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הקדמה:
 LabVIEWהיא שפת תכנות גראפית המאפשרת לבצע:
 ייצור וקליטה אותות חשמליים )מידע( בעזרת כרטיסי חומרה )(DAQאנאליזה של המידע )(measurement analysis בדיקה ומדידה )(to create test and measurement-בקרה במכשור )(instrument control

הפעלת התוכנה
על מנת להפעיל תוכנת  LabVIEWמבצעים סדר הבא של הפעולותSTART :
National Instruments LabVIEW 7.0
חלון  LABVIEWמופיע:

לבחור ) Newפותחים קובץ חדש( ;
חלון  Newמופיע:

ALL PROGRAMS

תיאור חלון : New
ב Create new-קיימות תבניות מסוימות על מנת לחסוך זמן תכנות ולעזור להכיר תוכנה )תחיליות שונות לתוכנה(.
כמו כן ,יכולים ליראות תיאור של התבנית ) ,(Descriptionמראה של  ,Block Diagramו.Front Panel-
 -Block Diagramמראה התבנית בה יימצא גוף התוכנה;
 -Front panelמראה חיצוני של התוכנה ).(user interface
מתוך  Create newבוחרים את התבנית המתאימה ולוחצים .OK

 ייצור וקליטה אותות חשמליים )מידע( בעזרת כרטיסי חומרה )(DAQבדוגמה הבאה נלמד ליצור אות בתוכנת  ,LabVIEWלצייר עבורו גרף ולהפוך אותו לאות חשמלי בעזרת כרטיס חומרה .DAQ

דוגמה :1
• ייצור אות וגרף עבורו
 (1בחלון  Newמתוך  Create newנבחר בתבנית Generate and Display
 (2נבחין בחלון  .Front panelאם הוא לא מופיע ,יש לבחור Window>>Show Front Panel
 (3נבחין בחלון .Block Diagram -אם הוא לא מופיע ,יש לבחור Window>>Show Block Diagram
 (4מ toolbar-של חלון  Front panelנבחר בכפתור : RUN
 (5נוודה כי מופיע גרף של .sin
 (6לעצור עם לחיצת

להרצת התוכנה.

על  toolbarשל ה. Front Panel -

לשינוי פרמטרים של אות  sinאו כדי לחולל אות אחר צריכים לאפיין מחולל אותות.
לצורך כך:
-לחיצה כפולה על .Simulate signal

חלון  Configure Simulate Signalמופיע:

משנים מאפייני האות )בוחרים אות בתוך תווך בין  -10ל ,(Volt +10 -ולוחצים . OKמריצים תוכנה-לפי גרף על  Front panelמוודאים כי האות אכן השתנה.

• ייצור אות חשמלי
 LabVIEWבשילוב עם כרטיס חומרה ) (DAQמאפשרת מדידה וייצור של אותות חשמליים ודיגיטאליים
) .(data acquisitionלפיכך ישנם שני חלקים :תוכנה וחומרה.
נמשיך בדוגמה 1שממנה התחלנו.
חלק של התוכנה:
על מנת להוסיף לתוכנה ) (Block Diagramאלמנט ) (VIחדש ,נעמדים על השטח הפנוי של  Block Diagramולוחצים על
כפתור ימני של העכבר.
תפריט  Functionמופיע.
ממנו נבחר .DAQmx Assist << Output
מופיע .Dialog box Create New
בתוך  Dialog boxחייבים לבחור סוג פעולה ) ,(analog or digital input/outputסוג מדידה ) ,(voltage/currentשם הכרטיס
) (PCI-6024E ,PCI-6509וארוץ ) .(Physical channelצריך לזכור שם של הכרטיס ) (deviceושל
ה physical channel -שבחרתם.

בוחרים ב. OK<<OK << (analog output 0) ao0 << PCI-… << Voltage<< Analog Output-
סיימנו לאפיין . DAQmx
אם צריכים לקלות אות חשמלי )למדוד מתח( ,במקום  Analog Outputבוחרים ב Analog Input-ובאופן דומה עבור אותות
דיגיטאליים ).(Digital Input/Output
שימו לב!
כרטיסי חומרה ) (DAQשונים מבצעים רק פעולות אופייניות להם ,למשל PCI-6509 :עובד רק עם אותות דיגיטאליים ו לא
מאפשר לעבוד עם  waveformו מוציא רק דגימות בודדות )כרטיס סטאטי(.
מידע על הפעולות שהכרטיס יכול לבצע נמצאת בפאנל האחורית של המחשבים ליד יציאות של הכרטיסי .DAQ
בעזרת העכבר מחברים יציאת  Simulate signalאל כניסה : DAQmx Data Assist

עוברים ל Front panel-ולוחצים : RUN

.

חלק של החומרה:
-Data acquisitionמתבצע דרך כרטיס ) (PCIהנמצא בתוך המחשב.
מחברים  connector blockאל הכרטיס המתאים בעזרת קבל )שם של הכרטיס נימצא גם על קבל ועל הconnector block -
המתאים(.
קשר בין מספרים על  connector blockלשמות של הערוצים) (physical channelsמשתנה מכרטיס לכרטיס.

בעזרת אוסצילוסקופ ניתן להיוודע כי האות שיצרנו אכן קיים בהדקים המתאימים של .connector block

