω μέρος του παραθύρου VI είναι διαθέσιμα τα μενού Pull-Down. Μόλις 
επιλέξουμε ένα μενού από την μπάρα επιλογής, εμφανίζεται μια λίστα από εντολές. 

Παρακάτω ακολουθούν μερικές εντολές οι οποίες είναι οι πιο κοινές σnς διάφορες 

εκδόσεις Labview που κυκλοφορούν. 

< 

Qpen ... 
ι;;,Ιοse 

Close ΑΡ 

ctrl+O 
ctrl+W 

:iaνe ctrl+S 
Saνe 8_s .. . 
Sa~e All 
Saνe ~h Oρtions .. . 

PaqeSe\;,up . .. 
Print ... 
e,rint Window... Ctrl+P 

νι Propert[es... ctrl+r 

Ε;!.ίt ctrl+Q 

~ New: Δημιουργία καινούργιου νι 

~ Open: Άνοιγμα ενός ήδη υπάρχοντος νι 

~ Close: Κλείσιμο του νΙ που χρησιμοποιούμε. 

~ Save: Αποθήκευση του νι 

~ Saνe As: Αποθήκευση του νΙ με νέο όνομα. 

ν 

> 

~ Page Setup: Δυνατότητα της μορφής της σελίδας που θέλουμε να εκτυπώσουμε 
καθώς και τροποποίηση της εκτύπωσης. 

~ Print: Εκτύπωση της σελίδας. 
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~ VI Properties: Εμφανίζει τις ιδιότητες του VI όπως τη μνήμη RAM που 
χρησιμοποιεί, τον κωδικό πρόσβασης στο Labνiew, τις διαστάσεις και την 

εμφάνιση του παραθύρου εργασίας. 

~ Recently opened files: Μπορεί να διαθέσει τα τελευταία 1 Ο αρχεία που έχουν 
ανοιχθεί. 

~ Exit: Έξοδος από το Labνiew. 

Eile Η ~er_ate Iools e_rowse '!'iindow tfelρ 
IJndo Window Size 

~----~ 

ctrl+Z t Aρρ~cation Font 

Λ 

!:aste ct..ι+ν 

Ejnd .. . Ct rl+F 

Imρort Picture from File . .. 

Remove ~roken Wires ctrl+B 

Run-Time Menu .. . 

ν 

< > 

~ U ndo Delete : Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας. 

~ Redo: Ακύρωση αναίρεσης που έχουμε πραγματοποιήσει. 

~ Cut: Αποκοπή. 

~ Copy: Αντιγραφή. 

~ Paste: Επικόλληση του αντεγραμμένου 

~ Find: Εύρεση αρχείου VI. 

~ Import picture from file: Εισαγωγή εικόνας στο VI από αρχείο. 

~ Remove broken wires: Διαγραφή των λανθασμένων συνδέσεων του block 
diagram. 
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);;;> Create subVI: Δημιουργεί ένα subνI από το επιλεγμένο αντικείμενο. 

);;;> Run time menu: Μας δίνει την δυνατότητα να φτιάξουμε ένα μενού με τις 

εντολές που εμείς έχουμε ανάγκη. 

< 

B.un ctιl+R 

S!.i.sρend wlιen CaΠed 

E.rint at Completion 
~οι;ι at Completion 
Data Lqgginι;ι 

Make Current Vδ~Jes ϊ>efaut 
Reinitialize AR to ~ef autt 

Enable Alignrnent §:rid on Diaι;ιr arn ctrl+# 
ςhange to Run Mode ctrl+M 
Connect to Remote Panel .,, 

);;;> Run: Τρέχει το νι 

Font 

ν 

) 

);;;> Stop: Σταματάει την εκτέλεση του νι Προτείνεται να μην χρησιμοποιείται συχνά 
γιατί υπάρχει πιθανότητα να κάνει το σύστημα ασταθές . Για να αποφευχθεί κάτι 

τέτοιο συνίσταται η χρήση διακοπτών τερματισμού. 

);;;> Breakpoints: Προσπαθεί να ανακαλύψει στο νΙ τα σημεία που προκαλούν τη 
διακοπή της εξομοίωσης του. 

);;;> Suspend when called: Αναβάλλει την εκτέλεση του νΙ όταν ζητηθεί να 

χρησιμοποιηθεί ως sub νι 

);;;> Print at completion: Εκτυπώνει τα αποτελέσματα του front panel όταν τελειώσει 
η εκτέλεση του νι 

);;;> Log at completion: Καταχωρεί τα δεδομένα όταν τελείωσει η εκτέλεση του νι 
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~ Data logging: Δημιουργείτε ένα αρχείο για να αποθηκεύει τα δεδομένα του νι 
Με αυτή την εντολή έχουμε πρόσβαση σε αυτό το αρχείο όποτε επιθυμούμε. 

~ Change to run mode: Θέτει το νΙ σε εκτελέσιμη κατάσταση. Σε αυτή την 

κατάσταση δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε το νι Όταν το νΙ βρίσκεται σε 

Run Mode, η εντολή αλλάζει σε Edit Mode. 

< 

~dit Qperate 118 e_rowse :tlindow 

~ - ο ιnstruπιentation 

~omρare 

2ource Code Control 

VJ Reνisiα-1 Ηίstοι ~ 

U.ser Narne ... 

• • Ctrl+Y 

~uild Application or Shared Library (DLL) .. . 
Ι!_Ι Library Marιager ... 
~dit V!Libr ary ... 

Find Vls on Disk ... 
Prepare Exaπιple Vls for ΝΙ Example Finder .. . 
Remάe Panel Connection Manager .. . 
'ν'Y'eb Publishιng Tool . .. 

B_dνancι'd 

Qptιons ... • 

ν 

) 

~ Measurement and automation explorer: Ανοίγει το ΜΑΧ, το οποίο το 

χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να σχηματίσουμε τα όργανα / εργαλεία από τις 
εγκατεστημένες συσκευές στο σύστημα μας.Επιπλέον προσθέτει καινούργια 

κανάλια και νΙs στο σύστημα. 

~ Instrumentation: Διαλέγοντας αυτή την επιλογή μπορούμε να συνδεθούμε με την 
ιστοσελίδα του λογισμικού της National Instruments. 

~ Compare: Κάνει σύγκριση μεταξύ δύο νΙs και στο τέλος της σύγκρισης εμφανίζει 
τις διαφορές. 

~ VI ReVIsion history: Εμφανίζει ένα πίνακα με σχόλια του νι Μπορούμε να 
προσθέτουμε σχόλια ανά πάσα στιγμή. 
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~ Optίons: Παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του Labvίew. 

~ User name: Ονοματίζουμε τον χρήστη του Labνiew ή αλλάζουμε τον ήδη 

υπάρχορχοντα 

Font • 1 :o• l/ ·αa• I ~ 

.!!re• lφoints 

~ Show VI hierarchy: Εμφανίζει το παράθυρο ιεραρχίας των VI. Παρουσιάζει 
δηλαδή το κάθε subVI μέσα σε ποιο VI βρίσκεται. 

~ This Vl's csllers: Εμφανίζει μια λίστα με τα Vls που καλούν το συγκεκριμένο VI 
και το χρησιμοποιούν ως sub νι. 

~ Thίs Vl's sub Vls: Εμφανίζει μια λίστα με τα sub Vls που καλεί το VI. 

~ Unopened subVls: Εμφανίζει τη λίστα με τα subVIs που δεν είναι ανοιχτά εκείνη 
τη χρονική στιγμή. 
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~ Breakpoints: Ανιχνεύει το VI για τα σημεία που προκαλούν τη διακοπή της 
εξομοίωσης του VI 

Eje ξ.dit Qperate Iools ~rowse m!ll!I t:Ιelp 
~ [!!] ~ ~ Show Front Panel 

Sho•N Naνιgatron Wirtdo\.lι 
Show Functιons Palette 
Show Tools e_alette 
Sho\o\• Error ~ist 

Ctrl+E 

ctrl+Shift+N 

Ctrl+L 

I i e Left and Riς# ctrl+ Τ 

< 

Τλe yP and Down 
Eull Size ctrl+ / 

./ Untitled 2 Block Diagr aπι * 
Urιtitled 2 Front Ρ anel * 

Λ 

ν 

) 

~ Show Front Panel: Κάνει μετάβαση στο Front Panel. Ενώ όταν είμαστε στο 
Front Panel, η εντολή αλλάζει σε Show Block diagram και κάνει μετάβαση στο 
block diagram αντίστοιχα. 

~ Show Controls Palette: Εμφανίζει την παλέτα με τα control. 

~ Show Tools palette: Έχουμε πρόσβαση στην παλέτα με τα εργαλεία. 

~ Show Error list: Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου με τη λίστα που περιλαμβάνει 
τα λάθη του νι 

~ Tile left and right: Ανοίγει το front panel στο μισό αριστερό της οθόνης ενώ το 
block diagram στο άλλο δεξί. 

~ Tile up and down: Κάνει ανάλογη λειτουργία με την προηγούμενη εντολή μόνο 
που επιλέγοντας αυτή την εντολή το front panel εμφανίζεται στο πάνω μέρος της 
οθόνης και το block diagram στο κάτω. 
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~ Full size: Μεγιστοποιεί το παράθυρο. 

f ile f dit Qperιte I ools J!rowse ]!Yindow ΙΒ 

~ ~ l ιspt Applic.tion Font ./ Show Context!::!elp Ct~•H 

~ Function, & How-T ο HΙ!:lp ... Ctrl• ? 
~eιrch the LobVIEW Bookshe~ ... 

Find fxomples ... 
Web Resources. .. 

fιtents ... 
~bout LobVIEW ... 

1----- --"""'"---JI 

~ Search the LabVIEW Help: Εμφανίζει το παράθυρο βοήθειας του Labview. 
Έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε ώστε η βοήθεια να είναι συγκεκριμένη για 

το VI που είναι ανοιχτό ή μπορούμε να εμφανίσουμε πλήρη λίστα βοήθειας. 

~ Explain error: Εξηγεί τα λάθη του VI. 

~ Find Examples: Εμφανίζει μια λίστα από VI ως παραδείγματα . 

~ About LabVIEW: Διαθέτει πληροφορίες για το Labview. 
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1.4.5 Παράθυρο Γρήγορης Βοήθειας 

Για να εμφανίσουμε το παράθυρο γρήγορης βοήθειας, επιλέγουμε Show Context 
Help από το μενού Help ή πατάμε ctrl-H. Με την τοποθέτηση οποιουδήποτε από 
τα εργαλεία από την παλέτα εργαλείων (Tools) επάνω στα αντικείμενα, όπως 

sub Vls, κόμβοι, λειτουργίες, σταθερές, στο διάγραμμα το παράθυρο Help 
παρουσιάζει την αντίστοιχη εικόνα και τα καλώδια που πρέπει να συνδεθούν σε 

κάθε ακροδέκτη. Οι ακροδέκτες οι οποίοι πρέπει απαραίτητα να συνδεθούν 

σημειώνονται με πορτοκαλί. Η εικόνα που ακολουθεί ( εικ.1.16 ) απεικονίζει ένα 
παράθυρο επιλογής Απλής/ Αναλυτικής Βοήθειας (Simple / Complex Diagram 
Help). 

•--- fractional inde 

Threshold lD Array 

Compares threshold y to the νalues: in array or numbers or points 
at start index until it finds a pair of consecutive elements such that th 
y is greater than the νalue of the first element and less than or equal tc 
νalue of the second element. 

Click here ror more help. 

> 
ν 

Εικόνα 1.16: Παράθυρο επιλογής Απλής/ Αναλυτικής Βοήθειας (Simple/Complex Diagram Help) 

~Απλή βοήθεια. 
Με αυτή την επιλογή δίνουμε έμφαση στις απαραίτητες συνδέδεις. Οι υπόλοιποι 

ακροδέκτες απλά φαίνονται, γνωστοποιώντας τον χρήστη ότι υπάρχουν και άλλες 
συνδέσεις. Αντίθετα η αναλυτική βοήθεια παρουσιάζει όλους τους ακροδέκτες και 

ο χρήστης μπορεί να την επιλέξει από το μενού Help. 

~Κλείδωμα του παραθύρου Γρήγορης Βοήθειας. 
Διαλέγοντας αυτή την δυνατότητα μπορούμε να κλειδώσουμε το περιεχόμενο του 

παραθύρου της βοήθειας πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, για να μην αλλάζει 

όταν μετακινούμε το ποντίκι επάνω σε άλλα αντικείμενα. Ξεκλειδώνουμε το 

παράθυρο είτε μέσα από το μενού Help είτε ενεργοποιώντας ξανά την επιλογή 
κλείδωμα (Lock) στο κάτω μέρος του παραθύρου της βοήθειας. 
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Γ?Ί Βοήθεια On-line 
Με αυτό τον τρόπο έχουμε απευθείας πρόσβαση On-line στα εγχειρίδια χρήσης 
του Labview και τις αναλυτικές περιγραφές για κάθε αντικείμενο. 

1.5 Ιδιότητες των Vls 

Μπορούμε να ορίσουμε τις ιδιότητες των λειτουργιών ενός VI παντώντας το δεξί 
πλήκτρο από το ποντίκι επάνω στο εικονίδιο του κονέκτορα και επιλέγοντας την 

εντολή VI Properties όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.( εικ 1.1 7) 

·:ikι' ,. Edit Icon ... 
VI Properties .. . 

Show Connector 

Find All Instance5 

Εικόνα 1.17: Εμφάνιση ιδιοτήτων VI 

Διαλέγοντας την επιλογή VI Properties έχουμε πρόσβαση στις κατηγορίες των 
ιδιοτήτων των Vls που ακολουθούν: 

);;>- Γενικές Ιδιότητες(Geηeral) 

Με αυτή την κατηγορία μπορούμε να διαμορφώσουμε την εικόνα του κοννέκτορα 

και να δούμε που αποθηκεύεται το VI ( εικ 1.18) 
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!~ νι Properties ~ 

Category GenerΊΙI ν 

Dιsplay Numbers.νι Edit lcon ... 

Current reνlsιorι: Location 

22 C: \Progr am Files\Nationαl Instrumerιts\LabVIEW 7. Ι \examples\ 
gener a~globals . llb\Display Numbers. νί 

Reνιsion History .. . 

ΟΚ J [ Cancel ] [ Help 

Εικόνα 1.18: Παράθυρο γενικών ιδιοτήτων νι 

~ Χρήση Μνήμης (Memory Usage) 
Επιλέγοντας αυτή την κατηγορία μπορούμε να δούμε τα ποσοστά μνήμης που 

καταλαμβάνουν τα επιμέρους τμήματα κώδικα του VI ( εικ 1.1 9). 

~ νι Properties [Ε) 

Category .... l ____ M_e_mo_rv_u_sa_g_e ____ v_.I 

Front Panel Objects: 10,6Κ 

Block Diagr am Objects: 8, 2Κ 

Code: 3,ΟΚ 

Data: 9,7Κ 

Total: ~31,6Κ 

Total VI Size On Disk: 

ΟΚ J [ Cancel ] [ Help 

Εικόνα 1. 19: Παράθυρο χρήσης μνήμης νι 
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~Λειτουργία Περιγραφής Κειμένου VI (Documentation) 
Στη λειτουργία περιγραφής κειμένου VI έχουμε την δυνατότητα να δώσουμε την 
γενική περιγραφή λειτουργίας του VI και περισσότερες πληροφορίες προς τους 
χρήστες (εικ 1.20). 

;~ νι Propertίes ~ 

Category Documentation ν 

VI description 

This VI reads a global value generated in "Generate Numbers" VI. The <Β> Time Delay</B> Λ 
sliders control how often this value is read . If the νalues are read faster then they are 
generated, a race condition occurs. 

When the Stop button is pressed, it will stop this VI and write a True to the Stop Button 
~ble in the global. This will also stop Gener ate Numbers. νί because it will be reading the 

Helptag Help path 

Browse .. . 

ΟΚ ] [ Cancel ] 1 Help 

Εικόνα 1.20: Παράθυρο περιγραφής κειμένο νι 

~ Λειτουργία Καταγραφής Ιστορικού (Revision History) 

ν 

Σε αυτή την λειτουργία ορίζουμε πόσο συχνά θέλουμε να γίνεται καταγραφή του 

ιστορικού ( εικ 1.21 ). 

!~ νι Propertίes (8] 

Category Reνision Histor·γ 

~Use the default history settings from the Options dialog bοχ 

Ajd arι ert 'e· ·erγ t me t~e .. ·r ιs saνed 
Ρrοπιρt fur a cor.-.n;ent wrιen the ifI ιs ι:losed 

Prorιpt for a corrιrΙΊent V·ιhen the VI ιs >ό\> ed 

Ρeωrι:Ι ωnwιer1t$ ψ•rιerated bγ Lab'o/IEYI/ 

Vie~ν Current Revision History. , . 

ΟΚ J [ Cancel ] [ Help 

Εικόνα 1.21: Παράθυρο καταγραφής ιστορικού νι 
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~ Λειτουργία Ασφαλείας (Security) 
Το Labview μας παρέχει την δυνατότητα χρήσης κωδικού πρόσβασης για την 
χρήση του νι με την εντολή Password-protected (εικ 1.22). 

Category 5 •t 

i~ Enter Password ΙΈ] 

Ο Unlocked (no passwo Enter New Password: 
Any user can νίeνν a 

Oιocked (no password Enter New Password Again to Verif·y>: 
Α user must unlock t 

Θ Passv4ord-protected 
Α user cannot edit th οκ Cancel 

Note: Changing a VI password deletes 
the undo history so you cannot undo 
the password change. 

VI. 

d block diagr am. 

rect password. 

Εικόνα 1.22: Παράθυρο λειτουργίας ασφαλείας VI 

~ Λειτουργία Εμφάνισης Παραθύρου (Window Appearance) 
Με αυτή την λειτουργία μπορούμε να δηλώσουμε τον τρόπο εμφάνισης του 

εκτελέσιμου νι. Για παράδειγμα να εμφανίζεται ή να αποκρύπτεται το μενού 

επιλογών του Labview. Πιο συγκεκριμένα επιλέγοντας την κατηγορία Custom 
όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί (εικ 1.23) μπορούμε να διαμορφώσουμε 
την εμφάνιση του εκτελέσιμου νι επιλέγοντας τα στοιχεία που θέλουμε να 

εφανίσουμε στο παράθυρο του νι. 
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!~Ύι Properties - ~ - ~ - [g) 

Category 

Window title 

) •J.J r:. -

Ο Top-leνel application ννindονν 
0 Dialog 

0 Default 
ΘίC~-;'ίο;;; 1 

'--····-······;.; 

Customize . .. 

Windσ\11° Appearance ν 

0 Seιme as νι name 

ΟΚ ) 1 Cancel ) 1 Help 

i>; Customize Window Appearance ~ 

Β Wlndow has ttle bάr 

Β Show menu bar 

Β Show scrol bars 

Β soo.. tσoibar wt.en runnir>;i 

Β Show Abort button 

8 5how Run button 

Β Show Run Continuously Button 

Ο Show frαit pMel when c~ed 

_μy;. ~ • .:.1 ar-d- ιt )f ιg1'1 ι,ι t: ~ 

Ο Show frαit panel when loaded 

'νllindow Behavιor 

Θ oefault 
Q Floating 

0 Moddl 
Β Altow user to close wmow 
Β AUow user to resi.ze window 

Β Allow user to mnimize window 

Β Allow run-time shortcut menus 

Ο Highlight <Enter> BooJeM 

Ο Auto-Center 

ΟΚ J 1 Cancel 1 [ Help 

Εικόνα 1.23: Ιδιότητες παράθυρο εμφάνιση VI 

~ Λειτουργία Αλλαγής Διαστάσεων Παραθύρου (Window Size) 
Σε αυτή την λειτουργία έχουμε την δυνατότητα να τροποποιήσουμε το πλάτος 

αλλά και το ύψος του παραθύρου εμφάνισης του VI (εικ 1.24). 
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!~- νι Properties ~ 

Category Wirιdow Size ν 

Minimum Panel Sίze 

Width Ο Height Ο < < Set to Current Window Size 

Ο Size the front panel to the width and height of the entire screen 

Ο IY1aintain proportions of window for different monitor resolutions 

Ο Scale all objects on front panel as the window resizes 

ΟΚ 1 [ Cancel ] [ Help 

Εικόνα 1.24: Τροποποιήση διαστάσεων παραθύρου εμφάνισης VI 

~ Τροπος Εκτέλεσης της Εφαρμογής VI (Execution) 
Στην λειτουργία εκτέλεσης της εφαρμογής VI μπορούμε να επιλέξουμε τον τρόπο 
εκτέλεσης του, όταν αυτό καλείται. Δηλαδή έχουμε την δυνατότητα, να θέτουμε 

σε αυτόματη εκκίνηση το VI όταν το επιλέξουμε (εικ 1.25). 

!~ νι Proρerties ~ 

Category 

Priority 

[ normal priority 

Ο Reentrant execution 

0ί~~~::~Ei~~~~~-d.:! 
Ο Suspend when called 

ν 

Execution ν 

Preferred Execution System 

same as caller 

0 Αυtο handle menus at launch 

0 Allow debugging 

Ο Clear indicators when called 

Ο Enable automatic error handling 

ΟΚ J [ Cancel J [ Help 

Εικόνα 1.25: Ιδιότητες τρόπου εκτέλεσης VI 

~ Λειτουργία Εκτύπωσης VI (Print Options) 

v 

Αν θέλουμε να αλλάξουμε τα στοιχεία, τα όρια, καθώς και οτιδήποτε έχει να κάνει 

με την εκτύπωση ενός αρχείου VI αυτή είναι η λειτουργία που πρέπει να 

επιλέξουμε.( εικ 1.26). 
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!~ VI Properties r8) 

Category Print Options 

0 Prιnt header (narne, date, page number) 

0 Surround frorιt panel with border 

Ο Use custom page margins 

or - 1 -

ΒάtC•Γ 
0 Scale printed front panel to f ιt page 

Lef~ -'ί 

0 Scale printed block diagram to fit page R191"1t 

Print with Execution 

Ο Automatically print front panel eνery time VI completes eχecution 

ΟΚ 1 ( Cancel J [ Help 

Εικόνα 1.26: Τρόπος εκτύπωσης VI 

1.6 Εξερεύνεση Παλετών 

ΙΓΙ r 

Το Labvίew μας δίνει την δυνατότητα χρήσης τριών διαφορετικών γραφικών 

παλετών για να γίνεται πιο εύκολα η σχεδίαση αλλά και η λειτουργία των Vls (εικ 
1.27). 
Οι παλέτες είναι οι ακόλουθες: 

1. Παλέτα Tools (Εργαλείων). 
2. Παλέτα Controls (Αντικειμένων). 
3. Παλέτα Functions (Συναρτήσεων/ Λειτουργιών). 
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Παλέτα 

Controls 

~ Α. 
~lt§~ 

• +®- / 

~ 

Cί, Search j 1 

= ~ '1 __!] ωd 
-' 

NumCtrls Buttons Τeχι ctrls User ctrls 

~ • • _Ί ~ 0 ,...--.ΙΟ 

• -{;:) AN Coc.tr ols 
Nun Inds lEDs Text Inds Grδph Inds ΑΙ Controls 

{;;! Ft.nct1oos 

·ii@;.;, 

~ ~ ~ = Inρut Analysls OU:pιt User LibrδΓles 

G;ΙΊ m [!> ~ ~ -{;:) ΑΙ Functions 
Exec Ctrl Afth/C~e 5'9 Μδrοίρ AI Functίons 

Εικόνα 1.27: Απεικόνιση Παλετών 

Παλέτα 

Functions 

Στην συνέχεια θα ακολουθήσει περιγραφή των παλετών καθώς και επεξήγηση των 

εργαλείων που διαθέτουν. 

1.6.1 Παλέτα εργαλείων (Tools) 

Με την χρήση αυτών των εργαλείων από την παλέτα Tools μπορούμε να 

σχεδιάσουμε και να αλλάξουμε τα Vls. Για να εμφανίσουμε την συγκεκριμένη 
παλέτα, επιλέγουμε Show Tool Palette από το μενού Window (εικ 1.28). 
Επιλέγοντας ένα εργαλείο ο κέρσορας παίρνει το ανάλογο σχήμα. Ακουμπώντας 

με το ποντίκι οποιοδήποτε εργαλείο από την παλέτα πάνω από sub Vls ή σε 
λειτουργίες του block diagram, βλέπουμε την βοήθεια (On-Line) για το εν λόγω 
αντικείμενο. Χρησιμοποιούμε τα εργαλεία για να εκτελέσουμε συγκεκριμένες 
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λειτουργίες. Την παλέτα μπορούμε να την μεταφέρουμε σε οποιοδήποτε σημείο 

της οθόνης επιθυμούμε. 

Eile !;.dit Qperal:e Iools Ιιrowse l'l::D tJ.e!p 

< 

~ [!!] 1 ι 3pt Apρic. Show Block Diaι;Jr ΜΙ Ctrl+E 

Show Noντgat1on Window Ctrl+Sht t+N 
Show Controls Polette 

ΜΜΘi1ΙtΘΒ 
Sho•N Errα !,Jst Ctrl+ι 

Iile Lelt and Rφt Ctrl+ τ 
rιe Ι,<ρ and Down 

Llrotitled 4 Block Diogr ΜΙ 
./ Untitled 4 Front Panel 

"' 

F'-----'==<1--1 

ν 

> 
Εικόνα 1.28: Εμφάνιση παλέτας εργαλείων 

Επεξήγηση των εργαλείων της παλέτας 

Automatic Tool Selection: 
Δίνει την δυνατότητα της αυτόματης εναλλαγής εργαλείων κατά το 

σχεδιασμό. 

~1 Operating: 
Με αυτό το κουμπί μπορούμε να αλλάζουμε τιμές στα στοιχεία 

controls και indicators. Επιπλέον να θέτουμε σε λειτουργία τα 

κουμπία,τους διακόπτες και άλλα αντικείμενα. 

Positioning: 
Επιλέγει, μετακινεί και αλλάζει το μέγεθος των αντικειμένων. 

1-Α/ Labeling: 
Επιλέγοντας το μπορούμε να γράψουμε πάνω στο κενό χώρο είτε του 

block diagram είτε του front panel. 

~ J Wiring: 
Συνδεέι τα αντικείμενα στο block diagram. 
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ι~ι 

Menu: 
Εμφανίζει το sort cut μενού του αντικειμένου. 

Scrolling: 
Μας επιτρέπει να μετακινούμε το παράθυρο,χωρίς να κάνουμε χρήση 

των μπαρών ολίσθησης που βρίσκονται στο κάτω μέρος αλλά και στα 

δεξιά του παραθύρου. 

Breakpoint: 
Σταματάει την λειτουργία VIs, αντικειμένων, συνδέσεων, αλλά και 

βρόγχων. Είναι χρήσιμο όταν θέλουμε να σταματήσουμε την 

λειτουργία κάποιου στοιχείου για λίγο. 

Probe: 
Έλεγχος των δεδομένων που μεταφέρονται σε συγκεκριμένη σύνδεση. 

Συνήθως χρησιμοποιείται όταν το VI δεν δίνει τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα και θέλουμε να ελέγξουμε σε ποιο σημείο βρίσκονται οι 

λανθασμένες τιμές. 

Color copy: 
Αντιγράφει το χρώμα που θα επικολληθεί με το εργαλείο Color. 

1 C2J / 1 Color: 
Δίνει χρώμα στο αντικείμενο ή το φόντο. 

1.6.2 Παλέτες Αντικειμένων (Controls) και Λειτουργιών 
(Functions) 

Οι παλέτες αυτές αποτελούνται από υποπαλέτες, καθεμιά από τις οποίες εσωκλείει 

μέσα της πλήθος από προγραμματιζόμενα αντικείμενα/εικόνες που είναι 

απαραίτητα για την κατασκευή των Vls. Η πρόσβαση σε αυτά τα αντικείμενα 
γίνεται με την ενεργοποίηση της εικόνας της κάθε υποπαλέτας. Σε περίπτωση, που 
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θέλουμε να επιλέγουμε από διάφορες υποπαλέτες, μας δίνεται η δυνατότητα να τις 

καρφώσουμε, (εικ 1.28) ώστε να παραμείνουν στο χώρο του front panel ή του 
block diagram. 

Controls 

Εικόνα 1.28: Απεικόνιση "καρφώματος" παλετών 

1.6.2.1 Παλέτα Αντικειμένων (Controls) 

Στο front panel μπορούμε να βρούμε είτε controls είτε indicators να 

συνυπάρχουν μαζί. Τα controls είναι εξαρτήματα που αντιπροσωπεύουν τυπικές 
συσκευές εισόδου και μπορούμε να τις εντοπίσουμε σε ένα κοινό όργανο, όπως 

για παράδειγμα διακόπτες και κουμπιά. Είναι κατάλληλα όταν θέλουμε να 

παρέχουμε ή να προβάλουμε δεδομένα. 

Αντίθετα τα indicators αντιπροσωπεύουν απεικονίσεις εξόδου, που δείχνουν τα 
δεδομένα που αποκτά ή παράγει το VI. Indicators μπορούμε να θεωρήσουμε τα 
γραφήματα, τα θερμόμετρα, αλλά και τους 
μετρητές. Όταν τα τοποθετήσουμε στο f ront Cont r Ι s 1~ 
panel, το Labview δημιουργεί ταυτόχρονα ι ι Cί, Search 1 ~= View1 1 

ένα αντίστοιχο στοιχείο στο block diagram, 
το τερματικό στοιχείο . 

Παρατήρηση: Η διαφορά που έχουν τα τερματικά στοιχεία των controls από αυτά 
των indicators είναι ότι αυτά έχουν παχύ περίγραμμα ενώ αντίθετα αυτά των 
indicators έχουν λεπτό. 

Τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων στο front panel και των τερματικών 
στοιχειών στο block diagram μπορούν να αλλάξουν με τις εντολές που διαθέτει 
το Pop-Up μενού. Οι εντολές για να επεξεργαστούμε τα αντικείμενα και 

γενικότερα το VI βρίσκοναι στα Pull Down μενού, που βρίκονται στην κορυφή 
του παραθύρου . 

Αυτή η παλέτα πας παρέχει την δυνατότητα να τοποθετούμε controls και 
indicators αντικείμενα στο front panel, επιπλέον διαιρείται σε συγκεκριμένα 
υποπαλέτες που περιέχουν καθορισμένους τύπους αντικειμένων (εικ 1.29). Εάν η 
παλέτα δεν είναι ορατή επιλέγουμε Show Controls Palette από το μενού 

Window. Διαφορετικά μπορούμε να εμφανίσουμε την παλέτα αντικειμένων 

πατώντας το δεξί πλήκτρο από το ποντίκι οπουδήποτε στο χώρο του front panel. 
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Controls Q. Search 
Modεrn 

J • Ι ~ 
Γοb7 •Ι 

-~ 1Poth 1 

Nun1erίc Boolean String & Path 

qffil ~ 

ΞJ (:) \ϊ!] / ΙΙΓ1 

--' Array, M<ιtrix ... list & Table Gr<ιph 

ι:s:J• D •ι 00 •Ι 
- 1 ιiίΔJ 1 Ε! ι Ε2J ι -=ι 

Ring & Enum Containers vo 

~ ~ ~ ο 
Refnum Variant Decorations 

System 

Classic 

Express 

.ΝΕΤ & ActiνeX 

Select a Cont rol ... 

Εικόνα 1.29: Απεικόνιση control palette 

Παρατήρηση: Η παλέτα των αντικειμένων είναι διαθέσιμη μόνο όταν το front 
panel είναι ενεργό . 

Οι παλέτες που ακολουθούν είναι οι πιο κοινές και βρίσκονται στην υποπαλέτα 

Modern. 

-.i~I 
~ Παλέτα Numeric. 

Διαθέτει controls και indicators για αριθμητικά δεδομένα. 

~ι Παλέτα Boolean. 
Διαθέτει controls και indicators για λογικά / ψηφιακά δεδομένα. 

Παλέτα String & Path. 
Διαθέτει controls και indicators για κείμενο υπό μορφή ASCII. 

Παλέτα Array, Matrix & Cluster. 
Διαθέτει controls και indicators για ομαδοποίηση δεδομένων. 

Παλέτα List & Table. 
Διαθέτει controls και indicators για την δημιουργία λιστών και πινάκων. 

Παλέτα Graph. 
Διαθέτη indicators για γραφική απεικόνιση δεδομένων. 
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Παλέτα Ring & Enum. 
Διαθέτει controls και indicators για δημιουργία μενού εναλλακτιλων 

επιλογών. 

Παλέτα Containers. 
Δίνει την δυνατότητα εισαγωγής μπαρών ολίσθησης στο &ont panel. 

Παλέτα Refnum. 
Διαθέτει controls και indicators για επεξεργασία αρχείων. 

Παλέτα Variant 
Μπορούμε να εισάγουμε στοιχεία Vaήant. 

Παλέτα Decorations. 
Διαθέτει γραφικά για σχεδίαση περιγραμμάτων στο &ont panel. 

1.6.2.2 Παλέτα Λειτουργιών (Functions) 

Για την κατασκευή του block diagram είναι απαραίτητη η χρήση της παλέτας 
λειτουργιών (εικ. 1.30). Αντίστοιχα με την προηγούμενη παράγραφο και αυτή η 
παλέτα υποδιαιρείται σε υποπαλέτες. Αν η παλέτα δεν είναι ορατή, επιλέγουμε το 

Functions Palette από το μενού View ή μπορούμε να ανοίξουμε την παλέτα 
Function πατώντας οπουδήποτε στο κενό χώρο του block diagram. 
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Functιons (\. Se.aι rch 
Programmin9 • 

r;J. 
- J ~ ~-J 

Structures Arr•y Clust•r & ν . ... 
ιmι • Ι!ΕJ • ι 

13> 1 0 JA!j) 

Numeήc βοσlοn String 

~ ~ Q] ~ 
Comρaήson Timing Diι l og &Use ... 

~ a ~ 
Fil•VO Waνe.form pρlication ... 

~ ~ ~Ί 
Synchronizot... Gr<phics & S... Report Gener ... 

lnstrum•nt VO 

M•lh•m•tics 

S19n4I P rcx:essιng 

Dδta Communιc.aιt1on 

Connoctrνrtγ 

Express 

Fδνoήtes 

s.ιro • νι .. 

Εικόνα 1.30: Απεικόνιση functions palette 
Παρατήρηση: Η παλέτα λειτουργιών είναι διαθέσιμη μόνο όταν το block diagram 
είναι ενεργό. 

[!) !Ε · ι 
Παλέτα Structures. 
Διαθέτει προγραμματιστικές δομές, όπως While & For Loops. 

Παλέτα Array. 
Με αυτή την παλέτα μπορούμε να επεξεργαστούμε πίνακες. 

IJ Παλέτα Cluster & Variant. 
Διαθέτει λειτουργίες για την επεξεργασία δομών από αναμοιογενή 

στοιχεία. 

~ ·1 
~ Παλέτα Ν umeric. 

Διαθέτει λειτουργίες αριθμητικές, λογαριθμικές, τριγωνομετρικές. 

IDF, .
1 ι:Δ> Παλέτα Boolean. 
Διαθέτει Vls για λογικές πράξεις. 

~ ·ι 
laAI Παλέτα String. 

Διαθέτει VIs για επεξεργασία κειμένου σε μορφή ASCII. 
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•• r.t 1 

Παλέτα Comparison. 
Διαθέτει λειτουργίες για τη σύγκριση στοιχείων, τα οποία μπορεί να είναι 

αριθμητικά, λογικά, χαρακτήρες. 

Παλέτα Time. 
Χρησιμοποιείται για χρονισμό . 

Παλέτα File 1/0. 
Χρησιμοποιείται για καταχώρηση δεδομένων και επεξεργασία αρχείων. 

ι~ι Παλέτα Waveform. 
Περιέχει εντολές για χρήση γραφημάτων. 

Σε αυτό το σημείο έχοντας αναλύσει τις βασικότερες λειτουργίες των παλετών 

είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε ένα παράδειγμα σύγκρισης δύο αριθμών. 

Βήμα 1: 

Ενώ έχουμε ανοιχτό το παράθυρο του front panel από την παλέτα Controls 
επιλέγουμε δύο αριθμητικά αντικείμενα (controls) (εικ. 1.31) και τα τοποθετούμε 
όπως φαίνεται στο παράθυρο που ακολουθεί (εικ. 1.32). Θα χρησιμοποιήσουμε τα 
στοιχεία controls για να εισάγουμε τους αριθμούς που θα συγκρίνουμε. 

{;J Con rols 

liJJιι@ιfUffifiiiζ 
Q. Search ! 

·ι Jobς ι• ι ~Ι 
{;] Nun1 erιc Controls 

Nun1 Ctrls Numerιc Control 

~~1 ~ . ~ , .. 10-

·- ·-ο 5 10 ο 5 10 ·- ·-· Num lnds Num Ctrl Fi ll Slide Pointer Slide Fill Slide Po inter Slide 

.•. ... 
2-'! -

Knob Dial ColorBox 

Εικόνα 1.31 : Επιλογή Controls 
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Βήμα 2: 

~ ntίtJed 1 Fron Panel • 

file f dit Qperate Iools _6.rowse '!Yindo " !::!elp 1"1>1 
/ ~ j~J - [[j / 15pt pplication Font "' 11 ~a-:J / ;ο;; .. j/ ~· j ~ [tj -;- · 

Nurηerιc 

Ι Q 
~ 

Numeric2 

~ ο , 

ι- rrr 

Εικόνα 1.32: Τοποθέτηση Controls στο Front Panel 

- l ~ 

Στην συνέχεια επιλέγουμε από την υποπαλέτα λογικών λειτουργιών στοιχείο 

Square Led και το τοποθετούμε στο παράθυρο του front panel.(εικ. 1.33) 
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~ Untit l~ 1 Fro 

.Eile fdit Qperate I ools ~rowse ~indow ):jelp 

[2j ~ [ill I l5pt Application Font -]~~~ ~ []] 1 

Numwc 

Numerιc 2 

,,, 

Εικόνα 1.33: Τοποθέτηση Square Led στο Front Panel 

Παρατηρούμε ότι με την κατασκευή κάθε αντικειμένου control/indicator 
αυτόματα δημιουργείτε ο αντίστοιχος ακροδέκτης στο block diagram. Τα 
σύμβολα στους ακροδέκτες υποδηλώνουν τον τύπο των δεδομένων που λαμβάνει. 
Το σύμβολο DBL, για παράδειγμα σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε αριθμό διπλής 
ακρίβειας, ενώ ο τύπος TF στο στοιχείο Led δηλώνει ON-OFF αντικείμενα. 

Βήμα3: 

Ενώ βρισκόμαστε στο block diagram επιλέγουμε από την υποπαλέτα συγκρίσεων 
του μενού λειτουργιών την λειτουργία Greater?. Η λειτουργία αυτή συγκρίνει δύο 
αριθμούς και επιστρέφει TRUE αν ο πρώτος αριθμός (Numeric) είναι 

μεγαλύτερος από τον δεύτερο (Ν umeric 2). 

Βήμα4: 

Από την παλέτα των εργαλείων επιλέγουμε το εργαλείο σύνδεσης (Wiring) για να 
συνδέσουμε τα εικονίδια μεταξύ τους. (εικ. 1.34) 

Εικόνα 1.35: Σύνδεση εικονιδίων με την χρήση του εργαλείου Wiring 
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Βήμα 5: 

Τρέχουμε το πρόγραμμα έχοντας εισάγει αριθμούς στα αντικείμενα του front 
panel. Παρατηρούμε την ορθή λειτουργία του παραδείγματος ανάβοντας το Led. 
(εικ. 1.36) 

Numeric 

~ 6 
,; 

Numeric 2 
' ....-----
• 5 ,, 

Boolean 

Εικόνα 1.36: Ορθή λειτουργία του προγράμματος 

Δημιουργία βιβλιοθήκης από Vls στο Block Diagram. 

Για να δημιουργήσουμε μια καινούργια βιβλιοθήκη από VIs, διαλέγουμε από το 
μενού File στο πάνω μέρος του παραθύρου την επιλογή Save as ... και πατάμε το 
κουμπι Ν ew LLB. 

Στο διαλογικό παράθυρο που εμφανίζεται (εικ 1.37) δίνουμε όνομα στην 
καινούργια μας βιβλιοθήκη_ και στην συνέχεια πατάμε το κουμπί LLB. Δεν 
χρειάζεται να γράψουμε την κατάληξη .llb στην βιβλιοθήκη μας γιατί το Labview 
την προσθέτει αυτόματα. Για να διαγράψουμε μια βιβλιοθήκη από το μενού Tools 
διαλέγουμε την επιλογή VI Library Manager. Στο παράθυρο που ανοίγει στην 
οθόνη επιλέγουμε την βιβλιοθήκη που θέλουμε να αφαιρέσουμε και πατώντας το 

δεξί πλήκτρο του ποντικιού μας επιλέγουμε το Delete. (εικ 1.38) 
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Αποθήκευση σε: Ο Υπολογιστής μου ν 

New VI library ίΒ.) 

Name ο/ new VI library: 

_J 
Τα έγγραφά 

μου 

Ο Υπολογιστής 
μου 

Cancel 

Όνομα αρχείου: Untitled 

θέσεις Sικτύου Αποθήκευση ως: Vls & Controls ('. νi; '. ctl;". νit;'. ctt) 

~ ~. 
l.:.:J 

v [ Αποθήκευση J 

:Δ.κυρο 

Ο Saνe a copy without updating callers. /Ne~~ vι Librar.ν] 

Εικόνα 1.37: Δημιουργία βιβλιοθήκης από Vls στο block diagram 

31 " 
.:::J a ctivιty 

_j applibs 
ιι cίntools 

.:::J examples 

.:::J help 
_j instr. li b 

manua ls 

.:::J menus 

.:::J project 

.:::J resource 

.:::J templates 

.:::J user.lib 
_j vi.lib 
_j www 

LabVIEW 7.1 GJ 1"" 1 1 ι;;ιι. Ι LabVIEW 7.1 

[ >>Copy> > J 31 " 
_j a ct iνity 

Rename ... _j applibs 
2J cιntools 

Oelete ::J examples 

- New .. . .:::J help 
.:::J inst r. lib 

Convert LLBs to Oirs ... .:::J manuals 
.:::J menus 

Convert Oirs to LlBs.:::J .:::Jρ roject 

Check Filenames .:::J resource 
.:::J templates 

Help .:::Juser. lib 
.:::J vi.lib 

Oone .::J www 

Show dates (slows down directo ry l1stings) 

tc 

Εικόνα 1.38: Διαγραφή βιβλιοθήκης 

r.l 

-
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Γιατί όμως να χρησιμοποιούμε βιβλιοθήκες από Vls; 

Στην συνέχεια ακολουθούν τρείς καλοί λόγοι σε αυτή την ερώτηση: 

1. Με τα Vls βιβλιοθήκης έχουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε έως 
255 χαρακτήρες για να δώσουμε όνομα στα Vls μας. 

2. Τα Vls βιβλιοθήκης συμπιέζουν τα Vls και εξοικονομούν χώρο στο 

σκληρό δίσκο. 

3. Έχοντας πολλά Vls μέσα σε ένα μοναδικό αρχείο είναι πιο εύκολη η 
μεταφορά αρχείων μεταξύ υπολογιστών. 

Παρατηρήσεις: 

• Τα Vls βιβλιοθήκης δεν είναι ιεραρχικά. Δεν γίνεται, δηλαδή, να υπάρχει ένα Vls 
βιβλιοθήκης μέσα σε ένα άλλο. 

• Η αποθήκευση Vls απευθείας στο δίσκο είναι πιο γρήγορη από ότι μέσα σε ένα 
Vls βιβλιοθήκης. 
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1.6.3 Μορφοποίηση Παλετών 

Με το Labview μπορούμε να μορφοποιήσουμε το μενού της παλέτας λειτουργιών 
(functions) και αντικειμένων (controls) δημιουργώντας νέες υποπαλέτες ή 

αλλάζοντας τις ήδη υπάρχουσες. Πατώντας το αριστερό πλήκτρο από το ποντίκι μας 

επάνω στο πλήτρο λειτουργιών όπως δείχνει η εικόνα παρακάτω (εικ 1.39) 

_ Functions Ο. Search f 
Progr•mmίng 

-~ ~ ~ 
Structures Απ•y Cluster& ν •... 

ΙWΙ Ί _Β> 
!!!!] .. 

0 1 ~ 
Numeric Boolean String 

~ ~ QJ ~ 
Compaήson Timing Dιι log & Use ... 

~ SJ :§:1 
FίleVO Waveform Applicotion ... 

~ ~ ~ ~ 
Synchronizat. .. Graρhics & 5 . . Repor1 Gener ... 

Instrument VO 
Mathem,ιtιcs 

Sιgnal Process.ing 

Datδ Communιcιtion 

Connectiνity 

Express 

Faνorites 

Select a νι_ 

Εικόνα 1 .39: Απεικόνιση Πλήκτρου Λειτουργιών 

Πλήκτρο 

Λειτουργιών 

Από το πλαίσιο επιλογών που εμφανίζεται μπορούμε να ορίσουμε τον τύπο 

παλέτας στον οποίο επιθυμούμε να εργαστούμε, καθώς και τον τρόπο που θέλουμε να 

εμφανίζονται τα εργαλεία στην οθόνη μας. Είτε δηλαδή σε μορφή εικονιδίων είτε 
κειμένων κ.α. ( εικ 1.40) 
Αν θέλουμε να τροποποιήσουμε τις παλέτες θα πρέπει να επιλέξουμε από το μενού 

Tools στο πάνω μέρος της οθόνης, την εντολή Advanced και στην συνέχεια την 

εντολή Edit Palette Views. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα παράθυρο όπως φαίνεται 
στην εικόνα 1.41 με το οποίο μπορούμε να διαμορφώσουμε τις παλέτες μας 

προσθέτοντας ή αφαιρώντας ολόκληρες βιβλιοθήκες ή ανεξάρτητα Vls. 
Σε περίπτωση που θέλουμε να προσθέσουμε, να διαγράψουμε ή να 

μετανομάσουμε μια βιβλιοθήκη ή ένα VI, επιλέγουμε με δεξί πάτημα του πλήκτρου 
από το ποντίκι επάνω στο εικονίδιο της υποπαλέτας ή του VI που θέλουμε να 
αλλάξουμε και επιλέγουμε τις εντολές που είναι απαραίτητες. 
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ιΞ;1 Funcbon-s 

". Q. Seorc h 

~ ~ 
lnput 

~ 
Exec Ct rf 

• 

~ 
Analysis 

w . 

Functtσns 

V-ιew Thιs Pal~e As • 
Search ~= · ,_ 1 

Progra m m 

~ Alw•y> Visible Categories 

Structu res 

!ill] . , 
Options ... 

ι;:;:;:..ι 1 

-~J ~ ίΔ) 

Numeήc Boσlean String 

[9.: •ι OJ 5J ~ 
~ 

1\ --"--' 
Comparison Tίming Di• log & Use ... 

m • a :!] 
File VO Wavefσrm Applicotion ... 

~~Ί ~ ~Ί 
Synchroniz•t ... Grophics & S... Report Gener ... 

Jnstn.ιment VO 

Mathematics 

Sign•I Processing 

Data Communtcation 

Connectiνity 

Express 

Faνorites 

Select • VI ... 

Category (Standard) 

.ι Category (lcons and Τ ext) 

Jcons 

lcons and:_jext 
Text 

Tree 

Εικόνα 1.40: Ορισμός τρόπου εμφάνισης παλέτας 

~ Contmls 

1Γ Q. S.arch 

~ = ijJ ~ ι;wΊ 
Output User Libro ries Num Ctrfs Buttons Text Ctrfs 

~ ~ ~ ~ ~ ~ llJ 
Arith/Comρ .. . Sig Manip ΑΙΙ Functions Num lnds l EDs Τ ext lnds Graph lnds 

m! Edit ControJs ιι d Func.t 5 

Το cιιstomize ιι palette νiew, select the νiew in the following pull 
down menu and right-c lίck the items on the palette. Cli.ck one of the 
following buttcns afteryou are finished editing the palette νiew. 

Palette νίew E.xpress GJ 

___ Sa_ν_e _Ch_a_n-"-g_es _ _,J [ Undo ΑΙ Ι Changes J [~ ___ Η_e_Ιρ_=::J 

Εικόνα 1.41: Τροποποίηση Παλέτας 

= User Ct rls 

~ 
ΑΙΙ Controls 
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1.7 Ανοίγοντας Vls 

Ανοίγουμε ένα VI στη μνήμη επιλέγοντας Open από το μενού File στο πάνω 
μέρος του παραθύρου. Βιβλιοθήκες από Vls αλλά και τα Vls εύκολα γίνονται 
αντιληπτά στο διαλογικό παράθυρο που εμφανίζεται, καθώς οι βιβλιοθήκες Vls 
μοιάζουν με φακέλους με την εικόνα VI γραμμένη επάνω τους, ενώ τα Vls 
διατηρούν την κατάληξη .vi. 

Για να ανοίξουμε μια βιβλιοθήκη VI ενεργούμε με τον ίδιο τρόπο που θα 
ανοίγαμε έναν οποιοδήποτε φάκελο είτε επιλέγοντας την και ενεργοποιώντας το 

πλήκτρο ΟΚ είτε ενεργοποιώντας την με διπλό πάτημα από το ποντίκι. Καθώς 

φορτώνεται ο VI, ένα παράθυρο εμφανίζεται στην οθόνη και μας ενημερώνει για 
τους sub Vls που φορτώνονται μαζί με το κύριο πρόγραμμα στη μνήμη. 

Σε περίπτωση που το Labview δεν μπορεί αυτόματα να βρει ένα 

συγκεκριμένο subVI, ψάχνει σε όλους τους φακέλους που έχουμε προσδιορίσει 
στην ανίχνευση (VI Search Path). Μπορούμε να επιλέξουμε να αγνοήσουμε το 
subVI, θέτοντας ενεργό το lgnore SubVI. Η καταχώριση ενός VI μπορεί να γίνει 
σε ένα φάκελο ή βιβλιοθήκη από Vls επιλέγοντας Save, Save As ... , Save a Copy 
As ... από το μενού File (εικ 1.42) 

- ~dit Qperate Iools ~rowsι 

New VI ctrl+N 
!Y_ew ... 
Qpen .. . ctrl+O 
Ωose ctrl+W 
Close Α[Ι 

2_aνe Ctrl+S 
Saνe [j_s .. . 

Page Setup .. . 
E.rint ΙNindov~ . . . Ctrl+P 

VI Propert[es... ctrl+ Ι 

E;:s,it Ctrl+Q 

Εικόνα 1.42: Αποθήκευση VI 
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1.8 Front Panel και Block Diagram 

1.8.1 Front Panel 

Προσθέτοντας αντικείμενα μπορούμε να δημιουργήσουμε το front panel. Τα 
αντικείμενα αυτά μπορεί να είναι είτε controls είτε indicators. Υπάρχουν διαθέσιμα 
πολλά είδη controls αλλά και indicators. Τοποθετούμε τα αντικείμενα αυτά στο 
παράθυρο γραφικών, επιλέγοντας τα μέσα από τις διάφορες υποπαλέτες των 

αντικειμένων. Σε περίπτωση που το μενού των γραφικών δεν είναι ορατό υπάρχουν οι 

ακόλουθοι δυο τρόποι για να εμφανιστεί: 

• Να πατήσουμε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού, οπουδήποτε στο 

παράθυρο των γραφικών. 

• Να επιλέξουμε Show Control Palette από το μενού Window στο 
πάνω μέρος του παραθύρου. 

Με τους αντίστοιχους τρόπους εμφανίζεται το μενού γραφικών στο Block Diagram 
με την μόνη διαφορά ότι επιλέγουμε Show Functions Palette από το μενού Window. 

Αριθμητικά Controls lndicators (Numeric). 

Οι δύο πιο συνηθισμένοι τύποι στο Labview είναι οι digital control και digital 
indicator όπως φαίνονται στην εικόνα που ακολουθεί (εικ 1.37). Για εισάγουμε 
κάποιο νούμερο, μπορούμε απλά να αυξομοιώσουμε τον αριθμό με τα πλήκτρα 

αυξομοιώσης ή να εισάγουμε τον αριθμό απευθείας, χρησιμοποιώντας το εργαλείο 

δείκτη (Operating Tool). 

Tim~Stamρ 

Ι 00:00:00,000 μμ ~ 
' DD/ MMJYYYY 

2 
ο 

\ 

4 
1 

6 
1 

Knob 

6 

Ζ- -8 

ο ' Ίο 

10 

Εικόνα 1.43: Αριθμητικά Controls [ndicators 

Ψηφιακά Controls και lndicators (Boolean). 
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Η χρήση αυτών των αντικειμένων είναι για την καταχώριση και παρουσιάση των 

τιμών Αλήθεια - Ψεύδους / ΟΝ - OFF για αυτό τον λόγο εμφανίζονται στην οθόνη 
με την μορφή διακοπτών, πλήκτρων και Leds (εικ 1.44) 

Boolean Boolean 2 Boolean 3 

Εικόνα 1.44: Ψηφιακά Controls και lndicators 

1.8.1.1 Επεξεργασία Αντικειμένων 

Προκειμένου να γίνει η επεξεργασία των αντικειμένων απαραίτητη είναι η χρήση των 

εργαλείων από την παλέτα εργαλειών και εντολές από το Pop-up και Pull-Down 
μενού . 

Επιλογή Αντικειμένων 

Για να επιλέξουμε οποιοδήποτε αντικείμενο θέλουμε πατάμε το αριστερό πλήτρο του 

ποντικιού, χρησιμοποιώντας το εργαλείο θέσης (positioning). Με την επιλογή ενός 
αντικειμένου, το Labview δημιουργεί μια διακεκομμένη γραμμή η οποία το 

περικυκλώνει (εικ 1.45) 
Η επιλογή των αντικειμένων μας δίνει πολλές επιλογές για να επεξεργαστούμε 

τα αντικείμενα. Μερικές από αυτές είναι να τα διαγράψουμε, να τα αντιγράψουμε, να 

τα μετακινήσουμε ή απλά να αλλάξουμε το μέγεθος τους. 

1.Κnob1 
ι ___ :J 

r----------1 
ι 4 6 ' 1 1 
1 1 
1 1 :1- -8: 
: ι 
ί _ο_'_ - - - - ~ !~ ! 

Εικόνα 1.45: Απεικόνιση επιλεγμένου αντικειμένου 

Σε περίπτωση που θέλουμε να επιλέξουμε περισσότερα του ενός αντικείμενα, 

το Labview μας δίνει την επιλογή να κρατάμε πατημένο το Shift για κάθε επιπλέον 
αντικείμενο που θέλουμε να επιλέξουμε. Εναλλακτικά μπορούμε να πατήσουμε το 

εργαλείο θέσης σε μια ανοιχτή περιοχή, στη συνέχεια να το σύρουμε έχοντας 

πατημένο το ποντίκι σχεδιάζοντας έτσι ένα παραλληλόγραμμο, ώστε τα αντικείμενα 

που θέλουμε να επιλέξουμε να βρίσκονται μέσα του. Όταν αφήσουμε το ποντίκι, το 

παραλληλόγραμμο εξαφανίζεται και εμφανίζονται τα επιλεγμένα αντικείμενα με τη 
διακεκομμένη γραμμή γύρω τους. 

Μετακίνηση Αντικειμένων 
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Για να μετακινήσουμε ένα αντικείμενο θα πρέπει πρώτα να το έχουμε επιλέξει με τον 

τρόπο που αναφέραμε παραπάνω. Έτσι αφού έχουμε επιλέξει το αντικείμενο το 

μετακινούμε χρησιμοποιώντας το εργαλείο θέσης, μετακινώντας το στην επιθυμητή 

θέση και κρατώντας πατημένο το ποντίκι. 

Μας δίνεται η δυνατότητα να το μετακινήσουμε κάθετα ή παράλληλα έχοντας 

πατημένο το πλήκτρο Shift. Επιπλέον, για πιο ακριβής μετακίνηση μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε τα βελάκια του πληκτρολογίου. 

Με την μετακίνηση συνδεδεμένων αντικειμένων, η σύνδεση επιμηκύνεται 

αυτόματα.Οι επιμηκύνσεις συνδέσεων αντικειμένων δεν συνιστώνται γιατί συχά 

προκαλούν λάθη στις συνδέσεις. Για να τις αφαιρέσουμε από το κύκλωμα 

επιλέγουμε την εντολή Remove bad wires από το μενού Edit. 

Αντιγραφή Αντικειμένων 

Για να αντιγράψουμε το αντικείμενο που θέλουμε, αρχικά το μαρκάρουμε και στην 

συνέχεια διαλέγουμε Copy από το μενού Edit. Έπειτα, τοποθετούμε τον κέρσορα στο 
σημείο που θέλουμε να βρίσκεται το νέο μας αντικείμενο και διαλέγουμε Paste από 
το ίδιο μενού. 

Το Labview σε ορισμένες εκδόσεις δεν επιτρέπει να αντιγράψουμε τερματικό 
στοιχείο από το block diagram. Σε περίπτωση όμως που επιτρέπεται, γίνεται πολύ 
εύκολα πηγαίνοντας στο panel και αντιγράφοντας το αντίστοιχο control. 

Αντικατάσταση Αντικειμένων 

Η αντικατάσταση των αντικειμένων επιτυγχάνεται ανοίγοντας το Short Cut μενού 
του αντικειμένου που θέλουμε να αντικαταστήσουμε και επιλέγοντας την εντολή 

Replace (εικ 1.46). Από την παλέτα που εμφανίζεται επιλέγουμε ένα αντικείμενο το 
οποίο αυτόματα αντικαθιστά το αυθεντικό. Με την αντικατάσταση αυτή το Labview 
φροντίζει να αντικαταστήσει και τις πληροφορίες του αυθεντικού. 

Πρέπει όμως να δώσουμε προσοχή στα κάτωθι: 

• Κάποιες πληροφορίες δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθούν και αυτό γιατί 
δεν έχουν όλα τα αντικείμενα τις ίδιες ιδιότητες. 

• Επιπλέον, αντικαθιστώντας και τα τερματικά στοιχεία των αντικειμένων, οι 

συνδέσεις παραμένουν, αλλά επειδή κάποια αντικείμενα έχουν διαφορετικούς 

τύπους και δεδομένα κατά την αντικατάσταση, οι συνδέσεις "σπάνε". 
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Boolean 

Vιsible Items • 
Find Terminal 
Charιge to Indicator 

Description and Tip ... 

Create • 
Replace • 
Data Oper ations • ~ • •' ~· Advanced • ~Ι = _ :.....J 
Mechanical Action • Num Ctrls Buttons Text Ctrls User Ctrls 

s •Ι •ι ~ - J ~ Properties ~.4~0 1 ___, 
Num Inds LEDs Textinds Graph Inds All Controls 

Εικόνα 1.46: Αντικατάσταση αντικειμένου 

Απόκρυψη -Εμφάνιση στοιχείων Αντικειμένων 

Για να αποκρύψουμε ή να εμφανίσουμε στοιχεία του αντικειμένου, όπως για 

παράδειγμα την επιγραφή και την επεξήγηση, ανοίγουμε το Sort Cut μενού και από 
την επιλογή Visible Item επιλέγουμε τα στοιχεία που θέλουμε να επεξεργαστούμε 
(εικ 1.47). 

Strinι;i 

Visible Items ._ 
Find Τ erminal 
Change to Indicator 

Description and Tip ... 

Create ._ 
Replace ._ 
Data Oper ations ._ 
Adνanced ._ 

../ Normal Display 
'\' Codes Display 
Pass~\lord Display 
Hex Display 

Limit to Slngle Line 
Update Value while Typing 

Properties 

../ Label 
Captiorι 

Εικόνα 1.47: Απόκρυψη - Εμφάνιση στοιχείων Αντικειμένων 

Στο front panel υπάρχει η δυνατότητα να αποκρύψουμε ολόκληρο το 

αντικείμενο αν επιλέξουμε από το Sort Cut μενού την εντολή Advance και στην 
συνέχεια την επιλογή Hide Control όπως φαίνεται στην εικόνα 1.48. Για την 
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επανενφάνιση του αντικειμένου πηγαίνουμε στο block diagram και από το Sort Cut 
μενού του αντίστοιχου τερματικού στοιχείου επιλέγουμε το Show control. 

String 

Διαγραφή Αντικειμένων 

\lisible Items • 
Firιd Terrninal 
Change to Indicator 

Description arιd Tip .. . 

Create • Replace • 
Data Operations • 
Advanced • 

./ Normal Display 
'\' Codes Display 
Password Display 
Ηeχ Display 

limit to Single line 
Update Value whi!e Typing 

Properties 

Key Navigation . .. 
Synchronous Dιsplay 

Customize ... 

Enabled State 

Εικόνα 1.48: Απόκρυψη αντικειμένου 

Αν επιθυμούμε να διαγράψουμε ένα αντικείμενο θα πρέπει να πατήσουμε την εντολή 

Delete από το μενού Edit ή να διαλέξουμε το αντικείμενο και να πατήσουμε το 
πλήκτρο Delete από το πληκτρολόγιο μας. Σε ορισμένες εκδόσεις του Labview δεν 
επιτρέπεται να διαγράψουμε τερματικό στοιχείο από το block diagram. Σε αυτή την 
περίπτωση, πρέπει να το διαγράψουμε από το panel. 

Δημιουργία Πλήκτρων Συντόμευσης 

Το Labview μας παρέχει την δυνατότητα να δημιουργούμε πλήκτρα συντόμευσης για 
τα αντικείμενα που έχουμε χρησιμοποιήσει, για να χειριζόμαστε το front panel δίχως 
την βοήθεια του ποντικιού. Αυτό επιτυγχάνεται αν από το Short Cut μενού 
επιλέξουμε την εντολή Advanced και στην συνέχεια την εντολή Key Navigation (εικ 
1.49). Στην συνέχεια από το παράθυρο διαλόγου που ανοίγει επιλέγουμε το πλήκτρο 
συντόμευσης (εικ 1.50). 

Όταν το VI είναι σε λειτουργία με τα πλήκτρα που έχουμε επιλέξει ελέγχουμε 
τα controls με τους ακόλουθους τρόπους: 

• σε περίπτωση που το control είναι control κειμένου, τότε το Labview 
εστιάζει το κείμενο για να γράψουμε 

• ενώ εάν είναι λογικής κατάστασης, αλλάζει την λογική τιμή. 

Την εντολή για να αλλάξουμε τις τιμές μπορούμε να την αναζητήσουμε και στο 

μενού Edit χρησιμοποιώντας την εντολή Set Tabbing Order. Σε αυτή την 
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περίπτωση όμως χρησιμοποιούμε το πλήκτρο Tab για να επιλέξουμε το control και 
το Enter για να αλλάξουμε τις τιμές. 

Παρατήρηση: Πλήκτρα συντόμευσης μπορούμε να κατασκευάσουμε μόνο για τα 

controls, και αυτό γιατί τα indicators είναι έξοδοι και δεν μπορούμε να 

τροποποιήσουμε τις τιμές τους, κάτι που είναι εφικτό στις εισόδους. 

String 

Visible Items • 
Firιd Τ erminal 
Change to Indicator 

Description and Tip .. . 

Create • 
Replace • Data Operations • 
Adνanced • 

J Normal Display 
'\' Codes Display 
Passv\lord Display 
Hex Display 

Limit to Single Line 
Update Value v\lhile Typing 

Properties 

Key Naνigation .. . 
Syncrιronous Display 
Customize ... 

Hide Control 
Enabled State 

Εικόνα 1.49: Δημιουργία πλήκτρου συντόμευσης 

~ Key Navigation ίΕ) 

Key Assignment 

None 

Modifiers 

Shιft Ke ι 

Control Η':":Ι 

Tab Behaνior 
Ο Skip this control ννherι tabbing 

T.3bbιrιg mσ ..-es ·ntσ C•)ntents 

τ .:sbbιng sίφs ,)'•"'f ωrot8nts 

Τίρs 

Current Assignments: 

Υου haνe not yet made a key naνigation selection for this control . 

οκ Cancel Help 

ν 

Εικόνα 1.50: Παράθυρο διαλόγου πλήκτρου συντόμευσης 
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Εισαγωγή Εικόνας-Διακόσμηση Panel 

Από την παλέτα διακόσμησης (Decorations), μπορούμε να διαλέξουμε διακοσμητικά 
παράθυρα και γραμμές για να κάνουμε πιο ευχάριστο στο μάτι το VI μας. Επιπλέον 
από το μενού Edit επιλέγοντας την εντολή Import Picture From File μπορούμε να 
εισάγουμε εικόνα από αρχείο και να την χρησιμοποιήσουμε για φόντο. Προσοχή 

όμως γιατί το Labview δεν υποστηρίζει όλους τους τύπους εικόνων! ( εικ 1.51) 

-~ - ~ ..-- --- ---- -

Eile .. Qperate Iools ~rowse Windo 

Undo Delete ctrl+Z fι 

t:aste ctrl+V 

Import Pιcture from File... 1 

Remoνe ~roken lιVires ctrl+B 

Εικόνα 1.51: Εισαγωγή εικόνας 

1.8.2 Block Diagram 

Στο block diagram κανείς θα συναντήσει κόμβους (nodes), ακροδέκτες (terminals) 
και καλώδια (wires). Για κάθε αντικείμενο που προσθέτουμε στο front panel 
έχουμε και έναν αντίστοιχο ακροδέκτη στο block diagram. 
Οι κόμβοι είναι σημεία εκτέλεσης προγράμματος και χωρίζονται στις ακόλουθες 

τέσσερις κατηγορίες: 

~ Λειτουργίες/Συναρτήσεις 

~ SubVls 
~ Προγραμματιστικές δομές και 

~ CINs 

Οι Λειτουργίες/Συναρτήσεις είναι οι εντολες που προυπαρχουν στο 

Labview για αριθμητικές πράξεις, ανάλυση, καταγραφή στοιχείων στο δίσκο κ.α. 
Τα Sub Vls είναι υπάρχοντα προγράμματα τα οποία καλεί κανείς ως 

υπορουτίνες σε κάποιο κύριο πρόγραμμα. 

Οι Προγραμματιστικές δομές ,όπως για παράδειγμα το For και το While 
Loops, ελέγχουν τη ροή των δεδομένων στο πρόγραμμα. 
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Τα CINs είναι ένας τρόπος για να συνδεθεί εξωτερικά ένας γραμμένος 

κώδικας με το block diagram του Labview, επειδή συμβαίνει πολλοί χρήστες να 
έχουν τις δικές τους ρουτίνες σε γλώσσα C ή Pascal και χρησιμοποιώντας CINs 
έχουν πρόσβαση σε αυτές. Κάθε control-indicator στο front panel αντιστοιχεί σε 
έναν δικό του ακροδέκτη (κουτάκι) στο block diagram, τον οποίο μπορεί να 
φανταστεί κανείς ως την πόρτα μέσω της οποίας δεδομένα μεταφέρονται μεταξύ του 

block diagram και του παραθύρου των γραφικών. Κάθε φορά που ο χρήστης ή 
κάποιο ανωτέρου επιπέδου VI εισάγει δεδομένα στα αντικείμενα του front panel, 
αυτά καταλήγουν στο block diagram μέσα από αυτούς τους ακροδέκτες. 

Όταν το VI φτάσει στο τέλος της λειτουργίας του, τα δεδομένα περνούν από 
το block diagram πίσω στο front panel, πάλι μέσα από τους κατάλληλους 

ακροδέκτες. Οι ακροδέκτες αυτοί δημιουργούναι ή διαγράφονται αυτόματα με τη 
δημιουργία ή την διαγραφή ενός control ή indicator αντικειμένου στο front panel. 

Στο block diagram υπάρχουν τρείς κατηγορίες αντικειμένων: 

~Κόμβοι (Nodes) 
Εκτελούν μια συγκεκριμένη εργασία 

~ Τερματικά (Terminals) 
Είναι τα αντικείμενα που συνδέουν το front panel με το block diagram 

~ Καλώδια (Wires) 
Είναι οι οδοί από τις οποίες περνούν τα δεδομένα 

Στο front panel κάθε αντικείμενο συνδέεται με το block diagram με την μορφή των 
τερματικών στοιχείων. Έχουμε την δυνατότητα να αλλάξουμε τις ιδιότητες των 

τερματικών για καλύτερη χρήση τους. Σε περίπτωση που θέλουμε να 

τροποποιήσουμε τα τερματικά αυτό γίνεται εύκολα με την χρήση εντολών από το 

Pop-up και Pop-Down μενού. 
Στο block diagram είναι απαραίτητη η σύνδεση των εξαρτημάτων για να 

ξεκινήσει η λειτουργία του VI. Οι συνδέσεις είναι οι οδοί δεδομένων ανάμεσα στα 
τερματικά στοιχεία πηγής και προορισμού. Για να μην υπάρχουν προβλήματα με τις 

συνδέσεις θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κατά την χρήση τους. Για παράδειγμα 
δεν μπορούμε να συνδέουμε μια πηγή (control terminal) με μια άλλη. Επιπλέον, δεν 
μπορούμε να συνδέσουμε ένα στοιχείο προορισμού (indicator terminal) με ένα 
άλλο. Φυσικά μπορούμε όμως να συνδέσουμε ένα control terminal με ένα indicator 
terminal. 

Κάθε σύνδεση έχει διαφορετικό στυλ ή χρώμα ανάλογα με τον τύπο δεδομένων 
που ρέουν μέσω αυτης. (εικ 1.52) 
~ Το πορτοκαλί χρώμα αντιπροσωπεύει την ροή αριθμητικών δεδομένων 

~ Το πράσινο τα λογικά δεδομένα 
~ Το μωβ τους χαρακτήρες 
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Βαθμοτή Πίνακας 1Δ Πίνακας 2Δ 

Αριθμός Πορτοκαλί 

Boolean ...... ,. •........ 'λ'Νλ'•'ΗΛΗ••"""• ~lllOCCCCllJCCCOCl'C~ Πράσινο 

String .,......_.,.,.._........,. σσ.σοeσοeσ RIRIRRRRsιιRRιA Μοβ 

Εικόνα 1.52: Βασικά στυλ των καλωδίων στα block diagrams 

1.8.2.1 Δημιουργία - Διαγραφή Συνδέσεων 

Για να δημιουργήσουμε συνδέσεις στο block diagram χρησιμοποιούμε το εργαλείο 
Wiring Tool (εικ 1.53). Τοποθετούμε το εργαλείο σύνδεσης πάνω στο αντικείμενο 
που θέλουμε να συνδέσουμε και μόλις αρχίσει να αναβοσβήνει πατάμε το αριστερό 

πλήκτρο από το ποντίκι και το μετακινώντας το πραγματοποιούμε τη σύνδεση. 

Σε περίπτωση που θέλουμε να αφαιρέσουμε τη σύνδεση, πατάμε το δεξί 

πλήκτρο του ποντικιού. Επιλέγουμε ένα κομμάτι της σύνδεσης πατώντας το αριστερό 

πλήκτρο του ποντικιού επάνω του με το εργαλείο θέσης. Με διπλό κλικ επιλέγουμε 

έναν κλάδο, ενώ με τριπλό ολόκληρη τη σύνδεση. Για να διαγράψουμε το επιλεγμένο 

κομμάτι πατάμε το πλήκτρο Delete ή από το Short Cut μενού επιλέγουμε την εντολή 
Clean Wire Branch. 

Εικόνα 1.53: Απεικόνιση εργαλείου Σύνδεσης 

Διακεκομμένα Καλώδια (Bad Wires) 

Ο πιο σύνηθες τρόπος για την εύρεση λαθών προγραμματίζοντας με το Labview είναι 
η εύρευση διακεκομμένων καλωδίων. Όταν η σύνδεση είναι σωστή, το καλώδιο είναι 
συνεχές. Στην αντίθετη περίπτωση, ένα διακεκκομένο καλώδιο εμφανίζεται (εικ 

1.54). 
Όπως αναφέραμε και παραπάνω, για να διαγράψουμε διακεκομμένα καλώδια, τα 

επιλέγουμε και πατάμε το πλήκτρο Delete ή από το Short Cut μενού επιλέγουμε την 
εντολή Clean Wire Branch. 

62 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ LABVIEW ΜΕ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ Σ.Α.Ε. 

~---- - ~~· -----.fmll 
~ t23 
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Εικόνα 1.54: Απεικόνιση λανθασμένης και και σωστής σύνδεσης 

1.9 Προγραμματισμός με το Labview 

Η εφαρμογή οποιουδήποτε προγράμματος στο Labview βασίζεται σε ένα πολύ απλό 
κανόνα, την ομαλή ροή των δεδομένων. Μόνο όταν όλα τα δεδομένα από 

προηγούμενους κόμβους φτάσουν στους ακροδέκτες εισόδου ενός κόμβου, τότε μόνο 

αυτός τρέχει. Στην συνέχεια, ο κάθε κόμβος όταν εκτελεστεί διαθέτει όλα τα 

απαραίτητα δεδομένα στους ακροδέκτες εξόδου του. Άρα η σημαντική διαφορά, 

μεταξύ του Labview και άλλων γλωσσών προγραμματισμού, είναι ότι σε άλλες 
γλώσσες οι εντολές εκτελούνται η μια μετά την άλλη, όπως δηλαδή έχουν γραφτεί. 

Στο παράδειγμα που ακολουθεί απεικονίζεται το block diagram ενός εικονόργανου 
που πολλαπλασιάζει δύο αριθμούς και διαιρεί 20 από το αποτέλεσμα (εικ 1.55) 

Εικόνα 1.55: Block diagram παραδείγματος 

Το block diagram εκτελείται από αριστερά προς τα δεξιά, αφού για να 

πραγματοποιηθεί η διαίρεση θα πρέπει πρώτα να εκτελεστεί ο πολλαπλασιασμός. 

Το επόμενο παράδειγμα ανεβάζει λίγο τον βαθμό δυσκολίας, καθώς δεν γνωρίζουμε 

από την αρχή ποιό μέρος του κώδικα θα πραγματοποιηθεί πρώτο, ο 

πολλαπλασιασμός ή η διαίρεση εφόσον τα δεδομένα είναι γνωστά στους ακροδέκτες 

εισόδου και των δύο λειτουργιών από την αρχή του προγράμματος (εικ 1.56). Σε 
τέτοια παραδείγματα, όταν ένα ένα τμήμα του κώδικα πρέπει να εκτελεστεί πριν από 
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κάποιο άλλο, δίχως να υπάρχει εξάρτηση , γίνεται χρήση της προγραμματιστικής 

δομής Sequence για την οποία θα μιλήσουμε εκτενέστερα παρακάτω. 

120,00 / b>--

INurneric sl 
t> 1.23 

Εικόνα 1.56: Block diagram παραδείγματος 

1.9.1 Χρήση των SubVIs 

INumεric 3j 

t> 1.23 
CL_, 

Η επικράτηση του Labview παρουσιάζεται στην ιεραρχική φύση των Vls. 
Σκεδιάζοντας ένα VI, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως subVI σε ένα 

υψηλότερου επιπέδου VI (εικ 1.57). Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όσα subVIs 
επιθυμούμε. 

Εικόνα 1.57: Απεικόνιση subVI μέσα σε VI 

Τα subVIs μπορούμε να τα βάλουμε μόνο στο block diagram με την μορφή 
εικονιδίου λειτουργούν όπως τα υπόλοιπα αντικείμενα. Επιπλέον ένα subVI μπορεί 
να καλεί άλλα sub Vls, και αυτά με την σειρά τους μπορούν να καλούν άλλα. 
Στην εικόνα l .58 φαίνεται το front panel ενός VI, το οποίο εκτελεί έναν 

πολλαπλασιαμό και στην αμέσως επόμενη είκονα φαίνεται το διάγραμμα VI που 
χρησιμοποιεί sub νι. 
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Numeric 4 

Numerιc 5 

' ' 3 ,, 

Numeric 

6 

INun1ericl 

L ·---·~;1-----λ :~~ 

Εικόνα 1.58: Front panel παραδείγματος και block diagram που φαίνεται η χρήση του subVI 

Δημιουργία subVI 

Για να δημιουργήσουμε subVI υπάρχουν δύο τρόποι: 

1. Δημιουργώντας subVI από ένα VI. 

Αν θέλουμε να βάλουμε ένα subVI στο block diagram, το οποίο βρίσκεται 

αποθηκευμένο κάπου στον σκληρό μας, ανοίγουμε την παλέτα λειτουγιών 

(Functions) και επιλέγουμε την εντολή Select a VI ... Στη συνέχεια ανοίγει ένα 
παράθυρο αναζήτησης αρχείων, από το οποίο εντοπίζουμε το VI που θέλουμε να 
χρησιμοποιήσουμε και το τοποθετούμε στο block diagram. (εικ 1.59) 
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-f;:J Functιons ~Search 
All Functιons 

~: 
J 

Input Analysis Output User Libr aries 

~ ~ Σ •1 -::ΙΙJ•ι 
Ι ~ {;'] All Functions ι~ 

Exec Ctrl Arith/Coπ Select a Ι/Ι. .. ΑΙΙ Functions 

Choose the ΥΙ to open: ί1][8) 

Πρόσφατα 
έγγραφα 

Επιφάνεια 
εργασίας 

Τα έγγραφά 
μου 

Ο Υπολογιστής 
μου 

LabVIEW Data 

Deρenderιcies 

InstCache 

LVAutoSaνe 

Ll/RSS 

Probes 

νicnνrt 

V!ObjCache 

ν 

θέσεις δικτύου Όνομα αρχείου: 

Αρχεία τύπου: Vls !c Coπtrols (".νi ;" cll;Ό ν~;". clt) 

Εικόνα 1.59: Παράθυρο αναζήτησης SubVI 

ν 1 Άνοιγμα . / 

v 1 [ Άκυρο J 
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2. Δημιουργία Sub VI από επιλεγμένα αντικείμενα. 

Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε sub Vls αν επιλέξουμε τα 

αντικείμενα από ένα VI και στην συνέχεια διαλέξουμε την εντολή Create SubVI από 
το μενού Edit (εικ 1.60). Όλα τα επιλεγμένα τερματικά τοποθετούνται σε ένα subVI 
με εικονίδιο το προεπιλεγμένο αυτό του Labview. Σε περίπτωση που επιλεγούν 
τερματικά στοιχεία τα οποία είναι συνδεδεμένα με κάποια άλλα, κατά τη δημιουργία 

του subVI μεταφέρονται τα επιλεγμένα στοιχεία και αντιγράφονται αυτά που είναι 
συνδεδεμένα με τα επιλεγμένα. Οι συνδέσεις διατηρούνται, ενώ τα controls του 
sub VI συνδέονται αυτόματα με τους συνδέσμους των τερματικών. Έτσι μπορούμε να 
συναρμολογήσουμε πιο εύκολα ένα πολύπλοκο νι 

Eile Η Qρerate Iools ~rowse Window tielί 

Undo Create Ctrl+Z pt Α 

Cut Ctrl+X 

kOPY' Ctrl+C 
e_aste ctrl+V 
C[ear· 

Eind ... Ctrl+F 

Irnport Picture from File .. . 

Rernoνe ~roken \•\lires Ctrl+B 

Run-Tirrιe ~enu ... 

Εικόνα 1.60: Δημιουργία subVI από το μενού Edit 

Στο παράδειγμα που ακολουθεί θα κατασκευάσουμε ένα subVI με την μέθοδο 
Create subVI και θα το ονομάσουμε Thermometer.vi. Έτσι κατασκευάζουμε ένα 
εικονόργανο - θερμόμετρο χρησιμοποιώντας την λειτουργία Read Voltage.vi 
ώστε να καλεί ένα subVI που μετατρέπει την θερμοκρασία από βαθμούς Κελσίου σε 
βαθμούς Fahrenheit. 

Βήμα 1: 

Ανοίγουμε ένα καινούργιο front panel. 
Τοποθετούμε έναν indicator - Θερμόμετρο. 

Επιλέγουμε την εντολή Thermometer από την υποπαλέτα αριθμητικών λειτουργιών. 
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Βήμα 2: 

Προσαρμόζουμε την κλίμακα του Θερμομέτρου, για να μετράει την θερμοκρασία στο 

διάστημα Ο έως 200. Πατάμε δεξί κλικ πάνω στο εικονίδιο του θερμομέτρου και 
επιλέγοντας την εντολή Propertίes από το Pop-Up μενού. Στο παράθυρο διαλόγου 
που θα εμφανιστεί επιλέγουμε την καρτέλα Scale και δίνουμε την τιμή 200 στην 
επιλογή maximum. 

Βήμα 3: 

Τοποθετούμε ένα διακόπτη στο front panel επιλέγοντας Toggle Swίtch από την 

υποπαλέτα controls. Με το εργαλείο ονοματοθέτησης τοποθετούμε δύο ετικέτες 
πάνω από τον διακόπτη και τις ονομάζουμε C και F αντίστοιχα. 

c 

'" 

Παρατήρηση: 

hErmomd:er 

ιοο -ι 150~ 

1001 
50~ 

σ~ 

Μας δίνετε η δυνατότητα να περιγράψουμε την λειτουργία κάθε αντικειμένου του 

front panel πατώντας δεξί κλίκ πάνω σε οποιοδήποτε αντικείμενο και επιλέγοντας 
την εντολή Description and Τίp .... 

Βήμα 4: 

Κατασκευάζουμε το block diagram που ακολουθεί. 
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Αρχικά πολλαπλασιάζουμε την τάση εξόδου της λειτουργίας νolt. Read επί 100 για 
να πραγματοποιηθεί η μετατροπή σε βαθμόυς Κελσίου. Για την μετατροπή σε 

βαθμούς Fahrenheit πολλαπλασιάζουμε 1,8 και στην συνέχεια προσθέτουμε την 

σταθερά 32 στην θερμοκρασία Κελσίου. 
Συνδέουμε στην είσοδο True της λειτουργίας Select το αποτέλεσμα που έχει 

προκύψει σε βαθμούς Κελσίου ενώ στην είσοδο False συνδέουμε το αποτέλεσμα της 
μετατροπής σε βαθμούς Fahrenheit. Τέλος στην μεσαία είσοδο της Select ανάλογα με 
την θέση του διακόπτη μας εμφανίζει στην έξοδο την τιμή που παίρνει σε μια από τις 

δύο εισόδους. 

Βήμα5: 

Δοκιμάζουμε να τρέξουμε το VI πατώντας τον διακόπτη συνεχούς λειτουργίας Run. 
Στην συνέχεια αποθηκεύουμε το εικονόργανο με το όνομα Thermometer.vi. Το VI 
που μόλις κατασκευάσαμε θα το μετατρέψουμε σε sub νι με την μέθοδο που θα 
ακολουθήσει προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στο block diagram άλλων 

εικονοργάνων. 

Βήμα6: 

Μετατρέπουμε το παραπάνω παράδειγμα με σκοπό να καλεί ένα subνI για να 

μετατρέπει την θερμοκρασία από Βαθμούς Κελσίου σε Fahrenheit. Με το εργαλείο 
θέσης επιλέγουμε τις λειτουργίες πολλαπλασιασμού και άθροισης. Στην συνέχεια, 
επιλέγουμε το Create Sub νι από το μενού Edit. 

Βήμα 7: 

Απεικονίσουμε το sub νι που δημιουργήσαμε με μια χαρακτηριστική εικόνα. 

Πατώντας διπλό κλίκ πάνω στο sub νι μας εμφανίζει το front panel του sub νι 
Πατώντας πάνω στο εικονίδιο του κοννέκτορα επιλέγουμε την εντολή Edit Icon και 

69 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ LABVIEW ΜΕ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ Σ.Α.Ε. 

δημιουργούμε την εικόνα της αρεσκείας μας η οποία θα αντιπροσωπεύει το πως θα 

εμφανίζεται το. subVI. 
E;j Conνert C to f .νi front Panel 

----, 
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Παρατήρηση : 

Κατασκευάζουμε ένα subVI επιλέγοντας Create SubVI ο κοννέκτορας και οι 

συνδέσεις έχουν ήδη γίνει. 

Βήμα8: 

Αποθηκεύουμε το VI με την ονομασία Convert C to F.vi. 
Κατόπιν αποθηκεύουμε πλέον το τροποποιημένο Thermometer.vi σε New 
Thermometer. vi 
Το New Thermometer.vi περιλαμβάνει τώρα στο block diagram to subVI Convert 
C to F.vi. 

m\ Un tled 
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1.9.2.1 Λειτουργία Κονέκτορα 

Με τη χρήση ενός κονέκτορα (συνδετήρας) μπορεί κανείς να επεξεργαστεί τα 

δεδομένα ενός subVI. Αν θέλουμε να εισάγουμε δεδομένα από και προς αντικείμενα 
controls/indicators ενός sub VI, θα πρέπει να έχουμε δηλώσει ακροδέκτες στον 
κονέκτορα γι' αυτά τα αντικείμενα. Ξεκινώντας, θα πρέπει να διαλέξουμε τον 

κονέκτορα πατώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού στο εικονίδιο στην πάνω δεξιά 

μεριά του front panel και στην συνέχεια επιλέγουμε την εντολή Show Connector 
(εικ 1.61). Με αυτόν τον τρόπο ορίζουμε τον αριθμό των ακροδεκτών για το 
συγκεκριμένο εικονόργανο του παραδείγματος. 

~ 1 Ρωρecι~, .. 
Edit Icon , , , 

Find All Instances 

• 
Εικόνα l.61 : Επιλογή κονέκτορα 

Στην συνέχεια, κάνουμε σύνδεση μεταξύ των ακροδεκτών των αντικειμένων 

controls/indίcators του front panel και αυτών με τα οποία αντιστοιχούν. Ο 

κονέκτορας μπορεί να οριστεί μόνο στο front panel ενός εικονοργάνου. Με την 
εντολή Show Connector γίνεται επιλογή ενός συνόλου αριθμού ακροδεκτών, το 

οποίο αντιστοιχεί στο συνολικό αριθμό αντικειμένων στο front panel.(εικ 1.62) 
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fr.1 
• Edit Icon ... 

\ι'Ι Properties ... 

ο 

Show Icon 

Find All Irιs tances 

Add Τ errrιinal 

Remove Terminal 
Patterrιs ~ 

Rotate 90 Degrees 
Flip Horizontal 
Flip l/ertical 
Discorιrιect All Τ erminals 

• 
Εικόνα 1.62 : Επιλογές κονέκτορα 

Ο κονέκτορας στην ουσία είναι ένα σύνολο από ακροδέκτες, που χρησιμοποιούνται 

για τη σύνδεση των controls και των indicators, τις εισόδους και εξόδους του subVI, 
με τα τερματικά του VI που το καλεί. Μέχρι και 28 είσοδοι και έξοδοι είναι 

διαθέσιμοι. Με την εντολή Show Patterns από το Pop-Up μενού, μπορούμε να 
δούμε τους τρόπους με τους οποίους υπάρχει δυνατότητα να τοποθετήσουμε ένα 
κονέκτορα . Με την εντολή Patterns έχουμε την δυνατότητα, να αλλάξουμε τον 
αριθμό των ακροδεκτών στο σύστημα μας. Ενώ αν θέλουμε να αλλάξουμε το χωρικό 

προσανατολισμό των ακροδεκτών θα πρέπει να διαλέξουμε μια από τις εντολές Flip 
Horizontal, Flip Vertical, Rotate 90° . 
Συνδέουμε τους ακροδέκτες στα αντικείμενα του front panel με το εργαλείο 

σύνδεσης γνωστό και ως Wiring Tool. 

Ακολουθεί παράδειγμα για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρων. 

Πατάμε το αριστερό πλήτρο του ποντικιού πάνω σε έναν από τους ακροδέκτες και 

αυτόματα ο ακροδέκτης γίνεται μαύρος (εικ 1.63) 
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Εικόνα 1.63: Αλλαγή χρώματος ακροδέκτη 

ν 

> 

Στην συνέχεια πατάμε το αριστερό πλήκτρο πάνω στο αντικείμενο το οποίο θέλουμε 

να αντιστοιχίσουμε με το συγκεκριμένο ακροδέκτη. Το αντικείμενο περιβάλλετε από 

ένα διακεκομμένο περίγραμμα. Επιλέγοντας ένα άλλο αντικείμενο ή έναν άλλο 

ακροδέκτη, η διακεκομμένη γραμμή δεν εμφανίζεται πλέον και ο επιλεγμένος 

ακροδέκτης χρωματίζεται, γεγονός που σημαίνει ότι η σύνδεση ήταν σωστή 

Επαναλαμβάνουμε τις παραπάνω ενέργειες για όλες τις συνδέσεις. Υπάρχει η 

δυνατότητα, να επιλέξουμε το αντικείμενο πριν από τον ακροδέκτη για τη σύνδεση. 

Επιπλέον, μπορούμε να αφήσουμε ασύνδετους ακροδέκτες στον κονέκτορα ή και 

ακόμα ασύνδετα αντικείμενα στο front panel μην δημιουργώντας πρόβλημα στο 
εικονόργανο. 
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2.1 Δομές 

Οι δομές (structures) χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση ροής σε ένα VI. 
Συγκεκριμένα όταν θέλουμε να επαναληφθεί μια λειτουργία , μέχρις ότου μια 

συνθήκη χαρακτηριστεί αληθής, ή για έναν προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων 

εντολών. Οι δομές nς οποίες συναντάμε στο LabVIEW είναι οι εξής: 

While Loop 
For Loop 
Case 
Sequence 
Event Structure 

Στην κατηγορία των δομών ανήκουν και οι τύποι των μεταβλητών Global και Local 
Variable καθώς και η λειτουργία Formula Node. 
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2.1.1. Η Δομή While Loop και η λειτουργία της 

Τοποθετούμε την While στο block diagram επιλέγοντάς την από την υποπαλέττα 
Structures.( εικ. 2. l) Μόλις την επιλέξουμε μας δίνεται η δυνατότητα να ορίσουμε το 
μέγεθός της. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς με την βοήθεια του αριστερού ποντικιού, 

περικυκλώνουμε με την θηλιά το τμήμα του Διαγράμματος που μας ενδιαφέρει να 

επαναληφθεί. 

{:) AU Functιons 

Structures 

\lιlhιle Loo 

Εικόνα 2. l: Έυρεση δομής While Loop 

Η While Loop έχει δύο ακροδέκτες: τον ακροδέκτη απαρίθμησης (iteration 
terminal ί) ο οποίος μετράει της επαναλήψεις και τον υπο συνθήκη ακροδέκτη 

(conditional terminal) ο οποίος αποτελεί την είσοδο της δομής.(εικ.2.2) Η While 
Loop εκτελεί τον κώδικα που βρίσκεται στα όρια του και κάθε φορά που 

ολοκληρώνεται μία εκτέλεση το LabVIEW ελέγχει την τιμή στον υπο συνθήκη 
ακροδέκτη. Εάν η τιμή στον υπο συνθήκη ακροδέκτη είναι αληθής (true), η 
διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου η τιμή αλλάξει σε ψευδής (false), τότε 

σταματάει η επανάληψη. 
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OJ m ακροδέκτη απαρίθμησης 
Εικόνα 2.2: Δομή While Loop [ς8 

v υπο συνθήκη ακροδέκτης 

Σημείωση: ο κώδικας που βρίσκεται μέσα στα όρια της While θα εκτελεστεί 
τουλάχιστον μία φορά, αυτό συμβαίνει διότι το Lab VIEW ελέγχει την τιμή του υπο 
συνθήκη ακροδέκτη αν είναι true ή false στο τέλος κάθε εκτέλεσης. 

Παράδειγμα 1: 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την λειτουργία της While θα παρουσιάσουμε ένα 
απλό παράδειγμα στο οποίο ο βρόχος While εκτελεί τον κώδικα για όσο ο Χ είναι 
μικρότερος του 1 Ο και εάν ο διακόπτης έχει τιμή αλήθειας. ο αριθμός των 

επαναλήψεων εμφανίζεται σε ένα indicator. (εικ. 2.3) 

l!EJ· ............. ················· 

Εικόνα 2.3: Παράδειγμα συνθήκης While 
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Παράδειγμα 2: 

Στο ακόλουθο πάραδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε το εικονόργανο Digital 

Thermometer.vi το οποίο κατασκευάσαμε στην προηγούμενη ενότητα και κάνοντας 
χρήση της δομής While loop θα καταγράψουμε την θερμοκρασία δωματίου. 

Βήμα 1: 

Τοποθετούμε ένα διακόπτη στο f ront panel. Με το εργαλείο ονοματοθέτησης το 
ονομάζουμε "ΔΙΑΚΟΠΤΗ". 

Βήμα2: 

Τοποθετούμε ένα διάγραμμα κυματομορφών και το ονομάζουμε "ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ". Επίσης μετονομάζουμε και την ετικέτα για το γράφημα σε 

"ΘΕΡΜ/ΣΙΑ". Ακολούθως αλλάζουμε την κλίμακα μέτρησης του διαγράμματος με 

το εργαλείο ονοματοθέτησης ,που χρησιμοποιήσαμε και παραπάνω, από Ο.Ο σε 90. 

Βήμα3: 

Στο block diagram επιλέγουμε την δομή While και μέσα της τοποθετούμε τους δύο 
ακροδέκτες που αντιστοιχούν στα αντικείμενα του front panel. Από την υποπαλέτα 
fuctions επιλέγουμε την εντολή Select a VI.... Στην συνέχεια διαλέγουμε το 
εικονόργανο Digital Thermometer.vi. 

Κάνουμε την συνδεσμολογία των αντικειμένων όπως φαίνεται στην εικόνα που 

ακολουθεί. 
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Βήμα 4: 

Πατάμε το κουμπί Run από το μενού επιλογών στο πάνω μέρος του παραθύρου και 
ύστερα ενεργοποιούμε τον διακόπτη στη θέση αληθής (True). Η While θα εκτελείται 
όσο η συνθήκη (διακόπτης) είναι αληθής και θα εμφανίζει στο ΔΙΑΓΡ ΑΜΜΑ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ τις μετρήσεις από το εικονόργανο Digital Thermometer.vi. 
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Για να συλλέξουμε δεδομένα ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να ορίσουμε 

κάποιον χρονικό περιορισμό όσο αφορά τη συχνότητα εκτέλεσης της δομής While 
loop. Αυτό πραγματοποιείται με την χρήση της λειτουργίας Wait Until Next ms 
Multiple. Η συγκεκριμένη λειτουργία ορίζει την επανάληψη κάθε κύκλου της δομής 
στο χρονικό διάστημα που έχουμε ορίσει σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. 

Βήμα6: 

Θέτουμε τη δειγματοληψία του παραδείγματος κάθε δευτερόλεπτο όπως φαίνεται και 

στην εικόνα που ακολουθεί. 
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Βήμα 7: 

Αποθηκεύουμε το εικονόργανο με την ονομασία ΜΕΤΡΗΤΗΣ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ.νί 

Βήμα8: 

Για να εμπλουτίσουμε το παράδειγμα μας αντικαθιστούμε στο front panel τον 
διακόπτη με ένα στοιχείο Knob το οποίο καθορίζει στην χρονική καθυστέρηση στο 
διάστημα Ο έως 1 OOsec. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΑΙ το ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΩΣ SIGNAL.VI 

2.1.2. Η Δομή For Loop και η λειτουργία της 

Τοποθετούμε την For στο block diagram επιλέγοντάς την από την υποπαλέττα 
Structures. Μόλις την επιλέξουμε μας δίνεται η δυνατότητα να ορίσουμε το μέγεθός 
της. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς με την βοήθεια του αριστερού ποντικιού, 

περικυκλώνουμε με την θηλιά το τμήμα του Διαγράμματος που μας ενδιαφέρει να 

επαναληφθεί. 

Η διαφορά της For με την While είναι ότι η For πραγματοποιεί όσες επαναλήψεις 
έχουμε ορίσει εμείς, ενώ η While επαναλαμβάνει την εκτέλεση έως ότου μία συνθήκη 
γίνει ψευδής. 
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Η δομή For έχει δύο ακροδέκτες, τον συντελεστή επανάληψης (Count Terminal) Ν 
με τον οποίο ορίζουμε πόσες φορές θα επαναληφθεί η εκτέλεση και τον απαριθμητή 

(iterational terminal) 1 ο οποίος περιέχει τον αριθμό επαναλήψεων που έχουν γίνει. 

m 
Εικόνα 2.4: Δομή For Loop 

Για να πάρει τιμή ο συντελεστής Ν 

τον ενώνουμε καλωδιακά με κάποια 

εξωτερική τιμή, αυτό επιτυγχάνεται 

χρησιμοποιώντας αριθμητική σταθερά 

ή στοιχείο control από την παλέτα 
αντικειμένων επιλέγοντας Create 
constant από το Pop-Up μενού του 
For Loop. Ο απαριθμητής 1 στην 
πρώτη εκτέλεση παίρνει την τιμή Ο και 

στην τελευταία Ν-1.(εικ. 2.5) 

[ΞΙ συντελεστής επανάληψης 

m απαριθμητής 

OJ 

Εικόνα 2.5: Ορισμός τιμού επαναλήψεων 

δομής For 

2.1.3. Η Δομή Case και η λειτουργία της 

Τοποθετούμε την Case στο block diagram επιλέγοντάς την από την υποπαλέττα 
Structures.(εικ.2.6) Μόλις την επιλέξουμε μας δίνεται η δυνατότητα να ορίσουμε το 

μέγεθός της. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς με την βοήθεια του αριστερού ποντικιού, 

περικυκλώνουμε με την θηλιά το τμήμα του Διαγράμματος που μας ενδιαφέρει να 

επαναληφθεί. 

Με την Case εκτελούμε μία συγκεκριμένη συνθήκη. Η δομή Case αποτελείται από 
έναν δείκτη και έναν ακροδέκτη επιλογής (selector). Θέτουμε δεδομένα στον 
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ακροδέκτη επιλογής και ανάλογα με το είδος των δεδομένων αλλάζει και ο αριθμός 

των περιπτώσεων (Cases). Αν ο ακροδέκτης δεχτεί λογική τιμή, τότε οι Cases θα 
είναι αληθής (true) ή ψευδής (false). Κάθε Case έχει το δικό της υποδιάγραμμα και 
μπορούμε να προβάλουμε μόνο μία κάθε φορά χρησιμοποιώντας τα βελάκια που 

βρίσκονται στο δείκτη . 

~ίTrue •r•1 

Εικόνα 2.6: Δομή Case 

Κάθε φορά εκτελείται ένα υποδιάγραμμα, είναι αυτό που συμφωνεί με την συνθήκη η 

οποία ορίζεται στον επιλογέα. Στη συνέχεια συγκρίνει τους δείκτες των 

υποδιαγραμμάτων. Αν κάποιος δείκτης συμφωνεί τότε εκτελείται το αντίστοιχο 

υποδιάγραμμα. Αν δεν συμφωνεί τότε εκτελείται το προεπιλεγμένο (default) Case. 

Σημείωση: ο τύπος δεδομένων που εισάγουμε στον δείκτη θα πρέπει να συμφωνεί με 

τον τύπο του στοιχείου που είναι συνδεδεμένο στον επιλογέα, αλλιώς το Lab VIEW 
δεν θα μπορεί να κάνει την σύγκριση. 

Μπορούμε να προσθέσουμε Cases από το Pop-Up μενού, με τις επιλογές Add Case 
After και Add Case Bef ore οι οποίες προσθέτουν Cases μετά και πριν αντίστοιχα 
(εικ.2.7). Με την επιλογή Duplicate Case αντιγράφουμε case και διαγράφουμε με 
την επιλογή Delete This Case. Για να προεπιλέξουμε Case επιλέγουμε το Make 
This Case Def ault. 
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Ttue "' 
\lisible Items 
Help 
Descr iption and Τιρ , . , 

Set Brealφoint 

Execution Control Palette ~ 

./ Auto Gr·ow 
Replace wιth Stacked Sequence 
Remoνe Case Structure 

Add Case After : 
Add Case Before 
Duplicate Case 
Delete Τ~ιίs Case 
Remove Empty Cases 

Show Case False 
Make This Case False 

Εικόνα 2.7: Pop-Up μενού 

2.1.4. Η Δομή Sequence και η λειτουργία της 

Τοποθετούμε την Sequence στο block diagram επιλέγοντάς την από την υποπαλέττα 
Structures. Μόλις την επιλέξουμε μας δίνεται η δυνατότητα να ορίσουμε το μέγεθός 
της. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς με την βοήθεια του αριστερού ποντικιού, 

περικυκλώνουμε με την θηλιά το τμήμα του Διαγράμματος που μας ενδιαφέρει να 

επαναληφθεί. 

Η Δομή Sequence αποτελείται από πλαίσια (frames). Αρχικά έχει μόνο ένα πλαίσιο. 
Εμείς μπορούμε να προσθέσουμε κι άλλα πλαίσια από το Pop-Up μενού επιλέγοντας 
Add frame After ή Add frame Before (εικ.2.8). Τα πλαίσια εκτελούνται πάντα με 
την σειρά, αρχίζοντας από το Ο. Τα δεδομένα μεταφέρονται από το ένα πλαίσιο στο 

άλλο κάνοντας χρήση τοπικής μεταβλητής. Αφού εκτελεστεί και το τελευταίο 

πλαίσιο μπορούν τα δεδομένα να εξέλθουν από την δομή. 
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· ο ο ο ο ο -.~: 2 ΓΟ .. 21 ..... ο ο ο ο ο ι: i 

000000000000000000 

l/isible Items ~ 

Help 
Description arιd Τίp . .. 
Set Brealφoint 

Structures Palette ~ 

../ Auto Grow 
Replace ~ 

Add Sequence Local 
Remoνe Sequence 

Add Sequence Local 
Add Fr arne After i 
Add Fr ame Before 
Duplicate Fr arne 
Delete This Fr ame 

Sholι'ι Frame ~ 

Make This Fr ame ~ 

Εικόνα 2.8: Δομή Sequence 

Για να προσθέσουμε μία τοπική μεταβλητή επιλέγουμε Add Sequence Local από το 
Pop-Up μενού και μας εμφανίζεται ένα κίτρινο πλαίσιο.(εικ. 2.9) 

\lisible Items ., 
Ηe1ρ 

Description and Τίρ ... 
Set Brealφoint 

structures Palette ., 
./ Auto Grow 

Replace ., 
Add Sequence Loca! 
Remoνe Sequence 

Add Sequence Local · 
Add Frame After 
Add Fr ame Before 
Duplic.:ite Frame 
Delete Thιs Frame 

Show Frame ., 
Make This Fr ame ., 

Εικόνα 2.9: Εισαγωγή μεταβλητής 
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Μόλις συνδέσουμε μία πηγή δεδομένων , εμφανίζεται ένα βέλος προς τα έξω, η 
τοπική μεταβλητή αποθηκεύει την τιμή του control και την μεταφέρει στα πλαίσια 
όπου το βέλος του ακροδέκτη δείχνει προς τα μέσα. Στα πλαίσια που δεν θέλουμε να 

χρησιμοποιήσουμε την τοπική μεταβλητή, απλά το αφήνουμε ασύνδετο.( εικ. 2.1 Ο) 

QQQQQQ [][][] 

Εικόνα 2.10: Έξοδος δεδομένων 
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2.1.5. Η Δομή Event και η λειτουργία της 

Τοποθετούμε την Event στο block diagram επιλέγοντάς την από την υποπαλέττα 
Structures. Μόλις την επιλέξουμε μας δίνεται η δυνατότητα να ορίσουμε το μέγεθός 
της. Η Event αποτελείται από ένα σύνολο γεγονότων. Αρχικά έχει μόνο ένα γεγονός. 
Μπορούμε να προσθέσουμε κι άλλα γεγονότα από το Pop-Up μενού επιλέγοντας 
Add Event Case. (εικ 2.11) 

\lisible Items 
Help 
Description and Tip ... 
Set Brealφoint 

Structυres Palette 
./ Auto GtΌW 
Remoνe Eνent Structure 

Edit Events Handled by This Case ... 
Add Event Case .. . 
Duplicate Eνent Case ... 

Show Dynarrιic Eνent Terminals 

Εικόνα 2.11: Δομή Event 

Στην κορυφή του πλαισίου υπάρχει ένας δείκτης, που δείχνει τον αριθμό του 

γεγονότος που προβάλλεται εκείνη τη στιγμή. Μέσα στις αγκύλες δείχνει το σύνολο 

των γεγονότων. 

Η Event περιμένει έως ότου ενεργοποιηθεί ένα γεγονός από επιλεγμένο αντικείμενο 
στο front panel του VI και κατόπιν εκτελεί τον κώδικα του πλαισίου 

χρησιμοποιώντας γεγονότα δράσης, όπως μετακίνηση του ποντικιού. Σε κάθε πλαίσιο 

τις δομής υπάρχει στην αριστερή εσωτερική πλευρά ένας κόμβος γεγονότων (Event 
Data Node) που την ενημερώνει για το γεγονός που την κάλεσε. 

Η επιλογή του είδους του γεγονότος για κάθε συγκεκριμένο πλαίσιο γίνεται από το 

παραθυρικό περιβάλλον επιλέγοντας την εντολή Edit Events Handles by This Case 
από το Pop-Up μενού (εικ. 2.12). 
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~ Edit Evenls - -- - - - -- ~ 

Events Handled for Case : ν 

..tJ 

._Ι 

Ε νent Specιfιers 

Define the new eνent sρectier by selectinQ an eνent source and eνent from the 
Asts below. 

Eνent Sources Eνents 

<Aρp!ication > λ • Key Down 

• κe.,., Do\AΚl? 

• Key Repeat 

• Key Repeat > 
• Key Up 

• ~1enu Actiνat ion? 

• Menu Selection (App) 

• Menu Selection? (App) 

• Menυ Selection (User) 

• Moυse Dοννn 

• Mouse DDΥΚΊ? 

• Mouse Enter 

• Mouse Leaγe 

ν 

v ν 

< > < > 
0 Lock front ~nel ιrtil the eνent case for this eνent completes 

ΟΚ J [ Cancel J [ Help 

Εικόνα 2.12: Επιλογή είδους γεγονότος 

Υπάρχει ένας χρονιστής ο οποίος ορίζει την καθυστέρηση εκτέλεσης πλαισίου 

Timeout σε περίπτωση που δεν εντοπιστεί κάποια προγραμματισμένη δράση 

(εικ.2.13). Δίνοντας την τιμή -1 οι λειτουργίες του πλαισίου timeout δεν εκτελούνται. 

Εικόνα 2.13: Απεικόνιση χρονιστή 

Σημείωση: Η δομή Event πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα σε μία While Loop για τον 
συνεχή εντοπισμό γεγονότων. 
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2.1.6. Global 

Η μεταβλητή Global βρίσκεται στην παλέτα Function >> Structures. Μας δίνεται η 
δυνατότητα να εισάγουμε ένα πλήθος μεταβλητών ως δεδομένα εισόδου μέσα στον 

κώδικα ενός VI. 

Η μεταβλητή Global αποτελεί ένα ανεξάρτητο VI που έχει μόνο front panel. 

Πατάμε το δεξί πλήκτρο από το ποντίκι επάνω από τη μεταβλητή και επιλέγουμε 

Change to Write και Change to Read για να ορίσουμε εάν η μεταβλητή Global 
διαβάζει ή καταχωρεί την τιμή ενός αριθμητικού ή λογικού δεδομένου.(εικ.2.14) 

Visible Items 

Change Το Wrιte 1 

Help 
Description and Τίρ .. . 
Set Brealφoint 

Create 
Replace 

Open Front Panel 
Shο1ΛΙ VI Hierarchy 

Εικόνα 2. Ι 4: Μεταβλητή Global 

[(!Eil 
Visible Items 

Change Το Read 1 

Help 
Description and Tip ... 
Set Breakpoint 

Create 
Replace 

Open Front Panel 
Sho~ν VI Hierarchy 
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Ο προγραμματισμός μιας μεταβλητής Global επιτυγχάνεται με διπλό αριστερό κλικ 
επάνω στο εικονίδιο της και αυτομάτως ανοίγει το front panel Global 1 για να 
εισάγουμε τους τύπους των μεταβλητών με μορφή αριθμητικών και λογικών 

Controls. ( εικ.2.15) 

Εικόνα 2.15: Front Panel μεταβλητής Global 
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Η επιλογή της μεταβλητής που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στον κώδικα του 

block diagram γίνεται πατώντας το δεξί πλήκτρο και επιλέγοντας την εντολή Select 
Item του Pop-Up μενού και κατόπιν τη συγκεκριμένη μεταβλητή που θέλουμε από 
τον πίνακα του πλήθους που εμφανίζεται.(εικ.2.16). 

Eile !;,dit Qperate Iools θ.rowse 

j ι 3pt Application Font 

ll!hΞ -' 

Εικόνα 2.16: Επιλογή Μεταβλητής 

νis1ble Jterrιs 

Find : 1 
Select Jtem • ... 
Chanςie Το Read Boolean 
Help 
Description and T1p .. . 
Set Brealφoint 

Express Numeric Palette • 
Create Ι> 

Replace • 

Open Front Panel 
Show νι Hier archγ 
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2.1. 7. Local 

Η μεταβλητή Local βρίσκεται στην παλέτα Function >> Structures. Πατάμε το 
αριστερό πλήκτρο από το ποντίκι επάνω από τη μεταβλητή και επιλέγουμε Change 
to Write και Change to Read για να ορίσουμε εάν η μεταβλητή Local διαβάζει ή 
καταχωρεί την τιμή ενός αριθμητικού ή λογικού δεδομένου.(εικ.2.17) 

[0" Visible Items 

Change Το Read · 
Help 
Description and Tip .. , 
Set Brealφoint 

Create 
Replace 

Open Front Panel 

ltJ1 Visίble Items 

Change Το V•/rιte ι 

Help 
Description and Τίp . . . 
Set Breakpoint 

Create 
Replace 

Open Front Panel 

Εικόνα 2.17: Μεταβλητή Local 
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Επιλέγουμε την μεταβλητή που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στον κώδικα του 

block diagram πατώντας το δεξί πλήκτρο από το ποντίκι και επιλέγοντας την εντολή 
Select Item του Pop-Up μενού και κατόπιν τη μεταβλητή από τον πίνακα των 
στοιχείων control του front panel που εμφανίζεται ( εικ.2.18) . 

'~ Untitled 1 Block Diagram • 
- - -- -- -

Γ"E-ile-g_di_t_Qp_e-rat_e_I_o_ols-~-o-ws_e_Yi__ind_ow_t!_elp---------r---tl ERe i;;.d~ Qperate Iools flrowse Yi.indow t!elp 

~ ,. _ 11 j 13ptApplicationFont · 11:;;;1 ... 1 1 -σ.· 11 ~" 1 ~J: 19 11 ~ ~rι:fot~ 

Meter 

ο 

< 

4 6 
2 1 1 

\ 
10 

10-

8-

6-

4-

2-

0-

v 

IG] 

Εικόνα 2.18: Επιλογή στοιχείου μεταβλητής 

νisible ltems 
• 1 ... Select ltem • 

Chilnge Το Write 
Help 
Description and Tip ... 
Set Breakpoint 

Cre&e 
Replace 

Operι Front Panel 

Side 
Numeric 
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2.1.8. Formula Node 

Τοποθετούμε την Formula Node στο block diagram επιλέγοντάς την από την 
υποπαλέττα Structures. Μόλις την επιλέξουμε μας δίνεται η δυνατότητα να 

ορίσουμε το μέγεθός της. Η Formula Node μας δίνει τη δυνατότητα να εκτελούμε 
αλγεβρικές εξισώσεις. Η σύνταξη είναι παρόμοια με άλλες γλώσσες 

προγραμματισμού. Με τη βοήθεια του εργαλείου ονοματοθέτησης (labeling) γίνεται 
η εισαγωγή του κώδικα στη δομή. Στο τέλος κάθε γραμμής βάζουμε το ερωτηματικό 

σύμβολο(;) 

Formula Node 

y=ΧΛ2+χ+1 ; 

Εικόνα 2.19: Formula Node 

2.2. Shift Registers 

Οι Shift Registers είναι στοιχεία μνήμης όπου μπορούμε να αποθηκεύσουμε 

δεδομένα. Η χρησιμότητα τους έγκειται στη μεταφορά στοιχείων μεταξύ 

επαναλήψεων στις δομές While Loop και For Loop. Για να δημιουργήσουμε Shift 
Register πατάμε στο περίγραμμα της δομής το δεξί πλήκτρο από το ποντίκι και 
επιλέγουμε Add Shift Register. 

Ο Shift Register αποτελείται από δύο ακροδέκτες, έναν αριστερά και έναν δεξιά της 

δομής. Τα στοιχεία αποθηκεύονται στον δεξιό ακροδέκτη στο τέλος της κάθε 

επανάληψης και ύστερα μεταφέρονται στον αριστερό ακροδέκτη για να είναι 

διαθέσιμα για την επόμενη επανάληψη. (εικ.2.20) 
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t- 1· Ιlι ''• 11 - r ι ~Ι •,η 1 .1 lr:" , 

Εικόνα 2.20: Δομή Shift Registers 

Μπορούμε να δημιουργήσουμε επιπλέον ακροδέκτες για να έχουμε πρόσβαση σε 

αποτελέσματα προηγούμενων επαναλήψεων. Αν για παράδειγμα τοποθετήσουμε 

τρείς ακροδέκτες στην αριστερή πλευρά, έχουμε πρόσβαση σε στοιχεία από της τρεις 

προηγούμενες επαναλήψεις. ( εικ. 2.21) 

m 
Εικόνα 2.21: Παράδειγμα Προσθήκης Ακροδεκτών 

Για να προσδιορίσουμε μία συγκεκριμένη αρχική τιμή , καλωδιώνουμε την τιμή αυτή 

στον ακροδέκτη της αριστερής πλευράς, έξω από τη δομή ώστε να διαβαστεί πριν 

από την έναρξη της δομής. 

Σημείωση: Το LabVIEW διατηρεί τις τιμές που έχει ένας Shift Register, μέχρι να 
κλείσουμε το εικονόργανο. Αν, λοιπόν εκτελούμε το εικονόργανο χωρίς να έχουμε 

προσδιορίσει αρχικές τιμές για τους Shift Registers πολλαπλές φορές, τότε οι 
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αρχικές τιμές για τις επόμενες επαναλήψεις θα καθορίζονται από τις προηγούμενες 

εκτελέσεις του εικονόργανου. 

3.1. Πίνακες 

Ένας πίνακας απαρτίζεται από δεδομένα του ίδιου τύπου. Για να προσπελάσουμε 

κάποιο δεδομένο ή στοιχείο ενός πίνακα θα πρέπει να μας είναι γνωστή η ακριβή 

θέση του στοιχείου στον πίνακα. Με άλλα λόγια χρειαζόμαστε έναν δείκτη θέσης 

του στοιχείου . Ένας πίνακας μπορεί να έχει πολλαπλές διαστάσεις, όπου κάθε 

διάσταση μπορεί να περιέχει έως 2Λ3 J στοιχεία οποιουδήποτε τύπου. Αν υποθέσουμε 
ότι έχουμε Ν στοιχεία ανά διάσταση, τότε ο δείκτης θέσης κυμαίνεται στο διάστημα 

(Ο ... Ν- 1). Για τον μονοδιάστατο πίνακα ο δείκτης του πρώτου στοιχείου είναι μηδέν 

(εικ.3.1). 

Δείκτης ο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Στοιχεία 1 2.7 Ι 1.5 1 3.2 1 8.7 1 2.9 1 5.8 1 6.2 1 4.6 1 9.5 1 7.4 1 

Εικόνα 3.1: Μονοδιάστατος πίνακας 1 

Κατασκευή πίνακα: 

lη Κίνηση 

Επιλέγουμε από την παλέτα πινάκων και συστάδων ένα κέλυφος πίνακα και το 

τοποθετούμε στο παράθυρο των γραφικών (εικ.3.2). 
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Arrδy 

:~ ο 

~· aai.1 
Text Ctrls User Ct rls 

ο ! ~t _._ , ~η Ι~ 
Num Inds LEDs Text Inds Graph Inds AI Controls 

Εικόνα 3.2: Κατασκευή πίνακα 

2η Κίνηση 

Για την ολοκλήρωση της κατασκευής του πίνακα, πατάμε το δεξί πλήκτρο από το 

ποντίκι στο άδειο κέλυφος, επιλέγουμε τον τύπο των δεδομένων από τις υποπαλέτες 

και τοποθετούμε το αντικείμενο πάνω στο κέλυφος. (εικ. 3.3) . 

--{;;] Controls 

~ _!J 
Num ctrls Buttons 

Υ,1:1 ~ 
Num!nds LEDs 

! 
τ,; Ο 0 

All Controls 

~ ~ ;aJ 
Text ctrls User Ctrts 

~~1 llJ ~ 
Text !nds Grδph Inds All Controls 

-{::] All Controls 

i@l .. !J;i 

~ ·~ ·ι 
1 ϊ:23 _Μ 'J .,,.., ι·υmenc 

~ · N1;merιc Control 

li!I Γι;Ί 
~· Lι !ίί3 . :f;g~ 
lijτ.;;;;j ... ... 

Ρ-::::::! :: ::. 1 
~ -- ,,, 4!11-~ -
ΟΔ' .,,. Θ!10 
00 • • 1' /.7 
(;) rl - \ (/' .. 

Εικόνα 3.3: Επιλογή στοιχείων πίνακα 
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Σημείωση: Απαιτείται να έχουμε προσδιορίσει τον τύπο των δεδομένων που 

μεταφέρει ο πίνακας, προτού τον χρησιμοποιήσουμε στο block diagram. 

3.1.1. Δι-διάστατοι Πίνακες 

Στη περίπτωση που έχουμε έναν δι-διάστατο πίνακα απαιτούνται δύο δείκτες θέσης 

για κάθε στοιχείο . Ο ένας δείκτης καθορίζω σε ποια σειρά βρίσκεται το στοιχείο και 

ο άλλος δείκτης σε ποια στήλη βρίσκεται το στοιχείο . 

ο 1 2 3 4 Βλέπουμε στην διπλανή εικόνα ένα 

πίνακα 4 σειρών και 5 στηλών. 
1\ι1πορούμε να προσθέσουμε 

διαστάσεις σε έναν πίνακα με δεξί 

πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο 

αντικείμενο και επιλογή Add 
Dimension. 

1; 1 1 1 1 1 

Εικόνα 3.4: Πίνακας δύο διαστάσεων 
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Οι δομές For Loop και While Loop μπορούν αυτόματα να δημιουργήσουν πίνακες 
στα άκρα τους, μια ιδιότητα γνωστή ως αυτόματος δείκτης (Auto-Indexing). 
Βλέπουμε στη παρακάτω εικόνα το διάγραμμα με τη δομή For η οποία σε κάθε 
επανάληψη δημιουργεί ένα νέο στοιχείο του πίνακα. Όταν ολοκληρωθεί η εκτέλεση 

της δομής τα στοιχεία του πίνακα εξέρχονται από τη δομή. Παρατηρούμε την αλλαγή 
του πάχους της σύνδεσης καθώς από το καλώδιο μεταφέρεται ολόκληρος ο πίνακας. 

OJ 
Εικόνα 3.5: Δημιουργία πίνακα με For 

Αν θέλουμε μόνο το τελευταίο στοιχείο να μεταφέρουμε αντί ολόκληρο τον πίνακα, 

θα πρέπει να απενεργοποιήσουμε την ιδιότητα αυτομάτου δείκτη πατώντας δεξί 

πλήκτρο πάνω από το καλώδιο και επιλέγοντας Disable Indexing. (εικ.3.6) 

~---i 1----ιD 

OJ 
Εικόνα 3.6: Απενεργοποίηση αυτόματου δείκτη 
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Χρησιμοποιώντας μια For μέσα σε μία άλλη For κατασκευάζουμε έναν δι-διάστατο 
πίνακα. Η εξωτερική For φτιάχνει των αριθμό των σειρών και η εσωτερική For 
φτιάχνει τον αριθμό των στηλών (εικ.3.7). 

~1----fΊΙ-·1 -ιιι 

m m 

Εικόνα 3. 7: Κατασκευή δι-διάστατου πίνακακα με χρήση δύο For 

Σημείωση: Όταν περνάμε έναν πίνακα μέσα σε μία For δεν χρειάζεται να 

συνδέσουμε τον δείκτη επανάληψης λόγο της ιδιότητας αυτομάτου δείκτη. Η δομή 

καθιστά τον αριθμό επαναλήψεων ίσο με το μέγεθος του πίνακα. Αν περάσουμε δύο 

πίνακες διαφορετικού μεγέθους ο αριθμός επαναλήψεων ισούται με το μέγεθος του 

μικρότερου πίνακα. 
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3.1.2. Επεξεργασία Πινάκων 

Στην υποπαλέτα Array υπάρχουν διαθέσιμες λειτουργίες για επεξεργασία πινάκων 
(εικ.3.8). 

{;:] ,ιι,η Fυnctιons 

Arra 

Εικόνα 3.8: Υποπαλέτα Array 

Ας εξετάσουμε τις βασικότερες λειτουργίες επεξεργασίας πινάκων: 

)"- Μέγεθος Πίνακα 

Η λειτουργία αυτή εμφανίζει τον αριθμό των στοιχείων του πίνακα. Στην είσοδο της 

λειτουργίας συνδέουμε τον πίνακα και στην έξοδο της λειτουργίας συνδέουμε έναν 

αριθμητικό indicator ή έναν πίνακα με δύο στοιχεία αν πρόκειται για 20 πίνακα. 

)"- Ευρετήριο Πίνακα 

Η λειτουργία αυτή μας επιτρέπει να προσπελάσουμε τα στοιχεία του πίνακα. Το 
ευρετήριο παίρνει της διαστάσεις του πίνακα μόλις τον συνδέσουμε. Χρησιμοποιούμε 
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ένα control για να επιλέξουμε το στοιχείο και έναν indicator για να προβάλουμε την 
τιμή του στοιχείου. 

Σημείωση: Αν συνδέσουμε πίνακα με η διαστάσεις, τότε συνδέουμε η αριθμούς 

ευρετηρίου. Ένα για κάθε διάσταση. 

~ Αρχικοποίηση πίνακα 

Η λειτουργία αυτή μας επιτρέπει να εισάγουμε στοιχεία σε έναν πίνακα με 

συγκεκριμένη τιμή. Έχει δύο εισόδους, στη μία ορίζουμε τον αριθμό των στοιχείων 

του πίνακα και στην άλλη την τιμή που θέλουμε να εισάγουμε στα στοιχεία 

element ---ι 
ι--- irιitialized arr ay 

lnitialize Array 

~ Δημιουργία πίνακα 

Η λειτουργία αυτή πραγματοποιεί συγχώνευση στοιχείων πινάκων σε ένα πίνακα. 

Στην είσοδο της λειτουργίας μπορούμε να συνδέσουμε πίνακες ή άλλα controls. Τα 
στοιχεία των πινάκων πρέπει να είναι και αυτά controls. Στη περίπτωση που στην 
είσοδο συνδέσουμε και άλλα αντικείμενα εκτός από πίνακες τότε όλοι οι πίνακες 
εισόδου και εξόδου πρέπει να είναι μονοδιάστατοι. Η τοποθέτηση των στοιχείων 

υλοποιείται με την σειρά ξεκινώντας με τα στοιχεία του πρώτου πίνακα. 

Build Array 

~ Μέγιστο και Ελάχιστο 

Αναζητά τη μέγιστη και ελάχιστη τιμή σε έναν αριθμητικό πίνακα και επιστρέφει τον 

δείκτη όπου βρίσκεται. Εάν πρόκειται για μονοδιάστατο πίνακα τα αποτέλεσμα των 

δεικτών είναι κλιμακωτοί ακέραιοι αριθμοί. Αν πρόκειται για δι-διάστατο πίνακα τα 

αποτελέσματα είναι μονοδιάστατοι πίνακες που περιέχουν τις τιμές των δεικτών. 
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array 

Arr ay Max & Min 

~ Υποσύνολο Πίνακα 

Επιστρέφει ένα σύνολο από τον πίνακα με πρώτο στοιχείο το στοιχείο που δηλώνει ο 

δείκτης (Index) έως τα στοιχεία που δηλώνει η παράμετρος μήκος (length). 

~ Πίνακας σε Συστάδα 

array -Ji:i\_ b 
index (Ο) ~:; 1 su arra~ι 

length ~rest) __r:=::j::; i 
ΙΓιιjι;:.- Ι _Ιι ~'·· '4= ···' 

lerιgth .. • est ι 

Array Subset 

Η λειτουργία αυτή μετατρέπει έναν μονοδιάστατο πίνακα σε μία συστάδα στοιχείων 

του ίδιου τύπου με τα στοιχεία του πίνακα. 

array ---l(JEJP--- cluster 

Array Το Cluster 

~ Συστάδα σε Πίνακα 

Η λειτουργία αυτή μετατρέπει μία συστάδα όμοιων στοιχείων με έναν μονοδιάστατο 

πίνακα στοιχείων του ίδιου τύπου. 

cluster ---=!EJ[JJ---- array 

Clust:er Το Array 

~ Στοιχείο Πίνακα με Δείκτη 

Η λειτουργία αυτή επιστρέφει το στοιχείο του πίνακα που δηλώνει ο δείκτης (index). 
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n-dimension array -1'1+111 / __ _ 
index ο ~·" i element or subaπay 

!ΓΙ',;:.. 1 -r---:~·.~+ ·· .. : 
Index Array 

);;>- Αναδιαμόρφωση Πίνακα 

Η λειτουργία αυτή μας επιτρέπει να αλλάξουμε έναν μονοδιάστατο πίνακα σε δι

διάστατο και αντίστροφα. Μπορούμε ακόμα να την χρησιμοποιήσουμε για να 

αυξήσουμε και να μειώσουμε το μέγεθος ενός μονοδιάστατου πίνακα. 

ι~==, m-dim array 

Reshape Array 

);;>- Αντικατάσταση Ενός Στοιχείου του Πίνακα 

Η λειτουργία αυτή αντικαθιστά ένα στοιχείο του πίνακα που δηλώνει ο δείκτης 

(index) με ένα νέο στοιχείο (new element). 

n-dimension array ---t 
index O ~--ι 

Replace Array Subset 

);;>- Αντίστροφη 10 Πίνακα 

Η λειτουργία αυτή αντιστρέφει τη σειρά των στοιχείων ενός μονοδιάστατου πίνακα. 

array ---t 1--- reνersed array 

Reνerse 10 Array 

);;>- Περιστροφή lD Πίνακα 

Η λειτουργία αυτή περιστρέφει τα στοιχεία σε έναν μονοδιάστατο πίνακα προς την 

κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το δείκτη η. 
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Rotate 1D Array 

);;>- Αναζήτηση σε lD Πίνακα 

Πραγματοποιεί αναζήτηση στοιχείου σε έναν μονοδιάστατο πίνακα ξεκινώντας από 

τη σειρά που δηλώνει ο δείκτης έναρξης (start index). 

1Darray~ . 
elemen~ ~ index of elernent 

star·t index (Ο) 

5earch 1D Array 

);;>- Ταξινόμηση lD Πίνακα 

Πραγματοποιεί ταξινόμηση των στοιχείων του πίνακα κατά αύξουσα σειρά. 

array r--- sorted arr ay 

5ort lD Array 

);;>- Διαίρεση lD Πίνακα 

Πραγματοποιεί διαίρεση του πίνακα στη σειρά του στοιχείου που δηλώνει ο δείκτης 

και επιστρέφει δύο σύνολα . 

array ---1 

inde:κ ----< 

);;>- Αντιμετάθεση σε 2D Πίνακα 

ι--- first subarr·ay 

r--- second subarray 

5plit 1D Array 

104 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ LABVIEW ΜΕ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ Σ.Α.Ε. 

Ρυθμίζει εκ νέου τα στοιχεία ενός δι-διάστατου πίνακα με τη μεταnθέμενη μορφή 

από πίνακα [ 1, j ] σε πίνακα [ j , 1 ]. 

2D array --/~/-= transposed array 
" ... 

Transpose 2D Array 

3.1.3. Πολυμορφισμός 

Όλες οι αριθμηnκές ρουτίνες του LabVIEW είναι πολυμορφικές. Μπορούμε 

επομένως να προσθέσουμε ένα διαβαθμισμένο μέγεθος σε ένα διάνυσμα ή να 

προσθέσουμε δύο πίνακες μαζί, χωρίς να τροποποιήσουμε την λειτουργία. 

Combination Resuιι 

w G> []] sc.arar + Scalcιr sc.aιar m 
Sc.alar + 

14FH G> 1 3 1 1 4 1 Aιray Arrcty 

Array ~ 

1 1 ~ 1 ~ 1 G> 1 41 1 7 1 Artay Array 

Array + ι 2 ι 3 ι ' 
Arr.ι.y / 2 2 7 1 G> 141518 1 Artay 

Εικόνα 3.1 Ο: Παράδειγμα πολυμορφισμού 

Στην πρώτη περίπτωση , το αποτέλεσμα είναι ένα βαθμωτό μέγεθος. Στην δεύτερη, η 

βαθμωτή είσοδος προστίθεται σε κάθε στοιχείο του διανύσματος. Στην τρίτη, κάθε 

στοιχείο του ενός διανύσματος προστίθεται στο αντίστοιχης θέσης στοιχείο του 

άλλου διανύσματος. Αν τα διανύσματα δεν είναι του ίδιου μεγέθους το αποτέλεσμα 

συμφωνεί σε μέγεθος με το μικρότερο διάνυσμα.( εικ 3 .1 Ο) 

3.2. Συστάδες (Clusters) 

Το LabVIEW μας δίνει την δυνατότητα να ομαδοποιήσουμε δεδομένα διαφορετικού 
τύπου σε ένα ανnκείμενο με τη χρήση συστάδων (Cluster). Οι βασικές δομές των 
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συστάδων είναι δύο: η Bundle που ομαδοποιεί στοιχεία σε μία έξοδο και η 

Unbundle η οποία διαχωρίζει τα στοιχεία από μία συστάδα. 

3.2.1. Bundle 

Η συστάδα Bundle έχει μία έξοδο στην οποία βρίσκονται ομαδοποιημένα τα στοιχεία 
που δέχεται στις εισόδους της ( εικ 3 .11 ). Στην έξοδο συνδέουμε μία συστάδα ή ένα 
γράφημα. 

Προσθέτουμε εισόδους από το Pop-Up μενού επιλέγοντας Add Input. 
Εκτός από τις εισόδους στα αριστερά έχει και τη μεσαία είσοδο για συστάδα. Η 

είσοδος αυτή χρησιμεύει στη περίπτωση που θέλουμε να αλλάξουμε την τιμή ενός 

στοιχείου της συστάδας, χωρίς να επηρεάσουμε τα άλλα, το συνδέουμε με το Bundle 
και στη συνέχεια συνδέουμε ένα control στη είσοδο που αντιστοιχεί στο στοιχείο που 
θέλουμε να ελέγχουμε. 

Bundle 
Εικόνα 3.11: Απεικόνιση Συστάδας Bundle 

3.2.2. Unbundle 

Η λειτουργία Unbundle διαχωρίζει τα στοιχεία από μία συστάδα (εικ. 3.12). Θα 
πρέπει να ορίσουμε τόσες εξόδους όσα είναι τα στοιχεία στη συστάδα. Προσθέτουμε 

εξόδους από το Pop-Up μενού επιλέγοντας Add Element. 

Unbundle 

Εικόνα 3.12: Απεικόνιση Συστάδας Unbundle 
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3.2.3. Λειτουργίες Συστάδων (Clusters) 

Στη παρακάτω εικόνα 3.13 βλέπουμε τις διαθέσιμες λειτουργίες συστάδων. 

{J Functions 

~ 
Input 

~ 
Exec Ctrl 

All Functions 

Analysis Output 

Β> Σ ~ι -= ~ι 
J ~ {:;] All Fυnctιons 

Arith/Corr Cluster 

{J Cluster 

~ 
~ 

Εικόνα 3.13: Παλέτα Συστάδων 

Περιγραφή των Λειτουργιών Συστάδων 

;;.. Πίνακας σε συστάδα 

qsearch 

User Libr aries 

All Functions 

Μετατρέπει έναν μονοδιάστατο πίνακα σε μία συστάδα στοιχείων του ίδιου τύπου. 

array ---JιnιJΓΞΞΙn--- cluster 

Array Το Cluster 
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~ Δημιουργία Συστάδας 

Ομαδοποιεί όλα τα στοιχεία σε έναν πίνακα συστάδων. 

Build Cluster Array 

~ Δέσμη 

Προσθέτει τα στοιχεία μίας συστάδας στο σύνολο μιας νέας. 

ι...~-- output cluster 
:~::ί .~ Ξf' ~υ 

e•eπ.erιt rι-1 

Bundle 

~ Δέσμη με Όνομα 
Η ομαδοποίηση στη συστάδα γίνεται με χρήση ταυτότητας ονόματος του κάθε 

στοιχείου εισαγωγής σε αυτή. 

input cluster -.---~--

element 0 ~::::~Ξ:~:::::: : ::::m--- output cluster 
elerι-.ert Γι 1 _Jj __ !.:~.~.?. φ~.ι .. U 

Bundle By Name 

~ Συστάδα σε Πίνακα 
Μετατρέπει μια συστάδα όμοιων στοιχείων σε ένα μονοδιάστατο πίνακα. 

cluster """""""""""""]IΞ[J}----------- array 
Cluster Το Array 

~ Από-Ομαδοποίηση Συστάδας 
Από-Ομαδοποιεί μια συστάδα στα επιμέρους στοιχεία της (Components). 

Unbundle 
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~ Από-Ομαδοποίηση με Όνομα 

Από-ομαδοποιεί τα στοιχεία της συστάδας με επιλογή της ταυτότητας του ονόματος 

με το οποίο ομαδοποιήθηκε. 

cιust:er or named --"'fF-:-Tl··-~~-.rt).-~ .. 0:::--..... ' .. . / _ _ eιemerιt ο 

! ....... !:ϊ~~ϊΞΞ:i:Ι-- elerΊerιt ι -1 

Unbundle By Name 
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4.1 Χαρακτήρες (Strings) 

Μια ακολουθία χαρακτήρων (String) είναι μια συλλογή ASCII χαρακτήρων. Για να 
εισάγουμε χαρακτήρες στο control κειμένου , χρησιμοποιούμε το εργαλείο 

ονοματοθέτησης ( Labeling Tool). Για να μεγαλώσουμε τον χώρο του control 
κειμένου δημιουργούμε την κυλιόμενη μπάρα από το Pop-Up μενού επιλέγοντας 
Visible Items >> Scrollbar.(εικ.4.1) 

StrinQ Control 

l/ιsιble Items ~ 

Find Terminal 
Change to Indicator 

Description and Tip .. . 

Create ~ 

Replace ~ 

Data Oper ations • 
Advanced • 

./ Normal Display 
'\' Codes Display 
Pass~νord Display 
Hex Display 

Lirnit to Single Line 
Update Ίlalue v-Jhile Typing 

Properties 

./ Label 
Caption 

Εικόνα 4.1: Εμφάνιση κυλιόμενης μπάρας 

4.1.1. Τύποι Χαρακτήρων 

Στο control κειμένου μπορούμε να εισάγουμε χαρακτήρες διαφόρων τύπων, όπως 

δεκαεξαδικούς αριθμούς, μυσnκούς κωδικούς και μη ορατούς χαρακτήρες, όπως το 

Tab, το Enter και το Space. 
Επιλέγουμε των τύπο χαρακτήρων από το Pop-Up μενού.(εικ.4 . 2) 
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String Control 

Visible Items • 
Find Τ erminal 
Change to Indicator· 

Description and Tip ... 

Create • 
Replace • 
Data Oper·ations • 
Adνanced • 

J Normal Display 
'\' Codes Dιsplay 
Password Display 
Hex Display 

Limit to Sirιgle Line 
Update Value wrιile Typing 

Pr·oρerties 

Εικόνα 4.2: Εμφάνιση παλέτας λειτουργιών χαρακτήρων 

• Η επιλογή Password Display (εμφάνιση κώδικα) εισάγει χαρακτήρες στο control 
κειμένου με την μορφή (αστεράκι) ' * ', ενώ το LabVIEW τους διαβάζει 
κανονικά. 

• Η επιλογή Code Display (μη ορατοί χαρακτήρες) εμφανίζονται όταν τελειώνουμε 
και βγαίνουμε από το control κειμένου και όχι όταν πληκτρολογούμε. Για 

παράδειγμα το Enter παρουσιάζεται ως \η και το space \s. 
• Η επιλογή Hex Display εμφανίζει τους χαρακτήρες σε δεκαεξαδική παράσταση. 

Code Display Password Display 

code\s **"'***** 

Hex Display Normal Display 

OCDE ΑΒΟΕ code 

Εικόνα 4.3: Μορφές εμφάνισης χαρακτήρων 
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4.1.2. Λειτουργίες Χαρακτήρων 

Στη παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η παλέτα λειτουργιών χαρακτήρων.(εικ.4.4) 

{;:J Functιons 
;t ιισ;ι.1.g 

Q, search ! 

~ (;1 
1 ~ :@] ~ 

λ 
Input Analysis Output User Libraries 

~ [!> Σ•Ι : •ι 
~ ~ All Functιons 

i ψ 
Exec ctrl Arith/Corr Strιno ΑΗ Functions 

i:J StrιllQ 

Εικόνα 4.4: Εμφάνιση παλέτας λειτουργιών χαρακτήρων 

Περιγραφή Λειτουργιών Χαρακτήρων 

);;>- Παράσταση Λογιστικού Φύλλου (Spreadsheet) 
Μετατρέπει τα στοιχεία ενός πίνακα σε χαρακτήρες που θα χρησιμοποιηθούν σε 

παράσταση λογιστικού φύλλου (Spreadsheet). 

format string --ιmπt . 83 .. : - spreadsheet str ιng 
array=- ΕΒ 

Array Το Spreadsheet 5trίng 

);;>- Τοποθέτηση Χαρακτήρων σε Σειρά 

Συνδέει τους χαρακτήρες σε μορφή μονοδιάστατου πίνακα 
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string ο ιa·Ίιm Ι 
string 1 ~ΞL i 

::r····· ···' ~ rr , 4 

concaterιated string 

Concatenate Strings 

~ Εύρεση και Αντικατάσταση Χαρακτήρων 
Αντικαθιστά τον χαρακτήρα που ορίζεται από τον δείκτη του πίνακα με το νέο. 

i----- output string 

Index String Array 

~ Εύρεση Δείκτη 

Συγκρίνει κάθε χαρακτήρα του πίνακα με το χαρακτήρα εύρεσης και τον εξάγει σε 

κάθε αντιστοιχία με τον δείκτη τοποθέτησης του μέσα από το πίνακα. 

string -~-1 

sl:ring array --><>J 

ι--- output string 
>---- ίndex 

Match Firsl: String 

~ Αντιστροφή Χαρακτήρων 

Αντιστρέφει τους χαρακτήρες μιας σειράς 

sl:ring ----ιab~t>ai----- reνersed 

Reνerse String 

~ Περιστροφή Χαρακτήρων κατά μία Θέση 

Μετατοπίζει τους χαρακτήρες μιας σειράς κατά μία θέση μπροστά. Ο πρώτος 

χαρακτήρας μπαίνει στη τελευταία θέση. 

1--- first crιar last 

Rotal:e String 

~ Αντικατάσταση Μορφής (Format) σε Σειρά Χαρακτήρων 
Μετατρέπει τη μορφή κάθε χαρακτήρα σύμφωνα με το fonnat επιλογής μας. 

1----- , remaining string 
offset past scan 

ιriιt .31 sι::ιrι lιχ.:ιr 1rι .g. error out 
e rι;ι_ ιr 1 r r .:-· ,,,_jj 1 ~-:~'+ .... ~ L-- output 1 

ι:.J.-t ~·Jlt ' 1. ιjb \ ~ L__ 

Scan From Sl:ring 
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);> Επιλογή True και False Χαρακτήρα 
Επιλέγει ως έξοδο είτε τη ψεύτικη είτε την αληθινή σειρά χαρακτήρων σύμφωνα με 

τον λογικό (boolean) επιλογέα. 

output string 

Aρpend True/ False String 

);> Αληθής ή Ψευδής Χαρακτήρας 

Εξετάζει την αρχική σειρά χαρακτήρων και ελέγχει εάν ταιριάζει με την αληθινή ή 

την ψεύτικη σειρά χαρακτήρων. Επιστρέφει μια λογική αλήθειας ή ψεύδους στην 

επιλογή. 

~ Μήκος Χαρακτήρων 

ι---- output string 

············· selection 

Match True/ False String 

Επιστρέφει τον αριθμό των χαρακτήρων από μία σειρά. 

string ~ length 

String Length 

~ Υποσύνολο Σειράς 
Επιστρέφει ένα σύνολο χαρακτήρων από μια σειρά από τον χαρακτήρα που δηλώνει 

η συνθήκη offset έως το μήκος length. 

string ----rqp:ι ____ _ 
offset (Ο) ~---------- substring 

length (rest) 

String Subset 

~ Μετατροπή Κεφαλαίων Χαρακτήρων σε Πεζούς 
Μετατρέπει τους κεφαλαίους αλφαβητικούς χαρακτήρες σε πεζούς. 

string ---1ι:!Α ~Ί--- all 101,ι.,ιer case string 

Το Lower Case 

~ Μετατροπή Πεζών Χαρακτήρων σε Κεφαλαίους 

Μετατρέπει τους πεζούς αλφαβητικούς χαρακτήρες σε κεφαλαίους. 

string --_;r~-;;-RA)....-- all upper case string 

Το Uρρer Case 
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};;;- Μετατροπή και Επισύναψη 

Μετατρέπει έναν αριθμό σε χαρακτήρα σύμφωνα με την επιλογή format και τον 
επισυνάπτει στη σειρά χαρακτήρων 

};;;- Σταθερά Σειράς 

string ("") _J - - ιΙΙΙ·ΒΞJ~ 
multi-line string -- ι@ .. .... 

line indeM • 

Ρίι:k Line 

ουtρυt string 

Εισάγει σειρά χαρακτήρων με την πληκτρολόγηση τους. Πατώντας το δεξί πλήκτρο 

από το ποντίκι επάνω στο εικονίδιο μπορούμε να αλλάξουμε τη μορφή της εμφάνισης 

σε μορφή συνθήματος (password) ή δεκαεξαδικών χαρακτήρων. 

D 
Visible Items ~ 

Change to Control 
Change to Indicator 

Description arιd Tip . . . 

Strirιg Palette ~ 

Ct"eate ~ 

Replace ~ 

Data Operations ~ 

./ Size Το Text 

.,/ Normal Display 

'\' Codes Display 
Password Display 
Hex Displaγ 1 

Lirnit to Single Line 

Properties 
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4.2. Αριθμητικές Λειτουργίες 

Στην ακόλουθη εικόνα βλέπουμε τις διαθέσιμες λειτουργίες της αριθμητικής 

παλέτας.( εικ.4 . 5) 

-t::J Funct1ons Q. search 
All ftJnctιons 

~ d' ~ = Input Analysis Oυtput User Libr aries 

•• m •' ~ Q I ~ 1 
- -t::J All Functions 

Exec ctrl Arith/Compare Sig Manip All Functions Nun1erιc 

{:.! Numerιc 

Εικόνα 4.5: Εμφάνιση Αριθμητικής παλέτας 

Περιγραφή Αριθμητικών Λειτουργιών 

~ Απόλυτη τιμή 

Επιστρέφει την απόλυτη τιμή της εισόδου [abs(x)]. 

--- [t:: abς(x) 

Absolute Value 

~Άθροισμα 

Υπολογίζει το άθροισμα των εισόδων (x+y). 

~ ---ιΓ:::---.. ; v - - x+y 

Add 
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~ Άθροισμα των Στοιχείων ενός Πίνακα 

Επιστρέφει το άθροισμα όλων των στοιχείων ενός πίνακα. 

numeric array ---ι sυrn 

Add Array Elements 

~ Αριθμητικές Πράξεις 

Εκτελεί αριθμητικές πράξεις (πολλαπλασιασμού, πρόσθεσης, αφαίρεσης) σε δύο ή 

περισσότερους αριθμούς ή σε εισόδους λογικών τιμών. 

νalueO~ / νalue 1 ~ + ί-- resυlt 
=:τ-'····Φ ··' 

."Ξ!iUt" r • 

Compound Arithmetic 

~Μείωση 

Αφαιρεί 1 από την τιμή εισόδου . 

χ -- -13> -- χ- 1 

Decrement 

~ Διαίρεση 

Υπολογίζει το πηλίκο των εισόδων (x/y). 

χ ---ι 

Υ 
>---- x/y 

Diνide 

~Αύξηση 

Προσθέτει 1 στην τιμή εισόδου. 

---[3> - x+l 

Increment 

~ Γινόμενο 

Υπολογίζει το γινόμενο των εισόδων (x*y). 

χ --~ 
y ~ v 

Multiply 

x*y 
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~ Πολλαπλασιασμός των Στοιχείων ενός Πίνακα 

Υπολογίζει το γινόμενο των στοιχείων ενός πίνακα. 

numerίc array ---ιπ >--- product 

Multiply Array Elements 

~Πρόσημο 

Αντιστρέφει το πρόσημο της μεταβλητής εισόδου. 

χ --Β>- - -χ 

Negate 

~ Πηλίκο και Υπόλοιπο 
Υπολογίζει το πηλίκο των εισόδων και δίνει το υπόλοιπο. 

χ --~ . R x-γ*floor(x/y) 
y 'Ι"ιu. - ~ floor(x/y) 

Quotient βc Remainder 

~ Τυχαίος Αριθμός (0-1) 
Παράγει έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ Ο - 1. 

number (Ο to 1) 

Random Number (0-1) 

~ Πηλίκο 1/χ 

Υπολογίζει την τιμή εισόδου 1 /χ. 

)( -- 1/χ 

Reciprocal 

~ Στρογγυλοποίηση Υψηλότερης Τάξεις 
Στρογγυλοποιεί την τιμή της εισόδου χ στον επόμενο μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό. 

>--- ceil(x) : srnallest int >= χ 

Round Το + Infinity 

~ Στρογγυλοποίηση Χαμηλότερης Τάξεις 
Στρογγυλοποιεί την τιμή της εισόδου χ στον επόμενο μικρότερο ακέραιο αριθμό. 
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- floor(x): largest i rιt <= χ 

Round Το - Infinity 

~ Δύναμη του 2 
Υψώνει τον αριθμό χ σε δύναμη του 2 με εκθέτη η. 

5cale By Power Of 2 

~ Τετραγωνική Ρίζα 

Υπολογίζει την τετραγωνική ρίζα της τιμής εισόδου χ [sqrt (χ)] . 

>--- sqrt(x) 

Square Root 

~Διαφορά 

Υπολογίζει την διαφορά των εισόδων. 

χ ---ι-... ,,_ ___ x-y 
y -

Subtract 

~ Αριθμητική Σταθερά 

Εισάγει μια σταθερή αριθμητική τιμή ως δεδομένο. 

Numeric Constant 

~ Απαριθμημένη Σταθερά 

Η απαριθμημένη σταθερά δημιουργεί πίνακα με στοιχεία σταθερών αριθμών. 

Πατώντας δεξί πλήκτρο πάνω στο εικονίδιο επιλέγουμε Add Item Before για 
πρόσθετη εισαγωγή στοιχείου στο σύνολο της. 

Enum Constant 

~ Μετατροπή Μονάδας 

Μετατρέπει έναν φυσικό αριθμό (αριθμός σε μονάδα) σε έναν καθαρό αριθμό ή έναν 

καθαρό αριθμό σε φυσικό. 

Conνert Unit 
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4.2.1 Μετατροπή Συστήματος Αριθμών 

Περιγραφή Εντολών Μετατροπής Συστήματος Αριθμών 

~ Λογικό (01) 
Μετατρέπει το λογικό αληθές 'η ψευδές σε ακέραιο αριθμό 1 και Ο αντίστοιχα. 

Boolean ··· ··· ·· · · ·· · ···~Ο, 1 

Boolean Το (0,1) 

~ Μετατροπή Αριθμού σε Λογικό Πίνακα 

Μετατρέπει έναν ακέραιο αριθμό στοιχείων σε λογικό πίνακα 8 .. 16, ή 32 στοιχείων. 

number ~---~- Boolean array 

Number Το Boolean Array 

~ Πίνακας Λογικών τιμών σε Αριθμό 

Μετατρέπει έναν πίνακα λογικών τιμών σε ακέραιο αριθμό. 

Boolean array ----~ nurnber 

Boolean Array Το NunΊber 

~ Μετατροπή σε 8-bit Ακέραιο αριθμό 
Μετατρέπει τον αριθμό εισόδου σε 8-bit ακέραιο αριθμό. 

number ---ιill)ι---- 8bit integer 

Το Byte Integer 

~ Μετατροπή σε 16-bit Ακέραιο αριθμό 
Μετατρέπει τον αριθμό εισόδου σε 16-bit ακέραιο αριθμό. 

number ----ι 116ι---- 16bίt integer 

Το Word Integer 

~ Μετατροπή σε 32-bit Ακέραιο αριθμό 
Μετατρέπει τον αριθμό εισόδου σε 32-bit ακέραιο αριθμό. 

number ΠΕ)-- 32bit integer 

Το Long Integer 
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~ Μετατροπή σε 8-bit Απροσήμαστο (Unsigned) Ακέραιο αριθμό 
Μετατρέπει τον αριθμό εισόδου σε 8-bit απροσήμαστο ακέραιο αριθμό. 

number ,_____ _ _ unsιgned 8bit integer 

Το Unsigned Byte Integer 

~ Μετατροπή σε 32-bit Απροσήμαστο (Unsigned) Ακέραιο αριθμό 
Μετατρέπει τον αριθμό εισόδου σε 32-bit απροσήμαστο ακέραιο αριθμό. 

number --~ unsigned 32bit integer 

Το Unsigned Long Integer 

~ Μετατροπή σε 16-bit Απροσήμαστο (Unsigned) Ακέραιο αριθμό 
Μετατρέπει τον αριθμό εισόδου σε 16-bit απροσήμαστο ακέραιο αριθμό. 

number - --.Ι!ίW-- unsigned 16bit ίnteger 

Το Unsigned Word Integer 

~ Διπλασιασμός Ακρίβειας 

Μετατρέπει τον αριθμό εισόδου σε σύνθετο αριθμό διπλής- ακρίβειας. 

number ----ΙCDB - - double precision complex 

Το Double Precision Complex 

4.2.2. Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις 

Περιγραφή Εντολών Τριγωνομετρικών Συναρτήσεων 

~ Συντέμνουσα (Cosecant) 
Υπολογίζει τη συντέμνουσα του χ (σε ακτίνια) . 

t--- 1/sin(x) 

Cosecant 

~ Συνημίτονο 

Υπολογίζει το συνημίτονο του χ (σε ακτίνια). 

χ -ι ::.φ :.-ι- cos(x) J~~-λ 

Cosine 
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);;;- Συνεφαπτομένη 
Υπολογίζει τη συνεφαπτομένη του χ (σε ακτίνια). 

χ -- - 1/tan(x) 

Cotangent 

);;;- Υπερβολικό Συνημίτονο 
Υπολογίζει το υπερβολικό συνημίτονο του χ (σε ακτίνια) . 

);;;- Υπερβολικό Ημίτονο 

κ -- Hif]-- cosh(x) 

Hyperbo/ic Cosine 

Υπολογίζει το υπερβολικό ημίτονο του χ (σε ακτίνια). 

1--- sinh(x) 

Hyperbolic Sine 

);;;- Υπερβολική Εφαπτομένη 

Υπολογίζει την υπερβολική εφαπτομένη του χ (σε ακτίνια). 

ι--- tanh(x) 

Hyperbolic Tangent 

);;;- Αντίστροφο Συνημίτονο 
Υπολογίζει το arccosine του χ (σε ακτίνια). 

/Α'cό~'\ι 
χ --~ -- arccos(x) 

Inνerse Cosine 

);;;- Αντίστροφο Υπερβολικό Συνημίτονο 
Υπολογίζει το υπερβολικό argcosine του χ (σε ακτίνια). 

χ argcosh(x) 

Inνerse Hyperbo/ic Cosine 
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~ Αντίστροφο Υπερβολικό Ημίτονο 

Υπολογίζει το υπερβολικό argsine του χ (σε ακτίνια). 

argsinh(x) 

Inνerse Hyperbolic Sine 

~ Αντίστροφη Υπερβολική Εφαπτομένη 

Υπολογίζει το υπερβολικό argtanget του χ (σε ακτίνια). 

)( ΗΙιΙ argtanh(x) 

lnνerse Hyperbolic Tangent 

~ Αντίστροφο Ημίτονο 

Υπολογίζει το arcsine του χ (σε ακτίνια) . 

Inνerse Sine 

~ Αντίστροφη Εφαπτομένη 

Υπολογίζει το arctanget του χ (σε ακτίνια) . 

~ Αντίστροφη Εφαπτομένη (x,y) 
Υπολογίζει τον arctanget y/x 

Υ 
)( --

+---- arctan(x) 

Inνerse Tangent 

atan2(x,y) 

Inνerse Tangent (2 Input) 

~ Τέμνουσα (Secant) 
Υπολογίζει την τέμνουσα του χ (σε ακτίνια) . 
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~ 1/cos(x) 

Secant 

~ Ημίτονο χ προς χ 

Υπολογίζει το ημίτονο του χ που διαιρείται με το χ 

Sinc 

~ Ημίτονο 

Υπολογίζει το ημίτονο του χ (σε ακτίνια). 

κ --lCEI sin(x) 

Sίne 

~ Ημίτονο και Συνημίτονο 
Υπολογίζει και το ημίτονο και το συνημίτονο του χ (σε ακτίνια). 

~ Εφαπτομένη 

sin(x) 
ο---- cos(x) 

Sine & Cosine 

Υπολογίζει την εφαπτομένη του χ (σε ακτίνια). 

tan(x) 

Tangent 

4.2.3. Λογαριθμικές Συναρτήσεις 

Περιγραφή Εντολών Λογαριθμικών Συναρτήσεων 

~ Εκθετικός ( exp) 
Υπολογίζει το e Λ χ. 
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eχρ(χ) 

EHρonential 

~ Λογάριθμος με Βάση 2 
Υπολογίζει το λογάριθμο του χ με βάση 2 

log2(x) 

Logarithm Base 2 

~ Λογάριθμος με Βάση 10 
Υπολογίζει το λογάριθμο του χ με βάση 10 

log(x) 

Logarithm Base 1 Ο 

~ Λογάριθμος με Βάση χ 

Υπολογίζει το λογάριθμο του y με βάση χ 

Ιοgχ(γ) 

Logarithm Base Χ 

~ Φυσικός Λογάριθμος 

Υπολογίζει το φυσικό λογάριθμο του χ [ln(x)]. 

•--- Ιn(χ) 

Natural Logarithm 

~ Φυσικός Λογάριθμος (Arg + 1) 
Υπολογίζει το φυσικό λογάριθμο του ln(x + 1). 

)( ---! Ιrι(χ+ 1) 

Natural Logarithm (Arg +1) 

~ Δύναμη του 2 
Υπολογίζει τη δύναμη του 2 με εκθέτη χ 

)( w- 2ΛΧ 
Power Of2 
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);;;- Δύναμη του 10 
Υπολογίζει τη δύναμη του 1 Ο με εκθέτη χ 

);;;- Δύναμη του χ 

)( - ~-- 1QΛχ 

Power or 10 

Υπολογίζει την παράσταση χΛy. 

y 
:κ -

Power οrχ 

4.2.4. Μιγαδικές Συναρτήσεις 

Περιγραφή Εντολών Μιγαδικών Συναρτήσεων 

);;;- Αντίστροφος μιγαδικός 
Υπολογίζει τον αντίστροφο μιγαδικό του χ + iy 

:κ + iy --z* χ - ίγ 

CompleM Conjugate 

);;;- Πολικές συντεταγμένες 
Υπολογίζει τις πολικές συντεταγμένες θ και r 

r * eΛ (i*theta) ___ ,1:"1- r L.....!.1- '- theta 

Comple:κ Το Polar 

);;;- Μετατροπή μιγαδικού αριθμού σε πραγματικό και φανταστικό μέρος 
Μετατρέπει έναν μιγαδικό αριθμό σε ορθογώνιο σύστημα αριθμών. 

)( + ίy 

Comp/eM Το Re/ Im 

);;;- Μετατροπή πολικού αριθμού σε μιγαδικό 
Υπολογίζει το μιγαδικό αριθμό από πολικές συντεταγμένες. 

thet~ .-- ~ r * eΛ(i*theta) 

Polar Το CompleM 
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);;;> Μιγαδικός αριθμός 

Δημιουργεί έναν μιγαδικό αριθμό 

)( 

Υ 
~ - χ + ιy 

Re/ lm Το Complex 

4.2.5. Αριθμητικές Σταθερές 

Περιγραφή Αριθμητικών Σταθερών 

επιστέφει την τιμή 2.7182818 .. 

ι ltϊτ1 1 
επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο του π (1.14472 .. ) 

l1!ill φυσικός λογάριθμος του 2 

Ι ιtί 10 Ι 
φυσικός λογάριθμος του 1 Ο 

επιστρέφει την τιμή του π (3 .1415 .. ) 

[fJ 
επιστρέφει την τιμή της σταθεράς Planck (J / Hz) 

επιστρέφει την τιμή της μοριακής σταθεράς αερίου (J / mol Κ) 

επιστρέφει την τιμή της ταχύτητας του φωτός στο κενό (m / sec) 

101 Η σταθερά διαχείρισης συμβόλου εισάγει ένα αριθμημένο σύμβολο στον 
κώδικα και χρησιμοποιείται για σύγκριση των μεταβλητών με χρήση συμβόλου στο 

f ront panel. 

1~1 Η σταθερά χρώματος θέτει το είδος του χρώματος σε παραμέτρους 
λειτουργιών Vis διαχείρισης εικόνας. 

127 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ LABVIEW ΜΕ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ Σ.Α.Ε. 

Η σταθερά διαχείρισης σφαλμάτων χρησιμοποιείται για την σύγκριση 

και αποφυγή τερματισμού της λειτουργίας ενός VI από εμφάνιση σφάλματος 

χαμηλού επιπέδου. 

4.2.6. Λειτουργίες Σύγκρισης 

Υπάρχουν δύο τρόποι λειτουργίας σύγκρισης πινάκων: Μέθοδος συνόλου και 

μέθοδος στοιχείων. Στη μέθοδο συνόλου όταν συγκρίνουμε δύο πίνακες χαρακτήρων 

ή δυο συστάδες, η λειτουργία επιστρέφει μία τιμή. Με τη μέθοδο που συγκρίνει τα 

στοιχεία χωριστά, επιστρέφει τον πίνακα ή τη συστάδα με το κάθε λογικό 

αποτέλεσμα σύγκρισης ξεχωριστά για κάθε στοιχείο τιμών. 

Οι πίνακες πρέπει να αποτελούνται από τον ίδιο αριθμό στοιχείων και τον ίδιο τύπο. 

Επίσης θα πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό διαστάσεων και κάθε διάσταση να έχει το 

ίδιο μέγεθος. 

Μπορούμε να επιλέξουμε τη μέθοδο σύγκρισης με δεξί πλήκτρο από το ποντίκι 

επάνω στο εικονίδιο του συγκριτή. 

Περιγραφή Εντολών Σύγκρισης. 

~Ίσος 
Εάν ο χ είναι ίσος με τον y επιστρέφει λογικό αληθές. Διαφορετικά επιστρέφει λογικό 
ψευδές. 

~ ~-_,19 .............. ... .... χ = γ? 
Equal? 

~Ίσος με Ο 

Εάν ο χ είναι ίσος με το Ο επιστρέφει λογικό αληθές. Διαφορετικά επιστρέφει λογικό 

ψευδές. 

χ -- Ε:Ρ ··· ·· · ··· · ·· χ =Ο? 

Equal Το Ο? 

~ Μεγαλύτερος 

Εάν ο χ είναι μεγαλύτερος από το y επιστρέφει λογικό αληθές. Διαφορετικά 

επιστρέφει λογικό ψευδές. 
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);;>- Μεγαλύτερος ή Ίσος 

κ -- > 
Υ 

....... χ> γ? 

Greater? 

Εάν ο χ είναι μεγαλύτερος ή ίσος με τον y επιστρέφει λογικό αληθές. Διαφορετικά 
επιστρέφει λογικό ψευδές. 

; -_,...------1~· ·· · ···· · ····· ·· ···· χ >= y? 

Greater Or Equal? 

~ Μεγαλύτερος ή Ίσος με Ο 

Εάν ο χ είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το Ο επιστρέφει λογικό αληθές. Διαφορετικά 

επιστρέφει λογικό ψευδές. 

χ - ~-········· χ >=Ο? 

~ Μεγαλύτερος από Ο 

Εάν ο χ είναι μεγαλύτερος από το Ο επιστρέφει λογικό αληθές. Διαφορετικά 

επιστρέφει λογικό ψευδές. 

χ ---ι~-ο> · ............... χ > ω 

Greater Than Ο? 

~ Δεκαεξαδικό Ψηφίο 

Εάν ο χαρακτήρας είναι ψηφίο δεκαεξαδικού συστήματος επιστρέφει λογικό αληθές. 

Διαφορετικά επιστρέφει λογικό ψευδές. 

· hex? 

Hex Dίgίt? 

~ Διάστημα 
Εάν ο χ είναι μεγαλύτερος ή ίσος με την τιμή του lo και μικρότερος από την τιμή hi 
επιστρέφει λογικό αληθές. Διαφορετικά επιστρέφει λογικό ψευδές. 

~ Μικρότερος 

Εάν ο χ είναι μικρότερος από το y επιστρέφει λογικό αληθές. Διαφορετικά επιστρέφει 
λογικό ψευδές. 
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~ Μικρότερος ή Ίσος 

Η 

Υ 
Β> ... χ< y? 

Less? 

Εάν ο χ είναι μικρότερος ή ίσος με το y επιστρέφει λογικό αληθές. Διαφορετικά 
επιστρέφει λογικό ψευδές. 

~ Μικρότερος ή Ίσος με Ο 

Η 

Υ 
8>······ . χ <=y? 

Less Or Equal? 

Εάν ο χ είναι μικρότερος ή ίσος με το Ο επιστρέφει λογικό αληθές. Διαφορετικά 

επιστρέφει λογικό ψευδές. 

κ 89> ............ χ <= Ο? 

Less Or Equal Το Ο? 

~ Μικρότερος του Ο 

Εάν ο χ είναι μικρότερος από το Ο επιστρέφει λογικό αληθές. Διαφορετικά 

επιστρέφει λογικό ψευδές. 

κ -- ΒΡ···· · ··· · · · ····· χ < 0? 

Less Than Ο? 

~ Κατηγοριοποίηση Χαρακτήρων 
Επιστρέφει τον αριθμό κατηγορίας ( class number) στον οποίο ανήκει ο χαρακτήρας. 

char --~ class nurnber 

Leκical Class 

~ Ανώτατος και Ελάχιστος 
Συγκρίνει της εισόδους χ και y και επιστρέφει τη μεγαλύτερη και τη μικρότερη τιμή 

στην έξοδο. 

Maκ&Min 

max(x, y) 

min(x, y) 
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);>-Όχι Ίσος 

Εάν ο χ δεν είναι ίσος με τον y επιστρέφει λογικό αληθές. Διαφορετικά επιστρέφει 
λογικό ψευδές. 

. .... χ! = γ? 

Not Equal? 

);>- Όχι Ίσος με Ο 

Εάν ο χ δεν είναι ίσος με το Ο επιστρέφει λογικό αληθές. Διαφορετικά επιστρέφει 
λογικό ψευδές. 

κ ~ .......... ..... χ!=Ο? 

Not Equal Το Ο? 

);>- Οκταδικό ψηφίο 

Εάν ο χαρακτήρας είναι ένα οκταδικό ψηφίο επιστρέφει λογικό αληθές. Διαφορετικά 

επιστρέφει λογικό ψευδές. 

octal? 

Octal Digit? 

);>- Δεκαδικό ψηφίο 

Εάν ο χαρακτήρας είναι ένα δεκαδικό ψηφίο επιστρέφει λογικό αληθές. Διαφορετικά 

επιστρέφει λογικό ψευδές. 

char ·· - ··· ... ··· ·· ······· digit? 

Decimal Digit? 

);>- Εκτυπώσιμος 

Εάν ο χαρακτήρας είναι εκτυπώσιμος χαρακτήρας ASCII επιστρέφει λογικό αληθές. 
Διαφορετικά επιστρέφει λογικό ψευδές. 

char -~--~ .... printable ASCII? 

Printable? 

);>-Επιλογή 

Εάν το s είναι αληθές, επιστρέφει την τιμή που συνδέεται με την είσοδο t. Εάν το s 
είναι λογικό ψευδές, επιστρέφεται η τιμή που συνδέεται με την είσοδο f. 
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; ,.~~ -- s? t :f 

Select 

);;>- Λευκός Χαρακτήρας 

Εάν ο χαρακτήρας είναι διάστημα, ετικέτα, αλλαγή γραμμής κ.α. επιστρέφει λογικό 

αληθές. Διαφορετικά επιστρέφει λογικό ψευδές. 

char -- ~· ··· ··· ··· · space, h/v tab, cr, lf, ff? 

White Space? 

4.2. 7. Λογικές Λειτουργίες 
Οι λογικές λειτουργίες αποκτούν είτε λογικά είτε αριθμητικά στοιχεία εισόδου. 

Περιγραφή Λογικών Εντολών 

);;>- AND 
Υπολογίζει το λογικό ΚΑΙ των εισόδων x,y. 

χ ··;::::::::::.::[~) ········· ···· χ .and. y? 
'Ι 

And 

~ AND σε Στοιχεία Πίνακα 
Εάν όλα τα στοιχεία του πίνακα είναι αληθή, επιστρέφει λογικό αληθές. Διαφορετικά 

επιστρέφει ψευδές. 

Boolean array . .-.-.. ,···1Υ:> ·· ··· ········ ·· logical AND 

And Array Elements 

);;>- Λογικός Πίνακας σε Αριθμό 

Μετατρέπει έναν πίνακα λογικών στοιχείων σε ακέραιο αριθμό ως προς το 

συμπλήρωμα του προς δύο, με το μηδενικό στοιχείο του πίνακα να είναι το λιγότερο 

σημαντικό δυαδικό ψηφίο. 

Boolean array ~ΛVΛV----=J!Ξ!!)-- number 

Boolean Array Το Number 
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~ Λογικό σε Δεκαδικό (0,1) 
Μετατρέπει μια λογική τιμή σε ακέραιο αριθμό Ο και l για τις τιμές εισόδου αλήθειας 
και ψεύδους αντίστοιχα. 

Boolean · ·· ···· ·· · · · · ·~Ο, 1 

Boolean Το (0,1) 

~ Λογικές Πράξεις 

Εκτελεί αριθμητικές και λογικές πράξεις σε δύο ή περισσότερες μεταβλητές. 

νalueO~ / νalue 1 ~ + !-- result 

. =:Τ'····Φ···; 
v~lue "1-1 

Compound Arίthmetίc 

~ Αποκλειστικό OR 
Υπολογίζει το αποκλειστικό OR των εισόδων χ, y. 

~ ΝΟΤ 

κ ·· · ;::::::: : :::::::: :Ε>········ ······ · χ .χοr. y? 
Υ .. 

Exclusίνe Or 

Υπολογίζει τη λογική άρνηση της εισόδου χ . 

J( . .. · ο[;> ····· .not. χ? 

Not 

~ NOTAND 
Υπολογίζει το λογικό NAND των εισόδων χ, y. 

χ .. .... . 

Υ 
:: ~ ·· ········· ······· .not. (χ .and. y)' 

Not And 

~ XNOR 
Υπολογίζει τη λογική άρνηση του αποκλειστικού OR των εισόδων χ, y. 

κ ··;::: ::::::: :•w .not . (χ . χοr-. y)? 
Υ ·' 

Not Exclusίνe Or 

~ NOTOR 
Υπολογίζει το λογικό NOR των εισόδων χ, y. 
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)( 

Υ 

~ Αριθμός σε Λογική τιμή 

.. 19· ···· · ·· .not. (χ .or. y)? 

Not Or 

Μετατρέπει έναν δεκαδικό αριθμό σε παράσταση 8 έως 16, ή 32 στοιχείων του 
δυαδικού συστήματος. 

number ~-v·-~-Λ- Boolean array 

Number Το Boolean Array 

~ OR 
Υπολογίζει το λογικό OR των εισόδων χ, y. 

~ OR σε Στοιχεία Πίνακα 

χ ··::::: : :: . :::: Ε>· ·· · · · ··· · · · · ·· χ .or. y? 
Υ , 

Or 

Επιστρέφει λογικό ψευδές εάν όλα τα στοιχεία στον πίνακα είναι ψευδή. Διαφορετικά 

επιστρέφει λογικό αληθές. 

Boolean array -··-·-·-.-,.~ · ... · logical OR 

Or Array Elements 

~ Λογική Σταθερά 

Θέτουμε μία τιμή λογικής αλήθειας ή ψεύδους επιλέγοντας Τ ή F της σταθεράς με τη 
ι · ~ ul 

χρήση του εργαλείου δείκτη. 

4.2.8. Λειτουργίες Χρόνου, Διαλόγου και Λάθους. 

Με τις λειτουργίες χρόνου, διαλόγου και λάθους έχουμε πρόσβαση σε λειτουργίες 

συγχρονισμού, σε εφαρμογές που απαιτούν να γνωρίζουμε τον τρέχοντα χρόνο της, 

την παρεχόμενη περίοδο ενός γεγονότος ή το χρόνο αναστολής μιας λειτουργίας για 

μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Περιγραφή Λειτουργιών Χρόνου, Διαλόγου και Λάθους. 

~ Ημερομηνία / Χρόνος σε Δευτερόλεπτα 
Μετατρέπει μια συστάδα πληροφοριών του χρόνου (ώρα, ημέρα, μήνας, έτος) σε 

32-bit ακέραιους αριθμούς μορφής δευτερολέπτων. 
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Ι===cα tiπιe 

Date/Time Το Seconds 

);>- Δευτερόλεπτα σε Ημερομηνία / Χρόνο 
Μετατρέπει έναν 32-bit ακέραιο αριθμό μορφής δευτερολέπτων σε 
μια συστάδα πληροφοριών του χρόνου (ώρα, ημέρα, μήνας, έτος). 

time stamp ==ocf, 

Seconds Το Date/Time 

);>- Διαμόρφωση μορφής εμφάνισης Ημερομηνίας/ Χρόνου 

Δίνει την πληροφορία της Ημερομηνίας / Χρόνου σε μορφή παρουσίασης όπως την 

διευκρινίζουμε με την επιλογή διαμόρφωσης μορφής εμφάνισης (time format 
string). 

time format string (%c) ----ι 

tirne stamp a2==cq' 
ι---- date/time string 

Format Date/Time Sl:ring 

);>- Πλαίσιο Διαλόγου 

Εμφανίζει ένα πλαίσιο διαλόγου που περιέχει ένα μήνυμα και ένα πλήκτρο επιλογής 

ΟΚ για τον τερματισμό του. Η εισαγωγή του μηνύματος γίνεται από την επιλογή 

message, και η ονοματοθέτηση του πλήκτρου μπορεί να τροποποιηθεί στην επιλογή 
button name ('ΌΚ") . 

message 

One Button Dialog 

);>- Πλαίσιο διαλόγου δύο κουμπιών 

Εμφανίζει ένα πλαίσιο διαλόγου που περιέχει ένα μήνυμα και δύο πλήκτρα επιλογής 

για το τερματισμό του. 

message 
Τ button name ('ΌΚ") _ _,,__.,,., ·· ·· ····· Τ button? 

F button name ("Cancel") 

Two Butl:on Dialog 

~ Μέτρηση (ms) 
Η λειτουργία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του χρόνου ενός γεγονότος σε 

χιλιοστά του δευτερολέπτου. 
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101 rnillisecorιd timer value 

Tick Count (ms) 

~ Περιμένετε (ms) 
Η λειτουργία περιμένει τον διευκρινισμένο χρόνο σε χιλιοστά του δευτερολέπτου που 

έχουμε εισάγει στην επιλογή milliseconds to Wait και κατόπιν αναγκάζει το VI μέσα 
στο οποίο βρίσκεται να εκτελέσει τις λειτουργίες του. Χρησιμοποιείται ως χρονικό 

καθυστέρησης μέσα στον κώδικα. 

mίlliseconds to waίt -00 
Waίt (ms) 

~ Περιμένετε έως .. 
Η λειτουργία τερματίζει τη λειτουργία ενός βρόχου μετά από συγκεκριμένο χρόνο 

που έχουμε ορίσει στην επιλογή millisecond multiple, ώστε να συγχρονιστεί η 
έξοδος του με αποτελέσματα άλλων λειτουργιών ή δομών. 

mίllisecond multίple -{1)-
W aίt Untίl Next ms Multίple 

~ Εύρεση Πρώτου Λάθους 

Εξετάζει τη θέση λάθους ενός ή περισσοτέρων χαμηλού επιπέδου λειτουργιών ή 

subVIs που παράγουν έναν αριθμητικό κώδικα λάθους. 

error codes ---ι 

error in (rιο error) --'""'""'"'Ι 

source messages 

Fίnd Fίrst Error. νί 

~ Γενικός Χειριστής Λάθους 
Η λειτουργία αυτή δημιουργεί μέσα από τις προεπιλογές της τον τρόπο εμφάνισης και 

περιγραφής του λάθους σε ένα πλαίσιο διαλόγου. 

General Error Handler.νί 

~ Απλός Χειριστής Λάθους 

. .. ········ error? 
code out 
source out 

- rnessage 
error out 

Η λειτουργία αυτή εμφανίζει την περιγραφή του λάθους σε ένα πλαίσιο διαλόγου 

παρέχοντας λιγότερες δυνατότητες επιλογής της μορφής εμφάνισης στον χρήστη . 
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error? 
type of dialog ( ΟΚ msg: 1) ---i code ουt 

error in (no error) ι.=-__ι-"""'f "' source out 

Simρle Error Handler.νi 

4.2.9. Λειτουργίες Γραφημάτων και Ήχου 

Περιγραφή Υποπαλετών Γραφημάτων και Ήχου 

error ουt 
message 

~ Η Υποπαλέτα 30 Graphs περιέχει εργαλεία επεξεργασίας 3D διαγραμμάτων. 
Παραμετροποιεί τα διαγράμματα στη μορφή που θέλουμε. 

{J 3D Gr-.:iph Propertιeς 

~ Η Υποπαλέτα Picture Plots περιέχει εργαλεία για κατασκευή 2D διαγραμμάτων, 
πολικών διαγραμμάτων και χάρτη Smith. 

{J Pictυre Plots 

~ Η Υποπαλέτα Picture Function περιέχει εργαλεία διαμόρφωσης και 

επεξεργασίας εικόνων. 
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{:] Pict.ure Fυnι:tιons 
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>- Η Υποπαλέτα Graphics Format διαμορφώνει την εικόνα στον τύπο που 

επιθυμούμε. Οι λειτουργίες της έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν από ένα αρχείο 

μια νέα εικόνα και να την αποθηκεύσουν σε αυτό. 

{::3 Gr apt-ιιcs Forrnats 

>- Η Υποπαλέτα Sounds περιέχει λειτουργίες παραγωγής και επεξεργασίας ήχου. 
Υπάρχει δυνατότητα καταγραφής εξωτερικού ήχου από συσκευή σε αρχείο 

παραγωγής ήχου και αναπαραγωγής από αρχείο. 

-t::J Sound 

>- Ήχος Τόνου 
Έχουμε τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε τη συχνότητα, τη διάρκεια και την ένταση του 

τόνου ώστε να τον χρησιμοποιήσουμε ως ηχητική ένδειξη σε μία συνθήκη. 

frequencγ (Hz) - igrιored --[:;[\~] .. 
duration (msec) - ignored ~ error • ignored 

intens itγ (Ο-255) - ignored · 

Beep.νi 
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4.2.10 Διαγράμματα & Γραφήματα 

Γράφημα ονομάζεται η δι-διάστατη απεικόνιση ενός ή περισσοτέρων κυματομορφών. 

Στο Labνiew μπορούμε να βρούμε δύο είδη γραφημάτων: 

• γραφήματα ΧΥ τα οποία απεικονίζουν ένα διάνυσμα Χ ως προς ένα διάνυσμα 

Υ και 

• γραφήματα κυματομορφών όπου θεωρείται ότι ο άξονας Χ είναι ο άξονας του 

χρόνου. 

Γίνεται χρήση των γραφημάτων (graphs) και των διανυσμάτων (charts) για να 
απεικονίσουμε τιμές σε μορφή γραφικών παραστάσεων ή γραφήματος, όπως στον 

παλμογράφο. Η βασική διαφορά τους βρίσκεται στο γεγονός ότι τα διαγράμματα 

απεικονίζουν συνεχώς τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα, ενώ τα γραφήματα 

απεικονίζουν τα στοιχεία έτοιμων πινάκων στην μορφή αξόνων Χ-Υ. 

Με την τοποθέτηση τους στο front panel, οι άξονες είναι βαθμολογημένοι με 
προεπιλεγμένη τιμή , η οποία όμως μπορεί να διαφοροποιηθεί με το εργαλείο 

ονοματοθέτησης . Επιπλέον μπορούμε να επιλέξουμε αυτόματη βαθμολόγηση για τον 

άξονα Χ με το Χ Scale >> Autoscale Χ από το Pop -Up μενού και με το Υ Scale >> 
Autoscale Υ για τον άξονα Υ. Η παλέτα γραφημάτων (εικ. 4.6) διαθέτει και τα 3D 
γραφήματα δίνοντας δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης του γραφήματος. 

-{.;J Controls Q. Search j 
ΑΙΙ Controls 

~ = Num Ctήs Buttons Text Ctήs Usor Ctήs 

~ l[J ~ -{;J ΑΙΙ Control> 
Num !nds LEDs Text Inds Gr•ρh!nds ΑΙ Ι Controls 

Εικόνα 4.6: Απεικόνιση 3D γραφημάτων 

Μας δίνεται επίσης η δυνατότητα να τροποποιήσουμε τη συμπεριφορά των δρομέων 
των γραφικών παραστάσεων και την μορφή των αξόνων. Η εικόνα που ακολουθεί 

απεικονίζει τα στοιχεία μιας γραφικής παλέτας.(εικ 4.7) 

140 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
-------



Δείκτες 

κέρσορα 

έγμα 

τες 

·ων 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ LABVIEW ΜΕ 
ΦΑΣΗ ΣΤΑ Σ.Α.Ε. 

XY Graph 

ΧΥ Graph 8,0 -

7,0-

6,0-

> 5,0-

~ 
Ζ 40 -
0 ' 
~ 

3,0 -

2,0 -

1,0-

ο.ο - . 
0,0 

ΑΞΟΝΑΣ Χ 

1 

1,0 

ο 

PlotO 

1 1 1 1 1 1 1 

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

ΑΞΟΝΑΣ Χ -
Ι!ι 1 ~κ .κ~ 

... _J -

~ i!ι JJY J ~· Y$ 

Εικόνα 4.7: Αντικείμενα παλέτας γραφήματος 
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Επειξεργασία Αξόνων 

Πατάμε το δεξί πλήκτρο από το ποντίκι πάνω στο γράφημα (εικ 4.8) και διαλέγουμε 
τον άξονα (Χ Scale/ Υ Scale ) που θέλουμε να μορφοποιήσουμε. 

XY Graph 

8,0-

7,0 -

6,0-

"' 5,0 -
τ> 
::ι 

~4.0 -
Ε 

<( 3,0-

2,0 -

1,0 -

ο.ο -, ' ' ' 
ο.ο 1,0 2,0 3,( 

Find Terminal 
Change to Control 

Description and Tip ... 

Create 1-
Replace 1-
Data Operat ions 1-
Adνanc ed 1-

Χ Scale ~ 

Υ Scale 
./ Autosize Plot Legend 

Properties 

Marker Sp<1c.ing ~ 

Formatting ... 
S le 1-
Mapping 1-

./ AutoScale Χ 

./ Loose Fit 

./ Visible Scale Label 

Εικόνα 4.8: Μορφοποίηση αξόνων 

Από το παράθυρο επιλογών (εικ. 4.9) που εμφανίζεται μπορούμε να ορίσουμε πως να 
απεικονίζεται ο άξονας και να ορίσουμε τις παραμέτρους ανάλυσης και απεικόνισης 

της κυματομορφής μας (Χο και dX). 
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Appea rance τ Forma~d Precision Γ Plots- Scales Cursors 

mplitudε (Υ- is) 

Name mp lit ud e 

,/ Show scale label 

.ι Show scale 

, Log 

lnνerted 

Scale S le and Colors 

8 Major tick 

8 Minor tick 

8 Marker text 

GJ 

J utosca le 

Sca ling Facto rs 

Offset Ο 

Multipli er 1 

Grid S le and Colors 

riiiiΊ 8 Major grid 

~ 8 Minor grid 

OIC 1 [ Cancel J [ Help 

Εικόνα 4.9: Παράθυρο τροποποίησης αξόνων 

4.2.11 Γραφήματα Charts 

Στο Labview μπορούμε να βρούμε τις τρεις ακόλουθες μορφές απεικόνισης 

γραφημάτων charts: 

• Ταινίας (Stήp) 

• Παλμογράφου (Scope) 
• Σάρωσης (Sweep) 

Στα διαγράμματα ταινίας (Strip) η κυματομορφή φαίνεται ότι κυλάει προς τα 
δεξιά απεικονίζοντας τις νέες τιμές στο δεξί άκρο. 

Στον παλμογράφο (Scope) οι τιμές του διαγράματος ξεκινούν από αριστερά και 
μόλις φτάσουν στο δεξί άκρο ξεκινάει καινούργιο διάγραμμα από τα αριστερά. 

Τα διαγράμματα σάρωσης (Sweep) είναι παρόμοια με τα διαγράμματα ταινίας, 
με την διαφορά όμως ότι εδώ μπορούμε να ορίσουμε από ποιο σημείο του 

διαγράμματος θα ξεκινήσει η απεικόνιση των νέων τιμών. Μπορούμε να ορίσουμε το 

είδος του διαγράμματος με την εντολή από το Pop -Up μενού Advanced >> Update 
mode (εικ. 4.10) 

Με το γράφημα Chart μπορούμε να απεικονίσουμε πολλά διαγράμματα 

ταυτόχρονα. Αυτό επιτυγχάνεται, με την λειτουργία Bundle. 
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Visible lten1s • 
Find Τ eπn ina l 

Change to Control 

Description and Tip ... 

Create • 
Replace • 
Data Operations • 
Advanced • 

Synch ronous Display 
Χ Scale 
Υ Scale 

• Customize ... 

./ Autosize Plot Legend 
Stack Plots 

• 

Chart History Length ... 

Properties 

Hide Indicator 
Enabled State 

Update Mode • 
./ Auto Adj ust Scales 

Reset Scale Layout •• 
Εικόνα 4.1 Ο: Επιλογή μορφής απεικόνισης 

4.2.12 Γραφήματα Graphs 

Το σύνολο των στοιχείων ενός πίνακα απεικονίζονται με τα γραφήματα Graphs. 
Το Labview έχει τις μορφές ακόλουθες μορφές γραφημάτων: 

• Waνeform Graphs 
• ΧΥ Graphs 

Η απεικόνιση τους στο front panel είναι ίδια, λειτουργικά όμως διαφέρουν 

σημαντικά. Η διαφορά τους βρίσκεται στο διαφορετικό τύπο δεδομένων που δέχονται 

στην είσοδο τους. 

Τα Waveform Graphs (εικ. 4.11) είναι κατάλληλα να σχεδιάζουν γραφήματα 

κυματομορφών από πίνακες με ομοιόμορφα σημεία. Στον άξονα Χ βρίσκοναι τα 

στοιχεία ενώ στον άξονα Υ η τιμή του στοιχείου. Σε δι-διάστατο πίνακα το 

Waveform Graph σχεδιάζει δύο γραφήματα ταυτόχρονα. Στην είσοδο τους υπάρχει 
λειτουργία δημιουργίας πίνακα. 
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a\ιeform Graph 

10-

1 

20 
1 

40 
Time 

Plot O • 

1 1 1 

60 80 100 

Εικόνα 4.11: Απεικόνιση Waνeform Graphs 

Τα ΧΥ Graphs προορίζονται να σχεδιάζουν καρτεσιανά γραφήματα. Είναι 

κατάλληλα για δείγματα σε ακαθόριστα διαστήματα ή για σημεία που προέρχοναι 

από διαφορετικές μεταβλητές εξαρτημένες μεταξύ τους (εικ. 4.12). Τα δεδομένα 
συνήθως τα δίνουμε μέσω λειτουργίας Bundle. 
Σε γραφήματα ΧΥ Graphs μας δίνεται η δυνατότητα να αντιστοιχίσουμε 

κυματομορφές μεταξύ τους. 

'XY Graph 

8,0 -

7,0 -

6,0-

σι 5,0 -
-c 
:i 

::Ξ:: 4 0-Q. , 

Ε 
<( 3,0-

2,0-

1,0-

Ο,Ο - 1 
ο.ο 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 
Tίme 

Εικόνα 4.12: Απεικόνιση ΧΥ Graphs 
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4.2.13. Λειτουργίες Ανάλυσης 

Η παλέτα ανάλυσης περιέχει λειτουργίες για παραγωγή και επεξεργασία 

συναρτήσεων αναλογικών και ψηφιακών μεγεθών. 

Περιγραφή Υ ποπαλετών Ανάλυσης 

~ Η Υποπαλέτα Waveform Generator παρέχει συναρτήσεις ημιτονικών, 

τετραγωνικών, τριγωνικών και πολυμορφικών αναλογικών σημάτων, καθώς και 

συναρτήσεις λευκού και γκαουσιανού θορύβου. 

-t:J \ιVaveform (:;ener atιon 

);;;- Η Υποπαλέτα Waveform Monitoring παρέχει λειτουργίες σύγκρισης σημάτων. 
Για παράδειγμα στη λειτουργία ορίου θέτουμε ανώτατο και κατώτατο όριο 

σήματος. Εάν η πληροφορία του σήματος βρίσκεται μέσα στα όρια, τότε η 

λειτουργία ορίου δίνει τιμή αληθής. 

{:J W.:Jveform MorιιtorΊng 

~~ ππ 
Cr<o\< F(x) 

~ Η Υ ποπαλέτα Wavef orm Conditioning παρέχει συναρτήσεις για λειτουργίες 
ψηφιακών φίλτρων FIR, IIR. 
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{::] Vv'aveforπ1 Corιdιtionιπg 

>- Η Υποπαλέτα Waveform Measurement παρέχει λειτουργίες μέτρησης 

ηλεκτρικών μεγεθών των σημάτων, όπως μετρήσεις ενεργούς τάσης RMS, φάσης, 
πλάτους συχνότητας κ.ά. 

{3 Waveform Measurements 

>- Η Υ ποπαλέτα Signal Processing παρέχει λειτουργίες γεννητριών ψηφιακού 

σήματος, θορύβου, καθώς και συναρτήσεις φίλτρων για δημιουργία Vls 
επεξεργασίας ψηφιακού σήματος. 

{::] Sιgnal Processιng 

>- Η Υποπαλέτα Mathematics παρέχει μαθηματικές εξισώσεις για τη μαθηματική 
ανάλυση των σημάτων, καθώς και μαθηματικές φόρμες για την παραγωγή νέων 

σημάτων. Το block diagram που ακολουθεί (εικ.4.6) αποτελεί ενδεικτικό 

147 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ LABVIEW ΜΕ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ Σ.Α.Ε. 

παράδειγμα των λειτουργιών που περιλαμβάνονται στην παλέτα ανάλυσης για την 

παραγωγή γραφήματος Nyquist σε φίλτρο συχνοτήτων. 

Ιι . Generate white noise.I β , Compute the Freguency response.I 

&. Display Nyguist plotl 

m 

, Corrιρute magnitude From real and 
aginary ρarts. 

Εικόνα 4.6: Block diagram που κάνει χρήση της παλέτας ανάλυσης 

-1-. 1 

-1 ο 

Real part 
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4.2.14. Λειτουργίες Ελέγχου Εφαρμογών 

Η παλέτα Ελέγχου Εφαρμογών (Application Control) παρέχει λειτουργίες που 
αφορούν τις δυνατότητες κλήσεων των Vls σε ένα δίκτυο και των γενικότερων 
λειτουργιών εκτέλεσης ενός νι 

Περιγραφή Λειτουργιών Ελέγχου Εφαρμογών. 

~ Open 
Καλεί VI από Η/Υ του δικτύου . Η διεύθυνση που δίνεται είναι το TCP/IP του Η/Υ. 

rnachine name ("": open loc . .. -~-r;r:ι,.:::;;:ι--- application 
port nυmber (3363) ..._ 
timeout ms (60000) IP"'"'~o~~.P-"""""~ error out 
eπor in (no error) 

Open Application Reference 

~ Close 
Κλείνει το VI που έχει κληθεί. 

~ Stop 

reference ---J 

et·rot· in (no error) """""""""'~~..J<-"""""- error out 

Close Reference 

Διακόπτει την εκτέλεση του VI αν στην είσοδο της λειτουργίας εντοπιστεί λογική 
τιμή True. Εάν δεν εντοπιστεί τιμή, το VI θα τερματιστεί με το τέλος της εκτέλεσης 
του βρόχου στον οποίο βρίσκεται. 

stop' fT) ····· ····· ···~ 

Stop 

~ Exit 
Σταματάει την εκτέλεση του VI και κλείνει τον συγκεκριμένο τομέα του LabVIEW. 

quit? (Τ) ............... · · Ι 11• 1 

~ Print from Panel 
Εκτυπώνει το from panel του συγκεκριμένου VI. 
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;ι.. Help 
Περιέχει λειτουργίες για τα παράθυρα βοήθειας. 

Help 

4.2.15. Λειτουργίες Αρχείων 

Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στην παλέτα λειτουργιών Αρχείου Εισόδου / 
Εξόδου (File 1/0) μας παρέχουν δυνατότητα εγγραφής και ανάγνωσης δεδομένων με 
μορφή χαρακτήρων και λογιστικού φύλλου. 

Εγγραφή σε Αρχείο 

Η εγγραφή σε αρχείο προϋποθέτει τις εξής ενέργειες: 

);- Δημιουργία ( Create}, 
);- Εγγραφή (Write), 
);- Κλείσιμο αρχείου (Close). 

Στο block diagram παρουσιάζεται η σειρά της δομής εγγραφής δεδομένων σε 
κώδικα νι (εικ. 4.7) 

ο t 

hoose a f~e name and location 

rιιιe 

~ίύ 

Εικόνα 4.7.: Λειτουργία εγγραφής σε αρχείο 

Για ταχύτερο και πιο εύχρηστο προγραμματισμό του κώδικα VI μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία Write Characters Το File η οποία αποτελεί μορφή 
subVI των προηγούμενων εντολών εγγραφής αρχείου. 
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file path (dialog if errιpty) ~. labc ... I ne~·~ file path (Γ 
character string .... ~: .... ~ 

append to f ile? (ne\oΙJ file:F) ··· -~ ·· · ·· +? , 

Write Characters Το File.νi 

file path: επιλογή διαδρομής και ονοματοθέτηση αρχείου 

character stήng: εισαγωγή δεδομένων 

append to file?: επιλογή πρόσθεσης δεδομένων στο ίδιο αρχείο ή 

αντικατάσταση του αρχείου με νέο σε κάθε εισαγωγή δεδομένου στη λειτουργία. 

Για εγγραφή δεδομένων σε αρχείο λογιστικού φύλλου (Spreadsheet file), η παλέτα 
αρχείων παρέχει τη λειτουργία Write Το Spreadsheet File. 

Write Το Spreadsheet File. νί 

Η λειτουργία Write Το Spreadsheet File αποτελεί επέκταση δομής της Write 
Characters Το File ενσωματώνοντας πρόσθετες λειτουργίες για τη μετατροπή 

αριθμητικών δεδομένων σε χαρακτήρες πριν από την αποθήκευση τους . 

Σημείωση: τα δεδομένα στη λειτουργία Write Το Spreadsheet File πρέπει να 
εισάγονται πάντοτε με μορφή πίνακα. 

Ανάγνωση από Αρχείο 

Η ανάγνωση από αρχείο προϋποθέτει τις εξής ενέργειες: 

~ Άνοιγμα (Open), 
~ Εγγραφή (Write), 
~ Κλείσιμο (Close). 

Στο block diagram παρουσιάζεται η σειρά της δομής ανάγνωσης δεδομένων σε 
κώδικα VΙ.(εικ. 4.8) 
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Record Tirnel 

ΕΕ~_ : 
)§~ec-or-d-Dat~al 

fuiety arrayl 

[QI3 ' Ε> ~ 
ΝΕΧΤ RECORDI 

~ m 
m 

Εικόνα 4.8.: Λειτουργία ανάγνωσης από αρχείο 

Σημείωση: οι λειτουργίες Open και Close πρέπει πάντοτε να βρίσκονται έξω από τη 
δομή While Loop, για να μην ανοίγει το ίδιο αρχείο σε κάθε κύκλο της. 

Για ταχύτερο και πιο εύχρηστο προγραμματισμό του κώδικα VI μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία Read Characters From File, η οποία αποτελεί 
μορφή subVI των προηγούμενων εντολών εγγραφής αρχείου. 

file path (dialog if errιpty) ~ rιew f~e pat~ι (NotAPath if 
number· of characters (all:-1) ~character string 

mark after read (chars.) 
ί. ............. .. _ ....... EOF? 

Read Characters From File.νi 

character stήng: εξαγωγή των χαρακτήρων δεδομένων 

file path: επιλογή διαδρομής και ονοματοθέτησης αρχείου 

number of characters: επιλογή αριθμού ανάγνωσης συνολικών αριθμών των 

δεδομένων 

Για ανάγνωση δεδομένων από αρχείο λογιστικού φύλλου (Spreadsheet file) η 

παλέτα αρχείων παρέχει τη λειτουργία Read from Spreadsheet File. 

format (0/.:.,,3f) -----. .....---- neV>J file path (Not Α Path i ... 
file path (dialog if empty) all ro\•ιs 

number of roV>.•s ( all :-1) fίrst row 

transpose (no:F) 
mark after read ( chars.) 
EOF? 

Read From Sρreadsheet File.νi 

Η λειτουργία Read from Spreadsheet File αποτελεί επέκταση δομής της Read 
Characters From File ενσωματώνοντας λειτουργίες για τη μετατροπή των 

χαρακτήρων σε αριθμητικά δεδομένα και την ανάγνωση συγκεκριμένων αριθμών 

γραμμών δεδομένων. Η λειτουργία Read Lines From File πραγματοποιεί την 
ανάγνωση ανά γραμμή περιλαμβάνοντας τη δομή της Read Characters From File. 
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5. Παρουσίαση Express Vls 

Εικονικά Όργανα (Virtual Instrument) ή Vls 

Εικονικά Όργανα (Virtual Instrument ή Vls) καλούνται τα προγράμματα του 

LabVIEW διότι μιμούνται την εμφάνιση και την λειτουργία φυσικών οργάνων, 

όπως είναι η παλμογράφοι και τα πολύμετρα . Στο Lab VIEW δημιουργούμε Vls με 
στοιχεία ελέγχου ( control) και στοιχεία ένδειξης (indicator). Για να ολοκληρώσουμε 
τον κώδικα χρησιμοποιούμε Vls και δομές για να ελέγχουμε τα αντικείμενα του 
front panel. Το block diagram περιέχει αυτόν τον κώδικα. Το LabVIEW 
περιλαμβάνει επίσης εργαλεία για απόκτηση , ανάλυση, προβολή και αποθήκευση 

δεδομένων, καθώς επίσης και εργαλεία ανίχνευσης λάθους στον κώδικα . 

Σημείωση: Έχουμε ήδη αναφέρει ότι τα στοιχεία ελέγχου χρησιμοποιούνται για 

είσοδο δεδομένων στο πρόγραμμα μας ενώ τα στοιχεία ένδειξης χρησιμοποιούνται 

για έξοδο των αποτελεσμάτων. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε κάποιες ασκήσεις για να εξοικειωθούμε με το γραφικό 

περιβάλλον προγραμματισμού του LabVIEW και τα βασικά χαρακτηριστικά του, 
καθώς και να διδαχθούμε πώς να αναπτύξουμε βασικές εφαρμογές σε LabVIEW. 

Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη άσκηση . Θα χτίσουμε ένα VI (Virtual Instrument) 
που παράγει ένα σήμα και θα παρουσιάζει αυτό το σήμα σε μία γραφική παράσταση. 

153 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ LABVIEW ΜΕ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ Σ.Α.Ε. 

Γεννήτρια Προσομοίωσης Σημάτων 

1° παράδειγμα: 

Βήμα 1: 

Επιλέγουμε από την παλέτα εισόδου (input) το Express VI Simulate Signal. Το 
Express VI Simulate Signal είναι μια γεννήτρια προσομοίωσης παραγωγής σήματος. 

~ 
Simulate Signal 

~ ..,t t • ΙΓ' ΓΙl ι=:..t ! it ~· 

err _ot j Jt ~ 

Sine ~ 

Με την τοποθέτηση του Express VI στο block diagram αυτόματα ανοίγει το 
παράθυρο ιδιοτήτων Configure Simulate Signal. Ένας άλλος τρόπος για να 

εμφανίσουμε το παράθυρο ιδιοτήτων είναι με δεξί πλήκτρο του ποντικιού επάνω στο 

εικονίδιο. 
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1~ Configure SJ~ulCJte SignCJI [Sim~ICJte SignCJI) - - - ----- -- - ----- - -- - - - - 8 
Signal 

SiQnal tyρe 

Sine 

Frequency (Hz) 

1 0,Ι 

Amρktυde 

1 

0Addnoιse 
..,~Ι ιι~. r 

Timίno 

Samρles ρer setα-ιd (Hz) 

1000 

Phase (deQ) 

ο 

Offset 
ο 

eeo:; rur-.tιt.r 

Ο Simulate acquis~ioo tιming 

Number of samρles Θ Rυn as f ast as ρossible 

100 ---, 0 Automatic 

Ο lnteςιer number of cycles 

100 

Act Jdi tι eι;uffi ; 
10 1 

Βήμα 2: 

Result Preνiew 
ι -

0,5 -

-0,5-

-1-, 
ο 

TimeStamps 

Tιme 

Θ Relatiνe to start of measurernent 

0 Absolute (date and tJme) 

Reset Signal 

Ο Reset phase, seed, and time stamρs 

Θ Use cor~inuous gener ation 

SignalName 

0 Use sϊqnδl type name 

al name 
Sine 

ι 

0,099 

ΟΚ ) [ Cance! J [ He~ 

Αφού έχουμε ρυθμίσει κατάλληλα της παραμέτρους και τη μορφή του σήματος ( 
Signal type), ενεργοποιούμε το πλήκτρο ΟΚ και κλείνουμε το παράθυρο ιδιοτήτων. 

Βήμα3: 

Εισάγουμε ένα στοιχείο control (Knob) στο front panel και με το εργαλείο 

ονοματοθέτησης j Λj το ονομάζουμε Amlitude. Θα το χρησιμοποιήσουμε για τον 
έλεγχο του πλάτους της κυματομορφής . 

Βήμα4: 

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο σύνδεσης 

control στην είσοδο Amlitude του Express VI. 

Βήμα 5: 

για να καλωδιώσουμε το στοιχείο 
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Με δεξί πλήκτρο του ποντικιού στο εικονίδιο του Simulate Signal από το μενού ανάπτυξης 

της παραμέτρου Έξοδος Σήματος επιλέγουμε create » graph indicator για δούμε την έξοδο 

της κυ ματομορφής. 

Βήμα6: 

Τοποθετούμε άλλο ένα στοιχείο control για τον έλεγχο της συχνότητας του 

παραγόμενου σήματος εξόδου. 

Βήμα 7: 

Εκκινούμε τη λειτουργία του VI και παρατηρούμε την αυξομείωση του πλάτους και 
τις συχνότητας του σήματος, κάνοντας χρήση των ποτενσιόμετρων. 

Βήμα8: 

Μπορούμε να αλλάξουμε την κλίμακα για το ποτενσιόμετρο κάνοντας δεξί κλικ 

πάνω στο στοιχείο και από την επιλογή ιδιότητες μας εμφανίζεται το παράθυρο 

ιδιοτήτων του control. Στη καρτέλα scale ρυθμίζουμε το εύρος των τιμών για τη 
συχνότητα του σήματος. 

Βήμα 9: 

Εισάγουμε τα στοιχεία σε μια While Loop και εκτελούμε το κώδικα. 
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Amρltude 

2-

1 6 
' ' 

ο ' 10 

Frequency 

4() 50 60 
30.._. \ I Ι ,,)0 

20- -θΟ 

10 ' 
ο ' 100 

Βήμα 10: 

1 3ρt Aρplicotion F~ 

m 

Για την διαμόρφωση της επισκόπησης του σήματος στο καταγραφικό επιλέγουμε 

από την παλέτα Αριθμητικών λειτουργιών και συγκρίσεων (Arithmetic & 

Comparison) το Express VI Scaling and Mapping. 

{:::] Furιctiorιs (ί, search 1 

Arιthn1etic & Com arison 

~ ~ ~ 
Input Analysis Output User Libr aries 

~ rfζ- ;: .. 1 ~ - -tJ Arit~ιn1etιc & Comparιsorι 
Exec ctrl Arith/Compare - . • 1 1 

[G]J [GjJ 
Formula Scale &Map Time Domain 

~ .. ι!mJ 0 ~ ~ 

Numeric Boolean Comparison 

Βήμα 11: 
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Με δεξί κλικ επάνω στο εικονίδιο της λειτουργίας Scaling and Mapping επιλέγουμε 
ιδιότητες (properties ). 

Βήμα 12: 

Simulate Signal 
• ert~1 n 11_ .ιr·σr. 

Visible Items 
Help 
Descriptiorι and Tip .. . 
Set Brealφoint 

Scaling and 
Mapping 

Arithmetic & Comparison Palette • 
Replace • 

Open Front Panel 

Size Το Text 
VieΙ"I As Icon 

Properties 

Από το παράθυρο διαλόγου του Express VI μπορούμε να διαφοροποιήσουμε την 
κλίμακα ως προς τον τύπο της (γραμμική ή λογαριθμική) καθώς και ως προς το 

πλάτος της. 

Με την τιμή m=2 στην επιλογή Linear (Y=mX+b) το πλάτος της κυματομορφής 
διπλασιάζεται. 
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Συστάδα Express VI 

Scaling or Μaρρίng Tyρe 

Q Normalize 

L:t\l'!est peal 

ο 

Θ linear (V=mX+b) 

Slope (m) 
'---'-----

2 
L 

Ο Logarithmic 

dB refererιce 

Ο Interpolated 

Hιgf-ιest peak 

1 

V intercept (b) 

ο 

[•efιne τ.:;tι/e ... 

..___ο_κ _ _,] [ Cancel J ...... [ _ H_e_IP _ _, 

Για τη δημιουργία συστάδας σημάτων χρησιμοποιούμε τη λειτουργία Merge Signals 
από την παλέτα function >> Signal Manipulation. 
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Merge Signals 

Καθώς εκκινούμε το τροποποιημένο VI, παρατηρούμε ότι στο ίδιο γράφημα έχουμε 
την απεικόνιση των δύο κυματομορφών. 

Για το διαχωρισμό της συστάδας των σημάτων χρησιμοποιούμε τη λειτουργία Split 
Signals. 

Split Signals 
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Τροποποιούμε το VI με τον ακόλουθο τρόπο . 

............................................................ ~. 

Simulate Signal 
• F'f ,-,, ιη ~Γ·ι: eι t )Ι ) 

Sine 

• 

m 

Scaling and 
t'1apping 
Signals 

Sca/ed Si nals • 

~ 00 ................................ . 
Θέτουμε σε λειτουργία το VI και παρατηρούμε τις κυματομορφές. 
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2-

Amρlitude 

• 6 
\ Ι 

ο ' ' 

-8 

10 

20- -80 

10' 
ο' 

'90 

' 100 

-§ 
1-

~Ο
Ε 
q; 

-1-

-2-

-3-, 
ο 

Waveform Grδph 

3-

-2-

-3- , 
ο 

1 

0,01 
1 1 

0,02 ο,ω 
1 

Ο,04 

Sιne (Scδled) -

ι ι ι ι ι 

0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 
Time 

1 

0,05 
Time 

1 

0,06 

Waνeform Graph 2 

-1,s-, 
ο 

Ανάλυση και Επεξεργασία Σήματος με Express Vls 

1 1 

0,07 0,08 

Sine (Scδled) -

1 

Ο,09 
1 

0,1 

Sine -

ι ι ι ι t 
0,02 Ο,04 0,06 0,08 Ο, 1 

Time 

Α vοίγουμε το παράδειγμα Generate, Analyze, and Display.vi που βρίσκεται στην 
επιλογή NEW κατά την εκκίνηση του LabVIEW για να εξετάσουμε τη μέθοδο 
προγραμματισμού ανάλυσης και επεξεργασίας σήματος με χρήση των Express Vls. 
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EJle ς_dit Qperate Iools §.rowse ~indow ttelp ι~.ιι 

1 ~ 1~1 =1 @] / 13pt Application Font . "' 11 :ο"' ll :[j; ιι ~"' 1 ~ ~ -·- • 
Plot ~-

10,Ο-

5,0-

C) 
τι 
:::! 
~ ο,ο-Q. 
ιΞ 
C( -2,5-

-5,Ο-

-7,5-

-10,0-, 1 1 1 1 1 

Ο, ΟΕ+Ο 2,0E+l 4,0E+l 6,ΟΕ+1 8,ΟΕ+1 1,ΟΕ+2 

Time 

RMS 

ο 

STOP 1 

Front Panel παραδείγματος Generate, Analyze and Display.vi 
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m 

This terrιplate is intended for use with the Getting started manual. 

1. Configure the Simulate Signal Express νι by double·clickίrιg it. 
2. Corligure the Amρlitude and Leνel Measurements Express νι by doυb!e·clickίng it . 
Note that ou can also add man more kίnds of an · sis b usin the Εχ ress Vls ιn the Si nal Ana 

Amplitυde and 
Level 

f--M-ea~sur~eme:__~_s~~~~~11.23 Signals lb 
RMS 

Block diagram του VI 

Βήμα 1: 

Κάνουμε δεξί κλικ επάνω στο εικονίδιο του Express VI Sίmulate Sίgnal και 

επιλέγουμε ιδιότητες (Properties). 

Βήμα 2: 

Στην επιλογή Sίgnal Type του παραθύρου διαλόγου ορίζουμε μορφή σήματος DC και 
τοποθετούμε την τιμή offset 10. 
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Βήμα 3: 

SiQnal 
SiQnol type 

DC 

0Addnoιse 

h 'J 

"'Ι-ιι;e r Ι·"ΙJΙ~ 

Tιming 

5-les per s.,,;ord (Hz) 

1000 

ν 

,. 

Offset ,, 
10 

,,..d •nt'• 

Θ Slmulote acqulsιtion tiιnu1g 

Nιιnber of somples Ο Run es f ost os possιble 

ιοο Β Aιι:αnotic 

Ο Integer number of cycles 

Α·:tυ; ... '" ..J, 1D _ )/' ~-31 'CIE'· 
HJ 

Ar.tual '"•.;q'-'erι'-f 
Ι(ι,Ί 

R~sult Pr~νi~w 
ιι-

ι ο,s -

'§ J ιο-

9,5-

9-, 
ο 

Tim., stιιιnικ 

Τίιηe 

Θ Relδtiνe to stoιt of meosuremer~ 

Ο Absolute (date and tirne) 

R"~tS-ιgnal 

Ο Reset phose, seed, aΓd tίne stomρs 

Θ LJse contiruous oener&ion 

Sίgnal/'lam., 

Β Use siglol type name 

Siι;ιno/name 

oc 

1 

0,099 

ΟΚ J 1 Cancel J [ Help 

Συνδέουμε το ποτενσιόμετρο για να έχουμε την δυνατότητα να μεταβάλλουμε την τιμή 

offset του VI και επιλέγουμε έξοδο DC από τις ιδιότητες του Express VI Amplitude 
and Level Measurements όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα. 
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E_ile !;;dit Qperδte Iools !1rowse '!ιindow !:jelp 

< 

1 ~ ι~ι [ill ~ Ι i.o lrtt υΙ ,~Ι-3ρ-t A-ρρ-licat_ion_Fo-nt-~. 11 :οΥ '~-' ~ 

m 

This template is Ιntended for use "oith the Getting Started manual. 

Ι . ConfiQure the Simulate Siqnal Eχpress νι by double-clickin9 it. 
2. CαiiQιxe the Amplitude and Leνel Measurements Exρress νι by double-clickinQ ~ . 

ote that ου can also ddd man more ki1ds of anal sis b usi the Εχ ess ν1s in the Si nal Anal sis ette. 

DC 

Amρlitude «1d 
Leνel 

Measurements 
Signals 

Mean DC 

Mean (DC)\ 
1 

> 
v 
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< 

Knob 

40 50 60 
30 '

1
' 70 ... .,, 

-80 

'90 
' 100 

Βήμα 4: 

22,0-

21 ,5-

21 ,0-

~ 20,5-
..., 20,0-
-a. 
~ 19,5-

19,Ο-

18,5-

18,Ο-

17,5-, 
Ο,ΟΕ+Ο 

Mean (DC) 

19,746 

1 1 1 

2,ΟΕ-2 4,ΟΕ-2 6,ΟΕ-2 

Tιme 

STOP 1 

DC -

1 
8,ΟΕ-2 

1 

1,ΟΕ-1 

Τοποθετούμε στοιχείο LED στο front panel του VI. Από την παλέτα controls 
επιλέγουμε την ένδειξη round LED. Χρειαζόμαστε το LED για να έχουμε ένα οπτικό 
σύνθημα που δείχνει όταν υπερβαίνει μια τιμή ένα προκαθορισμένο όριο. 

Μεταβάλλουμε την τιμή του ποτενσιόμετρου και παρατηρούμε τη λειτουργία του 

LED. 
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Βήμα5: 

Για να καθορίσουμε την τιμή στην οποία το LED να ανάβει χρησιμοποιούμε τη 
λειτουργία του Express VI Comparίson που βρίσκεται στη παλέτα Αριθμητικών 
λειτουργιών και Συγκρίσεων (Arίthmetίc & Comparίson). 

Από τις ιδιότητες του συγκριτή επιλέγουμε την εντολή Greater or Equal και ορίζουμε 
την τιμή 50. 

~ Configure Comparison [Comparison] Β 

Compare Condition Input Slgnal 

O=Eqυal 
Cornparison lnputs 

Ο <> ΝοΙ; equal 
Ο Second ιnpυt 

30-

O >Greater 
Θ Use constant value 

-§ 20-

Θ >- Greater or equal 
Ccιnstant νalue .ι.ι 

a. 
40 λ ~ ΙΟ-v 

Ο <Less 
ο-

Ο <= Less or equal 
1 1 1 1 1 1 

Ο Equal wthin tolerance Toleιance 0,ί<Ι 0,1 0,2 0,3 Ο,4 0,5 0,6 

Oιnrange Mrτr,um Ο Result Preνiew 

Οουt of range "lδ"n·.~01 1 

Result 0,75-

0,5-
Θ One resυlt per sample .g 0,25-

Ο One result per channel ~ ο-

Ο One resυlt for all channels l-0,25-

Ο lnνert resυlt 
-0,5-

-0,75-

ResultName -1 - , 1 1 1 1 1 1 

eJ Chanc;ιe Express νι name to name cJ functicιn ο 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

οκ 1 ι Cancel 1 [ Help 
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Συνδέουμε το Express VI όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα . 

Eile g_dit Qperate Iools e_rowse \!!indow !:jelp 

/ ~ j~j ill] ~ / Ικ~I~ / ~ 1-3ρ-t Ap- plic-. al:-ion-Fo_nt_τ_I/ ~0τ j/-n." j ~ 

m 

Sιrnulate s· 
DC 

GruterorE~ 
• Oper1111d 1 

Result 

~ 
Amphtude and 

leνel 
Measurements 

Signals 
Mean DC 

[3 ..... ~ .._ ________________________________________________________ __. ν 

( ) 

Βήμα 6: 

Μπορούμε να συνεχίσουμε την επεξεργασία του σήματος με την λειτουργία του 

Simulation Signal τσεκάροντας στο παράθυρο ιδιοτήτων Add noise και επιλέγοντας 
Uniform White Noise. Με αυτή την ιδιότητα προσθέτουμε μέγεθος θορύβου στην 
πληροφορία του σήματος της DC συνιστώσας. 
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!~ Configure Simulate Signal [Simulate SignalJ 8 
5ignal 

Siςinal type 

DC 

f, " , 

111 

""'Ρ ,:ie 

~Addnoιse 

Noise type 

Unίfοιπι White Noise 

Noise amplitude 

0,6 

Timing 

Offset 

10 

Seednumber 

-1 

ν 

ν 

Samp!es per second (Hz) 

1000 Θ Simulate acquisition tlmιng 

Nιrnber of samples Ο Run ιis f ιist as possible 

100 0Aι.tomatic 

Ο Inteι;ιer number of c)·cles 

Artual r ur<ιO • ι of s.:ιιnple< 

100 

Actual ftt·~Uι::rιcγ 

.ι.Ο~.,;,ι 

Βήμα 7: 

Result Preνiew 
11-

10,5-

9,5-

9-1 

ο 

Time 

TimeStamps 

Θ Relιitiνe to start of measιxement 

Ο Absolute ( date ιind tirne) 

Reset Signal 

Ο Reset phase, seed, and time stamρs 

Θ Use continuous ι;ιener ation 

SίgnalName 

0 Use signιil type name 

Signal name 

DC with Worm Noise 

1 
0,099 

ΟΚ J ( Cancel J [ Help 

Τρέχουμε το VI και τοποθετούμε την τιμή του ποτενσιόμετρου κοντά στην τιμή 50. 
Παρατηρούμε το LED να αναβοσβήνει εξαιτίας της υπέρβασης ορίου λόγο του 

θορύβου. 

Βήμα 8: 

Μπορούμε να προσθέσουμε στο front panel ενδείξεις μετρήσεων όπως: η Μέγιστη 
κορυφή σήματος (Maxίmum Peak), Ελάχιστη κορυφή σήματος (Mίnimum Peak) 
καθώς και μέτρηση σήματος από κορυφή σε κορυφή (Peak to Peak). Για να 

καθορίσουμε αυτές της μετρήσεις επιλέγουμε τις ιδιότητες του Express VI Amplίtude 
and Level Measurements όπως βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα: 
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1~ Configure Amplitude and Leνel Measurements [Amplitude and Leνel Measurements] 8 
Amplitude Measurements 

0 DC 

0 RMS 

Ο Applγ window 

0 Maximum peak 

0 Minimum peak 

0 Peak to peak 

Ο Cycle aνerage 

0 CycleRMS 

Results 

Maximum peak 

Mirιimum peak 

Peakto peak 

Βήμα 9: 

49,046036 
1, 181654 

Input Signal 

50,4-

50,2-

50-
11> 

-g 49,8-

,49,6-
<i 49,4-

49,2-

49- 1 1 

ο 0,02 

Result Preνiew 

50,4-

50,2-

50-
11> 
"Ό 
~ 49,8-

]-49,6-

<i 49,4-

49,2-

49- , 1 

ο 0,02 

οκ ] [ 

1 1 1 1 

0,04 0,06 0,08 0,1 
Tιme 

1 1 1 1 

0,04 0,06 0,08 0,1 

Cancel 1 [ Help 

Σε κάθε μια από της 3 εξόδους που δημιουργήσαμε στο Express VI Amplίtude and 
Level Measurements πατάμε δεξί κλικ και από το μενού επιλέγουμε Create >> 

Numeric Indicator. Τροποποιούμε το block diagram και το front panel όπως στη 
παρακάτω εικόνα. 
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m 

rhίs template ls Πended for use \.\lith the Getti'19 Stδft~ manual. i 
~ , Confψe the Simulδte Sίgnal Exoress νι by double-dkl<;ng t . • 
~ · Confψe the Amplitudl! and Lι!νel Measutement:s Express VI by doLόle-cllck.;no it. Ι 
8k:ιte thδt you cΔΠ δiso c!dd many JIΊOf'~ ~s of ancιlysis •Υ usrng the Express Vls in the Sίαnol AΙNfrsis pblette8 

Sί!Uate 
DC wιth Unιform ~1 , 

Amρitude ond 
Leνel 

Measιrernerts 

RMS 
Mean (DC 

Νeφtινe Pe~ • 
Peak to Peak • 
Positiνe Peak ι 

MeM (DCJ I 

~ fieg•tlνe Pe.okl 

~ Peak to Peakl 

---~f1.23 
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Eile f;.dit Qperate Iools ~rowse ~indow t!elp 

< 

11~~1• 1 •• 1 

Knob 

40 50 60 
30 \ 1 Ι 

' 20-

10,,. 
/ 

ο 

Boolean 

Mean (DC) 

49,6433 

70 ,,. 
-80 

'90 
' 100 

cι.> 

50,4-

50,2-

50,Ο-

-g 49,8-

J 49,6 -

49,4-

49,2 -

49,0-1 

Ο,ΟΕ+Ο 
1 

2,ΟΕ-2 

Negatiνe Peak Peak to Peak 

49,0317 1,18275 

DC with Uniform Noise -

1 

4,ΟΕ-2 
1 

6,ΟΕ-2 

Tιme 

Positiνe Peak 

50,2144 

1 

8,ΟΕ-2 

STOP 

1 

1,ΟΕ-1 

v 

> 
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6. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σ.Α.Ε. 

Labview Control Design Toolkit 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε πως μπορούμε να αναλύσουμε σύστηματα αυτόματου 

ε"λi.γχου με την χρήση του Labview Control Design Toolkit καθώς θα πούμε λίγα 
λόγια για το γραφικό του περιβάλλον. 

Με τη χρήση γραφικών εργαλείων μπορούμε να δημιουργήσουμε μοντέλα δυναμικών 

συστημάτων. Το Control Design Toolkit υποστηρίζει γραμμικά, χρονικά αμετάβλητα, 
συνεχή και διακριτά μοντέλα που μπορούν να αναπαρασταθούν ως μοντέλα 

συνάρτησης μεταφοράς, χώρου κατάστασης ή κέρδους- πόλων-μηδενικών. 

Με τα εργαλεία που παρέχει μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μετατροπές ανάμεσα 

στις διάφορες μορφές των μοντέλων καθώς και να κάνουμε σύνδεση μεταξύ των 

μοντέλων σε σειρά, παράλληλα, με ανάδραση κ.α. Μπορούμε να κάνουμε ανάλυση της 

χρονικής απόκρισης, της απόκρισης συχνότητας και των χαρακτηριστικών ενός 

συστήματος όπως είναι η ευστάθεια, το κέρδος και ο συντελεστής απόσβεσης, 

χρησιμοποιώντας ενσωματωμένα Vls (Virtual Instruments-Eικoνικά Όργανα) όπως 
είναι το CD Bode.vi, CD Nyquist.vi και το CD Root Locus.vi. 

Στο εικόνα που ακολουθεί φαίνεται πως χρησιμοποιείται το Labνiew στη με"λi.τη και 

σχεδίαση ενός συστήματος ε"λi.γχου. 

Ανάπτυξη Μοντέλου 
Συστήματος ( Plant ) - -' System lclentιfk:ation · Control Desιgn 

Toolkιt Toolkit 

LatlVIEW ~ LabVIEW Real-Tlme 
Simulatιon Module 

Moctule 
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Το Control Design Toolkit παρέχει το διαδραστικό εργαλείο Control Design 
Assistant που είναι διαθέσιμο από το Tools Ι Control Design Toolkit και μια 
βιβλιοθήκη με Vls, για τη μελέτη και σχεδίαση ενός συστήματος αυτομάτου ελέγχου . 

Όταν εγκαθίσταται το Control Design Toolkit, η Control Design Palette είναι 
διαθέσιμη από την παλέτα Fuoctions και φαίνεται στην εικόνα 6.1. 

~!... ~' b-.1 _J 
Model Constr .. . 

e- v· ... ο- ιeνν 

Mo:del lnform ... 

rt\11 . 
L./ιif 

Model Conver .. . Model Interco ... 
:c:JΞ~ .. 

ζ,ωο -c:J: 
Tίme Resρonse Frequency R.. . Dynamic Char. . . Model Reduct .. . 

• • Α χ -ο 

U=-k .ιc - [ίi!!) ~] : [:) 

State-Space . . . State f eedba ... Stochastic Sy ... Solνers 

~ ·1 
Analytical PID . . . Predictιve Co ... tmpJementation 

Εικόνα 6.1: Απεικόνιση Control Design Palette 

Ακολουθούν μερικοί από τους βασικότερους τύπους των δομικών στοιχείων στην 

εργαλειοθήκη: 

• Model Construction palette, με τις παρακάτω συναρτήσεις και 

υποπαλέτες: 

• Construct State-Space Model 
• Construct Transfer Function Model 
• Construct Zero-Pole-Gain Model 
• Construct Random Model 
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• Construct Special Model 
• Draw Transfer Function Equation 
• Draw Zero-Pole-Gain Equation 
• Read Model From File 
• Wήte Model From File 
• Model Information palette 

• Model Conversion palette, με τις παρακάτω συναρτήσεις: 
• Convert to State-Space Model 
• Convert to Transfer Function Model 
• Convert to Zero-Pole-Gain Model 
• Convert Delay with Pade Approximation 
• Convert Delay to Poles at Oήgin 
• Convert Continuous to Discrete (με διάφορες μεθόδους όπως Tustin, 

zero order hold κ.α) 
• Convert Discrete to Discrete 
• Convert Discrete to Continuous 
• Convert Control Design to Simulation 
• Convert Simulation to Control Design 

• Model Interconnection palette, με τις παρακάτω συναρτήσεις: 

• Seήal 

• Parallel 
• Feedback 
• Append 

• Time Response palette, με τις παρακάτω συναρτήσεις: 

• Step Response 
• Impulse Response 
• Initial Response 
• Linear Simulation 
• Get Time Response Data 
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• Frequency Response palette, με τις παρακάτω συναρτήσεις: 

• Bode Nyquist 
• Nichols 
• Singular Values 
• All Margins 
• Gain and Phase Margin 
• Evaluate at Frequency 
• Bandwidth 

• Get Frequency Response Data 

• The Dynamic Characteristics palette, με τις παρακάτω συναρτήσεις: 

• Root Locus 
• Pole-Zero Map 
• Damping Ratio and Natural Frequency 
• DC Gain 
• Stability 
• Norm 
• Covaήance Response 
• Τ otal Delay 
• Distήbute Delay 
• Parametήc Time Response 

• The State Space Model Analysis palette, με τις παρακάτω συναρτήσεις: 

• Controllability Matήx 
• Observability Matήx 
• Grammians 
• Canonical State-Space Realization 
• Balance State-Space Model (Diagonal) 
• Balance State-Space Model (Grammians) 
• Controllability Staircase 
• Observability Staircase 
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• State Similarity Transform 

Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν μερικά παραδείγματα στα οποία θα περιγραφεί 

αναλυτικά, βήμα προς βήμα, η υλοποίηση τους για την κατανόηση της χρήσης του 

Control Design Toolkit. 

Στο ακόλουθο σχήμα απεικονίζεται ένα κύκλωμα RLC σειράς . Οι τιμές της 
αντίστασης είναι R=20Ω, του πηνίου L=50mH και του πυκνωτή C=lOμF. 

L 

Γ·:π 
R 

·llill) 1 ν,ϊ ί (~ c Vc 

J 

Η συνάρτηση μεταφοράς ανάμεσα στην τάση εισόδου Vί και την τάση του πυκνωτή V c 

1 

LC είναι η εξίσωση: H(s) = 
2 

Rs 
1 

s + - + -
L LC 

Η υλοποίηση στο Labνiew γίνεται εφαρμόζοντας τα παρακάτω βήματα: 

Βήμα 1: 

Από την οθόνη "Getting Started" ανοίξτε ένα νέο "Blank VI". Πηγαίνετε στο block 
diagram (Ctrl+E). 

Βήμα 2: 
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Πατήστε δεξί-κλικ οπουδήποτε στο block diagram για να εμφανιστεί η παλέτα 

Functions. Για να μη φύγει και χρειαστεί να επαναλάβετε αυτό το βήμα, πατήστε την 
πινέζα που βρίσκεται πάνω αριστερά, μπροστά από την λέξη "Functions". 

Βήμα3: 

Εισάγετε το "CD Construct Transfer Function Model.vi" στο block diagram. Από την 
παλέτα Functions πηγαίνετε στο Control Design & Simulation >> Control Design >> 

Model Construction >> CD Construct Transfer Function Model.vi, επιλέξτε το και 
τοποθετήστε το στο block diagram. Από το μενού που υπάρχει κάτω από το νί επιλέξτε 
Single-Input Single-Output (Symbolic). 

Βήμα 4: 

Δεξί-κλικ πάνω στο CD Construct Transfer Function Model.vi >> Visible ltems >> 
Label, για να εμφανιστεί η ετικέτα με το όνομα του vi. 

Βήμα 5: 

Δεξί-κλικ στην είσοδο Symbolic Numerator του CD Construct Transfer Function 
Model.vi και επιλέξτε Create >> Control. 

Βήμα 6: 

Δεξί-κλικ στην είσοδο Symbolic Denominator του CD Construct Transfer Function 
Model.vi και επιλέξτε Create >> Control. 

Βήμα 7: 

Δεξί-κλικ στην είσοδο Variables του CD Construct Transfer Function Model.vi και 
επιλέξτε Create >> Control. 

Βήμα 8: 

Εισάγετε το "CD Draw Transfer Function Equation. νί" στο block diagram. Από την 
παλέτα Functions πηγαίνετε στο Control Design & Simulation >> Control Design >> 
Model Construction >> CD Draw Transfer Function Equation.vi, επιλέξτε το και 
τοποθετήστε το στο block diagram. Συμβουλευτείτε το βήμα 5 για να εμφανιστεί η 
ετικέτα. 
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Βήμα 9: 

Συνδέστε την έξοδο Transfer Function Model του CD Construct Transfer Function 
Mode1.vi στην είσοδο Transfer Function Model του CD Draw Transfer Function 
Equation.vi. 

Βήμα 10: 

Δεξί-κλικ στην έξοδο Equation του CD Draw Transfer Function Equation.νi και 

επιλέξτε Create >> Indicator. 

Βήμα 11: 

Διπλό-κλικ στην ετικέτα του Indicator και την μετονομάστε την σε Plant Equation . 

Το block diagram πρέπει να έχει τη μορφή του της εικόνας. 

-1 • Exa mple l .vi 81ock Diagrιιm 
-~ 

- -- -- - -- --
File Edit View Project Operate Tools Window Help ι~ 1 

@] [1]~ 1 1.+o l~ 1 lSpt Appli cat ion Font " ll ~c..- 11~ .. 11 ~ ... J~I · ...\ l[X] ·_., 

Syn1bolic Nun1erator 

Symboli c enominator 
Construct Transfer Function Model.νi 

ιm 12·~--~--~=e!.-....ι___~ 
15 SJSO (Symbol ic) ... 

111 

Βήμα 12: 
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Επιλέξτε File >> Save As .. και σώστε το VI με το όνομα 'Έxamplel " . 

Βήμα 13: 

Αλλάξτε στο front panel του VI (Ctrl+E). 

Βήμα 14: 

Δεξί-κλικ στο κελί Value, μέσα στο Variables, πατήστε Display Format ... , και 
επιλέξτε Automatic Formatting. Αυτό επιτρέπει να φαίνονται οι μικροί αριθμοί 
σωστά. 

Βήμα 15: 

Δώστε στα Symbolic Numerator, Symbolic Denominator και Variables τις τιμές 
τους σύμφωνα με την εξίσωση και τα δεδομένα που δίνονται στην αρχή του 

παραδείγματος. 

Βήμα 16: 

Ορίστε τις τιμές ως προεπιλογή. Επιλέξτε Edit >> Make Current Values Default. 

Το front panel πρέπει να έχει τη μορφή της εικόνας που ακολουθεί. 

J::J Ex:ιιmple 1. ί Fr • Pιsnel ~ 

------ ---- --- - - - -

File Edit View Project Operate Tools Window Help RTRJ~I 

1 ~ 1@1 ί- @] j 1Spt Application Font "' JI ~.ο• Jl :Oc;· !I ~"' l/ ~ .. 1.-1.,-s-ea-rc-'-h---'--'--.,..--,Ι[!J HIE ', 
Symbolic Numerator Plant Equation 

1 

Sym bolic Denominator 

ιι{ι •cJ 

Name Vιlue 

R ~, 20.00 -

Nιme Vιlue 

ι 
1 

Ο 05 :. . 
Name Vδlue 

c Ι 

:. 0,00 

IJI 

Βήμα 17: 
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Τρέχοντας το VI (Ctrl+R) παρατηρηρούμε την συνάρτηση μεταφοράς μέσα στο Plant 
Equation . 

.(:] Exam le l .vi Fron Panel 
- --- -~-- ---- - -----

File Edit View Project Operate Tools Window Help RTFJrai 
Γ~ ~ @J @iΙ___Epl~n Font .. ] [k~]~oa"' ι~-.J ~L__~ -- - _ J[2]~ 

Sym bolic Numerato r 

,.. ο 

Symbolic Denominator 
ι\ 
'J ο 1/ (l *( ) 

Variables 

Name 

R 

Name 

ι 

Name 

( 

Βήμα 18: 

R/L 1 

νatue 

~~ 20,00 

νaJue 

~; 0,05 

νalue 

~- 0,00 

Αποθηκεύστε το VI (Ctrl+S). 

Plant Equa_ t_io_n _____ , 

Γ-;;2Ε +6 
1 $ .... 0s+ 2E +6 

rr 

Με το παρακάτω VI προσομοιώνονται η βηματική και κρουστική απόκριση της 
μετατόπισης του συστήματος μάζας-ελατηρίου 
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Μπορούμε να αναπαραστήσουμε το παραπάνω σύστημα με το ακόλουθο μοντέλο στο 

χώρο κατάστασης: 

y = Cx + Du = ( 1 Ο] χ+ (Ο] u = χ 

Για το παράδειγμα αυτό, θεωρήστε τις ακόλουθες τιμές: 

k = 50 kN 
cm 

m = IOkg b = 20 kN ·s 
cm 

Θα δείξουμε αναλυτικά πώς με την χρήση του LabVIEW Control Design Toolkit 

κατασκευάζονται: 

• Ένα μοντέλο στο χώρο κατάστασης. 

• Το γράφημα βηματικής απόκρισης. 

• Το γράφημα κρουστικής απόκρισης. 

Να εμαφανίζονται τα παραμετρικά δεδομένα της βηματικής απόκρισης. 

Η υλοποίηση στο LabVIEW γίνεται εφαρμόζοντας τα παρακάτω βήματα: 

Βήμα 1: 
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Από την οθόνη "Getting Started" ανοίξτε ένα νέο "Blank VI" .Πηγαίνετε στο block 
diagram (Ctrl+E). 

Βήμα 2: 

Πατήστε δεξί-κλικ οπουδήποτε στο block diagram και για να εμφανιστεί η παλέτα 
Functions. 

Βήμα 3: 

Εισάγετε το "CD Construct State-Space Model.vi" στο block diagram. Από την παλέτα 
Functions πηγαίνετε στο Control Design & Simulation >> Control Design >> Model 
Construction >> CD Construct State-Space Model.vi, επιλέξτε το και τοποθετήστε 
το στο block diagram. Από το μενού που υπάρχει κάτω από το νί επιλέξτε Symbolic. 

Βήμα 4: 

Δεξί-κλικ πάνω στο CD Construct State-Space Model.vi >> Visible Items >> Label, 
για να εμφανιστεί η ετικέτα με το όνομα του vi. 

Βήμα 5: 

Δεξί-κλικ στην είσοδο Symbolic Α του CD Construct State-Space Model.vi και 

επιλέξτε Create >> Control. 

Βήμα 6: 

Δεξί-κλικ στην είσοδο Symbolic Β του CD Construct State-Space Model.vi και 

επιλέξτε Create >> Control. 

Βήμα 7: 

Δεξί-κλικ στην είσοδο Symbolic C του CD Construct State-Space Model.vi και 

επιλέξτε Create >> Control. 

Βήμα 8: 

Δεξί-κλικ στην είσοδο Symbolic D του CD Construct State-Space Model.vi και 

επιλέξτε Create >> Control. 

Βήμα 9: 

Δεξί-κλικ στην είσοδο Variables του CD Construct State-Space Model.vi και 

επιλέγουμε Create >> Control. 

Βήμα 10: 

Εισάγετε το "CD Step Response.vi" στο block diagram. Από την παλέτα Functions 
πηγαίνετε στο Control Design & Simulation >> Control Design >> Time Response 
>> CD Step Response.vi, επιλέξτε το και τοποθετήστε το στο block diagram. 
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Βήμα 11: 

Συνδέστε την έξοδο State Space Model του CD Construct State-Space Model.vi, στην 
είσοδο State Space Model του CD Step Response.vi. 

Βήμα 12: 

Δεξί-κλικ στην έξοδο Step Response Graph του CD Step Response.vi και επιλέξτε 
Create >> lndicator. 

Βήμα 13: 

Εισάγετε το "CD Impulse Response.vi" στο block diagram. Από την παλέτα Functions 
πηγαίνετε στο Control Design & Simulation >> Control Design >> Time Response 
>> CD Impulse Response.vi, επιλέξτε το και τοποθετήστε το στο block diagram. 

Βήμα 14: 

Συνδέστε την έξοδο State Space Model του CD Construct State-Space Model.νi, στην 
είσοδο State Space Model του CD Impulse Response.vi. 

Βήμα 15: 

Δεξί-κλικ στην έξοδο lmpulse Response Graph του CD Impulse Response.vi και 

επιλέξτε Create >> Indicator. 

Βήμα 16: 

Εισάγετε το "CD Parametήc Time Response.vi" στο block diagram. Από την παλέτα 

Functions πηγαίνετε στο Control Design & Simulation >> Control Design >> Time 
Response >> CD Parametric Time Response.vi, επιλέξτε το και τοποθετήστε το στο 
block diagram. 

Βήμα 17: 

Συνδέστε την έξοδο State Space Model του CD Construct State-Space Model.vi, στην 
είσοδο State Space Model του CD Parametήc Time Response.vi. 

Βήμα 18: 

Δεξί-κλικ στην έξοδο Time Response Parametric Data του CD Parametήc Time 
Response.vi και επιλέξτε Create >> lndicator. 
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Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζεται το block diagram μετά την ολοκλήρωση των 
παραπάνω βημάτων . 

../~ Exδmp!e2.v i Btock Diagrιim 
- ·- ---~ - - - - - -- - ~-- -

File Edit iew Projec:t Operate Τ oots Window Help 

[ill G"::~~ Ι ι5pt ppli cιιtion~ J~~~~ 
....,,-="7'==-= 

Varιab l es 

Step Responsε Graph 

CD lnψulse Response.νi 

ss ... 

CD Parametric Time Response.νi 

'---~~~-tΆ *
:.ι~ 

SSlntemal ... Time Response Parametric Data 
,,.~ 

--1:>1.2 
r11 

Βήμα 19: 

Επιλέξτε File >> Save As .. και σώστε το VI με το όνομα 'Έxample 2". 

Βήμα 20: 

Αλλάξτε στο front panel του VI (Ctrl+E). 

Δώστε στα Symbolic Α, Symbolic Β , Symbolic C, Symbolic D και Variables τις τιμές 
τους σύμφωνα με την εξίσωση και τα δεδομένα που δίνονται στην αρχή του 

παραδείγματος. 

Το front panel θα έχει την ακόλουθη μορφή. 
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File Edit View Project Operate Tccls Windo•N Help 

,~@] ί[ ~pli c ation Font ~~c:_;J[:o~=Ι/=~=: .. ~, =' ="=J-==,= ----1 

SymbolicA 
Variables 

ο 

-k/m Name 
~· ο 

-b/ m 

Symbolic Β k 

ο 

1/ m m 

Symbclic C 
Name 

1 ο b 

Symbolic D 

Βήμα 21: 

Ορίστε τις τιμές ως προεπιλογή. Επιλέξτε Edit >> Make Current Values Default. 

Βήμα 22: 

Για να αλλάξετε τη μορφή τον αριθμών στους άξονες των δύο γραφημάτων κάντε δεξί

κλικ μέσα στο γράφημα >> Χ Scale >> Formatting >> Automatic Formatting. Την 
ίδια διαδικασία και για το Υ Scale. 

Βήμα 23: 

Όταν τρέξουμε το VI με την εντολή (Ctrl+R) παίρνουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα. 
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Βήμα 23: 

τ--τ 
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Αποθηκεύστε το VI (Ctrl+S). 
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Στο παράδειγμα που ακολουθεί θα σχεδιάσουμε τους πόλους και τα μηδενικά ενός 

ψηφιακού συστήματος. 

1 
Έστω η συνάρτηση μεταφοράς διακριτού χρόνου 

z 2 
- 0.3z + 0.5 

Μπορούμε να σχεδιάσουμε τους πόλους και τα μηδενικά της συνάρτησης 

μεταφοράς χρησιμοποιώντας το CD Pole-Zero Map VI. 

Ανοίξτε το αρχείο digcon_poles-and-zeros.vi. Τρέχοντας την προσομοίωση 

προκύπτει το ζητούμενο διάγραμμα πόλων και μηδενικών όπως φαίνεται στο front 
panel που ακολουθεί. 
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- --
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-
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Παρακάτω απεικονίζεται το αντίστοιχο block diagram του υλοποιημένου 

συστήματος στο Labview. 

:1::1 d gcon_ρoles-δnd-zeros. νi 8Ιock Diδ!Jr• 

Filt Ed~ Vitw Projoct Oporote Τ ools Windo>ν Htlp 

1 ~ ι~ Ι ~ G: !fJ Ι~Ι!- [l5Pt"Applica~nt • 1 ;Ια~!_-~ΞJ pΓ-1Ej;~ ~",-;,--

iSdmpling Timt (s)J 
l~• •J--

m 

r- G(· 

-1 
ι
' jPΙots th• poles and zeros of ο 

.ootem mgdel an the como!cx 

-

'" 

190 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ LABVIEW ΜΕ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ Σ.Α.Ε. 

Σε αυτό το παράδειγμα θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε τη βηματική απόκριση του 

, , , 1 
ψηφιακου συστηματος με συναρτηση μεταφορας 

2 
• 

Ζ - 0.3z +0.5 

Ανοίξτε το αρχείο digcon_step-response.vi. 

Το front panel στο οποίο απεικονίζεται η βηματική απόκριση θα έχει την ακόλουθη 
μορφή 
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Το block diagram του παραδείγματος θα είναι το παρακάτω 

Fil• Edit Vi•w Pιoject Oper•t• Τ ools Window Helρ 

f---"'-~-'~""'@""- 1!,.[. 1 !fJ ι.άJΤ J°5PtApρlic•tion~~- · J[ ~ι::r_.:J J ;fi;; ;- ~~ · :::: 
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c~ιcu lι tes the outρut 
of th~ system when a 

IPol•·Zero ΜοΡ/ 

~t•P Response Graphl 

~---~· · 

OJ 

Στο ακόλουθο παράδειγμα θα μετατρέψουμε το αναλογικό σύστημα σε ψηφιακό 

χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους διακριτοποίησης 

Έστω η συνάρτηση μεταφοράς αναλογικού συστήματος την οποία επιθυμούμε να 

διακριτοποιήσουμε με διάφορες μεθόδους (Zoh - Tustin- Prewarp - Forward -
Backward - Z-Transform - Foh - Matched) και να σχεδιάσουμε την απόκριση 

συχνότητας, τη βηματική απόκριση, το διάγραμμα πόλων-μηδενικών και την 

κρουστική απόκριση του προκύπτοντος ψηφιακού συστήματος συγκρίνοντας το με το 

αρχικό αναλογικό σύστημα του οποίου ο αριθμητής και παρονομαστής δίνονται 

παρακάτω . 
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Fixed Model Random Model 

umerator 

Ι 

';ι ο 

Ανοίξτε το Continuous to Discrete Conversion.VI και τρέξτε τις προσομοιώσεις. 

Παρακάτω απεικονίζεται το f ront panel με τα στοιχεία του αναλογικού συστήματος 
και η διακριτή απόκριση συχνότητας με τη μέθοδο zoh. 

193 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ LABVIEW ΜΕ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ Σ.Α.Ε. 

Fί le Edit Vitw 
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Στο επόμενο παράδειγμα με τη βοήθεια του feedback_connection_discrete.vi δύο 

συστήματα διακριτού χρόνου συνδέονται σε ανατροφοδότηση και προκύπτει η 

συνολική συνάρτηση μεταφοράς κλειστού βρόχου. 
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Nume-otor l 

Denominιtor 1 

: ο , 

Num"1•tor 2 

~' ο ~ 1,0 

: ο 
Denomιnιtαι 2 

Deay [samples] 

~~ 2 

H3(z)= y(ι)!u (z)= 

Hl (ι)ι1l+Hl(z)H2(z)] 

2z
3 + 2/ 

• 3 
Ζ + Ζ + 2 

SMnplιng Tιrne (s) 

Στην εικόνα που ακολουθεί απεικονίζεται το block diagram του παραδείγματος. 
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H3(z)=y(z)/ u(z)= 
Hl (z)/(1 + H1(z)H2(z)] 
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